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 ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้มุ่งเน้นยกระดับมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ให้เป็นไปตาม
หลักสากล เน้นคุณภาพ และคุ้มครองความปลอดภัยของอาสาสมัครที่ร่วมวิจัย ตลอดจนวางเป้าหมายให้
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ทุกโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้ได้รับการพัฒนา
มาตรฐานในระดับประเทศ และมาตรฐานระดับสากล  ซึ่งโรงพยาบาลนครปฐมได้ตระหนักถึงความสำคัญ        
ในการยกระดับมาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ให้เป็นไปตามหลักสากล โดยได้มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ.  2550 ตามหลักเกณฑ์จริยธรรมสากล         
ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการปกป้อง คุ้มครองสิทธิ  ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีของผู้เข้าร่วมวิจัยหรือ
อาสาสมัครในโครงการวิจัย และเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยพัฒนางานวิจัยของสถาบันนั้น ๆ ให้มีคุณภาพน่าเชื่อถือ 
และเกิดประโยชน์ต่อสังคม และต่อมาในปี 2564 โรงพยาบาลนครปฐมได้อยู่ในกลุ่มเป้าหมายของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ขอรับการประเมินคุณภาพ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สู่มาตรฐาน
ระดับสากล จึงได้มีการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ 
(Standard Operating Procedures : SOPs) โรงพยาบาลนครปฐม ให้เป็นไปตามมาตรฐานการรับรอง       
ในระดับชาติ และระดับสากล (National Ethics Committee Accreditation System in Thailand : NECAST 
Level 3  and The Strategic Initiative for Developing Capacity of Ethical Review and Forum for 
Ethical Review Committees in the Asian and Western Pacific Region : SIDCER-FERCAP)              
เพื่อสามารถปกป้อง คุ้มครองสิทธิ ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัครในโครงการวิจัย และ
สนับสนุนการดำเนินการวิจัยทางคลินิกที่เป็นประโยชน์ในวงกว้าง ทั้งนี้ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
โรงพยาบาลนครปฐม หวังเป็นอย่างยิ ่งว ่ามาตรฐานการปฏิบัติงานด้านจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ฉบับนี้                 
จะเป็นประโยชน์ในการนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อการรับรองด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของงานวิจัย     
ให้ถูกต้องตามหลักจริยธรรมสากล โดยตระหนักถึงความเป็นมนุษย์ และคำนึงถึงศักดิ์ศรี สิทธิ ความปลอดภัย
และความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัครในโครงการวิจัย ต่อไป 

 

 

    

                  (แพทย์หญิงสุธัญญา บรรจงภาค) 
  ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
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วิธีดำเนินการมาตรฐาน NPH REC-SOPs 

ลำดับที่ คำศัพท ์ นิยาม 
1 วิธีดำเนินการมาตรฐาน 

(Standard 
Operating 
Procedures: SOPs) 

วิธีการทำงานที่เป็นลายลักษณ์อักษรโดยละเอียดสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง 
อธิบายขั้นตอนการทำงานให้แก่คณะกรรมการฯ นักวิจัย ผู้สนับสนุนการวิจัย 
เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ และผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ที่กำหนดเป็นไป
ในรูปแบบ และแนวทางเดียวกัน 

2 คณะกรรมการ
พิจารณา จริยธรรม
การวิจัย (Research 
Ethics Committee, 
REC) 

กลุ่มบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งหรือมอบหมายอำนาจจากผู้มีอำนาจของสถาบัน
หรือหน่วยงาน ให้ทำหน้าที่พิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยของโครงการวิจัย
เกี่ยวกับมนุษย์อย่างเป็นอิสระ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า  สิทธิ ความปลอดภัย 
และความเป ็นอยู่ ท ี ่ด ี ของผ ู ้ เข ้ าร ับการว ิจ ัย ได ้ ร ับการค ุ ้ มครอง และ                       
ให้การรับประกันแก่สาธารณชนว่าผู ้เข้ารับการวิจัยได้รับการคุ ้มครองจริง        
คณะกรรมการฯ ประกอบด้วยบุคลากรทางการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ บุคคล
อื่นที่ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์หรือนักวิทยาศาสตร์ และตัวแทนจากชุมชน
หรือบุคคลภายนอกสถาบันหรือภายนอกหน่วยงาน โดยทำหน้าที ่พิจารณา
ทบทวนและ/หรือให้ความเห็นชอบโครงร่างการวิจัย, ความเหมาะสมของผู้วิจัย, 
สถานที่ทำการวิจัย, ตลอดจนวิธีการ รวมทั้งเอกสารที่จะใช้ขอความยินยอมและ
บันทึกความยินยอมจากผู้เข้ารับการวิจัย คณะกรรมการฯ นี้ อาจมีความแตกต่าง
ในสถานภาพทางกฎหมาย องค์ประกอบหน้าที่การปฏิบัติงาน และข้อกำหนด 
ตามระเบียบกฎหมายของแต่ละประเทศ แต่การทำหน้าที่ของคณะกรรมการ ๆ 
นี้ควรสอดคล้องกับ “มาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หรือ    
มคจม.” ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) การปฏิบัติการวิจัยทาง
คลินิกที่ดี (ICH GCP) และแนวทางจริยธรรมการวิจัยที่เป็นหลักสากล ได้แก่ 
Declaration of Helsinki, CIOMS, Belmont Report เป็นต้น 

3 แนวปฏิบัติ 
(Guidelines) 

วิธีการทำงานที่สอดคล้องกับวิธีดำเนินการมาตรฐาน สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง 
และก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงาน เพ่ือใช้อธิบายขั้นตอนการทำงานให้แก่
ผู ้ว ิจ ัย ผู ้ที ่เกี ่ยวข้องและเจ้าหน้าที ่ของสำนักงานคณะกรรมการพิจารณา
จริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ตามรูปแบบมาตรฐาน 

4 การรักษาความลับ 
(Confidentiality) 

การป้องกันมิให้มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู ้เข้ารับการวิจัย ข้อมูล          
ที่เก่ียวข้องกับโครงร่างการวิจัย การพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการฯ และ
ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่บุคคลอื่นซึ่งไม่ได้รับอนุญาต 

5 การขัดแย้งทาง
ผลประโยชน ์
(Conflict of 
Interest) 

การที่บุคคลมีผลประโยชน์หรือเป็นผู้ร่วมในโครงการวิจัยนั้น ๆ การมีส่วนได้        
ส ่ วนเส ีย  (conflict of interest) ของคณะกรรมการจร ิยธรรมการว ิ จั ย          
ต้องมีการเปิดเผยในที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยฯ และปฏิบัติตาม
วิธีดำเนินการมาตรฐานที่กำหนด 
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ลำดับที่ คำศัพท ์ นิยาม 
6 ที่ปรึกษาอิสระ 

(Independent 
Consultant) 

ผู้เชี่ยวชาญสาขาที่เกี่ยวข้องกับโครงร่างการวิจัย ซึ่งคัดเลือกมาเพ่ือให้คำปรึกษา 
เฉพาะประเด็นที่กรรมการจริยธรรม ฯ สอบถาม โดยที่ปรึกษาจะพิจารณา
ทบทวน และวิเคราะห์โครงร่างการวิจัย และให้ความเห็นโดยไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย
กับสถาบันหรือผู้วิจัยในโครงการวิจัยนั้น ๆ 

7 ผู้เข้ารับการวิจัยที่
เปราะบาง 
(Vulnerable 
subjects) 

บุคคลซึ ่งอาจอยู ่ในภาวะหรือสถานการณ์บางอย่างที ่ไม่สามารถตัดสินใจ        
ด้วยตนเองได้ (เช่น หมดสติ หรือผู้ป่วยในสภาวะฉุกเฉิน) และผู้ที่ไม่สามารถให้
ความยินยอมด้วยตนเองได้ (เช่น ผู้เยาว์ ผู้สูงอายุที่มีภาวะหลงลืม) หรือถูกชักจูง
ให้เข้าร่วมการวิจัยทางคลินิกโดยปราศจากความเป็นอิสระในการตัดสินใจ หรือ
เป็นผู ้ที ่ตอบตกลงเข้าร่วมการวิจัยเพราะเกรงกลัวว่าจะถูกกลั่ นแกล้งจาก           
ผู้มีอำนาจเหนือกว่าหากปฏิเสธ (เช่น ผู้ที ่อยู ่ในองค์กรที่มีการบังคับบัญชา
ตามลำดับชั้น นักศึกษาแพทย์ นักศึกษาเภสัชศาสตร์ นักศึกษาทันตแพทย์ และ
น ักศ ึกษาพยาบาล บ ุคลากรระด ับล ่างของโรงพยาบาลและเจ ้าหน ้าที่
ห้องปฏิบัติการ ลูกจ้างบริษัทยา ทหาร และผู ้ต้องขัง) นอกจากนี้ยังรวมถึง
ผู้ด้อยโอกาส (เช่น ผู้ป่วยซึ่งเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ผู้ที่อยู่ใน
สถานสงเคราะห์ คนตกงานหรือคนยากจน ซนกลุ่มน้อย และกลุ่มชาติพันธ์          
ผู้ไม่มีที่อยู่อาศัย ผู้เร่ร่อน ผู้อพยพ) ด้วยความหวังว่าจะได้รับประโยชน์จาก       
การเข้าร่วมการวิจัย ไม่ว่าจะสมเหตุสมผลหรือไม่ก็ตาม 

8 ความรุนแรงของ 
ความเสี่ยง 
(Risk categories) 

แบ่งความรุนแรงของความเสี่ยงออกเป็น 4 ระดับได้แก่ 
(1) มีความเสี่ยงไม่เกินความเสี่ยงเล็กน้อย (minimal risk) 
(2) มีความเสี่ยงเกินกว่าความเสี่ยงเล็กน้อย แต่มีประโยชน์ต่อตัวผู้เข้ารับ

การวิจัยโดยตรง 
(3) มีความเสี่ยงเกินกว่าความเสี่ยงเล็กน้อย และไม่มีประโยชน์ต่อตัวเข้ารับ

การวิจัยโดยตรง แต่มีความเป็นไปได้ที่จะได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคหรือ
สภาวะที่เข้ารับการวิจัยเป็น 

(4) มีความเสี่ยงและประโยชน์ไม่ตรงกับที่กล่าวมาแล้วทั้งสามข้อ แต่อาจมี
โอกาสที่จะเข้าใจ หรือป้องกัน หรือบรรเทาปัญหาร้ายแรงที่กระทบ
สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของเข้ารับการวิจัย 

9 ความเสี่ยงเล็กน้อย 
(minimal risk) 

หมายถึงความเสี่ยงที่ไม่มากกว่าที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของผู้เข้ารับการวิจัยที่
มีสุขภาพดี หรือการเข้ารับการตรวจร่างกายปกติ 
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ลำดับที่ คำศัพท ์ นิยาม 
10 เครื่องมือแพทย์ 

(medical devices) 
(1)  เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องกล วัตถุที่ใช้ใส่เข้าไปในร่างกาย น้ำยาที่ใช้ตรวจ

ในหรือนอกห้องปฏิบัติการ ผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ หรือวัตถุอื่นใด ที่ผู้ผลิต
หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์มุ่งหมาย เฉพาะสำหรับใช้อย่างหนึ่งอย่างใดกับ
มนุษย์หรือสัตว์ดังต่อไปนี้ ไม่ว่าจะใช้โดยลำพัง ใช้ร่วมกัน หรือ ใช้ประกอบ
กับสิ่งอ่ืนใด 
(ก) วินิจฉัย ป้องกัน ติดตาม บำบัด บรรเทา หรือรักษาโรค 
(ข) วินิจฉัย ติดตาม บำบัด บรรเทา หรือรักษาการบาดเจ็บ 
(ค) ตรวจสอบ ทดแทน แก้ไข ดัดแปลง พยุง ค้ำจุนด้านกายวิภาคหรือ
กระบวนการทางสรีระของร่างกาย 
(ง) ประคับประคองหรือช่วยชีวิต 
(จ) คุมกำเนิดหรือช่วยการเจริญพันธุ์ 
(ฉ) ช่วยเหลือหรือช่วยชดเชยความทุพพลภาพหรือพิการ 
(ช) ให้ข้อมูลจากการตรวจสิ่งส่งตรวจจากร่างกาย เพื่อวัตถุประสงค์ทาง
การแพทย์หรือการวินิจฉัย 
(ซ) ทำลายหรือฆ่าเชื้อสำหรับเครื่องมือแพทย์ 

(2)  อุปกรณ์เสริมสำหรับใช้ร่วมกับเครื่องมือแพทย์ตาม (1) 
(3)  เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องกล ผลิตภัณฑ์ หรือวัตถุอื่นที่รัฐมนตรีประกาศ

กำหนดว่า เป็นเครื่องมือแพทย์ 
 
ผลสัมฤทธิ์ตามความมุ่งหมายของสิ่งที่กล่าวถึงตาม (1) ซึ่งเกิดขึ้นในร่างกายมนุษย์
หรือสัตว์ ต้องไม่เกิดจากกระบวนการทางเภสัชวิทยา วิทยาภูมิคุ ้มกัน หรือ
ปฏิกิริยาเผาผลาญให้เกิดพลังงานเป็นหลัก” 

11 เครื่องมือแพทย์สำหรับ
การวินิจฉัยภายนอก
ร่างกาย 
(In vitro medical 
devices, IVD) 

น้ำยา (reagent) ชุดตรวจ (reagent product) ตัวสอบเทียบ (calibrator) สาร
ควบค ุม (control material) เคร ื ่องม ือหร ืออ ุปกรณ์  (kit, apparatus or 
equipment) ระบบตรวจวิเคราะห์ (system) หรือวัตถุอื ่นใด ไม่ว่าจะใช้โดย
ลำพัง ใช้ร่วมกัน หรือใช้ร่วมกับเครื่องมือแพทย์อื่นที่เจ้าของผลิตภัณฑ์มุ่งหมาย
สำหรับการตรวจสิ่งส่งตรวจจากร่างกายมนุษย์ รวมถึงโลหิตและอวัยวะบริจาค 
เพ่ือให้ข้อมูล 

(1) สภาพทางสรีรวิทยา หรือพยาธิสภาพ หรือความพิการแต่กำเนิด 
(2) พิจารณาความปลอดภัยและความเข้ากันได้ของเนื้อเยื่อของผู้ที่มีโอกาส

รับอวัยวะ หรือ 
(3) ตรวจติดตามการรักษา หรือภาชนะเก็บสิ่งส่งตรวจ 
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ลำดับที่ คำศัพท ์ นิยาม 
12 เครื่องมือแพทย์ที่ไม่ใช่

เครื่องมือแพทย์สำหรับ
การวินิจฉัยภายนอก
ร่างกาย 
(Non-IVD medical 
devices) 

เครื่องใช้ อุปกรณ์ เครื่องจักร วัตถุที่ใช้ใส่เข้าไปในร่างกายมนุษย์ น้ำยาที่ใช้
ตรวจในห้องปฏิบัติการ และตัวสอบเทียบ (calibrator) ซอฟต์แวร์ วัสดุหรือ
สิ่งที่คล้ายกนัหรือเกี่ยวข้องกัน 

(1) เจ้าของผลิตภัณฑ์มุ่งหมายที่จะใช้งานโดยลำพัง หรือใช้ร่วมกันสำหรับ
มนุษย์ โดยมีจุดมุ่งหมายเฉพาะอย่างหนึ่งอย่างใด หรือมากกว่าดังต่อไปนี้ 

(ก) วินิจฉัย ป้องกัน ติดตาม บำบัด บรรเทา หรือรักษาโรคของมนุษย์ 
(ข) วินิจฉัย ติดตาม บำบัด บรรเทา หรือรักษาการบาดเจ็บของมนุษย์ 
(ค) ตรวจสอบ ทดแทน แก้ไข ดัดแปลง พยุง ค้ำ หรือจุนด้านกายวิภาค
หรือกระบวนการทางสรีระของร่างกายมนุษย์ 
(ง) ประคับประคองหรือช่วยชีวิตมนุษย์ 
(จ) คุมกำเนิดมนุษย์ 
(ฉ) ทำลายหรือฆ่าเชื้อสำหรับเครื่องมือแพทย์ 
(ช) ให ้ข ้อม ูลจากการตรวจสิ ่งส ่งตรวจจากร ่างกายมนุษย ์ เพ่ือ
วัตถุประสงค์ทางการแพทย์หรือวินิจฉัย 

(2) ผลสัมฤทธิ์ตามความมุ่งหมายของส่งที่กล่าวถึงในข้อ (1) ซึ่งเกิดขึ้นใน
ร่างกายมนุษย์ ต้องไม่เกิดจากกระบวนการทางเภสัชวิทยา วิทยาภูมิคุ้มกัน
หรือปฏิกิริยาเผาผลาญให้เกิดพลังงานเป็นหลัก 

13 เครื่องมือแพทย์วิจัย 
(Investigational 
medical devices) 

เครื่องมือทางการแพทย์ที่อยู่ในระหว่างการนำมาศึกษาทางคลินิกเพื่อประเมิน 
ความปลอดภัยและประสิทธิภาพ 

14 เครื่องมือทาง
การแพทย์วิจัยที่มี
ความเสี่ยงสูง 
(Significant risk 
device, SR) 

เครื่องมือแพทยท์ีอ่ยู่ในระหว่างการศึกษาวิจัย ที่มลีักษณะดังต่อไปนี้ 
(1) ต้องใช้การฝังเข้าในร่างกาย 
(2) ใช้สำหรับช่วยประคับประคองชีวิตมนุษย์ 
(3) มีความสำคัญอย่างยิ่งในการวินิจฉัยโรค รักษาโรค การบรรเทาโรค หรือ  

ใช้ป้องกันการเกิดความบกพร่องของสุขภาพมนุษย์ และ มีความเสี ่ยง
ร้ายแรงต่อสุขภาพ ความปลอดภัย หรือต่อความเป็นอยู่ที่ดีของ ผู้เข้าร่วม
การวิจัย หรือผู้เข้ารับการวิจัย (1) 

(4) มีความเสี่ยงร้ายแรงต่อสุขภาพ ความปลอดภัย หรือต่อความเป็นอยู่ที ่ดี
ของผู้เข้าร่วมการวิจัย หรือผู้เข้ารับการวิจัย 

15 การศึกษาใหม่  
(New study) 

การยื่นโครงร่างการวิจัยรวมทั้งเอกสารข้อมูลคำชี้แจงและใบยินยอมประวัติ 
คุณวุฒิของผู้วิจัย และใบโฆษณาเพื่อพิจารณาเป็นครั้งแรกจะรวมถึงโครงร่าง 
การวิจัยที่เคยยื่นแล้วไม่ได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม 
ของสถาบัน 
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16 การแก้ไขเพ่ิมเติมโครง

ร่างการวิจัย (Protocol 
amendment) 

โครงร่างการวิจัยที่มกีารแก้ไขเพ่ิมเติมหลังจากผ่านการรับรองแล้ว 

17 การไม่ปฏิบัติตาม
ข้อกำหนด 
(Non-compliance) 

การไม่ปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดีของ International 
Conference on Harmonization (ICH) Good Clinical Practice หร ื อ  ICH 
GCP หรือการไม่ปฏิบัติตามโครงร่างการวิจัยฉบับที ่ได้ร ับการรับรองจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 

18 การดำเนนิการที่
เบี่ยงเบนจากโครงร่าง
การวิจัย (Protocol 
Deviation) 

การดำเนินการวิจัยที ่ผิดพลาดจากขั ้นตอนที่ระบุไว้ในโครงร่างการวิจัย  และ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออาสาสมัครหรือข้อมูลผลการวิจัยในระดับหนึ่ง 

19 การฝ่าฝืนระเบียบ
ปฏิบัติของโครงร่างการ
วิจัย 
(Protocol Violation) 

การดำเนินการวิจัยที่มีความผิดพลาดมาก หรือการจงใจฝ่าฝืน การบิดเบือนหรือ
ละเลยไม่กระทำตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในโครงร่างการวิจัย และก่อให้เกิดความ
เสียหายต่ออาสาสมัครหรือข้อมูลผลการวิจัยอย่างร้ายแรง 

20 เหตุการณ์ไม่พึง
ประสงค์ 
(Adverse Event, AE) 
 

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ทางการแพทย์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยหรืออาสาสมัครที่
เข้าร่วมการวิจัย ซึ่งรวมถึงอาการแสดงที่ผิดปกติ (เช่น ผลการตรวจร่างกายหรือ
ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการผิดปกติ) อาการ เหตุการณ์ทางคลินิก หรือภาวะ
เจ็บป่วย ที ่ เก ิดขึ ้นขณะที ่อาสาสมัครอยู ่ระหว่างเข้าร ่วมการวิจ ัย ทั ้งนี้                 
ไม่ว่าเหตุการณ์นั้นสัมพันธ์กับการที่อาสาสมัครเข้าร่วมการวิจัยหรือไม่ เหตุการณ์
ไม่พึงประสงค์เป็นสิ่งชี้ให้เห็นอันตรายทางคลินิก ร่างกายและจิตใจ เหตุการณ์  
ไม่พึงประสงค์ส่วนใหญ่พบในการวิจัยทางชีวเวชศาสตร์ แม้ว่าบางโอกาสก็พบได้
ในบริบทของการวิจัยทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 

21 เหตุการณ์ไม่พึง
ประสงค์ชนิดร้ายแรง 
(Serious Adverse 
Events, SAEs) 
 
 

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ใด ๆ ทางการแพทย์ที ่เกิดขึ ้นเมื ่อได้รับยาหรือใช้
เครื่องมือทางการแพทย์ หรือกระบวนการวินิจฉัยหรือการรักษาแล้วทำให้ 

• เสียชีวิต 
• เป็นอันตรายคุกคามต่อชีวิต 
• ต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือต้องอยู่โรงพยาบาลนานขึ้น 
• เกิดความพิการ/ทุพพลภาพที่สำคัญอย่างถาวร 
• เกิดความพิการ/ความผิดปกติแต่กำเนิด 
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22 เหตุการณ์ที่สงสัยว่าจะ

เป็นเหตุการณ์ไม่พึง
ประสงค์ชนิดร้ายแรง
และไม่คาดคิด 
Suspected 
Unexpected 
Serious Adverse 
Reactions, SUSARs) 

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรง ซึ ่งไม่เคยทราบหรือคาดคิดมาก่อน          
ทั้งในแง่วิธีการวิจัยและประชากรที่ทำการศึกษา และไม่เคยระบุในโครงการวิจัย
หรือคู่มือนักวิจัย 

23 เหตุการณท์ี่ไม่คาดคิด 
(Unexpected/ 
Unanticipated 
Events/Problems) 

โดยทั่วไปหมายถึงเหตุการณ์/ปัญหาที่ไม่คาดคิดในแง่วิธีการวิจัยและประชากร 
ที่ทำการศึกษามีแนวโน้มว่าการวิจัยทำให้ผู้เข้ารับการวิจัยหรือผู้อ่ืนมีความเสี่ยงที่
จะเกิดอันตรายหรือความไม่สุขสบายที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยมากกว่าที่เคยทราบ 
หรือตระหนักรู้มาก่อน 

24 คณะกรรมการกำกับ
ดูแลข้อมูลอิสระ 
(Independent Data- 
Monitoring 
Committee: IDCM, 
Data and Safety 
Monitoring Board : 
DSMB, Data 
Monitoring 
Committee: DMC) 

คณะกรรมการกำกับดูแลข้อมูลอิสระที่ผู้ให้ทุนวิจัยอาจแต่งตั้งขึ้นเพื่อประเมิน 
ความก้าวหน้าเป็นระยะ ๆ ของการทดลองทางคลินิก, ข้อมูลความปลอดภัย, 
และตัวชี้วัดประสิทธิผลที่สำคัญของการวิจัย และให้คำแนะนำแก่ผู้ให้ทุนวิจัยว่า 
สมควรดำเนินการวิจัยต่อไป หรือควรปรับเปลี่ยน หรือหยุดการวิจัย 

25 คณะอนุกรรมการฯ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจที ่ได้ร ับมอบหมายจากประธานคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ให้ทำภารกิจใดภารกิจหนึ่ง (เม่ือจำเป็น) 

26 คณะกรรมการฯ 
ตรวจเยี่ยม 

เป็นคณะบุคคลที่หน่วยงานฯ มอบหมายให้ตรวจเยี ่ยมเพื ่อให้คำแนะนำ 
ประกอบ ด้วย ประธานคณะกรรมการฯ เลขานุการคณะกรรมการฯ หรือ
ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฯ และกรรมการฯ อีก 1 ท่าน รวมเป็น 3 ท่าน 
หรือคณะบุคคลที่องค์กรให้การรับรองมาตรฐาน มอบหมายให้ตรวจเยี่ยมและ 
ประเมินเพื่อให้การรับรองมาตรฐาน ประกอบด้วย ผู้ประสานงาน หัวหน้าทีม 
ผู้ตรวจ และผู้ตรวจอีก 2 ท่าน รวมเป็น 4 ท่าน 

27 การตรวจเยี่ยมเพ่ือ
ควบคุมดูแลการวิจัย 

การปฏ ิบ ัต ิงานของคณะกรรมการฯ ท ี ่ ได ้ร ับมอบหมายให ้ตรวจเย ี ่ยม                 
เพื่อ ประเมินผู้วิจัยหรือสถาบันวิจัยว่ามีการพิทักษ์ซึ่งสิทธิและความเป็นอยู่ ที ่ดี
ของผู้เข้ารับการวิจัยที่เข้าร่วมในโครงการวิจัย โดยตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง
หรือ สังเกตขั้นตอนในการทำวิจัย 
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ลำดับที่ คำศัพท ์ นิยาม 
28 กำหนดการประชุม 

(Agenda) 
เอกสารบันทึกระเบียบวาระการประชุมและลำดับของเรื่องที่จะนำเสนอหรือ 
พิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 

29 รายงานการประชุม เอกสารบันทึกเรื ่องต่าง ๆ ที่ทบทวนและพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการ 
พิจารณาจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 

30 การประชุมกรณีฉุกเฉิน/ 
พิเศษ 
Emergency meeting 

การประชุมคณะกรรมการฯ นอกเหนือจากการประชุมตามกำหนดปกติ ขั้นตอน 
และหลักการปฏิบัติจะเป็นไปตามแนวทางที่วางไว้ในวิธีดำเนินการมาตรฐาน 

31 โครงการวิจัยทีก่ำลัง 
ดำเนินการ 
(Active file) 

โครงการวิจัยที่กำลังดำเนินการคัดเลือก ปฏิบัติตามขั้นตอนวิธีวิจัยต่อผู้เข้ารับ
การวิจัย หรือ ติดตามผู้เข้ารับการวิจัยตามที่ระบุในโครงร่างการวิจัยที่ได้รับ          
การพิจารณาอนุมัติ 

32 เอกสาร เอกสารที่มีข้อมูลบันทึกในกระดาษ โทรสาร ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (เช่น 
อีเมล) เทป วิดีโอ หรือซีดี 

33 การตรวจเยี่ยม (Audit) การประเมินการทำงานของคณะกรรมการฯ ในการพิจารณาโครงการวิจัย         
อย่างเป็นระบบ เพ่ือตรวจสอบว่าการพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงร่างการวิจัย 
เป็นไปอย่างถูกต้องตรงตามวิธีดำเนินการมาตรฐานที่กำหนดและเป็นไปตาม 
หลักวิชาการและหลักจริยธรรม ได้แก่ การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดีของ 
International Conference on Harmonization (ICH) Good Clinical 
Practice หรือ ICH GCP 
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อนุมัติโดย นายแพทย์จินดา แอกทอง 

 
 

(แพทยงดารารัตน์  รัตนรักษ์) 
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การแก้ไข   

เหตุผลที่แก้ไข  เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานปัจจุบัน 

 
 
  

(ดร.แพทย์หญิงดารารัตน์ รัตนรักษ์) 
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1. วัตถุประสงค ์
เพ่ือเป็นมาตรฐานในการเตรียม ทบทวน อนุมัติ และปรับปรุงแก้ไข วิธีดำเนินการมาตรฐาน (Standard 

Operating Procedures, SOPs) และหลักเกณฑ์ (Guidelines) ในทุกขั ้นตอนให้สอดคล้องกับแนวทาง
จริยธรรมการวิจัยของประเทศและสากล เช่น มาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (มคจม. 
ของสภาวิจัยแห่งชาติ) Standards and Operational Guidance for Ethics Review of Health-Related 
Research with Human Participants (WHO 2011) รวมทั้งกฎหมายและระเบียบข้อบังคับอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
วิธีดำเนินการมาตรฐานนี้ อธิบายขั้นตอนการทำงานให้แก่ผู้วิจัย ผู้เชี่ยวชาญ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ ของโรงพยาบาลนครปฐม วิธีดำเนินการมาตรฐานเป็นเอกสาร
ควบคุมท่ีสามารถเผยแพร่ได้ 

2. ขอบเขต 
แนวทางการเตรียมวิธีดำเนินการมาตรฐานที่บรรยายไว้ในที่นี ้ให้ใช้เป็นแนวทางการเตรียมวิธีดำเนินการ

มาตรฐานทั ้งหมดของคณะกรรมการฯ วิธ ีดำเนินการมาตรฐานนี ้ครอบคลุมวิธ ีการเขียน การทบทวน            
การแจกจ่าย การปรับปรุงแก้ไข และการเก็บต้นฉบับวิธีดำเนินการมาตรฐาน สำหรับคณะกรรมการฯ ผู้วิจัย 
และผู้ที่เก่ียวข้อง 

3. ความรับผิดขอบ 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ของโรงพยาบาลนครปฐมจัดทำร่างวิธีดำเนินการ

มาตรฐานเสนอให้ประธานคณะกรรมการฯ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม เห็นชอบ และประกาศใช้  
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี ่ยวกับมนุษย์มีหน้าที ่ในการปรับปรุงวิธีดำเนินการมาตรฐาน           

อย่างสม่ำเสมอ อาจดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู ้ตรวจประเมินคุณภาพการปฏิบัต ิหน้าที ่ของ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์  
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4. ขั้นตอนการปฏิบัติและผู้รับผิดขอบ 
 

ขั้นตอน การปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 

1 รายการวิธีดำเนินการมาตรฐาน คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
ของโรงพยาบาลนครปฐม 

2 การสร้างโครงร่าง คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
ของโรงพยาบาลนครปฐม 

3 การให้รหัส คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
ของโรงพยาบาลนครปฐม 

4 การเตรียมวิธีดำเนินการมาตรฐาน คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
ของโรงพยาบาลนครปฐม 

5 การทบทวน คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
ของโรงพยาบาลนครปฐม 

6 การอนุมัติวิธีดำเนินการมาตรฐาน หัวหน้าหน่วยงาน 
7 การแจกจ่ายวิธีดำเนินการมาตรฐาน เลขานุการคณะกรรมการฯ/เจ้าหน้าที่สำนักงาน 
8 การปรับปรุงแก้ไข (ครบกำหนด) คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์

ของโรงพยาบาลนครปฐมเสนอขอปรับปรุง 
9 การทบทวน คณะกรรมการฯ 
10 การอนุมัติฉบับปรับปรุงแก้ไข หัวหน้าหน่วยงาน 
11 การแจกจ่ายฉบับปรับปรุงแก้ไข เลขานุการคณะกรรมการฯ/เจ้าหน้าที่สำนักงาน 
12 การเก็บต้นฉบับวิธีดำเนินการมาตรฐาน เลขานุการคณะกรรมการฯ/เจ้าหน้าที่สำนักงาน 
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5. หลักการปฏิบัติ 
5.1 รายการวิธีดำเนินการมาตรฐาน แบ่งบท ตั้งชื ่อบทต่าง ๆ ระบุรหัสของบท และวันเริ ่มใช้งาน          

สร้างตาราง รายการบทต่าง ๆ ของวิธีดำเนินการมาตรฐาน (AF 01-01) 
5.2 การสร้างรูปแบบ (format) สร้างเอกสารที ่ใช้ประกอบกับวิธ ีดำเนินการมาตรฐานรูปแบบ              

ของวิธีดำเนินการมาตรฐาน แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 
5.2.1 ใบสรุปการทำวิธีดำเนินการมาตรฐาน ประกอบด้วย 

1) สัญลักษณ์ (logo) ของหน่วยงาน เว็บไซต์ 
2) ฉบับที ่....... พ.ศ. .................... 
3) ชื่อผู้เตรียม ผู้ทบทวน และผู้อนุมัติวิธีดำเนินการมาตรฐาน พร้อมทั้งลงนามและวันที่    

ที่เห็นชอบ 
5.2.2 สารบัญ 

1) ตารางหัวข้อต่าง ๆ ของวิธีดำเนินการมาตรฐาน ทั้งหัวข้อหลักและหัวข้อย่อย 
2) เลขหน้า 

5.2.3 หัวข้อหลักในวิธีดำเนินการมาตรฐาน 
หัวข้อหลักในวิธีดำเนินการมาตรฐานแต่ละบท ประกอบด้วย7 ส่วน ได้แก่ 
1) วัตถุประสงค์ 
2) ขอบเขต 
3) ความรับผิดชอบ 
4) ขั้นตอนการปฏิบัติและผู้รับผิดชอบ 
5) หลักการปฏิบัติ 
6) ภาคผนวก 
7) เอกสารอ้างอิง 

5.3 การให้รหัส (coding system) สามารถให้รหัสตาม SOP ตามมาตรฐานของหน่วยงานหรือแนวทางนี้ 
5.3.1 การให้รหัสวิธีดำเนินการมาตรฐาน (SOP codes) 

1) ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ 3 ตัว แสดงตัวอักษรย่อหน่วยงาน และตามด้วย REC ซึ่งเป็น
อักษรย่อสำหรับ Research Ethics Committee 

2) ใช้ตัวเลข 2 ตัวสำหรับหมายเลขบท เช่น บทที่ 1 ใช้รหัส NPH REC 01 เช่น NPH REC 01 
3) ใช้ตัวเลข 2 ตัวระบุฉบับ (version) โดยเริ่มจากฉบับ 01.0 เช่น NPH REC 01/01.0  

มีการแก้ไขเล็กน้อย อาจปรับหมายเลขฉบับ ครั้งละ 0.1 เช่น NPH REC 01/01.1 คือ 
ฉบับที่ 01.1 

5.3.2 การให้รหัสแบบเอกสารภาคผนวก (annex form codes) 
1) ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ 2 ตัว คือ AF (annex form ) 
2) ใช้ตัวเลข 2 ตัว สำหรับหมายเลขบทและตามด้วยตัวเลข 2 ตัว สำหรับหมายเลข

เอกสารภาคผนวก เช่น AF 01-02 หมายถึง บทที่ 1 เอกสารภาคผนวกลำดับที่ 2 
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5.4 การสร้างวิธีดำเนินการมาตรฐาน 
5.4.1 ใช้ภาษาท่ีกระชับ และกะทัดรัด 
5.4.2 ระบุฉบับ (version) ของวิธีดำเนินการมาตรฐาน โดยเริ่มจาก ฉบับ 01.0 
5.4.3 การแก้ไขเล็กน้อยอาจปรับหมายเลขฉบับครั้งละ 0.1 เช่น ฉบับที่ 01.1 
5.4.4 บรรยายห ัวข ้อหล ักของว ิธ ีดำเน ินการมาตรฐาน ได ้แก ่  ว ัตถ ุประสงค ์ ขอบเขต                  

ความรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติและผู้รับผิดชอบ หลักการปฏิบัติ ภาคผนวก และ
เอกสารอ้างอิง 

5.4.5 การสร้างและลำดับเอกสารภาคผนวก ทำตามข้อ 5.3.2 
5.4.6 ทำสารบัญหรือตารางของหัวข้อต่าง ๆ ของวิธีดำเนินการมาตรฐาน ทั้งหัวข้อหลักและ 

หัวข้อย่อย 
5.4.7 ทำใบสรุปหรือประวัติของการสร้าง/การแก้ไขวิธีดำเนินการมาตรฐาน การอนุมัติ  ใส่ไว้ก่อน

สารบัญ 
5.5 การทบทวน (review) 

5.5.1 วิธีดำเนินการมาตรฐานที่คณะกรรมการฯ เตรียมขึ้นฉบับแรก จะถูกทำสำเนาแล้วแจกจา่ย
ให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ของ
หน่วยงาน ทำการทบทวนและให้ข้อเสนอแนะ 

5.5.2 ประธานคณะกรรมการฯ จัดการประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะ และ
แก้ไข วิธีดำเนินการมาตรฐาน 

5.5.3 การทบทวนวิธีดำเนินการมาตรฐานที่ได้ประกาศใช้แล้ว จะกระทำได้โดยคณะจริยธรรม 
การวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ของโรงพยาบาลนครปฐม 

5.6 การอนุมัติวิธีดำเนินการมาตรฐาน (approval) 
เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เสนอวิธีดำเนินการมาตรฐาน ฉบับที่ได้รับการเห็นชอบจากที่ประชุมต่อ
ประธานกรรมการฯ เพ่ือรับรองและเสนอผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม เพ่ืออนุมัติวิธีดำเนินการ
มาตรฐาน  

5.7 การแจกจ่ายสำเนาหรือเผยแพร่วิธีดำเนินการมาตรฐาน (distribution) 
5.7.1 เลขานุการคณะกรรมการฯ /เจ้าหน้าที่สำนักงานแจกจ่ายสำเนาวิธีดำเนินการมาตรฐานที่

ได้รับการเห็นชอบให้กรรมการฯ ทุกคน พร้อมทั้งบันทึกหลักฐานการรับในสมุดการแจกจ่าย
เอกสาร (AF 01-02) 

5.7.2 เจ้าหน้าที่สำนักงานเผยแพร่วิธีดำเนินการมาตรฐานโดยจัดทำสำเนาหรือเผยแพร่ผ่าน
เว็บไซต์ อินเทอร์เน็ตหรืออินทราเน็ตของหน่วยงานให้ผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถสืบค้นได้ 

5.8 การปรับปรุงแก้ไขวิธีดำเนินการมาตรฐาน (revision) 
5.8.1 การทบทวนเพื่อปรับปรุงแก้ไขวิธีดำเนินการมาตรฐาน ควรทำอย่างสม่ำเสมอ โดยสามารถ

กระทำได้ตามความจำเป็น และเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์สากลปัจจุบัน ทั้งนี้
มีการทบทวนวิธีดำเนินการมาตรฐานทั้งหมดและปรับเป็นฉบับใหม่ ทุก 3 ปี 
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5.8.2 คณะกรรมการฯ อาจสร้างบทใหม่ของวิธ ีดำเนินการมาตรฐาน หรือปรับปรุงแก้ไข
วิธีดำเนินการ มาตรฐานฉบับที่มีอยู่เดิม 

5.9 การอนุมัติวิธีดำเนินการมาตรฐานฉบับปรับปรุงแก้ไข 
5.9.1 วิธ ีดำเนินการมาตรฐานแต่ละฉบับที ่ร ่างขึ ้นใหม่หรือมีการแก้ไขปรับปรุงต้องผ่าน            

การทบทวนและให้การรับรองโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ของ
โรงพยาบาลนครปฐม 

5.9.2 เจ้าหน้าที ่สำนักงานฯ เสนอวิธีดำเนินการมาตรฐาน ฉบับที่ปรับปรุงแก้ไขแก่ประธาน
คณะกรรมการฯ เพื ่อรับรองและเสนอผู ้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐมเพื ่ออนุมัติ
วิธีดำเนินการมาตรฐาน 

5.10 การแจกจ่ายวิธีดำเนินการมาตรฐานฉบับปรับปรุงแก้ไข 
 ดำเนินการเช่นเดียวกับการแจกจ่ายสำเนาวิธีดำเนินการมาตรฐานในข้อ 5.7 
5.11 การเก็บต้นฉบับวิธีดำเนินการมาตรฐาน 

5.11.1 เก็บต้นฉบับวิธีดำเนินการมาตรฐานทุกฉบับไว้ในตู้เก็บเอกสารในลักษณะที่สืบค้นได้ง่าย 
5.11.2 บันทึกวิธีดำเนินการมาตรฐานทุกฉบับในระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือ 
5.11.3 จัดเก็บบนเว็บไซต์ อินเทอร์เน็ต หรืออินทราเน็ตของหน่วยงาน 

6. ภาคผนวก 
AF 01-01 รายการเอกสารประกอบวิธีดำเนินการมาตรฐาน (AF) ของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม

การวิจัย รูปแบบมาตรฐาน 
AF 01-02 ทะเบียนการแจกจ่ายวิธีดำเนินการมาตรฐาน 

7. เอกสารอ้างอิง 
7.1 International Conference on Harmonization, Good Clinical Practice Guideline            

(ICH GCP 2016) และฉบับ 1996 ภาษาไทย (ปรับปรุงใหม่) 2552 แปลโดยกองควบคุมยา 
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 

7.2 แนวทางจริยธรรมการทำวิจัยในคนในประเทศไทย ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย 
พ.ศ. 2550 

7.3 มาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (มคจม. ของสภาวิจัยแห่งชาติ) 
7.4 Standards and Operational Guidance for Ethics Review of Health-Related Research 

with Human Participants, (WHO 2011) 



 

 

 
 

 มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
โรงพยาบาลนครปฐม กระทรวงสาธารณสุข 

NPH REC 02/02.0 

โครงสร้างคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
Constituting a Research Ethics Committee 

เริ่มใช้ 30 กรกฎาคม 2564 

หน้า 8 ของ 175 หน้า 
 

8 

ใบสรุปการเตรียมวิธีดำเนินการมาตรฐาน 

 ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2550 ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2564 

เตรียมโดย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2550  28 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

อนุมัติโดย นายแพทย์จินดา แอกทอง 

 
 

(แพทยงดารารัตน์  รัตนรักษ์) 

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม 

วันที่อนุมัติ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

การแก้ไข   

เหตุผลที่แก้ไข  เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานปัจจุบัน 

  

(ดร.แพทย์หญิงดารารัตน์ รัตนรักษ์) 
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สารบัญ 

ลำดับเรื่อง เรื่อง หน้า 

1 วัตถุประสงค์ 10 

2 ขอบเขต 10 

3 ความรับผิดชอบ 11 

4 ขั้นตอนการปฏิบัติ และผู้รับผิดชอบ 11 

5 หลักการปฏิบัติ 12 

 5.1 หลักจริยธรรม 12 

 5.2 องค์ประกอบของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 13 

 5.3 คุณสมบัติของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 13 

 
5.4 เงื่อนไขของการแต่งตั้งประธานฯ รองประธานฯ เลขานุการฯ และคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ และวาระการปฏิบัติงาน 
14 
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1. วัตถุประสงค ์
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ของโรงพยาบาลนครปฐม (Nakhonpathom Hospital 

Research Ethics Committee หร ือเร ียกว ่า NPH REC) ทำหน้าท ี ่ เป ็นคณะกรรมการด ้านจร ิยธรรม               
ในการพิจารณาโครงการวิจัยที่ทำการศึกษาวิจัยหรือทดลองเกี่ยวกับมนุษย์ในโรงพยาบาลนครปฐม ทั้งนี้เพ่ือให้
โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี ่ยวกับมนุษย์เป็นไปตามมาตรฐาน             
ที่สากลกำหนด 

2. ขอบเขต 
2.1 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาโครงร่างการวิจัย

เอกสาร คำชี้แจง/อธิบายแก่ผู้เข้ารับการวิจัยผู้เช้าร่วมการวิจัย เอกสารการให้ความยินยอมโดยได้รับ
ข้อมูลอย่างครบถ้วน เอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง และความเหมาะสมของผู้วิจัย โดยมีการพิจารณาตัดสิน 
1) เห็นชอบ 
2) ปรับปรุงแก้ไข เพ่ือเห็นชอบ 
3) ไม่เห็นชอบ 

2.2 คณะกรรมการจร ิยธรรมการวิจ ัยเก ี ่ยวกับมนุษย์ ม ีอำนาจหน้าที ่ ในการทบทวนรายงาน
ความก้าวหน้าของการวิจัยในช่วงเวลาที ่เหมาะสมกับความเสี ่ยงต่อผู ้เข้ารับการวิจัย ทั ้งนี้                 
ต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้งต่อปี (ICH GCP 3.1.4) นอกจากนี้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับ
มนุษย์ มีอำนาจในการสังเกตกระบวนการให้ความยินยอมโดยได้รับข้อมูล หรือกระบวนการอื่น ๆ 
ของโครงการวิจัย 

2.3 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์มีอำนาจหน้าที่ในการระงับการให้ความเห็นชอบ
ด้านจริยธรรมการวิจัยของโครงการวิจัยชั ่วคราว (suspension) หรือเพิกถอนการเห็นชอบ
จริยธรรมการวิจัยของโครงการวิจ ัยทำให้ต ้องยุติโครงการวิจัยก่อนกำหนด (termination)             
ในกรณีที่โครงการวิจัยมีปัญหาซึ่งอาจทำให้มีความเสี่ยงต่อผู้เข้ารับการวิจัย หรือเฉพาะเจาะจงกับ
สถานที่ทำวิจัยแห่งใดแห่งหนึ่ง หากมีการไม่ปฏิบัติตามหลักจริยธรรมอย่างร้ายแรงและ/หรือ          
อย่างต่อเนื่อง หรือการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์
อย่างร้ายแรง และ/หรืออย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ผู ้วิจัยมีสิทธิ ์อุทธรณ์คำตัดสินของคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยเกี ่ยวกับมนุษย์ การพิจารณาคำร้องขออุทธรณ์จากผู ้ว ิจัยจะต้องพิจารณา           
ในการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ที่มีองค์ประชุมครบตามเกณฑ์ที่
กำหนด และมีการบันทึกผลการพิจารณาตัดสินในรายงานการประชุม 

2.4 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์มีอำนาจหน้าที่ในการจำกัดหรือระงับการดำเนิน
โครงการวิจัยบางส่วน (restriction) ในกรณีที่ผู ้วิจัยไม่ปฏิบัติตามหลักจริยธรรมการวิจัย หรือ
ข้อกำหนดของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ การจำกัดหรือระงับการดำเนิน
โครงการวิจัยบางส่วนจะสิ้นสุดเมื่อการไม่ปฏิบัติตามดังกล่าวได้รับการแก้ไข 
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3. ความรับผิดชอบ 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์มีอำนาจหน้าที่ในการพิทักษ์ซึ่งสิทธิ์ความปลอดภัย และ

ความเป็นอยู่ที่ดีของผู้เข้ารับการวิจัย (ICH GCP 3.1.1) และชุมชนที่เข้าร่วมในโครงการวิจัยรวมถึงการวิจัยที่ใช้
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน และหรือใช้ทรัพยากรของหน่วยงานภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ และหน่วยงานที่ผู้วิจัยสังกัด 

4. ขั้นตอนการปฏิบัติและผู้รับผิดชอบ 
 

ขั้นตอน การปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 

1 หลักจริยธรรม คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
2 องค์ประกอบของคณะกรรมการจริยธรรมการ

วิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 

3 คุณสมบัติของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
เกี่ยวกับมนุษย์ 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 

4 เงื่อนไขการแต่งตั้งและวาระการปฏิบัติงาน หัวหน้าหน่วยงาน 
5 การลาออก การพ้นจากตำแหน่ง คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
6 การแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย

เกี่ยวกับมนุษย์ทดแทน 
หัวหน้าหน่วยงาน 

7 ที่ปรึกษาอิสระ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
8 หน้าที่ของกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับ

มนุษยแ์ละเจ้าหน้าที่ 
หัวหน้าหน่วยงาน 

9 บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 

10 องค์ประชุม คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
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5. หลักการปฏิบัติ 
5.1 หลักจริยธรรม 

5.1.1 ในการพิจารณาโครงร่างการวิจัยและประเด็นทางจริยธรรมการวิจัย คณะกรรมการฯ            
ควรตระหนักถึงความแตกต่างด้านระเบียบ ประเพณี และแนวทางการปฏิบัติด้านการวิจัย
และการปฏิบัติทางการแพทย์ในแต่ละท้องถิ่น 

5.1.2 คณะกรรมการฯควรพยายามหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและสภาพของพื้นที่ต่าง ๆ   
ที่โครงร่างการวิจัยเสนอจะลงไปศึกษาวิจัย 

5.1.3 คณะกรรมการฯ ควรหาข้อมูลจากคณะกรรมการจริยธรรมและนักวิจัยในท้องถิ่น (ถ้ามี)   
ถึงผลกระทบของโครงร่างการวิจัยที่เห็นชอบ 

5.1.4 แนวทางในการทบทวนพิจารณาด้านจริยธรรมของโครงการวิจัยที่ทำการศึกษาหรือทดลอง
เกี่ยวกับมนุษย์ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ จะยึดถือการปฏิบัติ       
การวิจัยทางคลินิกท่ีดี ที่บัญญัติใน : 
1) แนวทางจริยธรรมการทำวิจัยในคนในประเทศไทย ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคน      

ในประเทศไทย พ.ศ. 2550 
2) แนวปฏิบัติและประเด็นพิจารณาทางจริยธรรมด้านการทำวิจัยทางวิทยาศาสตร์

การแพทย์สมัยใหม่ที ่ เก ี ่ยวข้องกับมนุษย์ (แนวปฏิบัต ิการวิจัยทางพันธุกรรม             
แนวปฏิบ ัต ิการว ิจ ัยด ้านสเต็มเซลล์ ในมนุษย ์ แนวปฏิบ ัต ิการจัดทำข้อตกลง            
การใช้ตัวอย่างทางชีวภาพเพ่ือการวิจัยระหว่างสถาบัน) พ.ศ. 2545 

3) คำประกาศสิทธิของผู้ป่วย พ.ศ. 2541 
4) พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 
5) ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2549 

หมวด 9 
6) พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 
7) ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม เรื่อง การปลูกถ่าย

เซลล์ต้นกำเนิดเพ่ือการรักษา พ.ศ. 2552 
8) หลักการแห่งคำประกาศเฮลซิงกิ ปี พ.ศ. 2556 (Declaration of Helsinki 2013) 
9) International Ethical Guidelines for Health-Related Research Involving 

Humans (CIOMS 2016) 
10) The Belmont Report, 1979 
11) European Convention on Human Rights and Biomedicine, 1997 
12) Operational Guidelines for Ethics Committees that Review Biomedical 

Research (WHO 2000) 
13) Standards and Operational Guidance for Ethics Review of Health-Related 

Research with Human Participants, (WHO 2011) 
14) ICH Good Clinical Practice Guideline, 2016 
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15) มาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (มคจม.ของคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ) 

หมายเหตุ คณะกรรมการสามารถเลือกใช้หรือเพิ่มเติมตามความเหมาะสม ทั้งนี้ต้องไม่ขั ดต่อกฎหมายของ
ประเทศไทย และกฎระเบียบอ่ืน ๆ ในท้องถิ่น  
 

5.2 องค์ประกอบของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
5.2.1 ประกอบด้วยจำนวนกรรมการที่เหมาะสม ซึ่งมีคุณวุฒิและประสบการณ์ในการทบทวนและ

ประเมินทางด้านวิทยาศาสตร์ ทางด้านการแพทย์ และจริยธรรมการวิจัย อย่างน้อย             
ไม่ต่ำกว่า 5 คน (ICH GCP 2016. 3.2.1, 45 CFR 46, WHO 2011)  

5.2.2 ต้องมีกรรมการที่เป็นแพทย์ (CIOMS 2016. Guideline 23) อย่างน้อย 1 คน ในกรณี
ทบทวนโครงการวิจัยที ่เกี ่ยวข้องกับการทดสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื ่อใช้เป็นข้อมูล         
ในการขึ ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข        
จะต้องมีแพทย์อย่างน้อย 3 คน (ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง
สาธารณสุข ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561) และหากเกี่ยวข้องกับการทดสอบผลิตภัณฑ์
ส ุขภาพเพื ่อใช ้เป ็นข ้อมูลในการขึ ้นทะเบียนกับคณะกรรมการอาหารและยาของ               
กล ุ ่มประเทศยุโรป จะต้องมีผ ู ้ เชี่ ยวชาญด้านเด ็กร ่วมประช ุมด ้วย Clinical Trials 
Regulation (EU) No 536/2014 ) 

5.2.3 ต้องมีบุคคลจากสหวิชาชีพ อย่างน้อย 1 คน เพื่อส่งเสริมให้การพิจารณาโครงร่างการวิจัย      
มีความสมบูรณ์และเหมาะสม (CIOMS 2016. Guideline 23) เช่น เภสัชกร พยาบาล 
เทคนิคการแพทย์ การแพทย์แผนไทย เป็นต้น  

5.2.4 ต้องมีกรรมการอย่างน้อย 1 คนที่ไม่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
(ICH GCP 2016. 3.2.1, 45 CFR 46) โดยอาจเป็นนักสังคมศาสตร์ หรือนักกฎหมาย หรือ
นักสถิติ หรือบุคคลธรรมดาทั่วไป (WHO 2011) 

5.2.5 ต้องมีกรรมการอย่างน้อย 1 คน เป็นบุคคลภายนอกที่ไม่สังกัดหน่วยงาน (Non-affiliation) 
(ICH-GCP 2016, 45 CFR 46, WHO 2011) 

5.2.6 กรรมการควรมีการกระจายกลุ ่มอายุ เพศชายและเพศหญิงในสัดส่วนที ่เหมาะสม          
(WHO 2011) 

5.2.7 กรรมการแต่ละคนอาจมีพ้ืนฐานข้างต้นมากกว่า 1 ข้อก็ได้ 
5.3 คุณสมบัติของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 

5.3.1 การคัดเลือกคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกันมนุษย์ พิจารณาจากความเชี่ยวชาญ
ในสาขาต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับองค์ประกอบของคณะกรรมการในข้อ 5.2 และมีความสนใจ 
รวมทั้งเต็มใจที ่จะอุทิศเวลา ความรู ้ความสามารถในการทำหน้าที ่ของคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยเกี ่ยวกับมนุษย์ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี ่ยวกับมนุษย์            
ต้องผ่านการอบรมด้านหลักจริยธรรมการทำวิจัยในมนุษย์ และ/หรือ ICH GCP อย่างน้อย 
1 ครั้ง  ในรอบ 2 ปี ต้องผ่านการอบรม SOPs ของหน่วยงาน 
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5.3.2 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ ต้องเปิดเผยการขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
ไม่ว่าจะมีความเกี่ยวข้องทางด้านความคิด ด้านการเงิน ด้านวิชาชีพ หรืออื่น ๆ ในโครงร่าง
การวิจัยที่พิจารณา ในกรณีที่กรรมการมีการขัดแย้งทางผลประโยชน์กับโครงร่างการวิจัย       
ที่เข้าสู่การพิจารณา อาจสามารถให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยได้หากคณะกรรมการฯ 
เห็นว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งยวด แต่จะต้องไม่ทำหน้าที่ทบทวนหรืออยู่ร่วมในที่ประชุม
ระหว่างการตัดสินในโครงร่างการวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

5.3.3 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ ต้องลงนามข้อตกลงเรื่องการรักษาความลับ
ที่เกี ่ยวกับการพิจารณาของที่ประชุม ตั้งแต่เริ ่มรับหน้าที่ ทั ้งนี้ข้อตกลงเรื่องการรักษา
ความลับจะช่วยปกป้อง คุ้มครองความลับและความเป็นส่วนตัวของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 

5.4 เงื่อนไขการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ และวาระการปฏิบัติงาน 
5.4.1 กรณีแต่งตั้งครั้งแรกหัวหน้าหน่วยงานควรเป็นผู้คัดเลือกประธานคณะกรรมการจริยธรรม

การวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
5.4.2 ประธานเป็นผู้สรรหารองประธาน เลขานุการ และกรรมการทั้งหมด หรืออาจคัดเลือกจาก

การผู้สมัครด้วยตนเอง โดยมีวาระการปฏิบัติหน้าที่ 2 ปี 
5.4.3 การแต่งตั้งประธาน รองประธาน เลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการและกรรมการในครั้งต่อไป 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์จะเสนอรายชื่อผู้ที ่สมควรเป็นประธาน       
รองประธาน เลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ ให้หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาประกาศแต่งตั้ง 
หรือใช้แนวทางของการแต่งตั้งครั้งแรก 

5.4.4 วาระของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 
2 ปี กรรมการฯ ที่พ้นตำแหน่งตามวาระมีสิทธิที่จะได้รับการแต่งตั้งได้อีก 

5.4.5 เงื ่อนไขการแต่งตั ้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี ่ยวกับมนุษย์อยู่ภายใต้เงื ่อนไข
ดังต่อไปนี้ 
1) เต็มใจที่จะเปิดเผยชื่อ อาชีพ และหน่วยงานที่สังกัดต่อสาธารณะ 
2) เต็มใจเปิดเผยรายรับและค่าใช้จ่ายทั้งปวง (ถ้ามี) ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในฐานะ

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์เมื่อมีการร้องขอ  
3) ต้องรักษาความลับของโครงการที่ยื ่นเสนอตามระเบียบของทางราชการโดยลงชื่อ       

ในเอกสารข้อตกลงการร ักษาความลับของโครงการว ิจ ัยและเอกสารราชการ 
(Confidentiality Agreement) และการแจ้งผลประโยชน์ทับซ้อน (Declaration of 
Conflict of Interests) มอบให้ทางสำนักงานฯ เก็บไว้เป็นหลักฐาน 

4) การปฏิบัติงานที ่เข้าข่ายเป็นการกระทำที ่มีล ักษณะเป็นผลประโยชน์ทับซ ้อน 
(Conflict of Interests) ต้องแจ้งให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยประจำสาขาวิชา
ทราบและให้เป็นไปตามประกาศท่ีคณะกรรมการกำหนด 

5) หากในการประชุมมีการพิจารณาเรื่องที่กรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสีย กรรมการผู้นั้น         
ต้องแจ้งให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจ ัยประจำสาขาวิชาทราบ และต้อง             
ไม่ร ่วมประชุมในขณะพิจารณาเรื ่องดังกล่าว รวมทั ้งไม่มีส ิทธ ิลงคะแนนเสียง               
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แต่มีส ิทธ ิเข ้าช ี ้แจงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นเกี ่ยวกับเร ื ่องนั ้นตามที่
คณะกรรมการร้องขอ 

6) การพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ทุกขั้นตอนรวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็น
ความลับทางราชการ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยประจำสาขาวิชาและเจ้าหน้าที่
ในสำนักงานต้องถือปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยความลับของทางราชการโดยเคร่งครัด 

5.5 การลาออก การพ้นจากตำแหน่ง และการแต่งตั้งทดแทน 
5.5.1 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี ่ยวกับมนุษย์ที ่ประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระ         

การปฏิบ ัต ิงาน ต ้องย ื ่นหนังส ือขอลาออกต่อประธานคณะกรรมการฯ และได ้รับ          
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 

5.5.2 การพ้นตำแหน่งนอกเหนือจากการครบวาระการปฏิบัติหน้าที ่ จะกระทำได้ในกรณีใด     
กรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
1) ตาย 
2) ลาออก 
3) ต้องพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือ

ความผิดลหุโทษ 
4) เป็นบุคคลล้มละลาย 
5) เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
6) มีเหตุบกพร่องอย่างมากต่อหน้าที่หรือมีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง และ

กรรมการกึ่งหนึ่งเห็นสมควรให้ออกจากตำแหน่ง 
5.5.3 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ จะเสนอชื่อผู้ที ่มีคุณสมบัติตามข้อ 5.2 

ข้างต้น เพื่อให้หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาแต่งตั้งทดแทนคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
เกี่ยวกับมนุษย์ที่ออกไปไม่ว่าด้วยเหตุใด เพื่อให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับ
มนุษย์มีองค์ประกอบครบถ้วนตาม ข้อ 5.2 

5.6 การแต่งตั้งกรรมการสมทบ เพื่อพิจารณาจริยธรรมการวิจัย 
5.6.1 หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาและประกาศแต่งตั้งบุคคลที่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย

เกี่ยวกับมนุษย์เสนอชื่อเป็นกรรมการสมทบ 
5.6.2 กรรมการสมทบมีคุณสมบัติเหมือนกรรมการประจำทุกประการ 

5.7 การแต่งตั้งท่ีปรึกษาอิสระ (independent consultant) 
5.7.1 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์เสนอชื่อผู้ที่มีความเชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ 

พร้อมประวัติและผลงาน (CV) แล้วเสนอหัวหน้าหน่วยงานพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาอิสระ 
เพื่อจัดทำบัญชีรายซื่อผู้เชี่ยวชาญ หรืออาจขอแต่งตั้งเพิ่มเติมในกรณีเมื่อจำเป็นต้องขอ
คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญที่ไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อ 

5.7.2 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ หรือผู้ทบทวนโครงร่างการวิจัยอาจเสนอให้
ขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระ เพื่อขอความคิดเห็นหรือขอคำแนะนำในประเด็นวิชาการ
และจริยธรรมต่อโครงร่างการวิจัย 
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5.7.3 ประธาน หรือเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์เลือกที่ปรึกษา

อิสระที่เชี่ยวชาญ ในสาขาเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับโครงร่างการวิจัยจากบัญชีรายชื่อที่ทำไว้         
(ดู NPH REC 05) เพื่อส่งโครงร่างการวิจัยพร้อมประเด็นที่จะให้พิจารณาเสนอความเห็น 
(opinion) 

5.7.4 คุณสมบัติของที่ปรึกษาอิสระ อาจเป็นผู้แทนของชุมชนหรือผู้ป่วย หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญ       
ด้านการแพทย์ สถิติ สังคมศาสตร์ กฎหมาย จริยธรรม ศาสนา โดยมีเงื่อนไขการปฏิบัติ
หน้าที่ที่ชัดเจน ลงนามในเอกสารคำรับรองในการรักษาข้อมูลความลับและเปิดเผยการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

5.8 หน้าที่ของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
5.8.1 ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ มีหน้าที่ดังนี้ 

1) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
2) ดำเนินการประชุมพิจารณาโครงร่างการวิจัย สรุปหลังการอภิปรายโครงร่างการวิจัย 

(protocol) เสร็จสิ ้น และสรุปหลังการอภิปรายเอกสารข้อมูลคำอธิบายสำหรับ        
ผู้เข้ารับการวิจัยในการวิจัยและใบยินยอม (Informed consent form) เสร็จสิ้น 

3) สรุปผลการลงมติเม่ือสิ้นสุดการอภิปรายโครงร่างการวิจัยและเอกสารข้อมูลกับเอกสาร
ใบยินยอม 

4) ให้ความเห็นชอบผู้พิจารณาทบทวนโครงร่างการวิจัยตามที่เลขาฯ หรือกรรมการ
จริยธรรมฯ ที่ได้รับมอบหมายเสนอชื่อ 

5.8.2 รองประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ มีหน้าที่ดังนี้ 
1) เป็นประธานที่ประชุมในกรณีที่ประธานไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
2) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 

5.8.3 เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ มีหน้าที่ดังนี้ 
1) เสนอชื่อกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เป็นผู้ทบทวนโครงร่างการวิจัยเพ่ือเสนอ

ประธานฯ รับรอง 
2) จัดการบริหารการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี ่ยวกับมนุษย์ให้มี

ประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล 
3) เตรียมเอกสารและหรือตรวจเอกสารประกอบการประชุม 
4) ตรวจสอบรายงานการประชุมก่อนเสนอประธานลงนาม 
5) ตรวจสอบหนังสือแจ้งผลมติการประชุมก่อนแจ้งผู้วิจัย 
6) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 

5.8.4 ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ มีหน้าที่ดังนี้ 
1) ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ในกรณีที่

เลขานุการฯ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ 
2) ช่วยเหลือเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ในการจัดเตรียม
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เอกสารประกอบการประชุม และบันทึกผลการประชุม 
3) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 

5.8.5 กรรมการประจำคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ มีหน้าที่ดังนี้ 
1) พิจารณาโครงร่างการวิจัยที่ได้รับมอบหมายก่อนการประชุมคณะกรรมการ 
2) เข้าร่วมประชุมพิจารณาเพื ่อตัดสินรับรอง , รับรองแบบมีเงื ่อนไขหรือไม่ร ับรอง

โครงการวิจัยที่ส่งเข้ามาพิจารณา 
3) เข้าร่วมการประชุมพิจารณาโครงการวิจัยของคณะกรรมการ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ

จำนวนครั้งการประชุมตลอดปี 
4) เข้าร่วมการประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยอย่างน้อย 1 ครั้ง      

ทุก 2 ปี 
5) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 

5.8.6 กรรมการสมทบคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ มีหน้าที่ดังนี้ 
1) พิจารณาโครงร่างการวิจัยที่ได้รับมอบหมายก่อนการประชุมคณะกรรมการ 
2) เข้าร่วมประชุมพิจารณาเพื ่อตัดสินรับรอง รับรองแบบมีเงื ่อนไขหรือไม่รับรอง

โครงการวิจัยที่ส่งเข้ามาพิจารณา 
3) เข้าร่วมการประชุมตามท่ีประธานคณะกรรมการฯร้องขอ 
4) เข้าร่วมการประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยอย่างน้อย 1 ครั้ง        

ทุก 2 ปี 
5) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 

5.8.7 หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ มีหน้าที่ดังนี้ 
1) ดูแลการดำเนินงานในสำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ให้มี

ประสิทธิภาพ 
2) รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการการดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย

เกี่ยวกับมนุษย์ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวิธีดำเนินการมาตรฐาน 
3) กำกับ ควบคุม ดูแลบุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานที ่ และทรัพย์สินอื ่นของ

สำนักงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ 
4) จัดทำรายงานประจำปีเสนอหัวหน้าหน่วยงาน 
5) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 

5.8.8 เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานฯ มีหน้าที่ 
1) ตรวจรับเอกสารโครงร่างการวิจัย 
2) ให้ข้อมูลกับผู้มาติดต่อ 
3) ช่วยเหลือคณะกรรมการบริหารสำนักงานฯ (ถ้ามี) เลขานุการฯ ผู้ช่วยเลขานุการฯ ใน

ด้านการบริหารจัดการการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
เกี่ยวกับมนุษย์ ตามข้อ 5.9 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวิธีดำเนินการมาตรฐาน 

4) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามสัญญาการจ้างงาน 
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5.8.9 สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
1) จัดระบบ วิธีการเก็บ วิธีการสืบค้นโครงร่างการวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
2) เตรียม เก็บรักษา แจกจ่ายเอกสารโครงร่างการวิจัย 
3) จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์อย่างสม่ำเสมอ 
4) เตรียมและเก็บรักษาวาระการประชุมและรายงานการประชุม 
5) จัดให้มีทะเบียนและแฟ้มประวัติของกรรมการและเจ้าหน้าที่ ตามแบบฟอร์ม AF 02-03 
6) เก็บรักษาระบบเอกสารและเอกสารสำคัญของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย

เกี่ยวกับมนุษย ์
7) ติดต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ และผู้วิจัยที่ยื่นโครงร่างการวิจัย 
8) จัดให้มีการอบรมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ และคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับ

มนุษย ์
9) จัดให้มีการเตรียม พิจารณา ทบทวน และแจกจ่ายวิธีดำเนินการมาตรฐานและ

หลักเกณฑ์ 
10) ให้การสนับสนุนที่จำเป็นแก่กิจกรรมของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับ

มนุษย ์
11) รับเรื่องร้องเรียนของผู้รับการวิจัยที่เข้าร่วมในโครงการวิจัย 
12) ให้ข้อมูลใหม่ ๆ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมการวิจัยด้านสุขภาพและเอกสาร   

ที่เก่ียวข้องแก่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
13) จัดทำสรุปผลการดำเนินงานประจำปีเพ่ือเสนอต่อหัวหน้าหน่วยงาน 

5.9 บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
5.9.1 ปกป้องสิทธิความปลอดภัยและศักดิ์ศรีของผู้เข้ารับการวิจัย ตลอดจนกำกับดูแลให้เป็นไป

ตามกฎระเบียบว่าด้วยข้อกำหนดการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
5.9.2 พิจารณาความชอบธรรมด้านจริยธรรม รับรอง รับรองโดยมีเงื่อนไข หรือไม่รับรอง ทบทวน 

ยับยั้ง ยกเลิกการให้การรับรองจริยธรรมการวิจัยในโครงการที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานการ
วิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ โดยยึดหลักแนวทางตามที่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับ
มนุษย์กำหนด 

5.9.3 ปฏิบัติตามวิธีดำเนินมาตรฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับ
มนุษย์ 

5.9.4 เก็บรักษาเอกสารและผลการประชุมของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์
เป็นความลับ 

5.9.5 แจ้งการขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ถ้ามี) 
5.9.6 ติดตามประเมินโครงการที่ผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจัย เกี่ยวกับมนุษย์แล้วเพื่อเป็น 

การป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาด้านจริยธรรมการวิจัยขึ ้นในระหว่างการดำเนินการวิจัย         
จนสิ้นสุดโครงการ 

5.9.7 ติดตามรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ท่ีร้ายแรงและเสนอแนะมาตรการที่เหมาะสม 
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5.9.8 ทบทวนรายงานความก้าวหน้าและการวิจัยที่ดำเนินอยู่ตามความเหมาะสม 
5.9.9 ประเมินรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
5.9.10 ให้คำปรึกษาแก่ผู้วิจัยในการดำเนินการเพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
5.9.11 ประชาสัมพันธ์ และแนะนำให้ความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์แก่ผู้วิจัย 
5.9.12 ร่วมในกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องด้านหลักจริยธรรมการทำวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ ได้แก่     

การปกป้องผู้เข้ารับการวิจัย, SOPs และ GCP 
5.9.13 หน้าที่อื ่น ๆ ตามที่ประธานฯ มอบหมายในขอบเขตของงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับ

มนุษย์ 
5.10 องค์ประชุมของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 

5.10.1 องค์ประชุมของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ จะต้องมีกรรมการเข้าร่วม
การประชุมเกินกึ ่งหนึ ่งของจำนวนคณะกรรมการประจำ และรักษาองค์ประกอบของ
คณะกรรมการให้ตลอดทั ้งขณะที ่กรรมการที ่มีส ่วนได้เสียจากโครงการวิจัยที ่เข ้าสู่           
การพิจารณาออกจากห้องประชุม จนเสร็จสิ้นการประชุมพิจารณาโครงการ 

5.10.2 องค์ประกอบของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ที่เข้าร่วมประชุมต้อง
เป็นไปตามมาตรฐานสากล ดังนี้ 
1) มีกรรมการอย่างน้อย 5 คน (ICH-GCP, WHO, CIOMS) 
2) มีกรรมการที่เป็นแพทย์ (CIOMS 2016. Guideline 23) อย่างน้อย 1 คน ในกรณี

ทบทวนโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อใช้เป็นข้อมูลใน
การขึ ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
จะต้องมีแพทย์อย่างน้อย 3 คน (ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กระทรวงสาธารณสุข ลงวันที ่ 13 พฤศจิกายน 2561) และหากเกี ่ยวข้องกับการ
ทดสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการขึ้นทะเบียนกับคณะกรรมการอาหาร
และยาของกลุ่มประเทศยุโรป จะต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กร่วมประชุมด้วย (Clinical 
Trials Regulation (EU) No 536/2014) 

3) มีบุคคลจากสหวิชาชีพ อย่างน้อย 1 คน เพื่อส่งเสริมให้การพิจารณาโครงร่างการวิจัย
มีความสมบูรณ์และเหมาะสม (CIOMS 2016. Guideline 23) เช่น เภสัชกร พยาบาล 
เทคนิคการแพทย์ การแพทย์แผนไทย เป็นต้น 

4) มีกรรมการอย่างน้อย 1 คน ที่ไม่เก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
(ICH GCP 2016. 3.2.1, 45 CFR 46) โดยอาจเป็นนักสังคมศาสตร์ หรือนักกฎหมาย 
หรือนักสถิต ิหรือบุคคลธรรมดาทั่วไป (WHO 2011) 

5) มีกรรมการอย่างน้อย 1 คน เป็นบุคคลภายนอกที่ไม่สังกัดหน่วยงาน (Non-affiliation) 
(ICH-GCP 2016, 45 CFR 46, WHO 2011) 

6) มีการกระจายกลุ่มอายุ เพศชายและเพศหญิงในสัดส่วนที่เหมาะสม (WHO 2011) 
7) กรรมการแต่ละคนอาจมีพ้ืนฐานข้างต้นมากกว่า 1 ข้อก็ได้ 
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5.10.3 การจัดองค์ประชุมให้ครบตามข้างต้นหากไม่มีคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับ
มนุษย์ ที ่มีความเชี ่ยวชาญตรงกับสาขาของโครงร่างการวิจัย หรือคณะกรรมการฯ            
ที่สามารถเข้าประชุมมีจำนวนไม่ครบองค์ประกอบ ให้คัดเลือกรายชื่อจากคณะกรรมการ
สมทบฯ เข้าร่วมประชุม 

6. ภาคผนวก 
AF 02-01 แผนภูมิโครงสร้างองค์กร 
AF 02-02 แบบฟอร์มและแฟ้มประวัติคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย 
AF 02-03 การจัดแฟ้มทะเบียนประวัติ 
AF 02-04 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

7. เอกสารอ้างอิง 
7.1 Standards and Operational Guidance for Ethics Review of Health-Related Research 

with Human Participants, WHO 2011. 
7.2 International Conference on Harmonization, Good Clinical Practice Guideline            

(ICH GCP 2016)  
7.3 หลักการแห่งคำประกาศเฮลซิงกิ พ.ศ. 2556 (Declaration of Helsinki 2013) 
7.4 International Ethical Guidelines for Health-Related Research Involving Humans (CIOMS 

2016) 
7.5 Clinical Trials Regulation (EU) No 536/2014 
7.6 แนวทางจริยธรรมการทำวิจัยในคนในประเทศไทย ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย 

พ.ศ. 2550 
7.7 แนวปฏิบัติและประเด็นพิจารณาทางชีวจริยธรรมด้านการทำวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์

สมัยใหม่ที่เก่ียวช้องกับมนุษย์ (แนวปฏิบัติการวิจัยทางพันธุกรรม แนวปฏิบัติการวิจัยด้านสเต็มเซลล์
ในมนุษย์ แนวปฏิบัติการจัดทำข้อตกลงการใช้ตัวอย่างทางชีวภาพเพื่อการวิจัยระหว่างสถาบัน          
พ.ศ. 2545 

7.8 หลักจริยธรรมพื้นฐานสำหรับการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. 2522 (The Belmont Report 1979) 
7.9 ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2549 หมวด 9 

การศึกษาและการทดลองในมนุษย์ 
7.10 พระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2537 
7.11 พระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
7.12 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ  286         

(ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561) 
7.13 พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2537 
7.14 พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
7.15 พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 
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7.16 พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540 
7.17 พระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. 2547 
7.18 พระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบำบัด พ.ศ. 2547 
7.19 พระราชบัญญัติวิชาชีพการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 
7.20 พระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 
7.21 พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 และข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่ง 

วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2549 
7.22 พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 
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ใบสรุปการเตรียมวิธีดำเนินการมาตรฐาน 

 ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2550 ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2564 

เตรียมโดย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2550  28 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

อนุมัติโดย นายแพทย์จินดา แอกทอง 

 
 

(แพทยงดารารัตน์  รัตนรักษ์) 

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม 

วันที่อนุมัติ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

การแก้ไข   

เหตุผลที่แก้ไข  เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานปัจจุบัน 

  

(ดร.แพทย์หญิงดารารัตน์ รัตนรักษ์) 
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สารบัญ 

ลำดับเรื่อง เรื่อง หน้า 

1 วัตถุประสงค์ 24 

2 ขอบเขต 24 

3 ความรับผิดชอบ 24 

4 ขั้นตอนการปฏิบัติและผู้รับผิดชอบ 24 

5 หลักการปฏิบัติ 24 

 5.1 การอ่านเอกสารการรักษาความลับ/การขัดแย้งทางผลประโยชน์ 24 

 5.2 การลงนามในเอกสารการรักษาความลับ/การขัดแย้งทางผลประโยชน์ 24 

 5.3 การตระหนักถึงความสำคัญชองการรักษาความลับ/การขัดกันแห่งผลประโยชน์ 25 

6 ภาคผนวก 25 

7 เอกสารอ้างอิง 25 
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1. วัตถุประสงค ์
เพ่ือให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้อ่าน เข้าใจ ยอมรับ และลงนาม ในเอกสารการรักษาความลับ ที่เกี่ยวข้องกับ

ข้อมูลในโครงร่างการวิจัย และเพ่ือให้การพิจารณาโครงร่างการวิจัยเป็นไปตามหลักจริยธรรมโดยปราศจาก 
การขัดแย้งทางผลประโยชน์ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ (หน่วยงาน) 

2. ขอบเขต 
วิธีดำเนินการของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยว กับมนุษย์โรงพยาบาลนครปฐม ในเรื่อง       

การรกัษาความลับและการขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

3. ความรับผิดชอบ 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์โรงพยาบาลนครปฐม และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ทุกคน

ต้องอ่าน เข้าใจ ยอมรับ และลงนามในเอกสารการรักษาความลับก่อนเริ่มปฏิบัติงาน พร้อมทั้งยอมรับและ
ปฏิบัติตาม แนวทางที่ระบุ ในวิธีดำเนินการมาตรฐานเพ่ือป้องกันการขัดแย้งทางผลประโย ชน์ของ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ในการพิจารณาโครงร่างการวิจัย 

4. ขั้นตอนการปฏิบัติและผู้รับผิดชอบ 
 

ขั้นตอน การปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 

1 อ่านเอกสารการรักษาความลับ/ 
การขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 

2 ลงนามในเอกสารการรักษาความลับ/ 
การขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 

3 ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษา ความลับ/
การขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 

 

5. หลักการปฏิบัติ 
5.1 การอ่านเอกสารการรักษาความลับ/การขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้อง
ได้รับเอกสารการรักษาความลับ และอ่านทำความเข้าใจก่อนเริ่มปฏิบัติงาน 

5.2 การลงนามในเอกสารการรักษาความลับ/การขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง        

ต้องลงนาม และระบุวันที่ที่ลงนามในเอกสารการรักษาความลับ ทั้งนี้ต้องลงนามภายใน 10 วันทำการหลังมี
คำสั่ง แต่งตั้งให้เป็น กรรมการฯ หากยังไม่ลงนามจะยังไม่สามารถร่วมปฏิบัติงานกับสำนักงานฯ รวมถึง       
ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ เอกสารนี้จะเก็บรักษาไว้ที่
สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ คณะกรรมการสมทบสามารถลงนามในวันแรกที่
มาร่วมประชุม (การลงนามในเอกสารการรักษาความลับ ลงนามครั้งเดียว มีผลตลอดวาระการเป็นกรรมการ) 
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5.3 การตระหนักถึงความสำคัญชองการรักษาความลับ/การขัดกันแห่งผลประโยชน์ 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง       

ต้องตระหนักถึงความสำคัญของการพิจารณาโครงร่างการวิจัยใด ๆ ที่กรรมการฯ คนหนึ่งคนใดมีการขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ (เช่น ในฐานะนักวิจัยในเรื่องเดียวกันหรือมีส่วนร่วมกับผู้ให้ทุนการวิจัย เป็นต้น) กรรมการฯ 
ท่านนั้นต้องเปิดเผยการขัดแย้งทางผลประโยชน์กับโครงการวิจัย สามารถให้ข้อคิดเห็นแก่คณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ได้ ทั้งนี้ ขึ้นกับความเห็นของที่ประชุม แต่ต้องไม่เข้าร่วมในกระบวนการ
พิจารณาหรือลงมติในโครงร่างการวิจัยนั้น ๆ (ICH GCP 3.2.1) รวมทั้งการรักษาความลับอันเกี่ยวข้องกับ
ข้อมูลในโครงร่างการวิจัยการพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ และข้อมูล
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและให้บันทึกการไม่อยู่ในที่ประชุมระหว่างการลงมติไว้ในรายงานการประชุมด้วย 

6. ภาคผนวก 
AF 03-01 คำรับรองในการรักษาข้อมูลความลับและเปิด เผยการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของ 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
AF 03-02 คำรับรองในการรักษาข้อมูลความลับสำหรับผู้มาเยี่ยมสังเกตการณ์การประชุมของคณะ 

กรรมการฯ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
AF 03-03 คำรับรองในการรักษาข้อมูลความลับของเจ้าหน้าที่สำนักงานจริยธรรมการวิจัย 

7. เอกสารอ้างอิง 
7.1 International Conference on Harmonization, Good Clinical Practice Guideline            

(ICH GCP 2016) 
7.2 แนวทางจริยธรรมการทำวิจัยในคนในประเทศไทย ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย 

พ.ศ. 2551 
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ใบสรุปการเตรียมวิธีดำเนินการมาตรฐาน 

 ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2550 ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2564 

เตรียมโดย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2550  28 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

อนุมัติโดย นายแพทย์จินดา แอกทอง 

 
 

(แพทยงดารารัตน์  รัตนรักษ์) 

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม 

วันที่อนุมัติ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

การแก้ไข   

เหตุผลที่แก้ไข  เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานปัจจุบัน 

  

(ดร.แพทย์หญิงดารารัตน์ รัตนรักษ์) 
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1. วัตถุประสงค ์
1.1 เพ่ือให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์โรงพยาบาลนครปฐม และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ

ตระหนักถึงความสำคัญของการเพ่ิมพูนความรู้และมีโอกาสได้เข้ารับการฝึกอบรมด้านจริยธรรม         
การทำวิจัย เพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถของตนเอง 

1.2 เพ่ือให้สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์โรงพยาบาลนครปฐม ตระหนักถึง
ความสำคัญและให้การสนับสนุนการฝึกอบรมด้านจริยธรรมการทำวิจัยและการปฏิบัติการวิจัยทาง
คลินิกที่ดี หรือ ICH GCP แก่คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 

2. ขอบเขต 
วิธีดําเนินการมาตรฐานในส่วนการฝึกอบรม ครอบคลุมถึงคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับ

มนุษย์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 

3. ความรับผิดชอบ 
3.1 เพ่ือให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์โรงพยาบาลนครปฐม และเจ้าหน้าที่สำนักงาน

ฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการเพ่ิมพูนความรู้และมีโอกาสได้เข้ารับการฝึกอบรมด้ านจริยธรรม
การทำวิจัย เพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถของตนเอง 

3.2 เพ่ือให้สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์โรงพยาบาลนครปฐม ตระหนักถึง
ความสำคัญและให้การสนับสนุนการฝึกอบรมด้านจริยธรรมการทำวิจัยและการปฏิบัติการวิจัยทาง
คลินิกที่ดี หรือICH GCP แก่คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 

4. ขั้นตอนการปฏิบัติและผู้รับผิดชอบ 
 

ขั้นตอน การปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 

1 หัวข้อความรู้ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 

2 การเข้ารับการฝึกอบรม คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 

3 การเก็บหลักฐานการฝึกอบรม คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 
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5. หลักการปฏิบัติ 
5.1 หัวข้อความรู้ 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ต้องมีความรู้เป็นอย่างดี
ในเรื่องต่อไปนี้ 

1) การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกท่ีดี หรือ ICH Good Clinical Practice(ICH GCP) 
2) หลักการแห่งคำประกาศเฮลซิงกิ (Declaration of Helsinki) 
3) The National and International Ethical Guidelines for Biomedical Research 

Involving Human Subjects (CIOMS) 
4) หลักจริยธรรม Belmont Report 
5) แนวทางจริยธรรมการทำวิจัยในมนุษย ์ชมรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ในประเทศไทย พ.ศ. 2550 
6) ข้อบังคับของสาขาวิชาชีพ 
7) มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ของหน่วยงานตนเอง 

5.2 การเข้ารับการฝึกอบรม 
5.2.1 มีการเพ่ิมพูนความรู้ด้วยการติดตามข่าวสาร/การฝึกอบรม (การอบรมอาจมีช่องทางอบรม

ทางออนไลน์) การประชุมด้านจริยธรรมการทำวิจัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่าง
น้อยทุก 2 ปี 

5.2.2 มีการประกาศหรือแจ้งให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์และเจ้าหน้าที่
สำนักงานฯ ทราบโดยทั่วถึง ถึงรายละเอียดของการฝึกอบรมและการประชุมด้านจริยธรรม
การทำวิจัย 

5.2.3 มีการคัดเลือกหรือส่งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ และเจ้าหน้าที่
สำนักงานฯ เข้าร่วมการฝึกอบรมและการประชุมด้านจริยธรรมการทำวิจัย 

5.2.4 มีทุนสนับสนุนให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 
เข้าร่วมการฝึกอบรมและการประชุมด้านจริยธรรมการทำวิจัย 

5.2.5 เจ้าหน้าที่บริหารสำนักงานของคณะกรรมการจริยธรรม เกี่ยวกับมนุษย์  ต้องได้รับ            
การเพ่ิมพูนความรู้ด้านการบริหารจัดการสำนักงานโดยวิธีต่าง ๆ เช่น การฝึกอบรมหรือ
ศึกษาดูงาน อย่างน้อยทุก 2 ปี 

5.3 การเก็บหลักฐานการฝึกอบรม 
5.3.1 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯที่เข้าร่วมการ

ฝึกอบรม และการประชุมด้านจริยธรรมการทำวิจัย ต้องทำสรุปรายงานส่งประธาน
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์เมื่อสำเร็จการฝึกอบรมหรือการประชุมนั้น ๆ 
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สรุปรายงานต้องเก็บรักษาไว้ในส่วนเอกสารของสำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
เกี่ยวกับมนุษย์ 

5.3.2 หลักฐานการเข้ าร่วมการฝึกอบรมหรือการประชุม  เช่น  ส ำเนาใบรับรอง หรือ
ประกาศนียบัตร ต้องเก็บรักษาไว้ในส่วนเอกสารของสำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 

6. ภาคผนวก 
AF 04-01 แบบบันทึกการฝึกอบรมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 

7. เอกสารอ้างอิง 
7.1 International Conference on Harmonization, Good Clinical Practice Guideline            

(ICH GCP 2016) 
7.2 แนวทางจริยธรรมการทำวิจัยในคนในประเทศไทย ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย 

พ.ศ. 2551 
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ใบสรุปการเตรียมวิธีดำเนินการมาตรฐาน 

 ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2550 ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2564 

เตรียมโดย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2550  28 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

อนุมัติโดย นายแพทย์จินดา แอกทอง 

 
 

(แพทยงดารารัตน์  รัตนรักษ์) 

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม 

วันที่อนุมัติ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

การแก้ไข   

เหตุผลที่แก้ไข  เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานปัจจุบัน 

 

 

  

(ดร.แพทย์หญิงดารารัตน์ รัตนรักษ์) 
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1. วัตถุประสงค ์
เพ่ือเป็นแนวทางในการคัดเลือกและแต่งตั้งที่ปรึกษาอิสระของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับ

มนุษย์โรงพยาบาลนครปฐมในการพิจารณาโครงร่างการวิจัยเฉพาะประเด็นที่คณะกรรมการขอคำปรึกษา 

2. ขอบเขต 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ของหน่วยงานจะคัดเลือกและจัดทำรายชื่อผู้เชี่ยวชาญ

ในสาขาต่าง ๆ เมื่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์พิจารณาแล้วเห็นว่าโครงร่างการวิจัยใด
ต้องการข้อมูลเพ่ิมเติม หรือความเห็นของผู้เชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับ
มนุษย์จะเลือกผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นจากรายชื่อผู้เชี่ยวชาญ หรือจากรายชื่อคณะกรรมการสมทบฯ ประธาน/
เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ จะเชิญผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น เพ่ือช่วยทบทวน
โครงร่างการวิจัยเฉพาะประเด็นที่คณะกรรมการขอคำปรึกษา 

3. ความรับผิดขอบ 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ของหน่วยงานเสนอชื่อผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่ต้องการ          

เพ่ือเป็นที่ปรึกษาอิสระสำหรับโครงร่างการวิจัยเฉพาะประเด็นที่คณะกรรมการขอคำปรึกษา และนำเสนอชื่อ
ต่อประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 

4. ขั้นตอนการปฏิบัติและผู้รับผิดชอบ 
 

ขั้นตอน การปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 

1 เสนอชื่อและคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 

2 จัดทำรายชื่อผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ เลขานุการ 
3 การคัดเลือกท่ีปรึกษาอิสระ 

สำหรับโครงร่างการวิจัย 
ประธาน/เลขานุการ 

4 การขอคำปรึกษา เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย 
เกี่ยวกับมนุษย์และสำนักงานคณะกรรมการฯ 

5 การสิ้นสุดการปรึกษา ที่ปรึกษาอิสระ 
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5. หลักการปฏิบัติ 
5.1 การคัดเลือกที่ปรึกษาอิสระ 

5.1.1 คณะกรรมการสมทบฯ ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ ที่ครอบคลุมสาขาการวิจัยของ
ข้อเสนอการวิจัยที่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์พิจารณา 

5.1.2 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์สามารถเสนอชื่อผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง  ๆ 
ทบทวนคุณวุฒิผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ และท่ีประชุมคณะกรรมการจริยธรรมฯ ให้การรับรอง 

5.1.3 เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ และสำนักงานฯ จัดทำบัญชี
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ ให้เป็นที่ปรึกษา 

5.1.4 ที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ เลือกผู้ เชี่ยวชาญจากรายชื่อ
คณะกรรมการสมทบฯ หรือจากบัญชีรายชื่ อผู้ เชี่ ยวชาญ  ให้ เป็นที่ ปรึกษาอิสระ               
ในการพิจารณาโครงการวิจัยที่ต้องการ 

5.1.5 เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ และสำนักงานคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ติดต่อผู้เชี่ยวชาญเพ่ือขอให้เป็นที่ปรึกษาอิสระ 

5.2 การขอคำปรึกษา 
5.2.1 เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์จัดส่งโครงร่างการวิจัยให้

ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นที่ปรึกษาอิสระพร้อมกับแบบรายงานความเห็นของที่ปรึกษาอิสระ และ
เอกสารการรักษาความลับให้ที่ปรึกษาอิสระลงนาม 

5.2.2 ผู้เชี่ยวชาญสรุปและแสดงความเห็นในแบบรายงานของที่ปรึกษาอิสระ เพ่ือเลขานุการ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์นำเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการ
จริยธรรมฯ 

5.2.3 อาจเชิญผู้เชี่ยวชาญมารายงานความเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมฯ 
5.2.4 รายงานของที่ปรึกษาอิสระจะถูกเก็บไว้เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารการพิจารณาโครงร่าง     

การวิจัย 

5.3 การเก็บหลักฐานการฝึกอบรม 
เมื่อสิ้นสุดการพิจารณาโครงร่างการวิจัยถือว่าสถานภาพการเป็นที่ปรึกษาอิสระของโครงการวิจัยนั้น
สิ้นสุดลง 

6. ภาคผนวก 
AF 05-01 คำรับรองในการรักษาข้อมูลความลับของที่ปรึกษาอิสระ 
AF 05-02 รายชื่อที่ปรึกษาอิสระ 
AF 05-03 แบบฟอร์มและแฟ้มประวัติที่ปรึกษาอิสระ 
AF 05-04 แบบรายงานความเห็นของที่ปรึกษาอิสระ 
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7. เอกสารอ้างอิง 
7.1 International Conference on Harmonization, Good Clinical Practice Guideline        

(ICH GCP 2016) 
7.2 แนวทางจริยธรรมการทำวิจัยในคนในประเทศไทย ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย 

พ.ศ. 2551 
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ใบสรุปการเตรียมวิธีดำเนินการมาตรฐาน 

 ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2550 ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2564 

เตรียมโดย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2550  28 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

อนุมัติโดย นายแพทย์จินดา แอกทอง 

 
 

(แพทยงดารารัตน์  รัตนรักษ์) 

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม 

วันที่อนุมัติ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

การแก้ไข   

เหตุผลที่แก้ไข  เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานปัจจุบัน 

 

 

 

  

(ดร.แพทย์หญิงดารารัตน์ รัตนรักษ์) 
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1. วัตถุประสงค ์
เพื่อเป็นแนวทางให้เลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย เกี่ยวกับมนุษย์ หรือ

เจ้าหน้าทีส่ำนักงานฯ จัดการกับโครงร่างการวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้องที่ส่งเข้ามาให้คณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์พิจารณา 

2. ขอบเขต 
วิธีดำเนินการมาตรฐานครอบคลุมการบริหารจัดการโครงร่างการวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
2.1 โครงร่างการวิจัยที่ส่งเข้าพิจารณาครั้งแรก (submission for initial review) 
2.2 โครงร่างการวิจัยที ่ส่งเข้ามาใหม่ภายหลังจากแก่ไขตามเสนอแนะของคณะกรรมการจริยธรรม       

การวิจัย เกี่ยวกับมนุษย์ (resubmission of protocols with corrections ) 
2.3 ส่วนแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงร่างการวิจัย (protocol amendment) 
2.4 รายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย (progress report) 
2.5 รายงานการเบี ่ยงเบน/ฝ ่าฝ ืน/การไม่ปฏ ิบ ัต ิตามโครงร ่างการว ิจ ัย (protocol deviation/ 

violation/non-compliance report) 
2.6 รายงานการยุติโครงการวิจัย (protocol termination report) 
2.7 รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง (serious adverse event reports; SAE reports) 
2.8 รายงานฉบับสมบูรณ์การวิจัย (final report) 

3. ความรับผิดชอบ 
เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ มีหน้าที่รับบันทึก แจกจ่ายโครงร่างการวิจัย และเอกสารที่ เกี่ยวข้อง ทั้งที่ยื่น

โดยตรงที่สำนักงานฯ ส่งเป็นเอกสารทางไปรษณีย์และยื่นผ่านระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เลขานุการ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยฯ ทำหน้าที่คัดกรองโครงร่างการวิจัย ประธาน หรือเลขานุการคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยฯ มีหน้าที่กำหนดกรรมการตามจำนวนที่กำหนดไว้ในวิธีดำเนินการมาตรฐานให้เป็น        
ผู้ทำหน้าที่ทบทวนโครงร่างการวิจัยกรรมการผู้ทบทวนควรส่งรายงานผลการพิจารณาทบทวนให้เลขานุการ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยฯ และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ก่อนนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรม       
การวิจัยฯ เพื่อพิจารณาตัดสินและส่งผลการพิจารณาให้ผู ้วิจัยภายหลังการประชุม ทั้งนี้คณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยฯ จะต้องปฏิบัติอย่างเหมาะสมในการเก็บรักษาความลับ 
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4. ขั้นตอนการปฏิบัติและผู้รับผิดชอบ 
 
ขั้นตอน การปฏิบัติ ผู้รับผิดขอบ 

1 รับโครงร่างการวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวช้อง เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 
2 ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารและข้อมูล เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 
3 การให้รหัสโครงการวิจัย เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 
4 คัดกรองประเภทการพิจารณา เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมฯ 
5 การมอบหมายกรรมการ 

ทำหน้าที่ทบทวนโครงร่างวิจัย 
ประธานหรือเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมฯ 

6 การจัดเอกสารและแจกจ่าย 
ให้กรรมการผู้ทบทวนหลัก 

เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 

7 การประสานงานระหว่างกรรมการผู้ทบทวน 
ผู้วิจัย เลขานุการฯ และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 

เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมฯ 
และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 

5. หลักการปฏิบัติ 
5.1 รับโครงร่างการวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

5.1.1 โครงร่างการวิจัยที่ส่งเข้าพิจารณาครั้งแรก ( Initial protocol) ดูในวิธีดำเนินการมาตรฐาน
เรื่องการพิจารณาโครงร่างการวิจัยครั้งแรก (REC 07/02.0, 08/02.0, 09/02.0, 10/02.0 
และ 25/02.0) 

5.1.2 โครงร่างการวิจัยที ่ส ่งกลับเข้ามาภายหลังการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ (Resubmitted protocol) 
1) นำโครงร่างการวิจัยที่ได้รับการพิจารณาครั้งแรกรวมเข้ากับโครงร่างการวิจัยที่ส่ง    

กลับเข้ามา 
2) ให้ดูในวิธีดำเนินการมาตรฐานเรื่องการพิจารณาโครงร่างการวิจัยที่ส่งกลับเข้ามา  

(REC 11/02.0) 
5.1.3 โครงร่างการวิจัยที ่ส ่งเข้ามาพิจารณาส่วนแก้ไขเพิ ่มเติมจากโครงร่างการวิจัย ที ่ผ ่าน        

การร ับรองจากคณะกรรมการจร ิยธรรมการว ิจ ัยเก ี ่ยวก ับมน ุษย ์แล ้ว  (Protocol 
Amendment) ให้ดูในวิธีดำเนินการมาตรฐานเรื่องการทบทวนส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่าง
การวิจัย (REC 12/02.0) 

5.1.4 รายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย (progress report) ให้ดูในวิธีดำเนินการมาตรฐาน
ในว ิธ ีดำเน ินการมาตรฐานเร ื ่องการพิจารณารายงานความก้าวหน้าของการวิจัย           
(REC 13/02.0) 

5.1.5 รายงานการเบี่ยงเบน/ฝ่าฝืน/การไม่ปฏิบัติตามโครงร่างการวิจัย (protocol deviation/ 
protocol violation/ non-compliance report) ดูในว ิธ ีดำเน ินการมาตรฐานเร ื ่ อง      
การพิจารณารายงานการเบี ่ยงเบน/การฝ่าฝืน/การไม่ปฏิบัติตามโครงร่างการวิจัย               
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(REC 15/02.0) 
5.1.6 รายงานการยุติโครงการวิจัยก่อนกำหนด (early termination of protocol report) ดูใน

วิธ ีดำเนินการมาตรฐานเรื ่องการพิจารณารายงานการยุติโครงการวิจัยก่อนกำหนด       
(REC 17/02.0) 

5.1.7 รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง (Serious Adverse Event Reports; SAE) ดูใน
วิธ ีดำเนินการมาตรฐานเรื ่องการพิจารณารายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร ้ายแรง        
(REC 18/02.0) 

5.1.8 รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (final report) ดูในวิธีดำเนินการมาตรฐานเรื่องการพิจารณา
รายงานสรุปผลการวิจัย (REC 14/02.0) 

5.2 ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารและข้อมูล  
5.2.1 หากไม่ครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ดำเนินการดังนี้ 

1) ออกหนังสือแจ้งผู้วิจัย (AF 06-07) พร้อมแจ้งรายละเอียดที่ให้แก้ไข  
2) ส่งเอกสารกลับให้ผู ้วิจัย บันทึกวันที่ส่งเอกสารออกจากสำนักงานฯ ในสมุดรับส่ง

เอกสารของสำนักงาน หรือทะเบียนรับ-ส่งเอกสารอิเลกทรอนิกส์ 
5.2.2 หากครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ดำเนินการดังนี้ 

1) บันทึกวันที่รับโครงร่างการวิจัย/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
2) สำหรับโครงการวิจัยที่ส่งเข้าพิจารณาครั้งแรก ทางสำนักงานฯจะต้องออกหนังสือ

รับทราบการรับเอกสารเข้าสู่การพิจารณารวมถึงแจ้งรหัสโครงการวิจัย เพื่อให้ผู้วิจัย
สามารถใช้ในการอ้างอิงเพ่ือติดต่อกับสำนักงานฯในคราวต่อไป 

3) ลงบันทึกรายการเอกสารในสารบัญเอกสารโครงการวิจัย และฐานข้อมูลตาม        
รหัสโครงการวิจัยที่กำหนดไว้ 

5.3 การให้รหัสโครงการวิจัย สำหรับโครงการที่ส่งเข้าพิจารณาครั้งแรก 
5.3.1 ใช้ตัวเลข 3 ตัวสำหรับหมายเลขโครงร่างวิจัย โดยเริ่มต้นที่หมายเลข 001 
5.3.2 ใช้ตัวเลขปี ค.ศ. ไว้หลังหมายเลขโครงร่างวิจัย ยกตัวอย่าง โครงร่างวิจัยแรกของปี        

ค.ศ. 2021 (พ.ศ. 2564) ให้ใช้รหัสว่า 001/2021  
5.4 การคัดกรองประเภทของการพิจารณา 

5.4.1 เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี ่ยวกับมนุษย์ พิจารณาเอกสารโครงร่าง        
การวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

5.4.2 คัดกรองประเภทของการพิจารณาว่า เข้าข่ายการพิจารณาแบบเร็ว (expedited review) 
แบบปกติ (full-board review) หร ือเข ้าข ่ายการยกเว ้นการพิจารณาแบบปกติ 
(exemption review) 

5.5 มอบหมายคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
5.5.1 ประธานฯ หรือเลขานุการฯ เลือกกรรมการที่ไม่ผลประโยชน์ทับซ้อนจากรายชื่อกรรมการ

ประจำ หรือกรรมการสมทบตามความเหมาะสม 
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5.5.2 เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ติดต่อกรรมการฯ ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ทบทวน หากกรรมการ       
ผู้ที่ได้รับมอบหมายไม่สามารถทบทวนเอกสารได้ หรือไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้      
ให้แจ้งประธานหรือเลขานุการฯ ให้มอบหมายกรรมการท่านใหม่ 

5.6 จัดเอกสาร/เตรียมแจกจ่ายเอกสารให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
5.6.1 เจ้าหน้าที ่สำนักงานฯ ส่งเอกสารให้กรรมการผู ้ทบทวนพร้อมแนบแบบประเมิน และ       

แจ้งเวลาที่ให้ส่งแบบประเมินกลับมาที่สำนักงานฯ 
5.6.2 เจ ้าหน้าที ่สำน ักงานฯ แจกจ่ายเอกสาร (อาจเป็นเอกสารร ูปแบบกระดาษ หรือ 

electronics) ให้กรรมการจริยธรรมการวิจัยฯ ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 5 วัน ทำการ
เพ่ือให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ฯ ทบทวน 

5.7 การประสานงาน ระหว่างกรรมการผู้ทบทวน เลขานุการฯ เจ้าหน้าที่ฯ และผู้วิจัย 
5.7.1 เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ จะประสานงานกับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์        

ผู้ทบทวน เพื่อให้ได้ผลการพิจารณาทบทวนก่อนการประชุมกรรมการ ๆ และการพิจารณา
ครั้งแรก (initial review) เสร็จสิ้น ภายใน 1 เดือนหลังจากยื ่นคำร้องพร้อมโครงร่าง       
การวิจัย และเอกสารอย่างครบถ้วนสมบูรณ์  

5.7.2 หากเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ถึงเวลาตามที่ระบุไว้ในวิธีดำเนินการมาตรฐาน ให้เจ้าหน้าที่
ติดตามเอกสารและการดำเนินงานจากกรรมการ หรือผู้วิจัย และบันทึกการติดตามลงใน
ฐานข้อมูล 

6. ภาคผนวก 
AF 06-01 แผนภูมิการบริหารจัดการกับโครงร่างการวิจัยที่ยื่นขอรับการพิจารณา 
AF 06-02 แนวปฏิบัติการขอรับการพิจารณาด้านจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ 
AF 06-03 ตัวอย่างบันทึกข้อความขออนุมัติทำการวิจัยในคน (ภายใน) 
AF 06-04 แบบยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย 
AF 06-05 เอกสารประกอบการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย 
AF 06-06 ตัวอย่างการเขียนโครงร่างวิจัย 
AF 06-07 หนังสือบันทึกแจ้งผลการตรวจสอบเอกสารไม่ครบถ้วน 
AF 06-08 หนังสือแจ้งรหัสของโครงร่างการวิจัย 
AF 06-09 แบบฟอร์มการประเมินตนเองโดยผู้วิจัย (Self-Assessment Form for PI) 
AF 06-10 แบบฟอร์มเปิดเผยการมีผลประโยชน์ทับซ้อนและทุนวิจัย (Conflict of interest and 

funding form) 
AF 06-11 เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย 
AF 06-12 หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัย 
AF 06-13 ตัวอย่าง MTA (Biological Material Transfer Agreement for Acadamic Research only) 
AF 06-13 ตัวอย่างบันทึกข้อความขออนุญาตใช้ข้อมูล เก็บข้อมูล (ภายใน) 
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7. เอกสารอ้างอิง 
7.1 International Conference on Harmonization, Good Clinical Practice Guideline            

(ICH GCP 2016)  
7.2 แนวทางจริยธรรมการทำวิจัยในคนในประเทศไทย ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย 

พ.ศ. 2550 
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ใบสรุปการเตรียมวิธีดำเนินการมาตรฐาน 

 ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2550 ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2564 

เตรียมโดย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2550  28 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

อนุมัติโดย นายแพทย์จินดา แอกทอง 

 
 

(แพทยงดารารัตน์  รัตนรักษ์) 

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม 

วันที่อนุมัติ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

การแก้ไข   

เหตุผลที่แก้ไข  เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานปัจจุบัน 

 

  

(ดร.แพทย์หญิงดารารัตน์ รัตนรักษ์) 
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1. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเป็นแนวทางในการทบทวนและประเมินโครงร่างการวิจัยที่ส่งเข้ามาเพ่ือพิจารณา 

2. ขอบเขต 
วิธีดำเนินการมาตรฐานครอบคลุมแนวทางการทบทวนและประเมินโครงร่างการวิจัยทุกฉบับที่ส่งเข้ามา

เพ่ือพิจารณาครั้งแรก 

3. ความรับผิดขอบ 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์มีหน้าที่ทบทวนโครงร่างการวิจัย โดยใช้แนวทางการ

ทบทวน และแบบประเมินโครงร่างการวิจัยที่กำหนดใน SOPs 08/2.0, 09/2.0, และ 10/2.0 

4. ขั้นตอนการปฏิบัติและผู้รับผิดขอบ 
 

ขั้นตอน การปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 

1 ทบทวนโครงร่างการวิจัย/ผู้วิจัย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
2 ทบทวนขั้นตอนและกระบวนการเข้าร่วมโครงการ 

ของผู้เข้ารับการวิจัย 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 

3 ทบทวนบทบาทของชุมชน คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
4 ทบทวนเอกสารการให้ความยินยอมโดยได้รับ

ข้อมูล 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 

5 สรุปความเห็น คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
 

5. หลักการปฏิบัติ 
แนวทางในการทบทวนโครงร่างการวิจัยให้พิจารณาตามหัวข้อ และมีหลักการปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

5.1 ทบทวนโครงร่างการวิจัย 
5.1.1 ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) (ICH GCP 6.1.1) 
5.1.2 ที่มาของโครงการวิจัย (background) (ICH GCP 6.2) 
5.1.3 หลักการและเหตุผล (rational) (ICH GCP 6.2) 
5.1.4 ข้อมูลผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องมือแพทย์ (ICH GCP 6.2.1 – 6.2.4)  
5.1.5 การทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง (ICH GCP 6.2.7) 
5.1.6 วัตถุประสงค์ (ICH GCP 6.3) 
5.1.7 รูปแบบการวิจัย (study design) (ICH GCP 6.4)  

(1) กำหนดผลลัพธ์หลัก (primary endpoint) และผลลัพธ์รอง (secondary endpoint) 
(ICH GCP 6.4.1) 

(2) วิธีการศึกษา เช่น double-blind, placebo-controlled, parallel design (ICH GCP 
6.4.2) 
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(3) วิธีการที่ใช้ในการลดอคติ เช่น การแบ่งกลุ่มอาสาสมัครหรือการปกปิด (ICH GCP 
6.4.3) 

(4) วิธีการทดสอบ (intervention) หรือขนาดยาวิจัย หรือสูตรการรักษาที ่วิจัย หรือ
รูปแบบที่ใช้ (ICH GCP 6.4.4) 

(5) ระยะเวลาที่ศึกษา (ICH GCP 6.4.5) 
5.1.8 การเลือกประชากรศึกษาและการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง (ICH GCP 6.5) 

(1) การคัดเลือกผู้เข้ารับการวิจัยเข้าร่วมในโครงการวิจัย (ICH GCP 6.5.1) 
(2) การคัดเลือกผู้เข้ารับการวิจัยออกจากโครงการวิจัย (ICH GCP 6.5.2) 
(3) การถอนผู ้เข้ารับการวิจัยออกจากโครงการวิจัย (withdrawn/discontinuation 

criteria) (ICH GCP 6.5.3) 
5.1.9 วิธีดำเนินการวิจัย (study procedure)  

(1) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยทั้งหมด เช่น แบบสอบถาม แบบบันทึกข้อมูล ฯลฯ (ICH GCP 
6.4.9) 

(2) การรักษาที่ใช้ในการวิจัย (ICH GCP 6.6.1) 
(3) การใช้ยาควบคุมหรือยาหลอก (ICH GCP 6.6.1, CIOMS Guideline 5) 
(4) การรักษาผู้เข้ารับการวิจัยรวมถึงการรักษาฉุกเฉินหรือยาที่อนุญาตให้ใช้ระหว่าง      

การวิจัย หรือยาที่ห้ามใช้ร่วม (ICH GCP 6.6.2) 
(5) ระยะเวลาและจำนวนครั้งที่นัด (ICH GCP 6.4.5) 

5.1.10 วิธีการประเมินประสิทธิภาพ (ICH GCP 6.7.2) 
5.1.11 วิธีการติดตามความปลอดภัย (safety monitor) (ICH GCP 6.8.2) 
5.1.12 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ (ICH GCP 6.9) 

(1) วิธีการทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล(ICH GCP 6.9.2) 
(2) จำนวนตัวอย่าง (ICH GCP 6.9.2) 
(3) ระดับนัยสำคัญทางสถิติ (ICH GCP 6.9.3) 
(4) เกณฑ์การยุติโครงการวิจัย (termination criteria) (ICH GCP 6.9.4) 

5.1.13 ข้อพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัย (ethical consideration) (ICH-GCP 6.12) จะต้อง
สอดคล้องกับ the Declaration of Helsinki กฎระเบียบที่เก่ียวข้องและหลักสากล ได้แก่ 
(1) หลักการเคารพความเป็นบุคคล โดยพิจารณาจาก  

(1) กลุ ่มบ ุคคลที ่อ ่อนแอและเปราะบาง (vulnerable subjects) เหตุผลและ      
ความจำเป็นในการศึกษาวิจัยในกลุ่มบุคคลเหล่านั้น (ICH GCP3.1.1, CIOMS 
guideline 15) 

(2) การเคารพในความเป ็นส ่วนต ัวและการร ักษาความล ับ (privacy and 
confidentiality) (ICH GCP 2.11) โดยพิจารณาจากการเข้าถึงกลุ ่มตัวอย่าง 
กระบวนการขอความยินยอม 
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(3) วิธีการชักชวนเข้ารับการวิจัย โดยได้รับข้อมูลที่เพียงพอ วิธีการเหมาะสม ง่ายต่อ
การทำความเข้าใจ(ICH GCP 3.15, 3.17) 

(4) ได้รับความยินยอมจากผู้รับการวิจัยหรือผู้แทนโดยชอบก่อนเข้าร่วมการวิจัย   
ด้วยวิธ ีการที ่เหมาะสม ปราศจากการบีบบังคับหรือเข้าร ่วมด้วยเกรงใจ         
(ICH GCP 2.9, 3.16) 

(5) การขออนุญาตใช้ข้อมูล หรือตัวอย่างทางชีวภาพ (biological materials) เช่น
เนื้อเยื่อหรือเลือด เป็นต้น เพ่ือการวิจัยทางมนุษย์พันธุศาสตร์ (human genetic 
research) หรือการวิจัยในอนาคต จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้เข้ารับการวิจัยและ
สามารถถอนการอนุญาตเมื่อใดก็ได้ (CIOMS Guideline 11,12, 22) 

(2) มาตรการเยียวยาเพื ่อลดผลกระทบความเสี ่ยงของการเข้า ร ่วมการวิจ ัย ได้แก่         
ทางร่างกาย ทางจิตใจ ทางสังคมหรือกฎหมาย ทางเศรษฐกิจ ทั ้งต่อตนเองและ      
ต่อชุมชนที่เข้าร่วมการวิจัย เช่น 
(1) การดูแลรักษาทางการแพทย์ในกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ใด ๆ การดูแล        

ผู้เข้ารับการวิจัยทางจิตใจ(CIOMS Guideline 14) 
(2) กรณีที่มีกลุ่มควบคุมหรือกลุ่มที่ใช้ยาหลอก จะต้องมีมาตรการเฝ้าระวังไม่ให้เกิด

อันตรายจากการใช้ยาหลอก เช่น การให้ยารักษาอาการและกำหนดระยะเวลาใน
การใช้ยาหลอกให้เหมาะสม หรือจุดยุติการใช้ยาหลอก(ICH GCP 6.6.1, CIOMS 
Guideline 5) 

(3) การจ่ายค่าชดเชยเมื่อมีความเสียหาย หรืออันตราย หรือความพิการถาวร หรือ
ตายจากการเข้าร่วมในโครงการวิจัย (ICH GCP 4.3.2, CIOMS Guideline 14) 

(4) การรักษาความลับ (ICH GCP 2.11, CIOMS Guideline 11) 
(5) ค่าใช้จ่ายในการตรวจและรักษาที่เก่ียวข้องกับการวิจัยค่าชดเชยการเดินทาง หรือ

ค่าเสียเวลา(ICH GCP 3.1.8, CIOMS Guideline 13) 
(3) ประโยชน์ที ่ได้รับต่อตนเองและต่อชุมชนหรือสังคมระหว่างเข้าร่วมการวิจัยและ       

หลังเสร็จสิ้นการวิจัย (post - trial access) (CIOMS Guideline 6) 
(4) ความยุต ิธรรมในการคัดเลือกผู ้ เข ้าร ่วมการวิจ ัยและชุมชนที ่เข ้าร่วมการวิจัย          

กลุ่มควบคุมหรือกลุ่มท่ีใช้ยาหลอก (placebo) (ถ้ามี) (CIOMS Guideline 3) 
5.1.14 แหล่งเงินทุนวิจัยและรายละเอียดงบประมาณ และวิธีการจ่ายค่าตอบแทน การชดเชย      

(ICH GCP 3.18, 3.19) 
5.2 ทบทวนผู้วิจัย (ICH GCP 3.1.3) 

5.2.1 การศึกษาทางคลินิกที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยหรือรักษา ต้องมีแพทย์หรือทันตแพทย์ที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมเป็นผู้วิจัย (ICH GCP 2.7) 

5.2.2 ประวัติผู้วิจัย การศึกษา การฝึกอบรม พ้ืนฐานอาชีพหรือประสบการณ์การทำงานของผู้วิจัย 
(ICH GCP 2.8, 3.1.3) 
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5.2.3 การเปิดเผยการมีส่วนได้ส่วนเสีย (conflict of interest) ของผู้วิจัย (CIOMS Guideline 25) 
5.3 ทบทวนชุมชน (CIOMS Guideline7) 

5.3.1 การคัดเลือกชุมชน (CIOMS Guideline 3) 
5.3.2 การประสานงานกับผู้นำชุมชนหรือสถาบันที่เข้าร่วมในโครงการวิจัย (CIOMS Guideline 7, 8) 
5.3.3 วิธีการในการขอฉันทานุมัติจากชุมชน (CIOMS Guideline 21) 
5.3.4 การพัฒนาศักยภาพในการดูแลรักษาหรือการเข้าถึงทรัพยากรของชุมชนที ่เข้าร ่วม

โครงการวิจัยทั้งในระหว่างที่เข้าร่วมการวิจัยและหลังการวิจัย(CIOMS Guideline 8) 
5.4 ทบทวนการขอความยินยอม (informed consent) คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี ่ยวกับ

มนุษย์จะต้องมีมาตรการที่ทำให้ผู้วิจัยทราบว่า ผู้วิจัยจะต้องไม่ทำวิจัยโดยไม่ได้ขอความยินยอมจาก
ผู้เข้าร่วมการวิจัย หรือผู้แทนโดยชอบ ยกเว้นที่มีเหตุผลความจำเป็นที่ต้องขอยกเว้นการขอความ
ยินยอม และได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์แล้ว
เท่านั้น (ICH GCP 3.1.7)  สิ่งที่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์จะต้องทบทวนได้แก่ 
5.4.1 เอกสารชี ้แจงข้อมูลแก่ผ ู ้เข้ารับการวิจัยผู ้เข้าร่วมโครงการวิจัย (research subject 

information sheet) (ICH GCP 4.8.10) โดยใช้ภาษาที่เหมาะสม เข้าใจง่าย และให้ข้อมูล
ครบถ้วน ประกอบด้วย 
1) หัวข้อเรื่องท่ีจะทำการวิจัย 
2) สถาบันที่ร่วมในการทำวิจัย 
3) แหล่งเงินทุนวิจัย 
4) การเปิดเผยการมีส่วนได้ส่วนเสีย (conflict of interest) ของผู้วิจัย 
5) เหตุผลที่ผู้เข้ารับการวิจัยได้รับเชิญให้เข้าร่วมในโครงการวิจัย 
6) วัตถุประสงค์และกระบวนการวิจัยที่ผู้วิจัยและผู้เข้ารับการวิจัยจะต้องปฏิบัติ 
7) ระยะเวลาของการวิจัยที่ผู้เข้ารับการวิจัยแต่ละคนจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้อง 
8) จำนวนผู้เข้ารับการวิจัยที่เข้าร่วมในโครงการวิจัย 
9) ผลประโยชน์ที่คาดว ่าจะเกิดขึ้นจากการวิจัยซึ่งอาจเป็นประโยชน์โดยตรงแก่ผู้เข้ารับ

การวิจัย ประโยชน์ต่อชุมชนหรือสังคม หรือประโยชน์ทางด้านความรู้ 
10) ความเสี่ยง ความไม่สบาย หรือความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้นแก่ผู้เข้ารับการวิจัยใน        

การเข้าร่วมในโครงการวิจัย 
11) ทางเลือกหรือกระบวนการรักษาอ่ืน ๆ หากไม่เข้าร่วมในโครงการวิจัย 
12) ขอบเขตการรักษาความลับของข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้ารับการวิจัย 
13) การชดเชยเดินทาง การเสียเวลา ความไม่สะดวก ความไม่สบาย และรายได้ที่เสียไป

จากการที่ผู้เข้ารับการวิจัยเข้าร่วมการวิจัย 
14) การให้การรักษาพยาบาลหรือการจ่ายค่าชดเชยเมื่อมีความเสียหาย หรืออันตราย หรือ

ความพิการถาวรหรือตายจากการเข้าร่วมในโครงการวิจัย 
15) ผู ้เข้ารับการวิจัยมีอิสระที ่จะปฏิเสธ หรือถอนตัวจากโครงการวิจัยเมื ่อใดก็ได้             

โดยไม่มีผลใด ๆ ต่อการได้รับการรักษาพยาบาลที่ควรจะได้รับตามมาตรฐาน หรื อ
สูญเสียผลประโยชน์โด ๆ 

16) การวิจัยทางพันธุศาสตร์จะต้องมีการขอความยินยอม และมีการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ
เรื่อง พันธุกรรม หรือ genetic counseling 
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17) การเก็บต ัวอย ่างที ่ เหล ือจากการว ิจ ัยเพื ่อการตรวจเพิ ่มเต ิมในอนาคต หรือ                
เพื ่อการศึกษาใหม่ ในอนาคตต้องมีการขอความยินยอมเพื ่อเกิบตัวอย่างที ่เหลือ            
แต่การใช้ตัวอย่างนั ้นจะต้องยื่นโครงการวิจัยให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
เกี่ยวกับมนุษย์ทำการพิจารณาทบทวน 

18) บุคคลที่จะติดต่อ ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของผู้วิจัยที่สามารถติดต่อไต้ตลอด 24 ชั่วโมง 
ในกรณีที่เกิดอันตรายแก่ผู้เข้ารับการวิจัยซึ่งเป็นผลจากการวิจัย 

19) หมายเลขโทรศัพท์สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ที่ผู้เข้ารับ
การวิจัยสามารถติดต่อได้ 

5.4.2 หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัย (consent form) (ICH GCP 3.3.6) 
1) ความจำเป็นในการมีพยานที่ไม่มีส่วนได้เสีย (impartial witness) กรณีที่ผู้เข้ารับการวิจัย

เป็นบุคคลที่อ่านเขียนไม่ได้ซึ ่งพยานที่ไม่มีส่วนได้เสียจะต้องรับฟังการให้ข้อมูล        
ตั ้งแต่เริ ่มต้น และอยู ่ตลอดจนเสร็จสิ ้นการสังเกตการณ์การให้ความยินยอมของ        
ผู้เข้ารับการวิจัยลงนามเป็นพยานในหนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัย (ICH GCP 
4.8.9) 

2) หนังสือแสดงความพร้อมใจ (assent form) สำหรับผู้เยาว์ (อายุตั้งแต่ 7 ปี ถึงอายุ   
ต่ำกว่า 18 ปี) หรือผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อม (ICH GCP 4.8.12) 

5.4.3 การยกเว้นการขอความยินยอม จะทำได้ต่อเมื่อมีเหตุผลความจำเป็นในด้านวิทยาศาสตร์
หรือจริยธรรมการวิจัยซึ ่งเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที ่ยอมรับหรือระเบียบที่เกี ่ยวข้อง  และ       
ได้ร ับการเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี ่ยวกับมนุษย์แล้วเท่านั้น        
(ICH GCP 3.1.7, CIOMS 2016, Guideline 10 : Modifications And Waivers of Informed 
Consent) ซึ่งการยกเว้นการขอความยินยอม มีรูปแบบดังต่อไปนี้ 
1) การยกเว้นการขอความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรทำได้ต่อเมื่อ 

(1) การลงนามเป็นลายลักษณ์อักษรในแบบยินยอมของผู้เข้ารับการวิจัยเป็นข้อมูล
เดียวที่เชื่อมโยงระหว่างตัวตนของผู้เข้ารับการวิจัยกับการวิจัย และความเสี่ยง
หลักของการวิจัยทำให้ผู้เข้ารับการวิจัยตกอยู่ในภาวะอันตราย หากมีการเปิดเผย
ความลับของผู้เข้ารับการวิจัย (45 CFR 46.117(c)(1)(i)) และ 

(2) การวิจัยมีความเสี่ยงต่อผู้เข้ารับการวิจัยไม่มากเกินกว่าความเสี่ยงที่ผู ้เข้ารับ       
การวิจัยจะได้รับในการดำเนินกิจวัตรประจำวัน และไม่เกี่ยวข้องกับการกระทำ
ต่อผู ้ เข ้าร ับการวิจ ัยที่ จำเป ็นต้องขอความยินยอมเป็นลายลักษณ์อ ักษร          
(เช ่น ห ัตถการท ี ่ เก ี ่ยวข ้องก ับการตรวจว ิน ิจฉ ัยและการร ักษาเป ็นต ้น)                   
(21 CFR 56.109(c); 45 CFR 46.117(c)(1)(ii)).  หรือ 

(3) ผู ้เข้ารับการวิจัยหรือผู้แทนโดยชอบธรรมเป็นสมาชิกของชนเผ่าหรือชุมชน           
ซึ่งการยินยอมโดยการลงนามเป็นลายลักษณ์อักษรไม่สอดคล้องกับธรรมเนียม
ปฏิบัติและการวิจัยนั้นไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อผู้เข้ารับการวิจัยไม่มากเกินกว่า
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ความเส ี ่ยงท ี ่ผ ู ้ เข ้าร ับการว ิจ ัยจะได ้ร ับในการดำเน ินก ิจว ัตรประจำวัน             
และมีทางเลือกอื่นให้แสดงความยินยอมแทนการลงนามเป็นลายลักษณ์อักษร 
(45 CFR 46.117(c)(1)(iii))  
ทั้งนี้ผู้เข้ารับการวิจัยหรือผู้แทนโดยชอบจะต้องได้รับเอกสารคำชี้แจงเกี่ยวกับการวิจัย 

2) การยกเว้นหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการขอความยินยอมสำหรับโปรแกรมผลประโยชน์
สาธารณะหรือบริการสาธารณะจะต้องครบทั้งสองข้อดังนี้ 
(1) เป็นการวิจัยหรือการสาธิตที่ได้รับอนุมัติจากรัฐบาล หรือหน่วยงานปกครอง

ท้องถิ่น เพ่ือประเมิน ศึกษา หรืออ่ืน ๆ เกี่ยวกับ 
• โปรแกรมผลประโยชน์สาธารณะหรือบริการสาธารณะ 
• วิธีการรับผลประโยชน์สาธารณะหรือการบริการสาธารณะ 
• ความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนแปลงหรือทางเลือกของโปรแกรมผลประโยชน์

สาธารณะหรือบริการสาธารณะ 
• ความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนแปลงวิธีการหรือลำดับการจ่ายผลประโยชน์หรือ

บริการภายใต้โปรแกรม 
(2) การวิจัยไม่สามารถกระทำได้หากไม่ได้รับการอนุญาตให้ยกเว้นการขอความ

ยินยอม 
3) การยกเว้นการขอความยินยอมในภาวะทั่วไปทำได้ต่อเมื่อครบเงื่อนไขท้ัง ห้าข้อ ดังนี้ 

(1) การวิจัยมีความเสี่ยงต่อผู้เข้ารับการวิจัยไม่มากเกินกว่าความเสี่ยงที่ผู้เข้ารับ         
การวิจัยจะได้รับในการดำเนินกิจวัตรประจำวัน 

(2) ผู้วิจัยไม่สามารถทำวิจัยได้หากไม่ยกเว้นการขอความยินยอมจากผู้เข้ารับการวิจัย 
(3) ถ้างานวิจัยเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลหรือตัวอย่างทางชีวภาพที่ระบุตัวตน         

ซึ่งผู้วิจัยไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ในทางปฏิบัติ โดยไม่ใช้ข้อมูลหรือตัวอยา่ง
ที่สามารถระบตุัวตน 

(4) การยกเว้นการขอความยินยอมจากผู้เข้ารับการวิจัยจะไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิ
และความเป็นอยู่ที่ดีของผู้เข้ารับการวิจัย 

(5) ผู้เข้ารับการวิจัยหรือผู้แทนโดยชอบธรรมจะได้รับแจ้งเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการวิจัยใน
เวลาที่เหมาะสมหลังจากเข้าร่วมโครงการวิจัยไปแล้ว  

4) การยกเว้นการขอความยินยอมสำหรับการวิจัยคลินิกที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในภาวะ
ฉุกเฉินทางการแพทย์ ทำได้ต่อเมื่อเป็นไปตามเง่ือนไขดังต่อไปนี้ (21 CFR 50.24 (a)) 
(1) ผู้เข้ารับการวิจัยตกอยู่ในภาวะคุกคามต่อชีวิต การรักษาที่มีไม่สามารถพิสูจน์

หรือไม่ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ และมีความจำเป็นที่ต้องเก็บข้อมูลที่ถูกต้องเชื่อถือได้
ตามหลักวิทยาศาสตร์ซึ่งอาจรวมถึงการวิจัยแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุมเป็นยาหลอก
หรือการรักษาหลอกเพ่ือพิสูจน์ความปลอดภัยและประสิทธิภาพของการรักษา 
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(2) การขอความยินยอมไม่สามารถกระทำได้ เนื่องจาก  
• ผู้เข้ารับการวิจัยไม่สามารถให้การยินยอมด้วยตัวเองเนื่องจากตกอยู่ในภาวะ

ฉุกเฉินทางการแพทย ์
• หัตถการตามขั้นตอนการวิจัยจำเป็นต้องก่อนที่จะสามารถได้รับความยินยอม

จากผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เข้ารับการวิจัยและ 
• ไม่มีหนทางที่จะบอกล่วงหน้าได้ว่าผู้ใดจะมีคุณสมบัติที ่เข้าได้กับการเป็น       

ผู้เข้ารับการวิจัย  
• ที่จะสามารถผู้ที ่มีแนวโน้มว่าจะมีคุณสมบัติกระทำไม่ได้เนื่องจากไม่อยู่ใน

ภาวะที่สามารถสื่อสารหรือสามารถให้ความยินยอมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตามกฎหมาย 

(3) การเข้าร่วมการวิจัยมีประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการวิจัยโดยตรง เนื่องจาก 
• ผู้เข้ารับการวิจัยตกอยู่ในภาวะคุกคามต่อชีวิตซึ่งจำเป็นต้องได้รับการรักษา 
• มีข้อมูลการศึกษาในสัตว์ทดลองหรือการศึกษาก่อนหน้าการวิจัยทางคลินิก

เพียงพอที่จะสนับสนุนว่าการรักษาที่ใช้ในการวิจัยน่าที่จะเกิดประโยชน์แก่       
ผู้เข้ารับการวิจัย 

• ความเสี่ยงของการรักษาที่ใช้ในการวิจัยสามารถคาดการณ์ได้จากภาวะโรคของ
ผู้เข้ารับการวิจัย หรือความเสี่ยงและประโยชน์ของการรักษาตามมาตรฐาน 

(4) การว ิจ ัยทางคลิน ิกไม ่สามารถกระทำได ้หากไม่ได ้ร ับการยกเว ้นการขอ         
ความยินยอม 

(5) โครงการวิจ ัยได้ระบุระยะเวลาของการรักษาที่ส ่งผลต่อการพยากรณ์โรค 
(therapeutic window) ตามหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ และผู ้ว ิจัยให้คำมั่น
สัญญาว่าจะพยายามติดต่อกับผู ้แทนโดยชอบธรรมของผู ้เข้ารับการวิจัยใน
ช่วงเวลานั้น เพื่อที่จะขอความยินยอมมากกว่าจะละเลยการขอความยินยอม 
ผู ้ว ิจัยจะต้องบันทึกหลักฐานความพยายามติดต่อผู ้แทนโดยชอบธรรมของ          
ผู้เข้ารับการวิจัยและสามารถแสดงข้อมูลให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
เกี่ยวกับมนุษย์ทบทวนต่อเนื่องได้ 

(6) คณะกรรมการจร ิยธรรมการว ิจ ัยเก ี ่ยวก ับมน ุษย์ ได ้ทบทวนและร ับรอง
กระบวนการขอความยินยอมและเอกสารการขอความยินยอม ที่จะแสดงต่อ        
ผู้เข้ารับการวิจัยหรือผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เข้ารับการวิจัย รวมถึงวิธีการและ
ข้อมูลที ่จะใช้ในการเปิดโอกาสให้สมาชิกในครอบครัวของผู ้เข้ารับการวิจัย
สามารถปฏิเสธการเข้าร่วมวิจัยของผู้เข้ารับการวิจัย 
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(7) มีมาตรการเพิ่มเติมสำหรับปกป้องสิทธิและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้เข้ารับการวจิัย 
อย่างน้อยต่อไปนี้ 
• การปรึกษาตัวแทนของชุมชนที่ทำการศึกษา 
• การประกาศให้ชุมชนที่จะศึกษาได้รับทราบถึงผู้ที่มีโอกาสที่จะเป็นผู้เข้ารับ

การวิจัยนี้ ก่อนเริ่มการวิจัย รวมถึงแผนการวิจัย ความเสี่ยงและประโยชน์ของ
การวิจัย  

• การประกาศให้ช ุมชนรวมถึงนักว ิจ ัยร ับทราบถึงข้อมูลประชากรของ              
ผู้เข้ารับการวิจัย และผลการวิจัย 

• จัดให้มีคณะกรรมการอิสระกำกับดูแลข้อมูลและความปลอดภัยระหว่าง       
การทำวิจัย 

• หากไม่สามารถขอความยินยอมจากผุ้เข้ารับการวิจัยหรือผู้แทนโดยชอบธรรม
ของผู้เข้ารับการวิจัยได้ ผู้วิจัยจะต้องพยายามติดต่อสมาชิกในครอบครัวของ 
ผู้เข้ารับการวิจัยภายในช่วงระยะเวลาของการรักษาที่ส่งผลต่อการพยากรณ์
โรคเพื่อถามความเห็นว่า เขาจะยินดีหรือปฏิเสธการเข้าร่วมการวิจัยของญาติ
เขาหรือไม่ และผู ้ว ิจัยจะต้องบันทึกหลักฐานความพยายามติดต่อผู ้แทน      
โดยชอบธรรมของผู้เข้ารับการวิจัยและสามารถแสดงข้อมูลให้คณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ทบทวนต่อเนื่องได้ 

5.4.4 การขอความพร้อมใจ (Assent) ในกรณีที่อาสาสมัครเป็นเด็กและผู้เยาว์ นอกเหนือจากที่
ต้องได้รับการยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมแล้วยังต้องได้รับความพร้อมใจจากเด็กหรือ
ผู้เยาว์ที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปี ถึงอายุต่ำกว่า 18 ปี ทั้งนี้ขึ้นกับอายุของผู้เยาว์ และความเข้าใจ  
ในเนื้อหาที่เก่ียวข้องกับโครงการวิจัยนั้นด้วย 

5.4.5 การขอความยินยอมในกรณีที่อาสาสมัครเป็นหญิงมีครรภ์ มีแนวทางการขอความยินยอม
ดังนี้ 
1) หากการวิจัยมีความเสี่ยงต่อทารกในครรภ์มากกว่าความเสี่ยงเล็กน้อย แต่เป็นไปเพ่ือ

ประโยชน์ต่อสุขภาพของหญิงมีครรภ์ สามารถขอความยินยอมจากหญิงมีครรภ์ได้
เพียงคนเดียวได้  

2) หากการวิจัยมีความเสี ่ยงต่อทารกในครรภ์มากกว่าความเสี่ยงเล็กน้อย และไม่มี
ประโยชน์ต่อสุขภาพของหญิงมีครรภ์หรือทารกในครรภ์ จะต้องขอความยินยอมจาก
หญิงมีครรภ์และบิดาของทารก  

3) หากหญิงมีครรภ์เป็นผู ้เยาว์และสมรสแล้วถือว่าบรรลุนิติภาวะ หากไม่ได้สมรส           
ให้ขอความยินยอมจากบิดาหรือมารดาของหญิงมีครรภ์ด้วย 

5.4.6 การได้รับความยินยอมในกรณีที่อาสาสมัครเป็นผู้ไร้สมรรถภาพทางกฎหมายทุพพลภาพ
ทางร่างกาย หรือทางจิตใจที ่ไม่สามารถให้ความยินยอมด้วยตนเองได้ จะต้องได้รับ          
ความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม 
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5.4.7 การขอความยินยอมในกรณีที่อาสาสมัครหรือผู้แทนโดยชอบธรรมอ่านหนังสือไม่ออก 
จะต้องมีบุคคลซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการวิจัย และไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลอันไม่เหมาะสมของผู้ที่
เกี่ยวข้องกับการวิจัย (impartial witness) ทำหน้าที่อ่านเอกสารชี้แจงและแบบยินยอม 
และเอกสารอื่นให้แก่อาสาสมัคร หรืออยู่ร่วมเป็นสักขีพยาน ในระหว่างการขอความยินยอม   

5.5 การสรุปความเห็น 
5.5.1 อัตราส่วนระหว่างความเสี ่ยงและประโยชน์ต่อผู ้เข้ารับการวิจัย (risk/benefit ratio) 

เหมาะสมหรือไม่ 
5.5.2 มีกลุ่มผู้เข้ารับการวิจัยที่เปราะบาง (vulnerable subjects) เข้าร่วมในโครงการวิจัยหรือไม่ 

เหตุผลความจำเป็นที ่กล ุ ่มนี ้ควรเข้าร่วมการวิจัย และมีมาตรการปกป้องสิทธิและ        
ความเป็นอยู่ที่ดีเพียงพอหรือไม่ 

5.5.3 ความรุนแรงของความเสี่ยง (risk categories)ความรุนแรงของความเสี ่ยงอาจแบ่งเป็น         
4 ระดับได้แก่ 
1) มีความเสี่ยงไม่เกินความเสี่ยงเล็กน้อย  
2) มีความเสี่ยงเกินกว่าความเสี่ยงเล็กน้อยแต่มีประโยชน์ต่อตัวอาสาสมัครโดยตรง 
3) มีความเสี่ยงเกินกว่าความเสี่ยงเล็กน้อยและไม่มีประโยชน์ต่อตัวอาสาสมัครโดยตรงแต่

มีความเป็นไปได้ท่ีจะได้รับความรู้เกี่ยวกับ โรคหรือสภาวะที่อาสาสมัครเป็น 
4) มีความเสี่ยงและประโยชน์ไม่ตรงกับที่กล่าวมาแล้ว ทั้งสามข้อแต่อาจมีโอกาสที่จะ

เข้าใจหรือป้องกันหรือบรรเทาปัญหาร้ายแรงที่กระทบสุขภาพและ ความเป็นอยู่ที่ดี
ของอาสาสมัคร 

5.5.4 มีการขอความพร้อมใจ (assent) ของผู้เข้ารับการวิจัยที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปี ถึงอายุต่ ำกว่า          
18 ปีหรือไม่ 

5.5.5 บุคคลที่อ่านเขียนไม่ได้ สามารถเข้าร่วมในโครงการวิจัยได้หรือไม ่
5.5.6 การลงความเห็น มี 3 แบบ ได้แก่ 

1) เห็นชอบ 
2) ปรับปรุงแก้ไข เพ่ือเห็นชอบ 
3) ไม่เห็นชอบ 

5.5.7 สรุปข้อเสนอแนะ 
5.5.8 กำหนดการส ่งรายงานความก้าวหน้าของการวิจ ัย (progress report) ความถี ่ของ          

การส่งรายงาน ตามความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนกับผู้เข้ารับการวิจัย 
5.5.9 ลงนามและวันที่ในแบบประเมิน 
5.5.10 ส่งผลประเมินให้เจ้าหน้าที่สำนักงานภายในเวลาที่กำหนด 
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6. ภาคผนวก 
AF07-01 แบบรายงานการทบทวนจริยธรรมการวิจัย 
AF 07-02 แบบรายงานการทบทวนเอกสารข ้อมูลคำอธ ิบายและการแสดงความย ินยอมของ                

ผู้เข้ารับการวิจัย 

7. เอกสารอ้างอิง 
7.1 International Conference on Harmonization, Good Clinical Practice Guideline           

(ICH GCP 2016) 
7.2 แนวทางจริยธรรมการทำวิจัยในคนในประเทศไทย ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย 

พ.ศ. 2550 
7.3 US Code of Federal Regulations. 2019 Title 45 Part 46 (OHRP), Title 21 Part 50 (FDA) 
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ใบสรุปการเตรียมวิธีดำเนินการมาตรฐาน 

 ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2550 ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2564 

เตรียมโดย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2550  28 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

อนุมัติโดย นายแพทย์จินดา แอกทอง 

 
 

(แพทยงดารารัตน์  รัตนรักษ์) 

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม 

วันที่อนุมัติ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

การแก้ไข   

เหตุผลที่แก้ไข  เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานปัจจุบัน 

 
 

  

(ดร.แพทย์หญิงดารารัตน์ รัตนรักษ์) 
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1. วัตถุประสงค ์
1.1 เพื่อกำหนดเกณฑ์โครงร่างการวิจัยที่สามารถได้รับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยแบบยกเว้น  

(exemption review) 
1.2 เพ่ือกำหนดว่าโครงร่างการวิจัยใดสามารถพิจารณาแบบเร็ว (expedited review) 
1.3 เพื่อกำหนดแนวทางการทบทวน การพิจารณาตัดสิน และการอนุมัติโครงร่างการวิจัยแบบเร็วแบบ

ยกเว้น (exemption) และ แบบเร็ว (expedited process) 

2. ขอบเขต  
วิธีดำเนินการมาตรฐานครอบคลุมถึงการวิจัยที่สามารถได้รับการยกเว้นการพิจารณาจริยธรรมการวจิัย

ตาม เกณฑ์ที่กำหนด และการดำเนินการขั้นต่อไปของโครงร่างการวิจัยที่ไม่เข้าเกณฑ์พิจารณาจริยธรรม       
การวิจัยแบบยกเว้นการพิจารณาแบบปกติ การพิจารณาทบทวนตัดสิน และอนุมัติโคร งร่างการวิจัยซึ่งมี       
ความเสี่ยงน้อยต่อผู้เข้ารับการวิจัยที่เข้าร่วมในโครงการวิจัยแบบเร็ว (แบบเร็ว แบบเร่งด่วน แบบเร่งรัด) 

3. ความรับผิดชอบ  
ประธาน หรือเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ มีหน้าที่ทบทวน พิจารณา

ตัดสินโครงการที่เข้าข่ายได้รับการพิจารณาแบบยกเว้น และลงนามในเอกสารให้การเห็นชอบ ในกรณีที่เป็น
โครงการของประธาน ให้รองประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ เป็นผู้ลงนาม 

กรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานหรือเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์         
มีหน้าที่ทบทวนและพิจารณาตัดสินโครงร่างการวิจัยแบบเร็ว 

4. ขั้นตอนการปฏิบัติและผู้รับผิดชอบ 

4.1 โครงการที่เข้าข่ายได้รับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยแบบยกเว้น 

ขั้นตอน การปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 

1 รับโครงร่างการวิจัย เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 
2 คัดเลือกโครงร่างการวิจัยที่เข้าข่าย 

ได้รับการพิจารณาแบบยกเว้น 
ประธาน หรือ เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม

การวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
3 เข้าข่ายได้รับการยกเว้น ประธาน หรือ เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม

การวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
4 แจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้วิจัยและออกเอกสาร 

Certificate of Exemption (AF 09-02) 
ประธาน หรือ เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม

การวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
5 นำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการฯ ประธานหรือ เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม

การวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
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4.2 โครงการที่เข้าข่ายได้รับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยแบบเร็วหรือแบบย่อ 

ขั้นตอน การปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 

1 รับโครงร่างการวิจัย เจ้าหน้าที่สำนักงาน 
2 คัดเลือกโครงร่างการวิจัยที่จะพิจารณาแบบเร็ว ประธาน หรือเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม

การวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ โรงพยาบาลนครปฐม 
3 พิจารณาโครงร่างการวิจัยแบบเร็ว คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 

2 คนที่ได้รับมอบหมาย 
4 การตัดสิน คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 

2 คนที่ได้รับมอบหมาย และประธาน
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 

5 แจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้วิจัย เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
เกี่ยวกับมนุษย์ 

6 นำเสนอในที่ประชุม 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
2คนที่ได้รับมอบหมาย และประธาน

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
 

5. หลักการปฏิบัติ 
5.1 การส่งเอกสารเพื่อยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมวิจัย 

5.1.1 เอกสารที่ผู ้วิจัยต้องส่งเพื่อขอรับการพิจารณา ต้นฉบับ 1 ชุด สำเนา 3 ชุด รวมจำนวน       
4 ชุด ประกอบด้วย 
1) หนังสือนำส่งถึงประธานคณะกรรมการ 

(1) กรณีเป็นบุคลากรภายในโรงพยาบาลฯหนังสือนำส่งให้ใช้บันทึกข้อความออกจาก
หน่วยงานที่สังกัดโดยผ่านการลงนามของผู้วิจัยหลักและหัวหน้าหน่วยงาน 

(2) กรณีเป็นบุคลากรภายนอกโรงพยาบาลฯให้ใช้หนังสือภายนอกออกจากหน่วยงาน
ที่สังกัด 
- หนังสือนำส่งขอรับการพิจารณาให้ความเห็นชอบเชิงจริยธรรมในการทำวิจัย 
- หนังสือนำส่งขออนุญาตดำเนินการวิจัยในโรงพยาบาล 
- หนังสือนำส่งขอเชิญบุคลากรเป็นผู้ร่วมวิจัย/ผู้ประสานงาน 
- แบบฟอร์มการแสดงความยินยอมการเป็นผู้ร่วมวิจัย/ผู้ประสานงานถ้าเป็น

โครงการวิจัยจากบุคลากรภายนอกโรงพยาบาล 
- เอกสารรับรองโครงการวิจัยจากกระทรวง/คณะกรรมการกลางพิจารณา

จริยธรรมการวิจัยในคน (CREC)/หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย 
2) แบบยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยโรงพยาบาลนครปฐม 
3) โครงร่างการวิจัย (ภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ) พร้อมระบุ version และวันที่ 
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4) โครงร่างการวิจัยฉบับย่อ (ภาษาไทย) พร้อมระบุ version และวันที่ 
5) เอกสารชี้แจงสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย (information sheet) และหนังสือแสดง

เจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัย (consent form) พร้อมระบvุersion และวันที่ 
6) แบบบันทึกข้อมูล (case record form) แบบสอบถามหรือสัมภาษณ์พร้อมระบุ  

version และวันที่ 
7) ประวัติความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านการวิจัย (curriculum vitae) 
8) หลักฐานการอบรมการปฏิบัติการวิจัยที ่ดี  (GCP) / การอบรมจริยธรรมการวิจัย 

(Human research protection) ของผู้วิจัยหลักและผู้วิจัยร่วม (เอกสารที่ผ่านการ
อบรมจะต้องมีระยะเวลาการรับรองที่ครอบคลุมกับระยะเวลาที่ขอดำเนินการวิจัย
อย่างน้อย 1 ปี 

9) แบบแสดงการมีผลประโยชน์ทับซ้อน (conflict of interest) สำหรับโครงการวิจัยที่มี
ทุนสนับสนุนจากหน่วยงาน/องค์กร/บริษัทเอกชน 

10) เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ ที่เกีย่วข้อง 
(1) โครงการวิจ ัยที ่ เก ี ่ยวข้องกับการบริหารจัดการยาผ่านระบบเภสัชกรรม

โรงพยาบาลหรือการนำยาวิจัยเข้ามาใช้ในโรงพยาบาลแม้ไม่ได้ให้กลุ่มงานเภสัชฯ
บริหารจัดการยาควรดำเนินการแจ้งให้กลุ่มงานเภสัชฯทราบด้วยพร้อมหนังสือ
ชี้แจงการจัดทำแผนภาพแสดงขั้นตอนการเตรียมและบริหารจัดการยา 

(2) โครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการ (LAB) ผ่านระบบของโรงพยาบาลควร
ดำเนินการแจ้งให้กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์หรือกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องทราบด้วย
พร้อมหนังสือชี้แจงการจัดทำแผนภาพแสดงขั้นตอนการเตรียมและบริหารจัดการ
ทางห้องปฏิบัติการเช่นการเก็บตัวอย่างเลือดสารคัดหลั่งหรือการตรวจอื่น ๆ เช่น 
การตรวจวินิจฉับทางรังสีเป็นต้น 

(3) งบประมาณทางการเงิน (Budget) 
(4) ร่างสัญญาการวิจัยทางคลินิก (Clinical Trial Agreement Template: CTA) 

(ถ้ามี) 
(5) ร ่ า งข ้ อตกลงการ ใช ้ ต ั วอย ่ า งช ี วภาพ  (Material Transfer Agreement 

Template: MTA) (ถ้ามี) 
(6) เอกสารประกัน (insurance) ถ้าเป็นโครกการวิจัยของบริษัทเอกชน 
(7) เอกสารอื่น ๆ เช่น ใบโฆษณาเชิญชวนอาสาสมัคร เป็นต้น 
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5.1.2 กรณีโครงการวิจัยที่เป็นการศึกษาวิจัยเครื่องมือแพทย์ชนิดใหม่มีแนวทางการส่งเอกสาร
โครงการวิจัยดังนี้ 
1) เครื่องมือแพทย์ที่นำเข้า 

(1) ถ้าถูกจัดอยู่ในจำพวกที่ต้องได้รับใบอนุญาตจากกองควบคุมเครื่องมือแพทย์
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขผู้สนับสนุนทุนวิจัย
ต้องแสดงเอกสารใบอนุญาต 

(2) ถ้าเป็นเครื่องมือแพทย์ที่ต้องแจ้งรายละเอียดให้กับกองควบคุมเครื่องมือแพทย์
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขในการนำเข้า
ผู้สนับสนุนทุนวิจัยต้องแสดงเอกสารนั้น 

(3) ถ้าเป็นเครื่องมือแพทย์ทั่วไปให้แสดงเอกสารที่แสดงว่ามีขายในประเทศผู้ส่งออก
ประเทศอื ่น ๆ หรือCertificate of Free Sale ที ่ร ับรองโดยสถานทูตไทยใน
ประเทศนั้น 

2) เครื่องมือแพทย์ทั่วไปที่ผลิตในประเทศ 
ไม่เข้าข่ายถูกจัดอยู่ในจำพวกที่ต้องได้รบใบอนุญาตจากกองควบคุมเครื่องมือแพทย์
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขผู้สนับสนุนทุนวิจัยหรือ
ผู้วิจัยไม่ต้องแสดงเอกสารใด ๆ ข้างต้นยกเว้นรายละเอียดของเครื่องมือแพทย์ที่จะใช้ศึกษา 

3) รายละเอียดการส่งเอกสารโครงการวิจัยที่เป็นการศึกษาเครื่องมือแพทย์ชนิดใหม่ต้อง
นำส่งเอกสารที่มีรายละเอียดเพิ่มเติมจากข้อ 5.1.1 ดังนี้ 
(1) คำบรรยายและรูปลักษณะของเครื่องมือแพทย์ 
(2) วิธีการติดตามควบคุม (monitor) 
(3) รายงานการศึกษาเครื่องมือแพทย์ที่ทำการศึกษามาแล้ว 
(4) ข้อมูลการประเมินความเสี่ยงของเครื่องมือแพทย์ 

5.2 การรับโครงร่างการวิจัย  
5.2.1 เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน รับโครงร่างการวิจัยจากผู้วิจัย พร้อมทั้งตรวจสอบความครบถ้วน

ของโครงร่างการวิจัย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1) กรณีเอกสารครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ บันทึกวันที่รับโครงร่างการวิจัย/

เอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับโครงการวิจัยที่ส่งเข้าพิจารณาครั้งแรก ทางสำนักงานฯ
จะต ้องออกหนังส ือร ับทราบการร ับเอกสารเข ้าส ู ่การพ ิจารณารวมถ ึงแจ้ง               
รหัสโครงการวิจัย เพื่อให้ผู ้วิจัยสามารถใช้ในการอ้างอิงเพื่อติดต่อกับสำนักงานฯ        
ในคราวต่อไปลงบันทึกรายการเอกสารในสารบัญเอกสารโครงการวิจัย และฐานข้อมูล
ตามรหัสโครงการวิจัยที่กำหนดไว้ 

2) กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ส่งเอกสารกลับให้ผู้วิจัย พร้อมออก
หนังสือแจ้งผู้วิจัย (AF 06-07) เพ่ือแจ้งรายละเอียดที่ให้แก้ไขโดยบันทึกวันที่ส่งเอกสาร
ออกจากสำนักงานฯ ในสมุดรับส่งเอกสารของสำนักงาน หรือทะเบียนรับ-ส่งเอกสาร       
อิเลกทรอนิกส์ 
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5.2.2 ลงบันทึกวันที่ที่ได้รับโครงร่างการวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ใส่รหัสโครงร่าง และจดหมาย
นำส่ง ในสมุดรับโครงร่างการวิจัยเพื่อพิจารณาครั้งแรก และบันทึกในระบบฐานข้อมูล 
คอมพิวเตอร์ 

5.2.3 เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ โรงพยาบาลนครปฐม ตรวจสอบ
ว่าโครงร่างการวิจัยมีลักษณะตามหลักเกณฑ์ท่ีจะพิจารณาแบบยกเว้นหรือแบบเร็ว 

5.3 เกณฑ์การยกเว้น  
เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ คัดเลือกโครงร่างการวิจัยที่
สามารถได้รับการยกเว้นการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย ได้แก่ โครงร่างการวิจัยที ่มีลักษณะ 
ดังต่อไปนี้ 
5.3.1 งานวิจัยด้านการศึกษา โดยต้องเป็นโครงการวิจัยที่ดำเนินการในสถาบันการศึกษาที่ได้รับ

การรับรองมาตรฐานเกี ่ยวข้องกับกระบวนการเรียนการสอนตามปกติและงานวิจัย
ยุทธศาสตร์ใหม่ทางการศึกษาตามนโยบายของสถาบัน เช่น วิจัยการปรับวิธีการซึ่งจะต้อง
ใช้กับนักเรียน นิสิตทั้งชั้นปีอาจจะเปรียบเทียบคะแนน หรือประสิทธิภาพของนักเรียน นิสิต
ทั้งชั้นปีในรายวิชาใดวิชาหนึ่งที่ปรับเปลี่ยน วิธีการสอน การประเมินหลักสูตร การประกัน
คุณภาพการศึกษา 

5.3.2 งานวิจัยประยุกต์วิธ ีประเมินการศึกษาในด้าน cognitive, diagnostic, aptitude, 
achievement งานวิจัยสำรวจความคิดเห็นในวงกว้าง การสัมภาษณ์หรือเฝ้าสังเกต
พฤติกรรม งานวิจัยจะได้รับยกเว้นพิจารณาจริยธรรมการวิจัยเมื่อ 
1) การเก็บข้อมูลและข้อมูลที่ได้ไม่เก่ียวข้องหรือบ่งชี้ถึงตัวบุคคล 
2) ขั้นตอนการวิจัยและผลที่ได้ไม่เป็นเหตุให้ผู้เข้ารับการวิจัย หรือบุคคลใดต้องรับโทษ        

ทั้งอาญาและแพ่ง หรือทำให้เสียโอกาสในอาชีพ หน้าที่การงาน 
3) ถ้างานวิจัยดังกล่าวดำเนินการเฉพาะกับกลุ่มบุคคลสาธารณะ หรือกลุ่มบุคคลที่กำลัง

จะได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับสาธารณะ งานวิจัยนั้นไม่สามารถ
รับการยกเว้นการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยได้ แต่สามารถให้การพิจารณาแบบเร็ว 

5.3.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบพฤติกรรมทั่วไป อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
1) การเก็บข้อมูลในผู ้ใหญ่โดยการตอบสนองด้วยวาจาหรือการเขียนคำตอบ หรือ        

การบันทึกเสียงหรือภาพเคลื่อนไหว ซึ่งผู้เข้ารับการวิจัยตกลงที่จะให้ความร่วมมือใน
การเข้าร่วมการทดสอบหรือการเก็บข้อมูล และอย่างน้อยต้องมีเงื่อนไขอย่างน้อยหนึ่ง
ข้อดังต่อไปนี้ 
(1) การเก็บข้อมูลและข้อมูลที่ได้ไม่เก่ียวข้องหรือบ่งชี้ถึงตัวบุคคล 
(2) ขั้นตอนการวิจัยหรือการเปิดเผยข้อมูลที่ได้จากการวิจัย อาจทำให้ผู้เข้ารับการ

วิจัยได้รับผลกระทบต่อจิตใจ เสี่ยงต่อการเสื่อมเสียชื่อเสียงเงินทองหรือได้รับ
ความเสียหายต่ออาชีพตำแหน่งหน้าที่การงานหรือผลกระทบทางการศึกษา หรือ 
ความก้าวหน้า 
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(3) ถ้างานวิจัยดังกล่าวดำเนินการเฉพาะกับกลุ่มบุคคลสาธารณะ หรือกลุ่มบุคคลที่
กำลังจะไดร้ับการคัดเลือกเข้าสู่ตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับสาธารณะ งานวิจัยนั้น
ไม่สามารถรับการยกเว้นการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยได้ แต่สามารถให้       
การพิจารณาแบบเร็ว 

2) งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบพฤติกรรมทั่วไปที่ทดสอบในช่วงเวลาสั้น ๆ ไม่เสี่ยง
อันตราย ไม่ทำให้เกิดความเจ็บปวด หรือส่งผลเสียต่อผู้เข้ารับการวิจัยในระยะยาว 
หรือไม่ทำให้เกิดการต่อต้าน หรือรู้สึกอับอาย ตัวอย่างของการวิจัยลักษณะนี้ ได้แก่ 
การเกมทดสอบเกมออนไลน์ การเล่นเกมปริศนาขณะมีเสียงรบกวน เป็นต้น 

3) งานวิจัยที่ผู ้เข้ารับการวิจัยได้รับแจ้งล่วงหน้าและตกลงใจจะเข้าร่วมการทดสอบ
พฤติกรรมที่เขาจะไม่ทราบหรืออาจถูกทำให้ไขว้เขวในวัตถุประสงค์หรือวิธีการทดสอบ 

5.3.4 งานวิจัยที่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล หรือตัวอย่างชีวภาพที่สามารถระบุตัวตนได้ ซึ่งเก็บไว้และ     
ไม่จำเป็นต้องขอความยินยอม หากเข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
1) ข้อมูลส่วนบุคคล หรือตัวอย่างชีวภาพที่สามารถระบุตัวตนเป็นข้อมูลที่สาธารณชน

เข้าถึงได้ 
2) ตัวอย่างชีวภาพที่เก็บไว้ถูกเข้ารหัสซึ่งคนทั่วไปไม่สามารถจะระบุตัวตนของเจ้าของ

ตัวอย่าง หรือนักวิจัยจะไม่ติดต่อเจ้าของตัวอย่าง หรือพยายามจะระบุตัวตนของ
เจ้าของตัวอย่าง 

3) งานวิจัยที ่เกี ่ยวข้องกับข้อมูลสุขภาพซึ่งเก็บไว้เพื ่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์         
ด้านบริการทางสาธารณสุข หรือวิจัยบริการสาธารณะประโยชน์ทางการแพทย์ 

4) งานวิจัยที่กระทำโดยหน่วยงานรัฐบาลหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ใช้ข้อมูล
ในฐานอิเลกทรอนิกส์ของรัฐบาลที่เก็บไว้โดยวัตถุประสงค์อื่นซึ่งไม่ใช่การวิจัย และ
เป็นไปตามหลักกฎหมายที่เก่ียวข้องในการรักษาความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูล 

5.3.5 งานวิจัยด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการตามความเห็นชอบและ
อนุมัติจากสถาบัน เพื่อแสวงหาแนวทางใหม่ ปรับเปลี่ยนองค์กร พัฒนาระบบงานให้มี
ประสิทธิภาพ ยกระดับมาตรฐานขึ้นสู่สากล โดยไม่กระทบข้อมูลส่วนบุคคลและไม่ขัดต่อ
กฎหมาย 

5.3.6 งานวิจัยเกี่ยวกับรสชาติ คุณภาพของอาหารและความพึงพอใจของผู้บริโภคในภาพรวม  
โดยอาหารที่นำมาทดสอบต้องปลอดภัย และไม่มีส่วนประกอบของสารเคมี หรือสารพิษที่
เป็นอันตรายต่อมนุษย์ สัตว์และสิ่งแวดล้อม และส่วนประกอบมีปริมาณสารอาหารได้
มาตรฐานตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

5.3.7 งานวิจัยในห้องปฏิบัติการที่เข้าข่ายลักษณะดังต่อไปนี้  
1) การวิจ ัยใช ้เช ื ้อที ่แยกได ้จากสิ ่งส ่งตรวจ และเพาะเลี ้ยงในห้องปฏิบัต ิการไว้                    

เป็นสายพันธุ์ และไม่มีข้อมูลเชื่อมโยงถึงบุคคลที่เป็นเจ้าของ  
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2) การวิจัยที ่ใช้เซลล์เพาะเลี ้ยงจากเนื ้อเยื ่อมนุษย์ ที ่ได้ร ับการปรับสภาพให้เป็น            
เซลล์สายพันธุ์ (cell line)  

3) การวิจัยในโครงกระดูก ฟันที่ถูกถอนแล้ว และศพอาจารย์ใหญ่ 
4) การวิจัยหาสารปนเปื้อน สารเคมี เชื้อโรค หรือชีววัตถุ และไม่มีการกระทำโดยตรง       

ต่อมนุษย ์
5.4 เกณฑ์การคัดเลือกโครงร่างการวิจัยท่ีจะพิจารณาแบบเร็ว 

เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลนครปฐม คัดเลือก        
โครงร่างการวิจัย เพ่ือพิจารณาแบบเร็วโดยมีหลักเกณฑ์พิจารณาความเสี่ยงที่เป็น “ความเสี่ยงน้อย” 
หรือ “minimal risk” ดังนี้ 
5.4.1 งานวิจัยเกี่ยวข้องกับการเก็บตัวอย่างเลือดจากปลายนิ้ว/ส้นเท้า/ใบหู และการเก็บตัวอย่าง

เลือดต้องไม่เกิน 2 ครั้งต่อวัน หรือการเก็บตัวอย่างเลือดทางหลอดเลือดดำโดยปริมาณและ
จำนวนครั้งไม่มากกว่าการตรวจเลือดประจำปี เช่น ผู้ใหญ่สุขภาพดี (ไม่รวมสตรีมีครรภ์)    
ไม่เกิน 20 มิลลิลิตร และเก็บไม่เกิน 2 ครั้งต่อวัน 

5.4.2 งานวิจัยที ่มีการเก็บตัวอย่างชีวภาพโดยวิธ ีการที ่ไม ่ร ุกล้ำร่างกายและไม่ทำให้เกิด            
การบาดเจ็บแก่ผู้เข้ารับการวิจัย ดังนี้ 
1) เล็บ หรือขน หรือผม ที่ไม่ก่อให้เกิดความน่าเกลียดภายหลังการเก็บตัวอย่าง 
2) ปัสสาวะ อุจจาระ เหงื่อ น้ำมูก  
3) น้ำลายที่ไม่ได้เก็บโดยการสอดท่อ 
4) รกที่ได้จากการทำคลอด 
5) น้ำคร่ำที่เก็บจากภาวะน้ำเดินก่อนคลอดหรือระหว่างการคลอด 
6) คราบจุลินทรีย์และหินน้ำลายเหนือเหงือกและใต้เหงือกวิธีการเก็บที่จัดเตรียมไว้            

ไม ่ร ุกล ้ำเก ินกว ่าการขูดหินน้ำลายที ่ต ัวฟันตามมาตรการป้องกันปกติ และ                    
การดำเนินการจนเสร็จสิ้นสอดคล้องกับวิธีการป้องกันโรคซึ่งเป็นที่ยอมรับ 

7) ฟันน้ำนม หรือฟันแท้ที่ได้รับการถอนจากการให้บริการทางทันตกรรม 
8) เยื่อบุผิวช่องปาก โดยการขูดเยื่อบุช่องปาก บ้วนปาก หรือการป้าย 
9) เซลล์ผิวหนังจากการขูด หรือการป้าย 
10) เสมหะที่ได้จากการบ้วน หรือหลังจากการทำ saline mist nebulization 

5.4.3 งานวิจ ัยที ่ม ีการเก็บข้อมูลโดยกระบวนการที ่ไม ่ม ีการรุกล้ำร่างกาย (noninvasive 
procedure) ที่ปฏิบัติเป็นปกติในการดูแลรักษาผู้ป่วย โดยต้องไม่มีการใช้ยาระงับความ
รู ้สึกตัวหรือยานอนหลับ และไม่เกี ่ยวข้องกับ X-ray หรือ microwaves หากมีการใช้
เครื ่องมือแพทย์ จะต้องเป็นเครื ่องมือที ่ได้รับอนุญาตให้ใช้ทั ่วไปแล้ว  การเก็บข้อมูล        
โดยกระบวนการที่ไม่มีการรุกล้ำร่างกาย (noninvasive procedure) ที่ปฏิบัติเป็นปกติ           
ในการดูแลรักษาผู้ป่วย ได้แก่ 
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1) ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดันโลหิต วัดอุณหภูมิร่างกาย วัดอัตราการเต้นของหัวใจ 
วัดอัตราการหายใจ  

2) Sensor ที่ติดตามผิวหนัง เช่น การวัดปริมาณออกซิเจนจากปลายนิ้ว 
3) การทดสอบหร ือว ัดระด ับการร ับส ัมผ ัส  ( เช ่น  visual acuity, audiometry, 

algometry , smell test)  
4) Magnetic Resonance Imaging (MRI) 
5) Electrocardiography, electroencephalography, thermography, detection 

of naturally occurring radioactivity, electroretinography, ultrasound, 
diagnostic infrared imaging, Doppler blood flow และ echocardiography 

6) Moderate exercise, muscle strength testing, การประเม ิน body composition 
และ flexibility test ที่เหมาะสมกับอายุ น้ำหนัก และสุขภาพของอาสาสมัคร 

5.4.4 งานวิจัยที่ใช้ข้อมูลจากเวชระเบียน/เอกสาร/บันทึก หรือข้อมูลของสิ่งส่งตรวจซึ่งถูกเก็บไว้
เพื่อวัตถุประสงค์อื ่นที่ไม่ใช่งานวิจัย (เช่น การดูแลรักษาปกติหรือการตรวจวินิจฉัยโรค
ตามปกติ) และไม่ใช่การศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับ Post marketing 

5.4.5 งานวิจัยที ่ใช้ข้อมูลในรูปแบบของเสียง ภาพเคลื ่อนไหว ภาพถ่าย ภาพลายพิมพ์ เพ่ือ
วัตถุประสงค์การวิจัย  

5.4.6 งานจากสิ่งส่งตรวจที่เหลือจากการตรวจวินิจฉัยตามปกติ ( leftover specimen/surplus 
blood) หรือการวิจัยในห้องปฏิบัติการที่ใช้สิ่งส่งตรวจเดียวกันกับของโครงการที่เคยผ่าน
การรับรองด้านจริยธรรมการวิจัยแล้ว 

5.4.7 งานวิจัยที่ใช้แบบสอบถามซึ่งไม่มีความเสี่ยงหรือมีความเสี่ยงน้อยต่อผู้เข้ารับการวิจัยที่เข้า
ร่วม ในโครงการวิจัย  

5.4.8 การขอปรับแก้โครงร่างการวิจัยเดิมเพียงเล็กน้อยไม ่ทำให้มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น และเป็น
โครงการที่ ผ่านการอนุมัติแล้ว 

5.5 ขั้นตอนการพิจารณาโครงร่างการวิจัยแบบยกเว้นหรือแบบเร็ว 
5.5.1 เลขานุการหรือประธานกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ทบทวนโครงร่างการวิจัย

ตามแนวทางการพิจารณาโครงร่างการวิจัยแบบยกเว้น และส่งผลคืนสำนักงานภายในเวลา 
1 สัปดาห์หลังจากได้รับโครงร่างการวิจัยพร้อมเอกสารที่สมบูรณ์ 

5.5.2 เลขานุการหรือประธานเลือกกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์อย่างน้อย 2 คน 
ให้ทำการพิจารณาประเมินโครงร่างการวิจัยแบบเร็วหรือแบบย่อ และส่งคืนสำนักงาน
ภายในเวลา 2 สัปดาห์หลังจากได้รับโครงร่างการวิจัยพร้อมเอกสารที่สมบูรณ์ 
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5.6 การตัดสินโครงร่างการวิจัยแบบยกเว้นหรือแบบเร็ว 
5.6.1 กรณีเห็นชอบ 

1) สำหรับโครงร่างการวิจัยที ่เข้าข่ายยกเว้นการพิจารณา เลขานุการหรือประธาน  
กรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ลงความเห็นและส่งเจ้าหน้าที่จัดทำหนังสือ
แจ้งผลการพิจารณาโดยยึดวันที่เลขานุการหรือประธานให้ความเห็นชอบ 

2) สำหรับโครงร่างการวิจัยที่เข้าข่ายการพิจารณาแบบเร็ว เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ จะ
สรุปผลการพิจารณาและร่างหนังสือรับรองให้เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม       
การวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ เลขานุการตรวจสอบผลการพิจารณาและร่างหนังสือรับรอง
ก่อนเสนอให้ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจ ัยเกี ่ยวกับมนุษย์ลงนาม           
โดยยึดวันที่เลขานุการหรือประธานให้ความเห็นชอบ 

5.6.2 กรณีขอให้ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม 
1) เจ้าหน้าที ่สำนักงานฯ จะรวบรวมผลการพิจารณาและจัดทำร่างหนังสือแจ้งผล         

การพิจารณา 
2) เลขานุการหรือประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ตรวจสอบ

หนังสือแจ้งผลการพิจารณา 
3) ประธานหรือรองประธานลงนามในหนังสือแจ้งผลการพิจารณา 

5.6.3 กรณีไม่เห็นชอบ 
1) เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ จะสรุปผลการพิจารณาให้เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม

การวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
2) เลขานุการ ตรวจสอบประเด็นและให้นำโครงร่างการวิจัยบรรจุในวาระการประชุม 
3) กรรมการที่ทบทวนหรือเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุ ษย์

นำเสนอประเด็นในที่ประชุมคณะกรรมการฯ 
5.7 แจ้งผลการพิจารณาต่อผู้วิจัย 

เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ส่งหนังสือแจ้ง
ผลการพิจารณาแก่ผู้วิจัย โดยประธานลงนามในหนังสือแจ้งผลการตัดสิน อาจได้ผลเป็นการเห็นชอบ
ให้ดำเนินการได้เลย หรือขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอให้มาชี้แจงเพิ่มเติม หรือไม่เห็นชอบตามที่ขอ 

5.8 นำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ หรือเลขานุการนำเสนอโครงร่างการวิจัยที่
ได้รับความเห็นชอบจากการพิจารณาแบบยกเว้นและแบบเร็ว เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ ตามวิธีดำเนินการมาตรฐาน REC 20/02.0 
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6. ภาคผนวก 
AF 08-01 แบบรายงานการทบทวนแบบยกเว้นการพิจารณา Exemption Review Report 
AF 08-02 เอกสารรับรองการยกเว้นพิจารณาจริยธรรมโครงการวิจัย (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
AF 08-03 แบบรายงานการทบทวนโครงการวิจัยแบบเร็วโดยกรรมการผู้ทบทวน 
AF 08-04 เอกสารรับรองโครงการวิจัยที่พิจารณาแบบเร็ว (Expedited Review) (ภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ) 
AF 08-05 หนังสือแจ้งผลการพิจารณาเบื้องต้นโครงการที่เข้าข่ายการพิจารณาแบบเร็ว 

7.เอกสารอ้างอิง 
7.1 International Conference on Harmonization, Good Clinical Practice Guideline           

(ICH GCP 2016) และ ICH GCP 1996 ฉบับภาษาไทย (ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2552) แปลโดย       
กองควบคุมยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 

7.2 แนวทางจริยธรรมการทำวิจัยในคนในประเทศไทย ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย        
พ.ศ. 2550 

7.3 45 CFR 46.104(d), 45 CFR 46.401(b), DOHP 400-4.6 “Non-Human Subject/Non - Research 
Determination 

7.4 ระเบียนกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการคุ้มครองข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล พ.ศ. 2561 
7.5 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. 2540 
7.6 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
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ใบสรุปการเตรียมวิธีดำเนินการมาตรฐาน 

 ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2550 ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2564 

เตรียมโดย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2550  28 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

อนุมัติโดย นายแพทย์จินดา แอกทอง 

 
 

(แพทยงดารารัตน์  รัตนรักษ์) 

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม 

วันที่อนุมัติ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

การแก้ไข   

เหตุผลที่แก้ไข  เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานปัจจุบัน 

 

 

  

(ดร.แพทย์หญิงดารารัตน์ รัตนรักษ์) 
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1. วัตถุประสงค ์
เพื่อเป็นแนวทางให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ โรงพยาบาลนครปฐม ดำเนินการ

พิจารณาโครงร่างการวิจัยที่ส่งเข้าพิจารณาครั้งแรกแบบเต็มคณะ 

2. ขอบเขต 
วิธีดำเนินการมาตรฐานครอบคลุมข้ันตอนการพิจารณาโครงร่างการวิจัยทุกฉบับที่ส่งเข้ามาเพ่ือพิจารณา

เป็นครั้งแรก 

3. ความรับผิดชอบ 
3.1 เจ้าหน้าที่ของสำนักงานมีหน้าที่รับโครงร่างการวิจัยจากผู้วิจัย ตรวจสอบความครบถ้วนของโครงร่าง

การวิจัย 
3.2 เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์เสนอซื่อกรรมการผู้ทบทวน ประธาน

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ให้ความเห็นชอบ 
3.3 เจ้าหน้าที ่ของสำนักงานจัดส่งโครงร่างการวิจัย (hardcopy หรือ electronics) ให้กรรมการ

จริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ที่ได้รับมอบหมาย และจัดการเอกสารโครงร่างการวิจัยก่อนและ
หลังประชุม 

3.4 กรรมการจริยธรรมการวิจ ัยเกี ่ยวกับมนุษย์ที ่ได ้ร ับมอบหมายให้ทบทวนโครงร่างการวิจัย 
ประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อย 2 คน กรรมการคนที่ 1 ทำหน้าที่ทบทวนโครงร่างการวิจัยทั้งด้าน
วิทยาศาสตร์ และจริยธรรม ตามแบบฟอร์มสำหรับทบทวนอย่างละเอียด กรรมการคนที ่ 2          
ทำหน้าที่ทบทวนเอกสารข้อมูล คำอธิบาย/ชี้แจงสำหรับผู้เข้ารับการวิจัยผู้เข้าร่วมการวิจัยและ
เอกสารให้ความยินยอมตามแบบฟอร์ม ในการประชุมคณะกรรมการเต็มคณะ กรรมการคนที่ 1    
จะเป็นผู้นำเสนอสรุปโครงร่างและให้ข้อคิดเห็น กรรมการคนที่ 2 ให้ความเห็นเกี่ยวกับเอกสารข้อมูล
คำอธิบายและเอกสารแสดงความยินยอม โดยกรรมการทุกคนในที่ประชุมจะวิเคราะห์และอภิปราย
แสดงความคิดเห็นก่อนลงมติตัดสิน 
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4. ขั้นตอนการปฏิบัติและผู้รับผิดชอบ 
 

ขั้นตอน การปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 

1 รับโครงร่างการวิจัยจากผู้วิจัย เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน 
2 ตรวจสอบความครบถ้วนของโครงร่างการวิจัย เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน 
3 กำหนดรหัสโครงการเพ่ือเตรียมจัดเอกสาร เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน 
4 มอบหมายผู้ทบทวนหลักและส่งโครงร่างการ

วิจัยอย่างน้อย 1 สัปดาห์ ก่อนการประชุม 
เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย 
เกี่ยวกับมนุษย์ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน 

5 ประสานงานกับกรรมการที่สามารถเข้าร่วม
การประชุมพิจารณาโครงร่างการวิจัย 

ประธาน เลขานุการ กรรมการผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย และเจ้าหน้าที่สำนักงาน 

6 ส่งผลการทบทวนโครงร่างการวิจัยอย่างน้อย 
1 วันก่อนการประชุม 

กรรมการผู้ทบทวนหลัก (primary reviewer) 
และกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 

7 ประชุมพิจารณาโครงร่างการวิจัย ประธาน และคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย 
เกี่ยวกับมนุษย์ 

8 แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการ 
ให้ผู้วิจัยภายใน 5 วันทำการ 

เลขานุการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 

9 เก็บเอกสารที่เก่ียวกับโครงร่างการวิจัย เลขานุการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 

 

5. หลักการปฏิบัติ 
5.1 การรับโครงร่างการวิจัยจากผู้วิจัย 

5.1.1 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ โรงพยาบาลนครปฐม รับโครงร่างการวิจัย
ที่ผู ้วิจัยในสังกัดโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ.หรือสังกัดสถาบันใด ๆ         
ที่ไม่มีคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ของสถาบัน ยื่นขอรับการพิจารณา
จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ โรงพยาบาลนครปฐม 

5.1.2 คณะกรรมการแต่ละแห่งกำหนดขอบเขตของการวิจัยที่รับพิจารณาให้การเห็นชอบ ซึ่งจะ
ดำเนินการทั้งใน และนอกสถาบัน  

5.1.3 ผู้วิจัยส่งโครงร่างการวิจัยเพ่ือขอรับการพิจารณาในรูปแบบเอกสาร (hard copy) พร้อมกับ 
electronic files โดยตรงที่สำนักงาน (ดูคู่มือคำแนะนำการเขียน และยื่นโครงร่างการวิจัย) 
รวมทั้งต้องแนบหนังสือแสดงความจำนงยื่นแบบใบคำร้องเพื่อพิจารณาครั้งแรก (Initial 
submission form) : AF 06-04 
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5.2 การตรวจสอบความครบถ้วนของโครงร่างการวิจัย 
5.2.1 เจ ้าหน้าที ่ของสำนักงาน ตรวจเอกสารทั ้งหมดให้ครบถ้วนตามที ่กำหนดในคู ่มือ             

การตรวจสอบความครบถ้วนของโครงร่างการวิจัยก่อนให้ รหัสโครงการลงวันที่รับเอกสาร      
ลงวันที่กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 

5.2.2 ในกรณีที่โครงร่างการวิจัยมีข้อมูลไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน จะไม่ให้รหัสโครงร่าง
หรือ ลงวันที่รับเรื ่องจนกว่าจะแก้ไขให้เป็นไปตามที่กำหนดในคู ่มือการเขียนโครงร่าง        
การวิจัย ในกรณีที่ โครงร่างการวิจัยมีข้อมูลครบถ้วน เจ้าหน้าที่สำนักงาน ให้รหัสโครงร่าง         
ลงวันที่ที่ได้รับโครงร่างการวิจัยในสมุดรับเอกสารโครงร่างการวิจัย และลงข้อมูลในระบบ
ฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ (ถ้ามี) 

5.3 กำหนดรหัสโครงร่างการวิจัย 
เจ้าหน้าที่ของสำนักงานกำหนดรหัสของโครงร่างการวิจัยแต่ละฉบับที่จะนำเข้าพิจารณาตามวิธีการ
ให้รหัสโครงร่างการวิจัยในวิธีดำเนินการมาตรฐานการบริหารจัดการกับโครงร่างการวิจัยที่ยื่นขอรับ
การพิจารณา (REC 06/02.0) 

5.4 การมอบหมายโครงร่างการวิจัยให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ทบทวน 
5.4.1 เลขานุการเสนอชื่อกรรมการจริยธรรมการวิจ ัยเกี ่ยวกับมนุษย์ ไม่น ้อยกว่า 2 คน                    

ที่จะทำหน้าที่ทบทวน โครงร่างการวิจัย  
5.4.2 กรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี ่ยวกับมนุษย์อย่างน้อยหนึ่ งคนต้องทำหน้าที่ทบทวน

รายละเอียดของโครงร่างการวิจัย และเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ทั้ง scientific review 
และ ethical review ตามวิธ ีดำเนินการมาตรฐานการทบทวนและประเมินโครงร่าง         
การวิจัย (REC 07/02.0) โดยใช้แบบรายงานการทบทวนจริยธรรมการวิจัย (AF 07-01) 

5.4.3 กรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ที่ได้รับมอบหมายอีกท่านจะรับผิดชอบทำหน้าที่
เป็นผู้แทนผู้เข้ารับการวิจัยซึ่งจะทบทวนเอกสารคำชี้แจงแก่ผู้เข้ารับการวิจัย และเอกสาร
การให้ความยินยอมโดยได้รับข้อมูล ( Informed consent form, ICF) ตามวิธีดำเนินการ
มาตรฐานการทบทวนและประเมินโครงร่างการวิจัย (REC 07/02.0) โดยใช้แบบรายงาน
การทบทวนเอกสารข้อมูลคำอธิบายและการแสดงความยินยอมของผู้เข้ารับการวิจัย (AF 07-02) 

5.4.4 หากกรรมการที่ได้รับมอบหมายไม่สามารถทบทวนโครงการวิจัยได้หรือไม่สามารถเข้าร่วม
การประชุมคณะกรรมการได้ ต้องแจ้งกลับให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานรับทราบภายในหนึ่ง
วัน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานแจ้งเลขานุการหรือประธานคณะกรรมการจริยธรรม         
การวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ทราบเพ่ือมอบหมายกรรมการท่านใหม่ 

5.5 การประสานงานกับคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
5.5.1 เจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวข้องกับมนุษย์ มีหน้าที่ส่ง

เอกสารทั้งหมดของโครงร่างการวิจัยและแบบรายงานการทบทวน ให้กรรมการที่ได้รับ
มอบหมายให้ทบทวนโดยระบุวันที่จะต้องส่งผลการประเมินกลับภายใน 1 สัปดาห์  
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5.5.2 เจ้าหน้าที ่ของสำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี ่ยวข้องกับมนุษย์ ติดตาม        
ผลการประเมินจากกรรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ทบทวน หลังจากส่งโครงร่างการวิจัย       
ไปแล้ว 1 สัปดาห์ และติดตามซ้ำหากยังไม่ได้ผลการประเมินกลับก่อนหน้าการประชุม      
อย่างน้อย 1 วัน 

5.5.3 เจ้าหน้าที ่ของสำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี ่ยวข้องกับมนุษย์ มีหน้าที่        
ส่งจดหมายเชิญประชุมให้แก่กรรมการประจำ และกรรมการผู้ทบทวน 

5.5.4 กรรมการประจำจะต้องตอบรับเข้าร่วมการประชุมพิจารณาโครงร่างการวิจ ัย หรือ        
แจ้งลาประชุมภายใน 1 วันจากที่ได้รับจดหมายเชิญ 

5.5.5 เจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวข้องกับมนุษย์ตรวจสอบ      
องค์ประชุมและผลประโยชน์ทับซ้อน ตามวิธีดำเนินการมาตรฐาน REC 02/02.0 และ
ปรึกษาเลขานุการให้เชิญกรรมการสมทบเพ่ิมเติมตามความจำเป็น 

5.5.6 จัดส่งโครงร่างการวิจัยทั้งหมดให้กรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ทุกคนที่สามารถ
เข้าประชุม ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ 

5.6 การทบทวนโครงร่างการวิจัย 
5.6.1 กรรมการผู้ทบทวนหลัก 2 ท่าน ทบทวนรายละเอียดตามแบบรายงานและส่งผลภายในวันที่

กำหนด หรืออย่างช้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 1 วัน 
5.6.2 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ทุกท่าน มีหน้าที่ทบทวนโครงร่างการวิจัย 

ก่อนเข้าประชุมดังต่อไปนี้ 
1) ระเบียบวิธีการวิจัยมีความถูกต้องและเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยและ      

มีคุณค่าทางวิชาการ (scientific merit) 
2) มีความเสี่ยงต่อผู้เข้ารับการวิจัยที่เข้าร่วมโครงการวิจัยน้อยที่สุด 
3) ความเสี่ยงเป็นสัดส่วนพอเหมาะกับประโยชน์ที่คาดว่าผู้เข้ารับการวิจัยจะได้รับ 
4) การคัดเลือกผู้เข้ารับการวิจัยเข้าร่วมในโครงการวิจัยมีความเสมอภาค 
5) ไม่มีการบังคับหรือชักชวน จูงใจผู้เข้ารับการวิจัยอย่างไม่เหมาะสมให้ผู้เข้ารับการวิจัย

เข้าร่วมการวิจัย หรือ ยังคงอยู่ในการวิจัยต่อไป (ICH GCP 4.8.3) 
6) เอกสารการให้ความยินยอมโดยได้รับข้อมูลต้องมีข้อมูลที่เพียงพอในเอกสารชี ้แจง

ข้อมูลแก่ ผู ้เข้าร่วมโครงการวิจัยตามแนวทางที ่กำหนดไว้ในคำแนะนำการยื่น
โครงการวิจัยเพื่อขอรับการ พิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
เกี่ยวกับมนุษย์ (ICH GCP 4.8.10) และ ใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย (ICH GCP 4.8.6) 

7) มีการวางแผนเฝ้าระวังในเรื่องความเสี่ยงและความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นแก่ผู้เข้ารับ
การวิจัยที่เข้าร่วมโครงการวิจัยอย่างเหมาะสม และมีการวางแผนในการให้ความ
ช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุการณ์ ไม่พึงประสงค์กับผู้เข้ารับการวิจัย (safety measure) 

8) มีแผนในการรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้เข้ารับการวิจัยที่เข้าร่วมโครงการวิจัย และ
การรักษาความลับของข้อมูลอย่างเหมาะสม 
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9) มีการระมัดระวังในการนำผู ้เข้ารับการวิจัยที ่เปราะบาง (vulnerable subjects)     
เข้าร่วมโครงการวิจัย 

10) ไม่มีการแอบแฝงเพ่ือการโฆษณาผลิตภัณฑ์ 
5.6.3 หากมีการขอยกเว้นการขอความยินยอม หรือการยกเว้นการลงนามในเอกสารแสดงความ

ยินยอมหรือข้อกำหนดการขอความยินยอมในผู้เข้ารับการวิจัยที่เป็นกลุ่มเปราะบางให้
เป็นไปตามเงื ่อนไขในวิธีดำเนินมาตรฐานการทบทวนและประเมินโครงร่างการวิจัย      
(REC 07/02.0) หัวข้อ 5.4.3-5.4.7 

5.7 การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ เพื่อพิจารณาโครงร่างการวิจัย 
5.7.1 การจัดการประชุมให้เป็นไปตามวิธีดำเนินการมาตรฐานการจัดการประชุม (REC 20/02.0) 
5.7.2 กรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ ซึ่งเป็นผู้ทบทวนหลักหรือผู้ที่ประธานมอบหมาย

เป็น ผู้นำเสนอ สรุปโครงร่างการวิจัยโดยย่อพร้อมทั้งการวิเคราะห์ และข้อคิดเห็น โดยใช้
แนวทางการทบทวนและนำเสนอโครงการวิจัย (AF 07-01) 

5.7.3 ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจ ัยเก ี ่ยวกับมนุ ษย ์ นำการอภิปรายร่วมกับ
คณะกรรมการ จริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ ในที่ประชุม โดยพิจารณาอย่างน้อย        
4 ส่วน คือ ระเบียบวิธีการ วิจัย (โครงร่างการวิจัย หรือ protocol) ประเด็นด้านจริยธรรม
การวิจัย กระบวนการขอความยินยอมและคุณสมบัติผู้วิจัย (CV) 

5.7.4 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ ในส่วนต่าง ๆ จะถูก
บันทึกในรายงาน การประชุม เพ่ือแจ้งให้ผู้วิจัยทราบและดำเนินการ  

5.7.5 ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ สรุปผลการพิจารณาโครงร่าง         
การวิจัย แบบฉันทามติ (consensus) หากไม่สามารถทำได้จะใช้วิธีการลงคะแนนเสียง       
โดยผลการพิจารณาใช้เสียงข้างมากและบันทึกความเห็นต่างของกรรมการเสียงข้างน้อย        
ไว้ด้วย 

5.7.6 ในกรณีที่มีประเด็นที่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ ยังไม่สามารถพิจารณา
ตัดสินได้ ที่ประชุมอาจเสนอให้แต่งตั้งผู ้เชี่ยวชาญที่เป็นที่ปรึกษาอิสระ และส่งโครงร่าง        
การวิจัยพร้อมกับ ประเด็นที่ขอคำปรึกษา เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับจากที่ปรึกษาเข้าพิจารณา        
ในที่ประชุมต่อไป 

5.7.7 ผลการพิจารณาโครงร่างการวิจัยจะระบุเป็นข้อใดข้อหนึ่ง ตังต่อไปนี้ 
1) ให้ความเห็นชอบ หมายถึง ให้ผู้วิจัยสามารถเริ่มการวิจัยได้โดยไม่ต้องมีการแก้ไข

เพ่ิมเติมโครงร่างการวิจัยหลังจากได้รับ certificate of approval (AF 09-01) 
2) ปรับปรุงแก้ไขเพื่อเห็นชอบ หมายถึง ผู้วิจัยแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัย (minor 

revision) ตามข้อเสนอแนะ ก่อนที่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์
จะออกใบรับรองให้มิฉะนั้นต้องนำเข้าพิจารณาในที่ประชุม 

3) ไม่ให้ความเห็นชอบ หมายถึง ผู้วิจัยไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการวิจัยในเรื่องที่นำเสนอ
ผู้วิจัยสามารถอุทธรณ์ได้ 

 



 

 มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
โรงพยาบาลนครปฐม กระทรวงสาธารณสุข 

NPH REC 09/02.0 

การพิจารณาโครงร่างการวิจยัครั้งแรกแบบเต็มคณะ 
Initial Review of the study protocols (full board) 

เริ่มใช้ 30 กรกฎาคม 2564 

หน้า 74 ของ 175 หน้า 
 

74 

5.7.8 ในกรณีที่คณะกรรมการมีมติเห็นชอบหรือปรับปรุงแก้ไขเพื่อเห็นชอบโครงร่างการวิจัย
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี ่ยวกับมนุษย์ จะระบุความถี ่ของการส่งรายงาน
ความก้าวหน้า ของการวิจัย ตามความเหมาะสมกับความเสี่ยงต่อผู้เข้ารับการวิจัยที่เข้าร่วม
ในโครงการวิจัย (ICH GCP 4.10.1) 

5.8 การแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยท่ีเกี่ยวกับมนุษย์ 
5.8.1 กรณีเห็นชอบ 

1) ให้เจ้าหน้าที่ร่างใบรับรองการเห็นชอบให้ดำเนินการวิจัย (certificate of approval) 
ตามแบบฟอร์ม (AF 09-01) ภายใน 2 วันทำการหลังจากการประชุม กำหนดวันที่
พิจารณาอนุมัติ วันหมดอายุไม่เกินหนึ่งปีจากวันที่พิจารณาอนุมัติกำหนดวันส่งรายงาน
ความก้าวหน้าของการวิจัยตามความเสี่ยงของโครงการ ตามท่ีระบุในมติการประชุม  

2) ในกรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องเกิน 1 ปี ผู้วิจัยจะต้องส่งรายงานความก้าวหน้า 2 เดือน
ก่อนที่ใบรับรองจะหมดอายุเพื่อขอการเห็นชอบโครงการต่อเนื่อง (progress report 
ร่วมกับต่ออายุ COA) 

3) เจ้าหน้าที่ส่งใบรับรองให้ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์       
ลงนาม โดย (ICH GCP 3.3.9) ภายใน 2 วันทำการ 

4) เจ้าหน้าที่ทำสำเนาใบรับรองที่ลงนามแล้ว และฉบับ electronic เก็บในแฟ้มโครงการ
และฐานข้อมูล ตามวิธีดำเนินการมาตรฐาน (NPH REC SOP 23/02.0) 

5) เจ้าหน้าที่ส่งใบรับรองฉบับที่ประธานลงนามให้ผู้วิจัยภายใน 1 วันหลังจากประธาน   
ลงนาม 

5.8.2 กรณปีรับปรุงแก้ไขเพ่ือเห็นชอบ 
1) เจ้าหน้าที่ร่างหนังสือแจ้งผลการพิจารณากรณีปรับปรุงแก้ไขเพ่ือเห็นชอบ (AF 09-02) 

ที่สรุปจากที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ส่งให้เลขานุการ
ตรวจสอบภายใน 2 วัน 

2) เลขานุการตรวจสอบและแก้ไขหนังสือให้เสร็จภายใน 1 วันส่งคืนสำนักงาน 
3) เจ้าหน้าที่ส่งเอกสารให้ประธานลงนาม ภายใน 1 วัน 
4) เจ้าหน้าที่ทำสำเนาหนังสือแจ้งผลที่ลงนามแล้ว และฉบับ electronic เก็บในแฟ้ม

โครงการและฐานข้อมูล ตามวิธีดำเนินการมาตรฐาน (NPH REC SOP 23/02.0) 
5) เจ้าหน้าที่ส่งจดหมายแจ้งผลการพิจารณาที่ประธานลงนามเรียบร้อยแล้วให้ผู้วิจัย

ภายใน 1 วันหลังจากประธานลงนาม 
5.8.3 กรณีไม่ให้การเห็นชอบ 

1) เจ้าหน้าที่ร่างหนังสือแจ้งผลการพิจารณารวมทั้งเหตุผลของการไม่ให้การเห็นชอบ      
ที่สรุปจากที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ ลงใน AF 09-03 
และส่งให้เลขานุการตรวจสอบภายใน 2 วัน 

2) เลขานุการตรวจสอบและแก้ไขหนังสือให้เสร็จภายใน 1 วันส่งคืนสำนักงาน 
3) เจ้าหน้าที่ส่งเอกสารให้ประธานลงนาม ภายใน 1 วัน 
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4) เจ้าหน้าที่ทำสำเนาหนังสือแจ้งผลที่ลงนามแล้ว และฉบับ electronic เก็บในแฟ้ม
โครงการและฐานข้อมูล ตามวิธีดำเนินการมาตรฐาน (NPH REC SOP 23/02.0) 

5) เจ้าหน้าที่ส่งจดหมายแจ้งผลการพิจารณาที่ประธานลงนามเรียบร้อยแล้วให้ผู้วิ จัย
ภายใน 1 วันหลังจากประธานลงนาม 

6. ภาคผนวก 
AF 09-01 เอกสารรับรองโครงการวิจัย แบบ Full board (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
AF 09-02 แบบแจ้งผลพิจารณาจริยธรรมการวิจัยกรณีปรับปรุงแก้ไขเพ่ือเห็นชอบ 
AF 09-03 แบบแจ้งผลพิจารณาจริยธรรมการวิจัยกรณีไม่ให้การเห็นชอบ 
AF 09-04 แบบฟอร์มสรุปการแก้ไขตามมติคณะกรรมการ 

7. เอกสารอ้างอิง 
7.1  International Conference on Harmonization, Good Clinical Practice Guideline (ICH GCP 

2016) และ ICH GCP 1996 ฉบับภาษาไทย (ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2552) แปลโดยกองควบคุมยา 
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 

7.2 แนวทางจริยธรรมการทำวิจัยในคนในประเทศไทย ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย 
พ.ศ. 2550 
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ใบสรุปการเตรียมวิธีดำเนินการมาตรฐาน 

 ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2550 ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2564 

เตรียมโดย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2550  28 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

อนุมัติโดย นายแพทย์จินดา แอกทอง 

 
 

(แพทยงดารารัตน์  รัตนรักษ์) 

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม 

วันที่อนุมัติ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

การแก้ไข   

เหตุผลที่แก้ไข  เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานปัจจุบัน 

 

 

  

(ดร.แพทย์หญิงดารารัตน์ รัตนรักษ์) 
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1. วัตถุประสงค์ 
เพื่อกำหนดวิธีการพิจารณาทบทวนและเห็นชอบโครงร่างการวิจัยเกี่ยวกับเครื่องมือทางการแพทย์         

ยื่นต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ โรงพยาบาลนครปฐม 

2. ขอบเขต 
วิธีดำเนินการมาตรฐานครอบคลุมการทบทวนโครงร่างการวิจัยเกี ่ยวกับเครื่องมือทางการแพทย์          

ที่นำมาใช้กับมนุษย์ 

3. ความรับผิดขอบ 
3.1 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ ต้องพิจารณาว่าการศึกษาเครื่องมือทางการแพทย์

นั้น มีความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ (significant risk หรือ SR, ความเสี่ยงมาก) หรือมีความเสี่ยงที่     
ไม่มีนัยสำคัญ (non-Significant risk หรือ NSR, ความเสี่ยงน้อย) 

3.2 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ ต้องทบทวนข้อมูลทั้งหมดที่ยื่นเสนอให้พิจารณา  
โดยผู้สนับสนุนการวิจัยเพื่อพิจารณาถึงความเสี่ยงทั้งหมดที่อาจเป็นผลมาจากการใช้เครื่องมือ         
ทางการแพทย์นั้น ทั้งนี้ไม่ใช่ความเสี่ยงที่เปรียบเทียบกับเครื่องมือทางเลือกอ่ืน 

3.3 ถ้าเครื ่องมือทางการแพทย์ที ่จะนำมาศึกษาใช้ร ่วมกับวิธ ีการหรือหัตถการที ่ม ีความเส ี ่ยง 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ ต้องพิจารณาความเสี่ยงรวมของเครื่องมือและ
วิธีการหรือหัตถการนั้น 

3.4 เครื่องมือทางการแพทย์ที่นำเข้าถูกควบคุมโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง
สาธารณสุข แบ่งดังนี้ 
1) ถ้าถูกจัดอยู่ในจำพวกที่ต้องได้รับใบอนุญาตจากกองควบคุมเครื่องมือทางการแพทย์สำนักงาน

คณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขผู้ให้การสนับสนุนการวิจัยต้องแสดงเอกสาร
ใบอนุญาต 

2)  ถ ้าเป ็นเคร ื ่องม ือทางการแพทย์ท ี ่ต ้องแจ ้งรายละเอียดให้ก ับกองควบคุมเคร ื ่องมือ              
ทางการแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขในการนำเข้า        
ผู้ให้การสนับสนุนการวิจัย ต้องแสดงเอกสารนั้น 

3) ถ้าเป็นเครื่องมือทางการแพทย์ทั่วไปให้แสดงเอกสารที่แสดงว่ามีขายในประเทศผู้ส่งออกและ
ประเทศอื ่น หร ือ certificate of free sale ที ่ร ับรองโดยสถานทูตไทยในประเทศนั้น               
เป็นเครื่องมือทางการแพทย์ ทั่วไปที่ผลิตในประเทศซึ่งไม่เข้าข่ายถูกจัดอยู่ในจำพวกที่ต้องได้รับ
ใบอนุญาตจากกองควบคุมเครื่องมือทางการแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข ผู้สนับสนุนการวิจัย หรือ ผู้วิจัยไม่ต้องแสดงเอกสารใด ๆ ขา้งต้น ยกเว้น
รายละเอียดของเครื่องมือทางการแพทย์ที่จะใช้ศึกษา 

3.5 คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์อาจมีความเห็นเหมือนหรือแตกต่างจาก         
การประเมิน โดยผู้ให้การสนับสนุนการวิจัยที่ประเมินว่า เครื่องมือทางการแพทย์มีความเสี่ยงน้อย 

3.6 ถ้าคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เห็นด้วยกับการประเมินว่าเครื ่องมือ          
ทางการแพทย์ มีความเสี่ยงน้อย ผู้วิจัยสามารถลงมือทำวิจัยได้หลังได้รับการพิจารณาเห็นชอบแล้ว 
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3.7 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ฯ อาจขอคำปรึกษาจากกองควบคุมเครื ่องมือ
ทางการแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข โดยถือผลประเมินจาก
กองควบคุมเครื่องมือทางการแพทย์เป็นที่สุด ผู้สนับสนุนการวิจัยต้องยื่นเอกสารที่จำเป็น เช่น 
ใบอนุญาตนำเขา้เครื่องมือทางการแพทย์ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

3.8 โครงการวิจัยนั้นมีการศึกษาในประเทศผู้ผลิต และประเทศอ่ืนใดบ้าง 

4. ขั้นตอนการปฏิบัติและผู้รับผิดชอบ 
 

ขั้นตอน การปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
1 การยื่นเอกสาร ผู้วิจัย ผู้สนับสนุนการวิจัยและเจ้าหน้าที่

สำนักงาน คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
เกี่ยวกับมนุษย์ 

2 ก่อนการประซม เลขานุการ และกรรมการจริยธรรมการวิจัย
เกี่ยวกับมนุษย์ ผู้ทบทวน 

3 ระหว่างการประชุม ประธาน และคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
เกี่ยวกับมนุษย์ 

4 การดำเนินการภายหลังการประชุม เลขานุการและเจ้าหน้าที่สำนักงาน
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 

5 แจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้วิจัย เลขานุการและเจ้าหน้าที่สำนักงาน
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 

6 การเก็บเอกสาร เลขานุการและเจ้าหน้าที่สำนักงาน
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 

 
5. หลักการปฏิบัติ 

5.1 เอกสารที่ต้องย่ืน 
5.1.1 เอกสารที่ต้องยื่นให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ ทบทวน 

1) แบบฟอร์มยื่นโครงการเพื่อรับการพิจารณา 
2) แผนการศึกษาโครงร่างการศึกษาวิจัยเครื่องมือทางการแพทย์วิจัย 
3) เอกสารคำชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัยและการให้ความยินยอมโดยได้รับข้อมูลครบถ้วน 
4) ล ักษณะเคร ื ่องม ือทางการแพทย์  ผลการทดสอบความเท ี ่ยง (Conformity 

Assessment) 
5) Investigator’s Brochure หรือแบบแสดงรายละเอียดการทำงาน (specification) 

และคู่มือการใช้งาน 
6) รายงานการศึกษาเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทำการศึกษามาแล้ว (clinical evidence) 
7) ประวัติของผู้วิจัย (CV) 
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8) การเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน 
9) ข้อมูลการยื ่นให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี ่ยวกับมนุษย์ของสถาบันอ่ืน

พิจารณาและผลการพิจารณา 
10) ข้อมูลการประเมินความเสี่ยงของเครื่องมือทางการแพทย์ ที่ผู้ให้การสนับสนุนการวิจัย

ประเมิน พร้อมกับหลักฐานที่สนับสนุน 
11) เอกสารอ่ืน ๆ ตามท่ีระบุไว้ข้างต้นในหัวข้อ 3 ความรับผิดชอบ 

5.2 ก่อนการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
5.2.1 มอบหมายให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ทบทวนโครงร่างการศึกษาวิจัย

โดยใช้แบบฟอร์มประเมิน (AF 07-01) 
5.2.2 เตรียมเอกสารเพ่ือส่งให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ ผู้ทบทวนหลัก 
5.2.3 ส่งเอกสารให้คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ อย่างน้อย 3 คน 

เพ่ือพิจารณาทบทวน ก่อนถึงวันประชุมอย่างน้อย 5 วัน 
5.2.4 บรรจุโครงการศึกษาวิจัยเครื่องมือทางการแพทย์ลงในวาระการประชุม 

5.3 ระหว่างการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
5.3.1 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ ทบทวนเสนอสรุปโครงการศึกษาวิจัยและ

ผลการพิจารณาทบทวน 
5.3.2 ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ เปิดให้คณะกรรมการอภิปราย 

ตัดสินว่าเป็นเครื่องมือทางการแพทย์ชนิดใด in-vitro diagnosis medical device, IVD 
หรือ non-IVD ที่มีความเสี่ยงน้อย หรือมีความเสี่ยงมาก โดยอ้างอิงการจำแนกชนิดของ
เครื่องมือทางการแพทย์และประเภทความเสี่ยงจากประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) 

5.3.3 ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจ ัยเกี ่ยวกับมนุษย์ นำการอภิปรายเกี ่ยวกับ               
การพิจารณาเอกสารต่าง ๆ (เช่น โครงร่างการวิจัย เอกสารคำชี้แจงและใบยินยอม ประวัติ
และคุณวุฒิของผู้วิจัย ใบประกาศโฆษณา) 

5.3.4 พิจารณาตัดสินระดับความเสี่ยง หากเป็น significant riskต้องขอรับการพิจารณาจาก
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ด้วย 

5.3.5 พิจารณามาตรการป้องกันผลแทรกซ้อน และการรับประกัน 
5.3.6 ผลการพิจารณาโครงร่างการวิจัยจะระบุเป็นข้อใดข้อหนึ่ง ตังต่อไปนี้ 

1) ให้ความเห็นชอบ หมายถึง ให้ผู ้วิจัยสามารถเริ่มการวิจัยได้โดยไม่ต้องมีการแก้ไข
เพ่ิมเติมโครงร่างการวิจัยหลังจากได้รับ certificate of approval (AF 09-01) 

2) ปรับปรุงแก้ไขเพื่อเห็นชอบ หมายถึง ผู้วิจัยแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัย (minor 
revision) ตามข้อเสนอแนะ ก่อนที่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์จะ
ออกใบรับรองให้มิฉะนั้นต้องนำเข้าพิจารณาในที่ประชุม 

3) ไม่ให้ความเห็นชอบ หมายถึง ผู้วิจัยไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการวิจัยในเรื่องที่นำเสนอ 
ผู้วิจัยสามารถอุทธรณ์ได้ 
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5.3.7 ในกรณีที่คณะกรรมการมีมติเห็นชอบหรือปรับปรุงแก้ไขเพื่อเห็นชอบโครงร่างการวิจัย
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี ่ยวกับมนุษย์ จะระบุความถี ่ของการส่งรายงาน
ความก้าวหน้า ของการวิจัย ตามความเหมาะสมกับความเสี่ยงต่อผู้เข้ารับการวิจัยที่เข้าร่วม
ในโครงการวิจัย (ICH GCP 4.10.1) 

5.4 หลังการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
5.4.1 เตรียมรายงานการประชุม 

ทำตามวิธีการใน NPH REC 20/02.0 
5.4.2 การแจ้งผู้วิจัย 

1) กรณีเห็นชอบ 
(1) ให้เจ้าหน้าที ่ร ่างใบรับรองการเห็นชอบให้ดำเนินการวิจัย (certificate of 

approval) ตามแบบฟอร์ม (AF 09-01) ภายใน 2 วันทำการหลังจากการประชุม 
กำหนดวันที่พิจารณาอนุมัติ วันหมดอายุไม่เกินหนึ่งปีจากวันที่พิจารณาอนุมัติ
กำหนดวันส่งรายงานความก้าวหน้าของการวิจัยตามความเสี่ยงของโครงการ 
ตามท่ีระบุในมติการประชุม 

(2) ในกรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องเกิน 1 ปี ผู้วิจัยจะต้องส่งรายงานความก้าวหน้า   
2 เดือน ก่อนที่ใบรับรองจะหมดอายุเพื ่อขอการเห็นชอบโครงการต่อเนื ่อง 
(progress report ร่วมกับต่ออายุ COA) 

(3) เจ้าหน้าที่ส่งใบรับรองให้ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์
ลงนาม โดย (ICH GCP 3.3.9) ภายใน 2 วันทำการ 

(4) เจ้าหน้าที่ทำสำเนาใบรับรองที่ลงนามแล้ว และฉบับ electronic เก็บในแฟ้ม
โครงการและฐานข้อมูล ตามวิธีดำเนินการมาตรฐาน (NPH REC SOP 23/02.0) 

(5) เจ้าหน้าที่ส่งใบรับรองฉบับที่ประธานลงนามให้ผู ้วิจัยภายใน 1 วัน หลังจาก
ประธานลงนาม 

2) กรณีปรับปรุงแก้ไขเพ่ือเห็นชอบ 
(1) เจ้าหน้าที ่ร่างหนังสือแจ้งผลการพิจารณากรณีปรับปรุงแก้ไขเพื ่อเห็นชอบ          

(AF 09-02) ตามมติสรุปจากที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับ
มนุษย์ส่งให้เลขานุการตรวจสอบภายใน 2 วัน 

(2) เลขานุการตรวจสอบและแก้ไขหนังสือให้เสร็จภายใน 1 วันส่งคืนสำนักงาน 
(3) เจ้าหน้าที่ส่งเอกสารให้ประธานลงนาม ภายใน 1 วัน 
(4) เจ้าหน้าที่ทำสำเนาหนังสือแจ้งผลที่ลงนามแล้ว และฉบับ electronic เก็บใน

แฟ้มโครงการและฐานข้อมูล ตามวิธ ีดำเนินการมาตรฐาน (NPH REC SOP 
23/02.0) 

(5) เจ้าหน้าที่ส่งจดหมายแจ้งผลการพิจารณาท่ีประธานลงนามเรียบร้อยแล้วให้ผู้วิจัย
ภายใน 1 วันหลังจากประธานลงนาม 
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4) กรณีไม่ให้การเห็นชอบ 
(1) เจ ้าหน้าที ่ร ่างหนังส ือแจ ้งผลการพิจารณารวมทั ้งเหตุผลของการไม ่ ให้                  

การเห็นชอบ ตามมติสรุปจากที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับ
มนุษย์ลงใน AF 09-03 และส่งให้เลขานุการตรวจสอบภายใน 2 วัน 

(2) เลขานุการตรวจสอบและแก้ไขหนังสือให้เสร็จภายใน 1 วันส่งคืนสำนักงาน 
(3) เจ้าหน้าที่ส่งเอกสารให้ประธานลงนาม ภายใน 1 วัน 
(4) เจ้าหน้าที่ทำสำเนาหนังสือแจ้งผลที่ลงนามแล้ว และฉบับ electronic เก็บใน

แฟ้มโครงการและฐานข้อมูล ตามวิธ ีดำเนินการมาตรฐาน (NPH REC SOP 
23/02.0) 

(5) เจ้าหน้าที่ส่งจดหมายแจ้งผลการพิจารณาท่ีประธานลงนามเรียบร้อยแล้วให้ผู้วิจัย
ภายใน 1 วัน หลังจากประธานลงนาม 

6. ภาคผนวก 
-ไม่มี- 

7. เอกสารอ้างอิง 
7.1 พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 
7.2 พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
7.3 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. การจัดประเภทเครื่องมือแพทย์สำหรับการวินิจฉัย

ภายนอกร่างกายตามความเสี่ยง พ.ศ. 2558 
7.4 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. การจัดประเภทเครื่องมือแพทย์ที่ไม่ใช่เครื่องมื อ

แพทย์สำหรับการวินิจฉัยภายนอกร่างกายตามความเสี่ยง พ.ศ. 2558 
7.5 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิต หรือนาเข้าเครื่องมือ

แพทย์ที่ได้รับการยกเว้นตามมาตรา 27 (5) (6) และ (7) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์        
พ.ศ. 2551 ราชกิจจานุเบกษา 31 กรกฎาคม 2563 

7.6 ISO 14155 (2011): Clinical Investigation for Medical Devices 
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ใบสรุปการเตรียมวิธีดำเนินการมาตรฐาน 

 ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2550 ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2564 

เตรียมโดย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2550  28 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

อนุมัติโดย นายแพทย์จินดา แอกทอง 

 
 

(แพทยงดารารัตน์  รัตนรักษ์) 

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม 

วันที่อนุมัติ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

การแก้ไข   

เหตุผลที่แก้ไข  เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานปัจจุบัน 

 

 

 

  

(ดร.แพทย์หญิงดารารัตน์ รัตนรักษ์) 
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1. วัตถุประสงค ์
เพื่อเป็นแนวทางในการทบทวนและพิจารณาโครงร่างการวิจัยที่ส่งกลับเข้ามาให้พิจารณาใหม่ภายหลัง

จากปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
2. ขอบเขต 

วิธีดำเนินการมาตรฐานครอบคลุมการทบทวนโครงร่างการวิจัยที่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
เกี่ยวกับมนุษย์เคยพิจารณา และมีมติ (1)ให้ปรับปรุงแก้ไขก่อนการเห็นชอบหรือ (2) ให้ปรับปรุงแก้ไข และ
นำเข้าพิจารณาใหม ่
3. ความรับผิดชอบ 

3.1 เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ มีหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนของโครงร่างการวิจัยที่ส่งเข้ามาพิจารณาใหม่ 
เลขานุการ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ มอบให้กรรมการจริยธรรมการวิจัย
เกี่ยวกับมนุษย์ที่เป็นผู้ทบทวนโครงการที่ยื่นครั้งแรก พิจารณาทบทวนพร้อมทั้งแนบมติที่ประชุมใน
การพิจารณาโครงร่างการวิจัยครั้งแรกและใบชี้แจงตอบข้อซักถามทุกข้อที่ผู้วิจัยตอบคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย ์

3.2 เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์แจ้งที่ประชุมคณะกรรมการฯ ให้ทราบว่า
เป็นโครงร่างการวิจัยที่เคยได้รับการพิจารณา และคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์     
มีมติพิจารณาให้การเห็นชอบหลังการแก้ไขเรียบร้อยแล้วหรือยังไม่พิจารณาลงมติให้ยื ่นมาใหม่        
เพ่ือพิจารณาในที่ประชุม  

4. ขั้นตอนการปฏิบัติและผู้รับผิดชอบ 
 
ขั้นตอน การปฏิบัติ ผู้รับผิดขอบ 

1 รับและตรวจสอบความครบถ้วน 
ของโครงร่างการวิจัย 

เจ้าหน้าที่สำนักงาน 

2 การมอบหมายโครงร่างการวิจัยที่ส่งกลับมาใหม่ให้
กรรมการฯ พิจารณาทบทวน 

กรรมการที่ได้รับมอบหมาย 
ให้เป็นผู้ทบทวนครั้งแรก 

3 แจ้งผลการแก้ไขและให้ความเห็นชอบ 
หรือพิจารณาโครงร่างการวิจัย ในการประชุม

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 

เลขานุการและคณะกรรมการ 

4 แจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้วิจัย เลขานุการ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน 
5 เก็บเอกสารที่เก่ียวกับโครงร่างการวิจัย เจ้าหน้าที่สำนักงาน 
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5. หลักการปฏิบัติ 
5.1 การรับและตรวจสอบความครบถ้วนของโครงร่างการวิจัย 

5.1.1 สำหรับโครงร่างการวิจัยที่แก้ไขเพื่อให้ความเห็นชอบ ผู้วิจัยส่งโครงร่างการวิจัยที่ปรับปรุง
แก้ไขแล้ว จำนวน 1 ชุด พร้อมระบุส่วนที่แก้ไขให้ชัดเจน ตามแบบฟอร์ม 09-05/01.0 

5.1.2 สำหรับโครงร่างการวิจัยที่ปรับปรุงแก้ไขและนำเข้าพิจารณาใหม่ ผู้วิจัยส่งโครงร่างการวจิัย
ที่ปรับปรุง แก้ไขแล้ว จำนวน3ชุด พร้อมระบุส่วนที่แก้ไขให้ชัดเจน 

5.1.3 เจ้าหน้าที ่สำนักงานตรวจสอบโครงร่างการวิจัย โดยใช้คู ่มือหรือแบบการตรวจสอบ        
ความครบถ้วน ของโครงร่างการวิจัย  

5.1.4 ในกรณีที่โครงร่างการวิจัยมีข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้เจ้าหน้าที่สำนักงานลงรับเอกสารใน        
สมุดรับเอกสาร โครงร่างการวิจัย และลงข้อมูลในระบบฐานข้อมูล database ในคอมพิวเตอร์ 

5.1.5 ในกรณีที่โครงร่างการวิจัยมีข้อมูลไม่ครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่สำนักงานส่งโครงร่างการวิจัย  
คืนให้ผู้วิจัยเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมให้ครบถ้วน 

5.2 การมอบหมายโครงร่างการวิจัยให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ทบทวน 
5.2.1 โครงร่างการวิจัยที่ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือเห็นชอบ 

เจ้าหน้าที่ส่งเอกสารโครงร่างการวิจัยฉบับแรก พร้อมหนังสือแจ้งผลของคณะกรรมการฯ 
มติการประชุมวาระที่เกี่ยวข้อง และเอกสารโครงร่างการวิจัยฉบับที่ปรับปรุงแก้ไข รวมถึง
บันทึกชี้แจงจากผู้วิจัยให้กรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ที่ได้รับมอบหมายใน 
ครั้งแรกหรือจากท่ีประชุมหรือเลขานุการอ่านทบทวนโดยใช้แบบฟอร์ม AF 11-01 

5.2.2 โครงร่างการวิจัยที่ปรับปรุงแก้ไขและนำเข้าพิจารณาใหม่ 
เจ้าหน้าที ่ส่งโครงร่างการวิจัยที่ปรับปรุงแก้ไขเข้ามาใหม่ให้กรรมการ 2-3 ท่านเดิม            
ที่ทำหน้าที่ทบทวนในครั้งแรก โดยใช้แบบฟอร์ม AF 07-01ทำการทบทวนแนวทางเดียวกับ  
โครงร่างการวิจัยที่ส่งเข้ามาพิจารณาครั้งแรก 

5.3 การทบทวนโครงร่างการวิจัย 
โครงร่างการวิจัยที่ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือเห็นชอบ 

1) เมื่อกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ที่ได้รับมอบหมายในครั้งแรกหรือจาก   
ที่ประชุมหรือเลขานุการอ่านทบทวนแล้วส่งผลการทบทวนและเอกสารทั้งหมดกลับ
สำนักงานภายใน 5 วันทำการ 

2) หากกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ที่ได้รับมอบหมายจากในครั้งแรกหรือ
จากที่ประชุมหรือเลขานุการเห็นชอบการแก้ไข ให้เจ้าหน้าที่ร่างหนังสือรับรองตาม
แบบ AF 09-01ให้เลขานุการตรวจสอบก่อนนำเสนอประธานกรรมการ เพื่อลงนามใน
ใบรับรองต่อไป 

3) หากกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ที่ได้รับมอบหมายในครั้งแรกหรือจากที่
ประชุมหรือเลขานุการมีความเห็นว่าการแก้ไขยังไม่ถูกต้องครบถ้วนตามข้อเสนอแนะที่
ระบุในมติการประชุม ให้เจ้าหน้าที่ส่งหนังสือแจ้งผลประเด็นที่ยังไม่ถูกต้องหรือ
ครบถ้วนให้ผู้วิจัยแก้ไขเพ่ิมเติมอีกครั้ง พร้อมแจ้งวันเวลาสะดวกที่ให้ผู้วิจัยสามารถ 



 

 มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
โรงพยาบาลนครปฐม กระทรวงสาธารณสุข 

NPH REC 11/02.0 

การพิจารณาโครงร่างการวิจัยที่ส่งกลับเข้ามาภายหลังการปรับปรุงแก้ไข 

Review of Resubmitted Protocols 
เริ่มใช้ 30 กรกฎาคม 2564 

หน้า 87 ของ 175 หน้า 
 

87 

โทรปรึกษาเลขานุการได ้
4) หากกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ที่ได้รับมอบหมายในครั้งแรกหรือจากที่

ประชุมหรือเลขานุการ มีความเห็นว่าการแก้ไขหรือชี้แจงเพิ่มความเสี่ยงต่อผู้เข้ารับ
การวิจัยมากกว่าโครงร่างการวิจัยเดิมหรือที ่คณะกรรมการมีมติ  ให้แจ้งประธาน       
เพ่ือบรรจุเข้าพิจารณาใหมใ่นที่ประชุม 

5.4 การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ เพื่อพิจารณาโครงร่างการวิจัย 
5.4.1 การจัดการประชุมให้เป็นไปตามวิธีดำเนินการมาตรฐานการจัดการประชุม (REC 20/02.0) 
5.4.2 โครงร่างการวิจัยที่ปรับปรุงแก้ไขเพื่อเห็นชอบและมีข้อคิดเห็นที่ขัดแย้งจากข้อเสนอแนะ

จากมติท่ีประชุมคราวแรก กรรมการฯ ที่ได้รับมอบหมายแจ้งชื่อโครงร่างการวิจัยที่ปรับปรุง
แก้ไขและประเด็นที่แตกต่างจากข้อเสนอแนะจากที่ประชุมคราวแรกเพ่ือให้คณะกรรมการฯ 
พิจารณาลงมติใหม ่(ดู REC SOP บทที่ 09 เรื่องการพิจารณาโครงร่างการวิจัยครั้งแรกแบบ
เต็มคณะ ข้อ 5.7.7 ) 

5.5 การแจ้งผลการพิจารณาโครงร่างการวิจัย 
ดำเนินการตามวิธีดำเนินการมาตรฐาน REC SOP บทที่ 09 เรื ่องการพิจารณาโครงร่างการวิจัย       
ครั้งแรกแบบเต็มคณะ ข้อ 5.8 

5.6 การเก็บเอกสารที่เกี่ยวกับโครงร่างการวิจัย 
เมื่อสิ้นสุดการประชุม คณะกรรมการต้องวางเอกสารโครงร่างการวิจัยทั้งหมดไว้ ในห้องประชุม 
เลขานุการและเจ้าหน้าที่สำนักงานเก็บรวบรวมเอกสารโครงร่างการวิจัยทั้งหมดเพื่อดำเนินการตาม 
REC SOP บทที่ 23 จัดเก็บเข้าแฟ้มโครงการวิจัย 

6. ภาคผนวก 
AF 11-01 แบบประเมินโครงร่างการวิจัยใหม่ฉบับแก้ไขหลังมติประชุมให้แก้ไขก่อนเห็นชอบ 

7. เอกสารอ้างอิง 
7.1 International Conference on Elarmonization, Good Clinical Practice Guideline        

(ICH GCP 2016) และ ICH GCP 1996 ฉบับภาษาไทย (ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2552) แปลโดย       
กองควบคุมยา สำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 

7.2 วิธีดำเนินการมาตรฐาน REC SOP 08/02.0 และ REC SOP 09/02.0 
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ใบสรุปการเตรียมวิธีดำเนินการมาตรฐาน 

 ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2550 ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2564 

เตรียมโดย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2550  28 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

อนุมัติโดย นายแพทย์จินดา แอกทอง 

 
 

(แพทยงดารารัตน์  รัตนรักษ์) 

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม 

วันที่อนุมัติ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

การแก้ไข   

เหตุผลที่แก้ไข  เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานปัจจุบัน 

 

 

 

  

(ดร.แพทย์หญิงดารารัตน์ รัตนรักษ์) 
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1. วัตถุประสงค์ 
เพื ่อกำหนดวิธ ีดำเนินการและการทบทวนโครงร่างการวิจ ัยที ่ม ีการแก้ไขเพิ ่มเติม (protocol 

amendment) หลังจากผ่านการพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 

2. ขอบเขต 
วิธีดำเนินการมาตรฐานครอบคลุมการทบทวนโครงร่างการวิจัยที ่ได้รั บการพิจารณาอนุมัติจาก

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ แต่ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงร่างการวิจัย และ/หรือเอกสารที่
เกี ่ยวข้องในเวลาต่อมา และผู้วิจัยส่งรายงานเพื่อแจ้งให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
พิจารณาอนุมัติก่อนดำเนินการตามที่ได้แก้ไขเพ่ิมเติม 

3. ความรับผิดชอบ 
เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี ่ยวกับมนุษย์ มีหน้าที่ในการบริหารจัดการเพื่อให้มี        

การทบทวน โครงร่างการวิจัย และ/หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งอาจทบทวนแบบเร็ว/        
แบบย่อ หรือทบทวนแบบเต็มคณะ โดยประธานฯ หรือ เลขานุการฯ หรือคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
เกี่ยวกับมนุษย์ท่ีเป็นผู้ทบทวนโครงร่างการวิจัยครั้งแรกให้เป็นผู้ทบทวนโครงร่างการวิจัยที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม 

4. ขั้นตอนการปฏิบัติและผู้รับผิดชอบ 
 

ขั้นตอน การปฏิบัติ ผู้รับผิดขอบ 

1 การรับส่วนแก้ไขเพ่ิมเติมโครงร่างการวิจัย เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 
2 การมอบหมายกรรมการผู้ทบทวน ประธานฯ หรือ เลขานุการฯ 
3 การทบทวนส่วนแก้ไขเพ่ิมเติมโครงร่าง การวิจัย ประธานฯ หรือ เลขานุการฯ หรือ 

กรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
ที่เป็นผู้ทบทวนครั้งแรก 

4 การพิจารณาในที่ประชุม ประธานฯ หรือ เลขานุการฯ หรือกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 

5 การแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้วิจัย เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
เกี่ยวกับมนุษย์ 

6 การเก็บเอกสารที่เกี่ยวกับโครงร่างการวิจัย เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 
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5. หลักการปฏิบัติ 
5.1. การรับส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัยและ/หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

5.1.1. เมื่อมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัยและ/หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยต้องส่งรายงาน
เพื่อแจ้งให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์พิจารณาอนุมัติก่อนดำเนินการ
ตามท่ีได้ขอแก้ไขเพ่ิมเติม โดยใช้แบบรายงานการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงร่างการวิจัย (AF 12-01
) พร้อมสรุปประเด็นแก้ไขเปรียบเทียบโครงการเก่ากับโครงการใหม่ที่แก้ไขเพิ่มเติม พร้อม
เหตุผล  

5.1.2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหากไม่ครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ดำเนินการดังนี้ 
1) ออกหนังสือแจ้งผู้วิจัย (AF 06-03) พร้อมแจ้งรายละเอียดที่ให้แก้ไข  
2) ส่งเอกสารกลับให้ผู ้วิจัย บันทึกวันที่ส่งเอกสารออกจากสำนักงานฯ ในสมุดรับส่ง

เอกสารของสำนักงาน หรือทะเบียนรับ-ส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
5.1.3. หากครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ดำเนินการดังนี้ 

1) บันทึกวันที่รับโครงร่างการวิจัย/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
2) ลงบันทึกรายการเอกสารในสารบัญเอกสารโครงการวิจ ัย และฐานข้อมูลตาม         

รหัสโครงการวิจัยที่กำหนดไว้ 
5.1.4. ส่งเอกสารการแก้ไขเพิ ่มเติมโครงร่างการวิจัย และโครงร่างการวิจัยเดิมฉบับที ่ได้รับ         

การพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ พร้อมแบบทบทวน
การแก้ไขเพ่ิมเติมโครงร่างการวิจัย (AF 12-02) ให้ประธานฯ หรือเลขานุการฯ 

5.2. การมอบหมายกรรมการผู้ทบทวน 
5.2.1. ให้ประธานฯ หรือ เลขานุการฯ พิจารณาประเด็นการแก้ไขเพิ่มเติม หากเป็นการแก้ไขเรื่อง

ระเบียบวิธีวิจัย หรือข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์วิจัยที่ระบุในคู่มือนักวิจัย (Investigator’s 
brochure) หรือข้อมูลความปลอดภัยที ่ม ีผลต่อการเปลี ่ยนแปลงวิธ ีการเก็บข้อมูล          
การเฝ้าระวังผลแทรกซ้อน หรือความเสี่ยง หรือประโยชน์ หรือขนาดตัวอย่างให้ส่งกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 2 ท่าน ที่เคยได้รับมอบหมายให้ทบทวนโครงร่างการวจิัย
ที่ส่งเข้ามาพิจารณาครั้งแรก เป็นผู้ทบทวนการแก้โขเพ่ิมเติมโครงร่างการวิจัยนั้น ๆ 

5.2.2. หากเป็นการแก้ไขกรณีอ่ืน ๆ ให้ประธานฯ หรือเลขานุการฯ เป็นผู้ทบทวน 
5.3. การทบทวนส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัย 

5.3.1. การทบทวนประเด็นแก้ไขเพ่ิมเติมโครงร่างการวิจัยหลังจากที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติแล้ว 
มีหลักการเช่นเดียวกับการพิจารณาโครงร่างการวิจัยที ่ส ่งเ ข้าพิจารณาครั ้งแรก คือ        
หลักเคารพต่อความเป็นบุคคลของผู้เข้ารับการวิจัย หลักประโยชน์ต่อความเสี่ยง และ       
หลักยุติธรรม ได้แก่ 
1) เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องขอแก้ไขโครงร่างการวิจัย 
2) ระเบียบวิธีวิจัยที่ขอแก้ไข ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของข้อมูลการวิจัย และทำให้เกิด

ความเสี่ยงหรือความไม่สะดวกสบายเพิ่มขึ้นแก่ผู้เข้ารับการวิจัยอย่างไร 
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3) ความเสี่ยงของผู้เข้ารับการวิจัยสมเหตุสมผลกับประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วม
โครงร่างการวิจัยหรือไม่ 

4) ยุติธรรมต่อผู้เข้ารับการวิจัยทุกกลุ่มหรือไม่ 
5) ผู้เข้ารับการวิจัยที่ดำเนินการเก็บข้อมูลจนเสร็จสิ้นการวิจัยไปแล้วหรือกำลังอยู่ใน

ระหว่างการวิจัยมีความจำเป็นต้องได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหรือไม่ หากต้อง
แจ้งให้ผู ้เข้ารับการวิจัยรับทราบจะต้องระบุให้ผู ้วิจัยขอความยินยอมจากผู้เข้ารับ       
การวิจัยทั้งหมดอีกครั้ง (Re-consent from all research subjects) หรือขอความ
ยินยอมเฉพาะผู้เข้ารับการวิจัยใหม่ และผู้เข้ารับการวิจัยที่กำลังอยู่ในระหว่างการวิจัย 
(Consent from new and active research subjects) 

5.3.2. การทบทวนส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัยที่อาจดำเนินการพิจารณาแบบเร็ว ได้แก่  
การแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัยเพียงเล็กน้อย ไม่เพิ่มความเสี่ยงเกินกว่าที่ความเสี่ยงเดิม
ที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติ หรือเพิ ่มขึ ้นเล็กน้อยไม่ก่อให้เกิดความเสี ่ยงที่ มากกว่า         
ความเสี ่ยงในชีวิตประจำวัน ไม่ขัดต่อหลักเคารพความเป็นบุคคล หรือหลักยุติธรรม 
ตัวอย่างการแก้ไขเล็กน้อย เช่น 
1) การแก้ไขคำสะกดผิด วันที่ ฉบับที่ และการจัดรูปเล่มใหม่ของโครงร่างการวิจัยหรือ

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ Investigator’s Brochure 
2) การแก้ไขชื่อผู้ประสานงานโครงการวิจัย เฉพาะส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับชื่อที่ระบุไว้ใน

เอกสารคำชี้แจง 
3) ข้อความประชาสัมพันธ์เชิญชวนอาสาสมัครเข้าสู่โครงการ 
4) สัญญา ข้อตกลงการส่งมอบวัสดุ เอกสารที ่ใช ้ในการวิจัย  (Material Transfer 

Agreement) 
5) การแก้ไขปรับปรุงโครงร่างการวิจัย หรือเอกสารที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจัยของสถาบันอื่นที่คณะกรรมการมีบันทึกความร่วมมือร่วมกันและ
มอบหมายให้ดำเนินการพิจารณาแทน 

5.3.3. ลงความเห็นลงในแบบประเมิน AF 12-02 
5.3.4. ส่งเอกสารคืนให้สำนักงานภายใน 5 วันทำการหลังจากได้รับเอกสารโครงร่างการวิจัยจาก

เจ้าหน้าที่ 
5.3.5. โครงร่างการวิจัยส่วนแก้ไขเพิ่มเติมที่เข้าข่ายการพิจารณาแบบเร็ว และกรรมการผู้ทบทวน

ให้ความเห็นชอบ ให้เจ ้าหน้าที ่ดำเนินการออกใบรับรอง ตามข้อ 5.5 การแจ้งผล                
การพิจารณาแก่ผู้วิจัยก่อนบรรจุในวาระการประชุมครั้งถัดไป 

5.4. การพิจารณาในที่ประชุม 
5.4.1. ประธานฯ หรือ เลขานุการฯ หรือ กรรมการผู ้ทบทวน รายงานโครงร่างการวิจัยที ่มี          

การแก้ไขเพิ่มเติมที่เข้าข่ายการพิจารณาแบบเร็ว และกรรมการผู้ทบทวนให้ความเห็นชอบ     
ซึ่งประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ได้แจ้งผลและออกใบรับรองก่อน
การประชุม ให้ที่ประชุมรับทราบ 
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5.4.2. ประธานฯ หรือ เลขานุการฯ หรือ กรรมการผู้ทบทวน นำเสนอประเด็นการแก้ไขเพิ่มเติม
โครงร่างการวิจัยซึ่งเข้าข่ายการพิจารณาแบบเต็มคณะ หรือการแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการ
วิจัยซึ่งเข้าข่ายการพิจารณาแบบเร็วแต่กรรมการผู้ทบทวนเห็นสมควรให้คณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์พิจารณาร่วมกัน 

5.4.3. ผลการพิจารณาอาจเป็นดังนี้ 
1) ให้ความเห็นชอบ หมายถึง ให้ผู ้ว ิจัยสามารถเริ ่มการวิจัยตามที่ขอแก้ไขเพิ ่มเติม       

โครงร่างการวิจัยหลังจากได้รับ certificate of approval (AF 09-01) 
2) ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือเห็นชอบ หมายถึง ผู้วิจัยแก้ไขเพ่ิมเติมเอกสารคำชี้แจงหรือโครงร่าง

การวิจัย (minor revision) ตามข้อเสนอแนะ ก่อนที่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
เกี่ยวกับมนุษย์จะออกใบรับรองให้มิฉะนั้นต้องนำเข้าพิจารณาในที่ประชุม 

3) ไม่ให้การเห็นชอบ หมายถึง ผู้วิจัยไม่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงระเบียบวิธีวิจัย หรือ
ขั้นตอนหรือ เอกสารตามที่ผู้วิจัยยื่นขอแก้ไขเพ่ิมเติมจากโครงร่างการวิจัยเดิมที่อนุมัติได้ 
อย่างไรก็ตามผู้วิจัยสามารถอุทธรณ์ได้ 

5.5. การแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้วิจัย 
5.5.1. เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เตรียมจดหมายแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้วิจัย และตรวจสอบความ

ถูกต้องของ ข้อมูลและภาษาก่อนส่งจดหมาย 
5.5.2. กรณีเห็นชอบ 

1) ให้เจ้าหน้าที่ร่างใบรับรองการเห็นชอบให้ดำเนินการวิจัย (certificate of approval) 
ตามแบบฟอร์ม (AF 09-01) ภายใน 2 วันทำการหลังจากการประชุม กำหนดวันที่
พิจารณาอนุมัติ วันหมดอายุไม่เกินหนึ่งปีจากวันที่พิจารณาอนุมัติ  กำหนดวันส่ง
รายงานความก้าวหน้าของการวิจัยตามความเสี ่ยงของโครงการ ตามที่ระบุในมติ      
การประชุม  

2) ในกรณีที ่เป็นโครงการต่อเนื ่องเกิน 1 ปี ผู ้ว ิจัยจะต้องส่งรายงานความก้าวหน้า           
2 เดือนก่อนที่ใบรับรองจะหมดอายุเพื่อขอการเห็นชอบโครงการต่อเนื่อง (progress 
report ร่วมกับต่ออายุ COA)  

3) เจ้าหน้าที่ส่งใบรับรองให้ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์       
ลงนาม โดย (ICH GCP 3.3.9) ภายใน 2 วันทำการ 

4) เจ้าหน้าที่ส่งใบรับรองฉบับที่ประธานลงนามให้ผู้วิจัยภายใน 1 วัน หลังจากประธาน  
ลงนาม 

5.5.3 กรณีปรับปรุงแก้ไขเพ่ือเห็นชอบ 
1) เจ้าหน้าที่ร่างหนังสือแจ้งผลการพิจารณากรณีปรับปรุงแก้ไขเพ่ือเห็นชอบ (AF 09-02) 

ที่สรุปจากที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ส่งให้เลขานุการ
ตรวจสอบภายใน 2 วัน 

2) เลขานุการตรวจสอบและแก้ไขหนังสือให้เสร็จภายใน 1 วันส่งคืนสำนักงาน 
3) เจ้าหน้าที่ส่งเอกสารให้ประธานลงนาม ภายใน 1 วัน 
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4) เจ้าหน้าที่ส่งจดหมายแจ้งผลการพิจารณาที่ประธานลงนามเรียบร้อยแล้วให้ผู ้วิจัย
ภายใน 1 วันหลังจากประธานลงนาม 

5.5.4 กรณไีม่ให้การเห็นชอบ 
1) เจ้าหน้าที่ร่างหนังสือแจ้งผลการพิจารณารวมทั้งเหตุผลของการไม่ให้การเห็นชอบ        

ที่สรุปจากที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ลงใน AF 09-03 
และส่งให้เลขานุการตรวจสอบภายใน 2 วัน 

2) เลขานุการตรวจสอบและแก้ไขหนังสือให้เสร็จภายใน 1 วัน ส่งคืนสำนักงาน 
3) เจ้าหน้าที่ส่งเอกสารให้ประธานลงนาม ภายใน 1 วัน 
4) เจ้าหน้าที่ส่งจดหมายแจ้งผลการพิจารณาที่ประธานลงนามเรียบร้อยแล้วให้ผู ้วิจัย

ภายใน 1 วันหลังจากประธานลงนาม 
5.6 การเก็บเอกสารที่เกี่ยวกับโครงร่างการวิจัย 

5.6.1 เจ้าหน้าที่ทำสำเนาหนังสือแจ้งผลที่ลงนามแล้ว และฉบับ electronic เก็บในแฟ้มโครงการ
และฐานข้อมูล สำหรับโครงการวิจัยที่รอติดตามการตอบกลับจากผู้วิจัย ตามวิธีดำเนินการ
มาตรฐาน (NPH REC SOP 23/2.0) 

5.6.2 เจ้าหน้าที่ทำสำเนาใบรับรองที่ลงนามแล้ว และฉบับ electronic เก็บในแฟ้มโครงการและ
ฐานข้อมูลตามวิธีดำเนินการมาตรฐาน (NPH REC SOP 23/2.0) 

6. ภาคผนวก 
AF 12-01 แบบยื่นส่วนแก้ไขเพ่ิมเติมโครงร่างการวิจัย 
AF 12-02 แบบทบทวนการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงร่างการวิจัย 

7. เอกสารอ้างอิง 
7.1 International Conference on Harmonization, Good Clinical Practice Guideline                 

(ICH GCP 2016) และ ICH GCP 1996 ฉบับภาษาไทย (ปร ับปร ุงใหม่ พ.ศ. 2552) แปลโดย          
กองควบคุมยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 

7.2 แนวทางจริยธรรมการทำวิจัยในคนในประเทศไทย ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย 
พ.ศ. 2550 
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ใบสรุปการเตรียมวิธีดำเนินการมาตรฐาน 

 ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2550 ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2564 

เตรียมโดย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2550  28 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

อนุมัติโดย นายแพทย์จินดา แอกทอง 

 
 

(แพทยงดารารัตน์  รัตนรักษ์) 

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม 

วันที่อนุมัติ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

การแก้ไข   

เหตุผลที่แก้ไข  เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานปัจจุบัน 

 

 

  

(ดร.แพทย์หญิงดารารัตน์ รัตนรักษ์) 
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1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพื่อกำหนดวิธีการพิจารณารายงานความก้าวหน้าของการวิจัยที่ได้รับอนุมัติโครงร่างการวิจัยจาก 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
1.2 เพื่อพิทักษ์สิทธิ ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีของผู้เข้ารับการวิจัยที่เข้าร่วมในโครงการวิจัย

อย่างต่อเนื่อง 

2. ขอบเขต 
วิธีดำเนินการมาตรฐานครอบคลุมการทบทวนรายงานความก้าวหน้าของการวิจัยที่ทำในมนุษย์ใน   

ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่อาจเกิดแก่ผู้เข้ารับการวิจัย รูปแบบของการวิจัย ความ เปราะบางหรือ
ความอ่อนแอของผู้เข้ารับการวิจัยและระยะเวลาที่ทำการวิจัย และทบทวนรายงานความก้าวหน้าเพื่อต่ออายุ
ใบรับรองประจำปี 

3. ความรับผิดชอบ 
3.1 เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ มีหน้าที่แจ้งเตือนผู้วิจัยล่วงหน้า 1-2 เดือน ว่าโครงการวิจัยถึงกำหนดส่ง

รายงานความก้าวหน้า 
3.2 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ มีหน้าที่กำหนดความถ่ีในการรายงานความก้าวหน้า 
3.3 เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี ่ยวกับมนุษย์ มีหน้าที ่ทบทวนและสรุปรายงาน

ความก้าวหน้าของการวิจัย และส่งกลับสำนักงานฯเพ่ือนำเข้าแจ้งในที่ประชุม 
3.4 กรณีการต่ออายุใบรับรองการเห็นชอบ เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ จะออกเอกสารใบรับรองการเห็นชอบ

ฉบับใหม่ ซึ่งมีระยะเวลารับรอง 1 ปี ลงวันที่ต่อจากวันที่หมดอายุของใบรับรองเดิม แต่กรณีที่ผู้วิจัย
ส่งรายงานความก้าวหน้า เพ่ือต่ออายุล่าช้าเกินกว่าวันที่กำหนด ให้ลงวันที่รับรองตามวันที่สำนักงานฯ 
ได้รับเรื่องจากผู้วิจัย 
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4. ขั้นตอนการปฏิบัติและผู้รับผิดชอบ 
 
ขั้นตอน การปฏิบัติ ผู้รับผิดขอบ 

1 การกำหนดความถี่ของการส่งรายงาน
ความก้าวหน้าการวิจัย 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 

2 การแจ้งเตือนให้ส่งรายงานความก้าวหน้า 
ของการวิจัย 

เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 

3 การรับรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย ผู้วิจัย เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 
4 การทบทวนและสรุปรายงานความก้าวหน้า เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เลขานุการคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 

5 พิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย เกี่ยวกับมนุษย์ 

7 การแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้วิจัย ประธาน เลขานุการฯ เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 
8 การเก็บรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 

 

5. หลักการปฏิบัติ 
5.1 การกำหนดวันส่งรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย 

5.1.1 กำหนดวันส่งรายงานความก้าวหน้าของการวิจัยขึ้นกับวันที่ให้การเห็นชอบโครงร่างการวิจัย
ที่พิจารณาครั้งแรก และความถี่ของการส่งรายงานความก้าวหน้าและขอต่ออายุหนังสือ
รับรองการเห็นชอบ เช่น หากความถี่การส่งรายงานความก้าวหน้า 1 ปี/ครั้ง กำหนดส่ง
รายงานคือ 30 วัน ก่อนวันหนังสือรบัรองหมดอายุ ส่งพร้อมหนังสือขอต่ออายุใบรับรอง 

5.1.2 ในกรณีที่ผู้วิจัยส่งรายงานความก้าวหน้าหลังใบรับรองการเห็นชอบหมดอายุ และยังไม่ได้
ใบรับรองฉบับใหม่ ผู ้วิจัยจะต้องหยุดดำเนินการวิจัยจนกว่าจะได้ รับใบรับรองฉบับใหม่ 
ยกเว ้นการหยุดดำเน ินการว ิจ ัยจะเกิดอันตรายหรือผลเส ียต ่อผ ู ้ เข ้าร ับการว ิจัย                      
แต่ห้ามรับผู้เข้ารับการวิจัยรายใหม่จนกว่าจะต่ออายุใบรับรองแล้ว 

5.1.3 ในกรณีส่งรายงานความก้าวหน้าเพื่อการติดตามความเสี่ยงต่อผู้เข้ารับการวิจัย ให้ผู้วิจัยส่ง
รายงานตามที่กำหนดโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 

5.2 การแจ้งเตือนผู้วิจัยให้ส่งรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย 
5.2.1 เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ส่งจดหมายแจ้งเตือนพร้อมแนบแบบรายงานความก้าวหน้าของ        

การวิจัย (AF 13-01) ให้ผู้วิจัยทราบอย่างน้อย 1 เดือนก่อนกำหนดวันส่งรายงาน  
5.2.2 หากครบกำหนดวันส่งรายงานให้โทรแจ้งเตือนและส่งจดหมายแจ้งเตือนให้ปิดโครงการวิจัย 

หรือต่ออายุการรับรองหากดำเนินการไม่เสร็จพร้อมแนบแบบรายงานความก้ าวหน้าของ
การวิจัยให้ผู้วิจัย บันทึกหลักฐานการแจ้งเตือนในฐานข้อมูลและแฟ้มโครงการ 
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5.2.3 หากครบหนึ่งเดือนหลังจากวันหมดอายุการรับรอง และผู้วิจัยยังไม่ส่งรายงานให้ส่งหนังสือ
แจ้งเตือนให้ส่งรายงานการปิดโครงการวิจัย (AF 14-01) หรือรายงานการไม่ปฏิบัติตาม
ข้อกำหนดของคณะกรรมการฯ (AF 15-01)  

5.3 การรับรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย 
5.3.1 ผู้วิจัยส่งรายงานความก้าวหน้ามาที่สำนักงานฯ 
5.3.2 เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ตรวจสอบเอกสารรายงานความก้าวหน้า 
5.3.3 หากไม่ครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ดำเนินการดังนี้ 

1) ออกหนังสือแจ้งผู้วิจัย (AF 06-03) พร้อมแจ้งรายละเอียดที่ให้แก้ไข  
2) ส่งเอกสารกลับให้ผู ้วิจัย บันทึกวันที่ส่งเอกสารออกจากสำนักงานฯ ในสมุดรับส่ง

เอกสารของสำนักงาน หรือทะเบียนรับ-ส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
5.3.4 หากครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ดำเนินการดังนี้ 

1) บันทึกวันที่รับโครงร่างการวิจัย/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
2) ลงบันทึกรายการเอกสารในสารบัญเอกสารโครงการวิจ ัย และฐานข้อมูลตาม         

รหัสโครงการวิจัยที่กำหนดไว้ 
5.4 การทบทวนรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย 

5.4.1 เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ส่งเอกสารให้เลขานุการฯ พร้อมแนบแบบทบทวน (AF 13-02) และ
แจ้งเวลาที่ให้ส่งแบบทบทวนกลับมาที่สำนักงานฯ 

5.4.2 เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ทบทวนรายงานความก้าวหน้า
ของการวิจัยและสรุปเพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณา 

5.4.3 ส่งแบบทบทวนและเอกสารทั้งหมดกลับให้สำนักงานฯ 
5.5 การพิจารณารายงานความก้าวหน้าของการวิจัย 

5.5.1 เลขานุการฯ นำเสนอรายงานความก้าวหน้าในที่ประชุม 
5.5.2 คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ พิจารณาให้ความเห็นข้อใด        

ข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
1) เห็นชอบ  
2) ปรับปรุงแก้ไข เพ่ือเห็นชอบ 
3) ไม่เห็นชอบให้ดำเนินการวิจัยต่อเนื่อง 

5.6 การแจ้งการพิจารณาต่อผู้วิจัย 
5.6.1 เจ้าหน้าที ่สำนักงานฯ เตรียมจดหมายแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้ ว ิจ ัย และตรวจสอบ        

ความถูกต้องของข้อมูลและภาษาก่อนส่งจดหมาย 
5.6.2 กรณีเห็นชอบและให้ดำเนินการวิจัยต่อเนื่อง 

1) ให้เจ้าหน้าที่ร่างหนังสือแจ้งรับทราบหรือรับรองให้ดำเนินการวิจัยต่อเนื่องภายใน      
2 วันทำการหลังจากการประชุม กำหนดวันส่งรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย           
ครั้งต่อไป 
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(1) สำหรับรายงานความก้าวหน้าให้ใช้แบบฟอร์ม (AF 13-01)  
(2) สำหรับรายงานความก้าวหน้าและการต่ออายุการรับรองให้ใช้แบบฟอร์ม         

(AF 13-01)  
2) เจ้าหน้าที่ส่งหนังสือให้ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ลงนาม 

โดย (ICH GCP 3.3.9) ภายใน 2 วันทำการ 
3) เจ้าหน้าที่ส่งหนังสือฉบับที่ประธานลงนามให้ผู้วิจัยภายใน 1 วันหลังจากประธานลงนาม 

5.6.3 กรณีปรับปรุงแก้ไขเพ่ือเห็นชอบ 
1) เจ้าหน้าที่ร่างหนังสือแจ้งผลการพิจารณากรณีปรับปรุงแก้ไขเพ่ือเห็นชอบ (AF 09-02) 

ที่สรุปจากที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ส่งให้เลขานุการ
ตรวจสอบภายใน 2 วัน 

2) เลขานุการตรวจสอบและแก้ไขหนังสือให้เสร็จภายใน 1 วัน ส่งคืนสำนักงาน 
3) เจ้าหน้าที่ส่งเอกสารให้ประธานลงนาม ภายใน 1 วัน 
4) เจ้าหน้าที่ส่งจดหมายแจ้งผลการพิจารณาที่ประธานลงนามเรียบร้อยแล้วให้ผู ้วิจัย

ภายใน 1 วัน หลังจากประธานลงนาม 
5.6.4 กรณีไม่ให้การเห็นชอบ 

1) เจ้าหน้าที่ร่างหนังสือแจ้งผลการพิจารณารวมทั้งเหตุผลของการไม่ให้การเห็นชอบ     
ที่สรุปจากที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ลงใน AF 09-04 
และส่งให้เลขานุการตรวจสอบภายใน 2 วัน 

2) เลขานุการตรวจสอบและแก้ไขหนังสือให้เสร็จภายใน 1 วันส่งคืนสำนักงาน 
3) เจ้าหน้าที่ส่งเอกสารให้ประธานลงนาม ภายใน 1 วัน 
4) เจ้าหน้าที่ส่งจดหมายแจ้งผลการพิจารณาที่ประธานลงนามเรียบร้อยแล้วให้ผู ้วิจัย

ภายใน 1 วัน หลังจากประธานลงนาม 
5.7 การเก็บเอกสารรายงานความก้าวหน้าของโครงร่างการวิจัย 

5.7.1 เจ้าหน้าที่ทำสำเนาหนังสือแจ้งผลที่ลงนามแล้ว และฉบับ electronic เก็บในแฟ้มโครงการ
และฐานข้อมูล สำหรับโครงการวิจัยที่รอติดตามการตอบกลับจากผู้วิจัย ตามวิธีดำเนินการ
มาตรฐาน (MOPH REC SOP 23/3.0) 

5.7.2 เจ้าหน้าที่ทำสำเนาหนังสือแจ้งผลที่ลงนามแล้ว และฉบับ electronic เก็บในแฟ้มโครงการ
และฐานข้อมูลตามวิธีดำเนินการมาตรฐาน (MOPH REC SOP 23/3.0) 

6. ภาคผนวก 
AF 13-01 แบบรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย (Continuing Report Form) 
AF 13-02 แบบทบทวนต่อเนื่องโครงการวิจัย (Continuing Review Assessment Form) 
AF 13-03 หนังสือแจ้งรับทราบ (Acknowledge Letter) 
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7. เอกสารอ้างอิง 
7.1 International Conference on Harmonization, Good Clinical Practice Guideline (ICH GCP 

2016) และ ICH GCP 1996 ฉบับภาษาไทย (ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2552) แปลโดยกองควบคุมยา 
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 

7.2 แนวทางจริยธรรมการทำวิจัยในคนในประเทศไทย ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย 
พ.ศ. 2550 
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ใบสรุปการเตรียมวิธีดำเนินการมาตรฐาน 

 ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2550 ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2564 

เตรียมโดย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2550  28 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

อนุมัติโดย นายแพทย์จินดา แอกทอง 

 
 

(แพทยงดารารัตน์  รัตนรักษ์) 

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม 

วันที่อนุมัติ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

การแก้ไข   

เหตุผลที่แก้ไข  เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานปัจจุบัน 

 

 

 

  

(ดร.แพทย์หญิงดารารัตน์ รัตนรักษ์) 
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1. วัตถุประสงค ์
เพื่อเป็นแนวทางในการทบทวนรายงานสรุปผลการวิจัยของโครงการวิจัยที่ได้รับการเห็นชอบจาก

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ และดำเนินการเสร็จสิ้น 

2. ขอบเขต 
วิธีดำเนินการมาตรฐานครอบคลุมการทบทวนรายงานสรุปผลการวิจัย ซึ่งเป็นข้อกำหนดสำหรับผู้วิจัย   

ที่ต้องส่งให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์เมื่อโครงการวิจัยสิ้นสุด 

3. ความรับผิดชอบ 
1.1 ผู้วิจัยมีหน้าที่ส่งรายงานสรุปผลการวิจัยให้คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนษุย์ 

พิจารณาในแบบรายงานสรุปผลการวิจัยเมื่อสิ้นสุดโครงการวิจัย 
1.2 เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ มีหน้าที่ทบทวนรายงานสรุปผลการวิจัย 

และนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 

4. ขั้นตอนการปฏิบัติและผู้รับผิดชอบ 
 
ขั้นตอน การปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 

1 การส่งรายงานสรุปผลการวิจัย เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ผู้วิจัย 
2 การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 
3 การทบทวนรายงานสรุปผลการวิจัย เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย 

เกี่ยวกับมนุษย์ 
4 การพิจารณาในที่ประชุม คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
5 การแจ้งผลการพิจารณา เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ประธาน 
6 การจัดเก็บเอกสาร เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 

 

5. หลักการปฏิบัติ 
5.1 ผู้วิจัยส่งรายงานสรุปผลการวิจัย 

5.1.1 เมื่อโครงการวิจัยที่สิ้นสุดลง ผู้วิจัยส่งรายงานสรุปผลการวิจัยตาม AF 14-01 
5.1.2 เมื่อโครงการวิจัยหมดอายุการรับรอง และผู้วิจัยยังไม่ดำเนินการต่ออายุการรับรองให้

เจ้าหน้าที่ส่งหนังสือแจ้งเตือนให้ส่งรายงานสรุปผลการดำเนินการวิจัย (AF 14-01)  
5.2 การตรวจสอบเอกสาร 

5.2.1 เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ตรวจสอบเอกสารรายงานสรุปผลการวิจัย 
5.2.2 หากไม่ครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ดำเนินการดังนี้ 

1) ออกหนังสือแจ้งผู้วิจัย (AF 06-03) พร้อมแจ้งรายละเอียดที่ให้แก้ไข  
2) ส่งเอกสารกลับให้ผู ้วิจัย บันทึกวันที่ส่งเอกสารออกจากสำนักงานฯ ในสมุดรับส่ง

เอกสารของสำนักงาน หรือทะเบียนรับ-ส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
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5.2.3 หากครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ดำเนินการดังนี้ 
1) บันทึกวันที่รับโครงร่างการวิจัย/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
2) ลงบันทึกรายการเอกสารในสารบัญเอกสารโครงการวิจ ัย และฐานข้อมูลตาม        

รหัสโครงการวิจัยที่กำหนดไว้ 
5.3 การทบทวนรายงานสรุปผลการวิจัย 

5.3.1 เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ส่งเอกสารให้เลขานุการฯ พร้อมแนบแบบทบทวน (AF 13-02) และ
แจ้งเวลาที่ให้ส่งแบบทบทวนกลับมาที่สำนักงานฯ 

5.3.2 เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ทบทวนรายงานสรุปการวิจัยและ 
และเตรียมการนำเสนอเพ่ือเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยฯ  

5.3.3 ส่งแบบทบทวนและเอกสารทั้งหมดกลับให้สำนักงานฯ 
5.4 การพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 

5.4.1 เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ บรรจุวาระนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับ
มนุษย ์

5.4.2 เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์รายงานสรุปผลการวิจัย  
5.4.3 คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ พิจารณาให้ความเห็นข้อใด       

ข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
1) เห็นชอบ  
2) ปรับปรุงแก้ไข เพ่ือเห็นชอบ 
3) ไม่เห็นชอบให้ดำเนินการวิจัยต่อเนื่อง 

5.5 การแจ้งการพิจารณาต่อผู้วิจัย 
5.5.1 เจ้าหน้าที ่สำนักงานฯ เตรียมจดหมายแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู ้ว ิจัย และตรวจสอบ         

ความ ถูกต้องของ ข้อมูลและภาษาก่อนส่งจดหมาย 
5.5.2 กรณีเห็นชอบและให้ดำเนินการวิจัยต่อเนื่อง 

1) ให้เจ้าหน้าที่ร่างหนังสือแจ้งรับทราบการปิดโครงการวิจัย ตามแบบฟอร์ม (AF 14-02) 
ภายใน 2 วันทำการหลังจากการประชุม  

2) เจ้าหน้าที่ส่งหนังสือให้ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ลงนาม 
โดย (ICH GCP 3.3.9) ภายใน 2 วันทำการ 

3) เจ้าหน้าที่ส่งหนังสือฉบับที่ประธานลงนามให้ผู้วิจัยภายใน 1 วันหลังจากประธาน        
ลงนาม 

5.5.3 กรณีไม่ให้การเห็นชอบ 
1) เจ้าหน้าที่ร่างหนังสือแจ้งผลการพิจารณารวมทั้งเหตุผลของการไม่ให้การเห็นชอบ        

ที่สรุปจากที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ลงใน AF 09-02 
และส่งให้เลขานุการตรวจสอบภายใน 2 วัน 

2) เลขานุการตรวจสอบและแก้ไขหนังสือให้เสร็จภายใน 1 วันส่งคืนสำนักงาน 
3) เจ้าหน้าที่ส่งเอกสารให้ประธานลงนาม ภายใน 1 วัน 
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4) เจ้าหน้าที่ส่งจดหมายแจ้งผลการพิจารณาที่ประธานลงนามเรียบร้อยแล้วให้ผู ้วิจัย
ภายใน 1 วันหลังจากประธานลงนาม 

5.6 การจัดเก็บเอกสาร 
5.6.1 เจ้าหน้าที่ทำสำเนาหนังสือแจ้งผลที่ลงนามแล้ว และฉบับ electronic เก็บในแฟ้มโครงการ 

และฐานข้อมูล สำหรับโครงการวิจัยที่รอติดตามการตอบกลับจากผู้วิจัย ตามวิธีดำเนินการ
มาตรฐาน (NPH REC SOP 23/02.0) 

5.6.2 เจ้าหน้าที่ทำสำเนาหนังสือแจ้งผลที่ลงนามแล้วและฉบับ electronic เก็บในแฟ้มโครงการ
และฐานข้อมูลตามวิธีดำเนินการมาตรฐาน (NPH REC SOP 23/02.0) สำหรับการเก็บ
เอกสารเพื่อรอทำลายเมื่อครบ 3 ปี 

6. ภาคผนวก 
AF 14-01 แบบสรุปผลการดำเนินการวิจัย เพื่อขอปิดโครงการ (Close-out Report) 
AF 14-02 แบบแจ้งผลรับทราบการปิดโครงการวิจัยและทำลายเอกสาร 

7. เอกสารอ้างอิง 
7.1 International Conference on Harmonization, Good Clinical Practice Guideline                

(ICH GCP 2016) และ ICH GCP 1996 ฉบับภาษาไทย (ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2552) แปลโดย        
กองควบคุมยา สำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 

7.2 แนวทางจริยธรรมการทำวิจัยในคนในประเทศไทย ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย 
พ.ศ. 2550 
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ใบสรุปการเตรียมวิธีดำเนินการมาตรฐาน 

 ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2550 ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2564 

เตรียมโดย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2550  28 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

อนุมัติโดย นายแพทย์จินดา แอกทอง 

 
 

(แพทยงดารารัตน์  รัตนรักษ์) 

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม 

วันที่อนุมัติ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

การแก้ไข   

เหตุผลที่แก้ไข  เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานปัจจุบัน 

 

 

  

(ดร.แพทย์หญิงดารารัตน์ รัตนรักษ์) 
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1. วัตถุประสงค์ 
เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการเมื่อผู้วิจัยดำเนินการเบี่ยงเบน/ฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัติตามโครงร่างการวจิัย

ที่ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 

2. ขอบเขต 
วิธีดำเนินการมาตรฐานครอบคลุมการรายงานการดำเนินการที่เบี่ยงเบน/ฝ่าฝืนโครงการวิจัยฉบับที่

ได้ร ับการรับรองจากคณะกรรมการฯ หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด (protocol deviation/violation/       
non-compliance) ของทุกโครงการวิจัยในมนุษย์ที่ได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์  

3. ความรับผิดชอบ 
ผู้วิจัยมีหน้าที่ส่งรายงานให้คณะกรรมการรับทราบการดำเนินงานวิจัยที่มีเบี่ยงเบน/ฝ่าฝืนโครงการวิจัย

ฉบับที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการฯ หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในแนวปฏิบัติมาตรฐานการวิจัยที่ดี
ทางคลินิก (ICH GCP)  

เจ้าหน้าที่มีหน้าที่จัดการเอกสาร และรายงานต่าง ๆ ที่ได้รับจากผู้วิจัยตามขั้นตอนที่กำหนดในวิธีการ
ดำเนินการมาตรฐานบทนี้ 

เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจ ัยเกี ่ยวกับมนุษย์ม ีหน้าที ่ทบทวนและสรุปรายงาน               
การเบี่ยงเบน/ฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัติตามโครงร่างการวิจัย และนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
เกี่ยวกับมนุษย์เพ่ือพิจารณา 

4. ขั้นตอนการปฏิบัติและผู้รับผิดชอบ 
 
ขั้นตอน การปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 

1 การรายงานการเบี่ยงเบน/ฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัติ
ตาม 

ผู้วิจัย เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 

2 การทบทวน เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
เกี่ยวกับมนุษย์ 

3 การพิจารณาตัดสินในที่ประชุม คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับ
มนุษย์ 

4 การแจ้งผู้วิจัย ประธาน เลขานุการ เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 
5 การเก็บเอกสาร เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 
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5. หลักการปฏิบัติ 
5.1 การรายงานการเบี่ยงเบน/ฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัติตาม  

5.1.1 ผู้วิจัยจะต้องรายงานให้คณะกรรมการรับทราบภายใน 7 วันปฏิทินหลังจากที่ตรวจพบ    
โดยใช้แบบรายงานการดำเนินงานวิจัยที่เบี่ยงเบน/ฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัติตาม (AF 15-01) 

5.1.2 หากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับรายงานความก้าวหน้าหากพบการไม่ปฏิบัติ
ตามข้อกำหนดของแนวปฏิบัติมาตรฐานการวิจัยที่ดีทางคลินิก ( ICH GCP) ให้แจ้งผู้วิจัย  
เพ่ือจัดทำรายงานการรายงานการเบี่ยงเบน/ฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัติตาม (AF 15-01) ภายใน 7 วัน 
และบันทึกวันที่แจ้งผู้วิจัยไว้ 

5.1.3 เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ตรวจสอบเอกสารรายงานการเบี่ยงเบน/ฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัติตาม  
1) หากไม่ครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ออกหนังสือแจ้งผู้วิจัย (AF 06-03) พร้อม

แจ้งรายละเอียดที่ให้แก้ไขและส่งเอกสารกลับให้ผู้วิจัย บันทึกวันที่ส่งเอกสารออกจาก
สำนักงานฯ ในสมุดรับส่งเอกสารของสำนักงาน หรือทะเบียนรับ -ส่ง เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

2) หากครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ บันทึกวันที่รับโครงร่างการวิจัย/เอกสารที่
เกี่ยวข้องลงบันทึกรายการเอกสารในสารบัญเอกสารโครงการวิจัย และฐานข้อมูลตาม
รหัสโครงการวิจัยที่กำหนดไว้ 

5.2 การทบทวนรายงานการเบี่ยงเบน/ฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัติตาม 
5.2.1 เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ลงข้อมูลประวัติจำนวนครั้งการเบี ่ยงเบน/ฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัติตาม

ข้อกำหนดของผู้วิจัยในแบบทบทวน (AF 15-02)  
5.2.2 ส่งแบบทบทวนให้เลขานุการฯพร้อมแจ้งเวลาที่ให้ส่งแบบทบทวนกลับมาท่ีสำนักงานฯ 
5.2.3 เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ทบทวนรายงานสรุปการวิจัยและ 

และเตรียมการนำเสนอเพ่ือเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยฯ  
5.2.4 ส่งแบบทบทวนและเอกสารทั้งหมดกลับให้สำนักงานฯ 

5.3 การพิจารณาตัดสินในที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
5.3.1 เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ บรรจุวาระนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับ

มนุษย ์
5.3.2 เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์รายงานให้แก่ที่ประชุม 
5.3.3 คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ พิจารณาให้ความเห็นข้อใด      

ข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
1) รับทราบ 
2) ให้ปรับปรุงแก้ไขเพื่อเห็นชอบ โดยอาจให้เสนอแผนการแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อป้องกัน       

การเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นใหม่  
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3) หยุดรับผู ้ เข ้าร ับการวิจ ัยใหม่ช ั ่วคราวจนกว่าคณะกรรมการพิจารณาทบทวน            
การปรับปรุงแก้ไขโครงร่างการวิจัย หรือดำเนินการตรวจสอบมาตรการป้องกัน หรือ
ผลตรวจเยี่ยมเสร็จสิ้นตาม REC SOP 19/02.0  

4) เพิกถอนการรับรองผู้วิจัย หรือโครงร่างการวิจัย  
5.4 การแจ้งผู้วิจัย 

5.4.1 เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ทำบันทึกแจ้งผู้วิจัย โดยประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
เกี่ยวกับมนุษย์ เป็นผู้ลงนามในจดหมาย 

5.4.2 กรณีหยุดโครงการชั่วคราวจนกว่าจะดำเนินการตรวจสอบเสร็จสิ้น ประธานคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยเกี ่ยวกับมนุษย์แต่งตั ้งคณะอนุกรรมการฯ ให้ดำเนินการตรวจสอบ 
คณะอนุกรรมการ อาจขอไปตรวจเยี่ยม และทำรายงานผลการตรวจสอบนำเข้าพิจารณาใน
ที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 

5.4.3 กรณีเพิกถอนการรับรองให้การเห็นชอบ ส่งสำเนาจดหมายให้แหล่งทุนวิจัยที่สนับสนุน      
1 ชุด และส่งให้หัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัย 1 ชุด 

5.5 การเก็บเอกสารและติดตามผล 
5.5.1 เจ้าหน้าที ่สำนักงานฯ บันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูล (database) ในคอมพิวเตอร์ และ       

เก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้าแฟ้มโครงร่างการวิจัย 
5.5.2 ติดตามผลการปฏิบัติของผู้วิจัยในช่วงเวลาที่เหมาะสม 

6. ภาคผนวก 
AF 15-01 แบบรายงานการเบี่ยงเบน/ฝ่าฝืน/การไม่ปฏิบัติที่สอดคล้อง 
AF 15-02 แบบทบทวนการเบี่ยงเบน/ฝ่าฝืน/การไม่ปฏิบัติที่สอดคล้อง 

7. เอกสารอ้างอิง 
7.1 International Conference on Harmonization, Good Clinical Practice Guideline              

(ICH GCP 2016) และ ICH GCP 1996 ฉบับภาษาไทย (ปร ับปร ุงใหม่ พ.ศ. 2552) แปลโดย       
กองควบคุมยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 

7.2 แนวทางจริยธรรมการทำวิจัยในคนในประเทศไทย ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย 
พ.ศ. 2550 
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ใบสรุปการเตรียมวิธีดำเนินการมาตรฐาน 

 ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2550 ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2564 

เตรียมโดย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2550  28 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

อนุมัติโดย นายแพทย์จินดา แอกทอง 

 
 

(แพทยงดารารัตน์  รัตนรักษ์) 

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม 

วันที่อนุมัติ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

การแก้ไข   

เหตุผลที่แก้ไข  เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานปัจจุบัน 

 

 

 

  

(ดร.แพทย์หญิงดารารัตน์ รัตนรักษ์) 
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3 ความรับผิดชอบ 114 
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5 หลักการปฏิบัติ 115 
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6 ภาคผนวก 116 

7 เอกสารอ้างอิง 116 
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1. วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการกับการร้องเรียนของผู้เข้ารับการวิจัยที่เข้าร่วมในโครงการวิจัย หรือผู้อ่ืน

ที่ร้องเรียน 
2) แสดงช่องทางของการร้องเรียนของผู้เข้ารับการวิจัย โดยเอกสารข้อมูลคำอธิบายสำหรับผู้เข้าร่วม

โครงการวิจัย ต้องระบุสถานที่ และหมายเลขโทรศัพท์ของสำนักงานฯ สำหรับกรณีที่เป็น multi-site 
จำเป็นจะต้องเพิ่มเติมข้อมูลของกรรมการจริยธรรมวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ที่รับการพิจารณางานวิจัยของ
พ้ืนที่ด้วย ซึ่งผู้เข้ารับการวิจัยสามารถติดต่อได้ 

2. ขอบเขต 
วิธีดำเนินการมาตรฐานครอบคลุมการจัดการกับการร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ ความปลอดภัยและ

ความเป็นอยู่ที่ดีของผู้เข้ารับการวิจัยที่เข้าร่วมในโครงการวิจัย ซึ่งได้รับการพิจารณารับรองให้การเห็นชอบจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 

3. ความรับผิดชอบ 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ มีหน้าที่ตอบสนองต่อการร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ 

ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีของผู้เข้ารับการวิจัยที่เข้าร่วมในโครงการวิจัยซึ่งได้รับการพิจารณารับรอง
ให้การเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 

4. ขั้นตอนการปฏิบัติและผู้รับผิดชอบ 
 
ขั้นตอน การปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 

1 การรับและบันทึกการร้องเรียน. เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 
2 การตรวจสอบข้อร้องเรียน เลขานุการฯ 
3 การพิจารณาในที่ประชุม คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
4 การแจ้งผลการพิจารณา เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เลขานุการฯ ประธานฯ 
5 การจัดเก็บเอกสาร เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 
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5. หลักการปฏิบัติ 
5.1 การรับและบันทึกการร้องเรียน 

5.1.1 เมื่อเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ได้รับการร้องเรียนจากผู้เข้ารับการวิจัยที่เข้าร่วมในโครงการวิจัย 
หรือจากบุคคลอ่ืน บันทึกการร้องเรียนลงในแบบบันทึก 

5.1.2 แจ้งต่อประธานฯ/เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
5.2 การตรวจสอบ 

5.2.1 ประธานฯ/เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ สอบถามประเด็นจาก
ผู้เข้ารับการวิจัย หรือบุคคลที่ร้องเรียน หรือผู้วิจัย หรือผู้เกี่ยวข้อง ภายใน 1 วันทำการ 

5.2.2 บันทึกข้อเท็จจริง และการติดตามในแบบบันทึกการร้องเรียน  
5.2.3 ประเมินมูลเหตุของเรื่องร้องเรียนว่าเกี่ยวข้องกับการวิจัยหรือไม่ 
5.2.4 นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์เพื่อหาข้อสรุปสำหรับ         

การตอบสนองต่อไป 
5.3 การพิจารณาในที่ประชุม 

5.3.1 กรณีเป็นเรื่องเก่ียวข้องกับการวิจัย ให้พิจารณาประเด็นเหล่านี้ 
1) มีการดำเนินงานที่เบี่ยงเบน/ฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัติตามโครงร่างการวิจัยหรือไม่ หากมีให้

พิจารณา ตาม REC SOP บทที่ 15 
2) เกิดจากความเข้าใจผิดในขั้นตอนการปฏิบัติตัว ให้ตรวจสอบข้อมูลในแบบคำอธิบาย

ข้อมูลแก่ผู้เข้ารับการวิจัย และข้ันตอนการขอความยินยอม 
3) หากเป็นเรื่องท่ีนอกเหนือจากอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของทีมวิจัย ให้พิจารณาว่า

เป็นการปฏิบัติภายใต้ พรก. ฉุกเฉิน หรืออยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยฯ หรือผู ้สนับสนุนการวิจัย หรือผู ้บริหารสถาบัน หรือชุมชน        
เพ่ือรายงานประเด็นนี้ให้ผู้เกี่ยวข้องต่อไป 

5.3.2 กรณีเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ให้พิจารณาประเด็นนั้นว่าเกี่ยวข้องกับอยู่ในอำนาจ
ของผู้ใด เช่น 
1) เป็นจรรยาบรรณส่วนบุคคล ให้แจ้งผู้บังคับบัญชา 
2) เป็นจรรยาบรรณนักวิชาการ ให้แจ้งคณะกรรมการจรรยาบรรณของหน่วยงาน 
3) เป็นจรรยาบรรณวิชาชีพ ให้แจ้งประธานองค์กรแพทย์ หรือองค์กรวิชาชีพ 

5.3.3 ที่ประชุมลงมติดังต่อไปนี้ 
1) รับทราบ 
2) ขอให้ผู้วิจัยแก้ไข 
3) ขอให้ผู้วิจัยชี้แจง 
4) ขอให้ดำเนินการตรวจเยี่ยม 
5) ขอให้แจ้งผู้บังคับบัญชา 
6) อ่ืน ๆ  
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5.4 การแจ้งผลการพิจารณา 
5.4.1 กรณีรับทราบ ให้ดำเนินการตามข้อ 5.5 ต่อไป 
5.4.2 กรณีขอให้ผู ้วิจัยแก้ไขหรือขอให้ผู ้วิจัยชี้แจง เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ทำบันทึกแจ้งผู้วิจัย         

โดยประธานฯ เป็นผู้ลงนามในจดหมายภายใน 5 วันทำการ 
5.4.3 กรณีขอให้ดำเนินการตรวจเยี่ยม ให้ดำเนินการตาม REC SOP 19 
5.4.4 กรณีขอให้แจ้งผู้บังคับบัญชา ส่งสำเนาจดหมายให้แหล่งทุนวิจัยที่สนับสนุน 1 ชุด และ         

ส่งให้หัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัย 1 ชุด 
5.5 การเก็บเอกสาร 

5.5.1 เจ้าหน้าที่เก็บบันทึกการร้องเรียนในแฟ้ม “การร้องเรียน”และสำเนาบันทึกการร้องเรียน 
รวมไว้ในแฟ้มโครงร่างการวิจัยหากเก่ียวข้อง 

5.5.2 เจ้าหน้าที่ทำสำเนาหนังสือแจ้งผลที่ลงนามแล้ว และฉบับ electronic เก็บในแฟ้มโครงการ
และฐานข้อมูล สำหรับโครงการวิจัยที่รอติดตามการตอบกลับจากผู้วิจัย ตามวิธีดำเนินการ
มาตรฐาน (NPH REC SOP 23/02.0) 

6 ภาคผนวก 
AF 16-01 แบบรายงานการรับเรื่องร้องเรียน 
AF 16-02 แบบการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน 

7 เอกสารอ้างอิง 
7.1 International Conference on Harmonization, Good Clinical Practice Guideline             

(ICH GCP 2016) และ ICH GCP 1996 ฉบับภาษาไทย (ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2552) แปลโดย             
กองควบคุมยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 

7.2 แนวทางจริยธรรมการทำวิจัยในคนในประเทศไทย ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย 
พ.ศ. 2550 
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ใบสรุปการเตรียมวิธีดำเนินการมาตรฐาน 

 ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2550 ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2564 

เตรียมโดย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2550  28 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

อนุมัติโดย นายแพทย์จินดา แอกทอง 

 
 

(แพทยงดารารัตน์  รัตนรักษ์) 

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม 

วันที่อนุมัติ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

การแก้ไข   

เหตุผลที่แก้ไข  เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานปัจจุบัน 

 

 

  

(ดร.แพทย์หญิงดารารัตน์ รัตนรักษ์) 
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สารบัญ 
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1. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเป็นแนวทางสำหรับการดำเนินการในกรณีท่ีมีการยุติโครงการวิจัยก่อนกำหนด 

2. ขอบเขต 
การยุติโครงการวิจัยก่อนกำหนด ครอบคลุมโครงการวิจัยที ่ได้รับพิจารณาให้การเห็นชอบจาก           

คณะกรรมการฯ แต่มีเหตุให้ต้องยุติโครงการวิจัยก่อนกำหนด อาจจะกระทำโดยผู้วิจัยหลัก หรือที่ประชุม
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี ่ยวกับมนุษย์ถอนใบรับรองการเห็นชอบ หรือโดยการแนะนำของ
คณะกรรมการกำก ับด ูแลข ้อม ูลและความปลอดภ ัย (Data Safety Monitoring Board, DSMB) หรือ         
โดยผู้ให้ทุนวิจัย (sponsor) 

3. ความรับผิดชอบ 
คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ทบทวนพิจารณาเพื่อรับทราบการขอยุติโครงการวิจัยก่อนกำหนด เมื่อได้      

รับแจ้งจากผู้วิจัยหลัก หรือได้รับการแนะนำของคณะกรรมการกำกับดูแลข้อมูลและความปลอดภัย (DSMB) 
หรือโดยผู้ให้ทุนวิจัย (sponsor) หรือพิจารณาถอนใบรับรองการเห็นชอบเมื่อมีข้อมูลที่ระบุหรือสงสัยว่า      
การดำเนินโครงการวิจัยนั้นต่อไป อาจก่อให้เกิดปัญหาในเรื่องความปลอดภัย หรือประโยชน์ของผู้เข้ารับ         
การวิจัยที่เข้าร่วมในโครงการวิจัย 

4. ข้ันตอนการปฏิบัติและผู้รับผิดชอบ 
 

ขั้นตอน การปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 

1 การรับแจ้งเรื่องขอยุติโครงการวิจัย 
ก่อนกำหนด 

เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 

2 การทบทวนและพิจารณา เลขานุการคณะกรรมการฯ และ
คณะกรรมการฯ 

3 แจ้งผู้วิจัย เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 
เลขานุการคณะกรรมการฯ และประธานฯ 

4 การจัดเก็บเอกสาร เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 
 

5. หลักการปฏิบัติ 
5.1 การแจ้งขอยุติโครงการวิจัยก่อนกำหนด 

5.1.1 ผ ู ้ว ิจ ัยหล ักกรอกแบบฟอร ์มรายงานการขอหย ุดโครงการว ิจ ัยก ่อนกำหนดและ                    
สรุปโครงการวิจัยในแบบรายงานสรุปผลโครงการ AF 14-01 

5.1.2 ผู ้วิจัยหลักส่งบันทึกชี ้แจงเหตุผลการแจ้งขอยุติโครงการวิจัยก่อนกำหนดถึงประธาน        
คณะกรรมการฯ หล ังได ้ร ับคำแนะนำจากคณะกรรมการกำก ับด ูแลข ้อม ูลและ                 
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ความปลอดภัย (DSMB หรือ Independent Data Monitoring Committee, IDMC) หรือ 
โดยผู้ให้ทุนวิจัย (sponsor)  

5.2 ทบทวน 
5.2.1 เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ส่งเอกสารให้เลขานุการฯ พร้อมแนบแบบทบทวน  (AF 13-02) และ

แจ้งเวลาที่ให้ส่งแบบทบทวนกลับมาที่สำนักงานฯ 
5.2.2 เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ทบทวนรายงานสรุปการวิจัยและ

เตรียมการนำเสนอเพ่ือเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยฯ  
5.2.3 ในกรณีเป็นเรื่องเร่งด่วนที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของผู้เข้ารับการวิจัย สามารถแจ้ง

ประธานฯเพื่อขอนัดประชุมคณะกรรมการฯกรณีพิเศษ 
5.2.4 ส่งแบบทบทวนและเอกสารทั้งหมดกลับให้สำนักงานฯ 

5.3 การพิจารณาในที่ประชุม 
5.3.1 ประธานคณะกรรมการฯ อาจประชุมคณะกรรมการฯ กรณีพิเศษ (extra meeting) เพ่ือ

พิจารณาการยุติโครงการวิจัยก่อนกำหนด โดยเฉพาะประเด็นการพิจารณาความเป็นอยู่ของ
ผู้เข้ารับการวิจัยและการให้เหตุผลแก่ผู้เข้ารับการวิจัยกรณียุติโครงการวิจัยก่อนกำหนด 

5.3.2 คณะกรรมการฯ ในที่ประชุมพิจารณาประเด็นดังต่อไปนี้ 
1) ความปลอดภัยของผู้เข้ารับการวิจัย 
2) การดูแลรักษาโรคตามมาตรฐาน 
3) ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล 
4) มาตรการเยียวยาหรือชดเชยผลกระทบ 

5.3.3 มติที่ประชุม เป็นดังต่อไปนี้ 
1) เห็นชอบการยุติโครงการวิจัยก่อนกำหนดและมาตรการเยียวยาและชดเชย 
2) ขอให้แก้ไขเพ่ือเห็นชอบ 
3) ขอให้ชี้แจงเพ่ิมเติมเพ่ือพิจารณาใหม่ 

5.3.4 บันทึกผลการพิจารณาในรายงานการประชุม 
5.4 การแจ้งผลการพิจารณาแกผู่้วิจัย 

5.4.1 เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เตรียมเอกสารอนุมัติการยุติโครงการวิจัยก่อนกำหนด 
5.4.2 ประธานคณะกรรมการฯ ลงนามและลงวันที่ ในจดหมายอนุมัติการยุติโครงการวิจัยก่อน

กำหนด 
5.5 การเก็บเอกสาร 

5.5.1 เจ้าหน้าที่ทำสำเนาหนังสือแจ้งผลที่ลงนามแล้ว และฉบับ electronic เก็บในแฟ้มโครงการ
และฐานข้อมูล สำหรับโครงการวิจัยที่รอติดตามการตอบกลับจากผู้วิจัยตามวิธีดำเนินการ
มาตรฐาน (NPH REC SOP 23/02.0) 

5.5.2 บันทึกการยุติโครงการวิจัยก่อนกำหนดไว้ในระบบฐานข้อมูล (database) ในคอมพิวเตอร์ 
5.5.3 เก็บรายงานยุติโครงการวิจัย ไว้กับแฟ้มโครงร่างการวิจัย 
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5.5.4 เจ้าหน้าที่ทำสำเนาหนังสือแจ้งผลที่ลงนามแล้ว และฉบับ electronic เก็บในแฟ้มโครงการ
และฐานข้อมูลตามวิธีดำเนินการมาตรฐาน (NPH REC SOP 23/02.0) สำหรับการเก็บ
เอกสารเพื่อรอทำลายเมื่อครบ 3 ปี 

6. ภาคผนวก 
-ไม่มี- 

7. เอกสารอ้างอิง 
7.1 International Conference on Harmonization, Good Clinical Practice Guideline (ICH GCP 

2016) และ ICH GCP 1996 ฉบับภาษาไทย (ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2552) แปลโดยกองควบคุมยา 
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 

7.2 แนวทางจริยธรรมการทำวิจัยในคนในประเทศไทย ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย 
พ.ศ. 2550 
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ใบสรุปการเตรียมวิธีดำเนินการมาตรฐาน 

 ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2550 ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2564 

เตรียมโดย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2550  28 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

อนุมัติโดย นายแพทย์จินดา แอกทอง 

 
 

(แพทยงดารารัตน์  รัตนรักษ์) 

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม 

วันที่อนุมัติ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

การแก้ไข   

เหตุผลที่แก้ไข  เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานปัจจุบัน 

 

 

 

  

(ดร.แพทย์หญิงดารารัตน์ รัตนรักษ์) 
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1. วัตถุประสงค์ 
เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดการและติดตามรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงที่เกิดขึ้น       

ในโครงการ วิจัยที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการฯ 

2. ขอบเขต 
วิธีดำเนินการมาตรฐานครอบคลุมการจัดการและติดตามรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง        

ที่เป็นผลจากโครงการวิจัย 

3. ความรับผิดชอบ 
3.1 กรรมการฯ ที่ได้รับมอบหมายมีหน้าที่พิจารณา ทบทวน รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง    

ที่เป็นอันตรายต่อผู้เข้ารับการวิจัยที่เข้าร่วมในโครงการวิจัย และนำเสนอในท่ีประชุมคณะกรรมการ 
3.2 คณะกรรมการฯ พิจารณาลงมติเพ่ือดำเนินการ ดังนี้ 

3.2.1 รับทราบในกรณีที ่เหตุการณ์ไม่ พึงประสงค์ร ้ายแรงเกิดในต่างประเทศหรือสถาบันอ่ืน
ภายในประเทศ 

3.2.2 รับทราบและนำเข้าแจ้งคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
ในพ้ืนที่วิจัย 

4. ขั้นตอนการปฏิบัติและผู้รับผิดชอบ 
 
ขั้นตอน การปฏิบัติ ผู้รับผิดขอบ 

1 การรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง ผู้วิจัย/ผู้ให้ทุนวิจัย 
2 การส่งรายงานไม่พึงประสงค์ร้ายแรงให้

กรรมการฯ ที่ได้รับมอบหมาย 
เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 

3 การทบทวนรายงาน 
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง 

กรรมการฯ ที่ได้รับมอบหมาย 

4 การพิจารณาในที่ประชุม คณะกรรมการฯ เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 
5 การแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้วิจัย 

และผู้ให้ทุนวิจัย 
ประธาน เลขานุการ เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 

6 การจัดเก็บเอกสาร เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 
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5. หลักการปฏิบัติ 
5.1 การรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง 

5.1.1 เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่วิจัย 
1) ในกรณีที่ผู ้เข้ารับการวิจัยเสียชีวิตหรือเป็นอันตรายคุกคามชีวิตผู ้เข้ารับการวิจัย            

ผู้วิจัยหลักรายงานต่อคณะกรรมการฯทันทีหรือภายใน 24 ชั่วโมงหลังผู้วิจัยหลัก
รับทราบเหตุการณ์ ทางจดหมาย โดยใช้แบบรายงานเดียวกับที่รายงานต่อผู้ให้ทุนวิจัย 
(Sponsor Form) หรือใช้แบบฟอร์มรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงที่เกิดขึ้น
ในพื้นที่วิจัย (AF 18-01) สำหรับโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนภาครัฐ หรือ  
ไม่ได้รับทุนสนับสนุนจากภายนอก  

2) ในกรณีที่ไม่ถึงกับทำให้ผู้เข้ารับการวิจัยเสียชีวิต หรือเป็นอันตรายคุกคามชีวิตผู้เข้ารับ
การวิจัย ผู้วิจัยหลักรายงานต่อคณะกรรมการภายใน 5 วันทำการหลังผู้วิจัยหลัก
รับทราบเหตุการณ์ โดยใช้แบบรายงานเดียวกับรายงานต่อผู้ให้ทุนวิจัย (Sponsor 
Form) หรือใช้แบบฟอร์มรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่วิจัย 
(AF 18-01) สำหรับโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนภาครัฐ หรือไม่ได้รับทุน
สนับสนุนจากภายนอก 

5.1.2 เหตุการณ์ที่สงสัยว่าจะเป็นเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงและไม่คาดคิด (Suspected 
Unexpected Serious Adverse Reaction, SUSARs) ในพ้ืนที่วิจัย 
1) ในกรณีที่ผู ้เข้ารับการวิจัยเสียชีวิตหรือเป็นอันตรายคุกคามชีวิตผู ้เข้ารับการวิจัย 

(รายงานครั้งแรก, Initial report) ผู้ให้ทุนวิจัยรายงานต่อคณะกรรมการฯ โดยเร็วหรือ
ภายใน 5 วันทำการ หลังผู้ให้ทุนวิจัยหลักทราบเหตุการณ์ โดยใช้ CIOMS form 

2) ข้อมูลจากการติดตามที่เกี่ยวข้อง (รายงานติดตาม , Follow up report) ผู้ให้ทุนวิจัย 
รายงานต่อคณะกรรมการฯ โดยเร็วหรือภายในอีก 5 วันทำการ 

3) ข้อมูลใหม่ที่สำคัญในรูปรายงานติดตามผล ผู้ให้ทุนวิจัยรายงานต่อคณะกรรมการฯ
ภายใน 10 วัน ทำการ 

4) ในกรณีที่ไม่ถึงกับทำให้ผู้เข้ารับการวิจัยเสียชีวิตหรือเป็นอันตรายคุกคามชีวิตผู้เข้ารับ
การวิจัย ผู้ให้ทุนวิจัย รายงานต่อคณะกรรมการฯ โดยเร็วภายใน 10 วันทำการหลัง
ผู้ให้ทุนวิจัยหลักทราบเหตุการณ์ โดยใช้ CIOMS form 

5.1.3 เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นนอกพ้ืนที่วิจัย 
ผู้วิจัยรายงานต่อคณะกรรมการฯ เป็นระยะ ๆ ทุก 3-6 เดือน โดยใช้แบบรายงาน Sponsor 
Form ร่วมกับแบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร ้ายแรงที ่เกิดขึ ้นนอกพื ้นที ่ว ิจัย        
(AF 18-02) 
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5.1.4 เหตุการณ์ที่สงสัยว่าจะเป็นเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงและไม่คาดคิด (Suspected 
Unexpected Serious Adverse Reaction, SUSARs) ที่เกิดขึ้นนอกพ้ืนที่วิจัย 
1) SUSARs จากสถาบันอ่ืนในประเทศไทยและต่างประเทศ (ถ้ามี) ผู้ให้ทุนวิจัยรายงาน

ต่อคณะกรรมการ ๆ อย่างน้อยทุก 6 เดือน โดยใช้ Sponsor form พร้อมกับรายงาน
สรุปย่อโดยชี้ประเด็นสำคัญ 

2) รายงานประเภทอ่ืน ผู้ให้ทุนรายงานต่อคณะกรรมการ ๆ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยใช้ 
Sponsor Form 

5.1.5 เจ้าหน้าที่ลงรับเอกสารและบันทึกในสารบัญโครงการและฐานข้อมูล 
5.2 การส่งรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงให้กรรมการฯ ที่ได้รับมอบหมาย 

5.2.1 เจ้าหน้าที ่พิมพ์แบบประเมินรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ AF 18-03 พร้อมระบุ          
วันให้ส่งกลับคืนสำนักงานภายใน 5 วันทำการ 

5.2.2 ค้นเอกสารโครงการฉบับปัจจุบัน เพ่ือแนบกับรายงาน 
1) โครงร่างการวิจัย  
2) เอกสารคู่มือสำหรับผู้วิจัย (Investigator’s Brochure)  
3) เอกสารข้อมูลคำชี้แจงผู้เข้ารับการวิจัย 

5.2.3 เสนอเอกสารให้กรรมการพิจารณา ตามแนวทางต่อไปนี้ 
5.2.4 รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรงในสถาบันให้เสนอประธาน/รองประธาน/

เลขานุการ 
5.2.5 รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรงนอกสถาบันให้เสนออนุกรรมการ ตามรายชื่อ

ที่ได้รับมอบหมาย 
5.3 การทบทวน 

5.3.1 กรรมการที่ได้รับมอบหมายทำการทบทวนตามแบบประเมิน AF 18-03 
5.3.2 พิจารณาความรุนแรงของอาการไม่พึงประสงค์ร้ายแรงและการดูแลรักษาที ่ผ ู ้เข้ารับ           

การวิจัยได้รับ  
5.3.3 พิจารณาประเด็นความเกี่ยวพันกับการวิจัย และข้อมูลความปลอดภัยที่ปรากฏในคู่มือ

นักวิจัย โครงร่างการวิจัย เอกสารข้อมูลฯ 
5.3.4 หากเกิดจากการกระทำเบี ่ยงเบน/ฝ่าฝืนจากโครงร่างการวิจัย ให้นำเข้าพิจารณาใน        

การประชุม 
5.3.5 ลงความเห็น ดังต่อไปนี้ 

1) รับทราบ 
2) ขอให้ระบุเพิ ่มเติมในเอกสารและขอ reconsent ในการมาพบผู ้ว ิจ ัยครั ้งต ่อไป         

ยกเว้นแต่การดำเนินงานวิจัยกับผู้เข้ารับการวิจัยรายนั้นเสร็จสมบูรณ์แล้ว (หากยังไม่มี
การระบุความเสี ่ยงนั ้นในเอกสารข้อมูลฯ และใบยินยอม)  หรือขอ reconsent         
ใหม่ทุกราย (หากเป็นความเสี่ยงต่อสุขภาพของผู้เข้ารับการวิจัยทุกคนในระยะยาว)  

3) ขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้วิจัย เพ่ือพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการฯ อีกครั้ง 



 มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
โรงพยาบาลนครปฐม กระทรวงสาธารณสุข 

NPH REC 18/02.0 

การพิจารณารายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง 
(Review of Serious Adverse Event Reports) 

เริ่มใช้ 30 กรกฎาคม 2564 

หน้า 127 ของ 175 หน้า 
 

127 

4) ขอให้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ไปเยี่ยมสำรวจหน่วยวิจัยที่เกิดปัญหา 
5) ขอให ้ม ีการเร ียกประช ุมคณะกรรมการฯ เป ็นกรณีพ ิ เศษ  (Extra meeting)             

เพ ื ่อพ ิจารณาดำเน ินการให ้ระง ับโครงการว ิจ ัยช ั ่วคราว ( Suspension) หรือ             
ยุติโครงการวิจัยก่อนกำหนด (Termination) ในกรณีที ่การวิจัยมีปัญหาที่รุนแรง   
ส่งผลให้ผู้เข้ารับการวิจัยเสียชีวิต หรือเป็นอันตรายคุกคามชีวิตผู้เข้ารับการวิจัย และ
เป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดมาก่อนและสัมพันธ์กับการวิจัยโดยตรง  

5.3.6 ส่งผลการทบทวนคืนสำนักงานฯ 
5.4 การพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการฯ  

5.4.1 สำหรับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นนอกสถาบันและมีระบุในโครงร่างการวจิัย    
หรือคู่มือนักวิจัย หรือเอกสารข้อมูลอธิบายแก่ผู้เข้ารับการวิจัย และกรรมการผู้ทบทวนมีมติ
รับทราบ สามารถพิจารณาแบบเร็ว 

5.4.2 สำหรับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นในสถาบัน หรือ เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
ร้ายแรงที่เกิดขึ้นนอกสถาบันและมีระบุในโครงร่างการวิจัย หรือคู่มือนักวิจัย หรือเอกสาร
ข้อมูลอธิบายแก่ผู้เข้ารับการวิจัย และกรรมการผู้ทบทวนมีมติว่าควรพิจารณาในที่ประชุม 
มติอาจเป็นข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
1) รับทราบ 
2) ขอให้ระบุเพิ ่มเติมในเอกสารและขอ reconsent ในการมาพบผู ้ว ิจ ัยครั ้งต ่อไป          

ยกเว้นแต่การดำเนินงานวิจัยกับผู้เข้ารับการวิจัยรายนั้นเสร็จสมบูรณ์แล้ว (หากยังไม่มี
การระบุความเสี ่ยงนั ้นในเอกสารข้อมูลฯ และใบยินยอม) หรือขอ reconsent       
ใหม่ทุกราย (หากเป็นความเสี่ยงต่อสุขภาพของผู้เข้ารับการวิจัยทุกคนในระยะยาว)  

3) ขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้วิจัย เพ่ือพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการฯ อีกครั้ง 
4) ขอให้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ไปเยี่ยมสำรวจหน่วยวิจัยที่เกิดปัญหา 
5) ขอให ้ม ีการเร ียกประช ุมคณะกรรมการฯ เป ็นกรณีพ ิ เศษ ( Extra meeting)                  

เพ ื ่อพ ิจารณาดำเน ินการให ้ระง ับโครงการว ิจ ัยช ั ่วคราว ( Suspension) หรือ                  
ยุติโครงการวิจัยก่อนกำหนด (Termination) ในกรณีที ่การวิจัยมีปัญหาที่รุนแรง          
ส่งผลให้ผู้เข้ารับการวิจัยเสียชีวิต หรือเป็นอันตรายคุกคามชีวิตผู้เข้ารับการวิจัย และ
เป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดมาก่อนและสัมพันธ์กับการวิจัยโดยตรง  

5.5 การแจ้งผลการพิจารณาแกผู่้วิจัย 
5.5.1 เจ้าหน้าที ่สำนักงานฯ ทำบันทึกแจ้งผลการพิจารณารายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์

ร้ายแรง 
5.5.2 ประธานคณะกรรมการฯ หรือเลขานุการคณะกรรมการฯ ลงนาม และลงวันที่ที่พิจารณา 
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5.6 การจัดเก็บเอกสาร 
5.6.1 เจ้าหน้าที่ทำสำเนาหนังสือแจ้งผลที่ลงนามแล้ว และฉบับ electronic เก็บในแฟ้มโครงการ

และฐานข้อมูล  
5.6.2 สำหรับโครงการวิจัยที ่รอติดตามการตอบกลับจากผู้วิจัย ตามวิธีดำเนินการมาตรฐาน        

(NPH REC SOP 23/02.0) 

6. ภาคผนวก 
AF 18-01 แบบฟอร์มรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงที่เกิดข้ึนในสถาบัน  
AF 18-02 แบบสรุปเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงที่เกิดข้ึนนอกสถาบัน  
AF 18-03 แบบประเมินของกรรมการฯ 

7. เอกสารอ้างอิง 
7.1 International Conference on Harmonization, Good Clinical Practice Guideline            

(ICH GCP 2016) และ ICH GCP 1996 ฉบับภาษาไทย (ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2552) แปลโดย       
กองควบคุมยา สำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 

7.2 แนวทางจริยธรรมการทำวิจัยในคนในประเทศไทย ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย 
พ.ศ. 2550 

7.3 Naranjo C, Busto B, Sellers E, A method for estimating the probability of adverse drug 
reaction, Clin Pharmacol Thera 1981, 30: 239-45 

7.4 แนวทางปฏิบัติการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการประชุมสัมมนา “Achieving Guidance 
in Clinical Trial Safety Information among stakeholder” ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนใน
ประเทศไทย (FERCIT) 

7.5 www.doms.ch/form/doms.pd 
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ใบสรุปการเตรียมวิธีดำเนินการมาตรฐาน 

 ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2550 ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2564 

เตรียมโดย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2550  28 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

อนุมัติโดย นายแพทย์จินดา แอกทอง 

 
 

(แพทยงดารารัตน์  รัตนรักษ์) 

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม 

วันที่อนุมัติ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

การแก้ไข   

เหตุผลที่แก้ไข  เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานปัจจุบัน 

 

 

 

  

(ดร.แพทย์หญิงดารารัตน์ รัตนรักษ์) 
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1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพื่อพิทักษ์ซึ่งสิทธิความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้เข้ารับการวิจัย (ICH GCP 5.18.1) และ

ชุมชนที่เข้าร่วมในโครงการวิจัย 
1.2 เพ่ือให้การทำวิจัยเป็นไปตามแผนการวิจัยที่วางไว้ และเป็นไปตามหลักการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิก

ที่ดีของ International Conference on Harmonization (ICH) Good Clinical Practice (GCP) 
Guideline 

1.3 เพ่ือให้ได้ผลการวิจัยที่มีความถูกต้องน่าเชื่อถือ 

2. ขอบเขต 
วิธีการดำเนินการมาตรฐานครอบคลุมถึงการตรวจเยี่ยมเพื ่อกำกับดูแลระบบ สถานที่ ทรัพยากร 

สนับสนุนการวิจัยภายในหน่วยงาน และตามที่ระบุไว้ในโครงร่างการวิจัยที่ได้รับการพิจารณาให้การเห็นชอบ
จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย ์

3. ความรับผิดชอบ 
คณะกรรมการฯ ที่ได้รับมอบหมายจากประธานคณะกรรมการฯ ให้ทำหน้าที่ตรวจเยี่ยมเพื่อกำกับดูแล

ผู้วิจัย ระบบสถานที่ ทรัพยากรสนับสนุนการวิจัยของโครงร่างการวิจัยที่ได้รับการพิจารณาให้การเห็นชอบจาก
คณะกรรมการฯ 

4. ขั้นตอนการปฏิบัติและผู้รับผิดชอบ 
 
ขั้นตอน การปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 

1 การเลือกโครงการวิจัยที่เข้าข่าย ประธานคณะกรรมการฯ และคณะกรรมการฯ 
2 การเตรียมการก่อนการตรวจเยี่ยม เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ และคณะอนุกรรมการฯ 
3 การตรวจเยี่ยม คณะอนุกรรมการฯ ที่ได้รับมอบหมาย 
4 การสรุปผลการตรวจเยี่ยม คณะอนุกรรมการฯ ที่ได้รับมอบหมาย 
5 การรายงานผลการตรวจเยี่ยมในที่ประชุม

คณะกรรมการฯ 
ประธานคณะกรรมการฯ หรือ 
เลขานุการคณะกรรมการฯ 

6 การแจ้งสรุปผลให้ผู้วิจัยหลัก/ 
ผู้รับผิดชอบหน่วยวิจัย 

เจ้าหน้าที่สำนักงาน 

7 การเก็บรายงานการตรวจเยี่ยม เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 
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5. หลักการปฏิบัติ 
5.1 การคัดเลือกโครงการวิจัย 

5.1.1 โครงการวิจัยที่จะตรวจเยี่ยมเพื่อกำกับดูแลการวิจัย (Routine Site Monitoring) ได้แก่ 
โครงการวิจัยเข้าข่ายที่มคีวามเสี่ยงสูงข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
1) โครงการวิจัยที่มีความเสี่ยงสูงและ/หรือมีกระบวนการวิจัยที่ยุ ่งยากซับซ้อน  เช่น 

โครงการที่ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ในมนุษย์เป็นครั้งแรก (First in Human trial) 
เป็นต้น 

2) ผู้วิจัยหลัก/หน่วยวิจัยที่มีโครงการวิจัยจำนวนมากซึ่งอาจมีปัญหาด้านการบริหาร
จัดการ 

3) โครงการวิจัยที ่เป็นที ่สนใจต่อสาธารณชนหรืออาจมีผลกระทบต่อชุมชนอย่าง
กว้างขวาง  

5.1.2 โครงการวิจัยที่จะตรวจเยี่ยมเพื่อหาสาเหตุ (For Cause Site Visiting) ได้แก่ โครงการวจิัย
เข้าข่ายข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
1) มีรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรงที่ไม่คาดคิดมาก่อน (unexpected) 

และ/หรือที ่อาจเกี ่ยวข้อง (possibly related) หรือ น่าจะเกี ่ยวข้อง (probably 
related) หรือเก่ียวข้องแน่นอนกับการวิจัย (definitely related) ที่เกิดขึ้นในสถาบัน 

2) มีการเบี่ยงเบนหรือสงสัยว่ามีการเบี่ยงเบนวิธีดำเนินการวิจัยจากโครงร่างการวิจัยที่
ได้รับการพิจารณาให้การเห็นชอบฉบับล่าสุด 

3) มีข้อมูลที่ระบุหรือสงสัยว่าวิธีดำเนินการวิจัยไม่เป็นไปตามหลักการปฏิบัติการวิจัยทาง
คลินิกที ่ด ีของ International conference on harmonization (ICH) good clinical 
practice หรือ ICH GCP 

4) มีกรณีร้องเรียน 
5.2 การเตรียมการก่อนการตรวจเยี่ยม ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

5.2.1 เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ประสานกับผู้วิจัย แจ้งให้ทราบว่าจะมีการตรวจเยี่ยมโดยนัดหมาย 
วันที่ และ เวลาที่จะตรวจเยี่ยม พร้อมให้จัดเตรียมเอกสารที่จะรับการตรวจเยี่ยมและอื่น ๆ 
ก่อนวันตรวจเยี่ยมอย่างน้อย 2 สัปดาห์ 

5.2.2 คณะอนุกรรมการฯ ที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจเยี่ยม ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย      
3 ท่าน  เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยอย่างน้อย 1 ท่าน เป็นกรรมการที่  
ทำหน้าที่ทบทวนรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง หรือโครงร่างการวิจัยและเอกสาร
ที่เก่ียวข้องของโครงการวิจัยนั้น ๆ อย่างน้อย 1 ท่าน 

5.2.3 กรณีที่เป็นโครงการซึ่งผู้ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการฯ หรือเลขานุการคณะกรรมการฯ 
เป ็นผ ู ้ว ิจ ัยหล ักหร ือผ ู ้ว ิจ ัยร ่วม ให ้รองประธานคณะกรรมการฯ หร ือเลขานุการ                
คณะกรรมการฯ หรือ ผู้ทบทวนคนที่ 1 หรือผู้ทบทวนคนที่ 2 ปฏิบัติหน้าที่แทนประธาน
คณะกรรมการฯ หรือเลขานุการคณะกรรมการฯ แล้วแต่กรณี 
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5.2.4 เตรียมเอกสารที่จะใช้ในการประเมินในระหว่างการตรวจเยี่ยมตามแบบประเมินตรวจเยี่ยม 
(AF 19-01) และแบบรายงานผลการตรวจเยี่ยมเพ่ือกำกับดูแลการวิจัย (AF 19-02) 

5.3 การตรวจเยี่ยม 
5.3.1 คณะกรรมการฯ ตรวจเยี่ยม ประชุมเพื่อวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม 
5.3.2 ประชุมร่วมกับผู้วิจัยหลักและคณะเพื่อแจ้งวัตถุประสงค์ของการตรวจเยี่ยม และผู้วิจัยหลัก

บรรยาย สรุปภาพรวมของโครงการวิจัยและหน่วยวิจัย (opening meeting) 
5.3.3 เอกสารที่คณะกรรมการฯ ตรวจเยี่ยม ต้องทบทวน ได้แก่ 

1) โครงร่างการวิจัยทั้งโครงร่างการวิจัยฉบับแรกและโครงร่างการวิจัยที่มีการแก้ ไข
เพ่ิมเตมิ 

2) เอกสารรับรองการเห็นชอบและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
3) เอกสารแสดงความยินยอมของผู้เข้ารับการวิจัย 
4) แบบบันทึกข้อมูล 
5) รายชื ่อทีมวิจัยและผู ้ช่วยผู ้ว ิจ ัย ประวัติความรู ้ความชำนาญ ประวัติการอบรม          

พร้อมทั้งงานที่รับผิดชอบ 
6) คู่มือผู้วิจัยฉบับล่าสุด (investigator’s brochure) 
7) เอกสารแสดงการขนส่งผลิตภัณฑ์และสารที่ใช้ในการวิจัย (ถ้ามี) 
8) เอกสารแสดงการควบคุมปริมาณการรับจ่ายผลิตภัณฑ์และสารที่ใช้ในการวิจัย (ถ้ามี) 
9) บันทึกการเก็บตัวอย่างของเหลวหรือเนื้อเยื่อร่างกาย (ถ้ามี) 
10) สำเนารายงานความก้าวหน้าของการวิจัยที่ส่งให้คณะกรรมการฯ พิจารณา (ถ้ามี) 
11) รายงานการตรวจเยี ่ยมของคณะกรรมการกำกับดูแลข้อมูลและความปลอดภัย 

(DSMB) (ถ้ามี) 
12) รายงานการตรวจสอบโครงการของผู้ให้ทุน (monitoring report) 

5.3.4 รายละเอียดการทบทวนข้อมูล มีดังนี้ 
1) การแสดงความยินยอมของผู้เข้ารับการวิจัย 

(1) ผู้เข้ารับการวิจัยลงนามในเอกสารฉบับที่ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ 
(2) ได้รับการพิทักษ์ซึ่งสิทธิและความเป็นอยู่ที่ดีอย่างเหมาะสม 
(3) การรักษาความลับของข้อมูล ( ICH GCP 5.18.4) มีการเก็บเอกสารข้อมูลของ     

ผู้เข้ารับการวิจัยที่เข้าร่วมในโครงการวิจัยอย่างเหมาะสม และจำกัดผู้ที่สามารถ
เข้าถึงข้อมูล 

(4) ในบางกรณีอาจสังเกต/สัมภาษณ์ผู้ทำกระบวนการขอความยินยอมโดยได้รับข้อมูล 
2) การบันทึกข้อมูล 

(1) มีความถูกต้อง สมบูรณ์ และอ่านออก 
(2) ข้อมูลที ่บ ันทึกในแบบบันทึกข ้อมูลตรงกับในเอกสารต ้นฉบ ับ (source 

document) 
(3) การแก้ไขข้อมูลเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบที่ดี  
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3) ประวัติความรู้ความชำนาญ การฝึกอบรม และการมอบหมายงานของผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัย 
(1) ผู้วิจัยและคณะผู้วิจัยต้องผ่านการอบรม ICH-GCP มีความรู้ ความเข้าใจ และ

ปฏิบัติตามข้ันตอนวิธีดำเนินการวิจัยที่ระบุในโครงร่างการวิจัยอย่างเคร่งครัด 
(2) ปริมาณงานในโครงการวิจัยไม่มากเกินไปเมื่อพิจารณาถึงจำนวนผู้เข้ารับการวิจัย

ที่รับผิดชอบต่อจำนวนผู้วิจัย และผู้ช่วยผู้วิจัย 
4) บันทึกการจัดเก็บ การควบคุม และการทำลายผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการวิจัย ( ICH GCP 

5.18.4) 
มีการจัดเก็บ การใช้ การทำลาย และการควบคุมดูแลผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการวิจัยตามที่
ระบุไว้ในโครงร่างการวิจัยและคู่มือนักวิจัยที่ได้รับการพิจารณาให้การเห็นชอบจาก
คณะกรรมการฯ 

5) บันทึกทีเ่กี่ยวกับห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการวิจัย (laboratory) (ICH GCP 5.18.4) 
ห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการวิจัยมีการตรวจทางห้องปฏิบัติการด้วยวิธีที่ระบุไว้ในโครง
ร่างการวิจัยที่ได้รับการพิจารณาให้การเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ 

6) สถานที่วิจัย 
สถานที่มีความเหมาะสมและเอื้ออำนวยให้เกิดความปลอดภัยและความสะดวกสบาย
ต่อผู้เข้ารับการวิจัย 

5.4 การสรุปผลการตรวจเยี่ยมและข้อเสนอแนะ 
5.4.1 เมื่อสิ้นสุดการตรวจเยี่ยม คณะกรรมการฯ ตรวจเยี่ยมต้องสรุปผลการตรวจเยี่ยมและ

ข้อเสนอแนะแก่ผู ้วิจัยทันที พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู ้วิจัยซักถามหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติม 
(closing meeting) 

5.4.2 คณะกรรมการฯ ตรวจเยี่ยมจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจเยี่ยมในแบบรายงานการตรวจ
เยี่ยมเพ่ือกำกับดูแลการวิจัยให้แล้วเสร็จภายใน 7 วันทำการเพ่ือนำเข้าที่ประชุม 

5.4.3 ส่งร่างสำเนารายงานการตรวจเยี่ยมเพื่อกำกับดูแลการวิจัย (AF 19-02) 1 ฉบับ ให้ผู้วิจัย
ภายใน 1 วันทำการ และเก็บไว้ในแฟ้มโครงการ 1 ฉบับ 

5.4.4 ผู ้ว ิจ ัยตรวจสอบและสามารถท้วงติงผลการตรวจเยี ่ยมเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน                 
2 วันทำการ หากไม่ได้รับการท้วงติงหรือตอบกลับจากผู้วิจัยให้ถือว่าผู้วิจัยยอมรับผล        
การตรวจเยี่ยม 

5.5 การพิจารณาในที่ประชุม 
5.5.1 ประธานคณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยมฯ หรือเลขาฯ ที่ได้รับมอบหมายนำเสนอรายงาน          

การตรวจเยี่ยม พร้อมข้อท้วงติงจากผู้วิจัยในที่ประชุมคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจัย
เกี่ยวกับมนุษย์ครั้งถัดไป 

5.5.2 คณะกรรมการพิจารณาฯ ลงมติดังต่อไปนี้ 
1) รับทราบ 
2) ขอให้ผู้วิจัยแก้ไข 
3) ขอให้ผู้วิจัยชี้แจงเพ่ิมเติมเพ่ือพิจารณาใหม่ 
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4) ไม่เห็นชอบให้ดำเนินการวิจัยต่อ  
5.6 การแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้วิจัยหลักหรือผู้รับผิดชอบหน่วยงานของผู้วิจัย 

5.6.1 แจ้งผลการพิจารณาพร้อมส่งสำเนารายงาน 1 ฉบับ ให้ผู้วิจัยและอาจารย์ที่ปรึกษา (ในกรณี
หัวหน้าโครงการวิจัยเป็นนักศึกษา) รวมถึงผู ้บังคับบัญชาของหัวหน้าโครงการวิจัย 
ผู้สนับสนุนทุนวิจัย ภายใน 5 วันทำการหลังจากการประชุมพิจารณา 

5.6.2 ในกรณีที่มีการระงับโครงการชั่วคราว หรือยกเลิกการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์    
ให้ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยชุดนั้น แจ้งผลการติดตามประเมินโครงการวิจัย
ให้แก่หัวหน้าโครงการวิจัย รวมถึงผู้บังคับบัญชาของหัวหน้าโครงการวิจัยด้วยวาจาโดยเร็ว 
ก่อนส่งผลการพิจารณาตามข้อ 5.6.1  

5.7 การเก็บรายงานการตรวจเยี่ยม 
5.7.1 ต้นฉบับรายงานการตรวจเยี่ยมให้เก็บไว้เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารต้นฉบับโครงการวิจัย    

หนึ่งชุดเก็บไว้เป็นส่วนหนึ่งของโครงร่างการวิจัยนั้น ๆ  
5.7.2 สำเนารายงานการตรวจเยี่ยมให้เก็บในแฟ้มของคณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยมฯ รวมทั้ง     

ลงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลของสำนักงานฯ 
5.7.3 สำหรับโครงการวิจัยที่รอติดตามการตอบกลับจากผู้วิจัย ให้ดำเนินการตามวิธีดำเนินการ

มาตรฐาน (NPH REC SOP 23/02.0) 

6. ภาคผนวก 
AF 19-01 แบบประเมินการตรวจเยี่ยม 
AF 19-02 แบบรายงานผลการตรวจเยี่ยมเพ่ือกำกับดูแลการวิจัย 

7. เอกสารอ้างอิง 
7.1 International Conference on Harmonization, Good Clinical Practice Guideline           

(ICH GCP 2016) และ ICH GCP 1996 ฉบับภาษาไทย (ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2552) แปลโดย         
กองควบคุมยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 

7.2 แนวทางจริยธรรมการทำวิจัยในคนในประเทศไทย ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย 
พ.ศ. 2550 
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ใบสรุปการเตรียมวิธีดำเนินการมาตรฐาน 

 ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2550 ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2564 

เตรียมโดย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2550  28 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

อนุมัติโดย นายแพทย์จินดา แอกทอง 

 
 

(แพทยงดารารัตน์  รัตนรักษ์) 

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม 

วันที่อนุมัติ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

การแก้ไข   

เหตุผลที่แก้ไข  เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานปัจจุบัน 

 

 

  

(ดร.แพทย์หญิงดารารัตน์ รัตนรักษ์) 
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1. วัตถุประสงค์ 
เพื ่อช่วยในการบริหารจัดการเตรียมระเบียบวาระการประชุม (meeting agenda) การจัดประชุม 

(meeting procedure) และรายงานการประชุม (minutes) ตั ้งแต่การเตรียม การแจกจ่าย การบันทึก      
การตรวจสอบ และการเตรียมจดหมายต่าง ๆ ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 

2. ขอบเขต 
วิธีดำเนินการมาตรฐานครอบคลุมทุกขั้นตอนของการบริหารจัดการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการฯ 

ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ ก่อนการประชุม ระหว่างการประชุม ภายหลังการประชุม และการเขียน
รายงานการประชุม 

3. ความรับผิดชอบ 
ประธานคณะกรรมการฯ หรือเลขานุการคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมกันกำหนด   

วันประชุม และสถานที่ล่วงหน้า เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ติดต่อคณะกรรมการฯ เพื่อยืนยันการเข้าประชุม       
จัดเอกสารส่งให้ คณะกรรมการฯ เจ้าหน้าที ่สำนักงานฯ บันทึกรายงานการประชุม โดยมีเลขานุการ
คณะกรรมการฯ ควบคุมคุณภาพ และความถูกต้องของรายงานการประชุม รับรองรายงานการประชุม         
โดยคณะกรรมการฯ และลงนามรับรองโดยประธานคณะกรรมการฯ 

4. ขั้นตอนการปฏิบัติและผู้รับผิดชอบ 
 

ขั้นตอน การปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
1 ก่อนการประชุม ประธานคณะกรรมการฯ หรือเลขานุการคณะ

กรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ 
2 ระหว่างการประชุม ประธานคณะกรรมการฯ หรือเลขานุการคณะ

กรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ 
3 ภายหลังการประชุม ประธานคณะกรรมการฯ หรือเลขานุการคณะ

กรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ 
4. การเขียนรายงานการประชุม ประธานคณะกรรมการฯ หรือเลขานุการคณะ

กรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ 
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5. หลักการปฏิบัติ 
5.1 ก่อนการประชุม 

5.1.1 ประธานคณะกรรมการฯ หรือเลขานุการคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมกันกำหนด
วันประชุม และสถานที่ล่วงหน้า 

5.1.2 เจ้าหน้าที่ทำบันทึกเชิญประชุม และกำหนดการประชุม รวมทั้งยืนยันการเข้าร่วมประชุม
ของกรรมการอย่างน้อย 1 สัปดาห์ก่อนเข้าประชุม  

5.1.3 เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ติดต่อคณะกรรมการฯ เพ่ือยืนยันการเข้าประชุม 
5.1.4 เจ้าหน้าที ่สำนักงานฯ ติดตามผลการประเมินจากกรรมการฯ ผู ้ทบทวน 1 สัปดาห์           

ก่อนการประชุม 
5.1.5 เจ้าหน้าที ่ส ่งเอกสารที ่เก ี ่ยวข้องกับโครงการวิจัยให้กรรมการที ่ย ืนยันการเข้าร ่วม              

ลงรายละเอียดในสมุดรับ-ส่ง และจะต้องมีผู้ลงนามรับเอกสารทุกครั้ง 
5.1.6 เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เตรียมร่างรายงานการประชุม ตามลำดับระเบียบวาระการประชุม

ดังนี้ 
วาระท่ี 1 การประกาศการขัดแย้งแห่งผลประโยชน์ 
วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 
วาระท่ี 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

3.1 จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร 
3.2 อ่ืน ๆ 

วาระท่ี 4 เรื่องสืบเนื่องของโครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองแล้ว 
4.1 รายงานการแจ้งปิดโครงการวิจัย (Final Reports) 
4.2 รายงานความก้าวหน้าของการวิจัย (Progress Reports) 
4.3 โครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณารับรองและขอแก้ไขเพิ่มเติมเอกสารที่เข้า

ข่ายการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยแบบเร็ว  (Protocol amendment 
which is eligible for expedited review) 

4.4 การรายงานความปลอดภัยของโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณารับรองแล้ว
และเข้าข่ายการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยแบบเร็ว (Safety report which 
is eligible for expedited review) 

วาระท่ี 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกับโครงการวิจัยใหม่ 
5.1 โครงการวิจัยใหม่ที่เข้าข่ายการยกเว้นการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยแบบ

ปกต ิ(New Exemption Protocols) 
5.2 โครงการวิจัยใหม่ที่เข้าข่ายการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยแบบเร็ว  (New 

Expedited Protocols) 
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5.3 โครงการวิจัยที่คณะกรรมการฯ มีมติให้ผู ้วิจัยแก้ไข หรือชี้แจง ก่อนให้           
การรับรองผู้วิจัยได้ ดำเนินการแล้ว .......... โครงการ จึงได้ส่งให้กรรมการฯ 
ที่เป็นผู้ทบทวนพิจารณาผลการพิจารณา 

วาระท่ี 6 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
6.1 โครงการวิจัยใหม่ที่พิจารณาครั้งแรก (Initial review of new protocols) 
6.2 โครงการวิจัยผ่านการรับรองแล้วและขอต่ออายุการรับรอง (Renewal 

Protocols) 
6.3 โครงการวิจัยที ่ผ ่านการรับรองแล้วและมีการปรับปรุงแก้ไขเพิ ่มเติม 

(Protocol Amendments) 
6.4 รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง (SAE reports) 
6.5 รายงานการเบี่ยงเบน/ฝ่าฝืน/หรือไม่ปฏิบัติตาม (Protocol Deviation/ 

Violation/Non-compliance Reports) 
6.6 รายงานการตรวจเยี่ยม (Site Monitoring Reports) 

วาระท่ี 7 อ่ืน ๆ 
5.1.7 เจ้าหน้าที ่สำนักงานฯ จัดเตรียมห้องประชุม โน้ตบุ ๊ก LCD ให้พร้อมใช้ในวันประชุม

คณะกรรมการฯ 
5.2 ระหว่างการประชุม 

5.2.1 คณะกรรมการจะดำเนินการประชุมได้ต่อเมื่อองค์ประชุมครบตามวิธีดำเนินการมาตรฐาน 
REC 03/02.0 

5.2.2 กรรมการที ่เข้าร่วมประชุมต้องลงลายมือชื ่อลงในแฟ้มบันทึกผู ้ เข้าร่วมการประชุม          
หากมีผู้สังเกตการณ์  ผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะสาขาหรือที่ปรึกษาอิสระ จะต้องลงลายมือชื่อและ      
ลงนามในบันทึกการรักษาความลับก่อนที่จะเข้าร่วมประชุม ประธานจะเป็นผู้แนะนำ       
บุคคลข้างต้นต่อคณะกรรมการ 

5.2.3 เจ้าหน้าที่ต้องลงบันทึกเวลาที่เริ่มประชุม บันทึกเวลาเข้า และเวลาออกจากการประชุมของ
กรรมการ ผู้วิจัย ผู้สังเกตการณ์ และเวลาปิดการประชุม 

5.2.4 เจ้าหน้าที่จะต้องตรวจสอบองค์ประชุมทุกครั้งก่อนที่กรรมการท่านใดท่านหนึ่งจะออกจาก
ห้องประชุม 

5.2.5 ประธานคณะกรรมการดำเนินการประชุมตามลำดับของวาระการประชุม แต่อาจสลับวาระ
การประชุมได้ตามความเหมาะสม 

5.2.6 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการผู ้เข้าข่ายที ่อาจมีผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of 
Interests) ประธานมีหน้าที่ต้องแจ้งให้คณะกรรมการรับทราบก่อนเริ่มการประชุม 

5.2.7 ให้กรรมการและ/หรือที่ปรึกษาอิสระ (Independent consultant) เปิดเผยการขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ 
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5.2.8 ในการประชุม ถ้ามีการพิจารณาเรื่องที่กรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสีย กรรมการจะต้องออกจาก
ห้องประชุมก่อนการพิจารณา และอาจมีสิทธิ์เข้าชี้แจงข้อเท็จจริง หรือแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื ่องนั้น เฉพาะกรณีที่คณะกรรมการร้องขอ แต่ต้องไม่อยู่ร่วมประชุมในขณะ
พิจารณาตัดสินรวมทั้งไม่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียง   

5.2.9 ในการประชุมหากมีการเชิญผู้วิจัยให้เข้ามาชี้แจงหรือตอบข้อซักถาม ในที่ประชุม ประธาน
จะเป็นผู้รับผิดชอบในการถามประเด็นตามข้อตกลงของที่ประชุม โดยกรรมการในที่ประชุม
มีหน้าที่รับฟัง หลังจากที่ผู้วิจัยได้ชี้แจงหรือตอบข้อคำถามเสร็จสิ้นแล้ว กรรมการอาจมี
คำถามเพ่ิมเติมเพ่ือความชัดเจน และอยู่ในประเด็นคำตอบหรือคำชี้แจงของผู้วิจัย ทั้งนี้ควร
ใช้ถ้อยคำที่สุภาพและเหมาะสม การอภิปรายและลงมติจะทำได้ก็ต่อเมื่อผู้วิจัยได้ออกจาก
ห้องประชุมเป็นที่เรียบร้อย 

5.2.10 ในการประชุมอาจมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะสาขาหรือที่ปรึกษาอิสระ เพื่อให้ข้อมูล
เกี่ยวกับโครงการวิจัยตามที่คณะกรรมการร้องขอ แต่ผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะสาขาหรือที่ปรึกษา
อิสระอาจอยู่ร่วมการประชุมขณะพิจารณาได้ แต่ไม่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียง  

5.2.11 กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้พิจารณาเพื่อประเมินโครงการวิจัยจะนำเสนอโครงการวิจัย
โดยย่อ และสรุปประเด็นดังนี้ 
1) ระเบียบวิธีวิจัยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือคำถามของการวิจัย 
2) ความเสี่ยงที่ผู้เข้ารับการวิจัยจะได้รับจากการวิจัย หากเป็นการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับยา

หลอกหรือเครื่องมือทางการแพทย์ ให้ประเมินความเสี่ยงของยาหลอกและเครื่องมือ
แพทย์เพ่ิมเติม  

3) ประโยชน์ที่ผู้เข้ารับการวิจัยจะได้รับจากการวิจัย 
4) การประเมินระดับความเสี่ยงเทียบกับประโยชน์ที่ผู้เข้ารับการวิจัยจะได้รับดังนี้ 

(1) มีความเสี่ยงไม่เกินความเสี่ยงเล็กน้อย  
(2) มีความเสี่ยงเกินกว่าความเสี่ยงเล็กน้อยแต่มีประโยชน์ต่อตัวผู้เข้ารับการวิจัย

โดยตรง  
(3) มีความเสี่ยงเกินกว่าความเสี่ยงเล็กน้อยและไม่มีประโยชน์ต่อตัวผู้เข้ารับการวิจัย

โดยตรง แต่มีความเป็นไปได้ที่จะได้รับความรู้ เกี่ยวกับโรคหรือสภาวะที่ผู้เข้ารับ
การวิจัยเป็น  

(4) มีความเสี่ยงและประโยชน์ไม่ตรงกับที่กล่าวมาแล้วทั้งสามกลุ่ม แต่อาจมีโอกาสที่
จะเข ้าใจ หร ือป้องกันหร ือบรรเทาปัญหาร ้ายแรงที ่กระทบสุขภาพและ        
ความเป็นอยู่ที่ดีของผู้เข้ารับการวิจัย 

5) ความยุติธรรมในการคัดเลือกผู้เข้ารับการวิจัยเข้าร่วมโครงการ 
6) ความครบถ้วนและเหมาะสมของการให้ข้อมูลแก่ผู้เข้ารับการวิจัย 
7) ความรู้ความเชี่ยวชาญ ประวัติการอบรมจริยธรรมการวิจัยที่เกี่ยวข้องและศักยภาพ

ของผู้วิจัยในการดำเนินการวิจัย  
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8) ความเหมาะสมของเอกสารอื ่น ๆ ที ่เกี ่ยวข้องกับโครงการวิจัย เช่น แผ่นป้าย
ประชาสัมพันธ์ คู่มือผู้เข้ารับการวิจัย เอกสารให้ความรู้ เป็นต้น  

5.2.12 กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ความเห็นเบื้องต้น จากนั้นประธานจะให้โอกาส กรรมการใน
ที่ประชุมอภิปราย เสนอความคิดเห็นเพ่ิมเติม   

5.2.13 เมื ่อเสร็จสิ ้นการอภิปรายแล้ว ประธานจะขอให้กรรมการลงมติโดยอิสระ ในประเด็น
ดังต่อไปนี้ 
1) การประเมินระดับความเสี่ยงเทียบกับประโยชน์ที่ผู้เข้ารับการวิจัยจะได้รับ  
2) ผู้เข้ารับการวิจัยเป็นกลุ่มเปราะบางหรือไม่ และเหตุผลที่ทำการวิจัยในผู้เข้ารับการวิจัย

กลุ่มนี้ 
3) ความเหมาะสมของการใช้ยาหลอก (ถ้ามี) 
4) ความเสี่ยงของเครื่องมือแพทย์ (ถ้ามี) 
5) คุณสมบัติของนักวิจัย (Investigator’s qualification) ได้แก่ 

(1) การผ่านการอบรมจริยธรรมการวิจ ัยในมนุษย์ หรือ GCP (Good Clinical 
Practice) 

(2) ความเชี่ยวชาญของผู้วิจัยหลักตามสาขาวิชา 
6) ความถี่ของการกำหนดให้ผู้วิจัยรายงานความก้าวหน้า 

5.2.14 กรรมการแต่ละท่านมีอิสระในการลงคะแนนเสียงรับรอง ไม่ร ับรอง หรือมีมติอื ่น  ๆ            
ที ่คณะกรรมการกำหนด โดยมีสิทธิ ์ลงคะแนนเสียงได้อย่างใดอย่างหนึ ่ง พร้อมทั ้งให้
เจ้าหน้าที่บันทึกจำนวนของกรรมการและเหตุผลที่ไม่รับรองในรายงานการประชุม 

5.2.15 มติของที่ประชุมสำหรับการรับรองโครงการวิจัยใหม่ 
1) ให้ความเห็นชอบ หมายถึง ให้ผู ้วิจัยสามารถเริ่มการวิจัยได้โดยไม่ต้องมีการแก้ไข

เพ่ิมเติมโครงร่างการวิจัยหลังจากได้รับ certificate of approval (AF 09-01) 
2) ปรับปรุงแก้ไขเพื่อเห็นชอบ หมายถึง ผู้วิจัยแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัย (minor 

revision) ตามข้อเสนอแนะ ก่อนที่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์    
จะออกใบรับรองให้มิฉะนั้นต้องนำเข้าพิจารณาในที่ประชุม 

3) ไม่ให้ความเห็นชอบ หมายถึง ผู้วิจัยไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการวิจัยในเรื่องที่นำเสนอ 
ผู้วิจัยสามารถอุทธรณ์ได้ 

5.2.16 ในกรณีที่คณะกรรมการมีมติเห็นชอบหรือปรับปรุงแก้ไขเพื่อเห็นชอบโครงร่างการวิจัย
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี ่ยวกับมนุษย์ จะระบุความถี ่ของการส่งรายงาน
ความก้าวหน้าของการวิจัยตามความเหมาะสมกับความเสี่ยงต่อผู้เข้ารับการวิจัยที่เข้าร่วม  
ในโครงการวิจัย (ICH GCP 4.10.1) 
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5.2.17 มติที่ประชุมสำหรับโครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการแล้ว 
1) รับทราบ/รับรอง 
2) ขอให้ปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือเห็นชอบ  
3) ขอให้ดำเนินการตรวจเยี่ยม 
4) ขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการฯ เป็นกรณีพิเศษ (Extra meeting)  
5) ขอให้ระงับโครงการวิจัยชั่วคราว (Suspension)  
6) ขอให้ยุติโครงการวิจัยก่อนกำหนด (Termination)  
7) ขอให้ถอนการรับรอง  

5.2.18 เจ้าหน้าที่จะรวบรวมผลการลงมติแจ้งประธาน ให้ประกาศผล 
5.2.19 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือฉันทามติ ในกรณีที่ไม่สามารถหาฉันทามติได้ให้ใช้เสียง

ข้างมากขององค์ประชุม หรือเสียงข้างมากของกรรมการเท่าที่มีอยู่ในขณะนั้น กรรมการ       
คนหนึ ่งให ้ม ีส ิทธ ิ ์ออกเส ียงได ้เป ็นหนึ ่งคะแนนเส ียง ประธานมีส ิทธิ์ งดออกเส ียง                  
โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ในที ่ประชุมลงมติใหม่อีกหนึ ่งครั้ง         
หากคะแนนเสียงเท่ากันอีก ให้ประธานออกเสียงเพ่ิมอีกหนึ่งคะแนน 

5.2.20 ผลการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ถือเป็นที่สิ ้นสุด   
เว้นแต่กรณีที ่ผู ้บริหารสูงสุดของหน่วยงานเห็นว่าการดำเนินโครงการวิจัยที ่ได้ผ่าน          
การรับรองด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย จะเกิดผล
กระทบต่อหน่วยงานอย่างร้ายแรง ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานจะยับยั้งมิให้ผู้วิจัยดำเนิน
โครงการนั้นต่อไปก็ได้ แต่ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานไม่สามารถอนุมัติให้มีการดำเนินการ
วิจัยของโครงการวิจัยที่ไม่ผ่านการรับรองด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัย 

5.2.21 ในกรณีที่มีโครงการวิจัยที่ดำเนินการในหลายสถาบัน คณะกรรมการฯที่ทำหน้าที่พิจารณา
โครงการวิจัย ดังกล่าวอาจรับโอนหรือมอบหมายให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยฯ    
ของสถาบันอื ่นหรือสถาบันอิสระ ทำหน้าที ่พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แทน
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยได้ ทั้งนี้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยฯต้องทำบันทึก
การตกลงร ่วมกันระหว ่างสถาบันและกำหนดแนวทางปฏิบ ัต ิในการให้ร ับรองผล                    
การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ดังกล่าว 

5.2.22 เลขานุการและเจ้าหน้าที่สำนักงานบันทึกการอภิปรายและมติของคณะกรรมการลงใน
บันทึกรายงานการประชุมของครั้งนั้น ๆ 

 
 
 
 
 



 
มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 

โรงพยาบาลนครปฐม กระทรวงสาธารณสุข 
NPH REC 20/02.0 

การเตรียมระเบียบวาระการประชุมและการจัดประชุม 
และรายงานการประชุม 

Agenda Preparation, Meeting Procedures and Minutes 

เริ่มใช้ 30 กรกฎาคม 2564 

หน้า 144 ของ 175 หน้า 

 

144 

5.3 ภายหลังการประชุม 
5.3.1 เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ แจ้งผลการพิจารณาโครงร่างการวิจัยให้ผู้วิจัยหลักทราบทางจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์ และส่งบันทึกแจ้งผลเป็นลายลักษณ์อักษรตามหลังภายใน 7 วัน  
5.3.2 การออกหนังสือรับรอง กรณีมติที่ประชุมให้การรับรองโครงการวิจัย 

1) เจ้าหน้าที่ลงรายละเอียดในฐานข้อมูลที่ศูนย์ฯกำหนดเพื่อระบุสถานะปัจจุบันของ
โครงการวิจัย  

2) พิมพ์เอกสารรับรองโครงการวิจัย แบบ Full board (ภาษาภาษาไทยและอังกฤษ)   
AF 09-01 

3) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารรับรอง 
4) เจ้าหน้าที่เสนอเอกสารรับรองให้ประธานพิจารณา ภายใน 1 วันทำการ หลังจากวันที่

ประชุม 
5) ประธานพิจารณาลงนาม ภายใน 1 วันทำการ นับจากวันประชุม  
6) เจ้าหน้าที่ประทับตรารับรองในเอกสารข้อมูลคำอธิบายสำหรับผู้รับการวิจัย เอกสาร

แสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัย และแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ ฉบับที่
คณะกรรมการให้การรับรอง 

7) สำเนาหนังสือรับรอง 2  ชุด (เก็บเข้าต้นฉบับเอกสารโครงการวิจัย 1 ชุด และเก็บเข้า
แฟ้มหนังสือรับรอง 1 ชุด)  

8) เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เอกสารส่งออกของสำนักงานฯ 
9) จัดส่งหนังสือรับรองและเอกสารข้อมูลคำอธิบายสำหรับผู้รับการวิจัย เอกสารแสดง

ความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัย และแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ที่ประทับตรารับรอง 
ตามระบบสารบรรณ ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันที่ประชุม 

5.3.3 การออกหนังสือแจ้งผลกรณีมติท่ีประชุมให้ผู้วิจัยแก้ไขหรือชี้แจงเพ่ิมเติม 
1) เจ้าหน้าที่ลงรายละเอียดในฐานข้อมูลเพื่อระบุสถานะปัจจุบันของโครงการวิจัย 
2) เจ้าหน้าที่พิมพ์จดหมายแจ้งผลการพิจารณาตามมติที่ประชุม กรณีปรับปรุงแก้ไขเพ่ือ

เห็นชอบ ให้ใช้แบบฟอร์ม AF 09-02 
3) เจ้าหน้าที ่นำเสนอแก่เลขานุการภายใน 1 วันทำการ หลังจากการประชุมเพ่ือ

ตรวจสอบความถูกต้อง 
4) เจ้าหน้าที่แก้ไขตามที่เลขานุการตรวจสอบ ภายใน 1 วันทำการ 
5) เจ้าหน้าที่เสนอจดหมายแจ้งผลการพิจารณาโครงการวิจัยแก่ประธาน ภายใน 1 วันทำการ 
6) ประธานพิจารณาลงนาม ภายใน 1 วันทำการ  
7) เจ้าหน้าที่สำเนาหนังสือแจ้งผล 1 ชุด เก็บเข้าต้นฉบับเอกสารโครงการวิจัย 
8) เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เอกสารส่งออก 
9) เจ้าหน้าที่จัดส่งหนังสือแจ้งผลไปยังผู้วิจัย ตามระบบสารบรรณภายใน 5 วันทำการ    

นับจากวันที่ประชุม 



 
มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 

โรงพยาบาลนครปฐม กระทรวงสาธารณสุข 
NPH REC 20/02.0 

การเตรียมระเบียบวาระการประชุมและการจัดประชุม 
และรายงานการประชุม 

Agenda Preparation, Meeting Procedures and Minutes 

เริ่มใช้ 30 กรกฎาคม 2564 

หน้า 145 ของ 175 หน้า 

 

145 

5.3.4 การออกหนังสือแจ้งผลกรณีมติท่ีประชุมไม่รับรอง ยุติการรับรอง หรือถอนการรับรอง 
1) เจ้าหน้าที่ลงรายละเอียดในฐานข้อมูล เพ่ือระบุสถานะปัจจุบันของโครงการวิจัย 
2) เจ้าหน้าที่พิมพ์จดหมายแจ้งผลการพิจารณาตามมติที่ประชุม  

(1) กรณีไม่รับรองให้ใช้แบบฟอร์ม AF 09-03 
(2) กรณยีุติ/ถอนการรับรองให้ใช้แบบฟอร์ม AF 20-04 

3) เจ้าหน้าที ่นำเสนอแก่เลขานุการภายใน 1 วันทำการ หลังจากการประชุมเพ่ือ
ตรวจสอบความถูกต้อง 

4) เจ้าหน้าที่แก้ไขตามที่เลขานุการตรวจสอบ ภายใน 1 วันทำการ 
5) เจ้าหน้าที่เสนอจดหมายแจ้งผลการพิจารณาโครงการวิจัยแก่ประธาน ภายใน 1 วันทำการ  
6) ประธานพิจารณาลงนาม ภายใน 1 วันทำการ  
7) เจ้าหน้าที่สำเนาหนังสือแจ้งผล 1 ชุด เก็บเข้าต้นฉบับเอกสารโครงการวิจัย 
8) เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เอกสารส่งออก 
9) ให้สำเนาการแจ้งผลการพิจารณาไปยังหัวหน้าภาควิชา/หน่วยงานหรือคณบดีที่หัวหน้า

โครงการวิจัยสังกัด เจ้าหน้าที่พิมพ์จดหมายแจ้งผลการพิจารณาตามมติที่ประชุม 
5.3.5 เจ้าหน้าที ่จัดส่งหนังสือแจ้งผลไปยังผู ้วิจัย ตามระบบสารบรรณ ภายใน 5 วันทำการ         

นับจากวันที่ประชุม 
5.4 การเขียนรายงานการประชุม 

5.4.1 หลักการเขียนรายงานการประชุม 
1) ใช้ตัวแบบรายงานการประชุม (template) 
2) การบันทึกการอภิปรายหรือผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ต้องมีความถูกต้อง

ครบถ้วน และใช้ภาษาเขียนที่อ่านเข้าใจง่าย 
3) มีการตรวจสอบความถูกต้องของตัวสะกดและไวยากรณ์ ในรายงานการประชุม 

5.4.2 เจ้าหน้าที่จัดพิมพ์ร่างรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จภายใน 1 วันทำการ หลังจากวันที่
ประชุม 

5.4.3 เจ้าหน้าที ่ทำหน้าที ่ตรวจสอบความถูกต้องของเนื ้อหาสาระคำสะกด ให้ถูกต้องตาม         
หลักภาษา และรายละเอียดของร่างรายงานการประชุม 

5.4.4 เจ้าหน้าที ่เสนอร่างรายงานการประชุมแก่เลขานุการของการประชุม เพื ่อตรวจทาน          
ความถูกต้องสมบูรณ์ ให้แล้วเสร็จภายใน 1 วันทำการ 

5.4.5 เจ้าหน้าที่แก้ไขร่างรายงานแล้วส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ให้แก่เลขานุการของการประชุม
ตรวจสอบแล้วลงนามและวันที่ ให้แล้วเสร็จภายใน 1 วันทำการ 

5.4.6 เจ้าหน้าที่เสนอรายงานฉบับสมบูรณ์แก่ประธานเพื่อลงนามและวันที่ภายใน 1 วันทำการ 
5.4.7 รายงานการประชุมถือเป็นเอกสารที่ต้องรักษาความลับ และต้องรวบรวมเก็บไว้ในห้องเก็บ

เอกสารที่จำกัดผู้เข้าถึงข้อมูล ตามวิธีดำเนินมาตรฐาน REC 23/02.0 
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6. ภาคผนวก 
AF 20-01 บันทึกขอเชิญประชุมและระเบียบวาระการประชุม  
AF 20-02 โครงร่างการวิจัยที่นำเข้าพิจารณา  
AF 20-03 แบบฟอร์มรายงานการประชุม 
AF 20-04 หนังสือแจ้งผลกรณียุต/ิถอนการรับรอง 

7. เอกสารอ้างอิง 
7.1 International Conference on Harmonization, Good Clinical Practice Guideline               

(ICH GCP 2016) และ ICH GCP 1996 ฉบับภาษาไทย (ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2552) แปลโดย       
กองควบคุมยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 

7.2 แนวทางจริยธรรมการทำวิจัยในคนในประเทศไทย ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย 
พ.ศ. 2550 
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อนุมัติโดย นายแพทย์จินดา แอกทอง 

 
 

(แพทยงดารารัตน์  รัตนรักษ์) 

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม 

วันที่อนุมัติ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

การแก้ไข   

เหตุผลที่แก้ไข  เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานปัจจุบัน 

 

 

 

  

(ดร.แพทย์หญิงดารารัตน์ รัตนรักษ์) 
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1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือเป็นแนวทางในการดำเนินการประชุมกรณีเฉพาะกิจ 
1.2 เพื่อเป็นแนวทางในการทบทวน พิจารณา และลงมติ ในเรื่องต่าง ๆ ของการประชุมกรณีเฉพาะกิจ/

พิเศษ 

2 ขอบเขต 
วิธีดำเนินการมาตรฐานครอบคลุมการประชุมกรณีเฉพาะกิจ/พิเศษ สำหรับเรื ่องต่าง  ๆ ที่ต้องการ             

การพิจารณา โดยคณะกรรมการฯ นอกเหนือจากการประชุมตามกำหนดปกต ิ

3 ความรับผิดชอบ 
3.1 ประธานคณะกรรมการฯ เป็นผู้เรียกประชุมกรณีเฉพาะกิจ/พิเศษ 
3.2 เจ้าหน้าที่และเลขานุการ มีหน้าที่จัดองค์ประชุมและวาระก่อนการประชุม  
3.3 เจ้าหน้าที่และเลขานุการ มีหน้าที่นำเสนอข้อมูลรายละเอียดประกอบวาระการประชุมต่อประธาน  
3.4 ประธานคณะกรรมการมีหน้าที่ดำเนินและควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามที่กำหนด  
3.5 เลขานุการมีหน้าที่นำเสนอรายละเอียดประกอบวาระต่อที่ประชุม 
3.6 เจ้าหน้าที่มีหน้าที่บันทึกการประชุม และเลขานุการตรวจสอบความถูกต้องของ มติที่ประชุมตาม

วาระในระหว่างการประชุม  
3.7 ประธานคณะกรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่ในการควบคุมคุณภาพและความถูกต้อง ของรายงาน

การประชุมเม่ือการประชุมสิ้นสุดลง  

4. ขั้นตอนการปฏิบัติและผู้รับผิดชอบ 
 

ขั้นตอน การปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
1 การเรียกประชุมเป็นกรณีเฉพาะกิจ/พิเศษ ประธานคณะกรรมการฯ 
2 ระหว่างการประขุมคณะกรรมการฯ ประธานคณะกรรมการฯ และคณะกรรมการฯ 
3 ภายหลังการประชุมคณะกรรมการฯ เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
โรงพยาบาลนครปฐม กระทรวงสาธารณสุข 

NPH REC 21/02.0 

การประชุมเฉพาะกิจ 
Special Meeting 

เริ่มใช้ 30 กรกฎาคม 2564 

หน้า 150 ของ 175 หน้า 
 

150 

5. หลักการปฏิบัติ 
5.1 ก่อนการประขุมคณะกรรมการฯ 

5.1.1 การประชุมกรณีเฉพาะกิจ/พิเศษ จะกระทำในกรณีใดกรณีหนึ่งที่เกิดขึ้นใน ณ หน่วยงาน
ดังต่อไปนี้ 
1) มีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรง และไม่คาดคิดมาก่อน (unexpected) หรือ

การตายเกิดขึ้นกับผู้เข้ารับการวิจัยที่เข้าร่วมในโครงการวิจัย 
2) เรื่องที่ต้องการการพิจารณาเร่งด่วน เนื่องจากมีผลกระทบต่อหน่วยงาน ชุมชนหรือ

เศรษฐกิจ หรือความมั่นคงของชาติ 
3) เรื่องอ่ืน ๆ ที่ประธานคณะกรรมการฯ เห็นควรให้มีการประชุมกรณีเฉพาะกิจ/พิเศษ 

5.1.2 เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ แจ้งให้กรรมการฯ ทราบถึงการเรียกประชุมกรณีเฉพาะกิจ/พิเศษและ
จัดส่งสำเนาเอกสารที่จะนำเข้าพิจารณาให้กรรมการฯ ที่จะเข้าร่วมประชุม 

5.2 ระหว่างการประชุมคณะกรรมการฯ 
5.2.1 การประชุมกรณีเฉพาะกิจ/พิเศษ ต้องประกอบด้วยองค์ประชุมเช่นเดียวกับการประชุม

คณะกรรมการฯ 
5.2.2 การประชุมกรณีเฉพาะกิจ/พิเศษ ต้องปฏิบัติตามวิธีดำเนินการมาตรฐานในเรื่องต่าง  ๆ ที่

เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ จะต้องบันทึกรายงานการประชุม 
5.3 ภายหลังการประชุมคณะกรรมการฯ 

หลังการประชุมกรณีเฉพาะกิจ/พิเศษ เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ต้องจัดเก็บเอกสาร และปฏิบัติตาม
วิธีดำเนินการมาตรฐาน REC 23/02.0 

6. ภาคผนวก 
-ไม่มี- 

7. เอกสารอ้างอิง 
7.1 International Conference on Harmonization, Good Clinical Practice Guideline           

(ICH GCP 2016) และ ICH GCP 1996 ฉบับภาษาไทย (ปร ับปร ุงใหม่ พ.ศ. 2552) แปลโดย        
กองควบคุมยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 

7.2 แนวทางจริยธรรมการทำวิจัยในคนในประเทศไทย ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย 
พ.ศ. 2550 
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ใบสรุปการเตรียมวิธีดำเนินการมาตรฐาน 
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อนุมัติโดย นายแพทย์จินดา แอกทอง 

 
 

(แพทยงดารารัตน์  รัตนรักษ์) 
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การแก้ไข   

เหตุผลที่แก้ไข  เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานปัจจุบัน 

 

 

 

  

(ดร.แพทย์หญิงดารารัตน์ รัตนรักษ์) 
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1. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเป็นแนวทางสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน เลขานุการ หรือผู้ประสานงานของคณะกรรมการจริยธรรม

การวิจัยเกี ่ยวกับมนุษย์ โรงพยาบาลนครปฐม ในการติดต่อสื ่อสารกับคณะกรรมการจริยธรรม ผู ้ว ิจัย 
ผู้สนับสนุนการวิจัย ผู้เข้ารับการวิจัยที่เข้าร่วมในการวิจัย และสถาบันอ่ืน ๆ 

2. ขอบเขต 
วิธีดำเนินการมาตรฐานครอบคลุมการติดต่อสื่อสารทุกประเภทกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย

ทุกภาคส่วน 

3. ความรับผิดชอบ 
เมื ่อมีการติดต่อสื ่อสารผู ้ท ี ่ม ีส ่วนเกี ่ยวข้องกับโครงการวิจ ัยทุกภาคส่วน การดำเนินงานของ

คณะกรรมการฯ และ เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ใช้บันทึก จดหมาย โทรสาร เป็นลายลักษณ์อักษร website แต่ใน
กรณีเร่งด่วน อาจใช้โทรศัพท์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ก่อนตามด้วยเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร 

4. ขั้นตอนการปฏิบัติและผู้รับผิดชอบ 
 

ขั้นตอน การปฏิบัติ ผู้รับผิดขอบ 

1 วิธีการติดต่อสื่อสาร 
ประธานคณะกรรมการฯ/ เลขานุการคณะ

กรรมการฯ และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 

2 ข้อความในบันทึกสื่อสาร 
ประธานคณะกรรมการฯ เลขานุการคณะ

กรรมการฯ หรือเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 
3 การแจกจ่ายและจัดเก็บบันทึก เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 

 

5. หลักการปฏิบัติ 
5.1 วิธีการติดต่อสื่อสาร 

5.1.1 วิธีการติดต่อสื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษรอาจทำได้หลายวิธี ได้แก่ การเขียนด้วยลายมือการ
พิมพ์ หรือการพิมพ์เล็บไว้ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้บันทึกจดหมาย โทรสาร website 

5.1.2 ในกรณีเร่งด่วนที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีของผู้เข้ารับการวิจัยจะ
ติดต่อโดย โทรศัพท์ โทรสาร หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ควรบันทึกประเด็น
สำคัญในสมุดรับเรื่อง 

5.2 ข้อความในบันทึกการสื่อสาร 
เอกสารที่ใช้ติดต่อสื่อสารควรประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ 
1) วันที่ติดต่อสื่อสาร 
2) ข้อมูลเกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย ได้แก่ รหัสโครงการวิจัย ผู้วิจัย ผู้ให้ทุนวิจัย เป็นต้น 
3) ชื่อผู้ที่ติดต่อด้วย พร้อมทั้งท่ีอยู่ เบอร์โทรศัพท์ หรือ อีเมล์ 
4) สรุปข้อมูลที่ต้องการติดต่อสื่อสาร 
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5) แผนการติดตามผล (ถ้ามี) 
6) ลงนามประธานคณะกรรมการฯ หรือเลขานุการคณะกรรมการฯ 
7) ชื่อผู้ประสานงาน พร้อมทั้งที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ หรือ อีเมล์ 

5.3 การแจกจ่ายและจัดเก็บบันทึกการสื่อสาร 
เมื่อเตรียมเอกสาร/หนังสือ ติดต่อสื่อสารแล้ว ทำสำเนาเอกสารเพ่ือแจกจ่าย หรือเก็บไว้ดังนี้ 
1) เก็บไว้กับแฟ้มโครงการวิจัยนั้น ๆ 
2) แจกจ่ายให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ถ้าผ่านทาง website ต้องมี password เฉพาะผู้มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล

เท่านั้น 
3) กรณีเร่งด่วนควรบันทึกประเด็นสำคัญในสมุดรับเรื่อง 

6. ภาคผนวก 
AF 22-01 แบบฟอร์มบันทึกการติดต่อสื่อสาร 

7. เอกสารอ้างอิง 
7.1 International Conference on Harmonization, Good Clinical Practice Guideline            

(ICH GCP 2016) และ ICH GCP 1996 ฉบับภาษาไทย (ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2552) แปลโดย       
กองควบคุมยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 

7.2 แนวทางจริยธรรมการทำวิจัยในคนในประเทศไทย ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย 
พ.ศ. 2550 
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ใบสรุปการเตรียมวิธีดำเนินการมาตรฐาน 

 ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2550 ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2564 

เตรียมโดย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2550  28 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

อนุมัติโดย นายแพทย์จินดา แอกทอง 

 
 

(แพทยงดารารัตน์  รัตนรักษ์) 

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม 

วันที่อนุมัติ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

การแก้ไข   

เหตุผลที่แก้ไข  เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานปัจจุบัน 

 

 

 

  

(ดร.แพทย์หญิงดารารัตน์ รัตนรักษ์) 
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1. วัตถุประสงค ์
เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียม รวบรวม เก็บรักษาและค้นหาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยที่ได้         

รับการพิจารณาให้การเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ ของโรงพยาบาลนครปฐม 
และโครงการวิจัยที่กำลังดำเนินการอยู่ ทั้งนี้เพ่ือความสะดวกในการค้นหา ตรวจสอบ และดำรงไว้ซึ่งการรักษา
ความลับของต้นฉบับและสำเนาโครงร่างการวิจัยหรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2. ขอบเขต 
2.1 วิธีดำเนินการมาตรฐานครอบคลุมการบริหารจัดการโครงร่างการวิจัยและเอกสารที่เกี่ยว ข้องทุก

โครงการที่ได้รับการพิจารณาให้การเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์  
โรงพยาบาลนครปฐม ได้แก่ การเก็บรักษาและค้นหา เพ่ือทบทวนและตรวจสอบ 

2.2 การขอค้นและขอสำเนาเอกสารที่ต้องรักษาความลับโดยบุคคลอื่นนอกเหนือจากกรรมการฯ หรือ
เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ต้องได้ร ับอนุญาตจากประธานคณะกรรมการฯ หรือ เลขานุการคณะ
กรรมการฯ หรือผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฯ และผู้ร้องขอต้องลงนามในเอกสารการรักษา
ความลับ 

2.3 การทำลายเอกสารและแผ่น CD ที่ไม่ใช้ไม่ต้องการเก็บ และเอกสารโครงการที่ครบกำหนดทำลาย 

3. ความรับผิดชอบ 
เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ มีหน้าที่บริหารจัดการในการเตรียม 

รวบรวม เก็บรักษาเอกสาร และทำลายเอกสารที่ เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยตามระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้เพ่ือ
ความสะดวกในการค้นหา และคงไว้ซึ่งการรักษาความลับของข้อมูล 

4. ขัน้ตอนการปฏิบัติและผู้รับผิดชอบ 
 

ขั้นตอน การปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 

1 การรวบรวมเอกสารที่เก่ียวข้องกับโครงการวิจัย เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 
2 การบริหารจัดการแฟ้มเอกสารโครงการวิจัย เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 
3 การจัดกลุ่มโครงการวิจัย เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 
4 การค้นเอกสารโครงการวิจัย เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 
5 การทำลายเอกสาร เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 
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5. หลักการปฏิบัติ 
5.1 การรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย 

5.1.1 เก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย 
5.1.2 จัดหมวดหมู่ของเอกสารตามสารบัญเอกสาร (AF 23-01) 
5.1.3 ทำสันแฟ้มระบุ 

1) หมายเลขโครงการ 
2) วิธีพิจารณา : Exempt, Expedited, Full board 
3) หมายเลขแฟ้ม ในกรณีที่มีมากกว่า 1 แฟ้ม 
4) วันที่ปิดโครงการ ในกรณีที่มีการแจ้งปิดการวิจัยแล้ว 
5) วันที่ครบกำหนดทำลาย ในกรณีที่มีการแจ้งปิดการวิจัยแล้ว 

5.2 การบริหารจัดการแฟ้มเอกสารโครงการวิจัย 
5.2.1 เก็บแฟ้มเอกสารโครงการวิจัยในสถานที่ที่ปลอดภัย และจำกัดผู้เข้าถึง และลง log book 

เมื่อนำเข้า หรือออกจากที่เก็บ 
5.2.2 เก็บเอกสารไว้จนถึงเวลาครบกำหนดทำลาย 

5.3 การจัดกลุ่มโครงร่างการวิจัย และกำหนดระยะเวลาการเก็บเอกสาร มีรายละเอียดดังนี้ 
5.3.1 โครงการวิจ ัยที ่กำลังดำเนินการ หรือ Active file ได้แก่ โครงร่างการวิจ ัยที ่ ไ ด้รับ           

การเห็นชอบ และผู้วิจัยกำลังดำเนินการอยู่ 
5.3.2 โครงการวิจัยที่ไม่มีการดำเนินงาน หรือ Inactive file (กำหนดให้เก็บเอกสารไว้ 3 ปี)    

(ICH GCP 3.4) ได้แก ่
1) โครงร่างการวิจัยที่ได้รับการเห็นชอบ และการวิจัยสิ้นสุดแล้ว ผู้วิจัยส่งรายงานสรุป

ผลการวิจัย (Final report) หรือส่งรายงานยุติโครงการวิจัยก่อนกำหนด (Premature 
termination) จะถูกจัดเป็นกลุ่มโครงการวิจัยที่ไม่มีการดำเนินงาน หรือ Inactive file 

2) โครงร่างการวิจัยที่ได้รับการเห็นชอบ แต่ผู ้วิจัยไม่ส่งรายงานความก้าวหน้า หรือ 
รายงานใด ๆ เป็นระยะเวลา 2 ปี เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ จะติดต่อผู้วิจัยหรือหน่วยงาน
ต้นสังกัดเพื่อให้ชี้แจงสถานะของการวิจัย ถ้าสถานะของการวิจัย คือ การวิจัยสิ้นสุด
แล้ว หรือไม่ม ีการชี ้แจงโครงการว ิจ ัยจะถูกจ ัดเป ็นกลุ ่มโครงการว ิจ ัยที ่ ไม ่มี                   
การดำเนินงาน หรือ Inactive file 

หมายเหตุ ถ้าสถานะของการวิจัย คือ อยู่ในระหว่างดำเนินการ เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 
จะแจ้งเตือนให้ผู ้วิจัยส่งรายงานความก้าวหน้า และต่ออายุการรับรองให้การเห็นชอบ            
โครงร่างการวิจัย 
3) โครงร่างการวิจัยที ่ได้รับการเห็นชอบ แต่มีรายงานความปลอดภัย หรือรายงาน          

การเบี่ยงเบน หรือไม่ปฏิบัติตามโครงร่างการวิจัยที่ได้รับการเห็นชอบ หรือ รายงาน
การไม่ปฏิบัติตามหลักการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี และคณะกรรมการฯ พิจารณา
แล้วมีมติให้ “ระงับการรับรองให้การ เห็นชอบโครงร่างการวิจัยชั่วคราว (suspension 
of protocol approval)” และถ้าคณะกรรมการฯ ไม่ยกเลิกการระงับการรับรองให้
การเห็นชอบชั่วคราว ภายในเวลา 1 ปี โครงการวิจัยจะถูกจัดเป็นกลุ่มโครงการวิจัยที่
ไม่มีการดำเนินงาน หรือ Inactive file 
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4) โครงร่างการวิจัยที ่ได้รับการเห็นชอบ แต่มีรายงานความปลอดภัย หรือรายงาน         
การเบี่ยงเบน หรือไม่ปฏิบัติตามโครงร่างการวิจัยที่ได้รับการเห็นชอบ หรือรายงานการ
ไม่ปฏิบัติตามหลักการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดีและคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว
มีมติให้ “ถอนการรับรองให้การเห็นชอบโครงร่างการวิจัย (withdrawal of protocol 
approval)” หลังจากนั้น 1 ปี ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงมติ โครงการวิจัยจะถูกจัดเป็น
กลุ่มโครงการวิจัยที่ไม่มีการดำเนินงาน หรือ Inactive file 

5) โครงร่างการวิจัยที่ได้รับการพิจารณาว่า “ไม่เห็นชอบ” หลังจากนั้น 1 ปี ถ้าไม่มี         
การเปลี่ยนแปลงมติ โครงการวิจัยจะถูกจัดเป็นกลุ่มโครงการวิจัยที่ไม่มีการดำเนินงาน 
หรือ Inactive file 

6) โครงร่างการวิจัยที่ส่งเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการฯ หรือพิจารณาแบบเร็ว 
คณะกรรมการฯ มีมติให้แก้ไขเพื่อให้การเห็นชอบ หรือแก้ไขเพื่อนำเข้าพิจารณาใหม่ 
แต่ผู้วิจัยไม่ส่งโครงร่างการวิจัยใหม่เข้ามาเพื่อพิจารณาภายในระยะเวลา 1 ปี นับจาก
ว ันที ่ส ่งหนังส ือแจ ้งผลการพิจารณาให้แก่ผ ู ้ว ิจ ัยโครงการว ิจ ัยจะถูกจ ัดเป็น                 
กลุ่มโครงการวิจัยที่ไม่มีการดำเนินงาน หรือ Inactive file 

หมายเหตุ ในกรณีที่ผู้วิจัยส่งโครงร่างการวิจัยใหม่ภายหลัง 1 ปี นับจากวันที่ส่งหนังสือแจ้ง
ผลการพิจารณาให้แก่ผู้วิจัย การพิจารณาโครงร่างการวิจัยใหม่จะดำเนินการเช่นเดียวกับ
การส่งโครงร่างการวิจัยเพื่อการพิจารณาครั้งแรก 

5.4 การค้นเอกสารโครงการวิจัย 
5.4.1 เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ และผู้ที่เก่ียวข้อง ต้องตระหนักว่าแฟ้มเอกสารโครงการวิจัยทั้งที่กำลัง

ดำเนินการ และท่ีเสร็จสิ้นสมบูรณ์เป็นเอกสารที่ต้องรักษาความลับ 
5.4.2 การขอค้นเอกสารโครงการวิจัยโดยบุคคลอื่น นอกเหนือจากกรรมการฯ หรือเจ้าหน้าที่

สำนักงานฯ ต้องมีหนังสือขอสำเนาเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรและได้รับอนุมัติจาก
ประธานคณะกรรมการฯ เลขานุการคณะกรรมการฯ หรือผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ 
ระบุวันที่ที่อนุมัติ 

5.4.3 เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ นำเอกสารที่ต้องการมาให้ผู้ร้องขออ่านทบทวนในสถานที่ที่จัดไว้ให้ 
โดยไม่ให้นำออกนอกสถานที่ ถ่ายภาพ หรือทำสำเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต เมื่อเสร็จ
สิ้นการทบทวนหรือตรวจสอบเอกสารโครงการวิจัย ต้องส่งคืนเอกสารโครงการวิจัยให้
เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เพ่ือนำไปเก็บรักษาไว้ที่เดิม 

5.4.4 การขอทำสำเนาเอกสารโครงการวิจัยต้องมีหนังสือขอสำเนาเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษร
และได้รับอนุมัติจากประธานคณะกรรมการฯ หรือเลขานุการคณะกรรมการฯ ระบุวันที่    
ที่อนุมัติ 

5.4.5 เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ จัดทำสำเนาให้ตามที่ต้องการ และให้ผู้ร้องขอลงนามรับเอกสาร และ
ระบุวันที่ที่รับเอกสาร 

5.4.6 เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เก็บหนังสือขอสำเนาเอกสารไว้ใน “แฟ้มการขอทำสำเนา” 
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5.5 การทำลายเอกสาร 
5.5.1 เอกสารที่ไม่ใช้และไม่ต้องการเก็บ 

1) เอกสารโครงร่างการวิจัย และเอกสารประกอบอื่น ๆ ทั้งหมดที่รวบรวมหลังเสร็จสิ้น
การประชุม คณะกรรมการฯ ที่ไม่ใช้และไม่ต้องการเก็บ เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ จะทำ
การรวบรวมเพ่ือทำลาย โดยการย่อย 

2) เอกสารโครงร่างการวิจัย และเอกสารประกอบอื่น ๆ ที่ได้พิจารณาแบบ exemption 
review และ expedited review แล้ว ฉบับที ่ส ่งให้กรรมการทบทวน เจ้าหน้าที่
สำนักงานฯ จะทำการรวบรวมเพ่ือทำลายโดยการย่อย 

5.5.2 เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ทำการตรวจสอบจากฐานข้อมูลว่ามีโครงการวิจัย และเอกสารใดบ้าง 
ที่ถึงเวลา ครบกำหนดทำลาย ตามเกณฑ์ในข้อ 5.3 

5.5.3 เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ รวบรวมเอกสารจากข้อ 1) และทำบันทึกข้อความขอทำลาย ตาม AF 
23-03 เสนอประธานคณะกรรมการฯ/เลขานุการคณะกรรมการฯ เพ่ืออนุมัติ 

5.5.4 เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ทำลายเอกสารตามรายการที่ได้รับอนุมัติในแบบฟอร์ม AF 23-03 
โดยการย่อย 

5.5.5 เก็บบันทึกข้อความขอทำลายเอกสาร AF 23-03 เพ่ือตรวจสอบ 

6. ภาคผนวก 
AF 23-01 สารบัญเอกสาร 
AF 23-02 บันทึกขอสำเนาเอกสารสำหรับบุคลากรในสถาบัน  
AF 23-03 จดหมายขอสำเนาเอกสารสำหรับบุคลากรนอกสถาบัน  
AF 23-04 บันทึกข้อความขอทำลายเอกสาร 

7. เอกสารอ้างอิง 
7.1 International Conference on Harmonization, Good Clinical Practice Guideline           

(ICH GCP 2016) และ ICH GCP 1996 ฉบับภาษาไทย (ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2552) แปลโดย       
กองควบคุมยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 

7.2 แนวทางจริยธรรมการทำวิจัยในคนในประเทศไทย ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย 
พ.ศ. 2550 



 
มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 

โรงพยาบาลนครปฐม กระทรวงสาธารณสุข 
NPH REC 24/02.0 

การตรวจเยี่ยมคณะกรรมการพิจารณา 
จริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 

Survey and Audit of the REC 

เริ่มใช้ 30 กรกฎาคม 2564 

หน้า 161 ของ 175 หน้า 

 

161 

ใบสรุปการเตรียมวิธีดำเนินการมาตรฐาน 

 ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2550 ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2564 

เตรียมโดย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2550  28 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

อนุมัติโดย นายแพทย์จินดา แอกทอง 

 
 

(แพทยงดารารัตน์  รัตนรักษ์) 

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม 

วันที่อนุมัติ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

การแก้ไข   

เหตุผลที่แก้ไข  เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานปัจจุบัน 

 

 

 

  

(ดร.แพทย์หญิงดารารัตน์ รัตนรักษ์) 
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1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
1.2 เพ่ือเป็นแนวทางในการเตรียมรับการตรวจเยี่ยมเพ่ือพัฒนาคุณภาพหรือรับรองมาตรฐานการทำงาน

ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 

2. ขอบเขต 
วิธีดำเนินการมาตรฐานครอบคลุมการเตรียมตัวของคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เพื่อรับ

การตรวจเยี่ยมเพ่ือพัฒนาคุณภาพหรือรับรองมาตรฐานการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ 

3. ความรับผิดชอบ 
ประธานคณะกรรมการฯ แจ้งเรื่องต่อที่ประชุมคณะกรรมการฯ ถึงการขอรับการตรวจเยี่ยมเพื่อพัฒนา

คุณภาพ หรือรับรองมาตรฐานจาก วช. หรือผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก/หน่วยงานหรือองค์กรที่ให้การรับรอง
คุณภาพการทำงานของคณะกรรมการจริยธรรมฯ โดยที่คณะกรรมการจริยธรรม เจ้าหน้าที่สำนักงาน และ
ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนต้องปฏิบัติงานตามแนวทางที่ระบุในวิธีดำเนินการมาตรฐาน และเตรียมพร้อมในการ
ขอรับการตรวจเยี่ยม 

4. ขั้นตอนการปฏิบัติและผู้รับผิดชอบ 
 
ขั้นตอน การปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 

1 การขอรับการตรวจเยี่ยม ประธานคณะกรรมการฯ 
เลขานุการคณะกรรมการฯ และกรรมการฯ 

2 รับแจ้งเรื่องการตรวจเยี่ยม ประธานคณะกรรมการฯ 
3 เตรียมรับการตรวจเยี่ยม คณะกรรมการฯ และ เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 
4 รับการตรวจเยี่ยม คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 
5 รับทราบรายงานผลการตรวจเยี่ยมและ 

ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง 
คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 

6 การเก็บรักษารายงานสรุปผลการตรวจเยี่ยม เลขานุการคณะกรรมการฯ หรือ 
เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 
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5. หลักการปฏิบัติ 
การขอรับการตรวจเยี่ยมอาจเป็นความประสงค์ของคณะกรรมการฯ หรืออาจเป็นความต้องการของ

หน่วยงาน ผู้สนับสนุนการวิจัย 
5.1 การขอรับการตรวจเยี่ยม 

5.1.1 คณะกรรมการฯ อาจขอรับการตรวจเยี ่ยมจากหน่วยงานตรวจรับรองคุณภาพหรือ
ผู้ทรงคณุวุฒิจากภายนอกเพ่ือพัฒนาคุณภาพก่อนการรับรองมาตรฐาน 

5.1.2 คณะกรรมการฯ ลงมติเห็นชอบขอรับการตรวจเยี่ยมเพื่อรับรองคุณภาพคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (NECAST I-II) หรือระดับนานาชาติ 
(NECAST III, SIDCER-FERCAP RECOGNITION PROGRAMME) และขออนุม ัต ิห ัวหน้า
หน่วยงานเพื่อขอรับการตรวจเยี่ยม 

5.1.3  คณะกรรมการฯ กำหนดช่วงเวลาที่จะขอรับการตรวจเยี่ยม และดำเนินการติดต่อ วช. หรือ
ผู้ทรง คุณวุฒิจากภายนอก/องค์กรระดับชาติ (NECAST) หรือนานาชาติ (SIDCER-FERCAP 
RECOGNITION PROGRAMME) เพื ่อขอรับการตรวจเยี ่ยม/การตรวจเยี ่ยมเพื ่อรับรอง
มาตรฐาน 

5.2 รับแจ้งเรื่องการตรวจเยี่ยม 
ประธานคณะกรรมการฯ รับทราบกำหนดการตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและแจ้งให้
คณะกรรมการฯ ทราบ 

5.3 เตรียมรับการตรวจเยี่ยม 
5.3.1 ศึกษาข้อกำหนดของการเยี่ยมสำรวจเพ่ือรับรองมาตรฐานการดำเนินการของคณะกรรมการฯ 
5.3.2 คณะกรรมการจริยธรรมฯ ประเมินตนเองด้วยแบบฟอร์มของหน่วยงานที่ตรวจรับรอง

คุณภาพ 
5.3.3 ดำเนินการตามข้อกำหนดเพ่ือเตรียมรับการตรวจเยี่ยม 
5.3.4 ทบทวนวิธีดำเนินการมาตรฐาน 
5.3.5 ตรวจสอบความครบถ้วนของแฟ้มเอกสารโครงการวิจัย และการจัดเก็บ 
5.3.6 เตรียมเอกสาร ห้องประชุมและโสตทัศนูปกรณ์ 
5.3.7 เรียนเชิญผู้บริหารสถาบันฯ เข้าร่วมในพิธีเปิด พิธีปิด และรับฟ้งข้อสรุปจากการเยี่ยมสำรวจ 

5.4 รับการตรวจเยี่ยม 
5.4.1 ประธานคณะกรรมการฯ และเลขานุการคณะกรรมการฯ ต้อนรับและนำผู้บริหารสถาบนัฯ 

และ คณะกรรมการตรวจเยี่ยมมายังห้องประชุมที่เตรียมไว้ 
5.4.2 คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เข้าร่วมในการประชุม 
5.4.3 เริ่มการประชุม โดยคณะกรรมการตรวจเยี่ยมแจ้งวัตถุประสงค์ และระบุสิ่งที่ต้องการตรวจ

เยี่ยม และทบทวน 
5.4.4 คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ให้สัมภาษณ์คณะกรรมการตรวจเยี่ยม และ   

ตอบคำถามของคณะกรรมการตรวจเยี่ยม ด้วยความสุภาพ ชัดเจน และตรงตามที่ปฏิบัติจริง 
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5.4.5 ค้นหาและจัดเตรียมข้อมูลหรือเอกสารที่กรรมการตรวจเยี่ยมร้องขอ 
5.4.6 เลขานุการคณะกรรมการฯ หรือเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ บันทึกคำวิจารณ์และข้อเสนอแนะ

ของคณะกรรมการตรวจเยี่ยม 
5.5 รับทราบรายงานผลการตรวจเยี่ยมและปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง 

5.5.1 เลขานุการคณะกรรมการฯ นำเสนอรายงานสร ุปผลการตรวจเย ี ่ยมในที ่ประชุม
คณะกรรมการฯ 

5.5.2 คณะกรรมการฯ อภิปรายเพื่อหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง 
5.5.3 เขียนแผน ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 
5.5.4 ส่งแผนดำเนินการแก้ไขเพ่ือให้คณะกรรมการฯ ตรวจเยี่ยมรับรอง 

5.6 การเก็บรักษารายงานสรุปผลการตรวจเยี่ยม 
เลขานุการคณะกรรมการฯ หรือเจ้าหน้าที่สำนักงานฯเก็บรักษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจเยี่ยม
ของ คณะกรรมการตรวจสอบในแฟ้ม “การตรวจเยี่ยม” 

6. ภาคผนวก 
-ไม่มี- 

7. เอกสารอ้างอิง 
7.1 International Conference on Harmonization, Good Clinical Practice Guideline              

(ICH GCP 2016) และ ICH GCP 1996 ฉบับภาษาไทย (ปร ับปร ุงใหม่ พ.ศ. 2552) แปลโดย            
กองควบคุมยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 

7.2 แนวทางจริยธรรมการทำวิจัยในคนในประเทศไทย ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย 
พ.ศ. 2550 

7.3 http://www.fercap-sidcer.org/SIDCER_EC_Self-AssessmentTool_V3%5B2%5D.2.doc 

http://www.fercap-sidcer.org/SIDCER_EC_Self-AssessmentTool_V3%5B2%5D.2.doc
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ใบสรุปการเตรียมวิธีดำเนินการมาตรฐาน 

 ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2550 ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2564 

เตรียมโดย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2550  28 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

อนุมัติโดย นายแพทย์จินดา แอกทอง 

 
 

(แพทยงดารารัตน์  รัตนรักษ์) 

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม 

วันที่อนุมัติ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

การแก้ไข   

เหตุผลที่แก้ไข  เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานปัจจุบัน 

 

 

 

  

(ดร.แพทย์หญิงดารารัตน์ รัตนรักษ์) 
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1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการและพิจารณาโครงร่างการวิจัยและเอกสารรายงานต่าง ๆ        

ที่เก่ียวข้องของโครงการวิจัยแบบสหสถาบันที่อยู่ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพิจารณา
จริยธรรมการวิจัยในคนแบบสหสถาบัน ซึ ่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ลงนามกับ
หน่วยงานอื่น ๆ มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาวิจัยในคนในประเทศไทย และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ   
ในการร่วมมือในการดำเนินการของระบบกลางในการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน  

1.2 เพื่อให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ของโรงพยาบาลนครปฐม ภายใต้สำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข สามารถปฏิบัติหน้าที ่ให้สอดคล้องกับวิธีดำเนินการมาตรฐานของ
คณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน (Central Research Ethics Committee: 
CREC) 

2. ขอบเขต 
วิธีดำเนินการมาตรฐานครอบคลุมทุกขั้นตอนของการบริหารจัดการและพิจารณาโครงร่างการวิจัยและ

เอกสารรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมกันระหว่างคณะกรรมการกลางฯ กับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
เกี่ยวกับมนุษย์ของโรงพยาบาลนครปฐม 

3. ความรับผิดชอบ 
3.1 เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ มีหน้าที่ประสานงานกับคณะกรรมการกลางฯ ในเรื่องการพิจารณาโครงร่าง

การวิจ ัย และการพิจารณารายงานต่าง  ๆ ภายหลังให้การเห็นชอบโครงร่างการวิจ ัยของ
คณะกรรมการกลางฯ 

3.2 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี ่ยวกับมนุษย์ให้ความร่วมมือและปฏิบัติให้สอดคล้องกับ
วิธีดำเนินการมาตรฐานของคณะกรรมการกลางฯ ในการพิจารณาโครงร่างการวิจัยและพิจารณา
รายงานต่าง ๆ ภายหลังให้การเห็นชอบโครงร่างการวิจัยของคณะกรรมการกลางฯ 
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4. แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติ 
 

ลำดับ การดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 การร่วมมือในการดำเนินการตาม 

วิธีดำเนินการมาตรฐาน 
เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 
คณะกรรมการกลางฯ 

2 การพิจารณาโครงร่างการวิจัยครั้งแรก เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 
คณะกรรมการกลางฯ 

3 การดำเนินการวิจัยภายหลังให้การเห็นชอบ 
โครงร่างการวิจัย 

เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 
คณะกรรมการกลางฯ 

4 การจัดเก็บโครงร่างการวิจัย เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 
คณะกรรมการกลางฯ 

 

5. ขั้นตอนปฏิบัติ 
5.1 การร่วมมือในการดำเนินการตามวิธีดำเนินการมาตรฐาน 

5.1.1 เมื ่อมีการสร้างหรือปรับปรุงวิธ ีการดำเนินการมาตรฐานของคณะกรรมการกลาง ฯ 
คณะกรรมการกลางฯ จะส่งวิธีการดำเนินการมาตรฐานฉบับใหม่ พร้อมแนวปฏิบัติการ
ทำงานร่วมกันระหว่างคณะกรรมการกลางฯ และคณะกรรมการจริยธรรมประจำหน่วยงาน
ให้กับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี ่ยวกับมนุษย์เพื ่อให้ประธานคณะกรรมการ
จริยธรรมหรือผู้มีอำนาจของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ลงนาม  

5.1.2 ประธานฯ นำแนวปฏิบัติการทำงานร่วมกันระหว่างคณะกรรมการกลางและคณะกรรมการ
จร ิยธรรมการว ิจ ัยเก ี ่ยวกับมนุษย ์ของ โรงพยาบาลนครปฐม รวมถึงการปร ับปรุง
วิธีดำเนินการมาตรฐานของคณะกรรมการกลางฯ แจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ของโรงพยาบาลนครปฐม เพ่ือทราบ 

5.1.3 ประธานฯ ลงนามในแนวปฏิบัติการทำงานร่วมกันระหว่างคณะกรรมการกลางฯ และ
คณะกรรมการจริยธรรมหน่วยงาน ศึกษาขอบเขตความรับผิดชอบ กระบวนการพิจารณา 
ระยะเวลาในการทบทวนเอกสารและตอบแบบประเมินความพร้อมของสถาบัน (Local 
issue) และส่งคืนสำนักงานฯ 

5.1.4 เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ทำสำเนาแนวปฏิบัติการทำงานร่วมกันระหว่างคณะกรรมการกลางฯ 
และคณะกรรมการจริยธรรมหน่วยงานที่ประธานฯ ได้ลงนามแล้ว วิธีการดำเนินการ
มาตรฐานของคณะกรรมการฉบับปัจจุบัน และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติกับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไว้ในแฟ้มความร่วมมือ
ระหว่างคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ ของโรงพยาบาลนครปฐม กับ 
คณะกรรมการกลางฯ สำหรับอ้างอิงในการทำงาน 
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5.1.5 เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ส่งแนวปฏิบัติการทำงานร่วมกันระหว่างคณะกรรมการกลางฯ และ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ ของโรงพยาบาลนครปฐม ที่ประธานฯ ได้
ลงนามแล้วให้คณะกรรมการกลางฯ 

5.1.6 หากมีการเปลี่ยนประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ ของโรงพยาบาล
นครปฐม ให้ประธานลงนามในแนวปฏิบัติการทำงานร่วมกันระหว่างคณะกรรมการกลางฯ 
และคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ ของโรงพยาบาลนครปฐม และส่งให้
คณะกรรมการกลางฯ เพ่ือปรับสถานะของข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน  

5.2 การพิจารณาโครงร่างการวิจัยครั้งแรก 
5.2.1 เมื่อมีโครงการวิจัยใหม่แบบสหสถาบันภายใต้ข้อตกลงนี้ซึ่งจะดำเนินการวิจัยที่หน่วยงาน 

จะมีการดำเนินการต่อไปนี้  
1) คณะกรรมการกลางฯ จะประสานงานทางโทรศัพท์ และ/หรือทาง email พร้อมส่ง

แบบประเมินความพร้อมของสถาบัน (Local issue) และเอกสารโครงร่างการวิจัยฯ 
รวมถึงประวัติของผู้วิจัยมาให้ที่สำนักงานฯ ในรูปแบบเอกสารหรืออิเล็กทรอนิกส์  

2) เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ลงทะเบียนรับเอกสารโครงการในระบบฐานข้อมูล พร้อมให้
หมายเลขสำคัญโครงการตามวิธีดำเนินการมาตรฐาน REC 06/02.0 

3) เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ส่งเอกสารพร้อมแบบประเมินให้ประธานฯ หรือเลขานุการฯ 
ตอบแบบประเมินความพร้อมของสถาบัน ภายใน 1 วันทำการ หลังจากได้รับเอกสาร
จากคณะกรรมการกลางฯ 

4) ประธานฯ หรือ เลขานุการฯ พิจารณาประเมินศักยภาพของหน่วยงานและความ
เหมาะสมในประเด็นต่อไปนี้ 
(1) ด้านความพร้อมของสถานที่ในการทำวิจัย  
(2) คุณสมบัติของผู้วิจัย ประสบการณ์ด้านวิจัยของทีมวิจัย และการปฏิบัติตามแนว

ปฏิบัติมาตรฐานการวิจัยที่ดี  
(3) การเข้าถึงผู้เข้ารับการวิจัยเพื่อขอความยินยอม ข้อมูลที่ใช้อธิบายแก่ผู้เข้ารับ         

การวิจัย  
(4) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหากเข้าร่วมโครงการ  
(5) ค่าตอบแทนแก่ผู ้ เข ้าร ับการวิจัยที ่สมเหตุสมผล ไม่ก่อให้เกิดการจูงใจใน            

การเข้าร่วมโดยไม่คำนึงถึงความเสี่ยงของการเข้าร่วมการวิจัยที่อาจจะได้รับ 
(6) ความคิดเห็นหรือการยอมรับของชุมชนต่อการวิจัยในลักษณะเดียวกันกับ      

โครงร่างการวิจัยที่เสนอมา 
5) ประธานฯ หรือ เลขานุการฯลงความเห็นในแบบประเมินความพร้อม (local issue) 

และส่งกลับสำนักงานฯภายใน 7 วันทำการ 
6) เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ สำเนาแบบประเมินความพร้อม และเก็บในแฟ้มโครงการร่วมกับ

เอกสารอื่น ๆ 
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7) เจ ้าหน้าที ่สำน ักงานฯ ส่งแบบประเมินความพร้อมฉบับที ่ประธานลงนามให้
คณะกรรมการกลางฯ ทางอิเล็กทรอนิกส์หรือทางไปรษณีย์ภายใน 1 วันทำการ 

5.2.2 ภายหล ังการประช ุมของคณะกรรมการกลางฯ เพ ื ่อพ ิจารณาโครงร ่างการว ิจัย                 
การประสานงานกับหน่วยงาน คณะกรรมการกลางฯจะดำเนินการดังนี้ 
1) ในกรณีที่ผลการพิจารณาคือเห็นชอบ คณะกรรมการกลางฯ จะส่งสำเนาหนังสือแจ้ง

ผลการพิจารณาโครงร่างการวิจ ัยของคณะกรรมการกลางฯ ให้คณะกรรมการ
จริยธรรมของหน่วยงาน ในรูปสำเนาเอกสาร และ PDF file ซึ่งรวมถึง 

(1) โครงร่างการวิจัยฉบับที่ได้รับการเห็นชอบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ประทับตรา
ยางที่มชีื่อคณะกรรมการกลางฯ และวันที่ที่รับรอง) 

(2) หนังสือรับรอง (Certificate approval) ให้การเห็นชอบของคณะกรรมการ
กลางฯ 

(3) ผลการพิจารณารวมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลางฯ 
2) ในกรณีที่ผลการพิจารณา คือ ปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้การเห็นชอบ หรือปรับปรุงแก้ไข

เพื่อนำเข้าพิจารณาใหม่ คณะกรรมการกลางฯ จะดำเนินการประสานงานกับผู้วิจัย
หลักหรือผู้ประสานงานโครงการวิจัย เพื่อให้ปรับปรุงแก้ ไขโครงร่างการวิจัยให้แล้ว
เสร็จ จนได้รับการรับรอง จึงจะส่งเอกสารตามข้อ 5.12 (1) มาให้คณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ของโรงพยาบาลนครปฐม 

3) ในกรณีที่ผลการพิจารณา คือ ไม่เห็นชอบ คณะกรรมการกลางฯ จะส่งสำเนาหนังสือ
แจ้งผลการพิจารณาโครงร่างการวิจัยของคณะกรรมการกลางฯ ให้คณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ของโรงพยาบาลนครปฐม ในรูปสำเนาเอกสาร และ 
PDF file ซึ่งรวมถึงเหตุผล และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลางฯ 

5.2.3 เมื่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ของโรงพยาบาลนครปฐม ได้รับสำเนา
หนังสือรับรอง (Certificate of Approval) จากคณะกรรมการกลางฯ จะดำเนินการดังนี้  
1) เจ้าหน้าที่สำนักงานฯลงรับเอกสารในฐานข้อมูลของสำนักงานฯ 
2) ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามวิธีดำเนินการมาตรฐานการทบทวนโครงการวิจัยที่เข้าข่าย

พิจารณาแบบยกเว้นและแบบเร็ว REC 08/02.0  
3) เมื่อประธานฯ หรือเลขานุการฯ ให้ความเห็นชอบ ให้เจ้าหน้าที่จัดทำร่างหนังสือ

รับรองของหน่วยงานฯ โดยระบุให้มีผลตั้งแต่วันอนุมัติ และวันหมดอายุตามหนังสือ
รับรองของคณะกรรมการกลางฯ  

4) เมื่อประธานฯ ลงนามในหนังสือรับรองแล้ว ให้ดำเนินการส่งหนังสือรับรองให้นักวิจัย
และคณะกรรมการกลางฯ ทราบ  

5) ดำเนินการบรรจุในวาระการประชุมเพื่อแจ้งกรรมการรับทราบ และจัดเก็บเอกสาร
ตามวิธีดำเนินการมาตรฐาน REC 20/02.0  และ REC 23/02.0 ตามลำดับ  
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5.3 การดำเนินการวิจัยภายหลังการรับรองให้การเห็นชอบโครงร่างการวิจัย 
5.3.1 รายงานการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงร่างการวิจัย 

(1) กรณีที ่มีการแก้ไขเพิ ่มเติมเฉพาะที ่ (site specific protocol amendment) เช่น   
การเปลี ่ยนผู ้ว ิจัยหลักการเปลี ่ยนผู ้ว ิจัยร่วมการเพิ ่มจำนวนอาสาสมัครเฉพาะที่
หน่วยงานภายใต้การดูแลของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ของ
โรงพยาบาลนครปฐม เพียงที ่เดียว ไม่ได้เกี ่ยวข้องกับหน่วยงานหรือสถาบันอ่ืน        
ให้ผู้วิจัยหลักของหน่วยงานส่งรายงานการแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัยตาม REC 
SOP 12/02.0 เมื่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ของโรงพยาบาล
นครปฐม ได้ดำเนินการพิจารณาตาม REC SOP 12/02.0 แล้ว และให้ความเห็นชอบ
หรือไม่เห็นชอบ ให้เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ส่งผลการพิจารณา รายงานการเปลี่ยนแปลง
แก้ไขเพิ ่มเติม และเอกสารที ่เก ี ่ยวข้องในรูปแบบสำเนาเอกสาร และ pdf file        
แจ้งที่คณะกรรมการกลางฯ 

(2) กรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมมากกว่าหนึ่งสถาบัน ให้ผู้วิจัยหลักหรือผู้ประสานงานวิจัย
ดำเนินการส่งให้คณะกรรมการกลางฯพิจารณาทบทวน เมื่อคณะกรรมการกลางฯ
พิจารณาแล้วเสร็จ จะแจ้งผลการตัดสินให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับ
มนุษย์ของ (ชื่อหน่วยงาน) ทราบ โดยส่งสำเนาเอกสารแจ้งผลการพิจารณาพร้อมทั้ง  
ส่งสำเนารายงานการแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัย สำเนาโครงร่างการวิจัยฉบับ      
ที่ได้รับการเห็นชอบ ที่มีการประทับตรายางที่มีชื่อ CREC และวันที่ที่ให้การเห็นชอบ
เอกสารที ่เกี ่ยวข้อง และ PDF file ของเอกสารให้แก่สำนักงานฯ ดำเนินการต่อ      
ตาม REC 12/02.0 ข้อ 5.3.2 

5.3.2 รายงานความก้าวหน้าของการวิจัย 
1) ผู้วิจัยหลัก หรือผู้ประสานงานโครงการวิจัย ส่ งรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย

ให้กับคณะกรรมการกลางฯ 
2) การพิจารณารายงานความก้าวหน้าของการวิจัยดำเนินการตามที่ระบุในวิธีดำเนินการ

มาตรฐานของคณะกรรมการกลางฯ 
3) คณะกรรมการกลางฯ ส ่งหน ังส ือแจ ้งผลการพ ิจารณา  และสำเนารายงาน

ความก้าวหน้าของการวิจัย และ/หรือ หนังสือรับรองให้การเห็นชอบและต่ออายุ
โครงการว ิจ ัยของคณะกรรมการกลางฯ รวมทั ้ง PDF file ของเอกสารให ้กับ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ของโรงพยาบาลนครปฐม และ/หรือ   
ผู้ประสานงานโครงการวิจัย 

4) คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ของโรงพยาบาลนครปฐม ดำเนินการ
ต่อตาม REC 13/02.0 
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5) กรณีที ่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี ่ยวกับมนุษย์ของโรงพยาบาลนครปฐม       
ไม่ออกหนังสือรับรองต่อเนื่องให้นักวิจัยในสถาบัน ขอให้แจ้งคณะกรรมการกลางฯ
ทราบ พร้อมกับเหตุผล  

5.3.3 รายงานสรุปผลการวิจัย 
1) ผู ้ว ิจ ัยหลัก หรือผู ้ประสานงานโครงการวิจัย ส่งรายงานสรุปผลการวิจัยให้กับ

คณะกรรมการกลางฯ 
2) คณะกรรมการกลางฯ ส่งสำเนาเอกสารแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลางฯ 

สำเนารายงานการสรุปผลการวิจัย และ PDF file ของเอกสาร ให้กับคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ของโรงพยาบาลนครปฐม และ/หรือ ผู้ประสานงาน 
โครงการวิจัย 

3) คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ของโรงพยาบาลนครปฐม ดำเนินการ
ต่อตาม REC 14/02.0 

5.3.4 รายงานการยุติโครงการก่อนกำหนด 
1) ผู้วิจัยหลัก หรือผู้ประสานงานโครงการวิจัย ส่งรายงานการยุติโครงการวิจัยก่อน

กำหนดให้กับคณะกรรมการกลางฯ 
2) การพิจารณารายงานการยุต ิโครงการวิจ ัยก่อนกำหนดดำเน ินการตามที ่ระบุ             

ในวิธีดำเนินการมาตรฐานของคณะกรรมการกลางฯ 
3) คณะกรรมการกลางฯ ส่งสำเนาเอกสารแจ้งผลการพิจารณา สำเนารายงานการยุติ

โครงการวิจัยก่อนกำหนด และ PDF file ของเอกสารให้แก่คณะกรรมการจริยธรรม
การว ิจ ัยเก ี ่ยวกับมนุษย์ของโรงพยาบาลนครปฐม และ/หร ือ ผ ู ้ประสานงาน 
โครงการวิจัย 

4) คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ของโรงพยาบาลนครปฐม ดำเนินการ
ต่อตาม REC 17/02.0 

5.3.5 รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรง 
1) เมื่อมีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรงเกิดขึ้นที่หน่วยงาน ให้ทางคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ของโรงพยาบาลนครปฐม เป็นผู้ทบทวนรายงาน
เหล่าน ั ้นตามว ิธ ีดำเน ินการมาตรฐาน REC18/02.0 และแจ้งผลการพิจารณา            
ให้คณะกรรมการกลางฯ รับทราบเฉพาะกรณีผลการตัดสินเป็นการไปตรวจเยี ่ยม   
(site visit) หรือพักการรับรองชั ่วคราว (suspension of approval) หรือยุต ิการ
รับรอง (termination of approval) ภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่คณะกรรมการ
ของสถาบันมีมติดังกล่าว  

2) สำหรับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงที่เกิดนอกหน่วยงาน คณะกรรมการกลางฯจะ
เป็นผู้ดำเนินการตามท่ีระบุในวิธีดำเนินการมาตรฐานของคณะกรรมการกลางฯ  
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5.3.6 รายงานการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด 
1) ให้ทางคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี ่ยวกับมนุษย์ของโรงพยาบาลนครปฐม     

เป็นผู้ทบทวนรายงานเหล่านั้นตามวิธีดำเนินการมาตรฐาน REC 17/02.0 และ 
2) แจ้งผลการพิจารณาให้คณะกรรมการกลางฯ รับทราบเฉพาะกรณีผลการตัดสิน     

เป็นการไปตรวจเยี ่ยม (site visit) หรือพักการรับรองชั่วคราว (suspension of 
approval) หรือยุติการรับรอง (termination of approval) ภายใน 7 วันทำการ   
นับจากวันที่คณะกรรมการของสถาบันมีมติดังกล่าว  

5.3.7 เรื่องร้องเรียน 
1) ให้ทางคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี ่ยวกับมนุษย์ของโรงพยาบาลนครปฐม           

เป็นผู้ทบทวนรายงานเหล่านั้นตามวิธีดำเนินการมาตรฐาน REC 16/02.0 และ 
2) แจ้งผลการพิจารณาให้คณะกรรมการกลางฯ รับทราบเฉพาะกรณีผลการตัดสินเป็น

การไปตรวจเยี่ยม (site visit) หรือพักการรับรองชั่วคราว (suspension of approval) 
หรือยุติการรับรอง (termination of approval) ภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่
คณะกรรมการของสถาบันมีมติดังกล่าว  

5.3.8 การตรวจเยี่ยม 
1) ให้ทางคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี ่ยวกับมนุษย์ของโรงพยาบาลนครปฐม      

เป็นผู้ตรวจเยี่ยมสถานที่วิจัยเมื่อมีเหตุ ตาม REC 19/02.0  
2) ทั้งนี้อาจร้องขอกรรมการจากคณะกรรมการกลางฯจำนวน 1 คน ร่วมตรวจเยี่ยมได้ 

และแจ้งผลการตรวจเยี่ยมต่อคณะกรรมการกลางฯโดยเร็ว  
5.4 การจัดเก็บโครงร่างการวิจัย 

เจ้าหน้าที ่สำนักงานฯ จัดเก็บเอกสารที่เกี ่ยวข้องกับโครงร่างการวิจัย รวมทั้งเอกสารของการ
ประสานงานกับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเข้าแฟ้มโครงร่างการวิจัย  และวิธีดำเนินการ
มาตรฐาน REC 23/02.0 

6. ภาคผนวก 
-ไม่มี- 

7. เอกสารอ้างอิง 
7.1 International Conference on Harmonization, Good Clinical Practice Guideline E6(R2) 

2016 และ ICH GCP 1996 ฉบับภาษาไทย (ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2552) แปลโดยกองควบคุมยา 
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 

7.2 WHO. Standards and Operational Guidance for Ethics Review of Health-Related 
Research with Human Participants, 2011. 

7.3 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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7.4 International ethical guidelines for health-related research involving humans (CIOMS 
2016) (Online), (cited 2017 July 14); Available from: http://cioms.ch/shop/product/ 
international-ethical-guidelines-for-health-related-research-involving-humans/ 
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 AF 01-02 ทะเบียนการแจกจ่ายวิธีดำเนินการมาตรฐาน 181 

NPH REC 02 AF 02-01 แผนภูมิโครงสร้างองค์กร (Organizational Chart) 182 
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AF 03-02 
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 AF 03-03 คำรับรองในการรักษาข้อมูลความลับของเจ้าหน้าที่สำนักงานจริยธรรมการวิจัย 197 

NPH REC 04 AF 04-01 แบบบันทึกการฝึกอบรมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 199 

NPH REC 05 AF 05-01 คำรับรองในการรักษาข้อมูลความลับของที่ปรึกษาอิสระ 200 

 AF 05-02 รายชื่อที่ปรึกษาอิสระ (List of Independent Consultants) 202 

 AF 05-03 แบบฟอร์ม และ แฟ้มประวัติที่ปรึกษาอิสระ 203 

 AF 05-04 แบบรายงานความเห็นของที่ปรึกษาอิสระ 204 

NPH REC 06 AF 06-01 แผนภูมิการบริหารจัดการกับโครงร่างการวิจัยที่ยื่นขอรับการพิจารณา 205 

 AF 06-02 แนวปฏิบัติการขอรับการพิจารณาด้านจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ 206 

 AF 06-03 ตัวอย่างบันทึกข้อความขออนุมัติทำการวิจัยในคน (ภายใน) 208 

 
AF 06-04 

 
แบบยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย (Submission form for 
Ethical Review) 

209 
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แบบสรุปรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรงที่เกิดขึ้นนอกสถาบัน 
(สำหรับผู้วิจัย) (Out-site Serious Adverse Events Report) 

290 
 

 
AF 18-03 

 
แบบทบทวนรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงที่เกิดขึ้น (สำหรับ
กรรมการ) (Serious Adverse Events Review Form) 

291 
 

NPH REC 19 AF 19-01 แบบประเมินการตรวจเยี่ยม (Site Visit Evaluation Form) 292 
 AF 19-02 

 
แบบรายงานผลการตรวจเยี่ยมเพ่ือกำกับดูแลการวิจัย (Site Monitoring 
Report Form) 

294 
 

NPH REC 20 AF 20-01 บันทึกข้อความเชิญประชุม และวาระการประชุม 295 
 AF 20-02 โครงร่างการวิจัยที่นำเข้าพิจารณา 297 
 AF 20-03 แบบฟอร์มรายงานการประชุม (Meeting Minute) 298 
 AF 20-04 หนังสือแจ้งผลกรณียุติ/ถอนการรับรอง 308 



 

 มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
โรงพยาบาลนครปฐม กระทรวงสาธารณสุข 

AF 01-01/01.0 

สารบัญ รายการเอกสารประกอบ 
(Annex Form) 

เริ่มใช้ 30 กรกฎาคม 2564 
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SOP AF ชื่อเอกสาร หน้า 
NPH REC 21 - ไม่มี - 
NPH REC 22 AF 22-01 แบบฟอร์มบันทึกการติดต่อสื่อสาร 309 
NPH REC 23 AF 23-01 สารบัญเอกสาร (Protocol File) 310 

 AF 23-02 บันทึกขอสำเนาเอกสาร สำหรับบุคลากรในสถาบัน 314 
 AF 23-03 จดหมายขอสำเนาเอกสาร สำหรับบุคคลนอกสถาบัน 315 
 AF 23-04 บันทึกข้อความขอทำลายเอกสาร 316 

NPH REC 24 - ไม่มี - 
NPH REC 25 - ไม่มี - 

 



 

 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลนครปฐม AF 01-02/01.0 

ทะเบียนการแจกจ่ายวิธีดำเนินการมาตรฐาน เริ่มใช้ 30 กรกฎาคม 2564 

 

181 

หมายเลข รายช่ือกรรมการ ตำแหน่ง ลายเซ็น 
วันที่รับ 
SOP 

001  ประธานกรรมการ   
002  รองประธานกรรมการ   
003  กรรมการหลัก   
004  กรรมการหลัก   
005  กรรมการหลัก   
006  กรรมการหลัก   
007  กรรมการหลัก   
008  กรรมการหลัก   
009  กรรมการหลัก   
010  กรรมการหลัก   
011  กรรมการหลัก   
012  กรรมการหลัก และเลขานุการ   

013  
กรรมการหลัก และ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

  

014  
กรรมการหลัก และ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

  

015  กรรมการสมทบ   
016  กรรมการสมทบ   
017  กรรมการสมทบ   
018  กรรมการสมทบ   
019  กรรมการสมทบ   
020  กรรมการสมทบ   
021  กรรมการสมทบ   
022  กรรมการสมทบ   
023  กรรมการสมทบ   
024  กรรมการสมทบ   
025  กรรมการสมทบ   
026  กรรมการสมทบ   

 



 

 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลนครปฐม AF 02-01/01.0 

แผนภูมิโครงสร้างองค์กร (Organizational Chart) เริ่มใช้ 30 กรกฎาคม 2564 
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แผนภูมิโครงสร้างองค์กร (Organizational Chart) 

 

 



 

 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลนครปฐม AF 02-02/01.0 

แบบฟอร์ม และ แฟ้มประวัติคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย เริ่มใช้ 30 กรกฎาคม 2564 
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แบบฟอร์ม และ แฟ้มประวัติคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย 
 
ข้อมูลส่วนบุคคล 
• ชื่อ 
• นามสกุล 
• เพศ 
• ที่อยู่ 
• e-mail  
• โทรศัพท์เคลื่อนที่  

ประวัติการศึกษา 
• หลังปริญญา (ระบุสาขาความเชี่ยวชาญ) 
• ปริญญาตรี (ระบุสาขาความเชี่ยวชาญ) 

งานที่ทำในปีปัจจุบัน/กรรมการจริยธรรม สังกัด 
• ที่ทำงาน 
• ยศ/ตำแหน่งทางวิชาการ  
• หน่วยงานที่สังกัด 
• กรรมการจริยธรรม 
• ชื่อคณะกรรมการจริยธรรม  

ความเชี่ยวชาญ/วิชาชีพ : 
ผลงานวิชาการ : 
ประสบการณ์ด้านบริหาร สมาชิกองค์กรวิชาชีพ : 
การฝึกอบรม (จริยธรรมวิจัย, GCP และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง) : 
 
 

      ลงนาม :      
                (....................................................) 

          วันที่…..../……………../…….… 

 

รูปถ่าย 

 



 

 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลนครปฐม AF 02-03/01.0 

การจัดแฟ้มทะเบียนประวัติของคณะกรรมการ 
ที่ปรึกษาอิสระและเจ้าหน้าที่ฯ 

เริ่มใช้ 30 กรกฎาคม 2564 
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การจัดแฟ้มทะเบียนประวัติของคณะกรรมการ, ที่ปรึกษาอิสระ  และเจ้าหน้าที่ฯ 

การจัดแฟ้มทะเบียนประวัติ  แยกเป็นแฟ้มดังต่อไปนี้ 
1. แฟ้มทะเบียนประวัติกรรมการจริยธรรมการวิจัยฯ ประจำ 
2. แฟ้มทะเบียนประวัติกรรมการสมทบ 
3. แฟ้มทะเบียนประวัติที่ปรึกษา 
4. แฟ้มทะเบียนประวัติเจ้าหน้าที่ 

แฟ้มทะเบียนประวัติกรรมการจริยธรรมการวิจัยฯ เอกสารประกอบด้วย 
1. ใบปะหน้าแสดงชื่อแฟ้มและผู้รับผิดชอบตรวจสอบเอกสาร 
2. รายชื่อกรรมการจริยธรรมการวิจัยประจำ 
3. คำสั่งแต่งตั้งและคำสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติงาน 
4. ประวัติกรรมการรายบุคคล ประกอบด้วย 

4.1 ประวัติการศึกษาและการทำงาน ซึ่งมีกรรมการตรวจสอบข้อมูลทุกปี โดยลงนามและวันที่
รับรองในเอกสาร 

4.2 หลักฐานการผ่านการอบรมจริยธรรมการวิจัย 
4.3 เอกสารข้อตกลงการรักษาความลับของโครงการวิจัย (Confidentiality Agreement) และ

การแจ้งผลประโยชน์ทับซ้อน (Declaration of Conflict of Interests)  

เอกสารประกอบในแฟ้มทะเบียนประวัติเจ้าหน้าที่ฯ ประกอบด้วย  
1. ใบปะหน้าแสดงชื่อแฟ้มและผู้รับผิดชอบตรวจสอบ 
2. รายชื่อเจ้าหน้าที่ฯ 
3. คำสั่งแต่งตั้งและคำสั่งมอบหมายให้ปฏิบ ัติงาน 
4. ประวัติบุคคล 

4.1 ประวัติการศึกษาและการทำงาน  ซึ่งมีกรรมการตรวจสอบข้อมูลทุกปี  โดยลงนาม และวันที่
รับรองในเอกสาร 

4.2 หลักฐานการผ่านการอบรมจริยธรรมการวิจัย 
4.3 เอกสารข้อตกลงการรักษาความลับของโครงการวิจัย (Confidentiality Agreement) และ

การแจ้งผลประโยชน์ทับซ้อน (Declaration of Conflict of Interests)  
5. รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ (Job description) 



 

 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลนครปฐม AF 02-04/07.0 

คำสั่งแต่งตั้งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
โรงพยาบาลนครปฐม 

เริ่มใช้ 30 กรกฎาคม 2564 
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 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลนครปฐม AF 02-04/07.0 

คำสั่งแต่งตั้งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
โรงพยาบาลนครปฐม 

เริ่มใช้ 30 กรกฎาคม 2564 

 

186 
 



 

 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลนครปฐม AF 02-04/07.0 

คำสั่งแต่งตั้งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
โรงพยาบาลนครปฐม 

เริ่มใช้ 30 กรกฎาคม 2564 
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 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลนครปฐม AF 03-01/02.0 

คำรับรองในการรักษาข้อมูลความลับและเปิดเผย 
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

เริ่มใช้ 30 กรกฎาคม 2564 
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คำรับรองนี ้ทำขึ ้น เมื ่อวันที่ ...................................ณ โรงพยาบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม                   
โดย..................................................ที่อยู่เลขที่.........................ถนน............................... ...........ตำบล/แขวง
.......................................อำเภอ............................................จังหวัด.......................................................ซ่ึง
ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ให้คำรับรอง” มอบไว้ให้แก่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ในมนุษย์ โรงพยาบาล
นครปฐม ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “คณะกรรมการ” เพ่ือเป็นหลักฐานว่า 

ตามที่ผู้ให้คำรับรองได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการ ในการพิจารณาจริยธรรมโครงการวิจัย ซึ่ง
ต่อไปนี้จะ เรียกว่า “โครงการ” ผู้ให้คำรับรองตกลงดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1. จะไม่นำข้อมูลที่เป็นความลับ (confidential and proprietary information)ไปใช้เพื่อการหา
ประโยชน์ส่วนตัว หรือเปิดเผยแก่บุคคลภายนอก หรือทำซ้ำหรือทำข้ึนใหม่ 

ทั้งนี้ “ข้อมูลที่เป็นความลับ” ดังกล่าวข้างต้น หมายความถึงข้อมูลหรือวัตถุที่คณะกรรมการ
ได้รับจาก ผู้เสนอโครงการ ที่เกี่ยวกับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือวาจา 
ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อมูลทางเทคนิควิทยาศาสตร์ การเงิน การตลาด หรือผลิตภัณฑ์ และให้รวมถึง
ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย ทางการเงินของคณะกรรมการ, ค่าจ้าง ค่าตอบแทนและเงินเดือน, กระบวนการด้าน
คอมพิวเตอร์, โปรแกรมและรหัส, รายชื่อ ผู้ทำการวิจัย, ข้อมูลด้านการเงิน, ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ, 
กระบวนการดำเนินงานพื้นฐาน, กฎระเบียบ กระบวนการผลิต และรวมถึงข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
ข้างต้นที่ไม่ได้ระบุชื่อเช่นนั้นด้วย 

ข้อ 2. ภายหลังจากการประชุมแต่ละครั้ง ผู้ให้คำรับรองตกลงจะทำลายหรือส่งคืนเอกสารที่ได้พิจารณา
ทั้งหมด และ/หรือ ที่ผู ้ให้คำรับรองได้รับหรือมาจากผู้ให้คำรับรอง ที่เกี ่ย วกับกิจกรรมของคณะกรรมการ 
รวมถึงเอกสารเกี่ยวกับ ข้อมูลทางสุขภาพที่บ่งถึงตัวบุคคล (Identifiable health information) ด้วย 

ข้อ 3. ในกรณีต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำสั่งศาลให้เปิดเผยถึงข้อมูลที่เป็นความลับ ผู้ให้คำรับรอง
จะต้องมี หนังสือบอกกล่าวให้คณะกรรมการทราบก่อนการให้ข้อมูลโดยทันที 

ข้อ 4. ผู้ให้คำรับรองรับทราบว่า มีความรับผิดชอบทางกฎหมายและจริยธรรมในการปกป้องข้อมูลทาง
สุขภาพที่บ่งถึงตัวบุคคล จากการใช้และเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต ดังนั้น เมื่อได้รับข้อมูลทางสุขภาพ ผู้ให้คำ
รับรองตกลง จะไม่เปิดเผยหรือนำไปปรึกษากับบุคคลอื่นใด และจะไม่พูดถึงในที่ที่บุคคลอื่นใดสามารถได้ยิน 
เช่น ในทางเดิน ลิฟท์ สถานีขนส่ง ร้านอาหาร หรืองานสังสรรค์ นอกจากนี้ ผู้ให้คำรับรองจะเก็บเอกสารในที่
ปลอดภัย และจะเคลื่อนย้าย ออกจากที่ที่ไม่ปลอดภัย เช่น เครื่องถ่ายเอกสารหรือห้องประชุมโดยทันที 

ข้อ 5. หากผู้ให้คำรับรองไม่สามารถปฏิบัติตามคำรับรองฉบับนี้ได้ ทั้งนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน
และไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้ให้คำรับรองตกลงดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
รวมทั้งยินยอม ชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดข้ึนให้แก่คณะกรรมการทุกประการ 

ข้อ 6. ผู้ให้คำรับรองสัญญาว่า คำรับรองดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดนั้น มีผลผูกพันผู้ให้คำรับรองตลอดไป
โดยไม่อาจเพิกถอนได ้
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

เป็นที่ทราบดีว่าโอกาสที่จะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นไปได้เสมอ จึงต้องมีคำรับรองในคณะกรรมการ
จริยธรรมที่ต้องเปิดเผย และประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ต้องมีการจัดการเพื่อให้
ผลลัพธ์สุดท้ายสามารถให้การปกป้องผู้รับการวิจัย 

เป็นนโยบายของคณะกรรมการที่ไม ่ให้กรรมการที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนในโครงการวิจัยเข้าร่วมในการ
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พิจารณาทบทวน ให้คำแนะนำ หรือลงมติเห็นชอบ ยกเว้นการให้ข้อมูลตามที่คณะกรรมการร้องขอ 
ผู้ให้คำรับรองตกลงจะเปิดเผยต่อประธานคณะกรรมการในทันที หากมีหรือเป็นไปได้ที่จะมีผลประโยชน์

ทับซ้อน เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยที่ยื่นให้คณะกรรมการพิจารณา และต้องไม่มีส่วนร่วมในการอภิปราย หรือ
ให้คำแนะนำเก่ียวกับ โครงการวิจัยนั้น ๆ 

หากผู้ยื่นโครงการวิจัยเชื่อว่ากรรมการจริยธรรมท่านใดอาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับโครงการวิจัยของ
ตน ผู้วิจัยอาจร้องขอให้กรรมการท่านนั้นออกจากการมีส่วนร่วมในการพิจารณาทบทวนโครงการวิจัยได้ 

การร้องขออาจทำเป็นลายลักษณ์อักษรถึงประธาน การร้องขอต้องมีหลักฐานแสดงว่ากรรมการที่ตน
สงสัยนั้นมีผลประโยชน์ทับซ้อน คณะกรรมการอาจสอบสวนการมีผลประโยชน์ทับซ้อนตามที่ผู้ยื่นกล่าวหา 

ตัวอย่างกรณีผลประโยชน์ทับซ้อน อาจเป็นดังต่อไปนี้ 
□ กรรมการมีส่วนร่วมในโครงการวิจัย เช่น เป็นผู้วิจัยร่วม อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ฯลฯ 
□ กรรมการเป็นคู่แข่งด้านการวิจัยเกี่ยวข้องกับโครงการนั้น 
□ การเข้าถึงแหล่งทุน หรือข้อมูลทางวิชาการอาจทำให้ได้ประโยชน์ด้านการแข่งขันซึ่งไม่เป็นธรรม 
□ กรรมการมีอคติส่วนตัวอาจมีผลทำให้การพิจารณาไม่เป็นธรรม 
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คำรับรองในการรักษาข้อมูลความลับและเปิดเผยการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

ผู้ให้คำรับรองกรุณาลงนามและวันที่ในคำรับรองนี้ หลังจากทำความเข้าใจกับข้อความที่กล่าวมาข้างต้น 
เอกสารที่ลงนามและวันที่ จะถูกเก็บไว้ในแฟ้มคณะกรรมการที่ได้รับการเก็บดูแล ท่านจะได้รับสำเนาเอกสาร
หนึ่งชุดเก็บไว้กับท่าน 

ข้าพเจ้าในฐานะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ซึ่งการปฏิบัติงานของข้าพเจ้าจะได้รับรู้ “ข้อมูลที่เป็น
ความลับ” ตาม ความหมายที่ระบุข้างด้น ข้าพเจ้าตกลงให้คำรับรองที่จะปฏิบั ติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ใน
การไม่เปิดเผย “ข้อมูลที่ เป็นความลับ” ที่ไม่ใช่วัตถุประสงค์นอกเหนืองานในฐานะกรรมการ หรือใช้เพ่ือ
ประโยชน์ของข้าพเจ้าหรือบุคคลที่สาม และจะส่งเอกสารทั้งหมดคืนให้กับประธานเมื่อปฏิบัติงานเสร็จสิ้น 

ข้าพเจ้าตกลงให้คำรับรองว่าเมื่อใดก็ตามที่ข้าพเจ้ามีผลประโยชน์ทับซ้อน ข้าพเจ้าจะแจ้งแก่ประธาน
ในทันทีเพ่ือไม่ให้นับข้าพเจ้าเป็นองค์ประชุมที่สามารถลงมติ 

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความตามคำรับรองที่กล่าวมาข้างต้นเป็นอย่างดีแล้ว เห็นว่าถูกต้องตาม
ความประสงค์ จึงได้ลงนามไว้เป็นหลักฐาน ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุข้างต้น 
 
 
ลงชื่อ  .............................................................. ผู้ให้คำรับรอง วันที่............/........................../...................  

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

ลงชื่อ  .............................................................. ประธาน วันที่............/........................../...................  

( ............................................................ )  
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Confidentiality Agreement for a Member of 
the Nakhonpathom Hospital Research Ethics Committee (NPH REC) 

In the recognition of the fact, that I……member’s name, and his/her affiliation….. herein 
referred to as the “Undersigned” , has been appointed as a member of the Nakhonpathom 
Hospital Research Ethics Committee, Ministry of Public Health has been asked to assess 
research studies involving human subjects in order to ensure that they are conducted in              
a humane and ethical manner, with the highest Standards of care according to the applied 
national,                  local regulations, institutional policies and guidelines; 

Whereas, the appointment of the undersigned as a member of the NPH REC, Ministry of 
Public Health is based on individual merits and not as an advocate or representative of                
a home province/  territory/  community nor as the delegate of any organization or private 
interest; 

Whereas, the fundamental duty of an REC member is to independently review both scientific 
and ethical aspects of research protocols involving human subjects and make a determination and 
the best possible objective recommendations, based on the merits of the submissions under review; 

Whereas, the NPH REC, Ministry of Public Health must meet the highest ethical Standards 
in order to merit the trust and confidence of the communities in the protection of the rights 
and well-being of human subjects; 

The undersigned, as a member of the NPH REC, is expected to meet the same high 
Standards of ethical behavior to carry out its mandate. 

This Agreement thus encompasses any information deemed Confidential or Proprietary 
provided to the Undersigned in conjunction with the duties as a member of the NPH REC, 
Ministry of Public Health.  Any written information provided to the Undersigned that is of            
a Confidential, Proprietary, or Privileged nature shall be identified accordingly. 

As such, the Undersigned agrees to hold all Confidential or Proprietary trade secrets 
(“information”) in trust or confidence and agrees that it shall be used only for contemplated 
purposes, shall not be used for any other purpose or disclosed to any third party.  Written 
Confidential information provided for review shall not be copied or retained. All Confidential 
information (and any copies and notes thereof) shall remain the sole property of the REC. 

The Undersigned agrees not to disclose or utilize, directly or indirectly, any Confidential 
or Proprietary information belonging to a third party in fulfilling this agreement.  Furthermore,          
the Undersigned confirms that his/ her performance of this agreement is consistent with               
the institute’s policies and any contractual obligations they may have to third parties.  
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Conflict of Interests for a Member of  
the Nakhonpathom Hospital Research Ethics Committee (NPH REC) 

It is recognized that the potential for conflict of interest will always exist but has faith 
in the REC and its Chairperson to manage the conflict issues so that the ultimate outcome is               
the protection of human subjects. 

It is the policy of the NPH REC, Ministry of Public Health that no member may participate 
in the review, comment or approval of any activity in which he/ she has a conflict of interest 
except to provide information as requested by the REC. 

The Undersigned will immediately disclose to the Chairperson of the NPH REC, Ministry 
of Public Health any actual or potential conflict of interest that he/ she may have in relation 
to          any particular proposal submitted for review by the Committee, and to abstain from 
any participation in discussions or recommendations in respect of such proposals. 

If an applicant submitting a protocol believes that an REC member has a potential 
conflict, the investigator may request that the member be excluded from the review of             
the protocol. 

The request must be in writing and addressed to the Chairperson.  The request must 
contain evidence that substantiates the claim that a conflict exists with the EC member( s)             
in question.  The Committee may elect to investigate the applicant’ s claim of the potential 
conflict. 

When a member has a conflict of interest, the member should notify the Chairperson 
and may not participate in the REC review or approval except to provide information 
requested by the Committee. 

Examples of conflict of interest cases may be any of the following: 
□ A member is involved in a potentially competing research program. 
□ Access to funding or intellectual information may provide an unfair competitive 

advantage. 
□ A member’s personal biases may interfere with his or her impartial judgment. 

  



 

 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลนครปฐม AF 03-01/02.0 

คำรับรองในการรักษาข้อมูลความลับและเปิดเผย 
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

เริ่มใช้ 30 กรกฎาคม 2564 

 

193 

Agreement on Confidentiality and Conflict of Interest 

Please sign and date this Agreement, if the Undersigned agrees with the terms and 
conditions set forth above.  The original (signed and dated Agreement)  will be kept on file in           
the custody of the NPH REC. A copy will be given to you for your records. 

In the course of my activities as a member of the REC, I may be provided with 
confidential information and documentation ( which we will refer to as the " Confidential 
Information" ) .  I agree to take reasonable measures to protect the Confidential Information; 
subject to applicable legislation, including the Access to Information Act, not to disclose            
the Confidential Information to any person; not to use the Confidential Information for any 
purpose outside the Committee's mandate, and in particular, in a manner which would result in 
a benefit to myself or any third party; and to return all Confidential Information ( including any 
minutes or notes I have made as part of my Committee duties)  to the Chairperson upon 
termination of my functions as a Committee member. 

Whenever I have a conflict of interest, I shall immediately inform the Chairperson         
not to count me toward a quorum for voting.  

I,…………………………………………………..…, have read and accept the aforementioned terms and 
conditions as explained in this Agreement. 

Undersigned Signature       
 Date............................ 

Director of the NPH REC.      
 Date............................ 



 

 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลนครปฐม AF 03-02/02.0 

คำรับรองในการรักษาข้อมูลความลับของผู้มาเยี่ยมสังเกตการณ์  
การประชุม (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

เริ่มใช้ 30 กรกฎาคม 2564 

 

194 

คำรับรองในการรักษาข้อมูลความลับ 
สำหรับผู้มาเยี่ยมสังเกตการณ์การประชุมของคณะกรรมการฯ 

คำรับรองนี ้ทำขึ ้นเมื ่อวันที่ ........เดือน..........................พ.ศ. ............ณ โรงพยาบาลนครปฐม          
จ ังหว ัดนครปฐม โดย............ .......... .......... .......... .......... .......... ......... ท ี ่อย ู ่ เลขที่ . . . . . . .............                        
ถนน...................................................ตำบล/แขวง .............................................อำเภอ......................................
จังหวัด........................................................ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ให้คำรับรอง” มอบไว้ให้แก่คณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลนครปฐม ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “คณะกรรมการ” เพ่ือเป็นหลักฐานว่า 

ตามที่ผู้ให้คำรับรองได้มาเยี่ยมสังเกตการณ์การประชุมของคณะกรรมการในการพิจารณาจริยธรรม
โครงการวิจัย ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “โครงการ” ผู้ให้คำรับรองตกลงดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1. จะไม่นำข้อมูลที่เป็นความลับ (confidential and proprietary information) ไปใช้เพื่อการหา
ประโยชน์ ส่วนตัว หรือเปิดเผยแก่บุคคลภายนอก หรือทำซ้ำหรือทำข้ึนใหม่ 

ทั้งนี้ “ข้อมูลที่เป็นความลับ” ดังกล่าวข้างต้น หมายความถึงข้อมูลหรือวัตถุที่คณะกรรมการ
ได้รับจากผู้เสนอโครงการที่เกี่ยวกับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือวาจา ซึ่ง
รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลทางเทคนิควิทยาศาสตร์ การเงิน การตลาด หรือผลิตภัณฑ์ และให้รวมถึงข้อมูล
เกี ่ยวกับนโยบายทางการเงินของคณะกรรมการ, ค่าจ้างค่าตอบแทนและเงินเดือน, กระบวนการด้ าน
คอมพิวเตอร์, โปรแกรมและรหัส, รายชื่อ ผู้ทำการวิจัย, ข้อมูลด้านการเงิน, ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ, 
กระบวนการดำเนินงานพื้นฐาน, กฎระเบียบ กระบวนการผลิต และรวมถึงข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับข้ อมูล
ข้างต้นที่ไม่ได้ระบุชื่อเช่นนั้นด้วย 

ข้อ 2. ภายหลังจากการประชุม ผู้ให้คำรับรองตกลงจะทำลายหรือส่งคืนเอกสารที่ได้พิจารณาทั้งหมด 
และ/หรือ ที่ผู้ให้คำรับรองได้รับหรือมาจากผู้ให้คำรับรองที่เกี่ยวกับกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมถึงเอกสาร
เกี่ยวกับข้อมูลทางสุขภาพที่บ่งถึงตัวบุคคล (Identifiable health information) ด้วย 

ข้อ 3. ในกรณีต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำสั่งศาลให้เปิดเผยถึงข้อมูลที่เป็นความลับ ผู้ให้คำรับรอง
จะต้องมหีนังสือบอกกล่าวให้คณะกรรมการทราบก่อนการให้ข้อมูลโดยทันที 

ข้อ 4. ผู้ให้คำรับรองรับทราบว่า มีความรับผิดชอบทางกฎหมายและจริยธรรมในการปกป้องข้อมูลทาง
สุขภาพที่บ่งถึงตวับุคคล จากการใช้และเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต ดังนั้น เมื่อได้รับข้อมูลทางสุขภาพ ผู้ให้คำ
รับรองตกลง จะไม่เปิดเผยหรือนำไปปรึกษากับบุคคลอื่นใด และจะไม่พูดถึงในที่ ๆ บุคคลอื่นใดสามารถไดย้ิน 
เช่น ในทางเดิน ลิฟท์ สถานีขนส่ง ร้านอาหาร หรืองานสังสรรค์ นอกจากนี้ ผู้ให้คำรับรองจะเก็บเอกสารในที่
ปลอดภัย และจะเคลื่อนย้ายออกจากที่ที่ไม่ปลอดภัย เช่น เครื่องถ่ายเอกสารหรือห้องประชุมโดยทันที 

ข้อ 5. หากผู้ให้คำรับรองไม่สามารถปฏิบัติตามคำรับรองฉบับนี้ได้ ทั้งนี้  ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน
และไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้ให้คำรับรองตกลงดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร
รวมทั้งยินยอม ชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดข้ึนให้แก่คณะกรรมการทุกประการ 

ข้อ 6. ผู้ให้คำรับรองสัญญาว่า คำรับรองดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดนั้น มีผลผูกพันผู้ให้คำรับรองตลอดไป 
โดยไมอ่าจเพิกถอนได้ 
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ผู้ให้คำรับรองได้อ่านและเข้าใจข้อความตามคำรับรองนี้เป็นอย่างดีแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามความ
ประสงค์ไว้เป็น หลักฐานต่อหน้าพยาน ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุข้างต้น 

ลงชื่อ ..............................................................  ผู้ให้คำรับรอง 

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

ลงซื่อ ..............................................................   

( ............................................................ ) 
          ประธานคณะกรรมการ 
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Confidentiality Agreement for a guest or an observer. 
 

This Agreement thus encompasses any information deemed Confidential or Proprietary 
provided to the Undersigned in conjunction with the duties as a guest or an observer of                    
the Nakhonpathom Hospital Research Ethics Committee, Ministry of Public Health. Any written 
information provided to the Undersigned that is of a Confidential, Proprietary, or Privileged 
nature shall be identified accordingly. 

As such, the Undersigned agrees to hold all Confidential or Proprietary trade secrets 
(“information”) in trust or confidence and agrees that it shall be used only for contemplated 
purposes, shall not be used for any other purpose or disclosed to any third party. Written 
Confidential information provided for review shall not be copied or retained. All Confidential 
information (and any copies and notes thereof) shall remain the sole property of the REC. 

The Undersigned agrees not to disclose or utilize, directly or indirectly, any Confidential 
or Proprietary information belonging to a third party in fulfilling this agreement. Furthermore,           
the Undersigned confirms that his/her performance of this agreement is consistent with                 
the institute’s policies and any contractual obligations they may have to third parties. 

I, ........................................ , understand that I am allowed to attend the REC meeting as          
a guest or an observer. In the course of the meeting of the REC, some confidential information 
may be disclosed or discussed.  Upon signing this form, I agree to take reasonable measures 
to keep        the information as confidential. 
Indicate the details (date and number) of the REC Meeting attended: 
 
 
 
Signature of the Guest or Observer Date…………………………………… 
 
 
 
Chairperson of NPH REC Date…………………………………… 
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คำรับรองนี ้ทำขึ ้นเมื ่อวันที่ ........เดือน..........................พ.ศ. ............ณ โรงพยาบาลนครปฐม                   
จ ังหว ัดนครปฐม โดย............ .......... .......... .......... .......... .......... ......... ท ี ่อย ู ่ เลขที่ . . . . . . .............                              
ถนน...................................................ตำบล/แขวง .............................................อำเภอ......................................
จังหวัด........................................................ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า“ผู้ให้คำรับรอง” มอบไว้ให้แก่คณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลนครปฐม ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “คณะกรรมการ” เพ่ือเป็นหลักฐานว่า 

ตามที่ผู ้ให้คำรับรองเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในการจัดการ
เกี่ยวกบั โครงการวิจัย ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “โครงการ” ผู้ให้คำรับรองตกลงดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1. จะไม่นำข้อมูลที่เป็นความลับ (confidential and proprietary information) ไปใช้เพื่อการหา
ประโยชน์ส่วนตัว หรือเปิดเผยแก่บุคคลภายนอก หรือทำซ้ำหรือทำข้ึนใหม ่

ทั้งนี้ “ข้อมูลที่เป็นความลับ” ดังกล่าวข้างต้น หมายความถึงข้อมูลหรือวัตถุที่คณะกรรมการ
ได้รับจากผู้เสนอโครงการที่เกี่ยวกับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือวาจา ซึ่ง
รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อมูลทางเทคนิควิทยาศาสตร์ การเงิน การตลาด หรือผลิตภัณฑ์ และให้รวมถึง
ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย ทางการเงินของคณะกรรมการ, ค่าจ้างค่าตอบแทนและเงินเดือน, กระบวนการด้าน
คอมพิวเตอร์, โปรแกรมและรหัส, รายชื่อ ผู้ทำการวิจัย, ข้อมูลด้านการเงิน, ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ, 
กระบวนการดำเนินงานพื้นฐาน, กฎระเบียบ กระบวนการผลิต และรวมถึงข้อมูลอื่นใดที่เกี่ ยวข้องกับข้อมูล
ข้างต้น ที่ไม่ได้ระบุชื่อเช่นนั้นด้วย 

ข้อ 2. ภายหลังจากการประชุม ผู้ให้คำรับรองตกลงจะทำลายหรือส่งคืนเอกสารที่ได้พิจารณาทั้งหมด 
และ/หรือ ที่ผู้ให้คำรับรองได้รับหรือมาจากผู้ให้คำรับรองที่เกี่ยวกับกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมถึงเอกสาร
เกี่ยวกับข้อมูลทางสุขภาพที่บ่งถึงตัวบุคคล (Identifiable health information) ด้วย 

ข้อ 3. ในกรณีต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำสั่งศาลให้เปิดเผยถึงข้อมูลที่เป็นความลับ ผู้ให้คำรับรอง
จะต้องมหีนังสือบอกกล่าวให้คณะกรรมการทราบก่อนการให้ข้อมูลโดยทันที 

ข้อ 4. ผู้ให้คำรับรองรับทราบว่า มีความรับผิดชอบทางกฎหมายและจริยธรรมในการปกป้องข้อมูลทาง
สุขภาพที่บ่งถึงตัวบุคคล จากการใช้และเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต ดังนั้น เมื่อได้รับข้อมูลทางสุขภาพ ผู้ให้คำ
รับรองตกลง จะไม่เปิดเผยหรือนำไปปรึกษากับบุคคลอื่นใด และจะไม่พูดถึงในที่ ที่บุคคลอื่นใดสามารถได้ยิน 
เช่น ในทางเดิน ลิฟท์ สถานีขนส่ง ร้านอาหาร หรืองานสังสรรค์ นอกจากนี้ ผู้ ให้คำรับรองจะเก็บเอกสารในที่
ปลอดภัย และจะเคลื่อนย้ายออกจากที่ที่ไม่ปลอดภัย เช่น เครื่องถ่ายเอกสารหรือห้องประชุมโดยทันที 

ข้อ 5. หากผู้ให้คำรับรองไม่สามารถปฏิบัติตามคำรับรองฉบับนี้ได ้ทั้งนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนและ
ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้ให้คำรับรองตกลงดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
รวมทั้งยินยอมชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดข้ึนให้แก่คณะกรรมการทุกประการ 

ข้อ 6. ผู้ให้คำรับรองสัญญาว่า คำรับรองดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดนั้นมีผลผูกพันผู้ให้คำรับรองตลอดไป 
โดยไม่อาจเพิกถอนไต ้
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ผู้ให้คำรับรองได้อ่านและเข้าใจข้อความตามคำรับรองนี้เป็นอย่างดีแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามความ

ประสงค์ไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุข้างต้น 

 

ลงชื่อ ..............................................................  ผู้ให้คำรับรอง 

( ............................................................ )  
วันที่........................................................  

 

 

ลงชื่อ .............................................................. พยาน 

( ............................................................ )  
              ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ์

โรงพยาบาลนครปฐม 
วันที่ ......................................................... 
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ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล 
ตำแหน่งใน 

คณะกรรมการ 

การอบรม 
GCP 

การอบรม 
จริยธรรม 
การวิจัย 

การอบรม 

SOP 

การอบรม 
อ่ืน ๆ 

วัน เดือน ปี วัน เดือน ปี วัน เดือน ปี วัน เดือน ปี 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       
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คำรับรองนี ้ทำขึ ้นเมื ่อวันที ่.........เดือน...................... พ.ศ..............  ณ โรงพยาบาลนครปฐม             
จังหวัดนครปฐม โดย......................................................อยู่เลขท่ี........................ ถนน.........................................
ตำบล/แขวง....................................... .......อำเภอ...............................................จังหวัด...............................            
ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ให้คำรับรอง” มอบไว้ให้แก่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลนครปฐม 
ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “คณะกรรมการ” เพ่ือเป็นหลักฐานว่า 

ตามท่ีผู้ให้คำรับรองได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาอิสระ ในการพิจารณาจริยธรรมโครงการวิจัย  
เรื่อง........................................................................................................................รหัส...........................  

ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “โครงการ” ผู้ให้คำรับรองตกลงดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1. จะไม่นำข้อมูลที่เป็นความลับ (confidential and proprietary information) ไปใช้เพื่อการหา
ประโยชน์ส่วนตัว หรือเปิดเผยแก่บุคคลภายนอก หรือทำซ้ำหรือทำข้ึนใหม่ 

ทั้งนี้ “ข้อมูลที่เป็นความลับ” ดังกล่าวข้างต้น หมายความถึงข้อมูลหรือวัตถุที่คณะกรรมการ
ได้รับจากผู้เสนอโครงการ ที่เก่ียวกับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือวาจา ซึ่ง
รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อมูลทางเทคนิควิทยาศาสตร์ การเงิน การตลาด หรือผลิตภัณฑ์ แล ะให้รวมถึง
ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินของคณะกรรมการ, ค่าจ้าง ค่าตอบแทนและเงินเดือน, กระบวนการด้าน
คอมพิวเตอร์, โปรแกรมและรหัส, รายชื่อ ผู้ทำการวิจัย, ข้อมูลด้านการเงิน, ข้อมู ลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ, 
กระบวนการดำเนินงานพื้นฐาน, กฎระเบียบ กระบวนการผลิต และรวมถึงข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
ข้างต้นที่ไม่ได้ระบุชื่อเช่นนั้นด้วย 

ข้อ 2. ภายหลังจากสถานภาพการเป็นที่ปรึกษาของโครงการวิจัยนี้สิ้นสุด ผู้ให้คำรับรองตกลงจะทำลาย
หรือส่งคืนเอกสารที่ได้พิจารณาทั้งหมด และ/หรือ ที่ผู้ให้คำรับรองได้รับหรือมาจากผู้ให้คำรับรอง ที่เกี่ยวกับ
กิจกรรมของคณะกรรมการ รวมถึงเอกสารเกี่ยวกับข้อมูลทางสุขภาพที่บ่งถึงตัวบุคคล (Identifiable health 
information) ด้วย 

ข้อ 3. ในกรณีต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำสั่งศาลให้เปิดเผยถึงข้อมูลที่เป็นความลับ ผู้ให้คำรับรอง
จะต้องมหีนังสือบอกกล่าวให้คณะกรรมการทราบก่อนการให้ข้อมูลโดยทันที 

ข้อ 4. ผู้ให้คำรับรองรับทราบว่า มีความรับผิดชอบทางกฎหมายและจริยธรรมในการปกป้องข้อมูลทาง
สุขภาพ ที่บ่งถึงตัวบุคคล จากการใช้และเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต ดังนั้น เมื่อได้รับข้อมูลทางสุขภาพ ผู้ให้
คำรับรองตกลง จะไม่เปิดเผยหรือนำไปปรึกษากับบุคคลอ่ืนใด และจะไม่พูดถึงในที่ที่บุคคลอ่ืนใดสามารถได้ยิน 
เช่น ในทางเดิน ลิฟท์ สถานีขนส่ง ร้านอาหาร หรืองานสังสรรค์ นอกจากนี้ ผู้ให้คำรับรองจะเก็บเอกสารในที่
ปลอดภัย และจะเคลื่อนย้ายออกจากที่ที่ไม่ปลอดภัย เช่น เครื่องถ่ายเอกสารหรือห้องประชุมโดยทันที 

ข้อ 5. หากผู้ให้คำรับรองไม่สามารถปฏิบัติตามคำรับรองฉบับนี้ได้ ทั้งนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนและ
ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้ให้คำรับรองตกลงดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
รวมทั้งยินยอมชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดข้ึนให้แก่คณะกรรมการทุกประการ 

ข้อ 6. ผู้ให้คำรับรองสัญญาว่า คำรับรองดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดนั้น มีผลผูกพันผู้ให้คำรับรองตลอดไป 
โดยไม่อาจเพิกถอนได ้
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ผู้ให้คำรับรองได้อ่านและเข้าใจข้อความตามคำรับรองนี้เป็นอย่างดีแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามความ
ประสงค์ไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุข้างต้น 

 
 
 

ลงชื่อ ..............................................................  ผู้ให้คำรับรอง 

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

ลงชื่อ..................................................................พยาน 

         (................................................................) 
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รายช่ือที่ปรึกษาอิสระ (List of Independent Consultants) 
 

ลำดับที่ 
ยศ/ตำแหน่ง 
ชื่อ-นามสกุล 

ความ
เชี่ยวชาญ 

สถานที่
ทำงาน 

ที่อยู่/บ้าน 
E-mail, โทรสาร, 

หมายเลขโทรศัพท์ที่
ติดต่อได้สะดวก 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      
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แบบฟอร์ม และ แฟ้มประวัติที่ปรึกษาอิสระ 
 
ข้อมูลส่วนบุคคล 

• ชื่อ 
• นามสกุล 
• เพศ 
• ที่อยู่ 
• e-mail  
• โทรศัพท์เคลื่อนที่  

ประวัติการศึกษา 
• หลังปริญญา (ระบุสาขาความเชี่ยวชาญ) 
• ปริญญาตรี (ระบุสาขาความเชี่ยวชาญ) 

งานที่ทำในปัจจุบัน/สังกัด 
• ที่ทำงาน 
• ยศ/ตำแหน่งทางวิชาการ  
• หน่วยงานที่สังกัด 
• กรรมการจริยธรรม □ เป็น ……………………………………………. (ระบุชื่อคณะกรรมการจริยธรรม) 
     □ ไม่เป็น 

ความเชี่ยวชาญ/วิชาชีพ : 
ผลงานวิชาการ : (ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี) 
ประสบการณ์ด้านบริหาร สมาชิกองค์กรวิชาชีพ : 
การอบรม (จริยธรรมวิจัย. GCP และอ่ืนๆ ทีเ่กี่ยวข้อง) : 
 
 

      ลงนาม :      
                (....................................................) 

          วันที่…..../……………../…….… 

 

รูปถ่าย 
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ข้อเสนอแนะ 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
 

ที่ปรึกษาอิสระลงนาม 
   (.............................................................) 
   วันที่........../.........................../.............. 

หมายเลขโครงการ ชื่อโครงการ (ไทย) 
(English) 

ผู้วิจัยหลัก  
ชื่อที่ปรึกษาอิสระ  

ประเด็นที่พิจารณาโครงการ (Protocol) ความเห็น/ข้อเสนอแนะของที่ปรึกษา 
1. คุณค่าของงานวิจัย (Research value/merit)  
2. ความถูกต้องและมีเหตุผลของงานวิจัย  
   (Research validity) 

 

 2.1 หลักการและเหตุผล (Rationale)  
 2.2 การออกแบบและระเบียบวิธีวิจัย 
      (Appropriate design and Methodology) 

 

3. เกณฑ์คัดเข้า/คัดออก 
 (Inclusion/exclusion criteria) 

 

4. ความแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นแก่ผู้รับการวิจัย  
5. ประโยชน์ต่อผู้รับการวิจัย  
6. การประเมินใช้วิธีการที่เหมาะสมหรือไม่ และ 
   ระยะเวลาในการติดตามควรเป็นอย่างไร  

7. มีแนวทางใดท่ีจะเพ่ิมการรักษาความปลอดภัยให้ 
   ผู้รับการวิจัย หรือไม่ (Additional safeguard)  

8. มีการรักษาที่เป็นมาตรฐานที่ยอมรับในปัจจุบัน
ได้แก่อะไร (Acceptable treatment available) 

 
 

9. มีทางเลือกอ่ืนของการรักษาในโรคนี้หรือไม่  
10. อ่ืน ๆ  
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แผนภูมิการบริหารจัดการกับโครงร่างการวิจัยท่ียื่นขอรับการพิจารณา 
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แนวปฏิบัติการขอรับการพิจารณาด้านจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลนครปฐม 

เอกสารที่ผู้วิจัยต้องส่งเพื่อขอรับการพิจารณา จำนวน 4 ชุด ภายในสัปดาห์แรกของเดือน ฝ่ายเลขา 
จะตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนก่อนบรรจุเข้าวาระและส่งเอกสารต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อให้พิจารณา
ล่วงหน้า 2 สัปดาห์ ก่อนการประชุมพิจารณาในสัปดาห์ที่ 4 ของเดือน โดยเอกสารดังกล่าวประกอบด้วย 

1. หนังสือนำส่ง 
1.1 กรณีเป็นบุคลากรภายในโรงพยาบาลฯ หนังสือนำส่งให้ใช้บันทึกข้อความออกจากหน่วยงาน

ที่สังกัด โดยผ่านการลงนามของผู้วิจัยหลักและหัวหน้าหน่วยงาน 
1.2 กรณีเป็นบุคลากรภายนอกโรงพยาบาลฯ ให้ใช้หนังสือภายนอกออกจากหน่วยงานที่สังกัด 

- หนังสือนำส่งขอรับการพิจารณาให้ความเห็นชอบเชิงจริยธรรมในการทำวิจัย 
- หนังสือนำส่งขออนุญาตดำเนินการวิจัยในโรงพยาบาล 
- หนังสือนำส่งขอเชิญบุคลากรเป็นผู้ร่วมวิจัย/ผู้ประสานงาน 
- แบบฟอร์มการแสดงความยินยอมการเป็นผู้ร่วมวิจัย/ผู้ประสานงาน ถ้าเป็นโครงการวิจัย

จากบุคลากรภายนอกโรงพยาบาล 
- เอกสารรับรองโครงการวิจัยจากกระทรวง/คณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรมการวิจัย

ในคน (CREC)/หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย 
2. แบบยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย โรงพยาบาลนครปฐม พร้อมระบุ version และวันที่ 
3. แบบฟอร์มประเมินตนเองโดยผู้วิจัย  
3. โครงร่างการวิจัย (ภาษาไทย และ/หรือภาษาอังกฤษ) พร้อมระบุ version และวันที่ 
4. เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย (information sheet) และหนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการ

วิจัย (consent form) พร้อมระบุ version และวันที่ 
- กรุณาตรวจสอบเอกสารตาม รายการตรวจสอบความครบถ้วนเอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย 

(information sheet) และหนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัย (consent form) 
- แนะนำสิทธิกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสิทธิของท่านในการเข้าร่วมโครงการวิจัย “กรุณาติดต่อ

สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลนครปฐม” ชั้น 5 อาคารผู้ป่วย
นอกและอำนวยการ โรงพยาบาลนครปฐม โทรศัพท์ติดต่อ 034-240069, 034-240053  

5. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย พร้อมระบุ version และวันที่ 
 - เครื่องมือที่ใช้จัดเก็บข้อมูล (case record form) 
 - เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เช่น แบบสอบถาม, intervention, medical device เป็นต้น 
6. ประวัติ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านการวิจัย (curriculum vitae) ของหัวหน้า

โครงการ/ผู้วิจัยหลักประจำสถาบัน/ผู้ร่วมวิจัย/ผู้ประสานงาน/ที่ปรึกษาโครงการวิจัย 
7. หลักฐานการอบรมการปฏิบัติการวิจัยที ่ด ี (GCP) / การอบรมจริยธรรมการวิจัย (Human 

research protection) ของผู้วิจัยหลักและผู้วิจัยร่วม (เอกสารที่ผ่านการอบรมจะต้องมีระยะเวลา
การรับรองท่ีครอบคลุมกับระยะเวลาที่ขอดำเนินการวิจัยอย่างน้อย 1 ปี) 

8. แบบแสดงการมีผลประโยชน์ทับซ้อน (conflict of interest) สำหรับโครงการวิจัยที ่ม ีทุน
สนับสนุนจากหน่วยงาน/องค์กร/บริษัทเอกชน 
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9. เอกสารเพิ่มเติมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- โครงการวิจัยที ่เกี ่ยวข้องกับการบริหารจัดการยาผ่านระบบเภสัชกรรมโรงพยาบาลหรือ            

การนำยาวิจ ัยเข้ามาใช้ในโรงพยาบาล แม้ไม่ได้ให้กลุ ่มงานเภสัชฯ บริหารจัดการยา                
ควรดำเนินการแจ้งให้กลุ่มงานเภสัชฯ ทราบด้วย พร้อมหนังสือชี้แจงการจัดทำแผนภาพแสดง
ขั้นตอนการเตรียมและบริหารจัดการยา 

- โครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการ (LAB) ผ่านระบบของโรงพยาบาล ควรดำเนินการ
แจ้งให้กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ หรือกลุ่มงานที่เกี ่ยวข้องทราบด้วย พร้อมหนังสือชี้แจง        
การจัดทำแผนภาพแสดงขั ้นตอนการเตรียมและบริหารจัดการทางห้องปฏิบัติการ เช่น             
การเก็บตัวอย่างเลือด สารคัดหลั่ง หรือการตรวจอื่น ๆ เช่น การตรวจวินิจฉับทางรังสี เป็นต้น 

- งบประมาณทางการเงิน (Budget) 
- เอกสารประกัน (insurance) ถ้าเป็นโครกการวิจัยของบริษัทเอกชน 
- ร่างสัญญาการวิจัยทางคลินิก (Clinical Trial Agreement Template: CTA) (ถ้ามี) 
- ร่างข้อตกลงการใช้ตัวอย่างชีวภาพ (Material Transfer Agreement Template: MTA) (ถ้ามี) 
- เอกสารอื่น ๆ เช่น ใบโฆษณาเชิญชวนอาสาสมัคร เป็นต้น 

 
ทั้งนี้ คณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย ์โรงพยาบาลนครปฐม 

ไม่รับพิจารณาโครงการวิจัยที่เป็นการทดสอบยาเป็นครั้งแรกในคน (first-in-human) 
 
ที่อยู่จัดส่งเอกสาร  
สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลนครปฐม 
ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ 196 ถนนเทศา ตำบลพระปฐมเจดีย์  อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ สามารถดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดได้จากเว็บไซต์ โรงพยาบาลนครปฐม  
 หัวข้อ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หรือ https://www.nkpthospital.go.th/  
 หรือ https://qrgo.page.link/kbVwn หรือ สแกน QR Code นี้  
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บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ...........................................................................................  โทร. ................. ............................... 
ที ่........................../…………………………………...     วันที ่ …………………………………………………………………………. 

เรื่อง ขออนุมัติทำการวิจัยในคน  

เรียน ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ์ผ่านหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย....................................... 

  ด้วยข้าพเจ้า...................................................................... ........................................................ 
มีความประสงค์จะทำวิจัยเรื่อง................................................................................ ............................................. 
เพ่ือ………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

 ขอขึ้นทะเบียนยาภายในประเทศ 
 นำยาเข้าประเทศ 
 การศึกษาวิจัย 
 อ่ืน ๆ.......................................................................... 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

           ลงนาม.......................................................หวัหน้า
โครงการ 
         (                                         ) 
 
  
 ทราบ  
 อ่ืน ๆ............................................................. 
ลงนาม................................................................ 
หัวหน้ากลุ่มงาน.................................................. 
 
 
ความเห็นของประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
 ทราบ มอบเลขานุการนำเข้าพิจารณาในที่ประชุม 
 อ่ืน ๆ............................................................. 
ลงนาม................................................................ 
ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
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แบบย่ืนขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย (Submission form for Ethical Review) 

กรุณากรอกข้อมูลในแบบย่ืนและแนบเอกสาร 
Please fill in this form and provide necessary documents that apply. 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลโครงการวิจัย (Protocol identification) 
ขอรับการพิจารณาแบบ    Exemption Review      Expedited Review      Full Board Review 
หมายเลขโครงการ NPH REC ........../.............. วันที่รับ .................................................... (สำหรับเจ้าหน้าที่) 
1.1 ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย) 

 ............................................................................................................................. ............................................ 
1.2 Title of Protocol (ภาษาอังกฤษ) 

 ...................................................................................................................................................................... ... 
1.3 ผู้สนับสนุนการวิจัย (Sponsor/Source of funding) 

 ไม่มี 
  มี โปรดระบุ  
  รัฐบาล............................................................... 

 เอกชน............................................................... 
 NGO…........................................................... 
 อ่ืน ๆ ............................................................. 

1.4 
 
 

การติดต่อผู้สนับสนุนการวิจัย (Sponsor contact phone/fax (Thailand) 
โทรศัพท์.................................................................... โทรสาร....................................................................... .. 
E-mail….................................................................... .................................................................................... .. 

1.5 โครงการวิจัยเป็นวิทยานิพนธ์ (Thesis/Dissertation/Board/Subboard)   □ Yes        □ No 
ส่วนที่ 2  ข้อมูลผู้วิจัย (Investigator)  
2.1 ชื่อผู้วิจัยหลัก (Name of principal investigator) 

 ............................................................................................................................. ............................................ 
2.2 วุฒิการศึกษา/สาขาความเชี่ยวชาญ (Degree/specialty) 

 ............................................................................................................................. ............................................ 
2.3 ตำแหน่งทางวิชาการ ...................................................................................................................... ................. 
2.4 สังกัดหน่วยงาน (Institutional affiliation) 

 ............................................................................................................................. ............................................ 
2.5 การติดต่อผู้วิจัย หมายเลขโทรศัพท์: หมายเลขโทรสาร: E-mail: 

(Investigator contact)    
2.6 ประสบการณ์และการฝึกอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยในคน 

 ผู้วิจัยเคยผ่านการอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยในคนครั้งล่าสุดเมื่อปี พ.ศ. ............................... 
 ลงทะเบียนเรียนรายวิชาด้านจริยธรรม   CITI program   อ่ืนๆ โปรดระบุ..................................... 
 ผู้วิจัยเคยผ่านการอบรมการวิจัยทางคลินิกที่ดี (GCP) ครั้งล่าสุด เมื่อปี พ.ศ. ............................ 
 ผู้วิจัยยังไม่เคยได้รับการอบรม แต่วางแผนจะพัฒนาศักยภาพทีมวิจัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ดังนี้ 
............................................................................................................................. ............................................ 
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2.7 
 

ท่านมีโครงการวิจัยอื่นๆ ที่กำลังดำเนินการภายใต้ความรับผิดชอบของท่านกีโ่ครงการ (How many other 
research projects are still open under your responsibility?)  ................................. โครงการ 

2.8 ท่านมีอาสาสมัครที่อยู่ในความดูแลและต้องติดตามในช่วงนี้รวมทั้งหมด  .............................. คน 
2.9 

 
ท่านมีผู้วิจัยร่วมและเจ้าหน้าที่วิจัยในโครงการนี้รวมทั้งหมด (How many co-investigators and 
research staffs do you have for this project?) ……………. คน 

ส่วนที่ 3  โครงการวิจัย (Research protocol) 
3.1 รูปแบบการวิจัย (Research Design) (เลือกได้หลายข้อ) 

  Basic science research 
 Case-control 
 Applied research 
 Bioequivalent 

 Descriptive/qualitative 

 Laboratory experiment 

 R/D 

 Cohort 

 Survey 
 Diagnostic test 
 Clinical trial 
 Other (specify)......................... 

3.2 วิธีการ/เครื่องมือ ทีใ่ช้ในการวิจัย (Methods involved the followings) (เลือกได้หลายข้อ) 
  Questionnaire/interview/diary 

 Records/document extraction 
 In vitro diagnostic medical devices 
 Radiation/isotope 
 Embryonic stem cell/genetic material 
 Procedures/operation 

 Specimen/sample collection 
 Behavioral/psychological intervention 
 Non-IVD Medical devices 
 Drugs 
 Tissue/organ transplant 
 Other (specify) …………………………………............. 

3.3 ระยะเวลาที่คาดว่าจะทำวิจัย (Expected duration of the project) 
……….. ป ี…………. เดือน (เดือน.................... พ.ศ. ........... ถึง เดือน.................... พ.ศ. ...........) 

3.4 สถานทีท่ำวิจัย (Investigation site) 
 แห่งเดียว (Single) กรุณาระบุ......................................................................................................... ........... 
 ระดับชาติ หลายแห่ง/หลายศูนย์ (National multi-site/multi-center) ระบุ.........แห่ง/………ศูนย ์
 ระดับนานาชาติ หลายแห่ง/หลายศูนย์ ((International multi-site/multi-center) ระบุ.......แห่ง/……ศูนย์ 

3.5 
 

โครงการวิจัยนี้ได้รับการพิจารณาทบทวนโดยคณะกรรมการจริยธรรมทีอ่ื่นก่อนยื่นที่นีห่รือไม่ 
(Has this protocol been reviewed by another ethics committee prior to this submission?) 

  ใช่ (กรุณาแนบเอกสารการรับรอง)  ไม่ใช่ 
3.6 โครงการวิจัยนี้ได้จดทะเบียนการทำวิจัยทางคลินิกแล้วหรือไม่ (Has this protocol been registered 

according to clinical trial registration? 
  ใช่ โปรดระบุ ………………………………………..............  ไม่ใช่ 
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ส่วนที่ 4  ผู้รับการวิจัยและการรับเข้าร่วมการวิจัย (Subjects and recruitment) 
4.1 โครงการวิจัยนี้รับผู้รับการวิจัยต่อไปนี้หรือไม่ เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ  

(Does this protocol include the following subjects?, tick all that apply) 
 มีการเก็บข้อมูลโดยตรงจากผู้รับการวิจัย (Data obtained directly from human)  
 อาสาสมัครสุขภาพดี (Healthy volunteers) 
 ประชาชนทั่วไป 
 สตรีตั้งครรภ์ (Pregnant women) 
 เด็กอ่อน ทารก เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี 

(Neonates/infants/children, aged <18) 
 ผู้สูงอายุ 
 ผู้พิการ 
 ผู้ใต้บังคับบัญชา เช่น นักเรียน ลูกจ้าง ทหาร 

(Subordinate e.g. students, employees, 
soldiers) 

 อ่ืน ๆ ระบุ.......................................................... 

 ผู้ป่วยทั่วไป (patients) 
 ผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะฉุกเฉิน (emergency 

patients) 
 ผู้ป่วยมะเร็ง หรือผู้ป่วยระยะท้ายของชีวิต 

(Cancer or terminally illed subjects) 
 ผู้ป่วย HIV เอดส์ (HIV/AIDS) 
 ผู้ป่วยทางจิต (Mentally illed subjects) 
 ผู้ไม่รู้หนังสือ ชนกลุ่มน้อย เช่น ชาวเขา (illiterate 

subjects or Minorities e.g. hilltribes) 
 กลุ่มคนที่จัดให้อยู่ในสถานที่ดูแล เช่น เด็กกำพร้า 

(Institutionalized e.g. orphanage) 
 นักโทษ (Prisoners) 

 ไม่มีการเก็บข้อมูลโดยตรงจากผู้รับการวิจัย (No data obtained directly from human) แต่ใช้ข้อมูล
จาก ระบุ......................................................................................................................... ................................. 

4.2 วิธีการที่ใช้ในการรับผู้เข้ารับการวิจัยเข้ารับการวิจัย (Methods used to recruit subjects) 
 ไม่มีการเก็บข้อมูลโดยตรงจากผู้รับการวิจัย (No data obtained directly from human) 
 ติดต่อบุคคลที่แผนกผู้ป่วยนอก (Personal contact at outpatient clinic/inpatient) 
 ติดต่อบุคคลที่แผนกฉุกเฉินหรือที่ ICU (Personal contact at ER or ICU) 
 ติดต่อบุคคลในชุมชน (Personal contact in community) 
 ติดต่อบุคคลทางโทรศัพท์ หรือไปรษณีย์ (Contact via telephone or post) 
 ติดประกาศโฆษณา (Advertising e.g. poster, flyers, mass media (website included) 
 อ่ืน ๆ กรุณาระบุ (Other, specify)........................................................................... ................................. 

4.3 ผู้ดำเนินการกระบวนการขอความยินยอม (Person obtaining informed consent) 
 ไม่มีการขอความยินยอม (No informed consent applied) เนื่องจาก 

 เป็น Retrospective study  
 อ่ืน ๆ กรุณาระบุ (Other, specify)....................................................................................................... 

 ผู้วิจัยหลัก/ผู้วิจัยร่วม (Principal/Co-Investigators) 
 เจ้าหน้าที่วิจัย (Research staff) 
 อ่ืน ๆ กรุณาระบุ (Other, specify)............................................................................................... ............. 

4.4 จำนวนผู้เข้าร่วมวิจัย/อาสาสมัครที่คาดหมาย (Expected number of subjects)....................................... 
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4.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย (ต่ออาสาสมัคร วิชาชีพ สังคมและอ่ืน ๆ) 
............................................................................................................................. ............................................ 
...................................................................................... ................................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................ 

4.6 ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดต่ออาสาสมัคร (ทางด้านร่างกาย, จิตใจ, สังคม, ฐานะการเงิน และ กฎหมาย) 
  ไม่มี 
  มี กรุณาระบุรายละเอียด.......................................................................... ................................................. 

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

............................................................................................................................. .................................. 
4.7 จ่ายเงินชดเชยค่าเดินทาง ค่าเสียเวลา ความไม่สะดวก ไม่สบายให้แก่ผู้รับการวิจัย  

(Subject payment/ incentives) 
  ไม่มี  มี กรุณาระบุรายละเอียด.......................................................................... .................... 

4.8 การชดเชยหากเกิดการบาดเจ็บ (Compensation for injury/lost) 
  ไม่มี  มี กรุณาระบุรายละเอียด.......................................................................... .................... 

ส่วนที่ 5  คณะกรรมการตรวจติดตามข้อมูลด้านความปลอดภัย  
(Study monitoring or DSMB. Data Safety Monitoring Board) 
  มี  ไมมี่ 
ส่วนที่ 6  เอกสารที่ยื่น (เอกสารที่มี * ต้องยื่นพร้อมแบบยื่นฯ นี้ หากไม่มีกรุณาระบุรายละเอียดในหมายเหตุ)  

 ชื่อเอกสาร มี ไม่มี หมายเหตุ 
6.1* บันทึกข้อความขออนุมัติทำการวิจัยในคน เสนอผ่านหัวหน้าฝ่าย/กลุ่มงาน 

และเสนอต่อประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาล
นครปฐม (บุคลากรของโรงพยาบาลนครปฐม) 

   

 
หนังสือนำส่งจากหน่วยงานต้นสังกัดขอรับการพิจารณาจริยธรรมและ       ขอ
อนุญาตเก็บข้อมูลหรือใช้สถานที่ในการทำวิจัย ถึงผู้อำนวยการโรงพยาบาล
นครปฐม (หน่วยงาน/บุคคลภายนอก โรงพยาบาลนครปฐม) 

   

6.2* แบบยื่นขอรับการพิจารณา (Submission form)    
6.3* แบบฟอร์มผู้วิจัยใช้ประเมินด้วยตนเอง (Self-Assessment Form)    
6.4* โครงร่างวิจัย (Protocol/Proposal)    
6.5* ประวัติ ประสบการณ์และการฝึกอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยในคนของผู้วิจัย

หลัก (Principal investigator’s cv GCP training) 
   

6.6 แบบฟอร์มเปิดเผยการมีผลประโยชน์ทับซ้อนและทุนวิจัย (Conflict of 
interest and funding form) (กรณีได้รับทุนสนับสนุนวิจัย) 

   

6.7 งบประมาณ (Budget)    
6.8* เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย    
6.9* หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัย    
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6.10* เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล เช่น แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ 
แนวทางการสัมภาษณ์หรือสังเกต แบบบันทึกข้อมูลสำหรับการวิจัย 
(Questionnaire/Interview formhj/Case report form) 

   

6.11* บันทึกข้อความขออนุญาตใช้ข้อมูลจากเวชระเบียน แฟ้มประวัติผู ้ป ่วย       
เก็บข้อมูลหรือสถานที่ในการทำวิจัยผ่านหัวหน้ากลุ่มงานถึงผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลนครปฐม 

   

6.12 คู่มือผู้วิจัย (Investigator brochure) (ถ้ามี)    
6.13 เอกสารอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์จากคณะกรรมการวิทยานิพนธ์/อาจารย์   

ที่ปรึกษา (ถ้ามี) 
   

6.14 เอกสารประชาสัมพันธ์หรือสื่อที่ใช้ในวิธีการรับผู้เข้ารับการวิจัย (ถ้ามี)    
6.15 เอกสารขออนุมัติเครื่องมือแพทย์จาก อย. (กรณีจำเป็น)    
6.16 ใบรับรองแสดงการขายในประเทศผู้ผลิต (Certificate of Free Sale)  

(กรณีจำเป็น) 
   

6.17 ใบอนุมัติให้เป็นยาที่อยู่ในระหว่างการศึกษาวิจัย (กรณีจำเป็น)    
6.18 ใบอนุมัติขึ้นทะเบียนยาจาก อย. (Drug approval from Thai FDA)  

(กรณีจำเป็น) 
   

6.19 ใบรับรอง/เห็นชอบ/รายงานผลการพิจารณาจาก REC ที่อ่ืน (ถ้ามี)    
6.20 เอกสารข้างต้นในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (CD ROM หรือ จัดส่งไฟล์ในรูปแบบ 

WORD และ PDF มาที่ nph.rec@gmail.com) พร้อมระบุชื ่อโครงการและ
ข้อมูลติดต่อผู้ทำวิจัย (ชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้, 
E-mail address) 

   

 
หมายเหตุ โครงการวิจัยบางเรื่อง ผู้วิจัยอาจต้องยื่นเอกสารอ่ืน ๆ เพ่ิม ตามความจำเป็น 
 
 
 
 
ลายเซ็นผู้วิจัยหลัก........................................................ ลายเซ็นผู้ร่วมวิจัย........................................................ 

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

วันที่........../.........................../.............. วันที่........../.........................../.............. 
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เอกสารประกอบการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย ดังนี้ 

โปรดจัดส่งแนบไฟล์ผ่าน E-mail: nph.rec@gmail.com โดยระบุชื ่อโครงการวิจัย และรายละเอียด
ผู้ทำวิจัย (ชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้, E-mail. Address) 

ลำดับ ชื่อเอกสาร ต้นฉบับ สำเนา แนบไฟล์ 
1. บันทึกข้อความขออนุมัติทำการวิจัยในคน เสนอผ่านหัวหน้าฝ่าย/กลุ่มงาน และ

เสนอต่อประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  โรงพยาบาล
นครปฐม (บุคลากรของโรงพยาบาลนครปฐม) 

1 3 PDF 

 
หนังสือนำส่งจากหน่วยงานต้นสังกัดขอรับการพิจารณาจริยธรรมและขอ
อนุญาตเก็บข้อมูลหรือใช้สถานที่ในการทำวิจัย ถึงผู้อำนวยการโรงพยาบาล
นครปฐม (หน่วยงาน/บุคคลภายนอก โรงพยาบาลนครปฐม) 

1 3 PDF 

2. แบบยื่นขอรับการพิจารณา (Submission form)  
(ระบุ Version และวันที่จัดทำ) 

1 3 Word 

3. แบบฟอร์มผู้วิจัยใช้ประเมินด้วยตนเอง (Self-Assessment Form) 1 3 PDF 
4. โครงร่างวิจัย (Protocol/Proposal) (ระบุ Version และวันที่จัดทำ) 1 3 PDF 
5. ประวัติ ประสบการณ์และการฝึกอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยในคนของผู้วิจัย

หลัก (Principal investigator’s cv GCP training) 
1 3 PDF 

6. แบบฟอร์มเปิดเผยการมีผลประโยชน์ทับซ้อนและทุนวิจัย (Conflict of 
interest and funding form) (กรณีได้รับทุนสนับสนุนวิจัย) 

1 3 PDF 

7. งบประมาณ (Budget) (ถ้ามี) 1 3 PDF 
8. เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย (ระบุ Version และวันที่จัดทำ) 1 3 Word 
9. หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัย (ระบุ Version และวันที่จัดทำ) 1 3 Word 
10. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล เช่น แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แนวทางการ

สัมภาษณ์หรือสังเกต แบบบันทึกข้อมูลสำหรับการวิจัย (Questionnaire/ 
Interview form/Case report form) (ระบุ Version และวันที่จัดทำ) 

1 3 PDF 

11. บันทึกข้อความขออนุญาตใช้ข้อมูลจากเวชระเบียน แฟ้มประวัติผู ้ป่วย เก็บ
ข้อมูลหรือสถานที ่ในการทำวิจ ัยผ่านหัวหน้ากลุ ่มงาน ถึงผ ู ้อำนวยการ
โรงพยาบาลนครปฐม (บุคลากรของโรงพยาบาลนครปฐม) 

1 3 PDF 

12. คู่มือผู้วิจัย (Investigator brochure) (ถ้ามี) 1 3 PDF 
13. เอกสารอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์จากคณะกรรมการวิทยานิพนธ์/อาจารย์ที่

ปรึกษา (ถ้ามี) 
1 3 PDF 

14. เอกสารประชาสัมพันธ์หรือสื่อที่ใช้ในวิธีการรับผู้เข้ารับการวิจัย (ถ้ามี) 1 3 PDF 
15. เอกสารขออนุมัติเครื่องมือแพทย์จาก อย. (กรณีจำเป็น) 1 3 PDF 
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 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลนครปฐม AF 06-05/01.0 

เอกสารประกอบการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย เริ่มใช้ 30 กรกฎาคม 2564 

 

215 

ลำดับ ชื่อเอกสาร ต้นฉบับ สำเนา แนบไฟล์ 
16. ใบรับรองแสดงการขายในประเทศผู้ผลิต (Certificate of Free Sale) (กรณี

จำเป็น) 
1 3 PDF 

17. ใบอนุมัติให้เป็นยาที่อยู่ในระหว่างการศึกษาวิจัย (กรณีจำเป็น) 1 3 PDF 
18. ใบอนุมัติขึ้นทะเบียนยาจาก อย. (Drug approval from Thai FDA) (กรณี

จำเป็น) 
1 3 PDF 

19. ใบรับรอง/เห็นชอบ/รายงานผลการพิจารณาจาก REC ที่อ่ืน (ถ้ามี) 1 3 PDF 
 
 



 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลนครปฐม AF 06-06/02.0 

ตัวอย่างการเขียนโครงร่างวิจัย เริ่มใช้ 30 กรกฎาคม 2564 

 

Version ........., date ......./......./.......  216 

โครงร่างวิจัย 
 

.....................................ชื่อเรื่องภาษาไทย......................................... 
(.....................................ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ.........................................) 

 
1. ประวัติผู้วิจัย 

- ชื่อผู้วิจัย (ผู้วิจัยหลักและผู้วิจัยร่วม ถ้ามี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
- วุฒิการศึกษา / ความเชี่ยวชาญ 
- ตำแหน่ง 
- สถานที่ปฏิบัติงาน สังกัด 
- หมายเลขโทรศัพทท์ี่ติดต่อได้สะดวก / E-mail 

2. งบประมาณ แหล่งทุนสนับสนุน  
3. หลักการและเหตุผลที่มาของการวิจัย  (Background and Rationale) (ระบุการอ้างอิงในเนื ้อหา       

โดยรูปแบบการอ้างอิงแบบแวนคูเวอร์ (Vancouver Style)) 
4. การทบทวนวรรณกรรม (Related Concept, Theories and Literature review) (ระบุการอ้างอิงใน

เนื้อหา โดยรูปแบบการอ้างอิงแบบแวนคูเวอร์ (Vancouver Style)) 
5. วัตถุประสงค์ของการวิจัย (Research Objectives)  
6. วิธีดำเนินการวิจัย (Methodology) และแนวทางการดำเนินงาน โดยอธิบายขั้นตอนการทำวิจัยให้

ครบถ้วน ดังนี้ 
6.1 ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology) 
6.2 ประชากรที่ศึกษา กลุ่มตัวอย่าง (Population or Research subjects)  

• การคำนวณขนาดตัวอย่าง (Sample size calculation) กรณีเป็น Biomedical Research  
• การประมาณขนาดตัวอย ่าง (Sample size estimation) กรณีเป ็น Social-Behavioral 

Research  
6.3 เกณฑ์การเล ือกกล ุ ่มต ัวอย ่างหร ือผ ู ้ ให ้ข ้อม ูลหล ัก  (Sample selection, and/or key 

informants selection with criteria) 
• เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมวิจัย/อาสาสมัคร (Inclusion criteria)  
• เกณฑ์การคัดออกผู้เข้าร่วมวิจัย/อาสาสมัคร (Exclusion criteria) 
• เกณฑ์การถอนผู้เข้าร่วมวิจัย/อาสาสมัคร (Withdrawal criteria for individual partivipants) 

- ไม่มี เนื่องจากเป็น Minimal risk research หรือ 
- กรณีท่ีโครงการวิจัยมีความเสี่ยงสูงกว่า Minimal risk โปรดระบุ...................................... 

• เกณฑ์การยุติการวิจัย (Termination criteria for the whole research project) 
- ไม่มี เนื่องจากเป็น Minimal risk research หรือ 
- กรณีท่ีโครงการวิจัยมีความเสี่ยงสูงกว่า Minimal risk โปรดระบุ...................................... 
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• การจัดผู้เข้าร่วมวิจัย/อาสาสมัครเข้ากลุ่ม (Subject allocation) 
- ไม่มีการแบ่งกลุ่ม (ผู้เข้าร่วมวิจัยทุกคนได้รับการปฏิบัติเหมือนกันตลอดการเข้าร่วมวิจัย) หรือ 
- มีการแบ่งผู้เข้าร่วมวิจัยออกเป็น 2 กลุ่ม หรือมากกว่า ระบุวิธีการแบ่งกลุ่ม ..................... 

• การดำเนินการหากผู้เข้าร่วมวิจัยถอนตัวออกจากการวิจัย 
- ไม่ต้องรับผู้เข้าร่วมวิจัยทดแทน เนื่องจากคำนวณเผื่อ drop out ไว้แล้ว หรือ 
- ต้องรับผู้เข้าร่วมวิจัยทดแทน 

6.4 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล (Data collection instruments)  
6.5 วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูล (Data collection Methods)  
6.6 ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย  
6.7 การวัดผล/การวิเคราะห์ผลการวิจัย (Outcome measurement/Data Analysis)  

- ผลลัพธ์หลัก (Primary outcome) ขอให้ระบุว่า ผลลัพธ์หลักของการศึกษานี้คืออะไรที่จะ
นำมาใช้ในการคำนวณขนาดตัวอย่าง  

- ผลลัพธ์อื่นๆ (ถ้ามี) (Secondary outcome, if any) 
- การวัดประสิทธิผล (Assessment of efficacy) 
- การประเมินความปลอดภัย (Assessment of safety) 
- สถิติหรือวิธีการอ่ืนๆที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล (Statistic or Process for Data Analysis) 

7. ระยะเวลาดำเนินการ  ...… ปี ........ เดือน 
(หลังจากได้รับการรับรอง เดือน....... พ.ศ. ......... - เดือน....... พ.ศ. .........) 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9. ข้อพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในคน (Ethical consideration) 

9.1 เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องดำเนินการวิจัยในคน  
9.2 กระบวนการเข้าถึงผู้เข้าร่วมวิจัย  
9.3 กระบวนการขอความยินยอมให้เข้าร่วมการวิจัย (Informed consent process)  

• เป็น Retrospective chart review หรือ 
• ขอยกเว้นการขอความยินยอม เนื่องจาก......................................................................... หรือ 
• ขอยกเว้นการลงนามเป็นลายลักษณ์อักษร เนื่องจาก...................................................... หรือ 
• ขอความยินยอม ให้ระบุข้อมูลต่อไปนี้ 

- ผู้ดำเนินการขอความยินยอม 
- ระยะเวลาในการให้คำแนะนำกลุ่มผู้จะเชิญเข้าโครงการ เพ่ือขอความยินยอมเข้าร่วมโครงการ 
- ผู้เข้าร่วมการวิจัยมีโอกาสที่จะนำเอกสารชี้แจงฯ กลับไปทบทวนก่อนการตัดสินใจหรือไม่ 
- ภาษาท่ีใช้ประจำของผู้ที่จะเชิญเข้าโครงการ หรือผู้แทนโดยชอบธรรม 
- ภาษาท่ีใช้ในการขอความยินยอม 
- การดูแลเรื่องความเป็นส่วนตัว และการรักษาความลับ (สถานที)่ 
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9.4 กระบวนการขอความยินยอมจากอาสาสมัครและ/หรือผู้แทนโดยชอบธรรม 
• ผู้ทำหน้าที่ขอความยินยอมอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการวิจัย คือ .............. 
• อธิบายกระบวนการขอความยินยอมจากผู้ร่วมวิจัย/อาสาสมัครหรือผู้แทนโดยชอบธรรมอย่าง

ละเอียด 
9.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย  
9.6 ผลกระทบที่อาจจะเกิดแก่ผู้เข้าร่วมวิจัย/อาสาสมัคร และการชดเชย 

• อธิบายผลกระทบต่อร่างกาย จิตใจ สังคม เศรษฐกิจ  โดยเฉพาะความเสี่ยงมีหรือไม่ (เคยมีการ
วิจัยทำนองเดียวกับโครงร่างที่เสนอนี้มาก่อนหรือไม่ และเคยเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์อย่างไร 
กรุณาระบุรายละเอียดและโอกาสที่อาจเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากข้อมูลที่มี หรือจากการ
ประเมินของผู้วิจัย) รวมถึงความไม่สะดวกสบาย และการเสียเวลา 

 ........................................................................................................................................................ 
• มาตรการป้องกันและแก้ไขเม่ือเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ผู้วิจัยเตรียมไว้ในโครงการนี้ 
 ........................................................................................................................................................ 
• ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย/ค่าชดเชยในการแก้ไขหรือรักษาเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการวิจัย 

หากมีการจัดหาประกันต่อความเสียหาย/บาดเจ็บ ให้แนบใบรับรองและสำเนากรมธรรม์ 
........................................................................................................................................................ 
• ค่าใช้จ่ายที่ผู้เข้าร่วมวิจัย/อาสาสมัครต้องรับผิดชอบเองและค่าตอบแทนที่จะได้รับ 
 .................................................................................................................................................. ...... 
• ชื ่อผู ้ร ับผิดชอบหรือแพทย์ และหมายเลขโทรศัพท์ที ่สามารถติดต่อได้ตลอดเวลาหากเกิด

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการวิจัย 
 ........................................................................................................................................................ 
• กรณีเป็นการวิจัยทางคลินิก การวิจัยที่ใช้ผลตรวจต่างๆ เช่น ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ ผล

ตรวจทางพยาธิวิทยา ผลตรวจทางรังสี เป็นต้น  ผู้วิจัยมีวิธีการอย่างไรในการแจ้งแพทย์เจ้าของ
ไข้ หรือ แพทย์อื่นๆ ที่เป็นผู้ให้การรักษาผู้ เข้าร่วมวิจัย/อาสาสมัครให้ทราบว่าบุคคลผู้นั้นอยู่ใน
ระหว่างการเข้าร่วมการวิจัย 

 ........................................................................................................................................................ 
หมายเหตุ: กรณีโครงการวิจัยที่มี intervention ต่อผู้เข้าร่วมการวิจัย ขอให้ผู้วิจัย ลงข้อมูล รหัส

โครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ และหมายเลขโทรศัพท์ไว้ในแฟ้มประวัติผู้ป่วย 
9.7 วิธีการปกป้องความลับหรือข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าร่วมวิจัย/อาสาสมัคร  

มีสถานที่เหมาะสม เป็นสัดส่วน เฉพาะในการขอความยินยอม หรือไม่ หากมีขอให้ระบุ 
มีสถานที่เหมาะสม เป็นสัดส่วนในการดำเนินการศึกษาวิจัย หรือไม่ หากมีขอให้ระบุ 
• วิธีการบันทึกข้อมูลส่วนตัว 

- ไม่มีการบันทึกข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าร่วมวิจัย/อาสาสมัคร หรือ 
- มีการบันทึกข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าร่วมวิจัย/อาสาสมัคร ให้ใช้รหัสแทนชื่อและข้อมูลส่วนตัว

ของผู้ร่วมวิจัย/อาสาสมัคร ไม่ระบุวันเดือนปีเกิด อักษรตัวแรกของชื่อ นามสกุล 
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เช่น เป็นไฟล์อิเลกทรอนิกส์ และ/หรือ รูปถ่าย/ภาพนิ่ง และ/หรือ วิดิทัศน์/ภาพเคลื่อนไหว 
และ/หรือ บันทึกเสียง และ/หรือ อ่ืนๆ ระบุ ................................................ 
โปรดระบุผู้ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ วิธีการป้องกันบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องในการเข้าถึงข้อมูล  
ระบุระยะเวลาในการเก็บข้อมูลไว้  และวิธีการทำลายข้อมูลเมื่อสิ้นสุดการวิจัย  

บันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ส่วนตัวที่มีรหัสป้องกันบุคคลอื่นไม่ให้สามารถเปิดได้  และ/หรือ 
เก็บเอกสาร/แผ่น CD/ไฟล์ ในตู้/ลิ้นชัก ที่มีกุญแจล็อก และผู้วิจัยเท่านั้นที่มีกุญแจเปิด-ปิด 
และ/หรือ มีการทำลายเอกสาร/CD/ไฟล์ ทั้งหมดเม่ือสิ้นสุดการวิจัย และ/หรือ ส่งแผ่น CD 
ประวัติผู้ป่วยคืนงานเวชระเบียนเมื่อสิ้นสุดการวิจัย และ/หรือ เก็บเอกสาร/แผ่น CD/ไฟล์ 
ไว้ต่อเป็นเวลา........ปี หลังสิ้นสุดการวิจัย และ/หรือ อ่ืนๆ ระบุ ........................... 

ระบุผู้เข้าถึงข้อมูล…………………………………………………….……………………………………………….. 
* หัวหน้าโครงการวิจัยเป็นผู้รับผิดชอบในการรักษาความลับผู้ เข้าร่วมวิจัย/อาสาสมัคร และ
ต้องแจ้งไว้ในเอกสารชี้แจงผู้ร่วมวิจัย/อาสาสมัคร 

 
เอกสารอ้างอิง รูปแบบการเขียนรายการอ้างอิงตามหลักการเขียนเอกสารอ้างอิงแบบแวนคูเวอร์ 

(Vancouver Style)  



 

 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลนครปฐม AF 06-07/01.0 

หนังสือแจ้งผลการตรวจสอบเอกสารไม่ครบถ้วน เริ่มใช้ 30 กรกฎาคม 2564 

 

220 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  สำนักงานคณะกรรมการจรยิธรรมการวิจยัในมนุษย์ โรงพยาบาลนครปฐม  โทร. 034-240069 
ที ่........................../……………………………………...     วันที ่ ……………………………………….…………………………..………....……………. 
เร่ือง ขอส่งเอกสารคืนเพื่อแก้ไข 
เรียน (ผู้วิจัย/หน่วยงาน)................................................................. 

ตามที่ท่านได้ส่งเอกสารเพื่อขอรับการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ ประเภทโครงการ
.............................. จากการตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น พบว่า เอกสารไม่ครบ ตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการจริยธรรมกำหนด   
ยังขาดเอกสาร ดังรายการต่อไปนี้  

 หนังสือนำส่ง 
 แบบเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวจิัย (Submission form) 
 แบบฟอร์มผู้วิจัยใช้ประเมินด้วยตนเอง (Self-Assessment Form) 
 โครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Protocol) 
 ประวัตผิู้วิจัยหลักและประกาศนียบัตรการฝึกอบรม GCP (Principal investigator’s cv & GCP training) 
 แบบฟอร์มเปิดเผยการมผีลประโยชน์ทับซ้อนและทุนวิจัย (Conflict of interest and funding form) 
 งบประมาณ (Budget) 
 เอกสารช้ีแจงผูเ้ข้าร่วมการวิจัย (Participant Information Sheet) 
 หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัย (Informed Consent form) 
 แบบสอบถาม/สัมภาษณ/์บันทึกข้อมูล (Questionnaire/lnterview form/CRF) 
 สำเนาบันทึกข้อความขออนุมตัิใช้ข้อมูลจากเวชระเบียน แฟ้มประวตัิผู้ป่วย 
 สำเนาบันทึกการขออนุญาตเก็บขอ้มูลหรือขอใช้สถานท่ีในการทำวิจยัจากผู้มีอำนาจอนุมัติ 
 คู่มือผู้วิจัย (Investigator’s Brochure) 
 เอกสารอนุมตัิโครงร่างวิทยานิพนธ์จากคณะกรรมการวิทยานิพนธ์/อาจารย์ที่ปรึกษา 
 เอกสารประชาสมัพันธ์หรือสื่อท่ีใช้ในวิธีการรับผู้เขา้รับการวิจัย (Subject recruitment materials) 
 เอกสารขออนุมตัิเครื่องมือแพทย์จาก อย. 
 ใบรับรองแสดงการขายในประเทศผู้ผลิต (Certificate of Free Sale) 
 ใบอนุมัติให้เป็นยาท่ีอยู่ในระหว่างการศึกษาวิจัย 
 ใบอนุมัติขึ้นทะเบียนยาจาก อย. (Drug approval from Thai FDA)  
 ใบรับรอง/เห็นชอบ/รายงานผลการพิจารณาจาก REC ที่อ่ืน  
 อื่น ๆ ......................................................................... 

ดังนั ้นเพื ่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ในการพิจารณาโครงการของคณะกรรมการจริยธรรมฯ  และ            
เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง จึงใคร่ขอให้ท่านดำเนินการแก้ไขเอกสารตามรายการดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ขอให้ผู้วิจัยส่งเอกสารกลับ
ภายใน 10 วันทำการ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป 

 
ลงช่ือ…………………………..……………………………เจ้าหน้าท่ีผูร้ับผดิชอบ 

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

ส่วนราชการ  สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลนครปฐม  โทร. 034-240069 
ที ่........................../…………………………………...     วันที ่ ……………………………………….………………………………. 

เรื่อง ขอแจ้งรหัสโครงการวิจัย 

เรียน (ผู้วิจัย/หน่วยงาน)................................................................. 

ตามท่ีท่านได้ส่งเอกสารโครงการวิจัยเพ่ือขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
เรื่อง (ชื่อภาษาไทย)........................................................................................................................................................... 
(ชื่อภาษาอังกฤษ) .............................................................................................................................................................. 
นั้น 

   บัดนี ้ ทางสำนักงานฯ ได้รับเอกสารโครงการวิจัยของท่านแล้ว และขอแจ้งรหัสประจำ
โครงการวิจัยของท่าน คือ ........................ และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการค้นหา ข้อมูลโครงการวิจัยของ
ท่านขอให้ท่านดำเนินการ ดังนี้ 

1. แจ้งรหัสโครงการ (...................) ทุกครั้งที่มีการติดตามและสอบถามรายละเอียด เกี่ยวกับ
โครงการวิจัยดังกล่าว 

2. กรณีที่มีการส่งเอกสารใด ๆ เกี่ยวกับโครงการนี้ กรุณาระบุหมายเลขรหัสโครงการ       
ดังกล่าวทุกครั้ง 

สำนักงานฯ ใคร่ขอความร่วมมือท่านปฏิบัติตาม ข้อ 1 และข้อ 2   ไม่เช่นนั้นทางสำนักงานฯ 
จะต้องใช้เวลาในการสืบค้นหาต้นฉบับหรือ รายละเอียดโครงการของท่าน และอาจจะทำให้การพิจารณา
โครงการของท่านล่าช้าได้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง   
                     

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

เจ้าหน้าที่ผู้แจ้งหมายเลขสำคัญโครงการ 
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แบบฟอร์มการประเมินตนเองโดยผู้วิจัย (Self-Assessment Form for PI) 

หมายเลขโครงการ 
(สำหรับเจ้าหน้าที่) ชื่อโครงการ (ไทย) ……………………………………………………………………………………………… 

  (English) ……………………………………………………………………………………………… 
............/................. 
ชื่อผู้วิจัยหลัก ……………………………………………………………………………………………………. อายุ ………. ปี 
Request for □ Exemption □ Expedited review □ Full board review 

ประเด็นที่ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล     
I - คุณสมบัติของผู้วิจัย มี ไม่มี NA หมายเหตุ* 

ประวัติคณุวุฒิ ความเช่ียวชาญ     
วุฒิบัตรการอบรมจริยธรรมการวจิยัในมนุษย์  
(หากเป็นทำ Clinical Trials PI ต้องมี GCP Training) 

    

II - โครงการ (Protocol) มี ไม่มี NA หมายเหตุ* 
1. คุณค่าของงานวิจัย (Research value/merit)     
2. ความถูกต้องและมเีหตผุลของงานวิจัย (Research validity) มี ไม่มี NA หมายเหตุ* 

2.1 หลักการและเหตผุล (Rationale)     
2.2 มีการออกแบบและระเบียบวธิีวิจัยเหมาะสม (Appropriate design and 
Methodology) 

    

2.3 มีการระบุขนาดกลุ่มตัวอย่างและวิธีการคำนวณ (Sample size calculation)     
2.4 การวิเคราะห์ทางสถิติ (Statistical analysis)     

3. เกณฑ์คัดเข้า/คดัออก (Inclusion/exclusion criteria) มี ไม่มี NA หมายเหตุ* 
3.1 มีการแสดงวิธีการเลือกอย่างยตุิธรรม (Fair paricipant’s selection)     
3.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้สามารถเป็นตัวแทนในการตอบคำถามวิจยั (appropriated 
representatives of research participants) 

    

3.3 มีการคำนึงถึงความเหมาะสมในการคัดเข้าหรือคัดออกกลุม่เสี่ยง (Concern 
about appropriateness of recruiting or excluding risk group) 

    

4. ความเสี่ยง (เสีย่งต่อใคร.......................................)     
หมายเหตุ* ให้ระบุเหตุผลที่ไมม่ี หรือไมเ่กี่ยวข้อง 
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II - โครงการ (Protocol) มี ไม่มี NA หมายเหตุ* 
5. ประโยชน์ (ประโยชน์ต่อใคร ........................................................... )     
6. ความเปราะบาง (Vulnerability)     
7. เพิ่มการรักษาความปลอดภัย (Additional safeguard) มี ไม่มี NA หมายเหตุ* 

7.1 การรับผู้เข้ารับการวิจยัเหมาะสม (Appropriate recruitment)     
7.2 มีกระบวนการขอความยินยอมอย่างเหมาะสม (Adequate informed 

consent process) 
    

7.3 มีการรักษาเป็นที่ยอมรับ (Acceptable treatment available)     
8. ข้อตกลงการส่งตัวอย่างชีวภาพ/ข้อตกลงการทำวิจยัทางคลินิก ((Material 
Transfer Agreement/Clinical Trial Agreement: MTA/CTA) 

    

9. อื่น ๆ  เช่น การติดป้ายโฆษณา, แบบบันทึกข้อมลู (Advertising, CRF, etc.)     
III - การให้ความยินยอมโดยได้รับข้อมูล (ICH GCP 4.8.10)     

1. เอกสารข้อมลูคำช้ีแจง/อธิบายสำหรับผู้เข้ารับการวิจยัที่เข้าร่วมการวิจัย มี ไม่มี NA หมายเหตุ* 
1.1 หัวข้อเรื่องที่จะทำการวิจัย     
1.2 ภาษาที่ใช้เข้าใจง่าย     
1.3 มีข้อความระบุว่าเป็นงานวิจัย     
1.4 เหตุผลทีผู่้เข้ารับการวิจัยไดร้บัเชิญให้เข้าร่วมในโครงการวิจยั     
1.5 วัตถุประสงค์ของโครงการวจิยั     
1.6 จำนวนผู้เข้ารับการวิจัยทีเ่ข้ารว่มในโครงการวิจยั     
1.7 วิธีดำเนินการที่จะปฏบิัติต่อผู้เข้าร่วมวิจัย     
1.8 ระยะเวลาที่ผู้เข้ารับการวจิัยแต่ละคนจะต้องอยู่ในโครงการวิจัย     
1.9 ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้จากการวิจัยต่อผู้เข้ารับการวิจยัโดยตรง และ/

หรือประโยชน์ต่อชุมชน/สังคม/เกดิความรู้ใหม่ 
    

1.10 ความเสี่ยง ความไม่สบาย หรือความไม่สะดวก ท่ีอาจเกิดขึ้นแก่ผู้เข้ารับการ
วิจัย ในการเข้าร่วมในโครงการวิจยั 

    

1.11 ทางเลือกหรือกระบวนการรกัษาอื่น ๆ ในกรณีที่ผู้เข้ารับการวจิัยไมเ่ข้าร่วมใน
โครงการวิจัย 

    

1.12 การให้เงินชดเชยค่าเดินทาง การเสียเวลา ความไม่สะดวก ไมส่บาย และ
รายได้ที่เสยีไปจากการที่ผูเ้ข้ารับการวิจัยเข้าร่วมการ วิจยั วิธีการใหแ้ละเวลาที่
ให ้

    

หมายเหตุ* ให้ระบุเหตุผลที่ไมม่ี หรือไมเ่กี่ยวข้อง 
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III - การให้ความยินยอมโดยได้รับข้อมูล (ICH GCP 4.8.10)  มี ไม่มี NA หมายเหตุ* 
1.13 การให้การรักษาพยาบาลหรือค่าชดเชยเมื่อมีความเสียหายหรือ อันตรายที่

เกิดจากการวิจัย 
    

1.14 แหล่งเงินทุนวิจัย และสถาบันทีร่่วมในการทำวิจัย     
1.15 การวิจัยทางพันธุศาสตร์จะต้องมีการขอความยินยอมและมีการให้คำปรึกษา

เกี่ยวกับ genetic counseling 
    

1.16 การขอเก็บตัวอย่างที่เหลือจากการวิจัยและระยะเวลาที่เก็บเพื่อการตรวจ
เพิ่มเติมในอนาคต หรือเพื่อการศึกษาใหม่ในอนาคต ต้องมีการขอความยินยอม
เพื่อเก็บตัวอย่างทีเ่หลือ แต่การใช้ตัวอย่างนั้นจะต้องยื่นเรื่องให้คณะกรรมการ
จริยธรรมพิจารณา 

    

1.17 บุคคลและหมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อไต้ตลอด 24 ชั่วโมง ในกรณีที่
ผู้เข้ารับการวิจัยเกิดเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์ 

    

1.18 หมายเลขโทรศัพท์สำนักงานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยทีผู่เ้ข้า
รับการวิจัยสามารถตดิต่อกรณีมีขอ้ร้องเรียน 

    

1.19 มีเอกสารข้อมูลฯ ฉบับท่ีเหมาะสำหรับเด็กอายุ 7-12 ปี     
IV - หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัย (Consent form) มี ไม่มี NA หมายเหตุ* 

2.1 มีข้อความ“ข้าพเจ้ามีอิสระที่จะปฏิเสธ หรือถอนตัวจากโครงการวิจัยเมื่อใดก็
ได้ โดยไม่มีผลใด ๆ ต่อการรักษาพยาบาลที่ควรจะได้รับตามมาตรฐาน หรือ
สูญเสียผลประโยชน์ใดใด” 

   
 

2.2 ขอบเขตการรักษาความลับของข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้ารับการวิจัย     
2.3 ความเหมาะสมของการลงนามโดยผูเ้ข้าร่วมการวิจัย และ/หรือ ผู้แทนโดยชอบ

ด้วยกฎหมาย 
   

 

2.4 ความเหมาะสมของการแสดงความยินยอมของผู้เข้าร่วมการวิจัยที่ไม่สามารถ
อ่านและเขียนได้ 

   
 

2.5 ความเหมาะสมของการขอ assent และการลงนาม (เด็กอายุ 7-18ปี)     
หมายเหตุ* ให้ระบุเหตุผลที่ไมม่ี หรือไมเ่กี่ยวข้อง 
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ขอให้ท่านประเมินประเภทความเสี่ยง/ประโยชน์โดยภาพรวมของโครงการวิจัยของท่านในตาราง
ข้างล่าง โดยเลือกประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านั้น 

ประเภทความเสี่ยง/ประโยชน์โดยภาพรวมของโครงการ 
(Risk/Benefit Category of the whole protocol) 

□ การวิจัยที่เก่ียวข้องกับความเสี่ยงเพียงเล็กน้อย (Research involving not greater than minimal risk.) 
□ การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงมากกว่าปกติแต่ได้แสดงถึงประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการวิจัยโดยตรงในอนาคต 

(Research involving greater than minimal risk but presenting the prospect of direct benefit to 
the individual participants) 

□ การวิจัยที่เก่ียวข้องกับความเสี่ยงมากกว่าปกติและไม่ได้แสดงถึงประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการวิจัยโดยตรงในอนาคต 
แต่มีความเป็นไปได้ ที่จะนำความรู้เกี่ยวกับเรื่องความผิดปกติหรือภาวะของโรคของผู้เข้ารับการวิจัยไปใช้กับคน
อ่ืน ๆ ที่มีความผิดปกติหรือภาวะของโรคแบบเดียวกันได้ (Research involving greater than minimal risk 
and no prospect of direct benefit to individual participants, but likely to yield generalizable 
knowledge about the participant’s disorder or condition.) 

□ การวิจัยที่มีนัยยะหนึ่งที่สามารถพิสูจน์ได้ถึงโอกาสที่จะเข้าใจ, ป้องกัน หรือ บรรเทาปัญหาร้ายแรงที่มีผลกระทบ
ต่อสุขภาพ หรือสวัสดิภาพความเป็นอยู่ของผู้เข้ารับการวิจัย (Research not otherwise approvable which 
presents an opportunity to understand, prevent, or alleviate a serious problem affecting the 
health or welfare of participants.) 

 
 

ลายเซ็นผู้วิจัย………………………………………………………………. 

(……………………………………………………….) 

วันที่……………./………………../………………. 



 

 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลนครปฐม AF 06-10/01.0 

แบบฟอร์มเปิดเผยการมีผลประโยชน์ทับซ้อนและทุนวิจัย  
(Conflict of Interests and Funding Form) 

เริ่มใช้ 30 กรกฎาคม 2564 

 

226 

แบบฟอร์มเปิดเผยการมีผลประโยชน์ทับซ้อนและทุนวจิัย (Conflict of Interests and Funding Form) 

หมายเลขโครงการ 
(สำหรับเจ้าหน้าที่) ช่ือโครงการ (ไทย) …………………………………….………………………………………………………………………… 

  (English) …………………………………………………………………………………….………………………. 
........../................... 
ช่ือผู้วิจัย ...................................................................................... กลุ่มงาน/หน่วยงาน....................................... 
 
ส่วนที่ 1 : ทุนวิจัย 
1.1  จำนวนเงิน (บาท) 

ไม่ม ี  - 
ภาควิชา/สถาบัน   

บริษัทยา/เภสัชภณัฑ ์   
อื่นๆ (ระบุ) ....................................   

รวมทุกรายการ  
1.2   

   
   
   
   

 
ส่วนที่ 2 : การมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ม ี ไม่ม ี
2.1 
 

ท่านหรือสมาชิกในครอบครัวของท่าน ได้รับผลประโยชน์ในบริษัทหรือจากบริษัทที่เป็นผู้ให้ทุนวิจัย
หรือไม่ 

  

2.2 ท่านมีตำแหน่งบริหารหรือตำแหน่งทางงานวิทยาศาสตร์ในบริษัทท่ีเป็นผู้ให้ทุนวิจัยหรือไม่   
2.3 
 

ท่านเป็นที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ ด้านการเงิน ด้านกฎหมาย หรือเป็นสมาชิกของคณะวิทยากรที่
บรรยายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทท่ีเป็นผู้ให้ทุนวิจัยหรือไม่ 

  

2.4 
 

ท่านมีส่วนร่วมในด้านการเงิน หรือมีส่วนเกี่ยวข้องด้านการเงินของสถาบันกับบริษัทที่เป็นผู้ให้ทุนวิจัย
ด้านต่อไปนี้หรือไม่ : การจัดซื้อ การขาย การเช่าซื้อ การขึ้นทะเบียน การทำสัญญา 

  

2.5 
 

ท่านได้มอบหมายงานให้นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต หรือหลังปริญญา, ผู้ฝึกงาน เจ้าหน้าท่ี ให้
ทำโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากบริษัทที่เป็นผู้ให้ทุนวิจัยหรือไม่ 

  

2.6 
 
 
 
 

ในปีท่ีผ่านมา ท่านไดร้ับการสนับสนุนจากบริษัทท่ีเป็นผู้ให้ทุนวิจัยหรอืไม่ 
- เข้าประชุมวิชาการ/การประชุมในต่างประเทศ; 
- เข้าประชุมวิชาการ/การประชุมในประเทศ;  
- บรรยายให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทที่เป็นผู้ให้ทุนวิจัยหรือไม่;  
- อื่น ๆ ระบุ........................................................ 

  

 
ผู้วิจัยลงนาม………………………………………….วันท่ี…………/………………/…………… 
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เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย 
(Participant Information Sheet) 

ในเอกสารนี้อาจมีข้อความที่ท่านอ่านแล้วยังไม่เข้าใจ โปรดสอบถามหัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้แทน
ให้ช่วยอธิบายจนกว่าจะเข้าใจดี ท่านอาจจะขอเอกสารนี้กลับไปอ่านที่บ้านเพื่อปรึกษาหารือกับญาติพี่น้อง 
เพ่ือนสนิท แพทย์ ประจำตัวของท่าน หรือแพทย์ท่านอ่ืน เพ่ือช่วยในการตัดสินใจเข้าร่วมการวิจัย 

 

ชื่อโครงการ .............(ภาษาไทย)............................................................... .................................................... 
ชื่อผู้วิจัยหลัก ..…..(อาจใส่ชื่อผู้วิจัยร่วมทั้งหมดด้วย)…………………………………………........................................ 
สถานที่วิจัย สถานที่ทำงานและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ทั้งในและนอกเวลาราชการ 
............................................................................................................................. ................................................. 
ผู้สนับสนุนทุนวิจัย .......................................................................................... ..............……….……...................... 
การมีส่วนได้ส่วนเสียกับแหล่งทุน      ไม่มี  มี ระบ.ุ...............................………….............................. 
ระยะเวลาในการวิจัย ……………………..............................................…………........................................................ 
ที่มาของโครงการวิจัย ..............................….......................….......................….......................…...............…........ 
 

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย............................................................................................................................ . 
 

ท่านได้รับเชิญให้เข้าร่วมการวิจัยนี้เนื่องจาก........................................................................................ 
 

หลังการเขา้ร่วมวิจัย ท่านจะได้รับการปฏิบัติ ดังนี้............................................................................... 
จะมีผู้เข้าร่วมวิจัย/อาสาสมัครนี้ทั้งสิ้นประมาณ.......................คน 

 

หากท่านตัดสินใจเข้าร่วมการวิจัยแล้ว จะมีข้ันตอนการวิจัยดังต่อไปนี้ คือ ........................................ 
 

ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อเข้าร่วมการวิจัย.……………………………………………………………………….... 
 

หากท่านไม่เข้าร่วมในโครงการวิจัยนี้ ท่านก็จะได้รับการตรวจเพื่อการวินิจฉัยและรักษาโรคของท่าน
ตามวิธีการที่เป็นมาตรฐาน คือ .................................................................................................................... 

 

หากมีข้อสงสัยที่จะสอบถามเกี่ยวข้องกับการวิจัย หรือหากเกิดผลข้างเคียงท่ีไม่พึงประสงค์จากการวิจัย 
ท่านสามารถติดต่อ ...........(ระบุชื่อผู้วิจัย).............. หมายเลขโทรศัพท ์......................... ไดต้ลอด 24 ชั่วโมง 
 

ท่านจะได้รับการช่วยเหลือหรือดูแลรักษาการบาดเจ็บ/เจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการวิจัยตามมาตรฐาน
ทางการแพทย์ โดยผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษา คือ ................................................................ 

 

ประโยชน์ที่คิดว่าจะได้รับจากการวิจัย .................................................................................................. 
 

ค่าตอบแทนที่ผู้เข้าร่วมวิจัย/อาสาสมัครจะได้รับ ................................................................................. 
 

ค่าใช้จ่ายที่ผู้เข้าร่วมวิจัย/อาสาสมัครจะต้องรับผิดชอบเอง................................................................. . 
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หากมีข้อมูลเพิ ่มเติมทั ้งด้านประโยชน์และโทษที่เกี ่ยวข้องกับการวิจัยนี ้  ผู ้ว ิจัยจะแจ้งให้ทราบ           
โดยรวดเร็วและไม่ปิดบัง 

ข้อมูลส่วนตัวของผู้ เข้าร่วมวิจัย/อาสาสมัคร จะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับและจะไม่เปิดเผย          
ต่อสาธารณะเป็นรายบุคคล แต่จะรายงานผลการวิจัยเป็นข้อมูลส่วนรวม กรณีเป็นการวิจัยทางคลินิกผลการวิจัย
ในภาพรวมน ี ้ อาจด ู ได ้ จากเว ็ บไซต ์  (http://www.ClinicalTrials.gov/ http://www.ClinicalTrials.in.th.)             
ข้อมูลของผู้เข้าร่วมวิจัย/อาสาสมัครเป็นรายบุคคลอาจมีคณะบุคคลบางกลุ่มเข้ามาตรวจสอบได้ เช่น ผู้ให้ทุน
วิจัย ผู้กำกับดูแลการวิจัย สถาบันหรือองค์กรของรัฐที่มีหน้าที่ตรวจสอบ รวมถึงคณะกรรมการจริยธรรม       
การวิจัยในมนุษย์ เป็นต้น โดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้เข้าร่วมวิจัย/อาสาสมัครในการรักษาความลับเกินขอบเขตท่ี
กฎหมายอนุญาตไว้ 

ผู้เข้าร่วมวิจัย/อาสาสมัครมีสิทธิ์ถอนตัวออกจากโครงการวิจัยเมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
และการไม่เข้าร่วมการวิจัยหรือถอนตัวออกจากโครงการวิจัยนี้ จะไม่มีผลกระทบต่อการบริการและการรักษา       
ที่สมควรจะได้รับตามมาตรฐานแต่ประการใด  

โครงการวิจัยนี้ได้รับการพิจารณารับรองจาก คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาล
นครปฐม ซึ่งมีสำนักงานอยู่ที่ สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอก 
ชั้น 5 โรงพยาบาลนครปฐม เลขที่ 196 ถนนเทศา ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 
โทร. 034-240000 ต่อ 1137 หรือ 034-240069 หากท่านได้รับการปฏิบัติไม่ตรงตามที่ระบุไว้ ท่านสามารถ
ติดต่อกับประธานคณะกรรมการฯ หรือผู้แทน ได้ตามสถานที่และหมายเลขโทรศัพท์ข้างต้น 

 
ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดในเอกสารนี้ครบถ้วนแล้ว 

 
 

ลงชื่อ............................................ ผู้เข้าร่วมวิจัย/อาสาสมัคร 
     (..............................................) 

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

http://www.clinicaltrials.gov/
http://www.clinicaltrials.in.th/
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หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัย 
(Informed consent form) 

วันที่................เดือน..............................พ.ศ. ..................... 
 ข้าพเจ้า............................................................................ ..........................อายุ...........................ปี 
อาศัยอยู่บ้านเลขที่..................ถนน..................................................ตำบล.................. ................................ 
อำเภอ................................................จังหวัด.............................................รหัสไปรษณีย์........ .................... 
โทรศัพท์............................................................................. 
 ขอแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย เรื่อง ..............(ชื่อโครงการภาษาไทย).............................. 
 โดยข้าพเจ้าได้รับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับที่มาและจุดมุ่งหมายในการทำวิจัย รายละเอียดขั้นตอนต่าง ๆ 
ที่จะต้องปฏิบัติหรือได้รับการปฏิบัติ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับของการวิจัย และความเสี่ ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
จากการเข้าร่วมการวิจัย รวมทั้งแนวทางป้องกันและแก้ไขหากเกิดอันตรายขึ้น  ค่าตอบแทนที่จะได้รับ           
(ระบุเฉพาะถ้ามี)  ค่าใช้จ่ายที่ข้าพเจ้าจะต้องรับผิดชอบจ่ายเอง โดยได้อ่านข้อความที่มีรายละเอียดอยู่ใน                
เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัยโดยตลอด อีกทั้งยังได้รับคำอธิบายและตอบข้อสงสัยจากหัวหน้าโครงการวิจัย
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว    
 ข้าพเจ้าจึงสมัครใจเข้าร่วมในโครงการวิจัยนี้ 
 หากข้าพเจ้ามีข้อข้องใจเกี ่ยวกับขั ้นตอนของการวิจัย หรือหากเกิดผลข้างเคียงที ่ไม่พึงประสงค์           
จากการวิจัยขึ้นกับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะสามารถติดต่อกับ .....................(ระบุชื่อผู้รับผิดชอบ สถานที่)......................... 
หมายเลขโทรศัพท.์..................................... ได้ 24 ชั่วโมง 
 หากข้าพเจ้าได้รับการปฏิบัติไม่ตรงตามที่ระบุไว้ในเอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย  ต้องการปรึกษา
ปัญหา ข้อกังวล มีคำถามหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิจัย  ข้าพเจ้าสามารถติดต่อกับ
ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์หรือผู ้แทน ได้ที ่ สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรม            
การวิจัยในมนุษย์ อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอก ชั้น 5 โรงพยาบาลนครปฐม เลขที่ 196 ถนนเทศา ตำบล
พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 โทร. 034-240000 ต่อ 1137 หรือ 034-240069 
 ข้าพเจ้าได้ทราบถึงสิทธิ์ที่ข้าพเจ้าจะได้รับข้อมูลเพ่ิมเติมทั้งทางด้านประโยชน์และโทษจากการเข้าร่วม
การวิจัย และสามารถถอนตัวหรืองดเข้าร่วมการวิจัยได้ทุกเมื ่อโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าหรือระบุเหตุผล           
โดยจะไม่มีผลกระทบต่อการบริการและการรักษาพยาบาลที่ข้าพเจ้าจะได้รับต่อไปในอนาคต และยินยอมให้
ผู ้ว ิจ ัยใช้ข้อมูลส่วนตัวของข้าพเจ้าที ่ได้ร ับจากการวิจัย แต่จะไม่เผยแพร่ต่อสาธารณะเป็นรายบุคคล                  
โดยจะนำเสนอเป็นข้อมูลโดยรวมจากการวิจัยเท่านั้น 

ข้าพเจ้าได้เข้าใจข้อความในเอกสารชี ้แจงผู ้เข้าร่วมการวิจัย และหนังสือแสดงเจตนายินยอมนี้           
โดยตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

  
 
 
ลงชื่อ............................................................ผู้เข้าร่วมการวิจัย/ผู้แทนโดยชอบธรรม/  

                 (............................................................)  
วันที่............................................. .................. 
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ลงชื่อ...........................................................ผู้ให้ข้อมูลและขอความยินยอม/หัวหน้าโครงการวิจัย  

                 (...........................................................)  
วันที่............................................................. 

 
ในกรณีผู้ร่วมวิจัย/อาสาสมัคร อ่านหนังสือไม่ออก มีพยานซึ่งไม่มีส่วนได้เสียอยู่ด้วยตลอดระยะเวลาที่มี             
การให้ข ้อมูลและผู้ร ่วมวิจ ัย/อาสาสมัครหรือผู ้แทนโดยชอบธรรมให้ความยินยอมเข้าร ่วมการว ิจัย                
พยานขอยืนยันว่าข้อมูลในหนังสือแสดงเจตนายินยอมหรือข้อมูลที่ได้รับและเอกสารอื่นได้รับการอธิบาย             
อย่างถูกต้อง และผู้ร่วมวิจัย/อาสาสมัครหรือผู้แทนโดยชอบธรรมแสดงว่าเข้าใจรายละเอียดต่าง  ๆ พร้อมทั้ง 
ให้ความยินยอมโดยสมัครใจ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นพยาน 

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

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



 

 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลนครปฐม AF 06-13/01.0 

ตัวอย่าง MTA(Biological Material Transfer Agreement for 
Academic Research only) 

เริ่มใช้ 30 กรกฎาคม 2564 

 

231 

BIOLOGICAL MATERIAL TRANSFER AGREEMENT FOR ACADEMIC RESEARCH ONLY 

[Recipient Organization' s Name and Address] ......................................................................., and 
[Scientist's Name and Address] ............................................................................................................ 
(hereinafter collectively referred to as "RECIPIENT") desires to obtain for academic research-
only purposes ( stated in the Implementing Letter)  certain Biological Materials from 
[Provider 
Organization' s Name and Address] ..................................................................................................... 
(hereinafter referred to as "PROVIDER"). 
Pursuant to the PROVIDER'S AND RECIPIENT'S mutual consent to transfer BIOLOGICAL 
MATERIAL identified in the Implementing Letter, the PROVIDER and the RECIPIENT agrees 
to the terms and conditions as follows: 

PART I. DEFINITIONS 
1. PROVIDER:  Party providing the ORIGINAL MATERIAL, represented by the PROVIDER 

ORGANISATION and PROVIDER SCIENTIST. 
PROVIDER ORGANISATION:  Organization providing the ORIGINAL MATERIAL; the name and 

address of this party stated herein and will also be specified in the Implementing Letter. 
PROVIDER SCIENTIST: Individual representing the PROVIDER ORGANISATION, responsible 

for transferring the ORIGINAL MATERIAL; the name and address of this person will also        
be specified in the Implementing Letter. 

2. RECIPIENT:  Party receiving the ORIGINAL MATERIAL, represented by the RECIPIENT 
ORGANISATION AND RECIPIENT SCIENTIST. 

RECIPIENT ORGANISATION:  Organization receiving the ORIGINAL MATERIAL; the name and 
address of the organization stated herein and will also be specified in the Implementing Letter. 

RECIPIENT SCIENTIST: Individual representing the RECIPIENT ORGANISATION, responsible 
for receiving and processing the ORIGINAL MATERIAL; the name and address of this person 
stated herein and will also be specified in the Implementing Letter. 

3. MATERIAL: ORIGINAL MATERIAL and its UNMODIFIED DERIVATIVES. The MATERIAL shall not 
include:  ( a)  MODIFICATIONS, or (b)  other substances created by the RECIPIENT through     
the use of the MATERIAL which are not MODIFICATIONS or UNMODIFIED DERIVATIVES. 

ORIGINAL MATERIAL:  The biological specimen( s)  or samples( s)  being transferred;         
the description will be specified in the Implementing Letter. 

UNMODIFIED DERIVATIVES:  Substances created by the RECIPIENT which constitute        
an unmodified functional subunit or product expressed by the ORIGINAL MATERIAL. 
Example: purified or fractionated subsets of the ORIGINAL MATERIAL (DNA extracts derived 
from tissue samples). 
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4. MODIFICATIONS: Substances created by the RECIPIENT which contain/incorporate the MATERIAL. 
MODIFICATIONS to a for-profit organization.  COMMERCIAL PURPOSES shall also include 
uses of the MATERIAL or MODIFICATIONS by any organization, including RECIPIENT,             
to perform contract research, to screen compound libraries, to produce or manufacture 
products for general sale, or to conduct research activities that result in any sale, lease, 
license, or transfer of the MATERIAL or MODIFICATIONS to a for- profit organization. 
However, industrially sponsored academic research shall not be considered a use of           
the MATERIAL or MODIFICATIONS for COMMERCIAL PURPOSES per se, unless any of          
the above conditions of this definition are met. 

5. NONPROFIT ORGANIZATION( S) :  A university or other institution of higher education,                  
a scientific research organization, or government agency. 

PART II. TERMS AND CONDITIONS OF THIS AGREEMENT 
1. The ORIGINAL MATERIAL specified in the attached Implementing Letter is the property of 

the PROVIDER, and is, from time to time, made available as a service to the research 
community. 

2. The MATERIAL is provided by the PROVIDER and will be used by the RECIPIENT for teaching 
and academic research purposes and for the project specified in the Implement Letter 
only. 

3. The MATERIAL is provided at no cost, or with an optional transmittal fee solely to 
reimburse the PROVIDER for its preparation and distribution costs. If a fee is requested by 
the PROVIDER, the amount will be indicated in an implementing letter. 

4. The PROVIDER retains ownership of the MATERIAL, including any MATERIAL contained or 
incorporated in MODIFICATIONS. 

5. The RECIPIENT retains ownership of: 
(a) MODIFICATIONS (except that, the PROVIDER retains ownership rights to the MATERIAL 

included therein), and 
(b) those substances created through the use of the MATERIAL or MODIFICATIONS, but which 

are not UNMODIFIED DERIVATIVES or MODIFICATIONS (i.e., do not contain the ORIGINAL 
MATERIAL or UNMODIFIED DERIVATIVES). 
[If either 5 (a) or 5 (b) results from the collaborative efforts of the PROVIDER and               
the RECIPIENT, joint ownership, income and/or terms of a commercial license will be 
negotiated under a separate agreement and signed by the PROVIDER and the RECIPIENT.] 

6. The RECIPIENT ORGANISATION and the RECIPIENT SCIENTIST agree that the MATERIAL: 
(a) is to be used solely for teaching and academic, non-commercial, non-military scientific 

research purposes and for the project specified in the Implement Letter; 
(b) will not be used in human subjects, in clinical trials, or for diagnostic purposes involving 

human subjects without the written consent of the PROVIDER; 
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(c) is to be used only at the RECIPIENT ORGANIZATION and only in the RECIPIENT SCIENTIST's 
laboratory under the direction of the RECIPIENT SCIENTIST or others working under his/her 
direct supervision; and 

(d) will not be transferred to anyone else within the RECIPIENT ORGANIZATION or to a third party 
without the prior written consent of the PROVIDER. 

7. The RECIPIENT ORGANISATION and the RECIPIENT SCIENTIST agree that: 
(a) The RECIPIENT and/or the RECIPIENT SCIENTIST shall have the right, without restriction,  

to distribute substances created by the RECIPIENT through the use of the ORIGINAL 
MATERIAL only if those substances are not, UNMODIFIED DERIVATIVES, or MODIFICATIONS. 

(b) Without written consent from the PROVIDER, the RECIPIENT and/or the RECIPIENT 
SCIENTIST may NOT provide MODIFICATIONS for COMMERCIAL PURPOSES. It is recognized 
by the RECIPIENT that such COMMERCIAL PURPOSES may require a commercial license 
from the PROVIDER and the PROVIDER has no obligation to grant a commercial license to 
its ownership interest in the MATERIAL incorporated in the MODIFICATIONS. 

8. The RECIPIENT acknowledges that the MATERIAL is or may be the subject of a patent 
application. Except as provided in this Agreement, no express or implied licenses or        
other rights are provided to the RECIPIENT under any patents, patent applications,         
trade secrets or other proprietary rights of the PROVIDER, including any altered forms of 
the MATERIAL made by the PROVIDER. In particular, no express or implied licenses or 
other rights are provided to use the MATERIAL, MODIFICATIONS, or any related patents of 
the PROVIDER for COMMERCIAL PURPOSES 

9. If the RECIPIENT desires to use or license the MATERIAL or MODIFICATIONS for 
COMMERCIAL PURPOSES, the RECIPIENT agrees to negotiate in good faith with                    
the PROVIDER to establish the terms of a commercial license. It is understood by             
the RECIPIENT that the PROVIDER shall have no obligation to grant such a license to            
the RECIPIENT, and may grant exclusive or non-exclusive commercial licenses to others, 
or sell or assign all or part of the rights in the MATERIAL to any third party(ies). 

10. Any MATERIAL delivered pursuant to this Agreement is understood to be experimental in 
nature and may have hazardous properties. The PROVIDER MAKES NO REPRESENTATIONS 
AND EXTENDS NO WARRANTIES OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED. THERE ARE 
NO EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR                            
A PARTICULAR PURPOSE, OR THAT THE USE OF THE MATERIAL WILL NOT INFRINGE            
ANY PATENT, COPYRIGHT, TRADEMARK, OR OTHER PROPRIETARY RIGHTS. 

11.  Except to the extent prohibited by law, the RECIPIENT assumes all liability for damages 
which may arise from its use, storage or disposal of the MATERIAL. The PROVIDER will           
not be liable to the RECIPIENT for any loss, claim or demand made by the RECIPIENT,           
or made against the RECIPIENT by any other party, due to or arising from the use of         
the MATERIAL by the RECIPIENT, except to the extent permitted by law when caused by 
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the gross negligence or willful misconduct of the PROVIDER. 
12. The RECIPIENT agrees to use the MATERIAL in compliance with all applicable laws, statutes 

and regulations, including Public Health Service and National Institutes of Health 
regulations and guidelines such as, for example, those relating to research involving         
the use of human and animal subjects or recombinant DNA. 

13. The RECIPIENT agrees (a) to publicize the results of the research with the MATERIAL               
as soon as reasonably possible, (b)to provide the PROVIDER with a copy of any publication, 
which contains experimental results obtained from the use of the MATERIAL, 
MODIFICATIONS and direct/indirect derivatives of materials. and (c) to acknowledge 
...(Provider)..., Department..., Faculty of ................., ...................... University as the source of 
the MATERIAL in all publications, presentations and disclosures containing any data or 
information about the MATERIAL, MODIFICATIONS and direct/indirect derivatives of 
materials unless ...(Provider).., Department……………...., Faculty of Medicine, Chulalongkorn 
University indicated otherwise. 

14. This Agreement will terminate on the earliest of the following dates: 
(a) when the MATERIAL becomes generally available from third parties, for example, through 

reagent catalogs or public depositories, or 
(b) on completion of the RECIPIENT'S current research with the MATERIAL, or 
(c) on thirty (30) days written notice by either party to the other, or 
(d) on the date specified in the Implementing Letter, provided that: 

(i) if termination should occur under 14(a), the RECIPIENT shall be bound to                    
the PROVIDER by the least restrictive terms applicable to the MATERIAL obtained 
from the then-available sources, and 

(ii) if termination should occur under 14(b) or (d) above, the RECIPIENT will discontinue 
its use of the MATERIAL and will, upon direction of the PROVIDER, return or destroy 
any remaining MATERIAL. The RECIPIENT, at its discretion, will also either destroy           
the MODIFICATIONS or remain bound by the terms of this Agreement as they apply to 
MODIFICATIONS; and 

(iii) in the event the PROVIDER terminates this Agreement under 14(c) other than for 
breach of this Agreement or for cause such as an imminent health risk or patent 
infringement, the PROVIDER will defer the effective date of termination for a period 
of up to one year, upon request from the RECIPIENT, to permit completion of research 
in progress. 
Upon completion of use of the MATERIAL or upon the effective date of termination, 
or if requested, the deferred effective date of termination, the RECIPIENT will 
discontinue its use of the MATERIAL and will, upon direction of the PROVIDER,            
return or destroy any remaining MATERIAL. The RECIPIENT, at its discretion, will also 
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either destroy the MODIFICATIONS or remain bound by the terms of this Agreement 
as they apply to MODIFICATIONS. The date, quantity, and method of destruction will 
be recorded and witnessed, and a copy of such record furnished to the PROVIDER. 

15. This Agreement will be effective for a period of (...) year(s) from the effective date of         
this Agreement. Either the RECIPIENT or the PROVIDER may terminate this Agreement upon 
thirty (30)  days written notice; provided that termination will not relieve the RECIPIENT or 
the PROVIDER of any obligation or liability accrued hereunder prior to the effective date 
of such termination. 

16. Paragraphs 8, 10, and 11 of PART II shall survive termination. 
The parties executing this Agreement agree to be bound by the terms and conditions 

herein. And this Agreement shall be effective when signed by all parties. 
 
 
For and on behalf of 
RECIPIENT ORGANIZATION 

 For and on behalf of 
RPOVIDER ORGANIZATION 

 

 
Signature : …………………………………… 

  
Signature : …………………………………… 

 

Name : .…………………………………………  Name : .…………………………………………  
Date : ……………………………………………  Date : ……………………………………………  

 
 
RECIPIENT SCIENTIST 
 
Signature : …………………………………… 
Name : .………………………………………… 
Title : …………………………………………… 
Date : …………………………………………… 

 
 
Witness  Witness  
 
Signature : …………………………………… 

  
Signature : …………………………………… 

 

Name : .…………………………………………  Name : .…………………………………………  
Date : ……………………………………………  Date : ……………………………………………  
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IMPLEMENTING LETTER 
The purpose of this Implementing Letter is to provide the specific details of                    

the biological material transfer between the PROVIDER (identified below) and the RECIPIENT 
(identified below) where the PROVIDER and the RECIPIENT agree to abide by all terms and 
conditions of the Biological Material Transfer Agreement ("BMTA") (dated......................................) 

1. PROVIDER: Organization providing the ORIGINAL MATERIAL : 
 Organization : ……………………………………………………………………………….. 
 Address : ……………………………………………………………………………………….. 

2. RECIPIENT : Organization receiving the ORIGINAL MATERIAL : 
Organization : ………………………………………………………………………………… 

 Address : ……………………………………………………………………………………….. 
  Recipient Scientist : …………………………...………………………….... 
  Title : …………………………...…………………………...………………………. 
  Address : …………………………...…………………………...…………………. 

3. ORIGINAL MATERIAL (Enter description): Use of ORIGINAL MATERIAL 
4. Project Name : ……………………………………………………………………………… 

 Project Objective(s) ……………………………………………………………………… 
 Purpose for use of ORIGINAL MATERIAL ………………………………………………………………………….. 

5. Termination date for this letter (optional) : …………………………………………………………………… 
6. Transmittal Fee to reimburse the PROVIDER for preparation and distribution costs (optional). 
 Amount: 
This Implementing Letter is effective when signed by all parties. The parties executing this 

Implementing Letter agree to be bound by all specified terms and conditions of BMTA, for the 
transfer above.  

For and on behalf of 
RECIPIENT ORGANIZATION 

 For and on behalf of 
RPOVIDER ORGANIZATION 

 

Signature : ……………………………………  Signature : ……………………………………  
Name : .…………………………………………  Name : .…………………………………………  
Date : ……………………………………………  Date : ……………………………………………  

 
RECIPIENT SCIENTIST 

Signature : …………………………………… 
Name : .………………………………………… 
Title : …………………………………………… 
Date : …………………………………………… 
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บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ...........................................................................................  โทร. ................. ............................... 
ที ่........................../…………………………………...     วันที ่ …………………………………………………………………………. 

เรื่อง ขออนญุาตใช้ข้อมูลจากเวชระเบียน/ใช้แฟ้มประวัติผู้ป่วย/เก็บข้อมูล และ/หรือ สถานที่ในการทำวิจัย 

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม ผ่านหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย............................................  

  ด้วยข้าพเจ้า............................................................................................................................... 
มีความประสงค์จะทำวิจัยเรื่อง.................................................................................................................... .......... 
เพื่อการศึกษาวิจัย จึงขออนุญาตใช้ข้อมูลจากเวชระเบียน/ใช้แฟ้มประวัติผู้ป่วย/เก็บข้อมูล และ/หรือ สถานที่
ในการทำวิจัย (ระบุรายละเอียดผู้ป่วย เช่น เวชระเบียนของผู้ป่วยโรค.../แฟ้มประวัติผู้ป่วยตึก.../เก็บข้อมูล
ผู้ป่วยโรค...หรือตึก... เป็นต้น พร้อมระบุ เดือน....ปี....ของข้อมูลเวชระเบียน/แฟ้มประวัติ ที่จะนำมาใช้) 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าจะเก็บรักษาความลับของข้อมูลดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ ด้าน
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์อย่างเคร่งครัด 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
           ลงนาม...............................................หวัหน้าโครงการ 
         (...............................................) 
 
 ทราบ  
 อ่ืน ๆ............................................................. 
 
          ................................................................ 
         (................................................................ ) 
หัวหน้ากลุ่มงาน.................................................. 

 
 อนุญาต  
 ไม่อนุญาต 
(เหตุผล) ............................................................................. .................................. 
 
          ................................................................ 
         (................................................................ ) 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม 



 

 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลนครปฐม AF 07-01/01.0 

แบบประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับโครงการวิจัย 
(Primary Reviewer Assessment form) 

เริ่มใช้ 30 กรกฎาคม 2564 

 

238 

แบบประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับโครงการวิจัย 

เลขที่โครงการ............................................................................................................................................. 
ชื่อโครงการ.................................................................................................................................................. 
ชื่อผู้วิจัยหลัก................................................................. สังกัด ................................................................. 
ชื่อกรรมการประเมิน ........................................................ 
 

ข้อ หัวข้อการประเมินที่เกี่ยวกับโครงการวิจัย เหมาะสม 
ไม่

เหมาะสม* 
ไม่

เกี่ยวข้อง 
ข้อสังเกต/
ข้อแนะนำ 

A Scientific value     
1 หลักการและเหตุผล (Rationale)     
2 การทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง     
3 วัตถุประสงค์ (Objective)     
4 รูปแบบการวิจัย (Study design)     
5 กลุ่มประชากรที่ศึกษา (Study population)     
6 ขนาดตัวอย่าง (Sample size)     
7 
 

การคัดเลือกผู้เข้ารับการวิจัยเข้าโครงการ 
(Inclusion criteria) 

    

8 
 

การคัดผู้เข้ารับการวิจัยออกจากโครงการวิจัย 
(exclusion criteria) 

    

9 การแบ่งกลุ่มอาสาสมัคร     
10 วิธีทดสอบท่ีใช้ในการวิจัย     
11 การใช้กลุ่มควบคุมหรือยาหลอก     
12 การใช้เครื่องมือแพทย์     
13 วิธีการวัดผลการวิจัย     
14 การเฝ้าระวังผลแทรกซ้อนและการแก้ไข     
15 จำนวนและปริมาณของเลือดหรือสิ่งส่งตรวจ     
16 ระยะเวลาและจำนวนครั้งของการติดตามผล     
17 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์     

(หมายเหตุ *หากไม่เหมาะสมขอให้ระบุรายละเอียดในข้อเสนอแนะ) 
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ข้อ หัวข้อการประเมินที่เกี่ยวกับโครงการวิจัย เหมาะสม 
ไม่

เหมาะสม* 
ไม่

เกี่ยวข้อง 
ข้อสังเกต/
ข้อแนะนำ 

B Ethical Issues     
1 
 
 
 
 
 

มีกลุ ่มเปราะบาง ระบุ........................ ซ่ึง
จำเป็นต้องทำวิจัยในกลุ่มนี้ เพราะ 
 เป็นภาวะหรือโรคเฉพาะกลุ่มนี้ 
 เป็นปัญหาหรือโรคท่ีพบบ่อยในกลุ่มนี้ 
 หากคัดออกจะเกิดอคติต่อผลการวิจัย 

หรือ เกิดความอยุติธรรม 

    

2 แนวทางการปกป้องกลุ่มเปราะบาง     
3 
 
 
 
 

ความเสี่ยงโดยตรงต่อผู้เข้ารับการวิจัย 
 ทางร่างกาย 
 ทางจิตใจ 
 ทางสังคม เศรษฐกิจ 
 ทางกฎหมาย 

    

4 
 

ความเสี่ยงต่อสุขภาพของตัวอ่อนหรือบุตรใน
ครรภ์หรือคู่สมรส 

    

5 
 

ผู้วิจัยมีมาตรการเพียงพอที่จะป้องกันไม่ให้
เกิดความเสี่ยงต่อผู้เข้ารับการวิจัย 

    

6 
 

ความเสี่ยงต่อชุมชนของผู้เข้ารับการวิจัยที่เข้า
ร่วมการวิจัย 

    

7 
 
 

ประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการวิจัยโดยตรง 
 ในระหว่างการวิจัย 
 หลังเสร็จสิ้นการวิจัย 

    

8 ประโยชน์ต่อชุมชนที่เข้าร่วมการวิจัย     
9 ประโยชน์ต่อสังคม     
(หมายเหตุ *หากไม่เหมาะสมขอให้ระบุรายละเอียดในข้อเสนอแนะ) 
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ข้อ หัวข้อการประเมินที่เกี่ยวกับโครงการวิจัย เหมาะสม 
ไม่

เหมาะสม* 
ไม่

เกี่ยวข้อง 
ข้อสังเกต/
ข้อแนะนำ 

C Informed Consent     
1 วิธีการชักชวนผู้เข้ารับการวิจัยเข้าสู่โครงการ     
 1.1 ผู้ขอความยินยอม     
 1.2 เวลาในการขอความยินยอม     
 1.3 สถานที่ในการขอความยินยอม     
2 การแจ้งวัตถุประสงค์ของการวิจัย     
3 ระบุแหล่งทุนสนับสนุน     
4 ขั้นตอนการปฏิบัติตัวของผู้เข้ารับการวิจัย     
5 ระบุความเสี่ยงและผลแทรกซ้อน     
6 ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมวิจัย     
7 การเข้าร่วมโครงการเป็นโดยสมัครใจ     
8 ทางเลือกอ่ืนหากไม่เข้าร่วมโครงการ     
9 สิทธิในการถอนตัวจากโครงการวิจัย     
10 
 

การจ่ายค่าตอบแทน/ค่าเดินทาง/ค่าใช้จ่าย/ 
ค่าชดเชยแกผู่้เข้ารับการวิจัย 

    

11 การเก็บรักษาความลับของผู้เข้ารับการวิจัย     
12 ชื่อ ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อผู้วิจัย     
13 ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อคณะกรรมการ     
14 วิธีการแสดงความยินยอมของผู้เข้ารับการวิจัย     
15 การขอความยินยอมจากผู้เข้ารับการวิจัยเด็ก     
D Qualification of Investigator     
1 พ้ืนฐานอาชีพและประสบการณ์ของผู้วิจัย     
2 
 

ประวัติการอบรมจริยธรรมการวิจัยของผู้วิจัย 
และผู้ร่วมโครงการวิจัย 

    

3 ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest)     
(หมายเหตุ *หากไม่เหมาะสมขอให้ระบุรายละเอียดในข้อเสนอแนะ) 
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หากเป็นโครงการวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับเครื่องมือแพทย์  
 Non-significant risk 
 Significant risk (เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิต หรือการเกิดความพิการ

อย่างถาวร หรือต้องอาศัยการผ่าตัดเพื่อฝังหรือสอดใส่อุปกรณ์ดังกล่าวเข้าไปในร่างกาย หรือต้องใช้ร่วมกับยา
หรือสารบางชนิดไปตลอดชีวิตเพื่อป้องกันการล้มเหลวของอุปกรณ์ และยาหรือสารเคมีเหล่านั้นอาจทำให้
เสียชีวิตหรือเกิดพิษต่อร่างกายหรือเกิดความพิการอย่างถาวร) 

 ได้ขึ้นทะเบียนการวิจัยกับหน่วยงาน USFDA / MDD หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีหลักฐานหรือ
ข้อมูลประกอบ 

 ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนการวิจัยกับหน่วยงาน USFDA / MDD หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือยังไม่มี
หลักฐานหรือข้อมูล 

ประเมินความเสี่ยงของโครงการ 
 มีความเสี่ยงไม่เกินความเสี่ยงเล็กน้อย  
 มีความเสี่ยงเกินกว่าความเสี่ยงเล็กน้อย แต่มีประโยชน์ต่อตัวผู้เข้ารับการวิจัยโดยตรง  
 มีความเสี่ยงเกินกว่าความเสี่ยงเล็กน้อย และไม่มีประโยชน์ต่อตัวผู้เข้ารับการวิจัยโดยตรง แต่มี

ความเป็นไปได้ที่จะได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคหรือสภาวะที่ผู้เข้ารับการวิจัยเป็น  
 มีความเสี่ยงและประโยชน์ไม่ตรงกับที่กล่าวมาแล้วทั้งสามข้อ  แต่อาจมีโอกาสที่จะเข้าใจ หรือ

ป้องกัน หรือบรรเทาปัญหาร้ายแรงที่กระทบสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้เข้ารับการวิจัย  

ระยะเวลาการรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย 
 3 เดือน   6 เดือน   12 เดือน 

สรุปความเห็นโดยรวม ท่านเห็นชอบให้ดำเนินการวิจัยโครงการวิจัยนี้หรือไม่ 
(  ) เห็นชอบ  
(  ) เห็นชอบ หากแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
(  ) ไม่เห็นชอบ โปรดระบุเหตุผล …………………………………………………………………………………………………… 

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ลงชื่อ ........................................................... (ผู้ประเมิน) 
วันที่……….../…….…../…….…… 
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แบบประเมินเอกสารข้อมูลและการแสดงความยินยอมผู้เข้ารับการวิจัย 

เลขที่โครงการ................................................................................................................................................ 
ชื่อโครงการ................................................................................................................................................... 
ชื่อผู้วิจัยหลัก................................................................. สังกัด .................................................................. 
ชื่อกรรมการประเมิน ........................................................ 
 

ข้อ หัวข้อการประเมินที่เกี่ยวกับการขอความยินยอม เหมาะสม 
ไม่

เหมาะสม 
ไม่

เกี่ยวข้อง 
ข้อสังเกต/
ข้อแนะนำ 

1 วิธีการชักชวนผู้เข้ารับการวิจัยเข้าสู่โครงการ     
 1.1 ผู้ขอความยินยอม     
 1.2 มีเวลาเพียงพอสำหรับผู ้เข ้าร ับการวิจ ัยในการ

ทบทวนก่อนตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ 
    

 1.3 สถานที่ในการขอความยินยอม     
2 วัตถุประสงค์มีเนื้อหาที่ครอบคลุมเพียงพอต่อความเข้าใจ     
3 ระบุแหล่งทุนสนับสนุน     
4 การแจ้งขั้นตอนการปฏิบัติตัวของผู้เข้ารับการวิจัย ใช้

ภาษาท่ีง่ายต่อความเข้าใจ 
    

5 การระบุความเสี่ยงและผลแทรกซ้อนใช้ภาษาที่ง่ายต่อ
ความเข้าใจ 

    

6 การแจ้งประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมวิจัยใช้ภาษาท่ี
ง่ายต่อความเข้าใจ 

    

7 มีการแจ้งให้ทราบว่าการเข้าร่วมโครงการเป็นไปโดย
ความสมัครใจ 

    

8 มีการระบุทางเลือกอื่นหากผู้เข้ารับการวิจัยไม่เข้าร่วม
โครงการ 

    

9 มีการแจ้งให้ทราบว่าผู้เข้ารับการวิจัยมีสิทธิในการถอน
ตัวจากโครงการวิจัยโดยอิสระ 

    

10 มีการแจ้งถึงการจ่ายค่าตอบแทน/ค่าเดินทาง/ค่าใช้จ่าย/ 
ค่าชดเชยแก่ผู้เข้ารับการวิจัย 

    

11 มีการระบุวิธีการรักษาความลับของผู้เข้ารับการวิจัย     
12 การใช้ภาษา ขนาดตัวอักษร และการจัดรูปแบบในแบบ

คำชี ้แจงอาสาสมัครเหมาะสมกับผู ้ เข ้าร ับการว ิจัย
กลุ่มเป้าหมาย 

    

13 มีการระบุ ชื่อ ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อผู้วิจัย     
14 มีการระบุที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อคณะกรรมการ     
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ข้อ หัวข้อการประเมินที่เกี่ยวกับการขอความยินยอม เหมาะสม 
ไม่

เหมาะสม 
ไม่

เกี่ยวข้อง 
ข้อสังเกต/
ข้อแนะนำ 

15 การแสดงความยินยอมของผู้เข้ารับการวิจัยใช้วิธีการที่
เหมาะสม (โดยการลงนาม หรือวาจา หรือการตอบ
รับเข้าร่วมโครงการด้วยการกระทำ) 

    

16 การขอความยินยอมจากผู้เข้ารับการวิจัยเด็ก มีความ
เหมาะสมกับช่วงอายุและลักษณะของโครงการวิจัย 

    

17 เอกสารคำยินยอมมีเนื้อหาครอบคลุมทุกประเด็นสำคัญ
ที่ต้องทราบตามแม่แบบของคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยฯ (หากให้ผู ้เข้ารับการวิจัยลงนามแสดงการ
ยินยอมเป็นลายลักษณ์) 

    

 
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ลงชื่อ ........................................................... (ผู้ประเมิน) 
วันที่……….../…….…../…….…… 
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แบบรายงานการทบทวนโครงร่างการวิจัยที่เข้าข่าย 
การยกเว้นการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 

1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้วิจัยหลัก/กิจกรรม 
 ช่ือ-สกุล (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) .......................................... ตำแหน่ง .......................................................................... 

กลุ่มงาน ........................................................................................ หน่วยงาน ........................................................................ 
เบอร์โทรศัพท์ ................................................................................ Email: ............................................................................. 

1.1 ชื่อโครงการ  /กิจกรรม  
 (ภาษาไทย) .................................................................................................................................................................................. 

(ภาษาอังกฤษ) ............................................................................................................................................................................. 
1.2 รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ/ กิจกรรม  

 1.2.1 เป็นการศึกษา การค้นคว้าหรือเก็บรวบรวมข้อมูลอยา่งเป็นระบบ เพื่อทดสอบสมมติฐาน หรือสร้างองค์ความรู้ใหม่
หรือไม ่
☐ ใช่       ☐ ไม่ใช่ (ไม่เข้าข่ายงานวิจัย ไม่ต้องยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย) 

 1.2.2 เกี่ยวข้องกับการทดลอง หรือการกระทำต่อมนุษย์ การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล หรือการเก็บตัวอย่างทางชีวภาพของมนุษย์
หรือไม ่

☐ ใช่       ☐ ไม่ใช่ (ไม่เข้าข่ายการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ ไม่ต้องยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย) 
2 ประเภทของโครงการวิจัย (โปรดเลือกตอบข้อ (2.1) – (2.5) ที่ตรงกับโครงการที่เสนอพิจารณา  

2.1 งานวิจัยทางด้านการศึกษา    ☐ ใช่       ☐ ไม่ใช่ (ข้ามไปตอบขอ้ (2.2) 
2.1.1 เป็นการวิจัยที่ดำเนินการในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาใช่หรือไม่     

☐ ใช่       ☐ ไม่ใช่ (ต้องขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์แบบเต็มคณะ) 
2.1.2 เป็นการวิจัยที่เกี่ยวข้องการเรียนการสอนตามแนวปฏิบตัิที่เปน็มาตรฐานทางการศึกษา 

ใช่หรือไม่          
☐ ใช่       ☐ ไม่ใช่ (ต้องขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์แบบเต็มคณะ) 

2.1.3 เป็นการวิจัยที่เกี่ยวข้องการประเมินประสิทธิภาพเทคนิคการสอน/ การบริหารจัดการชั้นเรียน/  
การประเมินหลักสตูร/ การประกนัคุณภาพการศึกษาใช่หรือไม่    
☐ ใช่       ☐ ไม่ใช่ (ต้องขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์แบบเต็มคณะ) 

2.2 งานวิจัยที่ใช้ผลทดสอบทางการศึกษา (cognitive, diagnostic, attitude, achievement) หรือเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับ
การสำรวจ/การสัมภาษณ์/การเฝ้าสังเกตพฤติกรรมสาธารณะใช่หรือไม่        
☐ ใช่       ☐ ไม่ใช่ (ข้ามไปตอบข้อ (2.3) 
2.2.1 แบบบันทึกที่ใช้ของผู้วิจัยมีการระบุช่ือเจา้ของข้อมูลหรือรหัสที่สามารถสาวถึงเจ้าของข้อมูลได้โดยตรง (ช่ือ สกุล ที่อยู่ 

เลขท่ีบัตรประชาชน/ข้าราชการ เวชระเบียน) หรือ ระบุบุคคลได้โดยอ้อม (เข้ารหัสไว้โดยมีข้อมลูบุคคลเชื่อมสืบค้นได้) 
ใช่หรือไม่  
☐ ใช่ (ต้องขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แบบเต็มคณะ)      ☐ ไม่ใช่      ☐ ไมเ่กี่ยวข้อง 

 2.2.2 ขั้นตอนการวิจัยหรือการเปิดเผยข้อมูลที่ได้จากการวิจัย อาจทำให้ผู้เข้ารับการวิจัยได้รับผลกระทบต่อจิตใจ เสี่ยงต่อการ
เสื่อมเสีย ชื่อเสียงเงินทองหรือได้รับความเสียหายต่ออาชีพตำแหน่งหน้าที่การงานหรือผลกระทบทางการศึกษา หรือ 
ความก้าวหน้า หรือไม่ 
☐ ใช่ (ต้องขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แบบเต็มคณะ)      ☐ ไม่ใช่ 
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2.2.3 งานวิจัยดังกล่าวดำเนินการเฉพาะกับกลุ่มบุคคลสาธารณะ หรือกลุ่มบุคคลที่กำลังจะได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ตำแหน่ง
งานท่ีเกี่ยวข้องกับสาธารณะ หรือไม่ 
☐ ใช่ (ต้องขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แบบเต็มคณะ)      ☐ ไม่ใช่ 

2.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการทดสอบพฤติกรรมทั่วไป ใช่หรือไม่ 
☐ ใช่       ☐ ไม่ใช่ (ข้ามไปตอบข้อ 2.4) 
2.3.1 เป็นการเก็บข้อมูลในผู้ใหญ่โดยการตอบสนองด้วยวาจาหรือการเขียนคำตอบหรือการบันทึกเสียงหรือภาพเคลื่อนไหว

ถ้าผู้เข้ารับการวิจัยตกลงท่ีจะให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมการทดสอบหรือการเก็บข้อมูล  
☐ ใช่       ☐ ไม่ใช่ (ข้ามไปตอบข้อ 2.3.2)      
2.3.1.1 การเก็บข้อมูลและข้อมูลที่ได้ไม่เกี่ยวข้องหรือบ่งช้ีถึงตัวบุคคลไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ใช่หรือไม ่

☐ ใช่       ☐ ไม่ใช่ (ต้องขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์แบบเต็มคณะ)    ☐ ไม่เกี่ยวข้อง 
2.3.1.2 ขั้นตอนการวิจัยหรือการเปิดเผยข้อมูลที่ได้จากการวิจัย อาจทำให้ผู้เข้ารับการวิจัยได้รับผลกระทบต่อจิตใจ 

เสี่ยงต่อการเสื่อมเสีย ชื่อเสียงเงินทองหรือได้รับความเสียหายต่ออาชีพตำแหน่งหน้าที่การงานหรือผลกระทบ
ทางการศึกษา หรือ ความก้าวหน้าหรือไม่ 
☐ ใช่ (ต้องขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แบบเต็มคณะ)     ☐ ไม่ใช่     ☐ ไม่เกี่ยวข้อง 

2.3.1.3 งานวิจัยดังกล่าวดำเนินการเฉพาะกับกลุ่มบุคคลสาธารณะ หรือกลุ่มบุคคลที่กำลังจะได้รับการคัดเลือกเข้าสู่
ตำแหน่งงานท่ีเกี่ยวข้องกับสาธารณะ หรือไม่ 
☐ ใช่ (ต้องขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แบบเต็มคณะ)     ☐ ไม่ใช่     ☐ ไม่เกี่ยวข้อง 

2.3.2 เป็นงานวิจัยท่ีทดสอบพฤติกรรมทั่วไปในช่วงเวลาสั้น ๆ ไม่เสี่ยงอันตราย ไม่ทำให้เกิดความเจ็บปวด หรือส่งผลเสียต่อผู้
เข้ารับการวิจัยในระยะยาว หรือไม่ทำให้เกิดการต่อต้าน หรือรู้สึกอับอาย ตัวอย่างของการวิจัยลักษณะนี้ ได้แก่ การเกม
ทดสอบเกมออนไลน์ การเล่นเกมปริศนาขณะมีเสียงรบกวน เป็นต้น 
☐ ใช่       ☐ ไม่ใช่ (ต้องขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แบบเต็มคณะ) 
☐ ไม่เกี่ยวข้อง (ข้ามไปข้อ 2.3.3)     

2.3.3 เป็นงานวิจัยท่ีผู้เข้ารับการวิจัยได้รับแจ้งล่วงหน้าและตกลงใจจะเข้าร่วมการทดสอบพฤติกรรมที่เขาจะไม่ทราบหรืออาจ
ทำให้ไขว้เขวในวัตถุประสงค์หรือวิธีการทดสอบ ใช่หรือไม่ 
☐ ใช่       ☐ ไม่ใช่ (ต้องขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แบบเต็มคณะ)    ☐ ไม่เกี่ยวข้อง 

2.4 งานวิจัยที่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล หรือตัวอย่างชีวภาพที่สามารถระบุตัวตนได้ ซึ่งเก็บไว้และไม่จำเป็นต้องขอความ
ยินยอม ใช่หรือไม่ 
☐ ใช่       ☐ ไม่ใช่ (ข้ามไปตอบข้อ 2.4) 
2.4.1 ข้อมูลส่วนบุคคล หรือตัวอย่างชีวภาพท่ีสามารถระบุตัวตนเป็นข้อมูลที่สาธารณชนเข้าถึงได้ ใช่หรือไม่ 

☐ ใช่       ☐ ไม่ใช่ (ต้องขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แบบเต็มคณะ)    ☐ ไม่เกี่ยวข้อง 
 2.4.2 ตัวอย่างชีวภาพที่เก็บไว้ถูกเข้ารหัสซึ่งคนทั่วไปไม่สามารถจะระบุตัวตนของเจ้าของตัวอย่าง หรือนักวิจัยจะไม่ติดต่อ

เจ้าของตัวอย่าง หรือพยายามจะระบุตัวตนของเจ้าของตัวอย่าง ใช่หรือไม่ 
☐ ใช่       ☐ ไม่ใช่ (ต้องขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แบบเต็มคณะ)    ☐ ไม่เกี่ยวข้อง 

2.4.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลสุขภาพซึ่งเก็บไว้เพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ด้านบริการทางสาธารณสุข หรือวิจัย
บริการสาธารณะประโยชน์ทางการแพทย์ ใช่หรือไม่ 
☐ ใช่       ☐ ไม่ใช่ (ต้องขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แบบเต็มคณะ)    ☐ ไม่เกี่ยวข้อง 
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2.4.4 งานวิจัยท่ีกระทำโดยหน่วยงานรัฐบาลหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ใช้ข้อมูลในฐานอิเลกทรอนิกส์ของรัฐบาลที่
เก็บไว้โดยวัตถุประสงค์อื่นซึ่งไม่ใช่การวิจัย และเป็นไปตามหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการรักษาความเป็นส่วนตัวของ
เจ้าของข้อมูล ใช่หรือไม่ 
☐ ใช่       ☐ ไม่ใช่ (ต้องขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แบบเต็มคณะ)    ☐ ไม่เกี่ยวข้อง 

2.5 งานวิจัยด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ ใช่หรือไม่ 
☐ ใช่       ☐ ไม่ใช่ (ข้ามไปตอบข้อ 2.6)  
2.5.1 เป็นโครงการสาธิต/โครงการสำรวจ/หรือโครงการประเมินระบบงานที่ได้รับมอบหมายใหด้ำเนนิการตามความเห็นชอบ

และอนุมัตจิากสถาบัน หัวหนา้งานหรือผู้รับผิดชอบองค์กรใช่หรือไม่ 
☐ ใช่       ☐ ไม่ใช่ (ต้องขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แบบเต็มคณะ) 

2.5.2 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินประสิทธิภาพ/ การศึกษาทางเลือก/การพัฒนาระบบงาน ยกระดับมาตรฐานขึน้สู่สากล 
ปรับเปลีย่นองค์กร หรือนโยบาย ใช่หรือไม ่

☐ ใช่       ☐ ไม่ใช่ (ต้องขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์แบบเต็มคณะ) 
2.5.3 มีการเปิดเผยชื่อบุคคลหรือข้อมูลส่วนบุคคลในโครงการ หรือขัดต่อกฎหมาย ใช่หรือไม่ 

☐ ใช่ (ต้องขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แบบเต็มคณะ)      ☐ ไม่ใช่ 
2.6 งานวิจัยเกี่ยวกับรสชาติ คุณภาพของอาหารและความพึงพอใจของผู้บริโภคในภาพรวม  

☐ ใช่       ☐ ไม่ใช่ (ข้ามไปตอบข้อ 2.7) 
2.6.1 อาหาร มีส่วนประกอบท่ีเปน็สารเสพตดิ หรือสารอันตรายต่อผู้บริโภค หรือสิ่งแวดล้อมหรือไม่ 

☐ มี (ต้องขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แบบเต็มคณะ)     ☐ ไม่มี 
2.6.2 อาหาร มีส่วนประกอบท่ีไดม้าตรฐานตามข้อกำหนดของสำนกังานคณะกรรมการอาหารและยาหรือไม่  

☐ ใช่       ☐ ไม่ใช่ (ต้องขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แบบเต็มคณะ)      
2.7 งานวิจัยในห้องปฏิบัติการ  

☐ ใช่       ☐ ไม่ใช่ 
2.7.1 การวิจัยใช้เช้ือที่แยกได้จากสิ่งส่งตรวจ และเพาะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการไว้เป็นสายพันธุ์ และไม่มีข้อมูลเช่ือมโยงถึงบุคคลที่

เป็นเจ้าของ  
☐ ใช่       ☐ ไม่ใช่ (ต้องขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แบบเร็ว)       ☐ ไม่เกี่ยวข้อง  

2.7.2 การวิจัยที่ใช้เซลล์เพาะเลี้ยงจากเนื้อเยื่อมนุษย์ ที่ได้รับการปรับสภาพให้เป็นเซลล์สายพันธุ์ (cell line)  
☐ ใช่       ☐ ไม่ใช่ (ต้องขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แบบเต็มคณะ)    ☐ ไม่เกี่ยวข้อง 

2.7.3 การวิจัยในโครงกระดูก ฟันที่ถูกถอนแล้ว และศพอาจารย์ใหญ่ 
☐ ใช่       ☐ ไม่ใช่ (ต้องขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แบบเต็มคณะ)    ☐ ไม่เกี่ยวข้อง 

2.7.4 การวิจัยหาสารปนเปื้อน สารเคมี เช้ือโรค หรือชีววัตถ ุและไม่มีการกระทำโดยตรงต่อมนุษย์  
☐ ใช่       ☐ ไม่ใช่ (ต้องขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แบบเต็มคณะ)    ☐ ไม่เกี่ยวข้อง 

3 ผลการประเมินของกรรมการจริยธรรมการวิจัย 
โครงการวิจัยนี ้
☐ เข้าข่ายได้รับการยกเว้นพิจารณาจรยิธรรมการวิจยัตามประกาศฯ ข้อ............... 
☐ เข้าข่ายการพิจารณาแบบเร็ว 

☐ เข้าข่ายการพิจารณาแบบเต็มคณะ 
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ความเห็น 

☐ เห็นชอบ  
☐ แจ้งให้ผู้วิจัยชี้แจง/แกไ้ขเพิ่มเติม 

☐ ไม่เห็นชอบ เนื่องจาก………………………………................. 
………………………………………………………….…………………............. 
………………………………………………………….…………………............. 

 
ลงช่ือ............................................................. 
วันท่ี............................................................... 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
............................................................................................ 
............................................................................................ 
............................................................................................ 
............................................................................................ 
............................................................................................ 
............................................................................................ 
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โรงพยาบาลนครปฐม 
กระทรวงสาธารณสุข 
196 ถนนเทศา ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 
รหัสไปรษณีย์ 73000    โทร 034-240069 
 

COA No. 000/0000 
NPH - REC No. 000/0000 

เอกสารรับรองการยกเว้นพิจารณาจริยธรรมการวิจัย 

ตามแนวทางหลักจริยธรรมการวิจัยในคนที่เป็นมาตรฐานสากล ได้แก่ Declaration of Helsinki, The Belmont 
Report, CIOMS Guideline International Conference on Harmonization in Good Clinical Practice หรือ ICH-GCP) 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลนครปฐม ได้พิจารณาและรับรองว่า 
ช่ือโครงการ ............................................................................................................................................................... 
เลขท่ีโครงการวิจัย  
ผู้วิจัยหลัก สังกัดหน่วยงาน 
เอกสารรับรอง 
1. 
2. 

เข้าข่ายการยกเว้นพิจารณาจริยธรรมการวิจ ัย ตามประกาศของคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจัยในมนุษย์  
โรงพยาบาลนครปฐม ข้อต่อไปนี้ (เลือกข้อที่ตรงกับการวิจัยเพียงข้อเดียว) 

1) งานวิจัยด้านการศึกษา โดยต้องเป็นโครงการวิจัยที่ดำเนินการในสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนการสอนตามปกติและงานวิจัยยุทธศาสตร์ใหม่ทางการศึกษาตาม
นโยบายของสถาบันการสอน การประเมินหลักสูตร การประกันคุณภาพการศึกษา 

2) งานวิจัยประยุกต์วิธีประเมินการศึกษาในด้าน cognitive, diagnostic, aptitude, achievement        
งานวิจัยสำรวจความคิดเห็นในวงกว้าง การสัมภาษณ์หรือเฝ้าสังเกตพฤติกรรม และการเก็บข้อมูลและข้อมูล
ที่ได้ไม่เกี่ยวข้องหรือบ่งชี้ถึงตัวบุคคล ขั้นตอนการวิจัยและผลที่ได้ไม่เป็นเหตุให้ผู้เข้ารับการวิจัย หรือบุคคล
ใดต้องรับโทษทั้งอาญาและแพ่ง หรือทำให้เสียโอกาสในอาชีพ หน้าท่ีการงาน 

3) งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการทดสอบพฤติกรรมทั่วไป ลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้  
(1) การเก็บข้อมูลในผู ้ใหญ่โดยการตอบสนองด้วยวาจาหรือการเขียนคำตอบ หรือการบันทึกเสียง        

หรือภาพเคลื่อนไหว ซึ่งผู้เข้ารับการวิจัยตกลงที่จะให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมการทดสอบหรือ          
การเก็บข้อมูล;  

(2) งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการทดสอบพฤติกรรมทั่วไปท่ีทดสอบในช่วงเวลาสั้นๆ ไม่เสี่ยงอันตราย ไม่ทำให้
เกิดความเจ็บปวด หรือส่งผลเสียต่อผู้เข้ารับการวิจัยในระยะยาว หรือไม่ทำให้เกิดการต่อต้าน หรือ
รู้สึกอับอาย 

(3) งานวิจัยที ่ผ ู ้เข้ารับการวิจัยได้รับแจ้งล่วงหน้าและตกลงใจจะเข้าร่วมการทดสอบพฤติกรรมที่                
เขาจะไม่ทราบหรืออาจถูกทำให้ไขว้เขว่ในวัตถุประสงค์หรือวิธีการทดสอบ 

4) งานวิจัยที ่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล หรือตัวอย่างชีวภาพที ่สามารถระบุตัวตนได้ ซึ ่ง เก็บไว้และไม่จำเป็น                
ต้องขอความยินยอม หากเข้าเง่ือนไขข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(1) ข้อมูลส่วนบุคคล หรือตัวอย่างชีวภาพท่ีสามารถระบุตัวตนเป็นข้อมูลที่สาธารณชนเข้าถึงได้ 
(2) ตัวอย่างชีวภาพที่เก็บไว้ถูกเข้ารหัสซึ่งคนทั่วไปไม่สามารถจะระบุตัวตนของเจ้าของตัวอย่าง หรือ

นักวิจัยจะไม่ติดต่อเจ้าของตัวอย่าง หรือพยายามจะระบุตัวตนของเจ้าของตัวอย่าง 
(3) งานวิจัยที่เกี ่ยวข้องกับข้อมูลสุขภาพซึ่งเก็บไว้เพื ่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ด้านบริการทาง

สาธารณสุข หรือวิจัยบริการสาธารณะประโยชน์ทางการแพทย์ 
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(4) งานวิจัยท่ีกระทำโดยหน่วยงานรัฐบาลหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ใช้ข้อมูลในฐานอิเลกทรอ
นิกส์ของรัฐบาลที่เก็บไว้โดยวัตถุประสงค์อื่นซึ่งไม่ใช่การวิจัย และเป็นไปตามหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูล 

5) งานวิจัยด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการตามความเห็นชอบและอนุมัติจากสถาบัน 
เพื่อแสวงหาแนวทางใหม่ ปรับเปลี่ยนองค์กร พัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพ ยกระดับมาตรฐาน        
ขึน้สู่สากล โดยไม่กระทบข้อมูลส่วนบุคคลและไม่ขัดต่อกฎหมาย 

6) งานวิจัยเกี่ยวกับรสชาติ คุณภาพของอาหารและความพึงพอใจของผู้บริโภคในภาพรวม โดยอาหาร ที่นำมา
ทดสอบต้องปลอดภัย ส่วนประกอบมีปริมาณสารอาหารได้มาตรฐานตามข้อกำหนดของสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา และไม่มีการปนเปื้อนของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร หรือสารเคมีที่เป็นอันตราย
ต่อมนุษย์ สัตว์และสิ่งแวดล้อม ตามข้อกำหนดของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 

7) งานวิจัยในห้องปฏิบัติการที่เข้าข่ายลักษณะดังต่อไปนี้  
(1) การวิจัยใช้เชื้อที่แยกได้จากสิ่งส่งตรวจ และเพาะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการไว้เป็นสายพันธุ์ และไม่มีข้อมูล

เช่ือมโยงถึงบุคคลที่เป็นเจ้าของ  
(2) การวิจัยที่ใช้เซลล์เพาะเลี้ยงจากเนื้อเยื่อมนุษย์ ที่ได้รับการปรับสภาพให้เป็นเซลล์สายพันธุ์ (cell line)  
(3) การวิจัยในโครงกระดูก ฟันที่ถูกถอนแล้ว และศพอาจารย์ใหญ่ 
(4) การวิจัยหาสารปนเปื้อน สารเคมี เชื้อโรค หรือชีววัตถุ และไม่มีการกระทำโดยตรงต่อ

มนุษย์  
การตัดสินรับรองการเข้าข่ายการยกเว้นการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย เมื่อวันที่ ...................ให้การรับรองการยกเว้น

พิจารณาจริยธรรมโครงการวิจัย และได้บรรจุในวาระการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยฯ ครั้งที่ ........./.............          
วันที่..............................        วาระ ……........ เพื่อรับทราบแล้ว  ทั้งนี้ หากผู้วิจัยมีความประสงค์จะปรับปรุงแก้ไขโครงการวจิัยที่
เกี ่ยวข้องกับระเบียบวิธีวิจัยและกลุ่มประชากรเป้าหมายจะต้องยื ่นเสนอโครงการวิจัยใหม่ เพื ่อขอรับการพิจารณาจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ก่อน และหากดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วขอให้ยื่นแจ้งปิดโครงการวิจัยพร้อมรายงานฉบับ
สมบูรณ์ หรือสำเนาบทความตีพิมพ์ทางวิชาการต่อคณะกรรมการฯ ทันท ีคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ จะเก็บ
เอกสารโครงการวิจัยของท่านเป็นเวลา 3 ปี นับจากวันที่คณะกรรมการรับทราบ และจะดำเนินการทำลายเอกสารต่อไป 

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

(...............................................) 
ประธานคณะกรรมการจรยิธรรมการวิจัยในมนุษย ์

วันท่ี...................  
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Nakhon Pathom Hospital 
Ministry of Public Heath  
196, Tesa Road, Phra Pathom Chedi District, Mueang Nakhon Pathom 
Nakhon Pathom 73000, Thailand, Tel 66 34 242337 

COA No. 000/0000 
REC No. 000/0000 

 
Certificate of Exemption 

 In compliance with the International guidelines for human research protection as Declaration 
of Helsinki, the Belmont Report, CIOMS Guideline, International Conference on Harmonization in Good 
Clinical Practice (ICH-GCP, the REC of Nakhonpathom Hospital has made an agreement that the 
Study Title 
Study Code 
Principal Investigator 
Study Center  
Document Reviewed 

1. 
2. 
3. 

has met the criteria of the Exemption Determination Regulations identified below. (Choose only one relevant 
criteria.) 
1) Research, conducted in established or commonly accepted educational settings, that specifically 

involves normal educational practices that are not likely to adversely impact students' opportunity to 
learn required educational content or the assessment of educators who provide instruction; research 
on regular and special education instructional strategies ; and research on the effectiveness of or                                  
the comparison among instructional techniques, curricula, or classroom management methods. 

2) Research that only includes interactions involving educational tests (cognitive, diagnostic, aptitude, 
achievement), survey procedures, interview procedures, or observation of public behavior (including 
visual or auditory recording)  and the information obtained is recorded by the investigator                       
in such a manner that the identity of the human subjects cannot readily be ascertained, directly or 
through identifiers linked to the subjects, or ; any disclosure of the human subjects' responses outside                 
the research would not reasonably place the subjects at risk of criminal or civil liability or be damaging 
to the subjects' financial standing, employability, educational advancement, or reputation. 

3) Research involving:  
(1) benign behavioral interventions in conjunction with the collection of information from an adult 

subject through verbal or written responses (including data entry) or audiovisual recording                      
if the subject prospectively agrees to the intervention and information collection;   

(2) benign behavioral interventions are brief in duration, harmless, painless, not physically invasive,            
not likely to have a significant adverse lasting impact on the subjects, and the investigator has            
no reason to think the subjects will find the interventions offensive or embarrassing;  

(3) research involves deceiving the subjects regarding the nature or purposes of the research  and         
the subject authorizes the deception through a prospective agreement to participate in research 
in circumstances in which the subject is informed that he or she will be unaware of or misled 
regarding the nature or purposes of the research. 
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4) Secondary research uses of identifiable private information or identifiable biospecimens for which 
consent is not required:  
(1) the identifiable private information or identifiable biospecimens are publicly available;  
(2) Information, which may include information about biospecimens, is recorded by the investigator 

in such a manner that the identity of the human subjects cannot readily be ascertained directly 
or through identifiers linked to the subjects, the investigator does not contact the subjects, and           
the investigator will not re-identify subjects;  

(3) the research involves only information collection and analysis involving the investigator's use of 
identifiable health information when that use is regulated under Personal Health Record Act, 2018 
for the purposes of “health care operations” or “research” or for “public health activities and 
purposes”; or  

(4) the research is conducted by, or on behalf of, a Federal department or agency using government-
generated or government-collected information obtained for nonresearch activities, if the research 
generates identifiable private information that is or will be maintained on information technology 
that is subject to and in compliance with the Official Information Act, 2000 and Personal Data 
Protection Act, 2019. 

5)  Research and demonstration projects that are conducted or supported by a Federal department or 
agency, or otherwise subject to the approval of department or agency heads (or the approval of             
the heads of bureaus or other subordinate agencies that have been delegated authority to conduct           
the research and demonstration projects), and that are designed to study, evaluate, improve, or 
otherwise examine public benefit or service programs, including procedures for obtaining benefits or 
services under those programs, possible changes in or alternatives to those programs or procedures, 
or possible changes in methods or levels of payment for benefits or services under those programs.  

6) Taste and food quality evaluation and consumer acceptance studies:  If wholesome foods without 
additives are consumed, or If a food is consumed that contains a food ingredient at or below the level 
and for a use found to be safe, or agricultural chemical or environmental contaminant at or below           
the level found to be safe, by the Food and Drug Administration or approved by the Environmental 
Protection Agency or the Food Safety and the National Bureau of Agricultural Commodity and Food 
Standards. 

7) Research involving laboratory tests are exempt, if they are conducted in either or all of the following 
conditions:  
(1) Research involving pathological specimens, or diagnostic specimens, the collection or study of 

isolated microorganism kept in laboratory and subjects cannot be identified directly or through 
identifiers linked to the subjects.  

(2) Research involving the collection or study of cells or tissues that diversified to cell lines and 
subjects cannot be identified directly or through identifiers linked to the subjects.  

(3) Research involving the collection or study of bone, teeth or the body of persons who donate to          
the hospital or the extracted tooth and subjects cannot be identified directly or through identifiers 
linked to the subjects.   

(4) Research involving finding contaminants, chemicals, microorganisms or biological products and       
do not directly involve human volunteers.  
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 The decision and approval were made on …….. Date of Exemption……….. and will be acknowledged 
and documented at the REC of Nakhonpathom Hospital meeting, ……Number of the Meeting/20XX on        
DD MM YY on Agenda (Agenda#) in the minutes.  
 On the behalf of the REC of Nakhonpathom Hospital, your research project is exempt from             
the REC of Nakhonpathom Hospital’s review process. If you wish to make changes to the research protocol 
regarding research methodology and target population, a new research protocol must be submitted for 
approval from REC.  Upon completion of the research study, please submit the protocol closing form and 
complete research report, or a copy of a published journal article. The REC of Nakhonpathom Hospital will 
archive your research documents for 3 years after the date of acknowledgement. Thereafter the documents 
will be destroyed. 

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

Chairperson, The REC of Nakhonpathom Hospital 
Date ………………………….. 
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แบบรายงานการทบทวนโครงร่างการวิจัยที่เข้าข่าย 
การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์แบบเร็ว 

 
หมายเลขโครงการ 
........../............... 

ชื่อโครงการ (ไทย) ............................................................................................. ......... 
                  (English) .............................................................................................. . 

ชื่อผู้วิจัยหลัก ............................................................................................................................. ........... 
ชื่อกรรมการ 
ผู้ประเมิน .......................................................................................... .............................................. 
เข้าข่ายตามเกณฑ์การพิจารณาแบบเร็ว ตามข้อต่อไปนี้  
(กาเครื่องหมายหน้าข้อ อาจเข้าข่ายตามเกณฑ์มากกว่าหนึ่งข้อได้) 

 
1) งานวิจัยเกี่ยวข้องกับการเก็บตัวอย่างเลือดจากปลายนิ้ว/ส้นเท้า/ใบหูต้องไม่เกิน 2 ครั้งต่อวัน 

หรือจากหลอดเลือดดำโดยปริมาณและจำนวนครั้งไม่มากกว่าการตรวจเลือดประจำปี  เช่น 
ผู้ใหญ่สุขภาพดี (ไม่รวมสตรีมีครรภ์) ไม่เกิน 20 มิลลิลิตร และเก็บไม่เกิน 2 ครั้งต่อวัน 

 

2) งานวิจัยที่มีการเก็บตัวอย่างชีวภาพโดยวิธีการที่ไม่รุกล้ำร่างกายและไม่ทำให้เกิดการบาดเจ็บแก่
ผู้เข้ารับการวิจัย   
  เล็บ หรือขน หรือผม ที่ไม่ก่อให้เกิดความน่าเกลียดภายหลังการเก็บตัวอย่าง 
 ปัสสาวะ อุจจาระ เหงื่อ น้ำมูก  
 น้ำลายที่ไม่ได้เก็บโดยการสอดท่อ 
 รกที่ได้จากการทำคลอด 
 น้ำคร่ำที่เก็บจากภาวะน้ำเดินก่อนคลอดหรือระหว่างการคลอด 
 คราบจุลินทรีย์และหินน้ำลายเหนือเหงือกและใต้เหงือกวิธีการเก็บที่จัดเตรียมไว้ไม่รุกล้ำ

เกินกว่าการขูดหินน้ำลายที่ตัวฟันตามมาตรการป้องกันปกติ และการดำเนินการจนเสร็จ
สิ้นสอดคล้องกับวิธีการป้องกันโรคซึ่งเป็นที่ยอมรับ 

 ฟันน้ำนม หรือฟันแท้ที่จะต้องได้รับการถอนจากการให้บริการทางทันตกรรม 
 เยื่อบุผิวช่องปาก โดยการขูดเยื่อบุช่องปาก บ้วนปาก หรือการป้าย 
 เซลล์ผิวหนังจากการขูด หรือการป้าย 
 เสมหะที่ได้จากการบ้วน หรือหลังจากการทำ saline mist nebulization 
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3) งานวิจัยที่มีการเก็บข้อมูลโดยกระบวนการที่ไม่มีการรุกล้ำร่างกาย (noninvasive procedure) 
ที่ปฏิบัติเป็นปกติในการดูแลรักษาผู้ป่วย โดยต้องไม่มีการใช้ยาระงับความรู้สึกตัวหรือยานอน
หลับ และไม่เกี่ยวข้องกับ X-ray หรือ microwaves หากมีการใช้เครื่องมือแพทย์ จะต้องเป็น
เครื่องมือทีไ่ด้รับอนุญาตให้ใช้ทั่วไปแล้ว  การเก็บข้อมูลโดยกระบวนการที่ไม่มีการรุกล้ำร่างกาย 
(noninvasive procedure) ที่ปฏิบัติเป็นปกติในการดูแลรักษาผู้ป่วย 
 ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดันโลหิต วัดอุณหภูมิร่างกาย วัดอัตราการเต้นของหัวใจ   

วัดอัตราการหายใจ  
 Sensor ที่ติดตามผิวหนัง เช่น การวัดปริมาณออกซิเจนจากปลายนิ้ว 
 การทดสอบหรือวัดระดับการรับสัมผัส (เช่น visual acuity, audiometry, algometry, 

smell test)  
 Magnetic Resonance Imaging (MRI) 
 Electrocardiography, electroencephalography, thermography, detection of 

naturally occurring radioactivity, electroretinography, ultrasound, diagnostic 
infrared imaging , Doppler blood flow และ echocardiography 

 Moderate exercise, muscle strength testing, การประเม ิน body composition 
และ flexibility test ที่เหมาะสมกับอายุ น้ำหนัก และสุขภาพของผู้เข้ารับการวิจัย 

 
4) งานวิจัยที่ใช้ข้อมูลจากเวชระเบียน/เอกสาร/บันทึก หรือข้อมูลของสิ่งส่งตรวจซึ่งถูกเก็บไว้เพ่ือ

วัตถุประสงค์อื่นที่ไม่ใช่งานวิจัย (เช่น การดูแลรักษาปกติหรือการตรวจวินิจฉัยโรคตามปกติ) 
และไม่ใช่การศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับ Post marketing 

 
5) งานวิจัยที ่ใช้ข ้อมูลในรูปแบบของเสียง ภาพเคลื ่อนไหว ภาพถ่าย ภาพลายพิมพ์ เพ่ือ

วัตถุประสงค์การวิจัย  

 
6) งานจากสิ ่งส่งตรวจที่เหลือจากการตรวจวินิจฉัยตามปกติ ( leftover specimen/surplus 

blood) หรือการวิจัยในห้องปฏิบัติการที่ใช้สิ่งส่งตรวจเดียวกันกับของโครงการที่เคยผ่านการ
รับรองด้านจริยธรรมการวิจัยแล้ว 

 
7) งานวิจัยที่ใช้แบบสอบถามซึ่งไม่มีความเสี่ยงหรือมีความเสี่ยงน้อยต่อผู้เข้ารับการวิจัยที่เข้าร่วม 

ในโครงการวิจัย  

 
8) การขอปรับแก้โครงร่างการวิจัยเดิมที่ผ่านการอนุมัติแล้วเพียงเล็กน้อยไม ่ทำให้มีความเสี่ยง

เพ่ิมข้ึน  
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ผลการประเมินทบทวน 

ประเด็นที่พิจารณา เหมาะสม 
ไม่

เหมาะสม 
ไม่

เกี่ยวข้อง 
คุณสมบัติของผู้วิจัย (คุณวุฒิ, ความเชี่ยวชาญ, วุฒิบัตรการอบรม 
Ethics/GCP) 

   

การเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน    
หลักการและเหตุผล    
ระเบียบวิธีวิจัย    
ผู้เข้าร่วมวิจัยที่เป็นประชากรกลุ่มเปราะบาง    
ประโยชน์และความเสี่ยง    
การรักษาความลับ    
กระบวนการขอความยินยอม    
อ่ืน ๆ ระบุ..........................................................................    
สรุปผล 
การพิจารณา 

□ 1 รับรองโดยไม่ต้องแก้ไข ส่งรายงานความก้าวหน้า 
□ 2 รับรองหลังแก้ไขแล้ว 

□ สิ้นสุดการวิจัย หรือไม่เกิน 1 ปี □ 3 แก้ไขแล้วยื่นพิจารณาใหม่ >>full board 
□ 4 ไม่รับรอง » full board 
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ข้อเสนอแนะ (กรุณาให้ความเห็นแยกเป็น  Protocol, เอกสารชี้แจง หนังสือแสดงเจตนายินยอม และ อ่ืน ๆ) 
 
โครงการวิจัย (Protocol) 
............................................................................................................................. ................................................. 
........................................................................... ....................................................................... ............................ 
............................................................................................................................. ................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย 
......................................................................................................................................... ..................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัย (Consent Form) 
.............................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. ............................ 
.............................................................................................................................................................................. 

อ่ืน ๆ 
.............................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. ............................ 
............................................................................................................................. ................................................. 

 

ลงนาม ........................................... กรรมการผู้ทบทวน 

(..........................................) 
วันที่.........../................ /............... 
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เอกสารรับรองโครงการวิจัย 

โดย 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลนครปฐม 

COA No. 0000/0000 
NPH – REC No. 0000/0000 

ชื่อโครงการ ................................................................................................................................................. 
รหัสโครงการ ........./......... 
ชื่อผู้วิจัยหลัก/ 
หน่วยงานที่สังกัด 

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

................................................................................................................................................. 
สถานที่ทำวิจัย .............................................................................................. ................................................... 
เอกสารที่รับรอง 1. แบบยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย ฉบับที่ … ลงวันที่........................... 

2. โครงร่างวิจัย ฉบับที่ … ลงวันที่........................... 
3. เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย ฉบับที่ … ลงวันที่........................... 
4. หนังสือแสดงเจตนายินยอม ฉบับที่ … ลงวันที่........................... 
5. แบบบันทึกข้อมูล ฉบับที่ … ลงวันที่........................... 

วิธีทบทวน คณะกรรมการชุด Expedited Review 
 ส่งรายงานความก้าวหน้าอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี หรือส่งรายงานฉบับสมบูรณ์หากดำเนิน

โครงการเสร็จสิ้นก่อน 1 ปี 
รับรองโดย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลนครปฐม 
วันที่รับรอง ...... / ...... / ............ 
วันหมดอายุ ...... / ...... / ............ 
โครงการวิจัยได้ผ่านการพิจารณาและรับรองโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาล
นครปฐม   ตามแนวทางหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ที่เป็นมาตรฐานสากลได้แก่ Declaration of Helsinki, The 
Belmont Report, CIOMS Guideline และ International Conference on Harmonization in Good Clinical 
Practice หรือ ICH-GCP 

 
 

  

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

กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

โรงพยาบาลนครปฐม 
  

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

ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
โรงพยาบาลนครปฐม 

 

ทั้งนี้ การรับรองนี้มีเงื่อนไข ดังท่ีระบุไว้ด้านหลังทุกข้อ (ดูด้านหลังของเอกสารรับรองโครงการวจิัย) 
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นักวิจัยทุกท่านที่ผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจัยต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
1. ดำเนินการวิจัยตามที่ระบุไว้ในโครงร่างการวิจัยอย่างเคร่งครัด 
2. ใช้เอกสารแนะนำผู้เข้ารับการวิจัย ใบยินยอม (และเอกสารเชิญเข้าร่วมวิจัยหรือใบโฆษณา ถ้ามี)               

แบบสัมภาษณ์และหรือแบบสอบถาม เฉพาะที่มีตราประทับของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม
เท่านั้นและส่งสำเนาเอกสารดังกล่าวที่ใช้กับผู้เข้าร่วมวิจัยจริงรายแรกมาที่สำนักงานคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลนครปฐม เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน 

3. รายงานเหตุการณ์ไม่พ ึงประสงค์ร ้ายแรงที ่เก ิดข ึ ้นหรือการเปลี ่ยนแปลงกิจกรรมวิจ ัยใด ๆ                       
ต่อคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย ภายใน 5 วันทำการ 

4. ส่งรายงานความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย ตามเวลาที ่กำหนดหรือ                 
เมื่อได้รับการร้องขอ 

5. หากการวิจัยไม่สามารถดำเนินการเสร็จสิ้นภายในกำหนด ผู้วิจัยต้องยื่นขออนุมัติใหม่ก่อน อย่างน้อย          
1 เดือน 

6. เอกสารทุกฉบับที่ได้รับการรับรองครั้งนี้ หมดอายุตามอายุของโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองก่อนหน้านี้ 
(หมายเลขโครงการ ........./...............) 

* รายชื่อของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ (ชื่อและตำแหน่ง) ที่อยู่ในที่ประชุมวันที่รับรอง
โครงการวิจัยได้แนบมาด้วย เอกสารที่รับรองทั้งหมดจะถูกส่งไปยังผู้วิจัยหลัก 

  



 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลนครปฐม AF 08-04/02.0 

เอกสารรับรองโครงการวิจัยแบบเร็ว (Expedited Review)  
(ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

เริ่มใช้ 30 กรกฎาคม 2564 

 

259 

Nakhonpathom Hospital 
Ministry of Public Heath  
196, Tesa Road, Phrapathomchedi.District, Muang Nakhonpathom 
Nakhonpathom Zip code 73000, Thailand, Tel 66-3424-0069  

COE No. 000/0000 
NPH - REC No. 000/0000 

Certificate of Approval 

The Research Ethics Committee of the Nakhonpathom Hospital, Nakhonpathom Province, Thailand,         
has approved the following study which is to be carried out in compliance with the International guidelines 
for human research protection as Declaration of Helsinki, The Belmont Report, CIOMS Guideline and 
International Conference on Harmonization in Good Clinical Practice (ICH-GCP). 

 
Study Title  
Study Code  
Principal Investigator  
Study Center  
Review Method Expedited 
Continuing Report within date …..................... 
Document Reviewed: 

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

Date of Approval……./……../…….. 
Approval Expire Date……./……../…….. 
 
 

Signature ……………………………………………… 

(………………………………………………) 

Chairperson 
The Research Ethics Committee 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Approval is granted subject to the following conditions: (see back of this Certificate)  
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All approved investigators must comply with the following conditions: 
1. Strictly conduct the research as required by the protocol; 
2. Use only the information sheet, consent form (and recruitment materials, if any), interview outlines 

and/or questionnaires bearing the Institutional Review Board’s seal of approval ; and return one copy 
of such documents of the first subject recruited to the Research Ethics Committee (REC) for the record; 

3. Report to the Institutional Review Board any serious adverse event or any changes in the research 
activity within five working days; 

4. Provide reports to the Research Ethics Committee concerning the progress of the research upon the 
specified period of time or when requested; 

5. If the study cannot be finished within the expiry date of the approval certificate, the investigator is 
obliged to reapply for approval at least one month before the date of expiration. 

6. All the above approved documents are expired on the same date of the previously approved Protocol 
(Protocol Number …………………). 

*A list of the Research Ethics Committee members (names and positions) present at the meeting of the 
Research Ethics Committee on the date of approval of this study has been attached. All approved 
documents will be forwarded to the principal investigator. 



 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลนครปฐม AF 08-05/01.0 

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาเบื้องต้น 
โครงการที่เข้าข่ายการพิจารณาแบบเร็ว 
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บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลนครปฐม  โทร. 034-240069 
ที ่........................../…………………………………...     วันที ่ …………………………………….…………………………………. 
เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาเบื้องต้นโครงการที่เข้าข่ายการพิจารณาแบบเร็ว  
เรียน (ผู้วิจัย/หน่วยงาน)................................................................. 
  

ตามที่ท่านได้ยื ่นเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ฯ                    
เรื่อง  “ชื่อเรื่องภาษาไทย” (ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ) หมายเลขโครงการ REC................  นั้น 

 
จากการพิจารณาของคณะกรรมการเบื้องต้นมีข้อเสนอแนะให้ผู้วิจัยแก้ไขและเพ่ิมเติมเอกสาร

ดังนี้ 
1.  
2.  
3.  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการแก้ไข พร้อมส่งเอกสารฉบับที่แก้ไขเรียบร้อยแล้ว  
มาที่สำนักงานฯ ภายในวันที่ ............................... หากพ้นจากกำหนดนี้แล้วคณะกรรมการจะถือว่าท่านไม่
ประสงคจ์ะขอรับการพิจารณาต่อไป   

 
 

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

                           ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
                โรงพยาบาลนครปฐม 
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เอกสารรับรองโครงการวิจัย 

โดย 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลนครปฐม 

COA No. ........./......... 
NPH – REC No. ........./......... 

ชื่อโครงการ ............................................................................................................................................. 
รหัสโครงการ ........./......... 
ชื่อผู้วิจัยหลัก/ 
หน่วยงานที่สังกัด 

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

............................................................................................................................................. 
สถานที่ทำวิจัย ............................................................................................................................. ................ 
เอกสารที่รับรอง 1. แบบยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย ฉบับที่ … ลงวันที่........................... 

2. โครงร่างวิจัย ฉบับที่ … ลงวันที่........................... 
3. เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย ฉบับที่ … ลงวันที่........................... 
4. หนังสือแสดงเจตนายินยอม ฉบับที่ … ลงวันที่........................... 
5. แบบบันทึกข้อมูล ฉบับที่ … ลงวันที่........................... 

วิธีทบทวน คณะกรรมการชุด Full Board Review 
 ส่งรายงานความก้าวหน้าอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี หรือส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ 

หากดำเนินโครงการเสร็จสิ้นก่อน 1 ปี 
รับรองโดย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลนครปฐม 
วันที่รับรอง ...... / ...... / ............ 
วันหมดอายุ ...... / ...... / ............ 
โครงการวิจัยได้ผ่านการพิจารณาและรับรองโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาล
นครปฐม   ตามแนวทางหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ที่เป็นมาตรฐานสากลได้แก่ Declaration of Helsinki, The 
Belmont Report, CIOMS Guideline และ International Conference on Harmonization in Good Clinical 
Practice หรือ ICH-GCP 

 
 

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

กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

โรงพยาบาลนครปฐม 
  

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

ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
โรงพยาบาลนครปฐม 

 

ทั้งนี้ การรับรองนี้มีเงื่อนไข ดังท่ีระบุไว้ด้านหลังทุกข้อ (ดูด้านหลังของเอกสารรับรองโครงการวจิัย) 
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นักวิจัยทุกท่านที่ผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจัยต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
1. ดำเนินการวิจัยตามที่ระบุไว้ในโครงร่างการวิจัยอย่างเคร่งครัด 
2. ใช้เอกสารแนะนำผู้เข้ารับการวิจัย ใบยินยอม (และเอกสารเชิญเข้าร่วมวิจัยหรือใบโฆษณา ถ้ามี)               

แบบสัมภาษณ์และหรือแบบสอบถาม เฉพาะที่มีตราประทับของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม
เท่านั้น และส่งสำเนาเอกสารดังกล่าวที่ใช้กับผู้เข้าร่วมวิจัยจริงรายแรกมาที่สำนักงานคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลนครปฐม เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน 

3. รายงานเหตุการณ์ไม่พ ึงประสงค์ร ้ายแรงที ่เก ิดข ึ ้นหรือการเปลี ่ยนแปลงกิจกรรมวิจ ัยใด ๆ                       
ต่อคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย ภายใน 5 วันทำการ 

4. ส่งรายงานความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย ตามเวลาที ่กำหนดหรือ                 
เมื่อได้รับการร้องขอ 

5. หากการวิจัยไม่สามารถดำเนินการเสร็จสิ้นภายในกำหนด ผู้วิจัยต้องยื่นขออนุมัติใหม่ก่อน อย่างน้อย          
1 เดือน 

6. เอกสารทุกฉบับที่ได้รับการรับรองครั้งนี้ หมดอายุตามอายุของโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองก่อนหน้านี้ 
(หมายเลขโครงการ ........./...............) 

* รายชื่อของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ (ชื่อและตำแหน่ง) ที่อยู่ในที่ประชุมวันที่รับรอง
โครงการวิจัยได้แนบมาด้วย เอกสารที่รับรองทั้งหมดจะถูกส่งไปยังผู้วิจัยหลัก 
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Nakhonpathom Hospital 
Ministry of Public Heath  
196, Tesa Road, Phrapathomchedi.District, Muang Nakhonpathom 
Nakhonpathom Zip code 73000, Thailand, Tel 66-3424-0069  

COE No. 000/0000 
NPH - REC No. 000/0000 

Certificate of Approval 

The Research Ethics Committee of the the Nakhonpathom Hospital, Nakhonpathom Province, 
Thailand, has approvfollowing study which is to be carried out in compliance with the International 
guidelines for human research protection as Declaration of Helsinki, The Belmont Report, CIOMS Guideline 
and International Conferenced the e on Harmonization in Good Clinical Practice (ICH-GCP). 

 
Study Title  
Study Code  
Principal Investigator  
Study Center  
Review Method Full Board Review 
Continuing Report within date …..................... 
Document Reviewed: 

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

Date of Approval……./……../…….. 
Approval Expire Date……./……../…….. 
 
 

Signature ……………………………………………… 

             (………………………………………………) 

              Chairperson 
                                              The Research Ethics Committee 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Approval is granted subject to the following conditions: (see back of this Certificate)  
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All approved investigators must comply with the following conditions: 
1. Strictly conduct the research as required by the protocol; 
2. Use only the information sheet, consent form (and recruitment materials, if any), interview outlines 

and/or questionnaires bearing the Institutional Review Board’s seal of approval ; and return one copy 
of such documents of the first subject recruited to the Research Ethics Committee (REC) for the record; 

3. Report to the Institutional Review Board any serious adverse event or any changes in the research 
activity within five working days; 

4. Provide reports to the Research Ethics Committee concerning the progress of the research upon              
the specified period of time or when requested; 

5. If the study cannot be finished within the expiry date of the approval certificate, the investigator is 
obliged to reapply for approval at least one month before the date of expiration. 

6. All the above approved documents are expired on the same date of the previously approved Protocol 
(Protocol Number …………………). 

*A list of the Research Ethics Committee members (names and positions) present at the meeting of                
the Research Ethics Committee on the date of approval of this study has been attached. All approved 
documents will be forwarded to the principal investigator. 

 



 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลนครปฐม AF 09-02/02.0 

หนังสือแจ้งผลพิจารณาจริยธรรมการวิจัย 
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บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลนครปฐม  โทร. 034-240069 
ที ่........................../…………………………………...     วันที ่ ……………………………………….………………....……………. 
เรื่อง แจ้งผลพิจารณาจริยธรรมการวิจัย  
เรียน (ผู้วิจัย/หน่วยงาน)................................................................. 

 

ตามท่ีท่านได้ส่งโครงการเข้ารับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลนครปฐม 
ทั้งนี้คณะกรรมการไดป้ระชุมพิจารณา ครั้งที่ ......./25...... วาระ.................. เมื่อวันที่ ..................... พ.ศ. ......... 
เรื่อง ................................................................... เลขที่โครงการ ........................ และมีมติ เห็นชอบในหลักการ 
โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 

1.  
2.  
3.  
4.  

ดังนั้น ขอให้ท่านส่งฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งส่งรายละเอียดตามแบบฟอร์มสรุปการแก้ไข
ตามมติคณะกรรมการ (AF 09-04) พร้อมเอกสารที่ได้แก้ไขมายังสำนักงานฯ จำนวน 1 ชุดและ Highlight        
ตรงส่วนที่มีการปรับแก้ไข ภายในวันที่ .......................... พ.ศ. .......... เพื่อพิจารณาออกหนังสือรับรองให้ต่อไป          
เมื่อพ้นกำหนดนี้แล้ว สำนักงานจะแจ้งเตือนอีกครั้งใน ระยะเวลา 1 เดือน หากท่านยังไม่ส่งเอกสารปรับแก้ไข
เข้ามาทางสำนักงาน จะขอถอนโครงการของท่านออกก่อน อย่างไรก็ตามท่านสามารถยื่นโครงการวิจัยขอรับ
การพิจารณาได้ใหม่  

 
 
 

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

ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
                 โรงพยาบาลนครปฐม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
โทร. 034-240069 
E-mail : nph.rec@gmail.com 
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บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลนครปฐม  โทร. 034-240069 
ที ่........................../…………………………………...     วันที ่ ……………………………………….………………....……………. 
เรื่อง แจ้งผลพิจารณาจริยธรรมการวิจัย  
เรียน (ผู้วิจัย/หน่วยงาน)................................................................. 

 

ตามที่ท่านได้ส่งโครงการเข้ารับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลนครปฐม 
ทั้งนี้คณะกรรมการได้ประชุมพิจารณา ครั้งที่ ......./25...... วาระ................ เมื่อวันที่ ..................... พ.ศ. ......... 
เรื่อง ................................................................... เลขที่โครงการ ...........................  

“ที่ประชุมมีมติไม่รับรองโครงการวิจัยของท่าน”  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยฯ         
มีเหตุผลดังต่อไปนี้ 

1. ร่างโครงการวิจัยฉบับที่เสนอมามีการวางแผนการวิจัยที่ไม่สมเหตุสมผลตามหลักทาง
วิทยาศาสตร์ ในประเด็นดังต่อไปนี้ 
1.1 ……………………………………….. 
1.2 …………………………………………… 

2. ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัยอาจไม่คุ ้มค่ากับความเสี่ยงที่อาสาสมัครจะได้รับจาก
โครงการวิจัย ในประเด็นดังต่อไปนี้ 
2.1 ……………………………………….. 
2.2 ………………………………………… 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลการพิจารณาของคณะกรรมการ        
ท่านสามารถสอบถามได้ที่สำนักงานฯ  สามารถติดต่อประสานงานได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 1137 
หมายเลขโทรศัพท์ภายนอกคือ 034-240069 และ 034-240053 ภายในวันที่ ............................... (1 เดือน 
นับจากวันแจ้งผล) หากพ้นกำหนดดังกล่าว คณะกรรมการจะไม่รับพิจารณาที่เก่ียวข้องกับโครงการนี้ต่อไป 

 

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

(......................................................  .......... ) 
ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
                โรงพยาบาลนครปฐม 

 
 
 
 
 
 
สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
โทร. 034-240069 
E-mail : nph.rec@gmail.com 
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แบบฟอร์มสรุปการแก้ไขตามมติคณะกรรมการ 
 

โครงการวิจัย เรื่อง ............................................................................................................................................. 
รหัสโครงการ ............................. ชื่อผู้วิจัยหลัก .............................................................................................. 

 
ตามท่ีคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ได้ส่งแจ้งผลการพิจารณาโครงการวิจัยมานั้น ข้าพเจ้า

ได้ดำเนินการแก้ไขและเพิ่มเติมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จึงขอนำส่งเอกสารเพื่อพิจารณาโดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

 

ข้อคำถามจาก 
คณะกรรมการฯ 

เอกสารที่แก้ไข 
(โครงร่างวิจัย/
เอกสารชี้แจงฯ/ 

ฯลฯ) 

หน้า, หัวข้อ, 
ข้อความเดิม 

หน้า, หัวข้อ, 
ข้อความใหม่ 
(highlight 

ข้อความที่แก้ไข 

คำตอบหรือคำชี้แจง 
(ถ้ามี) 

1.      
2.      
3.      

 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
      ลงชื่อ……........................................................... 

        (.........................................................) 
              ผู้วิจัยหลัก 
วันที่…............................................. 

 

 



 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลนครปฐม AF 11-01/01.0 
แบบทบทวนโครงร่างการวิจัยใหม่ฉบับแก้ไขหลังมติประชุมให้แกไ้ขก่อนเห็นชอบ 

(Expedited Review of Resubmitted Protocol  
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แบบทบทวนโครงร่างการวิจัยใหม่ฉบับแก้ไขหลังมติประชุมให้แก้ไขก่อนเห็นชอบ 

 

เลขที่โครงการ  .............................................   
ชื่อโครงการ .................................................    
ชื่อหัวหน้าโครงการ .................................................   สังกัด .................................................   
ชื่อกรรมการประเมิน .................................................  กำหนดส่งคืน  .................................................    

 
สรุปความเห็นโดยรวม  

(  ) ผู้วิจัยแก้ไขครบถ้วนแล้วเห็นควรออกหนังสือรับทราบ/รับรอง  
(  ) ผู้วิจัยแก้ไขแล้วเป็นส่วนใหญ่แต่มีบางประเด็นที่ผู้วิจัยควรชี้แจงเพ่ิมเติมเห็นควรส่งกลับไปแก้ไขอีกครั้ง 
(  ) ผู้วิจัยแก้ไขและชี้แจงแล้วแต่มีประเด็นที่สมควรให้ที่ประชุมพิจารณาอีกครั้ง 
(  ) ผู้วิจัยแก้ไขและชี้แจงแล้วแต่มีประเด็นที่สมควรส่งกรรมการผู้ประเมิน คือ ..........................................
เพ่ือพิจารณา 
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

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

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

                                                                วันที่……../……../……… 
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แบบย่ืนส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัย 
 

หมายเลขโครงการ................................................. วันที่รับรอง................................................. 
ชื่อโครงการ 
(ไทย)............................................................................................................................................................  
(English).................................................................................................................................................... 
ผู้วิจัยหลัก  เบอร์โทร Email: 
ฝ่าย 
Sponsor  Sponsor Study Code  
1. ส่วนใดของการวิจัยที่มีการเปลี่ยนแปลง (ให้กาหน้าหัวข้อที่แก้ไข อาจมีมากกว่าหนึ่งอย่าง) 
1.1 โครงร่างการวิจัย 1.2 Clinical Setting 

 ประชากรที่ศึกษา  การเปลีย่นแปลงสถานท่ีวิจัย 
 เกณฑ์คดัเข้า  การเปลีย่นแปลงหัวหน้าโครงการ 
 เกณฑ์คดัออก  การเปลีย่นแปลงทีมวิจยั 
 ขนาดตัวอย่าง  การเปลีย่นแปลงผู้ประสานงานวิจยั (CRO, CRA) 
 ขั้นตอนการวิจัย  การเปลีย่นแปลงผู้สนับสนุนการวจิัย 
 วิธีทดสอบหรือวิธีเก็บข้อมลู  การเปลีย่นแปลงสัญญาการรับประกัน 
 แบบบันทึกข้อมูลหรือแบบสอบถาม  สัญญา ข้อตกลงการส่งมอบวัสด ุ
 แผนการวิเคราะห์ข้อมูล  อื่น ๆ ระบุ 
 อื่น ๆ ระบุ 1.4 การขอความยินยอม 

1.3 รายละเอียดเกี่ยวกับผลติภณัฑ์วิจัย  การแก้ไขเนื้อหาคำขี้แจงและแบบยินยอม 
 การเปลี่ยนแปลงคู่มือนักวิจัย  การแก้ไขการสะกดคำเฉพาะที่เกิดจากพิมพ์ผิด 
 การจัดรูปเลม่ใหม่ของเอกสารที่เกีย่วข้อง  แผ่นป้ายหรือแผ่นพับประชาสัมพนัธ์โครงการ 
 การแก้ไขการสะกดคำเฉพาะที่เกิดจากพิมพ์ผิด  บัตรประจำตัวผู้เข้ารับการวิจยั 
 อื่น ๆ ระบุ  อื่น ๆ ระบุ 

1.5 เอกสารเพิ่มเติม โปรดระบ ุ
2. การเปลี่ยนแปลงมีผลกระทบด้านความเสี่ยงและประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการวิจัยอย่างไร 

ความเสีย่ง  เพิ่มขึ้น  เท่าเดิม  ลดลง 
ประโยชน ์  เพิ่มขึ้น  เท่าเดิม  ลดลง 

3. การเปลี่ยนแปลงมีผลกระทบต่อการขอความยินยอมอย่างไร 

 ไม่ต้องขอความยินยอมใหม ่  ขอความยินยอมใหม่
ผู้เข้าร่วมการวิจัยทุกคน 

 ขอความยินยอมใหมเ่ฉพาะ
ผู้เข้าร่วมการวิจัยใหม่และที่
อยู่ในระหว่างติดตาม 

4. สถานการณ์การดำเนินการวิจัย ณ สถานที่วิจัย 
 ยังไม่ได้เริม่ดำเนินการ   เริ่มดำเนินการแล้ว* 

4.1 จำนวนผู้เข้ารับการวิจัยทีต่้องการ (Number of required participants) ................ราย 
4.2 จำนวนผู้ที่ให้ความยินยอมเข้ารับการวิจัย( Number of consented participants)................ราย 
4.3 จำนวนผู้เข้ารับการวิจัยทีไ่มผ่่านการคัดกรอง (Number of screen-fail participants)................ราย 
4.4 จำนวนผู้เข้ารับการวิจัยที่ถอนตัวออกจากโครงการ (Number of withdrew participants)................ราย 
4.5 จำนวนผู้เข้ารับการวิจัยทีเ่สียชีวิต (Number of dead participants) ................ราย 
4.6 จำนวนผู้เข้ารับการวิจัยที่อยู่ในระหว่างการรักษา (Number of active participants) ................ราย 
4.7 จำนวนผู้เข้ารับการวิจัยที่อยู่ในระหว่างการติดตาม (Number of follow-up participants) ................ราย 
4.8 จำนวนผู้เข้ารับการวิจัยทีเ่สร็จสิ้นการวิจัย (Number of completed or inactive participants) ................ราย 
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หมายเหตุ* หากเป็นการรายงานครั้งแรก ขอให้แนบสำเนาการลงนามในเอกสารคำชี้แจงและหนังสือแสดงเจตนา
ยินยอมของผู้เข้ารับการวิจัยคนแรก พร้อมการลงนามรับรองสำเนาถูกต้องของนักวิจัย 

รายชื่อเอกสารที่ขอแก้ไขเพ่ิมเติม ได้แนบตารางสรุปเหตุผลและการเปลี่ยนแปลงจากฉบับเดิม 

1) โครงร่างวิจัย  ฉบับที่......วันที่…………………. 
2) เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย  ฉบับที่......วันที่…………………. 
3) หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัย  ฉบับที่......วันที่…………………. 
4) คู่มือนักวิจัย ฉบับที่......วันที่…………………. 
5) ประวัติผู้วิจัยและประกาศนียบัตรการฝึกอบรม GCP  
6) .................................................................................................. ... 

ข้าพเจ้ารับทราบว่าการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมตามที่ได้ยื ่นเอกสารนี้ จะทำได้หลังจากได้รับ
ใบรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยแล้ว  
 

ลงนามผู้วิจัย  .......................................................................................  
(....................................................................................... ) 

วันที่........./....................../.............. 
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เอกสารที่ขอแก้ไขเพ่ิมเติม 
1) โครงร่างวิจัย  ฉบับที่......วันที่…………………. 
ลำดับ หัวข้อ ข้อความฉบับเดิม ข้อความฉบับใหม่ เหตุผล 

1     
2     
3     
4     

 
2) เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย  ฉบับที่......วันที่…………………. 
ลำดับ หัวข้อ ข้อความฉบับเดิม ข้อความฉบับใหม่ เหตุผล 

1     
2     
3     
4     

 
3) หนังสือแสดงเจตนายินยอม  ฉบับที่......วันที่…………………. 
ลำดับ หัวข้อ ข้อความฉบับเดิม ข้อความฉบับใหม่ เหตุผล 

1     
2     
3     
4     

 
4) คู่มือนักวิจัย ฉบับที่......วันที่…………………. 
ลำดับ หัวข้อ ข้อความฉบับเดิม ข้อความฉบับใหม่ เหตุผล 

1     
2     
3     
4     

 
5) ........................... ฉบับที่......วันที่…………………. 
ลำดับ หัวข้อ ข้อความฉบับเดิม ข้อความฉบับใหม่ เหตุผล 

1     
2     
3     
4     
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แบบทบทวนการแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัย 
 

หมายเลขโครงการ................................................. วันที่รับรอง................................................. 
ชื่อโครงการ 
(ไทย)............................................................................................................................................................  
(English).................................................................................................................................................... 
ผู้วิจัยหลัก  เบอร์โทร Email: 
กรรมการผู้ประเมิน 

1. ส่วนใดของการวิจัยที่มีการเปลี่ยนแปลง (อาจมีมากกว่าหนึ่งอย่าง) 
การแก้ไขเพิ่มเติมทีเ่ข้าข่ายพิจารณาแบบเต็มคณะ การแก้ไขเพิ่มเติมเล็กน้อยทีเ่ข้าข่ายพิจารณาแบบเร็ว 

 การเปลีย่นแปลงหัวหน้าโครงการหรือทีมผู้วิจยั  การแก้ไขการสะกดคำเฉพาะที่เกิดจากพิมพ์ผิด 
 การเปลีย่นแปลงสถานท่ีวิจัย  การจัดรูปเลม่ใหม่ของเอกสารที่เกีย่วข้อง 
 การเปลีย่นแปลงประชากรที่ศึกษา  การแก้ไขช่ือผู้ประสานงานวิจัย (CRO, CRA) 
 การเปลีย่นแปลงขนาดตัวอย่าง  แผ่นป้ายหรือแผ่นพับประชาสัมพนัธ์โครงการ 
 การเปลีย่นแปลงรายละเอียดขั้นตอนการวิจัย  สัญญา ข้อตกลงการส่งมอบวัสด ุ
 การเปลีย่นแปลงวิธีทดสอบหรือวธิีเก็บข้อมูล  การเปลี่ยนแปลงแบบบันทึกข้อมูล 
 การเปลี่ยนแปลงคู่มือนักวิจัย  การเปลีย่นแปลงแบบสอบถาม 
 การเปลีย่นแปลงอื่น ๆ โปรดระบ ุ  การเปลีย่นแปลงอื่น ๆ โปรดระบ ุ
 ขอรับรองเอกสารเพิ่มเติม โปรดระบุ  ขอรับรองเอกสารเพิ่มเติม โปรดระบุ 
2. การแก้ไขเพ่ิมเติมส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของโครงการวิจัยหรือไม่ 

ความน่าเชื่อถือ  เพิ่มขึ้น  เท่าเดิม  ลดลง 
ประโยชน์ต่อสังคม  เพิ่มขึ้น  เท่าเดิม  ลดลง 

3. การเปลี่ยนแปลงมีผลกระทบด้านความเสี่ยงและประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการวิจัยอย่างไร 
ความเสีย่ง  เพิ่มขึ้น  เท่าเดิม  ลดลง 
ประโยชน ์  เพิ่มขึ้น  เท่าเดิม  ลดลง 

4. ยุติธรรมต่อผู้เข้าการวิจัยทุกกลุ่มหรือไม่ 
 ยุติธรรม  ไม่ยุติธรรม  ไม่เกี่ยวข้อง 
5. การเปลี่ยนแปลงมีผลกระทบต่อการขอความยินยอมอย่างไร 

 ไม่ต้องขอความยินยอมใหม ่
 ขอความยินยอมใหมผู่้เข้ารับ

การวิจัยทุกคน 

 ขอความยินยอมใหมเ่ฉพาะผู้
เข้ารับการวิจยัใหม่และที่อยู่
ในระหว่างติดตาม 

6. นักวิจัยได้ปฏิบัติตามแนวมาตรฐานการวิจัยทางคลินิกที่ดี (จากรายงานสถานการณ์ปัจจุบัน) 
 เหมาะสม  ไม่เหมาะสม ระบุ.............................................. 

7. ความเห็นของกรรมการ 
 เห็นชอบ 
 ปรับปรุงแก้ไขเพื่อเห็นชอบ 
 ยังไม่พิจารณาตัดสิน ขอให้ช้ีแจงหรือแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อกลับมาพิจารณาใหม ่
 ไม่ให้การเห็นชอบ 
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8. ข้อเสนอแนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ลงนามกรรมการ  .......................................................................................  

(....................................................................................... ) 
วันที่........./....................../.............. 
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แบบรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย 
(Continuing Report Form) 

 
1. รหัสโครงการ เลขที่ .........../.............. เอกสารรับรองโครงการวิจัย เลขที่ COA No. ……../………… 

2. วันที่รับรองครั้งแรก ………/.………./……. วันที่สิ้นสุดการรับรอง ………/.………./………. 
3. ช่ือโครงการ 

(ไทย)............................................................................................................................. .................................... 
(English)..................................................................................... ........................................................ .............. 

4. ช่ือผู้วิจัยหลัก: ................................................................................ 
สังกัด: .............................................................................................  
หมายเลขโทรศัพท:์ ............................................... E-mail: .................................................................... 

5. ผู้สนับสนุนการวิจัย 
 มี (โปรดระบุผู้สนับสนุนและรหัสโครงการวิจัยตามผู้ให้ทุน) 

Sponsor: ………………………………………………….. Sponsor Study Code: ……………………………………… 
 ไม่มี 

6. ระยะเวลาดำเนินการวิจัย.................. เดือน/ปี 
7. จำนวนขนาดตัวอย่างตามโครงร่างท่ีได้รับการรับรอง.........................ราย 
8. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจนถึงขณะนี้..................................ราย แบ่งเป็น 

- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยที่กำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการ..........................................ราย 
- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยที่ขาดการติดต่อ (drop out)..............................................ราย 
- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยที่ดำเนินการเก็บข้อมูลได้ครบ.............................................ราย 
- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างติดตามผลหลังเสร็จสิ้นการวิจัย.......................ราย 

9. ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์หรืออาการไม่พึงประสงค์ (Adverse event) ที่เกิดกับผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย 
 ไม่มี 
 มี...............ครั้ง 

โปรดระบุ.................................................................. ................................................................................... 
.......................................................................... ...........................................................................................  
............................................................................................................................. ........................................ 

10. จำนวนเหตุการณ์หรืออาการไม่พึงประสงค์ร้ายแรง (Serious adverse event*)………………………….ครั้ง 
 ได้รายงานต่อคณะกรรมการจริยธรรมฯ แล้วเมื่อ.................................................................. ...... 
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* Serious adverse event คือ เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงที่  
- ทำให้ผู้เข้าร่วมวิจัยเสียชีวิต หรือ  
- เป็นอันตรายคุกคามต่อชีวิต หรือ  
- ต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล/ต้องอยู่โรงพยาบาลนานขึ้นในกรณีท่ีกำลังพักรักษาอยู่ในโรงพยาบาล

แล้ว 
- เกิดความพิการ/ทุพพลภาพที่สำคัญอย่างถาวร หรือ  
- เกิดความพิการ/ความผิดปกติแต่กำเนิด 
การรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ให้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์

จากชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย (FERCIT) โดยใช้แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
ร ้ายแรง (Serious Adverse Event Report) ของคณะกรรมการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจ ัยในคน 
โรงพยาบาลนครปฐม 

- เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรงในพื้นที่วิจัยที่ผู้เข้ารับการวิจัยเสียชีวิต หรือเป็นอันตรายคุกคามชีวิต
ผู้รับการวิจัย ให้ผู ้วิจัยหลักต่อคณะกรรมการฯ ทันที หรือภายใน ๒๔ ชั่วโมงหลังผู้ว ิจัยหลักทราบ
เหตุการณ์  

- เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรงในพื้นที่วิจัยที่ไม่ถึงกับทำให้ผู้เข้ารับการวิจัยเสียชีวิต หรือเป็นอันตราย
คุกคามชีวิตผู้เข้ารับการวิจัย ให้รายงานภายใน ๕ วันทำการ หลังผู้วิจัยหลักทราบเหตุการณ์  

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ไม่ร้ายแรงให้รายงานพร้อมกับรายงานความก้าวหน้า ด้วยแบบรายงาน
ความก้าวหน้าของการวิจัย (Continuing report form) 
 

11. ในระหว่างดำเนินการวิจัย มีการปรับเปลี่ยนโครงการวิจัย (Protocol amendment) หรือไม่ 

 ไม่มี 

 มี.............ครั้ง 
 

 แจ้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนฯ แล้วเมื่อวันที่ ………/.…………./………. 
 ยังไม่ได้แจ้ง 

12. ในระหว่างดำเนินการวิจัย มีการดำเนินการวิจัยที่เบี่ยงเบนไปจากโครงการวิจัยที่เสนอ (Protocol 
deviation) หรือไม่ 

 ไม่มี 

 มี.............ครั้ง 
 

 แจ้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนฯ แล้วเมื่อวันที่ ………/.…………./………. 
 ยังไม่ได้แจ้ง 

13. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการวิจัย 
............................................................................................................................. ............................................. 
..................................................................................... ..................................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................. 
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14. ความช่วยเหลือที่ท่านต้องการ คือ 
............................................................................................................................. ............................................. 
..................................................................................... ..................................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................. 

15. คาดว่าจะสิ้นสุดการวิจัยเมื่อ วันที่ ………/.…………./………. 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และรายงานตามความเป็นจริงทุกประการ 

 
ผู้วิจัยหลัก  .......................................................................................  

(....................................................................................... ) 
วันที่........./....................../.............. 
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แบบทบทวนต่อเนื่องโครงการวิจัย  
(Continuing Review Assessment Form) 

 
หมายเลขโครงการ............................................ วันที่รับรอง................................................. 
ชื่อโครงการ 
(ไทย)........................................................................................................................ .................................... 
(English)..................................................................................... ............................................................... 
ผู้วิจัยหลัก  เบอร์โทร Email: 
กรรมการผู้ประเมิน 

ชนิดของ
รายงาน และ
การทบทวน  

Expedited 
 รายงานความก้าวหน้า (Progress Report) 
 รายงานปิดโครงการ (Final/Closing Report) 

Full-Board 
 รายงานต่ออายุการรับรอง (Renewal Report) 
 รายงานยุติโครงการก่อนกำหนด (Early Termination Report) 

ประเด็นพิจารณาทางด้านจริยธรรม เหมาะสม ไม่เหมาะสม หมายเหตุ 
1. ความเสี่ยงต่อประโยชน์ของผู้เข้ารับการวิจัย    
2. ผู ้เข้ารับการวิจัยได้รับการปฏิบัติตามที่ระบุไว้ใน
โครงการวิจัย 

   

3. ผู้เข้ารับการวิจัยได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนเพียงพอต่อ
การตัดสินใจ 

   

4. นักวิจัยได้ปฏิบัติตามแนวมาตรฐานการวิจัยทาง
คลินิกที่ด ี

   

5. อ่ืนๆ ระบุ
.......................................................................... 

   

ข้อคิดเห็นของกรรมการ *ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม กรณีที่นอกเหนือจากเห็นชอบ 
 เห็นชอบ 
 ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือเห็นชอบ* 
 ยังไม่พิจารณาตัดสิน ขอให้ชี้แจงหรือแก้ไข

เพ่ิมเติมเพ่ือกลับมาพิจารณาใหม่* 
 ไม่ให้การเห็นชอบ * 

 

 
ลงนามกรรมการผู้ประเมิน ......................................................................................  

(....................................................................................... ) 
วันที่........./....................../.............. 
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บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลนครปฐม  โทร. 034-240069 
ที ่........................../…………………………………...     วันที ่ ……………………………………….………………....……………. 
เรื่อง แจ้งผลพิจารณาจริยธรรมการวิจัย  
เรียน (ผู้วิจัย/หน่วยงาน)................................................................. 

 
ตามท่ีผู้วิจัยได้ยื่นเอกสารเลขที่.........(ระบุหมายเลขอ้างอิงเอกสาร).... ลงวันที่ ........................ 

ขอรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ ......... โครงการวิจัย เรื่อง.......................................................................... 
หมายเลขท่ีโครงการ................................ ซึ่งเป็นโครงการที่ได้ผ่านการรับรองการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยฯ 
แล้ว เมื่อวันที่ .............................................  

บัดนี้  ได้บรรจุในวาระการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยฯ ครั้งที่ … .…./…......….                    
วันที ่ ................... ...... วาระที่ ……..  เพื ่อรับทราบแล้ว  และท่านจะต้องส่งรายงานความก้าวหน้าให้
คณะกรรมการทราบครั้งต่อไป ภายในวันที่........ ..................... ก่อนโครงการของท่านจะหมดอายุการรับรอง
ด้านจริยธรรมการวิจัยใน วันที่ ............................................ หรือแจ้งปิดโครงการเมื่อการดำเนินงานวิจัยสิ้นสุด   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  และโปรดดำเนินการต่อไป 
 
 

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

ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
                 โรงพยาบาลนครปฐม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
โทร. 034-240069 
E-mail : nph.rec@gmail.com  
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แบบสรุปผลการดำเนินการวิจัย เพื่อขอปิดโครงการ (Close-out Report) 
 

1. รหัสโครงการ เลขที่ .........../.............. เอกสารรับรองโครงการวิจัย เลขที่ COA No. ……../……..… 
2. วันที่รับรองครั้งแรก ………/.………./………. วันที่รับรองครั้งล่าสุด ………/.………./………. 

เคยต่ออายุเอกสารรับรองมาแล้ว ...... ครั้ง  
3. ชื่อโครงการ 

(ไทย) ......................................................................................................................................................  
(English ................................................................................................................................ ......... 

4. ชื่อผู้วิจัยหลัก: ...................................................................................................... .. 
สังกัด: ...................................................................................................................  
หมายเลขโทรศัพท์: .................................. E-mail: .......................................................................... 

5. ข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัย 
5.1 ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการวิจัย 

 

รายการ จำนวน หมายเหตุ 
จำนวนอาสาสมัครที่วางแผนไว้   
จำนวนอาสาสมัครที่ผ่านเกณฑ์คัดเข้า (Subjects 
recruited) 

  

จำนวนอาสาสมัครที่ออกจากโครงการ (Dropout)   
จำนวนอาสาสมัครที่เสียชีวิตระหว่างการวิจัย   
จำนวนอาสาสมัครอยู่ในโครงการวิจัยจนเสร็จสมบูรณ์   
SAEs            มี          ไม่มี   
SUSARS        มี          ไม่มี   
Deviation/violation        มี          ไม่มี   
Amendments                มี          ไม่มี   

 

5.2 ประโยชน์ หรือ ผลกระทบด้านลบ ต่ออาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการวิจัย 
 มี ระบุ ..................................................................................................................... .................... 
 ไม่มี 

5.3 รายงานผลการวิจัย (Abstract) พร้อมแนบรายงานผลการวิจัย (ถ้ามี) 
............................................................................................................................. ................................ 
.................................................................................................. ........................................................... 
............................................................................................................................. ................................ 
.............................................................................................................................................................  
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6. การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 มีการนำไปใช้ประโยชน์  ไม่มีการนำไปใช้ประโยชน์ 
 6.1 ด้านวิชาการ 

6.1.1 การเผยแพร่ผลการวิจัย 
 ไม่มีแผนนำเสนอ 
 ตีพิมพ์ในวารสารภายในประเทศ ระบุชื่อวารสาร/ฉบับที่ ............................................... 
 ตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศ ระบุชื่อวารสาร/ฉบับที่ .................................................... 
 อ่ืน ๆ ระบุ (link web site ที่เผยแพร่) ......................................................................... 

6.1.2 ได้เผยแพร่ผลงานในการประชุมวิชาการ 
 นำเสนอแบบโปสเตอร์  นำเสนอด้วยวาจา 
ระบุชื่องานประชุม/วันที่ …………………………………………………………………………………………. 

 6.2 ด้านการพัฒนาหน่วยงาน/สังคมและชุมชน 
 มีการนำไปใช้ภายในหน่วยงาน และขยายผลใช้ภายนอกหน่วยงาน 

ระบุหน่วยงานที่นำไปใช้ ............................................................................................................ 
 6.3 ด้านนโยบาย (ผลงานได้รับการกำหนดเป็นนโยบาย มาตรการ แนวทางสำคัญ เป็นการนำองค์ความรู้

ไปสังเคราะห์เป็นนโยบาย นำนโยบายนั้นไปสู่ผู้ใช้ประโยชน์ (มีการประการเป็นลายลักษณ์อักษร) การ
นำไปใช้ ........................................................................ ................................................ 

 6.4 ด้านเศรษฐกิจและพาณิชย์ (การจดลิขสิทธิ์ของผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัย มีการซื้อขายระหว่างนักวิจัย
และผู้นำไปใช้ประโยชน์) การนำไปใช้ .................................................................................  

7. แจ้งปิดโครงการเมื่อ (กรุณาระบุวัน/เดือน/ปี) ...............................................................................  
 

 
ลงนามผู้วิจัย  .................................................. 

(...............................................) 
วันที่......../................/........... 
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บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลนครปฐม  โทร. 034-240069 
ที ่........................../…………………………………...     วันที ่ ……………………………………….………………....……………. 
เรื่อง แจ้งผลพิจารณาจริยธรรมการวิจัย  
เรียน (ผู้วิจัย/หน่วยงาน)................................................................. 

 
ตามท่ีผู้วิจัยได้ยื่นเอกสารเลขท่ี.......(ระบุหมายเลขอ้างอิงเอกสาร).... ลงวันที่ ......................... 

ขอรายงานสรุปผลการวิจัย โครงการวิจัย เรื ่อง................ ............................ ................ ..............               
หมายเลขท่ีโครงการ................................ ซึ่งเป็นโครงการที่ได้ผ่านการรับรองการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยฯ 
แล้ว เมื่อวันที่ .............................................  

บัดนี้  ได้บรรจุในวาระการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยฯ ครั้งที่ … .…./…......….                    
วันที่ ......................... วาระที่ ……..  เพ่ือรับทราบแล้ว  และทางสำนักงานฯจะเก็บรักษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
การขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยของโครงการวิจัยของท่านจนถึงวันที่ ........... .............. (ระบุวันที่จะ
ทำลายเอกสารโดยนับวันที ่ประชุมรับทราบการแจ้งปิดโครงการไปอีก 3 ปี) และเมื ่อพ้นกำหนดแล้ว              
จะไม่สามารถค้นต้นฉบับได้อีก 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ   
 

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

(......................................................  .......... ) 
ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
                 โรงพยาบาลนครปฐม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
โทร. 034-240069 
E-mail : nph.rec@gmail.com 
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แบบรายงานการดำเนินงานวิจัยท่ีเบี่ยงเบน/ฝ่าฝืนจากโครงการวิจัย/ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด 
(Protocol Deviation/Violation/Non-compliance Form) 

 
หมายเลขโครงการ............................................ วันที่รับรอง................................................. 
ชื่อโครงการ 
(ไทย)........................................................................................................................ .................................... 
(English)..................................................................................... ............................................................... 
ผู้วิจัยหลัก  เบอร์โทร Email: 
ฝ่าย 
Sponsor  Sponsor Study Code  
Participant ID:  
ลักษณะของการรายงาน :   Protocol Violation   Protocol Deviation     Non-compliance  
วันท่ีเกิดเหตุการณ์ (Date of Event) 
 

วันท่ีผู้วิจัยรับทราบ (Date of 
Awareness)  

วันท่ีจัดทำรายงาน (Date of Report) 
 

1. ชนิดของการดำเนินการที่เบี่ยงเบน/ฝ่าฝืน (Type of Protocol Violation/Deviation) 
 การสุ่มอาสาสมัครทีไ่ม่มคีุณสมบัติเหมาะสม (Randomization of ineligible patient) 
 การรับอาสาสมคัรที่เข้าข่ายคดัออกจากโครงการ(Eligibility criteria exception) 
 ไม่ได้ทำตามขั้นตอนการคดักรองที่ระบุ (Screening procedure required by protocol not done) 
 ทำตามขั้นตอนการคัดกรองหรือข้ันตอนการวิจัยนอกระยะเวลาที่ระบุ (Screening or On-study procedure/lab 

done outside the protocol required time)  
 การรักษาไม่ตรงตามที่ระบุ (Incorrect therapy given to patient) 
 การให้ยาไม่ตรงตามที่ระบุ (Medication non-compliance) 
 ไม่ทำตามขั้นตอนการวิจัยทีร่ะบุ (On-study procedure required by protocol not completed) 
 การนัดหมายไมต่รงตามที่ระบ(ุVisit non-compliance) 
 รายงานการต่ออายลุ่าช้าหรือไม่รายงานความก้าวหน้าตามที่คณะกรรมการกำหนด หรือไม่แจ้งปิดโครงการวิจัย 
 ใช้แบบคำช้ีแจงและแบบคำยนิยอมผู้เข้ารับการวิจยัฉบับท่ีไม่ไดป้ระทับตรารับรองจากคณะกรรมการฯ 
 ใช้ใบประชาสัมพันธ์ที่ไมไ่ด้ประทับตรารับรองจากคณะกรรมการฯ 
 อื่นๆ (Other) ได้แก่ ………………………………………………………………………………… 
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การบันทึกลักษณะของการเบี่ยงเบน/ฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด: 

 
 
 
 
 
 

 

ผลกระทบของการเบี่ยงเบน/ฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่มีต่อผู้เข้ารับการวิจัย: 

 
 
 
 
 
 

 

ขั้นตอนที่ดำเนินการเพื่อการแก้ไขการเบี่ยงเบน/ฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด 

 
 
 
 
 
 
 

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และรายงานตามความเป็นจริงทุกประการ 

ลงนามผู้วิจัย  .......................................................................................  
(....................................................................................... ) 

วันที่........./....................../..............   



 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลนครปฐม AF 15-02/02.0 

แบบทบทวนการดำเนินงานวิจัยที่เบี่ยงเบน/ฝ่าฝืนจากโครงการวิจัย/ไม่ปฏิบัติตาม
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แบบทบทวนการดำเนินงานวิจัยท่ีเบี่ยงเบน/ฝ่าฝืนจากโครงการวิจัย/ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด 
(Protocol Deviation/Violation/Non-compliance Form) 

 
หมายเลขโครงการ............................................ วันที่รับรอง................................................. 
ชื่อโครงการ 
(ไทย)........................................................................................................................ .................................... 
(English)..................................................................................... ............................................................... 
 
ผู้วิจัยหลัก  เบอร์โทร Email: 
ลักษณะของการรายงาน :   Protocol Violation   Protocol Deviation     Non-compliance  
จำนวนครั้งของรายงาน Violation 
 

จำนวนครั้งของรายงาน Deviation จำนวนครั้งของรายงาน Non-
compliance 

1. ประเด็นทางด้านจริยธรรมการวิจัย มีมาก มีน้อย ไม่มี 
1.1 ความเสีย่งต่อผู้เข้ารับการวจิัย (Risks to participants)    
1.2 ผลกระทบต่อสิทธ์ิของผู้เข้ารับการวิจัย (Affect participant’s welfare)    
1.3 ความเสยีหายต่อความน่าเชื่อถือของผลการวิจยั (Damage to Research 

Integrity)  
   

1.4 เกิดจากเจตนาหรือความจงใจ (Willful or knowing misconduct)    
1.5 ขัดต่อหลักจรรยาบรรณนักวิจัย (Violate Ethical Principle)    
1.6 ขัดต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ  (Violate Professional Ethics)    
1.7 ขัดต่อแนวปฏิบัติการวิจัยที่ดีทางคลินิก (Violate ICH-GCP)    

2. สาเหตุของปัญหาการเบ่ียงเบน/ฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยว 
2.1 ปัจจัยภายใน เช่น ความพร้อมของทีมวิจัย สถานท่ีวิจัย ผูส้นับสนุนการ

วิจัย ผู้เข้ารบัการวิจัย เป็นต้น 
   

2.2 ปัจจัยภายนอก เช่น ระบบขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค ภัยพิบัติ เหตฉุุกเฉิน 
หรือเหตสุุดวสิัย เป็นต้น 

   

3. แผนการแก้ไข   เหมาะสม   ไม่เหมาะสม ข้อแนะนำ 
4. ความเห็น  รับทราบ 
 ขอให้แก้ไข 
 ขอข้อมูลเพิ่มเตมิเพื่อพิจารณาใหม่ 

    ลงนามกรรมการ .............................................................  
      (...........................................................) 
           วันที่........./....................../..............  
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แบบรายงานการรับเรื่องร้องเรียน 
(Participant’s Request Form) 

 
วันที่รับเร่ือง เวลา ชื่อ-สกลุของผู้ถูกร้องเรียน สถานภาพของผู้ร้องเรียน 

    ผู้เข้ารับการวิจัยหรือญาต ิ
 ผู้ร่วมงาน  
 ผู้ร่วมวิจัย 
 ผู้ให้ทุนสนับสนุน 
 กรรมการจริยธรรม 
 เจ้าหน้าท่ีสำนักงาน

คณะกรรมการจรยิธรรม
การวิจัยในมนุษย ์

 อื่น ๆ ระบุ........................... 
.................................................. 
 

ช่องทางรับเร่ือง Email ติดต่อกลับ หน่วยงานที่สังกัด 
 โทรศัพท ์
 email 
 จดหมาย 
 มาด้วยตนเอง 
 อื่น ๆ ระบุ ........... 
................................... 

  
ประเด็นที่ร้องเรียน 

เบอร์โทรติดต่อกลับ  การให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการวิจัย 
 การปฏิบัตติัวในระหว่างการวจิัย 
 การดูแลรักษาเมื่อเกดิ

ภาวะแทรกซ้อน 
 ค่าใช้จ่ายในการวิจัย 
 ค่าตอบแทน 
อื่นๆ ระบุ
............................................................ 
…………………………………………………… 
 

1) 
2) 
 

รายละเอียด 
 

ลายมือช่ือ .....................................................................                       
(.......................................................................) 

ผู้รับเรื่อง/ผูร้้องเรียน 
วันท่ี .........../................../........... 
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แบบตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน 
(Response to Participant’s Request Form) 

 
การตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ฯ 
ชื่อ-สกลุของผู้ถูกร้องเรียน หมายเลขโครงการ ชื่อโครงการวิจัยท่ีคาดว่าเกี่ยวข้อง 
   
   
   
การตรวจสอบของประธานฯ/เลขานุการฯ 
ที่มาของการตรวจสอบข้อมลู/วนัที่ตรวจสอบ รายละเอียด 
 ผู้ร้องเรียน  

 
 
 
 
 

 ผู้ถูกร้องเรียน 
 ผู้เกี่ยวข้อง 
มูลเหตุของปัญหาท่ีร้องเรียน 
 เกี่ยวข้องกับการวิจัย 
 ไม่เกี่ยวข้องกับการวิจัย 
ความเห็น ข้อเสนอแนะ 
 นำเข้าบรรจุในวาระการประชุมเพื่อทราบ  
 เห็นสมควรให้ผู้วิจัยแกไ้ข 
 เห็นสมควรให้ผู้วิจัยช้ีแจงเพิ่มเติม 
 เห็นสมควรให้ทำการตรวจเยีย่ม 
 เห็นสมควรรายงานผู้บังคับบญัชาของผู้วิจัย 
 อื่น ๆ ระบุ................................................... 

 

 

      ลายมือช่ือ .....................................................................                      
      (.......................................................................) 

         ประธานฯ/เลขานุการฯ 
                วันท่ี........../................../............ 
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แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นในสถาบัน (สำหรับผู้วิจัย) 
(On-Site Serious Adverse Events Report) 

 
1. เลขที่โครงการ (Protocol’s No) :  

……………………………………………… 
2. ชื่อผู้วิจัยและหน่วยงาน (Investigator’s name and Department)   

………………………………………………………………………………………………………… 
เบอร์โทรศัพท์มือถือ ................................ E-mail ……………………………………… 

3. ชื่อโครงการ (Protocol Title) : …………………………………………………………………………………………………………………….. 
4. เลขที่อาสาสมัคร (Subject No) : ………………………………………………………. 
5. สถานที่เกิดเหตุการณ์ (Site of SAE) : 
 ใน รพ. (Internal)                      นอก รพ. (External) …………………………(โปรดระบุ)......................................... 

6. ระบุเหตุการณ์ (List of SAE) :  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

7. วันที่ผู้เข้ารับการวิจัยเกิดเหตุการณ์ 
(Date of Occurrence) : 
.......………………………………………… 

8. วันที่ผู้วิจัยรับทราบเหตุการณ์ 
(Known Date of Occurrence) :  
.......………………………………………… 

9. วันที่รายงานครั้งแรก  
(Date of Initial Report) :  
.......………………………………………… 

10. ชนิดของรายงาน 
 รายงานครั้งแรก (Initial report) 
 รายงานติดตาม (Follow up report) ครั้งท่ี ....... วันที่รายงานติดตาม (Date of follow up report) …………….. 

11. Is adverse event serious? 12. Is adverse event unexpected? 
 No 
 Yes, it is   Death 

 Life threatening conditions  
(please specify …….………..) 

 Inpatient hospitalization 
 Prolong hospitalization 
 Persistence or significant 

disability/incapacity 
 Congenital anomaly 

 No 
 Yes, it is   Nature is not consistent with protocol* 

 Severity is not consistent with protocol* 
 Frequency is not consistent with 

protocol* 
(*Protocol or related documents such as Investigator 
Brochure, inform consent document) 

โปรดแนบ sponsor SAE report form  
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13. Is adverse event (AE) related to participation in research? Yes No Unknown 
Are there any solid literature regarding this SAE? +1 0 0 
Does SAE occur after taking this test article? +2 –1 0 
Is SAE alleviated after discontinue the test article or taking antidote? +1 0 0 
Does the same SAE re-occur after re-administering the test article? +2 –1 0 
Are there any possibilities (except the test article) can cause this SAE? –1 +2 0 
Does placebo cause the same SAE? –1 +1 0 
Does the plasma level of the test drug reach toxic level? +1 0 0 
Are there any association between the dosage of test drug and the 
degree of SAE? 

+1 0 0 

Dose the subject have the same SAE when received the test drug or 
similar drugs in the past? 

+1 0 0 

Are there any objective evidence showing the causality of this SAE? +1 0 0 
Total score    
หมายเหตุ   > 9 : certainly related, 5-8 : probable/likely related,  

1-4 : possible related, <0 : doubted, not sure 
   

14. อาการทางคลินิกของผู้รับการวิจัย ณ ปัจจุบัน (Current 
clinical outcome of participants) 

15. Are there any changes in protocol or 
informed consent due to the SAE?    No. 

 Recovery 
 Worse 

 Improved 
 Dead 

 Stable 
 Not known 

 Yes. (please describe) 
 

 

ลายมือชื่อนักวิจัย (Investigator Signature) …………………………………………วนัที่ (Date) ……………………………. 
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แบบสรุปรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรงที่เกิดขึ้นนอกสถาบัน  (สำหรับผู้วิจัย) 
 
1. เลขที่โครงการ (Protocol’s No) :  

……………………………………………… 
2. ชื่อผู้วิจัยและหน่วยงาน (Investigator’s name and Department)   

………………………………………………………………………………………………………… 
เบอร์โทรศัพท์มือถือ ................................ E-mail ……………………………………… 

3. ชื่อโครงการ (Protocol Title) : …………………………………………………………………………………………………………………….. 
4. ช่วงเวลาที่รายงาน (Period of reports) : ……………………………………………………………………………………………………… 
5. จำนวนรายงาน (Number of reports) : 
 SAEs ……………………………………..…… reports 
 SUSARs ……………………………………… reports 
 others ……………………………………...… reports 

6. ชนิดของรายงาน (Type of Reports) : 
 Initial …………………………….…….…. reports 
 Follow-up …………………………….… reports 
 others …………………………………..… reports 

7. จำนวนผู้เข้ารับการวิจัยท่ีรายงานเหตุการณ์ฯ  
(Number of cases) : 
 ในสถาบัน (Local)  ………….. ราย (cases)  
 นอกสถาบัน แต่ในประเทศ (In Country) …….… ราย 

(cases) 
 ต่างประเทศ (Other countries) ………… ราย (cases) 

8. จำนวนผู้เข้ารับการวิจัยทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการวิจัย
เดียวกัน ณ ปัจจุบัน (Total number of currently 
enrolled participants in the same protocol) : 
……………………… ราย (cases) 

9. จำนวนผู้เข้ารับการวิจัยแยกตามความรุนแรง (Number 
of subjects classified by severity of adverse 
events) 

10. อาการทางคลินิกของผู้เข้ารับการวิจัย ณ ปัจจุบัน 
(Current clinical outcome of participants) 

 Death ………….. cases 
 Life threatening conditions ………….. cases 
 Inpatient hospitalization   …………….. cases 
 Prolong hospitalization ……………..….. cases 
 Persistence or significant disability/ incapacity 

………….. cases 
 Congenital anomaly ………….. cases 

 Recovery ……………… cases 
 Improved ……………… cases 
 Stable …………………… cases 
 Worse …………………… cases 
 Dead …………..………… cases 
 Not known ………….… cases 

11. สรุปจำนวนเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ตามความสัมพันธ์
ของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์กับการวิจัย (Summary of 
adverse events (AE) that related to participation 
in research.) 

12. มีความจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิด
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงเหล่านี้แก่ผู้เข้ารับการวิจัย
คนอื่นหรือไม่  (Are there any necessary changes in 
protocol or informed consent to protect other 
subjects due to these SAEs? 

 certainly related …….…. events 
 probable/likely related…….. events 
 possible related ……..…. events 
 doubted, not sure …….. events 
 Not related …………….….. events 

 No. 
 Yes, please specify below 

 change ICF 
 change IB 
 change Protocol 

 

ลายมือชื่อนักวิจัย (Investigator’s Signature) ………………………………………………… วันที่ (Date) …………………… 
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แบบทบทวนรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรงที่เกิดขึ้น (สำหรับกรรมการ) 
 

1. เลขที่โครงการ  
(Protocol’s No) :  
…………………………………… 

2. ช่ือผู้วิจัยและหน่วยงาน (Investigator’s name and Department)   
.………………………………………………………………………………………………… 

เบอร์โทรศัพท์มือถือ ................................ E-mail ……………………………… 
3.ชื่อโครงการ (Protocol Title) : ….……………………………………………………………………………………………….. 
4 ประเด็นการพิจารณาทางด้านจริยธรรม เหมาะสม ไม่เหมาะสม หมายเหตุ 
1. ความเสี่ยงต่อประโยชน์ของอาสาสมัคร    
2. อาสาสมัครได้รับการปฏิบัติตามท่ีระบุไว้ใน
โครงการวิจัย 

   

3. อาสาสมัครได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนเพียงพอต่อ
การตัดสินใจ 

   

4. นักวิจัยได้ปฏิบัติตามแนวมาตรฐานการวิจัยทาง
คลินิกที่ดี 

   

5. อ่ืน ๆ ระบุ...........................................................    
ข้อคิดเห็นของกรรมการ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 รับทราบ  
 ขอให้แก้ไขเอกสารอธิบายข้อมูลและขอความ

ยินยอมใหม่ 
 ขอให้ผู้วิจัยชี้แจงเพ่ิมเติมเพ่ือนำมาพิจารณาใหม่

อีกครั้ง 
 ขอให้ตรวจเยี่ยม 
 ระงับโครงการวิจัยชั่วคราว  
 ยุติโครงการ 

 

 

 

      ลายมือชื่อกรรมการ ..................................................... 

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

             วันที ่(Date) ........./................../............. 
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แบบประเมินการตรวจเยี่ยม 

เลขที่โครงการวิจัย ........................................ หัวหน้าโครงการวิจัย ................................................................. 

1. การตรวจสอบเอกสาร 
 

เอกสาร 
การประเมิน 

หมายเหตุ 
ครบถ้วน ไม่ครบถ้วน ไม่มี 

1.1 ข้อมูลเอกสารโครงการ     
1) โครงการวิจัยฉบับแรก และโครงการวิจัยที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งได้รับ

การพิจารณารับรองจากคณะกรรมการฯ  
    

2) เอกสารเกี่ยวกับผู้วิจัยเอกสารรับรองจากคณะกรรมการฯ     
3)  เอกสารการแสดงการยินยอมของอาสาสมัคร     
4) สมุดทะเบียนรายชื่ออาสาสมัครทั้งหมดของโครงการ (log book)     
5) แบบบันทึกข้อมูลมีความถูกต้อง สมบูรณ์ และตรงกับเอกสารต้นฉบับ 

(Source data) 
    

6) เวชระเบียนผู้ป่วยนอกและในของอาสาสมัครในโครงการ )ถ้ามี(      
7) แบบวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และ ฐานข้อมูลทางสถิติ  )ถ้ามี(      
8) คู่มือผู้วิจัยฉบับล่าสุด (Investigator’s brochure) (ถ้ามี)     
9) เอกสารแสดงการขนส่งผลิตภัณฑ์และสารที่ใช้ในการวิจัย )ถ้ามี(      
10) เอกสารแสดงการควบคุมปริมาณการรับจ่ายผลิตภัณฑ์และสารที่ใช้ใน

การวิจัย )ถ้ามี(  
    

11) บันทึกการเก็บตัวอย่างของเหลวหรือเนื้อเยื่อร่างกาย )ถ้ามี(      
12) สำเนารายงานความก้าวหน้าของการวิจัยที่ส่งให้คณะกรรมการที่เคย

ทบทวนพิจารณา  )ถ้ามี(  
    

13) รายงานการตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการกำกับดูแลข้อมูลและความ
ปลอดภัย (Data Safety Monitoring Committee, DSMB) (ถ้ามี) 

    

14) รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ )ถ้ามี(      
15) รายชื่อผู้วิจัยและผู้ช่วยผู้วิจัย พร้อมทั้งงานท่ีรับผิดชอบ     

1.2 เอกสารเกี่ยวกับผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัย     
1) ประวัติความรู้ความเชี่ยวชาญ     
2) ประวัติอบรมการวิจัยและจริยธรรมการวิจัย     
3) งานท่ีได้รับมอบหมายในงานวิจัย (Job description) (ถ้ามี)     
4) วิธีการดำเนินงานหรือคู่มือการปฏิบัติ )ถ้ามี(      
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2. การเย่ียมชมสถานที ่
 

สถานที ่ เหมาะสม ไม่เหมาะสม หมายเหตุ 
1) สถานท่ีดำเนินการวิจัย เช่น สถานท่ีขอความยินยอมอาสาสมัคร สถานท่ี

สำหรับการสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย หรือการเก็บข้อมูลภาคสนาม  
   

2) สถานที ่สำหรับการจัดเก็บ การใช้และการควบคุมดูแลผลิตภัณฑ์ 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย 

   

3) สถานท่ีการจัดเก็บตัวอย่างชีวภาพ    
4) สถานท่ีจัดเก็บเอกสารข้อมูลของอาสาสมัครที่เข้าร่วมในโครงการวิจัย     
 

3. ประเด็นอื่น ๆ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
                ................................................ 

               (................................................) 
       อนุกรรมการผู้ประเมิน 

            วันท่ี................................................ 
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แบบรายงานผลการตรวจเยี่ยมเพื่อกำกับดูแลการวิจัย 

เลขที่โครงการวิจัย ........................................ หัวหน้าโครงการวิจัย ................................................................. 

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

การตรวจเยี่ยมโครงการวิจัย  วันที่ .................เวลา …………………… น.  

แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการตรวจเยี่ยม 
1. เอกสารจากผู้สนับสนุนการวิจัย 
2. เอกสารที่หัวหน้าโครงการวิจัยจัดเตรียม ได้แก่  

1). ........................................................ 
2). ........................................................ 

3. เอกสารจากผู้ร่วมวิจัย 
1). ........................................................ 
2). ........................................................ 

4. การสัมภาษณ์ทีมวิจัย  
5. การตรวจเยี่ยมสถานที่วิจัย ได้แก่  

ผลการตรวจเยี่ยม 
 ตามประเด็นการปฏิบัติที่ตามหลักจริยธรรมการวิจัยที่ดี 
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บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลนครปฐม  โทร. 034-240069 
ที ่........................../…………………………………...     วันที ่ ……………………………………….………………....……………. 
เรื่อง ขอเชิญประชุม 
เรียน .................................................................. 
สิ่งท่ีส่งมาด้วย 1. รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย ครั้งที่ ......... /25………..  

2. โครงการวิจัยเพื่อพิจารณา 
 

เนื่องด้วยจะมีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย ครั้งที่......./25…………  
ในวัน................ที.่...............................พ.ศ. 25................เวลา................- ................น. ณ ห้อง...................... 
อาคาร................................................ชั้น................โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

วาระท่ี 1 การประกาศการขัดแย้งแห่งผลประโยชน์ 
วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 
วาระท่ี 3 เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ 

3.1 จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร 
3.2 อ่ืน ๆ 

วาระท่ี 4 เรื่องสืบเนื่องของโครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองแล้ว 
4.1 รายงานการแจ้งปิดโครงการวิจัย (Final Reports) 
4.2 รายงานความก้าวหน้าของการวิจัย (Progress Reports) 
4.3 โครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณารับรองและขอแก้ไขเพ่ิมเติมเอกสารที่เข้าข่าย

การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยแบบเร็ว (Protocol amendment which is 
eligible for expedited review) 

4.4 การรายงานความปลอดภัยของโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณารับรองแล้ว
และเข้าข่ายการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยแบบเร็ว (Safety report which 
is eligible for expedited review) 

วาระท่ี 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกับโครงการวิจัยใหม่ 
5.1 โครงการวิจัยใหม่ที่เข้าข่ายการยกเว้นการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยแบบ

ปกติ (New Exemption Protocols) 
5.2 โครงการวิจัยใหม่ที่เข้าข่ายการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยแบบเร็ว (New 

expedited Protocols) 
วาระท่ี 6 เรื่องเพ่ือพิจารณา 

6.1 โครงการวิจัยใหม่ที่พิจารณาครั้งแรก (Initial review of new protocols) 
6.2 โครงการว ิจ ัย ใหม ่ท ี ่ ม ีมต ิ ให ้ปร ับปร ุ งแก ้ ไขและส ่ งพ ิจารณาใหม่  

(Resubmission of previously reviewed new protocols) 



 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลนครปฐม AF 20-01/02.0 

บันทึกข้อความเชิญประชุม และวาระการประชุม เริ่มใช้ 30 กรกฎาคม 2564 

 

296 

6.3 โครงการว ิจ ัยผ ่านการร ับรองแล ้วและขอต่ออาย ุการร ับรอง (Renewal 
Protocols) 

6.4 โครงการวิจ ัยที ่ผ ่านการรับรองแล้วและมีการปรับปรุงแก้ไขเพิ ่มเติม 
(Protocol Amendments) 

6.5 รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง (SAE reports) 
6.6 รายงานการเบี ่ยงเบน/ฝ่าฝืน/หรือไม่ปฏิบัติตาม (Protocol Deviation/ 

Violation/Non-compliance Reports) 
6.7 รายงานการตรวจเยี่ยม (Site Monitoring Reports) 

วาระท่ี 7 อ่ืน ๆ 
 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 

    (........................................................... ) 
ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

โรงพยาบาลนครปฐม 

 
 
หมายเหตุ  กรรมการ ชื่อ 1 และชื่อ 2 อ่านโครงการวิจัยทั้งหมด เพื่อเตรียมน่าเสนอในที่ประชุม โดยให้กรรมการ ชื่อ 1       
เป็นผู้นำเสนอ อภิปราย และ กรรมการช่ือท่ี 2 อภิปรายเสริม กรรมการช่ือ 3 อ่านและอภิปราย ในด้าน Information sheet 
และ consent form โดยการพิจารณาขอให้ใช้เกณฑ์การพิจารณาโครงการวิจัยของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย 
โรงพยาบาลนครปฐม กระทรวงสาธารณสุข ดังเอกสาร หมายเลข 1 และขอให้กรรมการพิจารณาความเหมาะสมของโครงการ
ในแบบประเมินตาม เอกสารหมายเลข 2, หมายเลข 3 ด้วย 
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โครงการวิจัยเพื่อพิจารณาจริยธรรมในการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย 
ครั้งที่ ........./25........................ในวันที่.................................... พ.ศ. 25…………………… 

 

ผล
กา

รพ
ิจา

รณ
า 

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
 

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
 

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
 

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
 

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
 

 ....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
 

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
 

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
 

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
 

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
 

 ....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
 

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
 

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
 

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
 

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
 

 ....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
 

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
 

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
 

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
 

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
 

 

กร
รม

กา
รผ

ู้พิจ
าร

ณ
า

ทบ
ทว

นห
ลัก

 

1. 
……

……
……

….
.…

….
.…

.. 
2. 

……
……

……
….

.…
….

.…
.. 

3. 
……

……
……

……
..…

….
... 

1. 
……

……
……

….
.…

….
.…

.. 
2. 

……
……

……
….

.…
….

.…
.. 

3. 
……

……
……

……
..…

….
... 

1. 
……

……
……

….
.…

….
.…

.. 
2. 

……
……

……
….

.…
….

.…
.. 

3. 
……

……
……

……
..…

….
... 

1. 
……

……
……

….
.…

….
.…

.. 
2. 

……
……

……
….

.…
….

.…
.. 

3. 
……

……
……

……
..…

….
... 

ชื่อ
โค

รง
กา

รวิ
จัย

 

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
.. 

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
.. 

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
.. 

(ผ
ู้วิจ

ัย)
 ...

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
.. 

(ผ
่าย

) .
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
.. 

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
.. 

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
.. 

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
.. 

(ผ
ู้วิจ

ัย)
 ...

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
.. 

(ผ
่าย

) .
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
.. 

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
.. 

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
.. 

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
.. 

(ผ
ู้วิจ

ัย)
 ...

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
.. 

(ผ
่าย

) .
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
.. 

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
.. 

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
.. 

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
.. 

(ผ
ู้วิจ

ัย)
 ...

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
.. 

(ผ
่าย

) .
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
.. 

St
ud

y 
Co

de
 

    

หม
าย

เล
ข

โค
รง

กา
ร 

....
../

....
....

 

....
../

....
....

 

....
../

....
....

 

....
../

....
....

 

ลำ
ดับ

ที่ 

1 2 3 4 

 



 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลนครปฐม AF 20-03/02.0 

แบบฟอร์มรายงานการประชุม (Meeting Minute) เริ่มใช้ 30 กรกฎาคม 2564 

 

298 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลนครปฐม กระทรวงสาธารณสุข 

ครั้งที่ ....../25........... วัน........................ที่........................พ.ศ. 25............. 
ณ ห้อง................................. อาคาร.............................. ชั้น ............ 

 
เริ่มประชุมเวลา..............................น. 
รายนามผู้เข้าประชุม 
 

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ความเชี่ยวชาญ ตำแหน่ง 
1   ประธาน 
2   กรรมการ 
3   กรรมการ 
4   กรรมการ 
5   กรรมการ 
6   กรรมการ 
7   กรรมการ 
8   กรรมการ 
9   กรรมการ 

10   
เลขานุการ

คณะกรรมการ 
 องค์ประชุมครบตาม SOP REC 02 

(แพทย์ .... ท่าน บุคลากรที่เกี่ยวขอ้งทางการแพทย์หรือวิทยาศาสตร ์.... ท่าน บุคคลที่ไม่ใช่สาขาวิทยาศาสตร์ .... ท่าน 
บุคคลภายนอก ….. ท่าน และจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมรวมมากกว่า ....... คน) 
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 เรื่องท่ีประชุม 
 วาระท่ี 1 Conflict of Interest Declaration 

 วาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  - ที่ประชุมขอรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ....../25.......ในวันที่.............. พ.ศ. 25…… 
 วาระท่ี 3 เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ 
  3.1 จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร 
  3.2 อ่ืน ๆ 
 วาระท่ี 4 เรื่องสืบเนื่องของโครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองแล้ว 

4.1 รายงานการแจ้งปิดโครงการวิจัย (Final Reports) จำนวน..............โครงการ 
วาระที่ 4.1.0 ............................................................... เลขที่โครงการ REC................................................. 
ชื่อโครงการ (ภาษาไทย)  
ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ)  
ผู้วิจัย    สังกัด     
รายละเอียดโครงการ 
 
 
มติท่ีประชุม  รับทราบตามที่  Expedited review  วันท่ี .................................... 
(จำนวนกรรมการในท่ีประชุม........ท่าน มีสิทธ์ิออกเสียง........ท่าน องค์ประชุมครบตาม SOP) 
(กรรมการที่ออกเสียงรับทราบ...ทา่น  ประธานงดออกเสียง........ท่าน)  

 
4.2 รายงานความก้าวหน้าของการวิจัย (Progress Reports)จำนวน ....โครงการ 

วาระที่ 4.2.0 ............................................................... เลขที่โครงการ REC................................................. 
ชื่อโครงการ (ภาษาไทย)  
ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ)  
ผู้วิจัย    สังกัด     
รายละเอียดโครงการ 
 
 
มติท่ีประชุม  รับทราบตามที่  Expedited review  วันท่ี ................................... 
(จำนวนกรรมการในท่ีประชุม........ท่าน มีสิทธ์ิออกเสียง........ท่าน องค์ประชุมครบตาม SOP )  
(กรรมการที่ออกเสียงรับทราบ........ท่าน  ประธานงดออกเสียง........ท่าน)  
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4.3 โครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณารับรองและขอแก้ไขเพิ่มเติมเอกสารที่เข้าข่าย
การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยแบบเร็ว (Protocol amendment which is 
eligible for expedited review) จำนวน …. โครงการ 

วาระที่ 4.3.0 ............................................................... เลขที่โครงการ REC................................................. 
ชื่อโครงการ (ภาษาไทย)  
ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ)  
ผู้วิจัย    สังกัด     
รายละเอียดโครงการ 
 
มติท่ีประชุม   
(จำนวนกรรมการในท่ีประชุม........ท่าน มีสิทธ์ิออกเสียง........ท่าน องค์ประชุมครบตาม SOP )  
(กรรมการที่ออกเสียงรับทราบ........ท่าน  ประธานงดออกเสียง........ท่าน)  

 
4.4 การรายงานความปลอดภัยของโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณารับรองแล้วและเข้า

ข่ายการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยแบบเร็ว (Safety report which is eligible 
for expedited review) จำนวน  .... โครงการ 

วาระที่ 4.3.0 ............................................................... เลขที่โครงการ REC................................................. 
ชื่อโครงการ (ภาษาไทย)  
ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ)  
ผู้วิจัย    สังกัด     
รายละเอียดโครงการ 
 
มติท่ีประชุม  รับทราบตามที ่ Expedited review  วันท่ี ................................... 
(จำนวนกรรมการในท่ีประชุม........ท่าน มีสิทธ์ิออกเสียง........ท่าน องค์ประชุมครบตาม SOP )  
(กรรมการที่ออกเสียงรับทราบ........ท่าน  ประธานงดออกเสียง........ท่าน)  
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   วาระท่ี 5 เรื่องแจ้งเพ่ือทราบเกี่ยวกับโครงการวิจัยใหม่ 
5.1 โครงการวิจัยใหม่ที่เข้าข่ายการยกเว้นการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยแบบปกติ  

(New Exemption Protocols) จำนวน .......... โครงการ 
วาระที่ 5.1.0 ............................................................... เลขที่โครงการ REC................................................. 
ชื่อโครงการ (ภาษาไทย)  
ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ)  
ผู้วิจัย    สังกัด     
รายละเอียดโครงการ เข้าตามเกณฑ์การพิจารณาแบบ exemptionข้อ 
 
มติท่ีประชุม  รับทราบตามที ่ Expedited review  วันท่ี ................................... 
(จำนวนกรรมการในท่ีประชุม...ท่าน มีสิทธ์ิออกเสียง...ท่าน องค์ประชุมครบตาม SOP )  
(กรรมการที่ออกเสียงรับทราบ...ทา่น  ประธานงดออกเสียง...ท่าน)  

 
5.2 โครงการวิจัยใหม่ที่เข้าข่ายการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยแบบเร็ว             

(New expedited Protocols) 
วาระที่ 5.2.0 ............................................................... เลขที่โครงการ REC................................................. 
ชื่อโครงการ (ภาษาไทย)  
ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ)  
ผู้วิจัย    สังกัด     
รายละเอียดโครงการ เข้าตามเกณฑ์การพิจารณาแบบ expedited ข้อ 
 
มติท่ีประชุม  รับทราบตามที ่ Expedited review  วันท่ี ................................... 
(จำนวนกรรมการในท่ีประชุม........ท่าน มีสิทธ์ิออกเสียง........ท่าน องค์ประชุมครบตาม SOP )  
(กรรมการที่ออกเสียงรับทราบ........ท่าน  ประธานงดออกเสียง........ท่าน)  

 
5.3 โครงการวิจัยที่คณะกรรมการฯ มีมติให้ผู้วิจัยแก้ไข หรือชี้แจง ก่อนให้การรับรอง

ผู้วิจัยได้ ดำเนินการแล้ว ...................... โครงการ จึงได้ส่งให้กรรมการ ๆ ที่เป็นผู้
ทบทวนพิจารณาผลการพิจารณา 

วาระท่ี 
หมายเล

ข 
โครงการ 

ชื่อโครงการวิจัย ผู้วิจัย/สังกัด 
กรรมการผู้
ทบทวน 

วันที่รับรอง 

1 ......./.......     
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   วาระท่ี 6 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
6.1 โครงการวิจัยใหม่ที ่พ ิจารณาครั ้งแรก  (Initial review of new protocols)

จำนวน ............ โครงการ 
วาระที่ 6.1.0 ............................................................... เลขที่โครงการ REC................................................. 

ชื่อโครงการ (ภาษาไทย)     
ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ)   
ผู้วิจัย    สังกัด    
กรรมการผู้ทบทวน 1. 2. 3. 
คณะกรรมการในท่ีประชุมพิจารณาในประเด็น 
1.ระเบียบวิธีวิจยั 
2.ประเด็นจริยธรรม 
3. การขอความยินยอม 
4. อาสาสมัครกลุม่เปราะบาง   
 มี ........................... (ระบุความเปราะบาง) แนวทางการปกป้องอาสาสมัครกลุ่มเปราะบาง หากมีการใช้อาสาสมัคร     

กลุ่มเปราะบาง เหมาะสมหรือไม่ 
 ไม่มี   

5. ความเสี่ยงโดยตรงต่ออาสาสมคัร (ถ้ามี)  
 ด้านร่างกาย 
 ด้านจิตใจ ช่ือเสียง 
 ด้านเศรษฐกิจ การงาน โอกาสการดำรงชีพ 
 ด้านกฎหมาย 
 ด้านอื่น ๆ .................. (ระบุ) 

6. มีมาตรการลดความเสี่ยง โดย .................... 
 เหมาะสม 
 ไม่เหมาะสม 

7. ความเหมาะสมของการใช้ยาหลอก (ถ้ามี) 
8. ความเสี่ยงของเครื่องมือแพทย์ (ถ้ามี) 
 Non-significant risk      
 Significant risk 

9. คุณสมบตัิของนักวิจัย (Investigator’s qualification) ได้แก ่
1) ความเชี่ยวชาญของผู้วิจัยหลักท่ีเกีย่วข้องกับการวิจัย 
2) ประวัติการผ่านการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หรือ GCP (Good Clinical Practice) 

10. ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest) 
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มติท่ีประชุม รับรอง (Y) /รับรองหลังผู้วิจัยแกไ้ขตามข้อเสนอแนะ (C) /ให้ผู้วิจยัช้ีแจงเพิ่มเตมิเพื่อนำกลับมาพิจารณาใหม่ (R) 
/ไมร่ับรอง (N)/ ถอนออกจากการพิจารณา (W) 
ระดับความเสี่ยง 

1) มีความเสี่ยงไม่เกินความเสี่ยงเลก็น้อย  
2) มีความเสี่ยงเกินกว่าความเสี่ยงเล็กน้อย แต่มีประโยชน์ต่อตัวอาสาสมัครโดยตรง  
3) มีความเสี่ยงเกินกว่าความเสี่ยงเล็กน้อย และไม่มีประโยชน์ต่อตัวอาสาสมัครโดยตรง แต่มีความเป็นไปได้ที่จะ

ได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคหรือสภาวะที่อาสาสมัครเป็น  
4) มีความเสี่ยงและประโยชน์ไม่ตรงกับที่กล่าวมาแล้วท้ังสามกลุม่ แต่อาจมีโอกาสที่จะเข้าใจ หรือป้องกัน หรือ

บรรเทาปัญหาร้ายแรงท่ีกระทบสุขภาพและความเป็นอยู่ท่ีดีของอาสาสมัคร  
รายงานความก้าวหน้าทุก ............. เดือน/ปี 
(จำนวนกรรมการในท่ีประชุม ท่าน มีสิทธ์ิออกเสียง  ท่าน องค์ประชุมครบตาม SOP )  
(กรรมการที่ออกเสียง Y/C/R/N/W ท่าน  ประธานงดออกเสียง  ท่าน) 

 
6.2 โครงการวิจัยใหม่ที่มีมติให้ปรับปรุงแก้ไขและส่งพิจารณาใหม่ (Resubmission 

of previously reviewed new protocols) 
วาระที่ 6.1.0 ............................................................... เลขที่โครงการ REC................................................. 

ชื่อโครงการ (ภาษาไทย)     
ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ)   
ผู้วิจัย    สังกัด    
กรรมการผู้ทบทวน 1. 2. 3. 

โครงการนี้เคยผ่านการพิจารณาแล้ว เมื่อครั้ง ….../25….... วาระ.......... ที่ประชุมมีมติให้ผู้วิจัยชี้แจงเพื่อนำกลับมา
พิจารณาใหม่ในประเด็นต่อไปนี้................................................................ 

ผู้วิจัยได้แก้ไขและส่งมาพิจารณาใหม่   วันท่ี ...... พ.ศ. 25...... ผู้วิจัยแนบเอกสารดังนี ้
1. บันทึกข้อความช้ีแจงต่อข้อคำถามหรือข้อเสนอแนะของกรรมการ  
2. เอกสารประกอบอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

คณะกรรมการในท่ีประชุมพิจารณาในประเด็น 
1.ระเบียบวิธีวิจยั 
2.ประเด็นจริยธรรม 
3. การขอความยินยอม 
4. อาสาสมัครกลุม่เปราะบาง   
 มี ........................... (ระบุความเปราะบาง) แนวทางการปกป้องอาสาสมัครกลุ่มเปราะบาง หากมกีารใช้อาสาสมคัรกลุ่ม

เปราะบาง เหมาะสมหรือไม ่
 ไม่มี   

5. ความเสี่ยงโดยตรงต่ออาสาสมคัร (ถ้ามี)  
 ด้านร่างกาย 
 ด้านจิตใจ ช่ือเสียง 
 ด้านเศรษฐกิจ การงาน โอกาสการดำรงชีพ 
 ด้านกฎหมาย 
 ด้านอื่น ๆ ............ (ระบุ) 
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6. มีมาตรการลดความเสี่ยง โดย...... 
 เหมาะสม 
 ไม่เหมาะสม 

7. ความเหมาะสมของการใช้ยาหลอก (ถ้ามี) 
8. ความเสี่ยงของเครื่องมือแพทย์ (ถ้ามี) 
 Non-significant risk      
 Significant risk 

9. คุณสมบตัิของนักวิจัย (Investigator’s qualification) ได้แก ่
3) ความเชี่ยวชาญของผู้วิจัยหลักท่ีเกีย่วข้องกับการวิจัย 
4) ประวัติการผ่านการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หรือ GCP (Good Clinical Practice) 

10. ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest) 
มติท่ีประชุม รับรอง (Y) /รับรองหลังผู้วิจัยแกไ้ขตามข้อเสนอแนะ (C)/ให้ผู้วจิัยช้ีแจงเพิ่มเติมเพื่อนำกลับมาพิจารณาใหม่ (R)/ 
ไม่รับรอง (N)/ ถอนออกจากการพิจารณา (W) 
ระดับความเสี่ยง 

5) มีความเสี่ยงไม่เกินความเสี่ยงเลก็น้อย  
6) มีความเสี่ยงเกินกว่าความเสี่ยงเล็กน้อย แต่มีประโยชน์ต่อตัวอาสาสมัครโดยตรง  
7) มีความเสี่ยงเกินกว่าความเสี่ยงเล็กน้อย และไม่มีประโยชน์ต่อตัวอาสาสมัครโดยตรง แต่มีความเป็นไปได้ที่จะ

ได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคหรือสภาวะที่อาสาสมัครเป็น  
8) มีความเสี่ยงและประโยชน์ไม่ตรงกับที่กล่าวมาแล้วท้ังสามกลุม่ แต่อาจมีโอกาสที่จะเข้าใจ หรือป้องกัน หรือ

บรรเทาปัญหาร้ายแรงท่ีกระทบสุขภาพและความเป็นอยู่ท่ีดีของอาสาสมัคร  
รายงานความก้าวหน้าทุก ............. เดือน/ปี 
(จำนวนกรรมการในท่ีประชุม ........ ท่าน มีสิทธ์ิออกเสียง........ท่าน องค์ประชุมครบตาม SOP) 
(กรรมการที่ออกเสียง Y/C/R/N/W ........ ท่าน  ประธานงดออกเสยีง ........ ท่าน) 
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6.3 โครงการวิจัยผ่านการรับรองแล้วและขอต่ออายุการรับรอง (Renewal 
Protocols) จำนวน ........ โครงการ 

วาระที่ 6.3.0 ........................................................... เลขที่โครงการ REC................................................. 
ชื่อโครงการ (ภาษาไทย)  
ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ)  
ผู้วิจัย     สังกัด     
รายละเอียดโครงการ 

โครงการนี้เคยผา่นการรบัรองแล้ว เมื่อครั้ง …../25…... วาระ........ ผูว้ิจัยขอต่ออายุโครงการ วันหมดอายุวันท่ี ................ 
พ.ศ. 25....... ผู้วิจัยแนบเอกสารดงันี้ 

1. แบบรายงานผลการดำเนินการวิจัยตามที่คณะกรรมการจรยิธรรมการวิจัยในมนุษย์กำหนด   
2. เอกสารประกอบอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ผลประเมินจากกรรมการ  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
มติท่ีประชุม รับรอง (Y) /รับรองหลังผู้วิจัยแกไ้ขตามข้อเสนอแนะ (C) /ให้ผู้วิจยัช้ีแจงเพิ่มเตมิเพื่อนำกลับมาพิจารณาใหม่ (R) 
/ไมร่ับรอง (N)/ ยตุิการรับรอง (T)/ถอนการรับรอง (W) 
รายงานความก้าวหน้าทุก .............เดือน/ ปี 
(จำนวนกรรมการในท่ีประชุม........ท่าน มีสิทธ์ิออกเสียง........ท่าน องค์ประชุมครบตาม SOP )  
(กรรมการที่ออกเสียง Y/C/R/N/T/W........ท่าน  ประธานงดออกเสียง........ท่าน) 

 
6.4  โครงการวิจัยที ่ผ่านการรับรองแล้วและมีการปรับปรุงแก้ไขเพิ ่มเติม 

(Protocol Amendments) จำนวน  .............  โครงการ 
วาระที่ 6.4.0 ........................................................... เลขที่โครงการ REC................................................. 
ชื่อโครงการ (ภาษาไทย 
ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ)  
ผู้วิจัย  สังกัด  
รายละเอียดโครงการ 

เป็นโครงการที่  เข้าการประชุมครั้งที่  ..../......... วาระ......... ครั้งนี้ผู้วิจัยขอเปลี่ยนแปลง : 
โดยแนบเอกสารดังนี ้

1. แบบเสนอขอแก้ไขปรับปรุงการวิจัยตามที่คณะกรรมการจรยิธรรมการวิจัยในมนุษย์กำหนด   
2. เอกสารประกอบอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ผลประเมินจากกรรมการ  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 มติท่ีประชุม รับรอง (Y) /รับรองหลังผู้วิจัยแกไ้ขตามข้อเสนอแนะ (C) /ให้ผู้วิจยัช้ีแจงเพิ่มเตมิเพื่อนำกลับมาพิจารณาใหม่ (R) 
/ไมร่ับรอง (N)/ ยตุิการรับรอง (T)/ถอนการรับรอง (W) 
รายงานความก้าวหน้าทุก .............เดือน/ ปี 
(จำนวนกรรมการในท่ีประชุม........ท่าน มีสิทธ์ิออกเสียง........ท่าน องค์ประชุมครบตาม SOP )  
(กรรมการที่ออกเสียง Y/C/R/N/T/W........ท่าน  ประธานงดออกเสียง........ท่าน) 
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6.5 รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงที่เกิดในสถาบัน (On-site SAE 
reports) จำนวน  ........... โครงการ 

วาระที่ 6.5.0 ........................................................... เลขที่โครงการ REC................................................. 
ชื่อโครงการ (ภาษาไทย)  
ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ)  
ผู้วิจัย    สังกัด     
รายละเอียดเหตุการณ์ 
 
มติท่ีประชุม  รับทราบ (Y) /รับทราบหลังผู้วิจัยแก้ไขตามข้อเสนอแนะ (C) /ให้ผู้วิจยัช้ีแจงเพิ่มเตมิเพือ่นำกลับมาพิจารณาใหม่ 
(R) /ไม่รับรอง (N)/ ยุติการรับรอง (T)/ถอนการรับรอง (W) 
(จำนวนกรรมการในท่ีประชุม........ท่าน มีสิทธ์ิออกเสียง........ท่าน องค์ประชุมครบตาม SOP )  
(กรรมการที่ออกเสียงรับทราบ........ท่าน  ประธานงดออกเสียง........ท่าน)  

 
6.6  รายงานการ เบ ี ่ ย ง เบน/ฝ ่ าฝ ืน/หร ื อไม ่ปฏ ิบ ั ต ิ ตาม (Protocol 

Deviation/Violation/Non-compliance Reports) จำนวน  ...... โครงการ 
วาระที่ 6.6.0 ........................................................... เลขที่โครงการ REC................................................. 
ชื่อโครงการ (ภาษาไทย)  
ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ)  
ผู้วิจัย    สังกัด     
รายละเอียดเหตุการณ์ 
 
มติท่ีประชุม  รับทราบ (Y) /รับทราบหลังผู้วิจัยแก้ไขตามข้อเสนอแนะ (C) /ให้ผู้วิจยัช้ีแจงเพิ่มเตมิเพือ่นำกลับมาพิจารณาใหม่ 
(R) /ไม่รับรอง (N)/ ยุติการรับรอง (T)/ถอนการรับรอง (W) 
(จำนวนกรรมการในท่ีประชุม........ท่าน มีสิทธ์ิออกเสียง........ท่าน องค์ประชุมครบตาม SOP )  
(กรรมการที่ออกเสียงรับทราบ........ท่าน  ประธานงดออกเสียง........ท่าน)  

 
6.7 รายงานการตรวจเยี่ยม (Site Monitoring Reports) จำนวน ......... 

โครงการ 
วาระที่ 6.7.0 ........................................................... เลขที่โครงการ REC................................................. 
ชื่อโครงการ (ภาษาไทย)  
ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ)  
ผู้วิจัย    สังกัด     
รายละเอียดเหตุการณ์ 
 
มติท่ีประชุม  รับทราบ (Y) /รับทราบหลังผู้วิจัยแก้ไขตามข้อเสนอแนะ (C) /ให้ผู้วิจยัช้ีแจงเพิ่มเตมิเพือ่นำกลับมาพิจารณาใหม่ 
(R) /ไม่รับรอง (N)/ ยุติการรับรอง (T)/ถอนการรับรอง (W) 
(จำนวนกรรมการในท่ีประชุม........ท่าน มีสิทธ์ิออกเสียง. ........ท่าน องค์ประชุมครบตาม SOP )  
(กรรมการที่ออกเสียงรับทราบ........ท่าน  ประธานงดออกเสียง........ท่าน)  
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  วาระท่ี 7 อ่ืน ๆ 
 

ปิดประชุมเวลา.........................น. 
.. ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
.... ผู้พิมพ์รายงานการประชุม 

 
รายงานการประชุมได้รับการรับรองโดยคณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที ่........ วันที.่............................ 
 

(.................................................................................) 
ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยฯ 
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บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลนครปฐม  โทร. 034-240069 
ที ่........................../…………………………………...     วันที ่ ……………………………………….………………....……………. 
เรื่อง ผลการประเมินด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ภายหลังการประชุมครั้งที่ ....../......... 
เรียน (ผู้วิจัย/หน่วยงาน)................................................................. 

ตามที่ท่านเสนอโครงการวิจัยเพื ่อขอรับการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์          
เรื่อง “.............................................................” (เลขที่โครงการ...........) นั้น คณะกรรมการจริยธรรมการวิ จัยฯ 
ขอแจ้งผลการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ............ วาระ ............. ว่า “ที่ประชุมมีมติ         
ยุติการรับรองหรือถอนการรับรองโครงการวิจัยของท่าน” 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยฯ มีเหตุผลว่า หากมีการดำเนินการวิจัยในโครงการวิจัยนี้
ต่อไป จะทำให้ผู้เข้ารับการวิจัย มีความเสี่ยงที่ร้ายแรงในประเด็นต่อไปนี้   

1. ………………………………….……….. 
2. …………………………………………… 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ 
ท่านสามารถสอบถามได้ที่สำนักงานฯ (อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ ชั้น 5 โรงพยาบาลนครปฐม)  สามารถ
ติดต่อประสานงานได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 1137 หมายเลขโทรศัพท์ภายนอกคือ 034-240069 และ 
034-240053 ภายในวันที่ .................... (1 เดือน นับจากวันแจ้งผล) หากพ้นกำหนดดังกล่าว คณะกรรมการฯ 
จะไม่รับพิจารณาที่เก่ียวข้องกับโครงการนี้ต่อไป 

 

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

ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
                 โรงพยาบาลนครปฐม 

 
 



 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลนครปฐม AF 22-01/02.0 

แบบฟอร์มบันทึกการติดต่อสื่อสาร เริ่มใช้ 30 กรกฎาคม 2564 

 

309 

วันที่....... /เดือน................. /พ.ศ.............. ชื่อผู้ที่ติดต่อด้วย : 
ข้อมูลเกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย 
รหัสโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย 
ผู้วิจัย : ฝ่าย : 
ผู้ให้ทุนวิจัย  
ที่อยู่ :  
เบอร์โทรศัพท์ : อีเมล์ : 
สรุปข้อมูลที่ต้องการ 
ติดต่อสื่อสาร 

 

แผนการติดตามผล  
 

ลงนามประธานคณะกรรมการฯ....................................................(.................................................. ..........) 

หรือ 

ลงนามเลขานุการคณะกรรมการฯ................................................(........................................ ....................) 

หรือ 

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ..................................................(............................................... .............) 
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สารบัญเอกสาร (Protocol File) 

 รายการ มี (Y) 
1 หนังสือรับรอง Approval Letter  

1.1 วันที่รับรองโครงการ Initial COA Date  
1.2 วันที่รับรองต่ออายุโครงการ Extension COA Date  

2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง Related Official Letter  
3 แบบยื่นขอการพิจารณาครั้งแรก Initial Review Application วันที่ ....................   

3.1 แบบยื่นขอรับการพิจารณาครั้งแรก Initial Review Application Form  
3.2 เอกสารมอบหมายผู้พิจารณา Member Reviewers Assignment Sheet  
3.3 แบบรายงานการประเมินตนเอง PI Self-assessment Form  
3.4 แบบแจ้งผลประโยชน์ทับซ้อน PI COI declaration form  
3.5 โครงร่างวิจัยฉบับย่อ ภาษาไทย Protocol Synopsis Thai  
3.6 โครงร่างวิจัยฉบับเต็ม Full Protocol  
3.7 ชุดเอกสารยินยอมเช้าร่วมโครงการวิจัย Informed Consent Package  

3.7.1 เอกสารข้อมูลคำอธิบายสำหรับผู้เช้าร่วมในโครงการวิจัย Information Sheet 
for Research Participant  

3.7.2 เอกสารแสดงความยินยอมเช้าร่วมในโครงการวิจัย Consent form  
3.8 เอกสารบันทึกข้อมูลผู้เข้ารับการวิจัย Case Report Form (CRF)  
3.9 เอกสารประซาสัมพันธ์เพ่ือรับสมัครผู้เข้ารับการวิจัย 

Advertisements for Research Participant Recruitment  

3.10 ประวัติผู้วิจัยหลักและคณะ Current cv of PI/co-PI/Research Team  
3.11 หนังสือรับรองการฝึกอบรมของผู้วิจัยหลักและคณะ 

Certificate of GCP and other Trainings for Pl/co PI/ Research Team  

3.12 คู่มือผู้วิจัย Investigator’s Brochure  
3.13 แบบสอบถาม Questionnaire  
3.14 งบประมาณ Budget  
3.15 เอกสารขึ้นทะเบียนเวชภัณฑ ์/เครื่องมือทางการแพทย์ License of Drug/Medical 

Device  

3.16 เอกสารกำกับยาเวชภัณฑ์และเครื่องมือทางการแพทย์ Annex and Information of 
Drug/Medical Device 

 

3.17 ข้อตกลงการถ่ายโอนวัตถุทางชีวภาพ Material Transfer Agreement (MTA)  
3.18 ผลการพิจารณาและการสื่อสารResult and Communication  

3.18.1 แบบบันทึกผลการประเมิน (ผู้ประเมินคนที่ 1) Reviewer Assessment 
Form (First Reviewer) 

 

 3.18.2 แบบบันทึกผลการประเมิน (ผู้ประเมินคนที่ 2) Reviewer Assessment 
Form (Second Reviewer) 
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 รายการ มี (Y) 
3.18.3 หนังสือแจ้งผลผู้วิจัย Letter to PI  
3.18.4 เอกสารจากผู้วิจัย Correction From PI  

3.19 เอกสารอ่ืน ๆ Other  
3.19.1 ข้อตกลงการทำวิจัยทางคลินิก Clinical Trials Agreement  
3.19.2 เอกสารประกันการวิจัยทางคลินิก (ถ้ามี)Insurance of Clinical Trial 

(if available) 
 

3.19.3 แบบเสนอขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ Approval Letter for Thesis 
Proposal 

 

3.19.4 แผ่นบันทึกข้อมูล Data Record CD Rom  
4 การยืน่ขอรับพิจารณาซ้ำ Resubmitted Document Review Application  

4.1 แบบยื่นขอรับการพิจารณาโครงร่างการวิจัยซ้ำ Resubmitted Document Review 
Assessment Form 

 

4.2 เอกสารมอบหมายผู้พิจารณา Member Reviewers Assignment Sheet  
4.3 แบบรายงานการประเมินตนเอง PI Self-assessment Form  
4.4 แบบแจ้งผลประโยชน์ทับซ้อน PI COI Declaration Form  
4.5 โครงร่างวิจัยฉบับย่อ ภาษาไทย Protocol Synopsis Thai  
4.6 โครงร่างวิจัยฉบับเต็ม Full Protocol  
4.7 ชุดเอกสารยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย Informed Consent Package  

4.7.1 เอกสารข้อมูลคำอธิบายสำหรับผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัย Information Sheet 
for Research Participant 

 

4.7.2 เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัย Consent Form  
4.8 เอกสารบันทึกข้อมูลผู้เข้ารับการวิจัย Case Report Form (CRF)  
4.9 เอกสารประซาสัมพันธ์เพ่ือรับสมัครผู้เข้ารับการวิจัย Advertisements for Research 

Participant Recruitment 
 

4.10 ประวัติผู้วิจัยหลักและคณะ Current cv of PI/co-PI/Research Team  
4.11 หนังสือรับรองการฝึกอบรมของผู้วิจัยหลักและคณะ Certificate of GCP and other 

Trainings for PI/co-PI/Research Team 
 

4.12 คู่มือผู้วิจัย Investigator’s Brochure  
4.13 แบบสอบถาม Questionnaire  
4.14 งบประมาณ Budget  
4.15 เอกสารขึ้นทะเบียนเวชภัณฑ์/เครื่องมือทางการแพทย์ License of Drug/ Medical 

Device 
 

 4.16 เอกสารกำกับยาเวชภัณฑ์และเครื่องมือทางการแพทย์ Annex and Information of 
Drug / Medical Device 

 

 4.17 ข้อตกลงการถ่ายโอนวัตถุทางชีวภาพ Material Transfer Agreement (MTA)  
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 รายการ มี (Y) 
 4.18 ผลการพิจารณา Assessment Result  
 4.18.1 แบบบันทึกผลการประเมิน (ผู้ประเมินคนที่ 1) Reviewer Assessment 

Form (First Reviewer)  

 4.18.2 แบบบันทึกผลการประเมิน (ผู้ประเมินคนที่ 2) Reviewer Assessment 
Form (Second Reviewer)  

 4.18.3 หนังสือแจ้งผลผู้วิจัย Letter to PI  
 4.18.4 เอกสารจากผู้วิจัย Correction From PI  
 4.19 เอกสารอ่ืน ๆ Others  
 4.19.1 ข้อตกลงการทำวิจัยทางคลินิก Clinical Trials Agreement  
 4.19.2 เอกสารประกันการวิจัยทางคลินิก (ถ้ามี) Insurance of Clinical Trial  

(if available)  

 4.19.3 แบบเสนอขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ Approval Letter for Thesis 
Proposal  

 4.19.4 แผ่นบันทึกข้อมูล Data Record CD Rom  
5 การพิจารณาการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงร่างการวิจัย Amendment Review Application  

5.1 การแกไขเพ่ิมเติมเพ่ือขอรับการรับรอง Amendment for Approval Letter  
5.2 รายงานการพิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติม Amendment Assessment Report  
5.3 ตารางแสดงรายละเอียดก่อน-หลังการแก้ไขเพ่ิมเติม 

Table : Comparison of The Previous Detail and After Amendment  

5.4 เอกสารฉบับเต็มหลังการแก้ไข New/Update Document (After Amendment)  
5.5 อ่ืน ๆ Others  

6 การพิจารณารายงานความก้าวหน้าของการวิจัย Continuing Review  
6.1 บันทึกจากผู้วิจัย Letter From PI  
6.2 แบบรายงานความก้าวหน้า Continuing Review Report  
6.3 แบบประเมินรายงานความก้าวหน้า Assessment Form for Continuing Review 

Report  

6.4 บันทึกแจ้งผลการพิจารณา Report of Review Result to PI  
6.5 อ่ืน ๆ Others  

7 ความคลาดเคลื่อน/การฝ่าฝืนข้อกำหนด Deviation/Violation  
7.1 รายงานความคลาดเคลื่อน/การฝ่าฝืนข้อกำหนด Deviation/Violation Report  
7.2 บันทึกแจ้งผลการพิจารณา Report of Review Result to PI  
7.3 อ่ืน ๆ Others  

8 การระงับโครงการการวิจัยชั่วคราว Termination/Suspension Application  
8.1. บันทึกจากผู้วิจัย Letter From PI  
8.2 แบบรายงานการระงับโครงการการวิจัยชั่วคราว Termination/Suspension Report 

Form  
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 รายการ มี (Y) 
8.3 บันทึกแจ้งผลการพิจารณา Report of Review Result to PI  

9 การสรุปผลโครงการวิจัย Final Report  
9.1 รายงานสรุปผลโครงการการวิจัย Final Report Form  
9.2 การพิจารณารายงานสรุปผลโครงการการวิจัย Final Report Assessment Report  
9.3 อ่ืน ๆ Others  

10 การตรวจเยี่ยมการวิจัย Site Visit  
10.1 บันทึกแจ้งผู้วิจัย Letter From IRB  
10.2 กำหนดการการตรวจเยี่ยม Site Visit Schedule  
10.3 บันทึกแจ้งผลการพิจารณา Letter to PI  
10.4 อื่น ๆ Others  

11 การพิจารณารายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ Review of Serious Adverse Event 
Report  

11.1 แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดเฉพาะใน KCMFI SAE at KCMFI  
11.2 บันทึกแจ้งผลการพิจารณา Report of Review Result to PI  
11.3 อ่ืน ๆ Others  

12 อ่ืน ๆ Miscellaneous  
 

ผู้ตรวจสอบ................................................................................วันที่............../.............. ...../.................... 

 



 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลนครปฐม AF 23-02/02.0 

บันทึกขอสำเนาเอกสาร สำหรับบุคลากรในสถาบัน เริ่มใช้ 30 กรกฎาคม 2564 

 

315 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ..............................................................................................  โทร. ........................ ..................... 
ที ่........................../…………………………………...     วันที ่ ……………………………………….………………....…………….. 
เรื่อง ขอสำเนาเอกสาร 
เรียน ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
 

ด้วยข้าพเจ้า...........................................................................ตำแหน่ง................................. ..... 
กลุ่มงาน/ฝ่าย...............................................................ต้องการขอสำเนาเอกสาร ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

1. (ชื่อเอกสาร) ............................................................................................. จำนวน ..... ฉบับ 
2. (ชื่อเอกสาร) .............................................................................................  จำนวน ..... ฉบับ 
3. (ชื่อเอกสาร) ............................................................................................ . จำนวน ..... ฉบับ 

เพ่ือ........................................................................................... ................................................. 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

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

 

 อนุมัติ        
 ไม่อนุมัติ เพราะ.................................................................................................. ................ 

 

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

    ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์/ 
   เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  

วันที่......../............./............ 
 
 
 
ได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว 
ลงนามผู้รับเอกสาร  ....................................................... 
     (........................................................) 
         วันที่......../............./............ 



 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลนครปฐม AF 23-03/02.0 

จดหมายขอสำเนาเอกสาร สำหรับบุคคลนอกสถาบัน เริ่มใช้ 30 กรกฎาคม 2564 

 

315 

บริษัท/หน่วยงาน 
        ที่อยู่ ...................................................... 
 
     วันที…่…………………………………….. 
เรื่อง ขอสำเนาเอกสาร  
เรียน ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ์โรงพยาบาลนครปฐม 
 
 ด้วยข้าพเจ้า.............................................. .................. ตำแหน่ง............................ .............. 
ต้องการขอสำเนาเอกสาร ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. (ชื่อเอกสาร) ...................................................................... ....................... จำนวน ..... ฉบับ 
2. (ชื่อเอกสาร) ............................................................................................. จำนวน ..... ฉบับ  
3. (ชื่อเอกสาร) ............................................................................................. จำนวน ..... ฉบับ  

เพ่ือ........................................................................................................................ .................... 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 
       ............................................................ 
      (............................................................) 

 

 อนุมัติ        
 ไม่อนุมัติ เพราะ.................................................................................................. ................ 

 

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

 ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์/ 
เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

โรงพยาบาลนครปฐม 
วันที่......../............./............ 

 
 

ได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว 
ลงนามผู้รับเอกสาร  ....................................................... 
     (........................................................) 
         วันที่......../............./............ 
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บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลนครปฐม  โทร. 034-240069 
ที ่........................../…………………………………...     วันที ่ ……………………………………….………………....……………. 
เรื่อง ขอทำลายเอกสารโครงการที่ปิดและเก็บครบ 3 ปีแล้ว 
เรียน ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
สิ่งท่ีแนบมา ตารางรายละเอียดโครงการที่สามารถย่อยทำลายได้ 

ด้วยทางสำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจ ัย ในมนุษย์ โรงพยาบาลนครปฐม              
มีโครงการที่ปิดและเก็บครบ 3 ปีแล้ว ซึ่งสามารถย่อยทำลายได้ ดังตารางรายละเอียดโครงการที่สามารถย่อย
ทำลายได้ ตามท่ีแนบมาพร้อมกับบันทึกข้อความนี้ จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 
       ............................................................ 
      (............................................................) 
       เจ้าหน้าที่สำนักงาน 
 

 อนุมัติ        
 ไม่อนุมัติ เพราะ.................................................................................................. ................ 

 

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

 ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์/ 
 รองประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์/ 

เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  
วันที่......../............./............ 
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ตารางรายละเอียดโครงการที่สามารถย่อยทำลายได้ 
 

ลำดับ REC No. ชื่อโครงการ 
วันที่อนุมัติ
โครงการ 

วันที่ครบ
กำหนดทำลาย 
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เอกสารภาคผนวก 
คำสั่งโรงพยาบาลนครปฐม ที่ ๑๒๗๔/๒๕๖๔ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำมาตรฐาน 
การปฏบิัติงานด้านจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ 

โรงพยาบาลนครปฐม 
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