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ค าน า 
 

 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์โรงพยาบาลมหาราช
นครศรีธรรมราช  เพ่ือพิจารณางานวิจัยในการด าเนินการในโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชและเครือข่าย โดยยึด
หลักปกปูองสิทธิและสวัสดิภาพของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยจากภยันตรายอันเนื่องมาจากงานวิจัย โดยอาศัยหลักจริยธรรม
พ้ืนฐานได้แก่ หลักความเคารพในบุคคล (Respect for person) หลักคุณประโยชน์ ไม่ก่ออันตราย (Beneficence) หลักความ
ยุติธรรม (Justice) 
 ดังนั้น เพื่อให้การท างานวิจัยเป็นไปด้วยความถูกต้องตามหลักจริยธรรมการวิจัย คณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จึงได้จัดท าวิธีด าเนินการมาตรฐานผังแนวทางการขอรับการพิจารณา
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และแบบฟอร์มต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ที่จะด าเนินการวิจัยหรือเข้าเก็บข้อมูลในโรงพยาบาล
มหาราชนครศรีธรรมราช และเครือข่าย ได้เรียนรู้และด าเนินการยื่นโครงการวิจัยหรือข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการ
พิจารณารับรองเชิงจริยธรรมการวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
ได้อย่างถูกต้อง 

 
 
 

                   คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
                   โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

                   29 ตุลาคม  2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ค าแนะน าวิธีการใช ้
วิธีด าเนินการมาตรฐาน (Standard Operating Procedures : SOP) ฉบับที่ 2 พ.ศ. 256 2 เป็นค าแนะน าที่ 

เขียนขึ้นอย่างละเอียด เพื่ออธิบายขั้นตอนการด าเนินงานตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับและเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ 
หน้าที่ทุกข้ันตอนของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์และผู้ที่เก่ียวข้องให้สามารถปฏิบัติได้ใน 
แนวทางเดียวกัน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยเนื้อหาของ SOP ประกอบด้วย 23 บท 
เพ่ือให้ครอบคลุมการด าเนินงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ตามมาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
(มคจม) 5 ด้าน คือ 

(1) โครงสร้างและองค์ประกอบคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
(2) การปฏิบัติสอดคล้องกับแนวทางสากล นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับของสถาบัน และกฎหมายของประเทศ 
(3) กระบวนการพิจารณาทบทวนโครงการวิจัยด้านจริยธรรมการวิจัย 
(4) กระบวนการหลังให้การรับรองโครงการวิจัย 
(5) การจัดการด้านเอกสารทั้งก่อน ระหว่างและภายหลังการวิจัยเสร็จสิ้น 
ทั้งนี้ ผู้ที่ใช้ SOP ได้แก่ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ เจ้าหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการ 

จริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ นักวิจัย และผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้แก่ ผู้ให้ทุนวิจัย, หน่วยงานภาครัฐ, อาสาสมัครผู้เข้าร่วม 
การวิจัย โดยผู้ที่จะใช้งาน SOP สามารถเลือกเฉพาะบทที่เก่ียวข้องกับบทบาทหน้าที่ของตนเอง โดยไม่จ าเป็นต้องท า
ความเข้าใจ SOP ทุกบทภายในคร าวเดียว หากมีความ ประสงค์ในการใช้ SOP งานใด ๆ สามารถน ามาอ้างอิงได้ ทั้งนี้
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์จะมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันตามต าแหน่งในคณะกรรมการฯ ยกเว้น
ประธานฯ และเลขานุการ และเจ้าหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ใน
แต่ละวันในส านักงานฯ ควรจะต้องท าความเข้าใจและใช้ SOP เกือบทุกบท เนื่องจากเป็นผู้มีบทบาทหน้าที่ส าคัญในการ
บริหารงานในส านักงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน เจ้าหน้าที่ของส านักงานฯ อาจจะต้องเขียนค าแนะน าการปฏิบัติงาน หรือ 
“Work Instruction, WI” อย่างละเอียดส าหรับงานที่ตนเองรับผิดชอบเพิ่มเติมจาก SOP เพ่ือให้ปฏิบัติหน้ าที่ได้อย่าง
ถูกต้องครบทุกขั้นตอน การเขียน WI นี้ยังมีประโยชน์ในการโอน หรือถ่ายทอดงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรให้เจ้าหน้าที่
ใหม่ที่เข้ามาช่วยปฏิบัติงาน ให้สามารถท างานได้อย่างถูกต้องและต่อเนื่อง ทั้งนี้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับ
มนุษย์ควรปฏิบัติให้สอดคล้องกับ SOP และใช้แบบฟอร์มประกอบ SOP ในการพิจารณาโครงร่างการวิจัยและเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับโครงร่างการวิจัย 

ในด้านเนื้อหาและรายละเอียด SOP แต่ละบทมีการระบุวัตถุประสงค์ ขอบเขตของงาน ขั้นตอนรายละเอียด การ
ปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ และแบบฟอร์มที่ใช้ประกอบ การเริ่ม ต้นใช้ SOP ผู้ใช้ควรท าความเข้าใจกับความหมายของ “รหัส” 
ซึ่งมีรหัสแต่ละบทของ SOPใช้รหัสว่า “ MOPH REC” ปรากฏในสารบัญและด้านบนขวา แต่ละหน้าของเนื้อหา เช่น
“MOPH REC 01/02.0” หมายถึง “SOP บทที่ 1 ฉบับที่ 2” และการให้รหัสแบบเอกสารภาคผนวก (annex form 
code)ใช้รหัส “AF” เช่น“AF 01-01 ” หมายถึง เอกสารภาคผนวกท่ี 1 ของ SOP บทที่ 1 โดยสามารถศึกษารายละเอียด 
ของการก าหนดรหัสได้ใน SOP บทที่ 1 

ทั้งนี้ในด้านของผู้วิจัย ควรท าความเข้าใจกับ SOP ที่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ใ ช้ในการ
พิจารณาโครงร่างการวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงร่างการวิจัย และผู้วิจัยควรใช้ตัวอย่างเอกสารข้อมูล ค าอธิบาย
ส าหรับอาสาสมัครผู้เข้าร่วมการวิจัย และเอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัย เพื่อช่วยในการเตรียมโครงร่างการ
วิจัยและเอกสารฯ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ใ ช้ในการพิจารณาโครงร่าง
การวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวกับโครงร่างการวิจัย เพ่ือให้เกิดความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและสามารถท าความเข้าใจกับ
ลักษณะของโครงร่างการวิจัยได้อย่างตรงกัน 
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นิยามศัพท์ 
  

วิธีด าเนินการมาตรฐาน...............REC-SOPs 
 

ล าดับที่ ค าศัพท์ นิยาม 
1 วิธีด าเนินการมาตรฐาน 

(StandardOperating 
Procedures: SOPs) 

วิธีการท างานที่เป็นลายลักษณ์อักษรโดยละเอียดสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 
อธิบายขั้นตอนการท างานให้แก่คณะกรรมการฯ นักวิจัย ผู้สนับส นุนการวิจัย 
เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ และผู้ที่เกี่ยว ข้อง เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ที่ก าหนดเป็นไปใน
รูปแบบ และแนวทางเดียวกัน 

2 คณะกรรมการพิจารณา 
จริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับ
มนุษย์ (Research Ethics 
Committee, REC) 

กลุ่มบุคคลที่ท างานเป็นอิสระ ประกอบด้วยบุคลากรทางการแพทย์ 
นักวิทยาศาสตร์ และบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์หรือ นักวิทยาศาสตร์ 
มีหน้าที่สร้างความม่ันใจว่า สิทธิ ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดี ของ
อาสาสมัครในการวิจัยได้รับการคุ้มครอง และให้การรับประกัน แก่สาธารณ ชนว่า
อาสาสมัครในการวิจัยได้รับการคุ้มครองจริง โดยอย่างน้อยควรท าหน้าที่พิจารณา
ทบทวนและ/หรือให้ความเห็นชอบโครงร่างการวิจัย, ความเหมาะสมของผู้วิจัย, 
สถานที่ท าการวิจัย, ตลอดจนวิธีการ รวมทั้งเอกสารที่จะใช้ขอความยินยอมและ
บันทึกความยินยอมจากอาสาสมัคร คณะกรรมการฯ นี้ อาจมีความแตกต่างใน
สถานภาพทางกฎหมาย องค์ประกอบหน้าที่การปฏิบัติงาน และข้อก าหนด ตาม
ระเบียบกฎหมายของแต่ละประเทศ แต่การท าหน้าที่ของคณะกรรมการฯ นี้ควร
สอดคล้องกับ “มาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หรือ มคจม.” 
ของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกท่ีดี 
(ICHGCP)และแนวทางจริยธรรมการวิจัยที่เป็น หลักสากล ได้แก่  Declaration of 
Helsinki, CIOMS, Belmont Report 

3 หลักเกณฑ์ (Guidelines) วิธีการท างานที่สอดคล้องกับวิธีด าเนินการมาตรฐาน สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 
และก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงาน เพื่อใช้อธิบายขั้นตอนการท างานให้แก่
ผู้วิจัย ผู้ที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม
การวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ รูปแบบมาตรฐาน 

4 การรักษาความลับ 
(Confidentiality) 

การปูองกันมิให้มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของอาสาสมัคร ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับ
โครงร่างการวิจัย การพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการฯ และข้อมูลอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องให้แก่บุคคลอื่นซึ่งไม่ได้รับอนุญาต 

5 การขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ (Conflict of 
Interest) 

การที่บุคคลมีผลประโยชน์หรือเป็นผู้ร่วมในโครงการวิจัยนั้นๆ การมีส่วนได้ส่วนเสีย 
(conflict of interest)ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ต้องมีการเปิดเผยในที่
ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย และปฏิบัติตามวิธีด าเนินการมาตรฐานที่
ก าหนด 
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นิยามศัพท์ 
 

ล าดับที่ ค าศัพท์ นิยาม 
6 ที่ปรึกษาอิสระ 

(Independent 
Consultant) 

ผู้เชี่ยวชาญสาขาที่เก่ียวข้องกับโครงร่างการวิจัย ซึ่งคัดเลือกมาเพ่ือให้ค าปรึกษา 
เฉพาะประเด็นที่กรรมการจริยธรรมฯ สอบถาม โดยที่ปรึกษาจะพิจารณาทบทวน 
และวิเคราะห์โครงร่างการวิจัย และให้ความเห็นโดยไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับสถาบัน
หรือผู้วิจัยในโครงการวิจัยนั้นๆ 

7 อาสาสมัครที่เปราะบาง 
(Vulnerable Subjects) 

บุคคลซึ่งอาจถูกซักจูงให้เข้าร่วมการวิจัยทางคลินิกโดยปราศจากความเป็นอิสระ 
ในการตัดสินใจ ด้วยความหวังว่าจะได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมการวิจัย ไม่ว่า
จะสมเหตุสมผลหรือไม่ก็ตาม หรือเป็นผู้ที่ตอบตกลงเข้าร่วมการวิจัย เพราะเกรง
กลัวว่าจะถูกกลั่นแกล้งจากผู้มีอ านาจเหนือกว่าหากปฏิเสธ ตัวอย่างเช่นผู้ที่อยู่ใน
องค์กรที่มีการบังคับบัญชาตามล าดับชั้น นักศึกษาแพทย์ นักศึกษาเภสัชศาสตร์ 
นักศึกษาทันตแพทย์ และนักศึกษาพยาบาล บุคลากรระดับล่างของโรงพยาบาล
และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ลูกจ้างบริษัทยา ทหาร และผู้ต้องขัง นอกจากนี้ยัง
รวมถึงผู้ปุวยซึ่งเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ผู้ปุวยในสถานะคนชรา คน
ตกงานหรือคนยากจน ผู้ปุวยในสภาวะฉุกเฉิน ชนกลุ่มน้อย และกลุ่มชาติพันธ์ ผู้ไร้
ที่อยู่อาศัยผู้เร่ร่อน ผู้อพยพ ผู้เยาว์ และผู้ที่ไม่สามารถให้ความยินยอมด้วยตนเองได้ 

8 ความรุนแรงของความเสี่ยง 
(Risk Categories) 

แบ่งความรุนแรงของความเสี่ยงออกเป็น3ระดับได้แก่ 
1. ความเสี่ยงน้อย (minimal risk) คือ ความเสี่ยงที่ไม ่มากกว่าที่เกิดขึ้นใน

ชีวิตประจ าวันของอาสาสมัครที่มีสุขภาพดี 
2. ความเสี่ยงมากกว่าความเสี่ยงน้อย แต่คาดว่าจะมีประโยชน์ต่ออาสาสมัคร ที่เข้า

ร่วมในโครงการวิจัย 
3. ความเสี่ยงมากกว่าความเสี่ยงน้อย และคาดว่าจะไม่มีประโยชน์ต่ออาสาสมัคร ที่

เข้าร่วมในโครงการวิจัยแต่อาจจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือส่วนรวม 
9 ความเสี่ยงน้อย (Minimal 

Risk) 
หมายถึงความเสี่ยงที่ไม่มากกว่าที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันของอาสาสมัครที่มี
สุขภาพดี 

10 เครื่ องมือทางการแพทย์ 
(Medical Device) 

ผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพท่ีให้ผลโดยไม่มีปฏิกิริยาทางเคมี หรือถูก metabolized 
เครื่องมือทางการแพทย์รวมถึงชุดตรวจวินิจฉัย เครื่องช่วยประคับประคอง 
ขั้วไฟฟูา เตียงนอน เครื่องกระตุ้นการเต้นของหัวใจเปลี่ยนถ่ายหลอดเลือดแดง 
เลนส์ลูกตา เข็มหมุดยึดกระดูก และยังรวมถึงน้ ายาช่วยวินิจฉัยโรคและสภาวะ เช่น 
ชุดตรวจการตั้งครรภ์ เป็นต้น 

11 เครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้ 
ศึกษา (Investigational X 
Medical Device) 

เครื่องมือทางการแพทย์ที่อยู่ในระหว่างการน ามาศึกษาทางคลินิกเพ่ือประเมิน 
ความปลอดภัยและประสิทธิภาพ 
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12 การศึกษาใหม่ (New Study) การยื่นโครงร่างการวิจัยรวมทั้งเอกสารข้อมูลค าชี้แจงและใบยินยอมประวัติ คุณวุฒิ

ของผู้วิจัย และใบโฆษณาเพ่ือพิจารณาเป็นครั้งแรกจะรวมถึงโครงร่าง การวิจัยที่
เคยยื่นแล้วไม่ได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม ของสถาบัน 

13 ความเสี่ยง (Risk) เป็นโอกาสที่จะท าอันตราย หรือความไม่สบายต่อผู้เข้าร่วมการวิจัย หรือ
อาสาสมัคร ความเสี่ยงที่ยอมรับได้แตกต่างกันตามสภาวะที่ผลิตภัณฑ์นั้นจะน าไป 
ทดสอบ เช่น ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ใช้ส าหรับการเจ็บคอ (sore throat) คาดหมาย
ว่ามีอุบัติการณ์ความเสี่ยงน้อย อย่างไรก็ตามอาการข้างเคียงท่ีท าให้ ไม่สบายอาจ
เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้เมื่อน าไปทดสอบกับสภาวะการเจ็บปุวยที่คุกคามต่อชีวิต 

14 เครื่องมือทางการแพทย์ที่ จะ
ศึกษาท่ีมีความเสี่ยงน้อย 
(Non-significant Risk 
Device, NSR) 

เป็นเครื่องมือทางการแพทย์ที่อยู่ในระหว่างการศึกษา ที่มีความเสี่ยงน้อย ดูรายการ
เครื่องมือทางการแพทย์ในภาคผนวก 1 (AF 01-11) 

15 เครื่องมือทางการแพทย์ที่จะ
ศึกษาท่ีมีความเสี่ยงมาก 
(Significant Risk Device, 
SR) 

เป็นเครื่องมือทางการแพทย์ที่อยู่ในระหว่างการศึกษาท่ีมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
1. ต้องการใช้โดยฝังเข้าในร่างกาย และมีความเสี่ยงร้ายแรงต่อสุขภาพ ความ

ปลอดภัย หรือต่อความเป็นอยู่ที่ดีของผู้เข้าร่วมการวิจัย หรืออาสาสมัคร 
2. เป็นเครื่องที่จะใช้ส าหรับช่วยประคับประคองชีวิตมนุษย์ และมีความเสี่ยง 

ร้ายแรงต่อสุขภาพ ความปลอดภัย หรือต่อความเป็นอยู่ที่ดี ของผู้เข้าร่วม การ
วิจัย หรืออาสาสมัคร 

3. เป็นเครื่องมือที่มีความส าคัญอย่างยิ่งในการวินิจฉัยโรค รักษาโรค การบรรเทา
โรค หรือใช้ปูองกันการเกิดความบกพร่องของสุขภาพมนุษย์ และมีความเสี่ยง
ร้ายแรงต่อสุขภาพ ความปลอดภัย หรือต่อความเป็นอยู่ที่ดี ของผู้เข้าร่วมการ
วิจัย หรืออาสาสมัคร (1) หรือเป็นเครื่องมือที่มีความเสี่ยง ร้ายแรงต่อสุขภาพ 
ความปลอดภัย หรือต่อความเป็นอยู่ที่ดี ของผู้เข้าร่วม การวิจัย หรืออาสาสมัคร
ดูรายการเครื่องมือทางการแพทย์ในภาคผนวก 2(AF02-11) 

16 การแก้ไขเพ่ิมเติมโครงร่าง 
การวิจัย (Protocol  
Amendment) 

โครงร่างการวิจัยที่มีการแก้ไขไม่เกินร้อยละ 30 ของโครงการเดิม  โดยต้องไม่
ปรับแก้ไขในโครงร่างส าคัญได้แก่ ชื่อเรื่อง วัตถุประสงค์ ระเบียบวิจัยและประชากร
เปูาหมายโดยเด็ดขาด 

 



 

 

มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

กระทรวงสาธารณสุข เริ่มใช้ 29 ตุลาคม 2562 

นิยามศัพท์ 
 
ล าดับที่ ค าศัพท์ นิยาม 

17 การไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนด 
(Non-compliance) 

การไม่ปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกท่ีดีของ International 
Conference on Harmonization (ICH) Good Clinical Practice หรือ ICH 
GCP หรือการไม่ปฏิบัติตามโครงร่างการวิจัยฉบับที่ได้รับการรับรองจาก 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 

18 การเบี่ยงเบนวิธีด าเนินการวิจัย 
(Protocol violation) 

การเบี่ยงเบนวิธีด าเนินการวิจัยจากท่ีระบุในโครงร่างการวิจัยฉบับที่ได้รับการ
รับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 

19 คณะอนุกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ เฉพาะกิจที่ได้รับมอบหมายจากประธานคณะกรรมการ 
จริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ให้ท าภารกิจใดภารกิจหนึ่ง (เมื่อจ าเป็น) 

20 เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ 
(Adverse Event: AE) 

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ทางการแพทย์ใดๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ปุวยหรืออาสาสมัคร 
ที่เข้าร่วมการวิจัย ซึ่งรวมถึงอาการแสดงที่ผิดปกติ (เช่น ผลการตรวจร่างกาย 
หรือผลตรวจร่างกายหรือผลตรวจทางห้องปฏิบัติการผิดปกติ) อาการ 
เหตุการณ์ ทางคลินิก หรือภาวะเจ็บปุวยที่เกิดขึ้นขณะที่อาสาสมัครอยู่ระหว่าง
เข้าร่วมการวิจัย ทั้งนี้ ไม่ว่าเหตุการณ์นั้นสัมพันธ์กับการที่อาสาสมัครเข้าร่วม
การวิจัย หรือไม่ เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นอันตรายทางคลินิก 
กับร่างกาย และจิตใจ เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ส่วนใหญ่พบในการวิจัยทางชีว
เวชศาสตร์ แม้ว่าบางโอกาสก็พบได้ในบริบทของการวิจัยทางสังคมศาสตร์และ
พฤติกรรมศาสตร์ 

21 เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ 
จากยา (Adverse Drug 
Reaction: ADR) 

ส าหรับกรณีการวิจัยใหม่หรือการศึกษาข้อบ่งใช้ใหม่ในการใช้ยา โดยเฉพาะ 
เมื่อยังไม่สามารถก าหนดขนาดที่ใช้ในการรักษาในขั้นตอนก่อนรับขึ้นทะเบียน 
อาการท้ังปวงที่อันตรายและไม  ่พึงประสงค์อันเกิดจากยาขนาดใดๆ ก็ตาม ควร
ถือเป็นอาการไม่พึงประสงค์จากยา ค าว่า “เกิดจากยา” หมายความว่า อย่าง
น้อยมีความเป็นไปได้อย่างสมเหตุผลที่อธิบายว่าอาการไม่พึงประสงค์นั้น เป็น
ผลจากยาที่ศึกษา นั่นคือไม่สามารถสรุปได้ว่า อาการนั้นไม่เกี่ยวข้องกับยา 
ส าหรับยาที่จ าหน่ายในท้องตลาดแล้ว อาการไม่พึงประสงค์จากยาหมายถึง 
อาการใดๆ ก็ตามท่ีเป็นอันตรายและไม่พึงประสงค์อันเกิดข้ึนจากการใช้ยา ใน
ขนาดปกติเพ่ือการปูองกัน การวินิจฉัยหรือการรักษาโรคหรือเพ่ือการปรับ 
เปลี่ยนการท างานทางสรีระของร่างกาย 

 



 

 

มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

กระทรวงสาธารณสุข เริ่มใช้ 29 ตุลาคม 2562 

นิยามศัพท์ 
 

ล าดับที่ ค าศัพท์ นิยาม 
22 คณะกรรมการก ากับดูแล ข้อมูล

อิสระ (Independent Data- 
Monitoring Committee: IDCM, 
Data and Safety Monitoring 
Board : DSMB, Data Monitoring 
Committee: DMC) 

คณะกรรมการก ากับดูแลข้อมูลอิสระท่ีผู้ให้ทุนวิจัยอาจแต่งตั้งข้ึนเพื่อประเมิน 
ความก้าวหน้าเป็นระยะๆ ของการทดลองทางคลินิก, ข้อมูลความปลอดภัย, 
และตัวชี้วัดประสิทธิผลที่ส าคัญของการวิจัย และให้ค าแนะน าแก่ผู้ให้ทุนวิจัย
ว่าสมควรด าเนินการวิจัยต่อไป หรือควรปรับเปลี่ยน หรือหยุดการวิจัย 

23 เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ชนิด
ร้ายแรง 
(Serious Adverse Drug 
Reaction : Serious ADR) 

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ใดๆ ทางการแพทย์ที่เกิดขึ้นเมื่อได้รับยาขนาดใดๆ ก็
ตามแล้วท าให้ 

 เสียชีวิต 
 เป็นอันตรายคุกคามต่อชีวิต 
 ต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือต้องอยู่โรงพยาบาลนานขึ้น 
 เกิดความพิการ/ทุพพลภาพที่ส าคัญอย่างถาวรหรือ 
 เกิดความพิการ/ความผิดปกติแต่ก าเนิด 

24 เหตุการณ์ที่สงสัยว่าจะเป็น 
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ท่ีร้ายแรง
และไม่คาดคิด,ซูซาร์ส(Suspected 
Unexpected Serious Adverse 
Reactions, SUSARs) 

หมายถึง อาการไม่พึงประสงค์จากยาที่ไม่คาดคิดมาก่อน (unexpected 
adverse drug reaction) ซึ่งลักษณะหรือความรุนแรงไม่เป็นไปตามข้อมูล 
ผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวข้อง เช่น ข้อมูลในเอกสารคู่มือผู้วิจัย (IB) ส าหรับผลิตภัณฑ์ 
ที่ใช้ในการวิจัยซึ่งยังไม่อนุญาตให้ขึ้นทะเบียนหรือเอกสารก ากับยา/บทสรุป
ข้อมูลผลิตกัณฑ์ที่ข้ึนทะเบียนแล้ว 

25 เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด 
(Unexpected/ Unanticipated 
Events/Problems) 

โดยทั่วไปหมายถึงเหตุการณ์/ปัญหาที่ไม่คาดคิดในแง่วิธีการวิจัยและประชากร 
ที่ท าการศึกษามีแนวโน้มว่าการวิจัยท าให้อาสาสมัครหรือผู้อื่นมีความเสี่ยงที่
จะเกิดอันตรายหรือความไม่สุขสบายที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยมากกว่าที่เคย
ทราบ หรือตระหนักรู้มาก่อน 

26 คณะกรรมการฯ ตรวจเยี่ยม เป็นคณะบุคคลที่หน่วยงานฯ มอบหมายให้ตรวจเยี่ยมเพ่ือให้ค าแนะน า 
ประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการฯ เลขานุการคณะกรรมการฯ หรือ
ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฯ และกรรมการฯ อีก 1 ท่าน รวมเป็น 3 
ท่าน หรือคณะบุคคลที่องค์กรให้การรับรองมาตรฐาน มอบหมายให้ตรวจ
เยี่ยมและประเมินเพ่ือให้การรับรองมาตรฐาน ประกอบด้วย ผู้ประสานงาน 
หัวหน้าทีม ผู้ตรวจ และผู้ตรวจอีก 2 ท่าน รวมเป็น 4 ท่าน 
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27 การตรวจเยี่ยมเพ่ือ
ควบคุมดูแลการวิจัย 

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ ที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจเยี่ยม เพื่อ
ประเมินผู้วิจัยหรือสถาบันวิจัยว่ามีการพิทักษ์ซึ่งสิทธิและความเป็นอยู่ที่ดีของ
อาสาสมัครที่เข้าร่วมในโครงการวิจัย โดยตรวจสอบเอกสารที่เก่ียวข้องหรือ 
สังเกตขั้นตอนในการท าวิจัย 

28 ก าหนดการประชุม (Agenda) เอกสารบันทึกระเบียบวาระการประชุมและล าดับของเรื่องที่จะน าเสนอหรือ 
พิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 

29 รายงานการประชุม เอกสารบันทึกเรื่องต่างๆ ที่ทบทวนและพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการ 
พิจารณาจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 

30 การประชุมกรณีฉุกเฉิน/ พิเศษ 
Emergency Meeting 

การประชุมคณะกรรมการฯนอกเหนือจากการประชุมตามก าหนดปกติ 
ขั้นตอน และหลักการปฏิบัติจะเป็นไปตามแนวทางท่ีวางไว้ในวิธีด าเนินการ
มาตรฐาน 

31 โครงการวิจัยที่ก าลัง 
ด าเนินการ (Active File) 

โครงการวิจัยที่ก าลังด าเนินการคัดเลือกปฏิบัติตามข้ันตอนวิธีวิจัยต่อ
อาสาสมัคร หรือติดตามอาสาสมัครตามที่ระบุในโครงร่างการวิจัยที่ได้รับการ
พิจารณาอนุมัติ 

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

33 การตรวจเยี่ยม (Audit) การประเมินการท างานของคณะกรรมการฯ ในการพิจารณาโครงการวิจัย 
อย่างเป็นระบบ เพื่อตรวจสอบว่าการพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงร่างการ
วิจัยเป็นไปอย่างถูกต้องตรงตามวิธีด าเนินการมาตรฐานที่ก าหนดและเป็นไป
ตาม หลักวิชาการและหลักจริยธรรม ได้แก่ การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกท่ีดี
ของ International Conference on Harmonization (ICH) Good 
Clinical Practice หรือ ICH GCP 

34 คณะกรรมการตรวจเยี่ยม คณะกรรมการที่มีสิทธิและอ านาจหน้าที่ในการตรวจสอบการพิจารณาด้าน 
จริยธรรมเกี่ยวกับโครงการวิจัย ได้แก่ คณะกรรมการผู้ให้ทุนวิจัย องค์กรที่รับ
ท าวิจัยตามสัญญา (Contract Research Organization: CRO) หรือองค์กร
ทั้งในประเทศและองค์กรระหว่างประเทศท่ีมีหน้าที่ก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ 
ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย 
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1. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเป็นมาตรฐานในการเตรียม ทบทวน อนุมัติ และปรับปรุงแก้ ไข วิธีด าเนินการมาตรฐาน ( standard Operating 
Procedures, SOPs) และหลักเกณฑ์ (Guidelines) ในทุกขั้นตอนให้สอดคล้องกับแนวทางจริยธรรมการวิจัยของประเทศ
และสากล เช่น มาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (มคจม.ของสภาวิจัยแห่งชาติ) Standards and 
Operational Guidance for Ethics Review of Health-Related Research with Human Participants (WHO 
2011) รวมทั้งกฎหมายและระเบียบข้อบังคับอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง วิธีด าเนินการมาตรฐานนี้ อธิบายขั้นตอนการท างานให้แก่
ผู้วิจัย ผู้เชี่ยวชาญ และเจ้าหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยว กับมนุษย์ของโรงพยาบาลมหาราช
นครศรีธรรมราช วิธีด าเนินการมาตรฐานเป็นเอกสารควบคุมท่ีสามารถเผยแพร่ได้ 
 
2.ขอบเขต 
 แนวทางการเตรียมวิธีด าเนินการมาตรฐานที่บรรยายไว้ในที่นี้ ให้ใช้เป็นแนวทางการเตรียมวิธีด าเนินการ มาตรฐาน
ทั้งหมดของคณะกรรมการฯ วิธีด าเนินการมาตรฐานนี้ครอบคลุมวิธีการเขียน การทบทวน การแจกจ่าย การปรับปรุง
แก้ไข และการเก็บต้นฉบับวิธีด าเนินการมาตรฐาน ส าหรับคณะกรรมการฯ ผู้วิจัย และผู้ที่เก่ียวข้อง 
 
3.ความรับผิดชอบ 
 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ ของ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จัดท าร่างวิธีด าเนินการ
มาตรฐานเสนอให้หัวหน้าหน่วยงาน เห็นชอบ และประกาศใช้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์มีหน้าที่ใน
การปรับปรุง วิธีด าเนินการมาตรฐานอย่างสม่ าเสมอ อาจด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจประเมินคุณภาพการ
ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
 
4. ขั้นตอนการปฏิบัติและผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตอน การปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
1 รายการวิธีด าเนินการมาตรฐาน คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ ของ

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 
2 การสร้างโครงร่าง คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ ของ

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 
3 การให้รหัส คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ ของ

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 
4 การเตรียมวิธีด าเนินการมาตรฐาน คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ ของ

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 
5 การทบทวน  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ ของ

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 
6 การอนุมัติวิธีด าเนินการมาตรฐาน 

 
 

หัวหน้าหน่วยงาน 
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ขั้นตอน การปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 

7 การแจกจ่ายวิธีด าเนินการมาตรฐาน 
 

เลขานุการคณะกรรมการฯ/เจ้าหน้าที่ส านักงาน 

8 การปรับปรุงแก้ไข (ครบก าหนด) 
 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ ของ (หน่วยงาน) 
เสนอขอปรับปรุง 

9 การทบทวน คณะกรรมการฯ 

10 การอนุมัติฉบับปรับปรุงแก้ไข หัวหน้าหน่วยงาน 

11 การแจกจ่ายฉบับปรับปรุงแก้ไข เลขานุการคณะกรรมการฯ/เจ้าหน้าที่ส านักงาน 

12 การเก็บต้นฉบับวิธีด าเนินการมาตรฐาน เลขานุการคณะกรรมการฯ/เจ้าหน้าที่ส านักงาน 

5. หลักการปฏิบัติ 
5.1 รายการวิธีด าเนินการมาตรฐาน แบ่งบท ตั้งชื่อบทต่างๆ ระบุรหัสของบท และวันเริ่มใช้งาน สร้างตาราง 
รายการบทต่างๆ ของวิธีด าเนินการมาตรฐาน (AF 01-01) 
5.2 การสร้างรูปแบบ (format) สร้างเอกสารที่ใช้ประกอบกับวิธีด าเนินการมาตรฐานรูปแบบของวิธีด าเนินการ 
มาตรฐาน แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 

5.2.1 ใบสรุปการท าวิธีด าเนินการมาตรฐาน ประกอบด้วย 
(1) สัญลักษณ์ (logo) ของหน่วยงาน เว็บไซต์ (ถ้ามี) 
(2)ฉบับที่ พ.ศ. 2562 
(3)ชื่อผู้เตรียม ผู้ทบทวน และผู้อนุมัติวิธีด าเนินการมาตรฐาน พร้อมทั้งลงนามและวันที่ที่เห็นชอบ 

5.2.2 สารบัญ 
(1) ตารางหัวข้อต่างๆ ของวิธีด าเนินการมาตรฐาน ทั้งหัวข้อหลักและหัวข้อย่อย 
(2) เลขหน้า 

5.2.3 หัวข้อหลักในวิธีด าเนินการมาตรฐาน 
 หัวข้อหลักในวิธีด าเนินการมาตรฐานแต่ละบท ประกอบด้วย 7 ส่วน ได้แก่ 

(1) วัตถุประสงค์ 
(2) ขอบเขต 
(3) ความรับผิดชอบ 
(4) ขั้นตอนการปฏิบัติและผู้รับผิดชอบ 
(5) หลักการปฏิบัติ 
(6) ภาคผนวก 
(7) เอกสารอ้างอิง 
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5.3 การให้รหัส (coding system): สามารถให้รหัสตาม SOP ตามมาตรฐานของหน่วยงานหรือตามแนวทางนี้ 
  5.3.1การให้รหัสวิธีด าเนินการมาตรฐาน (SOP codes) 

(1) ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ 3-5 ตัว แสดงตัวอักษรย่อหน่วยงาน หรือตามด้วย REC ซึ่งเป็นอักษรย่อ 
ส าหรับ Research Ethics Committee 
(2) ใช้ตัวเลข 2 ตัวส าหรับหมายเลขบท เช่น บทที่ 1 ใช้รหัส REC 01 เช่นMOPEI REC 01 
(3) ใช้ตัวเลข 2 ตัวระบุฉบับ (version) โดยเริ่มจากฉบับ 01.0 เช่นMOPEI REC 01/01.0 กรณีมีการแก้ไข
เล็กน้อย อาจปรับหมายเลขฉบับครั้งละ 0.1 เช่น ฉบับที่ 01.1 (MOPEI REC 01/01.1) 

5.3.2 การให้รหัสแบบเอกสารภาคผนวก ( annex form codes) 
(1) ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ 2 ตัว คือ AF (annex form ) 
(2)ใช้ตัวเลข 2ตัว ส าหรับหมายเลขเอกสารภาคผนวก และตามด้วยตัวเลข 2ตัว ส าหรับหมายเลขบท 
ยกตัวอย่าง เอกสารภาคผนวกท่ี 1 ของ SOP บทที่ 2 ให้ใช้รหัสว่า AF 01-02 

 5.4การสร้างวิธีด าเนินการมาตรฐาน 
5.4.1ใช้ภาษาท่ีกระชับ และกะทัดรัด 
5.4.2ระบุฉบับ (version) ของวิธีด าเนินการมาตรฐาน โดยเริ่มจาก ฉบับ 01.0 
5.4.3การแก้ไขเล็กน้อย อาจปรับหมายเลขฉบับครั้งละ 0.1 เช่น ฉบับที่ 01.1 
5.4.4บรรยายหัวข้อหลักของวิธีด าเนินการมาตรฐาน ได้แก่ วัตถุประสงค์ ขอบเขต ความรับผิดชอบ ขั้นตอนการ
ปฏิบัติและผู้รับผิดชอบ หลักการปฏิบัติ ภาคผนวก และเอกสารอ้างอิง 
5.4.5การสร้างและล าดับเอกสารภาคผนวก ท าตามข้อ 5.3.2 
5.4.6ท าสารบัญหรือตารางของหัวข้อต่างๆ ของวิธีด าเนินการมาตรฐาน ทั้งหัวข้อหลักและหัวข้อย่อย  
5.4.7ท าใบสรุปหรือประวัติของการสร้าง/การแก้ไขวิธีด าเนินการมาตรฐาน การอนุมัติ ใส่ไว้ก่อนสารบัญ  

5.5การทบทวน (review) 
5.5.1วิธีด าเนินการมาตรฐานที่คณะกรรมการ ฯ เตรียมขึ้นฉบับแรก จะถูกท าส าเนาแล้วแจกจ่ายให้ผู้ที่ได้รับการ
เสนอ ชื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ของหน่วยงาน ท าการทบทวนและให้
 ข้อเสนอแนะ 
5.5.2 ประธานคณะกรรมการฯ จัดการประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะ และแก้ไข วิธีด าเนินการ
 มาตรฐาน 
5.5.3 การทบทวนวิธีด าเนินการมาตรฐานที่ได้ประกาศใช้แล้ว จะกระท าได้โดยคณะจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับ 
มนุษย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

5.6 การอนุมัติวิธีด าเนินการมาตรฐาน (approval) 
 วิธีด าเนินการมาตรฐานฉบับแรกท่ีคณะกรรมการฯ ได้แก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วให้หัวหน้าหน่วยงานอนุมัติ/ 
เห็นชอบและประกาศใช้วิธีด าเนินการมาตรฐาน 
5.7 การแจกจ่ายส าเนาหรือเผยแพร่วิธีด าเนินการมาตรฐาน (distribution) 

5.7.1 เลขานุการคณะกรรมการฯ/เจ้าหน้าที่ส านักงานแจกจ่ายส าเนาวิธีด าเนินการมาตรฐานที่ได้รับการ เห็นชอบ 
ให้กรรมการฯ ทุกคน พร้อมทั้งบันทึกหลักฐานการรับในสมุดการแจกจ่ายเอกสาร (AF 02-01) 
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 5.7.2เจ้าหน้าที่ส านักงานเผยแพร่วิธีด าเนินการมาตรฐานโดยจัดท าส าเนาหรือเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ อินเทอร์เน็ต 
หรืออินทราเน็ตของหน่วยงานให้ผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถสืบค้นได้ 
5.8การปรับปรุงแก้ไขวิธีด าเนินการมาตรฐาน (revision) 
 5.8.1การทบทวนเพื่อปรับปรุงแก้ไขวิธีด าเนินการมาตรฐาน ควรท าอย่างสม่ าเสมอ โดยสามารถกระท าได้ ตามความ
จ าเป็น และเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกั บหลักเกณฑ์สากลใ นปัจจุบัน ทั้งนี้ทุก  3 ปีจะ มีการทบทวน วิธีด าเนินการ
มาตรฐานทั้งหมดและปรับเป็นฉบับใหม่ 
 5.8.2คณะกรรมการฯ อาจสร้างบทใหม่ของวิธีด าเนินการมาตรฐาน หรือปรับปรุงแก้ไขวิธีด าเนินการ มาตรฐานฉบับที่
มีอยู่เดิม 
5.9การอนมัุติวิธีด าเนินการมาตรฐานฉบับปรับปรุงแก้ไข 
 5.9.1วิธีด าเนินการมาตรฐานแต่ละฉบับที่ร่างขึ้นใหม่หรือมีการแก้ไขปรับปรุงต้องผ่านการทบทวนและให้การรับรองโดย
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 
 5.9.2วิธีด าเนินการมาตรฐานฉบับปรับปรุงใหม่ตามเวลาเมื่อครบก าหนด ต้องเสนอหัวหน้าหน่วยงาน พิจารณาอนุมัติ
และประกาศใ ช้วิธีด าเนินการมาตรฐานฉบับปรับปรุงใหม่ กรณีท่ี แก้ไขย่อยเฉพาะบางบท ตามความจ าเป็น ให้ประธาน
คณะกรรมการฯ เป็นผู้รับรองให้ใช้ 
 
5.10การแจกจ่ายวิธีด าเนินการมาตรฐานฉบับปรับปรุงแก้ไข 
ด าเนินการเช่นเดียวกับการแจกจ่ายส าเนาวิธีด าเนินการมาตรฐานในข้อ 5. 
5.11การเก็บต้นฉบับวิธีด าเนินการมาตรฐาน 
 5.11.1เก็บต้นฉบับวิธีด าเนินการมาตรฐานทุกฉบับไว้ในตู้เก็บเอกสารในลักษณะที่สืบค้นได้ง่ายหรือ 
 5.11.2บันทึกวิธีด าเนินการมาตรฐานทุกฉบับในระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือ 
 5.11.3จัดเก็บบนเว็บไซต์ อินเทอร์เน็ต หรืออินทราเน็ตของหน่วยงาน 
6.ภาคผนวก 
 AF 01-01 รายการเอกสารประกอบวิธีด าเนินการมาตรฐาน ( AF) ของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย 
 รูปแบบมาตรฐาน 
 AF 02-01 ทะเบียนการแจกจ่ายวิธีด าเนินการมาตรฐาน 
7.เอกสารอ้างอิง 
 7.1International Conference on Harmonization, Good Clinical Practice Guideline (ICFH GCP 2016)  
และ ICH GCP 1996 ฉบับภาษาไทย (ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2552) แปลโดยกองควบคุมยา ส านักงาน  
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 

7.2แนวทางจริยธรรมการท าวิจัยในคนในประเทศไทย ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ. 2550 
7.3มาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (มคจม. ของสภาวิจัยแห่งชาติ) 
7.4Standards and Operational Guidance for Ethics Review of Health-Related Research with Human 
Participants, (WHO 2011) 
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ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2554 ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2562 
  

เตรียมโดย 
 คณะกรรมการจริยธรรม 

การวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 

  

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

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

 
............................. 
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ต าแหน่ง 
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การแก้ไข 
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เหตุผลที่แก้ไข 
 เพ่ือให้สอดคล้องกับ 

มาตรฐานปัจจุบัน 
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1.วัตถุประสงค ์
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ของ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช (ภาษาอังกฤษ 
ResearchEthics Committee หรือเรียกว่า REC) ท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการด้านจริยธรรมในการพิจารณา
โครงการวิจัยที่ท าการศึกษาวิจัยหรือทดลองเก่ียวกับมนุษย์ใน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ทั้งนี้เพ่ือเป็น
มาตรฐานในการก าหนดโครงสร้างของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
2.ขอบเขต 

2.1คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์มีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาโครงร่างการวิจัยเอกสารค า
ชี้แจง/อธิบายแก่อาสาสมัครผู้เข้าร่วมการวิจัย เอกสารการให้ความยินยอมโดยได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วน เอกสาร
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง และความเหมาะสมของผู้วิจัย โดยมีการพิจารณาตัดสิน 
  (1)  เห็นชอบให้ท าการวิจัยได้ 

 (2) เห็นชอบหลังจากผู้วิจัยปรับปรุงโครงร่างวิจัย  
 (3) ไม่เห็นชอบ  

 (4) ยังไม่พิจารณา 
2.2คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ มีอ านาจหน้าที่ในการทบทวนรายงานความก้าวหน้าของ การ
วิจัยในช่วงเวลาที่เหมาะสมกับความเสี่ยงต่ออาสาสมัคร ทั้งนี้ต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้งต่อปี ( ICH GCP 3.1.4) 
นอกจากนี้ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์มีอ านาจในการสังเกตกระบวนการให้ความยินยอมโดย
ได้รับข้อมูล หรือกระบวนการอื่นๆ ของโครงการวิจัย 
2.3คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์มีอ านาจหน้าที่ในการระงับการให้ความเห็นชอบด้านจริยธรรม
การวิจัยของโครงการวิจัยชั่วคราว ( suspension) หรือเพิกถอนการเห็นชอบจริยธรรมการวิจัยของ โครงการวิจัย
ท าให้ต้องยุติโครงการวิจัยก่อนก าหนด (termination) ในกรณีที่โครงการวิจัยมีปัญหา ซึ่งอาจท าให้มีความเสี่ยงต่อ
อาสาสมัคร หรือเฉพาะเจาะจงกับสถานที่ท าวิจัยแห่งใดแห่งหนึ่ง หากมีการไม่ ปฏิบัติตาม หลักจริยธรรมอย่าง
ร้ายแรง และ/หรือ อย่างต่อเนื่อง หรือ การไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับ
มนุษย์อย่างร้ายแรง และ/หรือ อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ผู้วิจัยมีสิทธิอุทธรณ์ค าตัดสิน การตัดสินระงับการเห็นชอบ
โครงการวิจัยชั่วคราว หรือเพิกถอนการอนุมัติ ท าให้ต้องยุติโครงการวิจัยก่อนก าหนด จะต้องพิจารณาในการ
ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ที่มีองค์ประชุมครบ ตามเกณฑ์ที่ก าหนด และมีการบันทึก
ผลการพิจารณาตัดสินในรายงานการประชุม 
2.4คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์มีอ านาจหน้าที่ในการจ ากัดหรือระงับการด าเนินโครงการวิจัย
บางส่วน ( restriction) ในกรณีที่ผู้วิจัยไม่ปฏิบัติตามหลักจริยธรรมการวิจัย หรือข้อก าหนดของคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ การจ ากัดหรือระงับการด าเนินโครงการวิจัยบางส่วนจะสิ้นสุด เมื่อการไม่ปฏิบัติ
ตามดังกล่าวได้รับการแก้ไข 

3.ความรับผิดขอบ 
 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์มีอ านาจหน้าที่ในการพิทักษ์ซึ่งสิทธิความปลอดภัย และความ
เป็นอยู่ที่ดี ของอาสาสมัคร ( ICH GCP 3.1.1) และชุมชนที่เข้าร่วมในโครงการวิจัยรวมถึงการวิจัยที่ใช้เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงาน และหรือใช้ทรัพยากรของหน่วยงาน ภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับ
มนุษย์ และหน่วยงานที่ผู้วิจัยสังกัด 
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4. ขั้นตอนการปฏิบัติและผู้รับผิดชอบ 
 

ขั้นตอน การปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 

1 หลักจริยธรรม คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 

2 องค์ประกอบของคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 

3 คุณสมบัติของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย 
เกี่ยวกับมนุษย์ 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 

4 เงื่อนไขการแต่งตั้งและวาระ การปฏิบัติงาน หัวหน้าหน่วยงาน 

5 การลาออก การพ้นจากต าแหน่ง คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 

6 การแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
เกี่ยวกับมนุษย์ทดแทน 

หัวหน้าหน่วยงาน 

7 ที่ปรึกษาอิสระ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 

8 ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับ
มนุษย์ 

หัวหน้าหน่วยงาน 

9 เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
เกี่ยวกับมนุษย์ 

หัวหน้าหน่วยงาน 

10 บทบาทและความรับผิดชอบของ คณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 

11 องค์ประชุม คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 

12 การพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการจริยธรรม 
การวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
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5. หลักการปฏิบัติ 
5.1 หลักจริยธรรม 

5.1.1 ในการพิจารณาโครงร่างการวิจัยและประเด็นทางจริยธรรม คณะกรรมการฯ ตระหนักถึงความแตกต่าง 
ด้านระเบียบ ประเพณี และแนวทางการปฏิบัติด้านการวิจัยและการปฏิบัติทางการแพทย์ในแต่ละ
ท้องถิ่น 

5.1.2 คณะกรรมการฯ ต้องพยายามหาข้อมูลที่เก่ียว ข้องกับข้อก าหนดและสภาพของพ้ืนที่ต่างๆ ที่โครงร่าง 
การวิจัยเสนอจะลงไปศึกษาวิจัย 

5.1.3 คณะกรรมการฯ จะต้องหาข้อมูลจากคณะกรรมการจริยธรรมและนักวิจัยในท้องถิ่น (ถ้ามี) ถึง
ผลกระทบของโครงร่างการวิจัยที่เห็นชอบ 

5.1.4 แนวทางในการทบทวนพิจารณาด้านจริยธรรมของโครงการวิจัยที่ท าการศึกษาหรือทดลองเก่ียวกับ 
มนุษย์ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ จะยึดถือการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกท่ีดี ที่
บัญญัติใน : 

1. แนวทางจริยธรรมการท าวิจัยในคนในประเทศไทย ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ. 2550 
2. แนวปฏิบัติและประเด็นพิจารณาทาง ชีวจริยธรรมด้านการท าวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
สมัยใหม่ที่เก่ียวข้องกับมนุษย์ (แนวปฏิบัติการวิจัยทางพันธุกรรม แนวปฏิบัติการวิจัยด้านสเ ต็มเซลล์ ใน
มนุษย์ แนวปฏิบัติการจัดท าข้อตกลงการใช้ตัวอย่างทางชีวภาพเพ่ือการวิจัยระหว่างสถาบัน) พ.ศ. 2545 
3. ค าประกาศสิทธิของผู้ปุวย พ.ศ. 2541 
4. พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 
5. ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2549 หมวด 9 
6. พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 
7. ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม เรื่อง การปลูกถ่ายเซลล์ ต้นก าเนิด

เพ่ือการรักษา พ.ศ. 2552 
8. หลักการแห่งค าประกาศเฮลซิงกิ 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 
15. มาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (มคจม.ของสภาวิจัยแห่งชาติ) 

หมายเหตุ คณะกรรมการสามารถเลือกใช้หรือเพ่ิมเติมตามความเหมาะสม ทั้งนี้ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายของประเทศไทย 
และกฎระเบียบอ่ืนๆ ในท้องถิ่น 
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5.2 องค์ประกอบของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
5.2.1 หัวหน้าหน่วยงานท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
5.2.2 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5คน (ICH GCP3.2.1) แต่

องค์ประชุมต้องมีอย่างน้อย 5 คน (WHO 2011) 
5.2.3 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ ต้องมีกรรมการอย่างน้อย 1 คนที่ไม่เก่ียวขอ้งกับวิทยาศาสตรห์รือ

วิทยาศาสตร์การแพทย์และอย่างน้อย 1 คน เป็นบุคคลภายนอกที่ไม่สังกัดหน่วยงาน (Non-affiliation) 
5.2.4 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ ต้องมีพ้ืนฐานความรู้ที่หลากหลาย เพ่ือส่งเสริมให้ การ

พิจารณาโครงร่างการวิจัยมีความสมบูรณ์และเหมาะสม 
5.2.5 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ ต้องประกอบด้วยบุคคลในสาขาวิชาชีพ เช่น แพทย์ เภสัชกร 

พยาบาลเทคนิคการแพทย์ การแพทย์แผนไทย นักสังคมศาสตร์ นักกฎหมาย นักสถิติ 
5.2.6 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ แต่ละคนอาจมีพ้ืนฐานข้างต้นมากกว่า 1 ข้อ 
5.2.7 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ ต้องประกอบด้วยเพศชายและเพศหญิงในสัดส่วน ที่เหมาะสม 
5.2.8 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ ควรประกอบด้วยหลายกลุ่มอายุ 

5.3 คุณสมบัติของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
5.3.1 การคัดเลือกคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกันมนุษย์ พิจารณาจากความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ซึ่ง
สอดคล้องกับองค์ประกอบของคณะกรรมการในข้อ 5.2 และมีความสนใจ รวมทั้งเต็มใจที่จะอุทิศเวลา ความรู้
ความสามารถในการท าหน้าที่ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ คณะกรรมการ จริยธรรมการวิจัย
เกี่ยวกับมนุษย์ต้องผ่านการอบรมด้านหลักจริยธรรมการท าวิจัยในมนุษย์ และ/หรือ ICH GCP อย่างน้อย 1 ครั้ง ใน
รอบ 2 ปี ต้องผ่านการอบรม SOPs ของหน่วยงาน 
5.3.2 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ ต้อง เปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษร หากมีความเก่ียวข้อง 
ทางด้านการเงิน ด้านวิชาชีพ หรืออ่ืนๆ ในโครงร่างการวิจัยที่พิจารณาคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับ
มนุษย์ มีหน้าที่ตัดสินว่าในกรณีที่กรรมการบางท่านอาจมีการขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะสามารถร่วมในการให้
ค าแนะน าและตัดสินในโครงร่างการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ ดังกล่าวได้มากน้อยเพียงใด 
5.3.3 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ ต้องลงนามข้อตกลงเรื่องการรักษาความลับที่เกี่ยวกับ การ
พิจารณาของที่ประชุม ตั้งแต่เริ่มรับหน้าที่ ทั้งนี้ข้อตกลงเรื่องการรักษาความลับจะช่วยปกปูอง คุ้มครองความลับและ
ความเป็นส่วนตัวของทุกฝุายที่เก่ียวช้อง 
5.3.4 หัวหน้าหน่วยงานท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
ประธาน/รองประธาน/กรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ อาจมาจากหน่วยงานอื่น ที่ได้ ยกเว้น เลขานุการคณะ
กรรมการฯ 
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5.4 เงื่อนไขการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ และวาระการปฏิบัติงาน 
5.4.1 กรณีแต่งตั้งครั้งแรกหัวหน้าหน่วยงานควรเป็นผู้คัดเลือกประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์
ประธานเป็นผู้สรรหารองประธาน เลขาฯ และคณะกรรมการทั้งหมด/สมัครด้วยตนเอง โดยมีวาระการปฏิบัติหน้าที่ 2 ปี 
5.4.2 การแต่งตั้งประธานฯรองประธานฯเลขานุการฯ ผู้ช่วยเลขานุการและคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
เกี่ยวกับมนุษยใ์นครั้งต่อๆ ไป คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์จะเสนอรายชื่อผู้ที่สมควรเป็นประธาน 
รองประธานฯเลขานุการฯ ผู้ช่วยเลขานุการฯ และคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ ให้หัวหน้า
หน่วยงานพิจารณาประกาศแต่งตั้ง หรือใช้แนวทางของการแต่งตั้งครั้งแรก 
5.4.3 วาระของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 2 ปี กรรมการ
จริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ที่พ้นต าแหน่งตามวาระมีสิทธิที่จะได้รับการแต่งตั้งได้อีก 
5.4.4 เงื่อนไขการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 

การแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
(1) เต็มใจที่จะเปิดเผยชื่อ อาชีพ และหน่วยงานที่สังกัดต่อสาธารณะ 
(2) รายรับและค่าใช้จ่ายทั้งปวง (ถ้ามี) ที่เก่ียวข้องกับการท างานในฐานะคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
เกี่ยวกับมนุษย์ ต้องมีการลงบันทึกและพร้อมที่จะเปิดเผยต่อสาธารณะเมื่อมีการร้องขอ ค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ อาจพิจารณาตามความเหมาะสมของหน่วยงาน 
(3) คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ และที่ปรึกษาอิสระ ต้องลงนามในข้อตกลงเรื่อง การ
รักษาความลับที่เกี่ยวกับการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยในที่ประชุมข้อมูลเกี่ยวกับอาสาสมัคร และเรื่อง
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

5.5 การลาออก การพ้นจากต าแหน่ง และการแต่งตั้งทดแทน 
5.5.1 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ ที่ประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระการปฏิบัติงาน ต้องยื่น
หนังสือขอลาออกต่อประธานคณะกรรมการฯ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับ
มนุษย์ 
5.5.2 การพ้นต าแหน่งนอกเหนือจากการครบวาระการปฏิบัติหน้าที่ จะกระท าได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ต้องพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นความผิดอันได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
(4) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(5) เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(6) มีเหตุบกพร่องอย่างมากต่อหน้าที่หรือมีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง และกรรมการ กึ่งหนึ่ง
เห็นสมควรให้ออกจากต าแหน่ง 
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5.5.3คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ จะเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 5.2 ข้างต้น เพ่ือให้หัวหน้า
หน่วยงานพิจารณาแต่งตั้งทดแทนคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ที่ออกไป ไม่ว่าด้วยเหตุใด เพ่ือให้
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์มีองค์ประกอบครบถ้วนตาม ข้อ 5.2 

5.6การแต่งตั้งคณะกรรมการสมทบ เพื่อพิจารณาจริยธรรมการวิจัย 
 หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาและประกาศแต่งตั้งบุคคลที่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ เสนอชื่อ เป็น
คณะกรรมการสมทบฯ 
5.7การแต่งตั้งท่ีปรึกษาอิสระ (independent consultant) 
 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์เสนอชื่อผู้ที่มีความเชี่ยวชาญสาขาต่างๆ พร้อมประวัติและ ผลงาน 
(CV) เพ่ือจัดท าบัญชีรายชื่อผู้เชี่ยวชาญ เมื่อจ า เป็นต้องขอค าปรึกษา จึงจะเสนอหัวหน้าหน่วยงานพิจารณาแต่งตั้ง ที่
ปรึกษาอิสระเป็นครั้งๆ การท าหน้าที่ที่ปรึกษาจะสิ้นสุดเมื่อให้ค าปรึกษาต่อโครงร่างการวิจัยนั้นๆ เสร็จสิ้น คณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ อาจเลือกที่ปรึกษาอิสระจากรายชื่อคณะกรรมการสมทบๆ ได้ 

5.7.1คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ หรือผู้ทบทวนโครงร่างการวิจัยอาจเสนอให้ขอ ค าปรึกษาจากที่
ปรึกษาอิสระ เพื่อขอความคิดเห็นหรือขอค าแนะน าในประเด็นวิชาการและจริยธรรมต่อโครงร่างการวิจัย 
5.7.2ประธาน หรือเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์เลือกที่ปรึกษาอิสระที่เชี่ยวชาญ ในสาขา
เฉพาะที่เก่ียวข้องกับโครงร่างการวิจัยจากรายชื่อคณะกรรมการสมทบๆ หรือบัญชีรายชื่อที่ ท าไว้ (ดู MOPH REC 05) 
เพ่ือส่งโครงร่างการวิจัยพร้อมประเด็นที่จะให้พิจารณาเสนอความเห็น (opinion) 
5.7.3คุณสมบัติของที่ปรึกษาอิสระนอกจาก เป็นคณะกรรมการสมทบๆ อาจ เป็นผู้แทนของชุมชนหรือผู้ปุวย หรือ เป็น
ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ สถิติ สังคมศาสตร์ กฎหมาย จริยธรรม ศาสนา โดยมีเงื่อนไขการปฏิบัติหน้าที่ที่ชัดเจน ลง
นามในเอกสารค ารับรองในการรักษาข้อมูลความลับและเปิดเผยการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

5.8 คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
 ประธานฯเลขาฯ ผู้ช่วยเลขาฯ คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ต่อไปนี้มีหน้าที่ความ รับผิดชอบต่อการท าหน้าที่ของ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ ดังต่อไปนี้ 

5.8.1ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ มีหน้าที่ดังนี้ 
(1)เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
(2)ด าเนินการประชุมพิจารณาโครงร่างการวิจัย สรุปหลังการอภิปรายโครงร่างการวิจัย ( protocol) เสร็จสิ้น 
และสรุปหลังการอภิปรายเอกสารข้อมูลค าอธิบายส าหรับอาสาสมัครในการวิจัยและใบยินยอม ( Informed 
consent form) เสร็จสิ้น 
(3)สรุปผลการลงมติเม่ือสิ้นสุดการอภิปรายโครงร่างการวิจัยและเอกสารข้อมูลๆ กับเอกสารใบยินยอม 
(4)ให้ความเห็นชอบผู้พิจารณาทบทวนโครงร่างการวิจัยตามที่เลขาฯหรือกรรมการจริยธรรม ฯ ที่ได้รับ
มอบหมายเสนอชื่อ 
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5.8.2 รองประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ มีหน้าที่ดังนี้ 
(1) เป็นประธานที่ประชุมในกรณีที่ประธานไม่สามารถมาประชุมได้ 
(2) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 

5.8.3 เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ มีหน้าที่ดังนี้ 
(1) รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการการด าเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
เกี่ยวกับมนุษย์ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวิธีด าเนินการมาตรฐาน 
(2) เสนอชื่อกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เป็นผู้ทบทวนโครงร่างการวิจัยเพื่อเสนอ
ประธานฯ รับรอง 
(3) จัดองค์ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
(4) เตรียมเอกสารและหรือตรวจเอกสารประกอบการประชุม 
(5) ดูแลการด าเนินงานในส านักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ 
(6) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 

5.8.4 ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ มีหน้าที่ดังนี้ 
ช่วยเหลือหรือปฏิบัติหน้าที่แทนเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ใน
กรณีท่ี เลขาฯ ไม่สามารถมาประชุมได้ 

5.8.5 เจ้าหน้าที่ประจ าส านักงานฯ มีหน้าที่ 
(1) ตรวจรับเอกสารโครงร่างการวิจัย ให้ข้อมูลกับผู้มาติดต่อ 
(2) ช่วยเหลือคณะกรรมการบริหารส านักงาน ฯ (ถ้ามี) เลขานุการฯ ผู้ช่วยเลขานุการ ฯ ในด้าน
การบริหารจัดการการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
ตามข้อ 5.9 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวิธีด าเนินการมาตรฐาน 
(3) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามสัญญาการจ้างงาน 

5.9 ส านักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
5.9.1 ส านักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ ประกอบด้วยหัวหน้าส านักงานฯ และ 

เจ้าหน้าที่ประจ าส านักงานอย่างน้อย 2 คน(ให้หน่วยงานพิจารณาจ านวนที่เหมาะสมกับปริมาณ 
โครงร่างการวิจัยที่ยื่นให้พิจารณาต่อปี) 

5.9.2 ส านักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(1) จัดระบบ วิธีการเก็บ วิธีการสืบค้นโครงร่างการวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
(2) เตรียม เก็บรักษา แจกจ่ายเอกสารโครงร่างการวิจัย 
(3) จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์อย่างสม่ าเสมอ 
(4) เตรียมและเก็บรักษาวาระการประชุมและรายงานการประชุม 
(5) เก็บรักษาระบบเอกสารและเอกสารส าคัญของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
(6) ติดต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ และผู้วิจัยที่ยื่นโครงร่างการวิจัย 
(7) จัดให้มีการอบรมเจ้าหน้าที่ส านักงานฯ และคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
จัดให้มีการเตรียม พิจารณา ทบทวน และแจกจ่ายวิธีด าเนินการมาตรฐานและหลักเกณฑ์ 
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(9) ให้การสนับสนุนที่จ าเป็นแก่กิจกรรมของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
(10) ให้ข้อมูลใหม่ๆในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับจริยธรรมการวิจัยด้านสุขภาพและเอกสารที่เกี่ยวข้อง แก่
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
(11) จัดท าสรุปผลการด าเนินงานประจ าปีเพ่ือเสนอต่อหัวหน้าหน่วยงาน 

5.10 บทบาทและความรับผิดขอบของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
5.10.1 เข้าร่วมประชุม 
5.10.2 พิจารณา ทบทวน โครงร่างการวิจัยที่เสนอเข้ารับการพิจารณา 
5.10.3 ติดตามรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ท่ีร้ายแรงและเสนอแนะมาตรการที่เหมาะสม 
5.10.4 ทบทวนรายงานความก้าวหน้าและการวิจัยที่ด าเนินอยู่ตามความเหมาะสม 
5.10.5 ประเมินรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
5.10.6 เก็บรักษาเอกสารและผลการประชุมของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ เป็นความลับ 
5.10.7 แจ้งการขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ถ้ามี) 
5.10.8 ร่วมในกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องด้านหลักจริยธรรมการท าวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ ได้แก่ การปกปูอง 
อาสาสมัครในการวิจัยSOPs และ GCP 
5.10.9 หน้าที่อื่นๆ ตามท่ีประธานฯ มอบหมายในขอบเขตของงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
 

5.11 องค์ประชุม 
องค์ประชุมของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ ต้องประกอบด้วยคณะกรรมการจริยธรรม การ

วิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ อย่างน้อย 5 คน (WHO 2011) โดยมี 
5.11.1 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ อย่างน้อย 1 คน ไม่ใช่ผู้ที่สังกัดหน่วยงาน 
5.11.2 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ อย่างน้อย 1 คน ไม่เกี่ยวข้องกับงานด้านการแพทย์ หรือ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ (ICH GCP 3.2.1) เช่น เป็นนักกฎหมาย นักสถิติ คณะกรรมการ จริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับ
มนุษย์ คนหนึ่งอาจมีคุณสมบัติดังกล่าวทั้งข้อ 1 และข้อ 2 ได้ 
5.11.3 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ อย่างน้อย 2 คนที่มีความรู้ หรือประสบการณ์ ปัจจุบันใน
วิชาชีพในการดูแลรักษาผู้ปุวย (เ ช่น แพทย์ พยาบาล เภสัชกร เทคนิคการแพทย์ แพทย์แผนไทย นักจิตวิทยา นัก
สังคมสงเคราะห์ ตามความเหมาะสม) โดยต้องเป็นแพทย์ อย่างน้อย 1 คน 
5.11.4 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ ที่มีความรู้และประสบการณ์ในสาขาการวิจัย อย่างน้อย 1 คน 
5.11.5 การจัดองค์ประชุมให้ครบตามข้างต้นหากไม่มีคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ ที่มีความ
เชี่ยวชาญตรงกับสาขาของโครงร่างการวิจัย หรือคณะกรรมการฯ ที่สามารถเข้าประชุมมีจ านวนไม่ครบองค์ประกอบ
ให้คัดเลือกรายชื่อจากคณะกรรมการสมทบฯ เข้าร่วมประชุม 
5.11.6 ควรมีคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ ที่เป็นนักกฎหมาย หรือมีความรู้ทางกฎหมาย อย่าง
น้อย 1 คน 
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5.12 การพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
 การพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ ใช้ฉันทามติของที่ประชุม (consensus) 
ยกเว้นกรณีที่ไม่สามารถตกลงกันได้ให้ใช้วิธีการลงคะแนน (voting) โดยใช้แบบฟอร์มที่ระบุ ชื่อและลายเซ็นของกรรมการ
ผู้ลงคะแนน (AF 03-02) ผลการพิจารณาถือความเห็นของคณะกรรมการส่วนใหญ่เป็นมติ 
5.13 การส่งผลการพิจารณาให้ผู้วิจัย 
 ส านักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์อาจแจ้งล่วงหน้าทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ภายใน7 วัน 
และท าหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้วิจัยภายใน  7 วันท าการหลังจากมีมติ กรณีให้ความเห็นชอบจะส่งหนังสือแจ้งผล
การพิจารณาพร้อมกับเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้องที่ได้รับการประทับตรารับรองจากส านักงาน คณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
6. ภาคผนวก 

AF 01-02 แผนภูมิโครงสร้างองค์กร 
AF 02-02 แบบฟอร์มและแฟูมประวัติคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย 
AF 03-02 แบบฟอร์มการโหวตให้คะแนน 

7. เอกสารอ้างอิง 
7.1 Standards and Operational Guidance for Ethics Review of Health-Related Research with 
Human Participants, WPIO 2011. 
7.2 International Conference on Harmonization, Good Clinical Practice Guideline (ICH GCP 2016) 
และ ICH GCP 1996 ฉบับภาษาไทย (ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2552) แปลโดยกองควบคุมยา ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
7.3 หลักการแห่งค าประกาศเฮลซิงกิ พ.ศ. 2556 (Declaration of Helsinki 2013) 
7.4 International Ethical Guidelines for Health-Related Research Involving Humans (CIOMS 2016) 
7.5 แนวทางจริยธรรมการท าวิจัยในคนในประเทศไทย ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ. 2550 
7.6 แนวปฏิบัติและประเด็นพิจารณาทาง ชีวจริยธรรมด้านการท าวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่ ที่
เกี่ยวข้องกับมนุษย์ (แนวปฏิบัติการวิจัยทางพันธุกรรม แนวปฏิบัติการวิจัยด้านสเ ต็มเซลล์ในมนุษย์ แนวปฏิบัติการ
จัดท าข้อตกลงการใช้ตัวอย่างทางชีวภาพเพ่ือการวิจัยระหว่างสถาบัน พ.ศ. 2545 
7.7 หลักจริยธรรมพื้นฐานส าหรับการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ.2522 (The Belmont Report 1979) 
7.8 ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2549 หมวด 9 การศึกษา
และการทดลองในมนุษย์ 
7.9 พระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2537 
7.10 พระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
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7.11 พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2537 
7.12 พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
7.13 พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 
7.14 พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540 
7.15 พระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. 2547 
7.16 พระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบ าบัด พ.ศ. 2547 
7.17 พระราชบัญญัติวิชาชีพการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 
7.18 พระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 
7.19 พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 และข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
เวชกรรม พ.ศ. 2549 
7.20 พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 
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ใบสรุปการเตรียมวิธีด าเนินการมาตรฐาน 

 
ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2554 ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2562 

  

เตรียมโดย 
 

คณะกรรมการจริยธรรม 
การวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 

  

วันที่ 
  

 

15 สิงหาคม 2562 
  

 
อนุมัติโดย 

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

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

(นายทรงเกียรติ เล็กตระกูล) 

  

ต าแหน่ง 
 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาล 
  

วันที่อนุมัติ 
  

 

29 ตุลาคม 2562 
  

การแก้ไข 
 

ปรับปรุงตามรอบทุก 3 ปี 
  

เหตุผลที่แก้ไข 
 

เพ่ือให้สอดคล้องกับ 
มาตรฐานปัจจุบัน 
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1. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้อ่าน เข้าใจ ยอมรับ และลงนามในเอกสารการรักษาความลับ ที่เก่ียวข้อง กับข้อมูล ใน

โครงร่างการวิจัย และเพ่ือให้การพิจารณาโครงร่างการวิจัยเป็นไปตามหลักจริยธรรมโดยปราศจากการขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษยโ์รงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

2. ขอบเขต 
วิธีด าเนินการของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษยโ์รงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ในเรื่องการ

รักษาความลับและการขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

3. ความรับผิดชอบ 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช และเจ้าหน้าที่ส านักงาน ฯ 

ทุกคนต้องอ่าน เข้าใจ ยอมรับ และลงนามในเอกสารการรักษาความลับก่อนเริ่มปฏิบัติงาน พร้อมทั้งยอมรับ และปฏิบัติ
ตามแนวทางที่ระบุในวิธีด าเนินการมาตรฐานเพ่ือปูองกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
เกี่ยวกับมนุษย์ และเจ้าหน้าที่ส านักงานฯ ในการพิจารณาโครงร่างการวิจัย 
 
4. ขั้นตอนการปฏิบัติและผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตอน การปฏิบัติ ผู้รับผิดขอบ 

1 
อ่านเอกสารการรักษาความลับ/  

การขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ และ
เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ 

2 
ลงนามในเอกสารการรักษาความลับ/  

การขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ และ
เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ 

3 
ตระหนักถึงความส าคัญของการรักษา 
ความลับ/การขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ และ
เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ 
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5. หลักการปฏิบัติ 
5.1 การอ่านเอกสารการรักษาความลับ/การขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องได้รับเอกสาร 
การรักษาความลับ และอ่านท าความเข้าใจก่อนเริ่มปฏิบัติงาน 

5.2 การลงนามในเอกสารการรักษาความลับ/การขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ เจ้าหน้าที่ส านักงาน ฯ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องลงนาม และ

ระบุวันที่ที่ลงนามในเอกสารการรักษาความลับ ทั้งนี้ต้องลงนามภายใน 10 วันท าการหลังมีค าสั่ งแต่งตั้งให้เป็น 
กรรมการฯ หากยังไ ม่ลงนามจะยังไ ม่สามารถร่วมปฏิบัติงานกับส านักงานฯ รวมถึงไ ม่สามารถเข้าร่วมการประชุม 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ เอกสารนี้จะเก็บรักษาไว้ที่ส านักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย 
เกี่ยวกับมนุษย์ คณะกรรมการสมทบสามารถลงนามในวันแรกที่มาร่วมประชุม (การลงนามในเอกสารการรักษาความลับ 
ลงนามครั้งเดียว มีผลตลอดวาระการเป็นกรรมการ) 

5.3 การตระหนักถึงความส าคัญชองการรักษาความลับ/การขัดกันแห่งผลประโยชน์ 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ต้องตระหนักถึง 

ความส าคัญของการพิจารณาโครงร่างการวิจัยใดๆ ที่กรรมการฯ คนหนึ่งคนใดมีการขัดแย้งทางผลประโยชน์ (เช่นในฐานะ
นักวิจัยในเรื่องเดียวกันหรือมีส่วนร่วมกับผู้ให้ทุนการวิจัย เป็นต้น) กรรมการฯ ท่านนั้นต้องเปิดเผยการขัดแย้ง ทาง
ผลประโยชน์กับโครงการวิจัย สามารถให้ข้อคิดเห็นแก่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ได้ ทั้งนี้ ขึ้นกับ
ความเห็นของที่ประชุม แต่ต้องไม่เข้าร่วมในกระบวนการพิจารณาหรือลงมติในโครงร่างการวิจัยนั้นๆ (ICH GCP 3.2.1) 
รวมทั้งการรักษาความลับอันเกี่ยวข้องกับข้อมูลในโครงร่างการวิจัย การพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการ จริยธรรม
การวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ และข้อมูลอื่นๆ ที่เก่ียวข้องและให้บันทึกการไม่อยู่ในที่ประชุม ระหว่างการลงมติไว้ใน รายงาน
การประชุมด้วย 
6. ภาคผนวก 
 AF 01-03  ค ารับรองในการรักษาข้อมูลความลับและเปิดเผยการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของ คณะกรรมการ  
     จริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
 AF 02-03  ค ารับรองในการรักษาข้อมูลความลับส าหรับผู้มาเยี่ยมสังเกตการณ์การประชุมของคณะกรรมการฯ  
     (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
 AF 03-03  ค ารับรองในการรักษาข้อมูลความลับของเจ้าหน้าที่ส านักงานจริยธรรมการวิจัย 
 
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 ส านักงาน 
คณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข 

7.2 แนวทางจริยธรรมการท าวิจัยในคนในประเทศไทย ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ.2550 
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เตรียมโดย 
 คณะกรรมการจริยธรรม 
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1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช และเจ้าหน้าที่
ส านักงานฯตระหนักถึงความส าคัญของการเพิ่มพูนความรู้และมีโอกาสได้เข้ารับการ ฝึกอบรมด้านจริยธรรมการท า
วิจัย เพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถของตนเอง 
1.2 เพ่ือให้ส านักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ตระหนัก
ถึงความส าคัญ และให้การสนับส นุนการฝึกอบรมด้านจริยธรรมการท าวิจัยและการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกท่ีดี 
หรือ ICH GCP แก่คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ส านักงานฯ 

2. ขอบเขต 
วิธีด าเนินการมาตรฐานในส่วนการฝึกอบรม ครอบคลุมถึงคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ และ 

เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ 

3. ความรับผิดชอบ 
3.1 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ทุกคนต้องผ่านการฝึกอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยและการ

ปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกท่ีดี (Good Clinical Practice) หรือ ICH GCP ก่อนเริ่มการปฏิบัติงาน 
3.2 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์และเจ้าหน้าที่ส านักงานฯ ต้องมีความรับผิดชอบในการ

แสวงหาความรู้ และเข้าร่วมการฝึกอบรมด้านจริยธรรมการท าวิจัยอย่างสม่ าเสมอ 
 
4. ขั้นตอนการปฏิบัติและผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตอน การปฏิบัติ ผู้รับผิดขอบ 

1 หัวข้อความรู้ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ และ
เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ 

2 การเข้ารับการฝึกอบรม  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ และ
เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ 

3 การเก็บหลักฐานการฝึกอบรม คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ และ
เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ 
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5. หลักการปฏิบัติ 
5.1 หัวข้อความรู้  

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ และเจ้าหน้าที่ส านักงานฯ ต้องมีความรู้เป็นอย่างดีในเรื่อง
ต่อไปนี้ 
(1) การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกท่ีดี หรือ ICH Good Clinical Practice (ICH GCP) 
(2) หลักการแห่งค าประกาศเฮลซิงกิ (Declaration of Helsinki) 
(3) International Ethical Guidelines for Health-Related Involving Humans (CIOMS 2016) 
(4) หลักจริยธรรม Belmont Report 1979 
(5) แนวทางจริยธรรมการท าวิจัยในมนุษย์ ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ. 2550 
(6) ข้อบังคับของสาขาวิชาชีพ 
(7) มาตรฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ของหน่วยงานตนเอง 

5.2 การเข้ารับการ ฝึกอบรม 
5.2.1 มีการเพิ่มพูนความรู้ด้วยการติดตามข่าวสาร/การฝึกอบรม (การอบรมอาจมี ช่องทางอบรมทาง
ออนไลน์) การประชุมด้านจริยธรรมการท าวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างน้อยทุก2ปี  
5.2.2 มีการประกาศหรือแจ้งให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ และเจ้าหน้าที่ส านักงาน ฯ
ทราบโดยทั่วถึงถึงรายละเอียดของการฝึกอบรมและการประชุมด้านจริยธรรมการท าวิจัย 
5.2.3 มีการคัดเลือกหรือส่งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ และเจ้าหน้าที่ส านักงานฯ เ ข้า
ร่วมการฝึกอบรมและการประชุมด้านจริยธรรมการท าวิจัย 
5.2.4 มีทุนสนับส นุนให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ และเจ้าหน้าที่ส านักงานฯ เข้าร่วม 
การฝึกอบรมและการประชุมด้านจริยธรรมการท าวิจัย 
5.2.5 เจ้าหน้าที่บริหารส านักงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ ต้องได้รับการเพิ่มพูน 
ความรู้ด้านการบริหารจัดการส านักงานโดยวิธีต่างๆ เช่น การฝึกอบรมหรือศึกษาดูงาน อย่างน้อย ทุก 2 ปี 

5.3 การเก็บหลักฐานการฝึกอบรม  
5.3.1 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ และเจ้าหน้าที่ส านักงาน ฯ ที่เข้าร่วมการฝึกอบรม
และการประชุมด้านจริยธรรมการท าวิจัย ต้องท าสรุปรายงานส่งประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
เกี่ยวกับมนุษย์ เมื่อส าเร็จการฝึกอบรมหรือการประชุมนั้นๆ สรุปรายงานต้องเก็บรักษาไว้ในส่วนเอกสาร
ของส านักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
5.3.2 หลักฐานการเข้าร่วมการฝึกอบรมหรือการประชุม เช่น ส าเนาใบรับรอง หรือประกาศนียบัตร ต้อง 
เก็บรักษาไว้ในแฟูมคณะกรรมการฯ และส่วนเอกสารของส านักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย 
เกี่ยวกับมนุษย์ 
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1. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเป็นแนวทางในการคัดเลือกและแต่งตั้งที่ปรึกษาอิสระของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ในการพิจารณาโครงร่างการวิจัยเฉพาะประเด็นที่คณะกรรมการขอค าปรึกษา 
2. ขอบเขต 
 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ของหน่วยงานจะคัดเลือกและจัดท ารายชื่อผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ 
เมื่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์พิจารณาแล้วเห็นว่าโครงร่างการวิจัยใดต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือ
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ จะเลือกผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น
จากรายชื่อผู้เชี่ยวชาญ หรือจากรายชื่อคณะกรรมการสมทบประธาน/เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับ
มนุษย์ จะเชิญผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น เพ่ือช่วยทบทวนโครงร่างการวิจัยเฉพาะประเด็นที่คณะกรรมการ ขอค าปรึกษา 
3. ความรับผิดชอบ 
 ที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ของหน่วยงานเสนอชื่อผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่ต้องการ เพ่ือเป็น
ที่ปรึกษาอิสระส าหรับโครงร่างการวิจัยเฉพาะประเด็นที่คณะกรรมการขอค าปรึกษา และประธานคณะกรรมการ 
จริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์เห็นชอบ 
4. ขั้นตอนการปฏิบัติและผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตอน การปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 

1 เสนอชื่อและคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญ 
สาขาต่างๆ 

 
 
 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 

2 จัดท ารายชื่อผู้เชี่ยวชาญ 
ในสาขาต่างๆ 

เลขานุการ 
และส านักงาน 

3 การคัดเลือกที่ปรึกษาอิสระส าหรับ 
โครงร่างการวิจัย 

ที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย 
เกี่ยวกับมนุษย์ และประธานฯ 

4 การขอค าปรึกษา  เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
และส านักงานคณะกรรมการฯ 

5 การสิ้นสุดการปรึกษา ที่ปรึกษาอิสระ 
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5. หลักการปฏิบัติ 
5.1 การคัดเลือกที่ปรึกษาอิสระ 

5.1.1 คณะกรรมการสมทบฯ ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ ที่ครอบคลุมสาขาการวิจัยของข้อเสนอ 
การวิจัยที่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์พิจารณา 
5.1.2 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์สามารถเสนอชื่อผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ทบทวน 
คุณวุฒิผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ และที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมฯ ให้การรับรอง 
5.1.3 เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ และส านักงานฯ จัดท าบัญชีรายชื่อ 
ผู้เชี่ยวชาญให้เป็นที่ปรึกษา 
5.1.4 ที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ เลือกผู้เชี่ยวชาญจากรายชื่อคณะกรรมการ 
สมทบฯ หรือจากบัญชีรายชื่อผู้เชี่ยวชาญ ให้เป็นที่ปรึกษาอิสระในการพิจารณาโครงการวิจัยที่ต้องการ 
5.1.5 เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ และส านักงานฯติดต่อผู้เชี่ยวชาญเพ่ือ ขอให้
เป็นที่ปรึกษาอิสระ 

5.2 การขอค าปรึกษา 
5.2.1 เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์จัดส่งโครงร่างการวิจัยให้ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็น
ที่ปรึกษาอิสระพร้อมกับแบบรายงานความเห็นของที่ปรึกษาอิสระ และเอกสารการรักษา ความลับให้ที่
ปรึกษาอิสระลงนาม 
5.2.2 ผู้เชี่ยวชาญสรุปและแสดงความเห็นในแบบรายงานของที่ปรึกษาอิสระเพ่ือเลขานุการคณะกรรมการ 
จริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์น าเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมฯ 
5.2.3 อาจเชิญผู้เชี่ยวชาญมารายงานความเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมฯ 
5.2.4 รายงานของที่ปรึกษาอิสระจะถูกเก็บไว้เป็นส่วนหนึ่งในแฟูมเอกสารการพิจารณาโครงร่างการวิจัย นั้นๆ 

  5.3 การสิ้นสุดการปรึกษาอิสระ 
   เมื่อสิ้นสุดการพิจารณาโครงร่างการวิจัยถือว่าสถานภาพการเป็นที่ปรึกษาอิสระของโครงการวิจัยนั้นสิ้นสุดลง 
6. ภาคผนวก 
  AF 01-05 ค ารับรองในการรักษาข้อมูลความลับของที่ปรึกษาอิสระ 
  AF 02-05 รายชื่อที่ปรึกษาอิสระ 
  AF 03-05 แบบฟอร์มและแฟูมประวัติที่ปรึกษาอิสระ 
  AF 04-05 แบบรายงานความเห็นของที่ปรึกษาอิสระ 
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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 ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
7.2 แนวทางจริยธรรมการท าวิจัยในคนในประเทศไทย ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ. 2550  

........................................................... 
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1. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเป็นแนวทางให้เลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ หรือเจ้าหน้าที่
ส านักงานฯ จัดการกับโครงร่างการวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้องที่ส่งเข้ามาให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับ 
มนุษย์พิจารณา 
2. ขอบเขต  
 วิธีด าเนินการมาตรฐานครอบคลุมการบริหารจัดการโครงร่างการวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  

2.1โครงร่างการวิจัยที่ส่งเข้าพิจารณาครั้งแรก (submission for initial review) 
2.2โครงร่างการวิจัยที่ส่งเข้ามาใหม่ ภายหลังจากแก้ไขตามเสนอแนะของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย เกี่ยวกับ
มนุษย์ (resubmission of protocols with corrections ) 
2.3ส่วนแก้ไขเพ่ิมเติมโครงร่างการวิจัย (protocol amendment) 
2.4รายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย (progress report) 
2.5 รายงานการเบี่ยงเบน/ฝุา ฝืนการไม่ปฏิบัติตามโครงร่างการวิจัย ( Non-Compliance/Violation Protocol 
report) 
2.6รายงานการยุติโครงการวิจัย (protocol termination report) 
2.7 รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง (serious adverse event (SAE) reports) 
2.8รายงานฉบับสมบูรณ์การวิจัย (final report) 

3. ความรับผิดชอบ  
 เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ มีหน้าที่รับบันทึก แจกจ่ายโครงร่างการวิจัย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่ยื่นโดยตรงที่ส านักงานฯส่ง
เป็นเอกสารทางไปรษณีย์ และยื่นผ่านระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เลขานุการคณะกรรมการจริยธรร มการวิจัย ฯท า
หน้าที่คัดกรองโครงร่างการวิจัย ประธาน หรือเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ฯ มีหน้าที่ ก าหนดกรรมการ
ตามจ านวนที่ก าหนดไว้ในวิธีด าเนินการมาตรฐาน ให้เป็นผู้ท าหน้าที่ทบทวนโครงร่างการวิจัยกรรมการ ผู้ทบทวนควรส่ง
รายงานผลการพิจารณาทบทวนให้เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ฯ และเจ้าหน้าที่ส านักงาน ฯก่อนน าเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยฯ เพื่อพิจารณาตัดสิน และส่งผลการพิจารณาให้ผู้วิจัยภายหลัง การประชุม ทั้งนี้
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยฯ จะต้องปฏิบัติอย่างเหมาะสมในการเก็บรักษาความลับ 
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4. ขั้นตอนการปฏิบัติและผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตอน ภาคปฏิบัติ ผู้รับผิดขอบ 

1 รับโครงร่างการวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 

เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ 

2 ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารและข้อมูล เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ 

3 บันทึกวันที่รับโครงร่างการวิจัย/ 

เอกสารที่เกี่ยวข้องและใส่รหัส 

เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ 

4 คัดกรองโครงร่างการวิจัย/เอกสารที่เกี่ยวข้อง เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
เกี่ยวกับมนุษย์ 

5 ก าหนดกรรมการฯ ท าหน้าที่ทบทวนโครงร่างวิจัย ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
เกี่ยวกับมนุษย์ หรือเลขานุการฯ 

6 จัดเอกสารและแจกจ่ายให้คณะกรรมการฯ และผู้ทบทวนหลัก เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ 

7 ประสานงานระหว่างคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย 
เกี่ยวกับมนุษย์ ผู้ทบทวน และผู้วิจัย 

เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
เกี่ยวกับมนุษย์ และเจ้าหน้าที่ส านักงานฯ 
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5. หลักการปฏิบัติ 
5.1 รับโครงร่างการวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

5.1.1โครงร่างการวิจัยที่ส่งเข้าพิจารณาครั้งแรก ดูในวิธีด าเนินการมาตรฐานเรื่องการพิจารณาโครงร่างการวิจัย 
ครั้งแรก(REC 07, 08 และ 09/02.0) 
5.1.2โครงร่างการวิจัยที่ส่งเข้ามาใหม่หรือภายหลังจากแก้ ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 

(1) น าโครงร่างการวิจัยที่ได้รับการพิจารณาครั้งแรกรวมเข้ากับโครงร่างการวิจัยที่ส่งเข้ามาใหม ่
(2) ดูในวิธีด าเนินการมาตรฐานเรื่องการพิจารณาโครงร่างการวิจัยที่ส่งกลับเข้ามา (REC 11/02.0) 

5.1.3ส่วนแก้ไขเพ่ิมเติมโครงร่างการวิจัย 
(1) น าโครงร่างการวิจัยที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติรวมเข้ากับส่วนแก้ไขในโครงร่างการวิจัย 
(2) ดูในวิธีด าเนินการมาตรฐานเรื่องการทบทวนส่วนแก้ไขเพ่ิมเติมโครงร่างการวิจัย (REC 12/02.0) 

5.1.4ส าหรับโครงร่างการวิจัยที่ส่งเข้ามาพิจารณา 
5.1.5รายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย (progress report) ดูในวิธีด าเนินการมาตรฐานใน (REC 13/02.0) 
5.1.6การด าเนินการที่เบี่ยงเบน/ฝุา ฝืน/ไม่ปฏิบัติตามโครงร่างการวิจัย ( non-compliance/violation ดูใน
วิธีด าเนินการมาตรฐานใน REC 15/02.0 
5.1.7รายงานการยุติโครงการวิจัย (Protocol Termination Report) ดูในวิธีด าเนินการมาตรฐานในREC 17/02.0 
5.1.8รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง (Serious Adverse Event (SAE) Reports) REC 18/02.0 
5.1.9รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ดูในวิธีด าเนินการมาตรฐานใน REC 14/02.0 

5.2 ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารและข้อมูล และบันทึกวันที่รับโครงร่างการวิจัย/เอกสารที่เกี่ยวข้อง และใส่รหัส 
5.2.1 โครงร่างการวิจัยที่ส่งเข้าพิจารณาครั้งแรก ดูในคู่มือตรวจสอบความครบถ้วนของโครงร่างการวิจัยที่ส่ง
เข้าพิจารณา 
5.2.2 โครงร่างการวิจัยที่ส่งเข้าใหม่ ดูในคู่มือตรวจสอบความครบถ้วนของโครงร่างการวิจัยที่ส่งเข้าพิจารณา 
5.2.3 ส่วนแก้ไขโครงร่างการวิจัยผู้วิจัยต้องใช้แบบรายงานส่วนแก้ไขเพ่ิมเติมโครงร่างการวิจัย  
5.2.4 บันทึกวันที่รับและใส่รหัส จัดแบ่ง คัดกรอง และมอบหมายคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 

การให้รหัสโครงร่างวิจัย 
(1) ใช้ตัวเลข 3 ตัวส าหรับหมายเลขโครงร่างวิจัย โดยเริ่มต้นที่หมายเลข 001 
(2) โครงร่างวิจัยของปี พ.ศ. 2561 เขียนเป็น/61 ไว้หลังหมายเลขโครงร่างวิจัย 
(3) โครงร่างวิจัยแรกของปี พ.ศ. 2561 คือ 001/61 
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5.3คัดกรอง 

เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ คัดกรองประเภทของโครงร่างการวิจัยและเอกสาร ที่
เกี่ยวข้อง 

5.4มอบหมายคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
ประธานฯ หรือเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์มอบหมายให้กรรมการฯ เป็นผู้ทบทวน 

5.5จัดเอกสาร/เตรียมแจกจ่ายเอกสารให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
ส านักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ๆ จัดเอกสาร (อาจเป็นเอกสารรูปแบบกระดาษ หรือ 
Electronics) เพ่ือแจกจ่ายให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ฯ ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน ท าการเพื่อให้
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยฯ ทบทวน 

5.6  การประสานงาน  ระหว่างกรรมการ ฯ ผู้ทบทวน เลขานุการ ฯ ส านักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย 
เกี่ยวกับมนุษย์ และผู้วิจัย 
ส านักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ฯ โดยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ฯ และเจ้าหน้าที่ 
ส านักงาน ฯจะประสานงานกับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ ผู้ทบทวน เพ่ือให้ได้ผลการ
พิจารณาทบทวนก่อนการประชุมกรรมการ ฯ และการพิจารณาครั้งแรก ( initial review) เสร็จสิ้น ภายใน 1 
เดือนหลังจากยื่นค าร้องพร้อมโครงร่างการวิจัย และเอกสารอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ (**ส านักงานคณะกรรมการ ฯ 
จัดท า flow chart แสดงขั้นตอนการด าเนินการ พร้อมระยะเวลาติดไว้ที่ส านักงานที่สามารถมองเห็นชัดเจนด้วย) 

6. ภาคผนวก  
AF 01-06 แผนภูมิการบริหารจัดการกับโครงร่างการวิจัยที่ยื่นขอรับการพิจารณา AF 02-06 แบบยื่นขอรับการ
พิจารณาจริยธรรมการวิจัย 

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 ส านักงาน 
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
7.2 แนวทางจริยธรรมการท าวิจัยในคนในประเทศไทย ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ. 2550  

………………………………………………………….. 
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ใบสรุปการเตรียมวิธีด าเนินการมาตรฐาน 

 
ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2554 ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2562 

  

เตรียมโดย 
 

คณะกรรมการจริยธรรม 
การวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 

  

วันที่ 
  

 

15 สิงหาคม 2562 
  

อนุมัติโดย 
 
 …………………………………. 

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

 
.......................................
(นายทรงเกียรติ เล็กตระกูล) 

  

ต าแหน่ง 
 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาล 
  

วันที่อนุมัติ 
  

 

29 ตุลาคม 2562 
  

การแก้ไข 
 

ปรับปรุงตามรอบทุก 3 ปี 
  

เหตุผลที่แก้ไข 
 

เพ่ือให้สอดคล้องกับ 
มาตรฐานปัจจุบัน 
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1. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเป็นแนวทางในการทบทวนและประเมินโครงร่างการวิจัยที่ส่งเข้ามาเพ่ือพิจารณา 

2. ขอบเขต 
วิธีด าเนินการมาตรฐานครอบคลุมแนวทางการทบทวนและประเมินโครงร่างการวิจัยทุกฉบับที่ส่งเข้ามาเพ่ือ

พิจารณาครั้งแรก 

3. ความรับผิดชอบ 
 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์มีหน้าที่ทบทวนโครงร่างการวิจัย โดยใช้แนวทางการทบทวน และ
แบบประเมินโครงร่างการวิจัยที่ก าหนดใน SOPs 08/2.0, 09/2.0, และ 10/2.0 

4. ขั้นตอนการปฏิบัติและผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตอน การปฏิบัติ ผู้รับผิดขอบ 

1 ทบทวนผู้วิจัย/โครงร่างการวิจัย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 

2 ทบทวนขั้นตอนและกระบวนการเข้าร่วมโครงการ 
ของอาสาสมัคร 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 

3 ทบทวนบทบาทของชุมชน คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 

4 ทบทวนเอกสารการให้ความยินยอมโดยได้รับข้อมูล คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 

5 สรุปความเห็น คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
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5. หลักการปฏิบัติ 
แนวทางในการทบทวนโครงร่างการวิจัยให้พิจารณาตามหัวข้อ และมีหลักการปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
5.1 ทบทวนผู้วิจัย 

5.1.1 ประวัติผู้วิจัย การศึกษา การฝึกอบรม พื้นฐานอาชีพหรือประสบการณ์การท างานของผู้วิจัย (ICH GCP 2.8) 
5.1.2 ประสบการณ์การวิจัยและผลงานตีพิมพ์ 
5.1.3 การเปิดเผยการมีส่วนได้ส่วนเสีย (conflict of interest) ของผู้วิจัย 
5.1.4 การศึกษาทางคลินิกของผู้วิจัยที่ไม่ใช่แพทย์ ต้องมีแพทย์หรือทันตแพทย์เป็นผู้ร่วมวิจัย (ICH GCP 2.7) 

5.2 ทบทวนโครงร่างการวิจัย 
5.2.1 ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
5.2.2 ที่มาของโครงการวิจัย (background) (ICH GCP 6.2) 
5.2.3 หลักการและเหตุผล (rational) (ICH GCP 6.2) 
5.2.4 การทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง (ICH GCP 6.2.7) 
5.2.5 วัตถุประสงค์ (ICH GCP 6.3) 
5.2.6 รูปแบบการวิจัย (study design) (ICH GCP 6.4) 
5.2.7 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง/ค านวณขนาดตัวอย่าง (ICH GCP 6.9.2) 
5.2.8 กระบวนการขอความยินยอม และ 

การคัดเลือกอาสาสมัครเข้าร่วมในโครงการวิจัย (ICH GCP 6.5) 
การคัดเลือกอาสาสมัครออกจากโครงการวิจัย (ICH GCP 6.5) 
เกณฑ์การถอนอาสาสมัครออกจากโครงการวิจัย (withdrawn/discontinuation criteria) 
เกณฑ์การยุติโครงการวิจัย (termination criteria) 
กลุ่มควบคุมหรือกลุ่มท่ีใช้ยาหลอก (placebo) (ถ้ามี) (GCP 6.4.2) 

5.2.9 วิธีด าเนินการวิจัย (study procedure) (ICH GCP 6.4) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยทั้งหมด เช่น 
แบบสอบถาม แบบบันทึกข้อมูล ฯลฯ ระยะเวลาและจ านวนครั้งที่นัด (ICH GCP 6.4.5) 
5.2.10 ข้อมูลผลิตภัณฑ์ยา และเครื่องมือแพทย์ ถ้ายังไม่เคยใช้ในประเทศ มีการขายและใช้ในประเทศ 
ผู้ผลิต หรือประเทศอ่ืนๆ ประเทศใดบ้าง 
5.2.11 การวัดผลการวิจัย (outcome measurement) (ICH GCP 6.4.1) 
5.2.12 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ (ICH GCP 6.9) 
5.2.13 ข้อพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัย (ethical consideration โดยพิจารณาตามหลักจริยธรรมการ
วิจัย 3 ข้อของ Belmont Report) 
5.2.14 ประโยชน์ที่อาสาสมัครจะได้รับหลังเสร็จสิ้นการวิจัย (post - trial access) 
5.2.15โครงการวิจัยที่เสนอเพ่ือการพิจารณาได้มีการศึกษาในประเทศผู้ผลิต หรือประเทศอ่ืนๆ ประเทศใดบ้าง 
5.2.16 แหล่งเงินทุนวิจัยและรายละเอียดงบประมาณ 
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5.3 ทบทวนการเข้าร่วมของอาสาสมัคร 
5.3.1 ไม่มีการบังคับให้เข้าร่วมในโครงการวิจัย (non-coercive recruitment) (ICH GCP 2.9) 
5.3.2 การเคารพในความเป็นส่วนตัวและการรักษาความลับ (privacy and confidentiality) 
(ICH GCP 2.11) 
5.3.3 ความเสี่ยงได้แก่อันตรายทางร่างกายหรือการบาดเจ็บผลกระทบทางจิตใจ และผลกระทบทางด้าน
กฎหมาย สังคม และเศรษฐกิจ 
5.3.4 ประโยชน์ที่คาดว่าอาสาสมัครและสังคมจะได้รับ 
5.3.5 กลุ่มบุคคลที่อ่อนแอและเปราะบาง (vulnerable subjects) เหตุผลและความจ าเป็นในการศึกษาวิจัยใน
กลุ่มบุคคลเหล่านั้น 
5.3.6  กลุ่มควบคุมหรือกลุ่มที่ใ ช้ยาหลอก (placebo) (ถ้ามี) เหตุผลในการศึกษาวิจัย ระยะเวลาและ อันตราย
จากการใช้ยาหลอก 
5.3.7 หลักเกณฑ์การถอนอาสาสมัครออกจากการวิจัย (ICH GCP 6.5.3) 
5.3.8 การค านึงถึงการดูแลอาสาสมัครทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
5.3.9 ความเหมาะสมของเงินชดเชย (compensation) (ICH GCP 3.1.8) 
5.3.10 การดูแลรักษาทางการแพทย์ในกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ใดๆ หรือการจ่ายค่ าชดเชย เมื่อมีความ
เสียหาย หรืออันตราย หรือความพิการถาวร หรือตายจากการเข้าร่วมในโครงการวิจัย (ICH GCP 4.3.2) 
5.3.11 การใช้วัตถุทางชีวภาพ(biologicalmaterials)การวิจัยทางมนุษย์พันธุศาสตร์ (humangenetic research) 
5.3.12 การเก็บเนื้อเยื่อหรือเลือด 

5.4 ทบทวนบทบาทของชุมชน 
5.4.1 การประสานงานกับผู้น าชุมชนหรือสถาบันที่เข้าร่วมในโครงการวิจัย 
5.4.2 ผลประโยชน์ต่อชุมชนที่เข้าร่วมโครงการวิจัย 

5.5 ทบทวนเอกสาร การให้ความยินยอมโดยได้รับข้อมูล (Informed Consent) 
5.5.1 เอกสารการให้ความยินยอมแบ่งออกเป็น 2 ส่วนได้แก่ 

(1) เอกสารชี้แจงข้อมูลแก่อาสาสมัครผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย (Research Subject Information Sheet) 
(2) หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัย (Consent Form) 

5.5.2 เอกสารให้ความยินยอมโดยได้รับข้อมูล (Informed Consent Form) 
(1) ความครบถ้วนของข้อมูล 
(2) ภาษาที่ใช้เข้าใจง่าย 
(3) ส่วนประกอบของเอกสาร การให้ความยินยอมโดยได้รับข้อมูลประกอบด้วย (ICH GCP 4.8.10) 
(4) หัวข้อเรื่องท่ีจะท าการวิจัย 
(5)  
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(6) เหตุผลที่อาสาสมัครได้รับเชิญให้เข้าร่วมในโครงการวิจัย 
(7) วัตถุประสงค์และกระบวนการวิจัยที่ผู้วิจัยและอาสาสมัครจะต้องปฏิบัติ 
(8) ระยะเวลาของการวิจัยที่อาสาสมัครแต่ละคนจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้อง 
(9) จ านวนอาสาสมัครที่เข้าร่วมในโครงการวิจัย 
(10) ผลประโยชน์ที่คาดว ่าจะเกิดขึ้นจากการวิจัยซึ่งอาจเป็นประโยชน์โดยตรงแก่อาสาสมัคร ประโยชน์ต่อ
ชุมชนหรือสังคม หรือประโยชน์ทางด้านความรู้ 
(11) ความเสี่ยง ความไม่สบาย หรือความไม่สะดวกที่อาจเกิดข้ึนแก่อาสาสมัครในการเข้าร่วมใน โครงการวิจัย 
(12) ทางเลือกหรือกระบวนการรักษาอ่ืนๆ ที่อาจจะเป็นประโยชน์แก่อาสาสมัครในกรณีท่ีอาสาสมัคร ไม่
เข้าร่วมในโครงการวิจัย 
(13) ขอบเขตการรักษาความลับของข้อมูลเกี่ยวกับอาสาสมัคร 
(14) การให้ค่าตอบแทนเป็นค่าเดินทาง การเสียเวลา ความไม่สะดวก ความไม่สบาย และรายไ ด้ที่เสียไป
จากการที่อาสาสมัครเข้าร่วมการวิจัย 
(15) การให้การรักษาพยาบาลหรือการจ่ายค่า ชดเชยเมื่อมีความเสียหาย หรืออันตราย หรือความพิการ
ถาวรหรือตายจากการเข้าร่วมในโครงการวิจัย 
(16) แหล่งเงินทุนวิจัยและรายละเอียดงบประมาณ 
(17) สถาบันที่ร่วมในการท าวิจัย 
(18) อาสาสมัครมีอิสระที่จะปฏิเสธ หรือถอนตัวจากโครงการวิจัยเมื่อใดก็ได้ โดยไม่มีผลใดๆ ต่อการไ ด้รับ
การรักษาพยาบาลที่ควรจะได้รับตามมาตรฐาน หรือสูญเสียผลประโยชน์ได ้
(19) การวิจัยทางพันธุศาสตร์จะต้องมีการขอความยินยอม และมีการให้ค าปรึกษาเก่ียวกับเรื่อง 
พันธุกรรม หรือ geneticcounseling 
(20) การเก็บตัวอย่างที่เหลือจากการวิจัยเพื่อการตรวจเพิ่มเติมในอนาคต หรือเพ่ือการศึกษาใหม่ ใน
อนาคตต้องมีการขอความยินยอมเพ่ือเก็บตัวอย่างท่ีเหลือ แต่การใช้ตัวอย่างนั้นจะต้องยื่นโครงการวิจัยให้
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ ท าการพิจารณาทบทวน 
(21) บุคคลที่จะติดต่อ ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของผู้วิจัยที่สามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง ในกรณีที่เกิด
อันตรายแก่อาสาสมัคร ซึ่งเป็นผลจากการวิจัย 
(22) หมายเลขโทรศัพท์ส านักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ ที่อาสาสมัครสามารถติดต่อได้ 

5.6 การยกเว้นขอความยินยอม ผู้วิจัยจะต้องไม่ท าวิจัยโดยไม่ได้ขอความยินยอมจากผู้เข้าร่วมการวิจัย ยกเว้น ได้อธิบาย
ถึงเหตุผลความจ าเป็นที่ต้องขอยกเว้นการขอความยินยอม และ ได้รับการพิจารณาเห็นชอบ จากคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์แล้วเท่านั้น ทั้งนี้การวิจัยต้องไ ม่มีความเสี่ยงเกินกว่า minima l risk การวิจัยเป็นการเก็บข้อมูล
บางส่วนของผู้เข้าร่วมการวิจัยโดยไม่มี Identif ier และการขอความยินยอมจะมีผลต่อการวิจัยในทางปฏิบัติ (CIOMS 
2016, Guideline 10 : MODIFICATIONSAND 
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WAIVERS OF INFORMED CONSENT) กรณีการวิจัยที่ใช้ข้อมูลจากเวชระเบียนโดยไม่มีตัวบ่ง ชี้ถึงผู้ปุวย 
ทั้งนี้ ต้องขออนุญาตจากผู้อ านวยการโรงพยาบาลและต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมฯ 

5.7 สรุปความเห็น 
5.7.1 อัตราส่วนระหว่างความเสี่ยงและผลประโยชน์ (risk/benefit ratio) เหมาะสมหรือไม่ 
5.7.2 มีกลุ่มอาสาสมัครที่เปราะบาง (vulnerable subjects) เข้าร่วมในโครงการวิจัยหรือไม่ 
5.7.3 ความรุนแรงของความเสี่ยง (risk categories) 
5.7.4 มาตรการให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดอาการไม่พึงประสงค์ (rescue measure) 
5.7.5  มีการขอความพร้อมใจ (assent) ของอาสาสมัครที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปี ถึงอายุต่ ากว่า 18 ปีหรือไม่ 
5.7.6 บุคคลที่อ่านเขียนไม่ได้ สามารถเข้าร่วมในโครงการวิจัยได้หรือไม่ 
5.7.7 สรุปความเห็นในกรณีที่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ฯ มีความเห็นขัดแย้ง ประธาน จะท าหน้าที่ 

จัดการอภิปรายโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยฯ จนได้ข้อสรุปในประเด็นนั้นๆ และเม่ืออภิปราย 
เสร็จเรียบร้อยแล้วประธานจะสรุปข้อคิดเห็นที่มีการน าเสนอและอภิปรายทั้งหมดในที่ประชุม และ 
สรุปลงมติการลงมติมี 4 แบบ ได้แก่ 

      (1)  เห็นชอบให้ท าการวิจัยได้ 
(2) เห็นชอบหลังจากผู้วิจัยปรับปรุงโครงร่างวิจัย 

(3) ไม่เห็นชอบ 
(4) ยังไม่พิจารณา 
การปรับปรุงแก้ไขท่ี เป็น major revision ได้แก่research design, inclusion/exclusion criteria, 
risk/benefit ผู้วิจัยจะต้องแก้ไขแล้วยื่นใหม่เพื่อน าเข้าพิจารณาใหม่ในการประชุมคณะกรรมการ 

5.7.8 สรุปข้อเสนอแนะ 
5.7.9 ก าหนดการส่งรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย (progress report) ความถี่ของการส่งรายงาน ตาม
ความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนกับอาสาสมัคร 

6. ภาคผนวก    - 
7. เอกสารอ้างอิง 

7.1InternationalConferenceonHarmonization, GoodClinicalPracticeGuideline (ICHGCP 2016) และ 
ICHGCP 1996 ฉบับภาษาไทย (ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2552) แปลโดยกองควบคุมยา ส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา กระทรวงสาธารณสุข 
7.2แนวทางจริยธรรมการท าวิจัยในคนในประเทศไทย ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ. 2550 

.................................................................. 
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1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือก าหนดเกณฑ์โครงร่างการวิจัยที่สามารถได้รับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยแบบยกเว้น (exemption) 
1.2 เพ่ือก าหนดว่าโครงร่างการวิจัยใดสามารถพิจารณาโดยขบวนการแบบเร็ว (expedited process) 
1.3 เพ่ือก าหนดแนวทางการทบทวน การพิจารณาตัดสิน และการอนุมัติโครงร่างการวิจัยแบบยกเว้น

(exemption) และ แบบเร็ว (expedited process) 

2. ขอบเขต 
วิธีด าเนินการมาตรฐานครอบคลุมถึงการวิจัยที่สามารถได้รับการยกเว้นการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยตามเกณฑ์

ที่ก าหนด และการด าเนินการขั้นต่อไปของโครงร่างการวิจัยที่ไม่เข้าเกณฑ์พิจารณาจริยธรรมการวิจัยแบบยกเว้น การ
พิจารณาทบทวนตัดสิน และอนุมัติโครงร่างการวิจัยซึ่งมีความเสี่ยงน้อยต่ออาสาสมัครที่เข้าร่วมในโครงการวิจัย แบบเร็ว 
(แบบเร็ว แบบเร่งด่วน แบบเร่งรัด) 

3. ความรับผิดชอบ 
ประธาน หรือเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ มีหน้าที่ทบทวน พิจารณาตัดสิน 

โครงการที่เข้าข่ายได้รับการพิจารณาแบบยกเว้น และลงนามในเอกสารให้การเห็นชอบ ในกรณีที่เป็นโครงการของ 
ประธานให้รองประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์เป็นผู้ลงนาม 

กรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานหรือเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มีหน้าที่ทบทวน
และพิจารณาตัดสินโครงร่างการวิจัยแบบเร็ว 

4. ขั้นตอนการปฏิบัติและผู้รับผิด ชอบ 
4.1 โครงการที่เข้าข่ายได้รับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยแบบยกเว้น 

ขั้นตอน การปฏิบัติ ผู้รับผิดขอบ 

1 รับโครงร่างการวิจัย เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ 

2 คัดเลือกโครงร่างการวิจัยที่เข้าข่าย ได้รับการพิจารณา
แบบยกเว้น 

ประธาน หรือ เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 

3 เข้าข่ายได้รับการยกเว้น 
 

ประธาน หรือ เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 

4 แจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้วิจัยและออกเอกสาร 
Certificate of Exemption (AF 02-09) 

ประธาน หรือ เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 

5 น าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการฯ ประธานหรือ เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม 
การวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
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4.2 โครงการที่เข้าข่ายได้รับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยแบบเร็ว 
ขั้นตอน การปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 

1 รับโครงร่างการวิจัย  เจ้าหน้าที่ส านักงาน 

2 คัดเลือกโครงร่างการวิจัยที่จะพิจารณาแบบเร็ว  ประธาน หรือเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม 
การวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 

3 พิจารณาโครงร่างการวิจัยแบบเร็ว คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวข้องกับ 
มนุษย์ 2 คนที่ได้รับมอบหมาย 

4 การตัดสิน คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 2 
คนที่ได้รับมอบหมาย และประธาน คณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 

5 แจ้งผลการพิจารณาแก้ผู้วิจัย 
 

เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย 
เกี่ยวกับมนุษย์ 

6 น าเสนอในที่ประชุม 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 

กรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 2 คนที่
ได้รับมอบหมาย หรือเลขาฯ และประธาน 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 

5.หลักการปฏิบัติ 
5.1 การรับโครงร่างการวิจัย 

5.1.1 เจ้าหน้าที่ของส านักงาน รับโครงร่างการวิจัยจากผู้วิจัย พร้อมทั้งตรวจสอบความครบถ้วนของโครงร่าง
การวิจัย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

5.1.2 ลงบันทึกวันที่ ที่ได้รับโครงร่างการวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้องใส่รหัสโครงร่าง และจดหมายน าส่ง ใน
สมุดรับโครงร่างการวิจัยเพื่อพิจารณาครั้งแรก และบันทึกในระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ 

5.1.3  เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ ของโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช  
ตรวจสอบว่าโครงร่างการวิจัยมีลักษณะตามหลักเกณฑ์ ที่จะพิจารณาแบบเร็ว 

5.2 เกณฑ์การยกเว้น 
  เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ คัดเลือกโครงร่างการวิจัยที่สามารถได้รับการ
พิจารณาจริยธรรมการวิจัย ได้แก่ โครงร่างการวิจัยที่มีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
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5.2.1 งานวิจัยด้านการศึกษา โดยต้องเป็นโครงการวิจัยที่ด าเนินการในสถาบันการศึกษาท่ีได้รับการรับรอง 
มาตรฐานเกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนการสอนตามปกติและงานวิจัยยุท ธศาสตร์ใหม่ทางการศึกษา 
ตามนโยบายของสถาบัน เช่น วิจัยการปรับวิธีการซึ่งจะต้องใช้กับนักเรียน นิสิต ชั้นทั้งปีอาจจะ 
เปรียบเทียบคะแนน หรือประสิทธิภาพของนักเรียน นิสิตทั้ง ชั้นปีในรายวิชาใดวิชาหนึ่งที่ปรับเปลี่ยน 
วิธีการสอน การประเมินหลักสูตร การประกันคุณภาพการศึกษา 

5.2.2 งานวิจัยประยุกต์วิธีประเมินการศึกษาในด้าน cognitive, diagnostic, altitude, achievement 
งานวิจัยส ารวจความคิดเห็นในวงกว้าง การสัมภาษณ์หรือเฝูาสังเกตพฤติกรรม งานวิจัยจะได้รับ 
ยกเว้นพิจารณาเมื่อ 
(1) การเก็บข้อมูลและข้อมูลที่ได้ไม่เก่ียวข้องหรือบ่งชี้ถึงตัวบุคคล 
(2) ขั้นตอนการวิจัยและผลที่ได้ไม่เป็นเหตุให้อาสาสมัคร หรือบุคคลใดต้องรับโทษทั้งอาญาและแพ่ง 

หรือท าให้เสียโอกาสในอาชีพ หน้าที่การงาน 
(3) ถ้างานวิจัยดังกล่าวด าเนินการเฉพาะกับกลุ่มบุคคลสาธารณะ หรือกลุ่มบุคคลที่ก าลังจะได้รับ การ

คัดเลือกเข้าสู่ต าแหน่งงานที่เก่ียวข้องกับสาธารณะ งานวิจัยนั้นไม่สามารถรับการยกเว้น 
5.2.3 งานวิจัยซึ่งน าผลตรวจที่มีอยู่แล้วมาท าการวิเคราะห์ใหม่ในภาพรวมโดยไม่เชื่อมโยงถึงข้อมูลส่วน บุคคล เช่น 

วิเคราะห์ผลการตรวจชิ้นเนื้อไตทางพยาธิวิทยา 10 ปี ย้อนหลัง เป็นต้น 
5.2.4 งานวิจัยเกี่ยวกันเชื้อจุลชีพโดยใช้เชื้อที่เพาะเลี้ยง ไว้ในห้องปฏิบัติการ หรืองานวิจัยที่ใ ช้ตัวอย่างจุลชีพ 

ที่แยกได้จากสิ่งส่งตรวจโดยไม่เชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนบุคคล 
5.2.5 งานวิจัยซึ่งท าการศึกษาใน commercially available cell lines ในห้องปฏิบัติการ 
5.2.6 งานวิจัยด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ ที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการตามความเห็นชอบและอนุมัติจากสถาบัน 

เพ่ือแสวงหาแนวทางใหม่ ปรับเปลี่ยนองค์กร พัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพ ยกระดับมาตรฐานขึ้นสู่สากล 
โดยไม่กระทบข้อมูลส่วนบุคคลและไม่ขัดต่อกฎหมาย 

5.2.7 งานวิจัยเกี่ยวกับรสชาติ คุณภาพของอาหารและความพึงพอใจของผู้บริโภคในภาพรวม โดยอาหาร ที่
น ามาทดสอบต้องปลอดภัย และได้มาตรฐานตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการอาหาร และยา 

5.2.8  รายงานผู้ปุวย (case report) จ านวนไม่เกิน 3 ราย โดยไม่มีการเชื่อมโยงไปถึงตัวบุคคล 
5.3 เกณฑ์การคัดเลือกโครงร่างการวิจัยท่ีจะพิจารณาแบบเร็ว 

เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ของโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 
คัดเลือกโครงร่างการวิจัย เพื่อพิจารณาแบบเร็วโดยมีหลักเกณฑ์พิจารณาความเสี่ยงที่เป็น “ความเสี่ยงน้อย”  
หรือ “minimal risk” ดังนี้ 
5.3.1 โครงร่างการวิจัยที่ใ ช้แบบสอบถามซึ่งไม่มีความเสี่ยงหรือมีความเสี่ยงน้อยต่ออาสาสมัครที่เข้าร่วม ใน

โครงการวิจัย 
 5.3.2 โครงร่างการวิจัยที่เป็นการศึกษาแบบสังเกตการณ์ ที่ไม่มีความเสี่ยง หรือมีความเสี่ยงน้อย และไม่บ่งชี้

ถึงตัวผู้เข้าร่วมการวิจัย 
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5.3.3 โครงร่างการวิจัยที่เป็นการเก็บข้อมูลจากประวัติการรักษาของผู้ปุวย โดยไม่มีการเชื่อมโยงไปถึงตัว
ผู้เข้าร่วมการวิจัย 

5.3.4การขอปรับแก้โครงร่างการวิจัยเดิมเพียงเล็กน้อยไม่เป็นผลให้มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น และเป็นโครงการที่
ผ่านการอนุมัติแล้ว 

5.3.5การขอปรับแก้ใบยินยอมของโครงร่างการวิจัยเดิมที่ผ่านการอนุมัติแล้ว  
5.4ขั้นตอนการพิจารณาโครงร่างการวิจัยแบบเร็ว 

5.4.1กรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ฯ ที่ได้รับการมอบหมายจากประธานคณะกรรมการจริยธรรม การ
วิจัยในมนุษย์ หรือเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ อย่างน้อย จ านวน 2 คน 
ทบทวน โครงร่างการวิจัยตามแนวทางการพิจารณาโครงร่างการวิจัยแบบเร็ว 
5.4.2กรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์อย่างน้อย 2 คน พิจารณาตัดสินกระบวนการพิจารณา 
โครงร่างการวิจัยแบบเร็วหรือแบบย่อภายในเวลา 2 สัปดาห์หลังจากได้รับโครงร่างการวิจัยพร้อมเอกสารที่
สมบูรณ์ 

5.5การตัดสิน 
5.5.1ในกรณีคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 2 คน พิจารณาเห็นชอบโครงร่างการวิจัยที่
ทบทวนโดยส านักงานเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ จะสรุปผลการพิจารณา ให้
ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ให้ความเห็นชอบ 
5.5.2ในกรณีที่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ คนใดคนหนึ่งที่ทบทวน มีความเห็นไม่เห็นชอบ 
และเก่ียวข้องกับความเสี่ยงต่ออาสาสมัคร เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จะต้องน า
โครงร่างการวิจัยเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

5.6แจ้งผลการพิจารณาต่อผู้วิจัย 
เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ และเจ้าหน้าที่ส านักงานส่งหนังสือแจ้งผลการ
พิจารณาแก่ผู้วิจัยโดยประธานลงนามในหนังสือแจ้งผลการตัดสิน อาจได้ผลเป็นการเห็นชอบให้ด าเนินการได้ 
หรือขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอให้มาชี้แจงเพ่ิมเติม หรือไม่เห็นชอบตามที่ขอ 

5.7 น าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ หรือเลขาฯ น าโครงร่างการวิจัยที่ได้รับความเห็นชอบ 
จากการพิจารณาแบบเร็ว โดยกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 2 คน แจ้งต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ  
จริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 

6. ภาคผนวก 
AF 01-08 แบบรายงานการทบทวนแบบยกเว้นการพิจารณา Exemption Review Report 
AF 02-08 เอกสารรับรองการยกเว้นพิจารณาจริยธรรมโครงการวิจัย (ภาษาอังกฤษและภาษาไทย)  
AF 03-08 แบบรายงานการพิจารณาโครงการวิจัยแบบเร็วโดยกรรมการผู้ทบทวน 
AF 04-08 เอกสารรับรองโครงการวิจัยที่พิจารณาแบบเร็ว (Expedited Review) (ภาษาอังกฤษและภาษาไทย) 
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7. เอกสารอ้างอิง 
7.1International Conference on Harmonization, Good Clinical Practice Guideline (ICH GCP 2016) 
และ ICH GCP 1996 ฉบับภาษาไทย (ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2552) แปลโดยกองควบคุมยา ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
7.2แนวทางจริยธรรมการท าวิจัยในคนในประเทศไทย ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ. 2550 
7.345 CFR 46.101(b), 45 CFR 46.401(b), DOHP 400-4.6 “Non-Human Subject/Non - Research 
Determination” 
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1. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเป็นแนวทางให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ ของโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 
ด าเนินการพิจารณาโครงร่างการวิจัยที่ส่งเข้าพิจารณาครั้งแรกแบบเต็มองค์ประชุม 
 

2. ขอบเขต 
วิธีด าเนินการมาตรฐานครอบคลุมขั้นตอนการพิจารณาโครงร่างการวิจัยทุกฉบับที่ส่งเข้ามาเพ่ือพิจารณาเป็นครั้งแรก 
 

3. ความรับผิดชอบ 
3.1 เจ้าหน้าที่ของส านักงานมีหน้าที่รับโครงร่างการวิจัยจากผู้วิจัยตรวจสอบความครบถ้วนของโครงร่างการวิจัย 
3.2 เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ เสนอชื่อกรรมการผู้ทบทวน ประธานคณะกรรมการ 
จริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ให้ความเห็นชอบ 
3.3 เจ้าหน้าที่ของส านักงานจัดส่งโครงร่างการวิจัย (hard copy หรือ electronics) ให้กรรมการจริยธรรมการวิจัย
เกี่ยวกับมนุษย์ท่ีได้รับมอบหมาย และจัดการเอกสารโครงร่างการวิจัยก่อนและหลังประชุมกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ ที่ได้รับมอบหมายให้ทบทวนโครงร่างการวิจัย ประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อย 2 คน 
กรรมการฯ คนที่ 1 ท าหน้าที่ทบทวนโครงร่างการวิจัยทั้งด้านวิทยาศาสตร์ และจริยธรรม ตามแบบฟอร์มส าหรับ
ทบทวนอย่างละเอียด กรรมการ ฯ คนที่ 2 ท าหน้าที่ทบทวนเอกสารข้อมูล ค าอธิบาย/ชี้แจงส าหรับอาสาสมัคร
ผู้เข้าร่วมการวิจัยและเอกสารให้ความยินยอมตามแบบฟอร์ม ในการประชุมคณะกรรมการ ฯ เต็มองค์ประชุม 
กรรมการฯ คนที่ 1 จะเป็นผู้น าเสนอสรุปโครงร่างและให้ข้อคิดเห็นกรรมการฯ คนที่ 2 ให้ความเห็นเกี่ยวกับเอกสาร
ข้อมูลค าอธิบาย และเอกสารแสดงความยินยอมโดยกรรมการ ฯ ทุกคนในที่ประชุมจะวิเคราะห์และอภิปรายแสดง
ความคิดเห็นก่อนลงมติตัดสิน 
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4. ขั้นตอนการปฏิบัติและผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตอน การปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 

1 รับโครงร่างการวิจัยจากผู้วิจัย เจ้าหน้าที่ของส านักงาน 

2 ตรวจสอบความครบถ้วนของโครงร่างการวิจัย เจ้าหน้าที่ของส านักงาน 

3 ก าหนดรหัสโครงการเพื่อเตรียมจัดเอกสาร เจ้าหน้าที่ของส านักงาน 

4 ประสานงานกับกรรมการที่สามารถเข้าร่วม การ
ประชุมพิจารณาโครงร่างการวิจัย 

เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย 
เกี่ยวกับมนุษย์ และเจ้าหน้าที่ของส านักงาน 

5 มอบหมายผู้ทบทวนหลักและส่งโครงร่างการวิจัย 

อย่างน้อย 1 สัปดาห์ ก่อนการประชุม 

ประธาน เลขา กรรมการผู้ที่ได้รับมอบหมาย และ
เจ้าหน้าที่ส านักงาน 

6 ส่งผลการทบทวนโครงร่างการวิจัยอย่างน้อย 1 วัน
ก่อนการประชุม 

กรรมการผู้ทบทวนหลัก (primary reviewers) 

7 ประชุมพิจารณาโครงร่างการวิจัย ประธาน และคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย 
เกี่ยวกับมนุษย์ 

8 แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการให้ผู้วิจัยภายใน 
7 วันท าการ 

เลขานุการและเจ้าหน้าที่ของส านักงาน 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 

9 เก็บเอกสารที่เกี่ยวกับโครงร่างการวิจัย เลขานุการและเจ้าหน้าที่ของส านักงาน 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 

5. หลักการปฏิบัติ  
5.1การรับโครงร่างการวิจัยจากผู้วิจัยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ ของโรงพยาบาลมหาราช
นครศรีธรรมราชรับโครงร่างการวิจัยที่ผู้วิจัยในสังกัดโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหรือสังกัดสถาบันใดๆ
ที่ไม่มีคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ของสถาบัน ยื่นขอรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์คณะกรรมการแต่ละแห่งก าหนดขอบเขตของการวิจัยที่รับพิจารณาให้การเห็นชอบ ซึ่งจะ
ด าเนินการทั้งใน และนอกสถาบัน ผู้วิจัยส่งโครงร่างการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณา ในรูปแบบเอกสาร ( hard copy) 
พร้อมกับ electronic files โดยตรงที่ส านักงาน (ดูคู่มือค าแนะน าการเขียน และยื่นโครงร่างการวิจัย) รวมทั้งต้องแนบ
หนังสือแสดงความจ านงยื่นแบบใบค าร้องเพ่ือพิจารณาครั้งแรก ( Initial Submission Form) : AF 02-06 เจ้าหน้าที่
ของส านักงาน ตรวจเอกสารทั้งหมดให้ครบถ้วนก่อนให้รหัสโครงการลงวันที่รับเอกสาร ลงวันที่ก าหนดจัดประชุม
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ และให้ password เพ่ือให้ผู้วิจัยติดตามผลการพิจารณา 
ขอบเขตการวิจัยที่รับพิจารณา (ถ้ามี) 
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5.2 ตรวจสอบความครบถ้วนของโครงร่างการวิจัย 
5.2.1เจ้าหน้าที่ของส านักงาน ตรวจสอบเอกสารและข้อมูลให้ครบถ้วน (ส่วนที่ 6 ในแบบยื่น) ตามท่ีก าหนดในคู่มือ
การตรวจสอบความครบถ้วนของโครงร่างการวิจัย 
5.2.2 ในกรณีที่โครงร่างการวิจัยมีข้อมูลไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าที่ของส านักงานจะไม่ให้รหัสโครงร่างหรือลงวันที่รับ
เรื่องจนกว่าจะแก้ไขให้เป็นไปตามที่ก าหนดในคู่มือการเขียนโครงร่างการวิจัย ในกรณีที่ โครงร่างการวิจัยมีข้อมูล
ครบถ้วน เจ้าหน้าที่ส านักงานให้รหัสโครงร่าง ลงวันที่ที่ได้รับโครงร่างการวิจัยในสมุดรับเอกสารโครงร่างการวิจัย 
และลงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ (ถ้ามี) 

5.3ก าหนดรหัสโครงร่างการวิจัย 
เจ้าหน้าที่ของส านักงานก าหนดรหัสของโครงร่างการวิจัยแต่ละฉบับที่จะน าเข้าพิจารณาตามวิธีการให้รหัสโครงร่าง
การวิจัยในวิธีด าเนินการมาตรฐานREC 01/02.0 

5.4 การประสานงานกับคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์  
5.4.1 เจ้าหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ ประสานงานกับคณะกรรมการ 
จริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ โดยส่งจดหมายเชิญประชุมกรรมการ ฯ จะตอบรับเข้าร่วมการประชุมพิจารณา
โครงร่างการวิจัย หรือลาประชุม 
5.4.2 องค์ประกอบของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ ที่สามารถเข้าร่วมในการประชุม
พิจารณาโครงร่างการวิจัยต้องเป็นไปตามวิธีด าเนินการมาตรฐาน REC 02/02.0 

5.5 การมอบหมายโครงร่างการวิจัยให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ทบทวน  
5.5.1  เลขา ฯ เสนอชื่อกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ ไม่น้อยกว่า 2 คนที่จะท าหน้าที่ทบทวน โครง
ร่างการวิจัยให้ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์เห็นชอบ กรรมการ จริยธรรมการวิจัย
เกี่ยวกับมนุษย์ อย่างน้อยหนึ่งคนต้องท าหน้าที่เป็นผู้แทนอาสาสมัครซึ่งจะเป็นผู้ทบทวนเอกสารค า ชี้แจงแก่
อาสาสมัคร และเอกสารการให้ความยินยอมโดยได้รับข้อมูล ( Informed consent form, ICF) ส่วนกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ ที่ได้รับมอบหมายอีกท่านจะรับผิดชอบทบทวนรายละเอียดของโครงร่างการวิจัย 
และเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ทั้ง scientific review และ ethical review 
5.5.2 เจ้าหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวข้องกับมนุษย์ มีหน้าที่ประสานงานกับ 
กรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ ที่สามารถเข้าประชุม และที่ได้รับมอบหมายให้ทบทวนโครงร่างการวิจัย 
พร้อมทั้งจัดส่งโครงร่างการวิจัยทั้งหมดให้กรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ ทุกคนที่สามารถเข้าประชุม 
ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ 

5.6 การทบทวนโครงร่างการวิจัย  
5.6.1 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ มีหน้าที่ทบทวนโครงร่างการวิจัยอย่างละเอียด โดยมี
หลักการในการพิจารณา ดังต่อไปนี้ 

(1) ระเบียบวิธีการวิจัยมีความถูกต้องและเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยและมีคุณค่าทางวิชาการ 
(scientific merit) 
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  (2) มีความเสี่ยงต่ออาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการวิจัยน้อยที่สุด 
  (3) ความเสี่ยงเป็นสัดส่วนพอเหมาะกับประโยชน์ที่คาดวา่อาสาสมัครจะได้รับ 
  (4) การคัดเลือกอาสาสมัครเข้าร่วมในโครงการวิจัยมีความเสมอภาค 
  (5) ไม่มีการบังคับหรือชักชวน จูงใจอาสาสมัครอย่างไม่เหมาะสมให้อาสาสมัครเข้าร่วมการวิจัย หรือยังคงอยู่ใน
การวิจัยต่อไป (ICH GCP 4.8.3) 
  (6) เอกสารการให้ความยินยอมโดยได้รับข้อมูลต้องมีข้อมูลที่เพียงพอในเอกสารชี้แจงข้อมูลแก่ผู้เข้าร่วม
โครงการวิจัยตามแนวทางท่ีก าหนดไว้ในค าแนะน าการยื่นโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาจากคณะกรรมการ
พิจารณาจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ (ICH GCP 4.8.10) และใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย (ICH GCP 4.8.6) 
  (7) มีการวางแผนเฝูาระวังในเรื่องความเสี่ยงและความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้ นแก่ อาสาสมัครที่เข้าร่วม
โครงการวิจัยอย่างเหมาะสม และมีการวางแผนในการให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์กับ
อาสาสมัครผู้เข้าร่วมการวิจัย (safety measure) 
  (8) มีแผนในการรักษาความเป็นส่วนตัวของอาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการวิจัย และการรักษาความลับของข้อมูล
อย่างเหมาะสม 
  (9) มีการระมัดระวังในการน าอาสาสมัครที่เปราะบาง (vulnerable subjects) เข้าร่วมโครงการวิจัย 
  (10)ไม่มีการแอบแฝงเพื่อการโฆษณาผลิตภัณฑ์ 

  5.6.2กรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ ที่สามารถเข้าประชุมทุกคนทบทวนวิเคราะห์ และเสนอแนะเพ่ือ
การแก้ไขปรับปรุง แจ้งผลการทบทวน 
  5.6.3คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ จะพิจารณาการที่ผู้วิจัยร้องขอยกเว้นการขอความยินยอม 
(waiver of consent) โดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ จะพิจารณาถึงเหตุผล ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวทางสากล (ดู SOP 07/02.0) การยกเว้นขอความยินยอม ผู้วิจัย จะต้องไม่ท าวิจัยโดย ไม่ได้ขอความยินยอมจาก
ผู้เข้าร่วมการวิจัย ยกเว้น ได้อธิบายถึงเหตุผลความจ าเป็น ที่ต้องขอยกเว้นการขอความยินยอม และได้รับการพิจารณา
เห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์แล้วเท่านั้น ทั้งนี้การวิจัยต้องไม่มีความเสี่ยงเกินกว่า 
minimal risk การวิจัยเป็นการเก็บข้อมูลบางส่วนของผู้เข้าร่วมการวิจัยโดยไม่มี identifier และการขอความยินยอมจะ
มีผลต่อการวิจัยในทางปฏิบัติ ( CIOMS 2016 Guideline 10 : MODIFICATIONS AND WAIVERS OF INFORMED 
CONSENT) 

5.7การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ เพื่อพิจารณาโครงร่างการวิจัย 
  5.7.1กรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ ซึ่งเป็นผู้ทบทวนหลักหรือผู้ที่ประธานมอบหมายเป็นผู้น าเสนอ 
สรุปโครงร่างการวิจัยโดยย่อพร้อมทั้งการวิเคราะห์ และข้อคิดเห็น โดยใช้แนวทางการทบทวนและน าเสนอโครงการวิจัย 
(AF 01-09) 
  5.7.2ในกรณีที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้วิจัย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ติดต่ อผู้วิจัยให้มา
น าเสนอโครงการข้อมูลเพิ่มเติม และกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ทุกคนในที่ประชุมได้สอบถามปัญหา
ต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง (หลังจากซักถามแล้วผู้วิจัยต้องแก้ไขโครงร่างการวิจัยตามที่ชี้แจงในที่ประชุมแล้วยื่นเข้ามาใหม่) 
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  5.7.3 ปร ะธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ น าการอภิปรายร่วมกับคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ในที่ประชุม โดยพิจารณาอย่างน้อย 3 ส่วน คือ ระเบียบวิธีการวิจัย (โครงร่างการวิจัย หรือ protocol) 
กระบวนการขอความยินยอมและคุณสมบัติผู้วิจัย (CV) 
  5.7.4 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ ในส่วนต่างๆ จะถูกบันทึกในรายงาน การ
ประชุม เพื่อแจ้งให้ผู้วิจัยทราบและด าเนินการ (AF 09-09 จดหมายแจ้งผลการพิจารณา) 
  5.7.5 ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ สรุปผลการพิจารณาโครงร่างการวิจัย แบบฉันทามติ 
(consensus) หากไม่สามารถท าได้จะใช้วิธีการลงคะแนนเสียง (ใช้ AF 03-02 แบบฟอร์มการโหวตให้คะแนน) โดยผล
การพิจารณาใช้เสียงข้างมากและบันทึกความเห็นต่างของกรรมการเสียงข้างน้อยไว้ด้วย 
  5.7.6 ในกรณีที่มีประเด็นที่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ ยังไม่สามารถพิจารณาตัดสินได้ท่ีประชุม
อาจเสนอให้แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญที่เป็นที่ปรึกษาอิสระ และส่งโครงร่างการวิจัยพร้อมกับประเด็นที่ ขอค าปรึกษา เพื่อน า
ข้อมูลที่ได้รับจากท่ีปรึกษาเข้าพิจารณาในที่ประชุมต่อไป 
  5.7.7 ผลการพิจารณาโครงร่างการวิจัยจะระบุเป็นข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้  

(1)เห็นชอบให้ท าการวิจัยได้ หมายถึง ส านักงานออก certificate of approval (AF 08-09) ให้ผู้วิจัย สามารถเริ่ม
การวิจัยได้โดยไม่ต้องมีการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงร่างการวิจัย 
(2) เห็นชอบหลังจากผู้วิจัยปรับปรุงโครงร่างวิจัย หมายถึง ตามข้อแนะน าของ ของที่ประชุมคณะกรรมการ
จริยธรรมฯ  และน าเสนอ โครงการวิจัยที่แก้ไข แล้วต่อประธานคณะ กรรมการจริยธรรมฯหรือกรรมการที่ได้รับ
มอบหมายให้ทบทวนครั้งแรกอย่างน้อย 2 คน พิจารณาทุกคนลงมติเป็นเอกฉันท์ มิฉะนั้นต้องน าเข้าพิจารณาในที่
ประชุม 
  (1) เห็นชอบให้ท าการวิจัยได้ 
  (2) เห็นชอบหลังจากผู้วิจัยปรับปรุงโครงร่างวิจัย 
  (3) ไม่เห็นชอบ 
  (4) ยังไม่พิจารณา 
 (3)ไม่ เห็นชอบ หมายถึง ผู้วิจัยไม่ได้รับอนุญาตให้ท าการวิจัยในเรื่องที่น าเสนอ ตามเหตุผลที่ที่ประชุมระบุผู้วิจัย
สามารถอุทธรณ์ได้ 
(4)ยังไมพิ่จารณา หมายถึง ผู้วิจัยต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วน าเข้าพิจารณาใหม่ หรือคณะกรรมการจริยธรรมฯ ต้อง
หาข้อมูลเพิ่มเติมเพ่ือประกอบการพิจารณา หรือไม่ทันพิจารณาในวาระ  

  5.7.8 ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นชอบโครงร่างการวิจัย  
(1) คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ จะระบุความถ่ีของการส่งรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย 
ตามความเหมาะสมกับความเสี่ยงต่ออาสาสมัครที่เข้าร่วมในโครงการวิจัย (ICH GCP 4.10.1) 
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  (2) จ ดหมายแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติโครงร่างการวิจัย (AF 09-09) ต้องประกอบด้วย ผลการพิจารณาอนุมัติ 
วันที่พิจารณาอนุมัติ ก าหนดวันส่งรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย และลงนามโดยประธานคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ (ICH GCP 3.3.9) 
  (3) ใบรับรองการเห็นชอบให้ด าเนินการวิจัย (certificate of approval) (AF 08-09) จะมีอายุ 1 ปี ควรระบุผู้มี
อ านาจลงนามให้ความเห็นชอบในกรณีท่ีเป็นโครงการต่อเนื่องเกิน 1 ปี ผู้วิจัยจะต้องส่งรายงานความก้าวหน้า 2 
เดือนก่อนที่ใบรับรองจะหมดอายุเพื่อขอการเห็นชอบโครงการต่อเนื่อง (progress report ร่วมกับต่ออายุ COA) 

 5.7.9 ในกรณีผลการพิจารณา คือ พิจารณาให้การเห็นชอบหลังการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว [ 5.7.7(2)] หรือยังไม่
พิจารณาให้ยื่นมาใหม่เพ่ือพิจารณาในคณะกรรมการชุดใหญ่ [ 5.7.7(3)] จดหมายแจ้งผลการพิจารณาให้การเห็นชอบ
หลังการแก้ ไขเรียบร้อยแล้ว ต้องประกอบด้วย ผลการพิจารณา วันที่พิจารณา ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ หรือท่ีปรึกษาส าหรับโครงร่างการวิจัยนั้นๆ (ICH GCP 3.3.9) 
 5.7.10ในกรณีผลการพิจารณาให้การเห็นชอบหลังการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว (minor revision) ผู้วิจัยต้องส่งโครงร่าง
การวิจัยที่แก้ไขตามข้อเสนอแนะเพ่ือให้เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ หรือกรรมการที่
ได้รับมอบหมายให้พิจารณาทบทวนโครงร่างการวิจัยนั้นๆ ตรวจสอบว่าแก้ไขเรียบร้อยแล้ว และเลขานุการแจ้งที่
ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ เพื่อทราบในการประชุมครั้งต่อไป 
 5.7.11ในกรณีผลการพิจารณาไม่ให้การเห็นชอบ 

  (1) จดหมายแจ้งผลการพิจารณาไม่เห็นชอบต้องประกอบด้วยผลการพิจารณา วันที่พิจารณารวมทั้งเหตุผลของ
การไม่ให้การเห็นชอบ (ICH GCP 3.3.9) และลงนามโดยประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
(2)ในกรณีของการพิจารณาไม่ให้การเห็นชอบโครงร่างการวิจัยจดหมายแจ้งผลการพิจารณาต้องมีข้อความ ดังนี้ 
“ท่านสามารถร้องขอเพ่ือทราบเหตุผลและรายละเอียดในการพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
เกี่ยวกับมนุษย์ โดยแจ้งความจ านง และเหตุผลในการร้องขอต่อประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับ
มนุษย์เป็นลายลักษณ์อักษร” (ICH GCP 3.3.9) 

5.8 แจ้งผลการพิจารณาที่สรุปจากที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์  เลขานุการ 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ และเจ้าหน้าที่ส านักงานแจ้งผลการพิจารณาที่สรุปจากที่ประชุม
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ ทางระบบอีเมลล์ (ถ้ามี) ก่อนส่งเป็นเอกสารให้ผู้วิจัยเพื่อปรับปรุง แก้ไข หรือ
ชี้แจงภายใน 7 วันท าการหลังการประชุมในจดหมายระบุวันที่ยื่น วันที่ที่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
ประชุม ข้อเสนอแนะให้ผู้วิจัยแก้ไข หรือชี้แจงเพ่ิมเติม ถ้าไม่มีให้ข้ามไปข้อ 5.11 โดยมีคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
เกี่ยวกับมนุษย์ 1 ท่าน หรือเลขานุการ ที่จะให้ความช่วยเหลือ หรือให้ค าปรึกษาแก่ผู้วิจัยในการด าเนินการแก้ไขเอกสาร 
5.9 พิจารณาการแก้ไข ค าชี้แจงของผู้วิจัย  
 ประธาน หรือเลขานุการ หรือคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ พิจารณาการแก้ไขค าชี้แจง ของผู้วิจัย
แล้วสรุปผลการพิจารณาสุดท้าย 
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5.10 การแจ้งผลการพิจารณาโครงร่างการวิจัยเม่ือพิจารณาเสร็จสิ้นเรียบร้อย 
เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ และเจ้าหน้าที่ส านักงาน แจ้งผลสรุปสุดท้ายของการ
พิจารณา ถ้าให้การเห็นชอบด้านจริยธรรมของโครงร่างการวิจัยและเอกสารต่างๆ ให้ระบุฉบับ ( version) ของ
เอกสารที่ให้การรับรอง พร้อมออก certificate of approval และส่งให้ผู้วิจัยภายใน 7 วัน ท าการหลังการสรุปผล
ครั้งสุดท้าย 

5.11 การเก็บเอกสารที่เกี่ยวกับโครงร่างการวิจัย  
5.11.1เมื่อสิ้นสุดการประชุม คณะกรรมการๆ ต้องวางแบบประเมินและเอกสารโครงร่างการวิจัยทั้งหมดไว้ ในห้อง

ประชุม เลขานุการและเจ้าหน้าที่ส านักงานเก็บรวบรวมเอกสารทั้งหมดเพ่ือด าเนินการตาม REC SOP บทที่ 
23 เก็บรวบรวมเอกสารโครงร่างการวิจัยที่ได้รับการพิจารณาตามล าดับหมายเลข โครงร่างการวิจัย 

5.11.2การจัดการเอกสารโครงร่างการวิจัยที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นไปตามวิธีด าเนินการมาตรฐาน (SOP 23/02.0) 
6. ภาคผนวก  

AF 01-09 แบบฟอร์มการประเมินโดยผู้วิจัย (Self-Assessment Form for PI) 
AF 02-09 แบบฟอร์มเปิดเผยการมีผลประโยชน์ทับซ้อนและทุนวิจัย (Conflict of Interest and Finding Form) 
AF 03-09 ตัวอย่างเอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัย (Informed Consent Form) 
AF 04-09 ตัวอย่างเอกสารข้อมูลค าอธิบายส าหรับผู้รับการวิจัย (Information Sheet for Research Participant) 
AF 05-09 ตัวอย่างเอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัยส าหรับอาสาสมัครเด็กอายุ 7 ปีถึงต่ า กว่า 12 ปี 
(Informed Assent Form) 
AF 06-09 ตัวอย่างเอกสารข้อมูลค าอธิบายส าหรับผู้รับการวิจัยเด็กอายุ 7  ปี ถึงต่ ากว่า 12 ปี ( Information Sheet 
for Research Participant aged 7-12 years old) 
AF 07-09 ตัวอย่างเอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัยส าหรับผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง 
(Informed Consent Form) 
AF 08-09 เอกสารรับรองโครงการวิจัย แบบ Full board (ภาษาอังกฤษและภาษาไทย) 
AF 09-09 แบบแจ้งผลพิจารณาจริยธรรมการวิจัย 
AF 10-09 หนังสือแสดงความยินยอมการให้ใช้ศพเพ่ือการศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ 
AF 11-09 ตัวอย่าง MTA (Biological Material Transfer Agreement for Academic Research only) 
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7. เอกสารอ้างอิง 

7.1International Conference on Harmonization, Good Clinical Practice Guideline (ICH GCP 2016) 
และ ICH GCP 1996 ฉบับภาษาไทย (ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2552) แปลโดยกองควบคุมยา ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
7.2แนวทางจริยธรรมการท าวิจัยในคนในประเทศไทย ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ. 2550 
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ใบสรุปการเตรียมวิธีด าเนินการมาตรฐาน 

 
ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2554 ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2562 

  

เตรียมโดย 
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1. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ื อก าหนดวิธีการพิจารณาทบทวนและเห็นชอบโครงร่างการวิจัยเกี่ยวกับเครื่องมือทางการแพทย์ยื่นต่ อ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 
 
2. ขอบเขต  
 วิธีด าเนินการมาตรฐานครอบคลุมการทบทวนโครงร่างการวิจัยเกี่ยวกับเครื่องมือทางการแพทย์ที่น ามาใช้กับมนุษย์ 
 
3. ความรับผิด ชอบ 
 3.1คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ ต้องพิจารณาว่าการศึกษาเครื่องมือทางการแพทย์นั้นมีความเสี่ยง
อย่างมีนัยส าคัญ (Significant Risk หรือ SR, ความเสี่ยงมาก) หรือมีความเสี่ยงที่ไม่มีนัยส าคัญ ( non-Significant Risk 
หรือ NSR, ความเสี่ยงน้อย) 
 3.2 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ ต้องทบทวนข้อมูลทั้งหมดที่ยื่นเสนอให้พิจารณาโดยผู้สนับส นุน 
การวิจัยเพื่อพิจารณาถึงความเสี่ยงทั้งหมดที่อาจเป็นผลมาจากการใช้เครื่องมือทางการแพทย์นั้น ทั้งนี้ไม่ใช่ความเสี่ยงที่
เปรียบเทียบกับเครื่องมือทางเลือกอ่ืน 
 3.3ถ้าเครื่องมือทางการแพทย์ที่จะน ามาศึกษาใช้ร่วมกับวิธีการหรือหัตถการที่มีความเสี่ยง คณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ ต้องพิจารณาความเสี่ยงรวมของเครื่องมือและวิธีการหรือหัตถการนั้น 
 3.4เครื่องมือทางการแพทย์ที่น าเข้าถูกควบคุมโดยส านักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขแ บ่ง
ดังนี้ 

(1)ถ้าถูกจัดอยู่ในจ าพวกที่ต้องได้รับใบอนุญาตจากกองควบคุมเครื่องมือทางการแพทย์ส านักงาน คณะกรรมการ
อาหารและยากระทรวงสาธารณสุขผู้ให้การสนับสนุนการวิจัยต้องแสดงเอกสารใบอนุญาต 
(2)ถ้าเป็นเครื่องมือทางการแพทย์ที่ต้องแจ้งรายละเอียดให้กับกองควบคุมเครื่องมือทางการแพทย์ ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขในการน าเข้าผู้ให้การสนับสนุนการวิจัยต้องแสดงเอกสารนั้น 
(3)ถ้าเป็นเครื่องมือทางการแพทย์ทั่วไปให้แสดงเอกสารที่แสดงว่ามีขายในประเทศผู้ส่งออกและประเทศอ่ืน หรือ 
certificate of free sale ที่รับรองโดยสถานทูตไทยในประเทศนั้น เป็นเครื่องมือทางการแพทย์ ทั่วไปที่ผลิตใน
ประเทศซึ่งไม่เข้าข่ายถูกจัดอยู่ในจ าพวกที่ต้องได้รับใบอนุญาตจากกองควบคุมเครื่องมือทางการแพทย์ ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข ผู้สนับส นุนการวิจัยหรือผู้วิจัยไม่ต้องแสดงเอกสารใดๆ ข้างต้น 
ยกเว้นรายละเอียดของเครื่องมือทางการแพทย์ที่จะใช้ศึกษา 

 3.5คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์อาจมีความเห็นเหมือนหรือแตกต่างจากการประเมิน โดยผู้ให้
การสนับสนนุการวิจัยที่ประเมินว่าเครื่องมือทางการแพทย์มีความเสี่ยงน้อย 
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3.6ถ้าคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เห็นด้วยกับการประเมินว่าเครื่องมือทางการแพทย์ มีความ
เสี่ยงน้อย ผู้วิจัยสามารถลงมือท าวิจัยได้หลังได้รับการพิจารณาเห็นชอบแล้ว 
3.7คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ ฯ อาจขอค าปรึกษาจากกองควบคุมเครื่องมือทางการแพทย์ 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข โดยถือผลประเมินจากกองควบคุมเครื่องมือทางการ
แพทย์ฯ เป็นที่สุด ผู้สนับส นุนการวิจัยต้องยื่นเอกสารที่จ าเป็น เช่น ใบอนุญาตน าเข้าเครื่องมือทางการแพทย์ ที่ออก
โดยส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
3.8โครงการวิจัยนั้นมีการศึกษาในประเทศผู้ผลิต และประเทศอ่ืนใดบ้าง 

4. ขัน้ตอนการปฏิบัติและผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตอน การปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 

1 การยื่นเอกสาร ผู้วิจัย ผู้สนับสนุนการวิจัยและเจ้าหน้าที่ส านักงาน 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 

2 ก่อนการประชุม 
 

เลขานุการ และกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
ผู้ทบทวน 

3 ระหว่างการประชุม ประธาน และคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 

4 การด าเนินการภายหลังการประชุม เลขานุการและเจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 

5 แจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้วิจัย 
 

เลขานุการและเจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการจริยธรรม 
การวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 

6 การเก็บเอกสาร เลขานุการและเจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการจริยธรรม 
การวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
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5. หลักการปฏิบัติ 
5.1เอกสารที่ต้องย่ืน 

5.1.1โครงร่างการศึกษาวิจัยเครื่องมือทางการแพทย์ชนิดใหม่ 
5.1.2ตรวจความสมบูรณ์ของเอกสาร 
5.1.3เอกสารที่ต้องยื่นให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ทบทวน 

(1) แผนการศึกษา 
(2) เอกสารค าชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัยและการให้ความยินยอมโดยได้รับข้อมูลครบถ้วน 
(3) ลักษณะเครื่องมือทางการแพทย ์
(4) เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมการวิจัย 
(5) วิธีการติดตามควบคุม (monitor) 
(6) รายงานการศึกษาเครื่องมือทางการแพทย์ที่ท าการศึกษามาแล้ว 
(7) ประวัติของผู้วิจัย (CV) 
(8) ข้อมูลการประเมินความเสี่ยงของเครื่องมือทางการแพทย ์
(9) แบบฟอร์มยื่นโครงการเพื่อรับการพิจารณา 
(10)ข้อมูลการยื่นให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ของสถาบันอื่นพิจารณาและผลการ
พิจารณา 
(11)ข้อมูลการประเมินความเสี่ยงของเครื่องมือทางการแพทย์ที่ผู้ให้การสนับสนุนการวิจัยประเมิน พร้อมกับ
หลักฐานที่สนับสนุน 
(12)เอกสารอื่นๆ ตามท่ีระบุไว้ข้างต้นในหัวข้อ 3 ความรับผิดชอบ 

5.2ก่อนการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
5.2.1มอบหมายให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ทบทวนโครงร่างการศึกษาวิจัยโดยใช้ 
แบบฟอร์มประเมิน (AF 02-10) 
5.2.2เตรียมเอกสารเพ่ือส่งให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ ผู้ทบทวนหลัก 
5.2.3ส่งเอกสารให้คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ อย่างน้อย 3 คน เพื่อพิจารณา 
ทบทวนก่อนถึงวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน 
5.2.4บรรจุโครงการศึกษาวิจัยเครื่องมือทางการแพทย์ลงในวาระการประชุม 

5.3ระหว่างการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
 5.3.1คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ ทบทวนเสนอสรุปโครงการศึกษาวิจัยและผลการพิจารณา 
 ทบทวน  

5.3.2ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์เปิดให้คณะกรรมการอภิปราย ตัดสินว่า เป็น
เครื่องมือทางการแพทย์ ที่มคีวามเสี่ยงน้อย (AF 01-10) หรือมีความเสี่ยงมาก (AF 01-10) 
5.3.3ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์น าการอภิปรายเกี่ยวกับการพิจารณาเอกสาร ต่างๆ 
(เช่น โครงร่างการวิจัย เอกสารค าชี้แจงและใบยินยอม ประวัติและคุณวุฒิของผู้วิจัย ใบประกาศโฆษณา) 
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 5.3.4พิจารณาตัดสินระดับความเสี่ยง 
 5.3.5พิจารณาว่าสมควรเห็นชอบหรือไม่ 
 5.3.6ผลการพิจารณาโครงร่างการวิจัยจะระบุเป็นข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

(1)ให้ความเห็นชอบ หมายถึง ส านักงานออก certificate of approval ใช้แบบฟอร์มเหมือนการพิจารณาแบบ
เต็มองค์ประชุม (AF 08-09) ให้ผู้วิจัยสามารถเริ่มการวิจัยได้โดยไม่ต้องมีการแก้ไขเพ่ิมเติม 
(2)ปรับปรุงแก้ไขเพ่ิ มเห็นชอบ หมายถึง ผู้วิจัยแก้ไขเพ่ิมเติมโครงร่างการวิจัย ( minor revision) ตาม
ข้อเสนอแนะ หรือมีการชี้แจงส่งส านักงานเลขาคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ หรือกรรมการที่
ได้รับมอบหมายให้ทบทวนครั้งแรกอย่างน้อย 2 คนพิจารณาทุกคนลงมติเป็นเอกฉันท์ มิฉะนั้นต้องน าเข้า
พิจารณาในที่ประชุม 
  (1) เห็นชอบ 
  (2) ปรับปรุงแก้ไข เพ่ือเห็นชอบ 
  (3) ปรับปรุงแก้ไขและน าเข้าพิจารณาใหม่ หรือ 
  (4) ไม่เห็นชอบ 

 (3)ยังไม่พิจารณาลงมติให้ยื่นมาใหม่เพ่ือพิจารณาในคณะกรรมการชุดใหญ่หมายถึง ผู้วิจัยต้องด าเนินการแก้ไข 
(major revision) โครงร่างการวิจัย หรือส่วนประกอบของโครงร่างการวิจัย เช่น researchdesign, research 
methodology, inclusion/exclusion criteria, risk/ benefit ตามข้อแนะน าของคณะกรรมการเพื่ อน าเข้า
พิจารณาใหม่ในที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
 (4)ไม่ให้ความเห็นชอบ หมายถึง ผู้วิจัยไม่ได้รับอนุญาตให้ท าการวิจัยในเรื่องที่น าเสนอผู้วิจัยสามารถอุทธรณ์ได้ 

 5.3.7ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นชอบโครงร่างการวิจัย 
(1)คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์จะระบุความถี่ของการส่งรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย 
ตามความเหมาะสมกับความเสี่ยงต่ออาสาสมัครที่เข้าร่วมในโครงการวิจัย (ICH GCP 4.10.1) 
(2)จดหมายแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติโครงร่างการวิจัย ( AF 09-09) ต้องประกอบด้วย ผลการพิจารณาอนุมัติ 
วันที่พิจารณาอนุมัติ ก าหนดวันส่งรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย และลงนามโดยประธานคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ (ICFH GCP 3.3.9) 
(3)ใบรับรองการเห็นชอบให้ด าเนินการวิจัย ( certificate of approval) (AF 08-09) จะมีอายุ 1 ปี ควรระบุผู้มี
อ านาจลงนามให้ความเห็นชอบในกรณีท่ีเป็นโครงการต่อเนื่องเกิน 1 ปี ผู้วิจัยจะต้องส่งรายงานความก้าวหน้าไม่
เกิน 30 วันก่อนที่ใบรับรองจะหมดอายุ เพื่อขอการเห็นชอบโครงการต่อเนื่อง (progress report และต่อ COA) 

 5.3.8ในกรณีผลการพิจารณาให้การเห็นชอบหลังการแก้ไข [5.7.7(2)] หรือท าการแก้ไขแล้วเข้าพิจารณา ใน
คณะกรรมการเต็มองค์ประชุม [5.7.7(3)] จดหมายแจ้งผลการพิจารณาต้องประกอบด้วย ผลการพิจารณา วันที่
พิจารณาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ (ICH GCP 3.3.9) 
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5.3.9 ในกรณีผลการพิจารณาให้การเห็นชอบหลังการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ( minor revision) ผู้วิจัยต้องส่งโครงร่างการ
วิจัยที่แก้ไขตามข้อเสนอแนะเพ่ือให้เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกั บมนุษย์ หรือกรรมการ ที่
ได้รับมอบหมายให้พิจารณาทบทวนโครงร่างการวิจัยนั้นๆ ตรวจสอบว่าแก้ไขเรียบร้อยแล้ว และเลขานุการ แจ้งที่
ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ เพื่อทราบในการประชุมครั้งต่อไป 

5.3.10ในกรณีผลการพิจารณาไม่ให้การเห็นชอบ 
(1)จดหมายแจ้งผลการพิจารณาไม่เห็นชอบต้องประกอบด้วยผลการพิจารณา วันที่พิจารณารวมทั้งเหตุผลของการ
ไม่ให้การเห็นชอบ (ICH GCP 3.3.9) และลงนามโดยประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
(2)ในกรณีของการพิจารณาไม่ให้การเห็นชอบโครงร่างการวิจัยจดหมายแจ้งผลการพิจารณาต้องมีข้อความดังนี้ 
“ท่านสามารถร้องขอเพ่ือทราบเหตุผลและรายละเอียดในการพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
เกี่ยวกับมนุษย์ โดยแจ้งความจ านง และเหตุผลในการร้องขอต่อประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับ
มนุษย์เป็นลายลักษณ์อักษร” (ICH GCP 3.3.9) 

5.3.11บันทึกการลงมติในในรายงานการประชุม (AF 03-20) 
5.3.12บันทึกข้อแนะน าการปรับปรุงโครงร่างการวิจัย และเอกสารค าชี้แจงผลยินยอมท่ีคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
เกี่ยวกับมนุษย์ เสนอแนะลงในรายงานการประชุม 
5.3.13พิจารณาว่าควรให้ผู้วิจัยส่งรายงานความก้าวหน้าเพื่อทบทวนบ่อยเพียงใด  หากมีความเสี่ยงน้อยให้รายงานปีละ 
1 ครั้ง หรือเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแต่ไม่เกิน 1 ปี ถ้ามีความเสี่ยงสูงให้รายงาน ทุก 6 เดือน 

5.4หลังการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
5.4.1เตรียมรายงานการประชุม 

ท าตามวิธีการใน MOPH REC 20/02.0 
5.4.2การแจ้งผู้วิจัย 

(1)เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ และเจ้าหน้าที่ส านักงาน ฯ ส่งหนังสือแจ้งผู้วิจัย
พร้อมกับเอกสารที่ได้รับการเห็นชอบและลงวันที่ ระยะเวลาที่ต้องส่งรายงานความก้าวหน้า พันธะที่ผู้วิจัยต้อง
รับผิดชอบ และความคาดหมายท่ีผู้วิจัยต้องปฏิบัติตลอดระยะเวลาการศึกษา 
(2) ถ้าคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ไม่เห็นชอบ เลขานุการ และประธานต้องแจ้งแก่ผู้วิจัยเป็น
ลายลักษณ์อักษรโดยเร็ว พร้อมเหตุผลการไม่เห็นชอบให้ศึกษา ถ้าผู้วิจัยต้องการอุทธรณ์ค าตัดสิน ผู้วิจัยสามารถ
ติดต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ ต้องใส่ข้อความที่ให้ผู้วิจัยสามารถอุทธรณ์ได้นี้ลงในหนังสือ
แจ้งผู้วิจัยให้ชัดเจน 
(3)ถ้าคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ ลงมติให้ปรับปรุงเอกสาร เลขานุการอาจช่วยอธิบายการ
ปรับปรุงเอกสาร หรือส่งข้อแนะน าให้ผู้วิจัยแก้ไขแล้วส่งกลับไปให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์
พิจารณาอีกครั้ง 
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5.4.3การเก็บเอกสาร 
(1)เก็บเอกสารทั้งชุดในแฟูม มีแผ่นปะหน้าแฟูมแสดงสถานะของโครงการวิจัย ตาม REC SOPบทที่ 23 
(2)เก็บแฟูมโครงการวิจัยในตู้ หรือชั้นปิดที่มีกุญแจล็อค ส าหรับโครงการที่ก าลังด าเนินการ 

6. ภาคผนวก  
AF 01-10 ตัวอย่างเครื่องมือทางการแพทย์ที่จะศึกษาท่ีมีความเสี่ยงน้อยและท่ีมีความเสี่ยงมาก 
(Category of Medical Devicesignificant and non-significant risk) 
AF 02-10 แบบฟอร์มประเมินโครงร่างการวิจัยเครื่องมือแพทย์โดยกรรมการผู้ทบทวน AF 03-10 แบบฟอร์ม
ประเมินโครงร่างการวิจัยเครื่องมือแพทย์โดยผู้วิจัย 

7. เอกสารอ้างอิง  
7.1Code of Federal Regulation (CFR) 21, Volume 8, Part 812, April 2003, Food and Drug 
Administration, U.s.Government Printing Office via GPO Access 
7.2Web site : Thai FDA. เรื่องเครื่องมือทางการแพทย์ 3 กลุ่ม 
7.3Associated SOP: REC 06/02.0, REC 09/02.0 REC 20/02.0 and REC 23/02.0 
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1. วัตถุประสงค ์
เพ่ือเป็นแนวทางในการทบทวนและพิจารณาโครงร่างการวิจัยที่ส่งกลับเข้ามาให้พิจารณาใหม่ภายหลังจากปรับปรุง

แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย ์

2. ขอบเขต 
 วิธีด าเนินการมาตรฐานครอบคลุมการทบทวนโครงร่างการวิจัยที่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับ 
มนุษย์เคยพิจารณา และมีมติ (1)ให้ปรับปรุงแก้ไขก่อนการเห็นชอบหรือ (2)ให้ปรับปรุงแก้ไข และน าเข้าพิจารณาใหม่ 

3. ความรับผิดขอบ 
 3.1เจ้าหน้าที่ส านักงาน ฯ มีหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนของโครงร่างการวิจัยที่ส่งเข้ามาพิจารณาใหม่ เลขานุการ 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ มอบให้กรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ ที่เป็นผู้ทบทวน
โครงการที่ยื่นครั้งแรกพิจารณาทบทวนพร้อมทั้งแนบมติที่ประชุมในการพิจารณาโครงร่างการวิจัยครั้งแรก และใบ ชี้แจง
ตอบข้อซักถามทุกข้อที่ผู้วิจัยตอบคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
 3.2เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์แจ้งที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับ
มนุษย์ให้ทราบว่า เป็นโครงร่างการวิจัยที่เคยได้รับการพิจารณา และคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ มีมติ
พิจารณาให้การเห็นชอบหลังการแก้ไขเรียบร้อยแล้วหรือยังไม่พิจารณาลงมติให้ยื่นมาใหม่เพ่ือพิจารณาในที่ประชุม วาระ
ถัดไปหลังการปรับแก้ไข 

4. ขั้นตอนการปฏิบัติและผู้รับผิดชอบ 
ขั้นตอน การปฏิบัติ ผู้รับผิดขอบ 

1 รับและตรวจสอบความครบถ้วนของโครงร่างการวิจัย เจ้าหน้าที่ส านักงาน 

2 การมอบหมายโครงร่างการวิจัยที่ส่งกลับมาใหม่ 
ให้กรรมการฯ พิจารณาทบทวน 

กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ทบทวน 
ครั้งแรก 

3 แจ้งผลการแก้ไขและให้ความเห็นชอบ (กรณี 5.1.1) 
หรือพิจารณาโครงร่างการวิจัย (กรณี 5.1.2) 

ในการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย 
เกี่ยวกับมนุษย์ 

เลขานุการและคณะกรรมการ 

4 แจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้วิจัย เลขานุการ และเจ้าหน้าที่ส านักงาน 

5 เก็บเอกสารที่เกี่ยวกับโครงร่างการวิจัย เจ้าหน้าที่ส านักงาน 
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5.หลักการปฏิบัติ 
 5.1การรับและตรวจสอบความครบถ้วนของโครงร่างการวิจัย 

5.1.1ส าหรับโครงร่างการวิจัยที่แก้ไขเพ่ือให้ความเห็นชอบผู้วิจัยส่งโครงร่างการวิจัยที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วจ านวน 3 
ชดุ พร้อมระบุส่วนที่แก้ไขให้ชัดเจน 
5.1.2ส าหรับโครงร่างการวิจัยที่ปรับปรุงแก้ไขและน าเข้าพิจารณาใหม่ผู้วิจัยส่งโครงร่างการวิจัยที่ปรับปรุงแก้ไข
แล้ว จ านวน4 ชุด(จ านวนจะมากกว่าซึ่งเหมือนการพิจารณาใหม่) 
5.1.3เจ้าหน้าที่ส านักงานตรวจสอบโครงร่างการวิจัย โดยใช้คู่มือหรือแบบการตรวจสอบความครบถ้วน ของโครง
ร่างการวิจัย (ดูส่วนที่ 6 ใน Submission Form ภาคผนวก AF 02-06) 
5.1.4 ในกรณีที่โครงร่างการวิจัยมี ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ส านักงานลงรับเอกสารในสมุดรับเอกสาร โครง
ร่างการวิจัย และลงข้อมูลในระบบฐานข้อมูล database ในคอมพิวเตอร์ 
5.1.5ในกรณีที่โครงร่างการวิจัยมีข้อมูลไม่ครบถ้วนให้เจ้าหน้าที่ส านักงานส่งโครงร่างการวิจัยคืนให้ผู้วิจัย เพ่ือแก้ไข
เพ่ิมเติมให้ครบถ้วน 

 5.2การมอบหมายโครงร่างการวิจัยให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ทบทวน 
5.2.1 โครงร่างการวิจัยที่ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือขอความเห็นชอบ  
เลขานุการส่งให้กรรมการที่ได้รับมอบหมายในครั้งแรก 2-3 ท่าน ให้ท าหน้าที่ทบทวน 
5.2.2โครงร่างการวิจัยที่ปรับปรุงแก้ไขและน าเข้าพิจารณาใหม่ 
เลขานุการเป็นผู้มอบหมายโครงร่างการวิจัยที่ส่งเข้ามาใหม่ให้กรรมการ 2-3 ท่านที่ท าหน้าที่ทบทวนในแนวทางเดียวกับ
โครงร่างการวิจัยที่ส่งเข้ามาพิจารณาครั้งแรก (ดู REC SOP บทที่ 09 เรื่อง การพิจารณาโครงร่างการวิจัยครั้งแรก) 

 5.3การทบทวนโครงร่างการวิจัย 
5.3.1 โครงร่างการวิจัยที่ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือขอความเห็นชอบ  

(1)ในกรณีที่โครงร่างการวิจัยได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้ว กรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ที่ได้รับ
มอบหมายในครั้งแรกอ่านทบทวน และเลขาฯ/เจ้าหน้าที่น าเสนอประธานกรรมการเพ่ือลงนามเห็นชอบ 
(2) ในกรณีที่โครงร่างการวิจัยควรได้รับการปรับปรุง แก้ไข เพ่ิมเติม กรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับ 
มนุษย์ที่ได้รับมอบหมายในครั้งแรกให้ค าแนะน าตามความเหมาะสม หรือหากกรรมการมีความเห็น ไม่
ตรงกันที่เก่ียวข้องกับความเสี่ยงต่ออาสาสมัครให้น าเข้าพิจารณาในที่ประชุม 

5.3.2 โครงร่างการวิจัยที่ปรับปรุงแก้ไข และน าเข้าพิจารณาใหม่  
(1) กรรมการที่ได้รับมอบหมายทบทวนโครงร่างการวิจัย และสรุปเพื่อเตรียมน าเสนอข้อคิดเห็นในที่ประชุม
คณะกรรมการฯ ในท านองเดียวกับโครงร่างการวิจัยที่ส่งเข้ามาพิจารณาครั้งแรก (ดู REC SOP บทที่ 09 
เรื่องการพิจารณาโครงร่างการวิจัยครั้งแรก) 

 5.4การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ เพื่อพิจารณาโครงร่างการวิจัย 
5.4.1โครงร่างการวิจัยที่ปรับปรุงแก้ไขเพ่ืออนุมัติ ประธานคณะกรรมการฯ แจ้งชื่อโครงร่างการวิจัยที่ปรับปรุงแก้ไข
และพิจารณาอนุมัติแล้วให้คณะกรรมการฯ ทราบ 
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5.4.2 โครงร่างการวิจัยที่ปรับปรุงแก้ไข และน าเ ข้าพิจารณาใหม่ การพิจารณาด าเนินการเช่นเดียวกับการพิจารณา
โครงร่างการวิจัยที่ส่งเข้ามาพิจารณาครั้งแรก 

5.5 การแจ้งผลการพิจารณาโครงร่างการวิจัย 
5.5.1เลขานุการ ฯ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ เตรียมจดหมายแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้วิจัย 
โดยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและภาษา เพื่อลงนามโดยประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับ
มนุษย ์
5.5.2 เอกสารรับรองให้การเห็นชอบโครงร่างการวิจัย ลงวันที่ ที่ไ ด้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์และส่งให้ผู้วิจัยภายใน 7 วันหลังการประชุม 
5.5.3 แนบรายนามคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ที่เข้าประชุมในวันที่พิจารณาโครงการวิจัยนั้น
ไปกับจดหมายแจ้งผลการพิจารณากรณีร้องขอ 
5.5.4 การวิจัยที่มีมติพิจารณาให้การเห็นชอบหลังการแก้ไขและส่งเ ข้ามาใหม่ด าเนินการในท านองเดียวกับการแจ้ง
ผลการพิจารณาโครงร่างการวิจัยที่ส่งเ ข้ามาพิจารณาครั้งแรก (ดู RECSOP ในบทที่ 9 เรื่อง การพิจารณาโครงร่าง
การวิจัยครั้งแรก) 

 5.6 การเก็บเอกสารที่เกี่ยวกับโครงร่างการวิจัย 
5.6.1 เมื่อสิ้นสุดการประชุมคณะกรรมการต้องวางเอกสารโครงร่างการวิจัยทั้งหมดไ ว้ในห้องประชุม เลขานุการ
และเจ้าหน้าที่ส านักงานเก็บรวบรวมเอกสารโครงร่างการวิจัยทั้งหมดเพ่ือด าเนินการตาม REC SOP บทที่ 23 
จัดเก็บเข้าแฟูมโครงการวิจัย 
5.6.2 แฟูมโครงร่างการวิจัยต้องเก็บใส่ ตู้เอกสารล็อคกุญแจตู้ ในห้องท่ีปลอดภัย และจ ากัดผู้เข้าถึงเอกสาร หรือ
ข้อมูล 

6. ภาคผนวก  
7. เอกสารอ้างอิง  

7.1International Conference on Harmonization, Good Clinical Practice Guideline (ICH GCP 2016) 
และ ICH GCP 1996 ฉบับภาษาไทย (ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2552) แปลโดยกองควบคุมยา ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
7.2วิธีด าเนินการมาตรฐาน……REC SOP 08/02.0 และ ……. REC SOP 09/02.0 
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ใบสรุปการเตรียมวิธีด าเนินการมาตรฐาน 

 
ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2554 ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2562 

  

เตรียมโดย 
 

คณะกรรมการจริยธรรม 
การวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 

  

วันที่ 
  

 

15 สิงหาคม 2562 
  

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

 
...................................... 
(นายทรงเกียรติ เล็กตระกูล) 

  

ต าแหน่ง 
 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาล 
  

วันที่อนุมัติ 
  

 

29 ตุลาคม 2562 
  

การแก้ไข 
 

ปรับปรุงตามรอบทุก 3 ปี 
  

เหตุผลที่แก้ไข 
 

เพ่ือให้สอดคล้องกับ 
มาตรฐานปัจจุบัน 
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1. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือก าหนดว่าการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงร่างการวิจัย (protocol amendment) ควรได้รับการทบทวนและด าเนินการ 
อย่างไร โดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 

2. ขอบเขต 
 วิธีด าเนินการมาตรฐานครอบคลุมการทบทวนโครงร่างการวิจัยที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการ 
จริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ แต่ได้มีการแก้ ไขเพ่ิมเติมโครงร่างการวิจัย และ/หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องในเวลาต่อมา 
และผู้วิจัยส่งรายงานเพื่อแจ้งให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ พิจารณาอนุมัติก่อนด าเนินการตามที่ได้
แก้ไขเพ่ิมเติม 

3. ความรับผิดขอบ 
 เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ มีหน้าที่ในการบริหารจัดการเพื่อให้มีการทบทวน โครงร่าง
การวิจัย และ/หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม ซึ่งอาจทบทวนแบบเร็ว/แบบย่อ หรือทบทวนแบบ เต็ม
รูปแบบ โดยประธาน ฯ หรือ เลขานุการ ฯ หรือคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ที่เป็นผู้ทบทวน โครงร่าง
การวิจัยครั้งแรกให้เป็นผู้ทบทวนโครงร่างการวิจัยที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม 
 
4. ขั้นตอนการปฏิบัติและผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตอน การปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 

1 การรับส่วนแก้ไขเพ่ิมเติมโครงร่างการวิจัย  เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ 

2 การทบทวนส่วนแก้ไขเพ่ิมเติมโครงร่างการวิจัย ประธานฯ หรือ เลขานุการฯ หรือคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ที่เป็นผู้ทบทวน

คงแรก 3 แจ้งผลการพิจารณาให้ที่ประชุมทราบ ประธานฯ หรือ เลขานุการฯ หรือคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 

4 แจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้วิจัย 
 

เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
เกี่ยวกับมนุษย์ 

5 เก็บเอกสารที่เกี่ยวกับโครงร่างการวิจัย เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ และเลขานุการ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
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5. หลักการปฏิ บัติ 
 5.1การรับส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัยและ/หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

5.1.1 เมื่อมีการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงร่างการวิจัยและ/หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยส่งรายงานเพ่ือแจ้งให้ 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์พิจารณาอนุมัติก่อนด าเนินการตามที่ได้ขอแก้ไขเพ่ิมเติม  
5.1.2 ผู้วิจัยส่งราย งานส่วนแก้ไขเพ่ิมเติมโครงร่างการวิจัยในแบบรายงานการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงร่างการ วิจัย (AF 01-12) 
5.1.3 ผู้วิจัยสรุปประเด็นแก้ไขเปรียบเทียบโครงการเก่ากับโครงการใหม่ที่แก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมเหตุผล (AF 02-12) 

 5.2การมอบหมายให้ประธานฯ หรือเลขานุการฯ หรือ กรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 2 ท่าน ที่เคยได้รับ
มอบหมายให้ทบทวนโครงร่างการวิจัยที่ส่งเข้ามาพิจารณาครั้งแรก เป็นผู้ทบทวนการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงร่างการวิจัยนั้น ๆ
 5.3การทบทวนส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัย 

โครงร่างการวิจัยท่ีมีมติพิจารณาให้การเห็นชอบหลังการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว 
5.3.1การทบทวนประเด็นแก้ไขเพ่ิมเติมโครงร่างการวิจัยมีหลักการเช่นเดียวกับการพิจารณาโครงร่างการวิจัยที่ส่ง
เข้าพิจารณาครั้งแรก 
5.3.2การพิจารณาส่วนแก้ไขเพ่ิมเติมโครงร่างการวิจัยอาจด าเนินการโดยการพิจารณาแบบเร็ว ในกรณีเป็น การ
แก้ไขเล็กน้อยหรือไม่เพ่ิมความเสี่ยงต่ออาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการวิจัย โดยผู้ทบทวนที่เคยได้รับมอบหมาย
ทบทวนโครงร่างการวิจัยที่ส่งเข้าพิจารณาครั้งแรก 2 คน ทั้งนี้ต้องแจ้งผลการพิจารณาส่วนแก้ไขเพ่ิมเติม
โครงการวิจัยให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ทราบในการประชุมครั้งกัดไป  
5.3.3หลักเกณฑ์ในการน าส่วนแก้ไขเพ่ิมเติมโครงร่างการวิจัยเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ ได้แก่ 

(1) มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบวิธีการวิจัย 
(2) มีการเปลี่ยนแปลงที่อาจเพิ่มความเสี่ยงต่ออาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการวิจัย 

 5.4 การพิจารณาโดยประธานฯ และ เลขา นุการฯหรือกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
ผลการพิจารณาประเด็นแก้ไขเพ่ิมเติมโครงร่างการวิจัยจะระบุเป็นข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

(1)  เห็นชอบให้ท าการวิจัยได้ หมายถึง ส านักงานออก certificate of approval (AF 08-09) ให้ผู้วิจัย สามารถ
เริ่มการวิจัยได้โดยไม่ต้องมีการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงร่างการวิจัย 
(2) เห็นชอบหลังจากผู้วิจัยปรับปรุงโครงร่างวิจัย หมายถึง ตามข้อแนะน า ของที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมฯ  
และน าเสนอโครงการวิจัยที่แก้ไข แล้วต่อประธาน กรรมการจริยธรรมฯหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ทบทวน
ครั้งแรกอย่างน้อย 2 คน พิจารณาทุกคนลงมติเป็นเอกฉันท์ มิฉะนั้นต้องน าเข้าพิจารณาในที่ประชุม 

  ดังนี้  
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    (1) เห็นชอบให้ท าการวิจัยได้ 
    (2) เห็นชอบหลังจากผู้วิจัยปรับปรุงโครงร่างวิจัย 
    (3) ไม่เห็นชอบ 
    (4) ยังไม่พิจารณา 
  (3) ไมเ่ห็นชอบ หมายถึง  ผู้ วิจัยไม่ได้รับอนุญาตให้ท าการวิจัยในเรื่องที่น าเสนอ ตามเหตุผลที่ที่ประชุมระบุ
ผู้วิจัยสามารถอุทธรณ์ได้ 
  (4)ยังไม่พิจารณา หมายถึง ผู้วิจัยต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วน าเข้าพิจารณาใหม่ หรือคณะกรรมการจริยธรรมฯ     
ต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมเพ่ือประกอบการพิจารณา หรือไม่ทันพิจารณาในวาระ  
 5.5แจ้งผลการพิจารณาต่อผู้วิจัย 

 5.5.1เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ เตรียมจดหมายแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้วิจัย และตรวจสอบความถูกต้องของ 
ข้อมูลและภาษาก่อนส่งจดหมาย 
 5.5.2กรณีให้ความเห็นชอบโครงร่างการวิจัยที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม จดหมายแจ้งผลการพิจารณาเห็นชอบ พร้อม
กับใบรับรองการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัยและหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง (AF 04-12) โครงร่างการวิจัยต้อง
ประกอบด้วย ผลการพิจารณาให้การเห็นชอบ วันที่พิจารณาให้การเห็นชอบและลงนามโดยประธาน
คณะกรรมการ 
 5.5.3 กรณีผลการพิจารณา คือ ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือเห็นชอบ หรือปรับปรุงแก้ไขและน าเข้าพิจารณาใหม่ ให้การ
เห็นชอบหลังแก้ไขครบถ้วน ให้ผู้วิจัยยื่นโครงร่างการวิจัยมาใหม่เพ่ือพิจารณาในคณะกรรมการชุดใหญ่  

(1)จดหมายแจ้งผลการพิจารณาให้ปรับปรุงแก้ไขต้องประกอบด้วย ผลการพิจารณาวันที่พิจารณา 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ/ที่ปรึกษาส าหรับโครงการวิจัยนั้นๆ 
(2)กรณีผลการพิจารณาให้ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือเห็นชอบ ให้ผู้วิจัยส่งโครงร่างการวิจัยที่แก้ไขตามข้อเสนอแนะให้
กรรมการที่รับผิดชอบ เพื่อตรวจสอบและน าเสนอต่อประธานคณะกรรมการ เพ่ือให้การเห็นชอบ  

 5.5.4ในกรณีผลการพิจารณาคือ ไม่เห็นชอบ 
(1)จดหมายแจ้งผลการพิจารณาไม่เห็นชอบต้องประกอบด้วย ผลการพิจารณา วันที่พิจารณา รวมทั้งเหตุผล
ของการไม่เห็นชอบ และลงนามโดยประธานกรรมการ 
(2)ในกรณีของผลการพิจารณาไม่เห็นชอบโครงร่างการวิจัยที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม จดหมายแจ้งผล การ
พิจารณาต้องมีข้อความระบุเหตุผลและรายละเอียดในการพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมเกี่ยวกับ
มนุษย์ ผู้วิจัยสามารถอุทธรณ์โดยแจ้งความจ านงและเหตุผล ในการร้องขอต่อประธานคณะกรรมการ 
จริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์เป็นลายลักษณ์อักษร” 
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5.6 การเก็บเอกสารที่เกี่ยวกับโครงร่างการวิจัย 
5.6.1เมื่อสิ้นสุดการประชุม คณะกรรมการต้องวางเอกสารโครงร่างการวิจัยทั้งหมดไว้ในห้องประชุม เลขานุการ 
และเจ้าหน้าที่ส านักงานเก็บรวบรวมเอกสารทั้งหมดเพ่ือด าเนินการตาม REC SOP บทที่ 23 รวมเข้าแฟูมโครง
ร่างการวิจัยที่ส่งเข้าพิจารณาครั้งแรก พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูล (database) ในคอมพิวเตอร์ 
และแผ่นปะหน้าแฟูมเพ่ือแสดงสถานะของโครงการวิจัย 
5.6.2เก็บแฟูมโครงร่างการวิจัยที่ได้รับการพิจารณาในตู้เอกสารที่มีกุญแจล็อคในห้องท่ีปลอดภัย และมีการ
จ ากัดผู้เข้าถึงข้อมูล 

6. ภาคผนวก  
AF 01-12 แบบยื่นส่วนแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการวิจัย 
AF 02-12 ตารางสรุปการเปลี่ยนแปลง 
AF 03-12 รายงานการทบทวนแบบเร็ว ส่วนแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
AF 04-12 หนังสือรับรองการเห็นชอบการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัยและ/หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง  

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 ส านักงาน คณะกรรมการ
อาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
7.2 แนวทางจริยธรรมการท าวิจัยในคนในประเทศไทย ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ. 2550 
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 5.5 การพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 85 

 5.6 แจ้งผลการพิจารณาต่อผู้วิจัย 85 

 5.7 การเก็บเอกสารรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย 85 

6 ภาคผนวก 86 

7 เอกสารอ้างอิง 86 
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1. วัตถุประสงค์  
1.1เพ่ือก าหนดวิธีการพิจารณารายงานความก้าวหน้าของการวิจัยที่ได้รับอนุมัติโครงร่างการวิจัยจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
1.2 เพ่ือพิทักษ์สิทธิ ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดขีองอาสาสมัครที่เข้าร่วมในโครงการวิจัยอย่างต่อเนื่อง 

2. ขอบเขต  
 วิธีด าเนินการมาตรฐานครอบคลุมการทบทวนรายงานความก้าวหน้าของการวิจัยที่ท าในมนุษย์ในช่วงเวลาที่เหมาะสม
กับความเสี่ยงที่อาจเกิดแก่อาสาสมัคร รูปแบบของการวิจัย ความเปราะบางหรือความอ่อนแอของอาสาสมัคร และ
ระยะเวลาที่ท าการวิจัย และทบทวนรายงานความก้าวหน้าเพื่อต่ออายุใบรับรองประจ าปี 

3.ความรับผิดชอบ 
3.1  เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ มีหน้าที่แจ้งเตือนผู้วิจัยล่วงหน้า 1-2 เดือน ว่าโครงการวิจัยถึงก าหนดส่งรายงาน 
ความก้าวหน้า 
3.2คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ มีหน้าที่ก าหนดความถ่ีในการรายงานความก้าวหน้า  
3.3เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ มีหน้าที่ทบทวนและสรุปรายงานความก้าวหน้าของการ
วิจัย และส่งกลับส านักงานฯ เพื่อน าเข้าแจ้งในที่ประชุม 
3.4กรณีการต่ออายุใบรับรองการเห็นชอบ เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ จะออกเอกสารใบรับรองการเห็นชอบฉบับใหม่ ซึ่งมี
ระยะเวลารับรอง 1 ปี ลงวันที่ต่อจากวันที่หมดอายุของใบรับรองเดิม แต่กรณีท่ีผู้วิจัยส่งรายงานความก้าวหน้า เพื่อต่อ
อายุเกินก าหนดให้ลงวันที่รับรองตามวันที่ส านักงานฯ ได้รับเรื่องจากผู้วิจัย 
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4. ขั้นตอนการปฏิบัติและผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตอน การปฏิบัติ ผู้รับผิดขอบ 

1 ก าหนดความถี่ของการส่งรายงานความก้าวหน้าการวิจัย 
 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 

2 แจ้งเตือนให้ส่งรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ 

3 รบัรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ 

4 รวบรวมรายงานความก้าวหน้าและเอกสารโครงร่างการ
วิจัยส่งให้เลขานุการคณะกรรมการฯ ที่รบัผิดชอบ 

เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ 

5 ทบทวนและสรุปรายงานความก้าวหน้า เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับ
มนุษย์ 

6 พิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย 
เกี่ยวกับมนุษย์ 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 

7 แจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้วิจัย 
 

เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ 

8 เก็บรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ 

5. หลักการปฏิบัติ  
5.1การก าหนดวันส่งรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย 

5.1.1ก าหนดวันส่งรายงานความก้าวหน้าของการวิจัยคือ 30 วัน ก่อนวันหนังสือ รับรองหมดอายุส่งพร้อมหนังสือ
ขอต่ออายุใบรบัรอง 
5.1.2ในกรณีที่ผู้วิจัยส่งรายงานความก้าวหน้าหลังใบรบัรองการเห็นชอบหมดอายุ และยังไม่ได้ใบ รับรองฉบับใหม่ 
ผู้วิจัยจะต้องหยุดด าเนินการวิจัยจนกว่าจะได้ รับใบรับรองฉบับใหม่ ยกเว้น การหยุดด าเนินการวิจัยจะเกิด
อันตรายหรือผลเสียต่ออาสาสมัคร แต่ห้ามรบัอาสาสมัครรายใหม่จนกว่าจะต่ออายุใบรบัรองแล้ว 
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  5.1.3 ในกรณีส่งรายงานความก้าวหน้าเพ่ือการติดตามความเสี่ยงต่ออาสาสมัคร ให้ผู้วิจัยส่งรายงานตามที่ก าหนด
โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
 5.2 การแจ้งเตือนผู้วิจัยให้ส่งรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย  
เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ ส่งจดหมายแจ้งเตือนพร้อมแนบแบบรายงานความก้าวหน้าของการวิจัยให้ผู้วิจัยทราบอย่างน้อย 1 
เดือนก่อนก าหนดวันส่งรายงาน 
 5.3 การรวบรวมรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย  
เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ บันทึกวันที่ได้รับรายงานในฐานข้อมูล 
 5.4 การทบทวนและพิจารณาสรุปรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย  
 เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ทบทวนรายงานความก้าวหน้าของการวิจัยและสรุปเพื่อ
น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยฯ 
 5.5 การพิจารณาในที่ประขุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  
 ผลการพิจารณารายงานความก้าวหน้าของการวิจัยโดยคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ จะ
เป็นข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  (1) เห็นชอบและให้ด าเนินการวิจัยต่อเนื่อง 
  (2) แก้ไขหรือขอข้อมูลเพิ่มเติม  
  (3) ไม่เห็นชอบให้ด าเนินการวิจัยต่อเนื่อง 
 5.6 แจ้งการพิจารณาต่อผู้วิจัย 
  5.6.1เจ้าหน้าที่ส านักงานๆ เตรียมจดหมายแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้วิจัยลงนามโดยประธานคณะกรรมการฯ 
  5.6.2จดหมายแจ้งผลการพิจารณา ประกอบด้วย 
   (1) ผลการพิจารณารายงานความก้าวหน้าของการวิจัย และวันที่ที่พิจารณา 
   (2) กรณีท่ีผลการพิจารณา “เห็นชอบและให้ด าเนินการวิจัยต่อเนื่อง” ระบุวันที่ส่งรายงานความก้าวหน้าของ
การวิจัยครั้งต่อไป ในกรณีที่การวิจัยยังไม่สิ้นสุด หรือให้ผู้วิจัยส่งรายงานสรุปการวิจัย ในกรณีที่การวิจัยสิ้นสุดแล้ว 
   (3) กรณีท่ีผลการพิจารณา “แก้ไขหรือขอข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อเห็นชอบให้ด าเนินการวิจัยต่อเนื่อง หรือเพ่ือน าเข้า
พิจารณาใหม่” ให้ระบุประเด็นที่แก้ไขหรือประเด็นที่ขอเพ่ิมเติม 
   (4) กรณีท่ีผลการพิจารณา “ไม่เห็นชอบให้ด าเนินการวิจัยต่อเนื่อง” ต้องแจ้งเหตุผลของการไม่เห็นชอบ และ
ระบุเหตุผลรายละเอียดในการพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และมีข้อความดังนี้ “ท่านสามารถ
อุทธรณ์ได้ โดยแจ้งความจ านงและเหตุผลในการร้องขอต่อประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ เป็น
ลายลักษณ์อักษร ภายใน 15 วัน หลังจากได้รับจดหมายแจ้งผลการพิจารณา” 
 5.7 การเก็บเอกสารรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย 
รายงานความก้าวหน้าของการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ บันทึก
ผลการพิจารณา วันที่พิจารณา ในแบบรายงานที่ได้รับจากผู้วิจัย ลงนามโดยประธานฯ และเก็บไว้เป็นส่วนหนึ่งในแฟูม
ของโครงร่างการวิจัยนั้นๆ รวมทั้งลงข้อมูลในระบบฐานข้อมูล (database) ในคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งบันทึกในสารบัญ
เอกสารของแฟูมโครงร่างการวิจัย  
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6.ภาคผนวก 
 AF 01-13 แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย (Progress Report Form) 
7. เอกสารอ้างอิง  

7.1International Conference on Harmonization, Good Clinical Practice Guideline (ICH GCP 2016) และ 
ICH GCP 1996 ฉบับภาษาไทย (ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2552) แปลโดยกองควบคุมยา ส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา กระทรวงสาธารณสุข 
7.2แนวทางจริยธรรมการท าวิจัยในคนในประเทศไทย ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ. 2550 
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ใบสรุปการเตรียมวิธีด าเนินการมาตรฐาน 

 
ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2554 ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2562 

  

เตรียมโดย 
 

คณะกรรมการจริยธรรม 
การวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 

  

วันที่ 
  

 

15 สิงหาคม 2562 
  

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

 
...................................... 
(นายทรงเกียรติ เล็กตระกูล) 

  

ต าแหน่ง 
 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาล 
  

วันที่อนุมัติ 
  

 

29 ตุลาคม 2562 
  

การแก้ไข 
 

ปรับปรุงตามรอบทุก 3 ปี 
  

เหตุผลที่แก้ไข 
 

เพ่ือให้สอดคล้องกับ 
มาตรฐานปัจจุบัน 
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สารบัญ 

ล าดับเรื่อง เรื่อง หน้า 
1 วัตถุประสงค์ 89 

2 ขอบเขต 89 

3 ความรับผิดชอบ 89 

4 ขั้นตอนการปฏิบัติและผู้รับผิดชอบ 89 

5 หลักการปฏิบัติ 89 
 5.1 ผู้วิจัยส่งรายงานสรุปผลการวิจัย 89 
 5.2 การทบทวนรายงานสรุปผลการวิจัย 89 
 5.3 การจัดเก็บเอกสาร 90 

6 ภาคผนวก 90 

7 เอกสารอ้างอิง 90 
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1. วัตถุประสงค์  
 เพ่ือเป็นแนวทางในการทบทวนรายงานสรุปผลการวิจัยของโครงการวิจัยที่ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
จริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ และด าเนินการเสร็จสิ้น 

2. ขอบเขต  
 วิธีด าเนินการมาตรฐานครอบคลุมการทบทวนรายงานสรุปผลการวิจัย ซึ่งเป็นข้อก าหนดสาหรับผู้วิจัยที่ต้องส่งให้
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์เมื่อโครงการวิจัยสิ้นสุด 

3. ความรับผิดชอบ  
3.1ผู้วิจัยมีหน้าที่ส่งรายงานสรุปผลการวิจัยให้คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ พิจารณาใน
แบบรายงานสรุปผลการวิจัยเมื่อสิ้นสุดโครงการวิจัย 
3.2 เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ มีหน้าที่ทบทวนรายงานสรุปผลการวิจัย และ น าเข้าท่ี
ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 

4. ขั้นตอนการปฏิบัติและผู้รับผิดชอบ 
ขั้นตอน การปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 

1 ผู้วิจัยส่งรายงานสรุปผลการวิจัย ผู้วิจัย 

2 ทบทวนรายงานสรุปผลการวิจัย 
 

เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย 
เกี่ยวกับมนุษย์ 

3 แจ้งที่ประชุม 
 

เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย 
เกี่ยวกับมนุษย์ 

4 บันทึกลงฐานข้อมูลและเก็บเข้าแฟูมโครงการ เจ้าหน้าที่สานักงานฯ 

5. หลักการปฏิบัติ 
5.1 ผู้วิจัยส่งรายงานสรุปผลการวิจัย 
เมื่อโครงการวิจัยที่สิ้นสุดลง ผู้วิจัยส่งรายงานสรุปผลการวิจัยตาม AF 01-14 
5.2 การทบทวนรายงานสรุปผลการวิจัย 
เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ทบทวนรายงานสรุปผลการวิจัยและน าเข้าแจ้งท่ีประชุม
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 

  



 

มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 
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5.3 การจัดเก็บเอกสาร 
เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ สรุปผลการวิจัยจัดเก็บเอกสารเข้าแฟูมโครงการวิจัย และบันทึกลงฐานข้อมูล (database) ใน
คอมพิวเตอร์ 

6.ภาคผนวก 
AF 01-14 แบบรายงานโครงการเสร็จสมบูรณ์ (Final Report Form) 

7.เอกสารอ้างอิง 
7.1International Conference on Harmonization, Good Clinical Practice Guideline (ICH GCP 2016) และ 
ICH GCP 1996 ฉบับภาษาไทย (ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2552) แปลโดยกองควบคุมยา ส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา กระทรวงสาธารณสุข 
7.2แนวทางจริยธรรมการท าวิจัยในคนในประเทศไทย ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ. 2550 

  



 

 

มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 
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ใบสรุปการเตรียมวิธีด าเนินการมาตรฐาน 

 
ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2554 ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2562 

  

เตรียมโดย 
 

คณะกรรมการจริยธรรม 
การวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 

  

วันที่ 
  

 

15 สิงหาคม 2562 
  

อนุมัติโดย 
 
    …………………………………. 

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

 
....................................... 
(นายทรงเกียรติ เล็กตระกูล) 

  

ต าแหน่ง 
 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาล 
  

วันที่อนุมัติ 
  

 

29 ตุลาคม 2562 
  

การแก้ไข 
 

ปรับปรุงตามรอบทุก 3 ปี 
  

เหตุผลที่แก้ไข 
 

เพ่ือให้สอดคล้องกับ 
มาตรฐานปัจจุบัน 

  

 
  



 

มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 
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สารบัญ 

ล าดับเรื่อง เรื่อง หน้า 
1 วัตถุประสงค์ 93 

2 ขอบเขต 93 

3 ความรับผิดชอบ 93 

4 ขั้นตอนการปฏิบัติและผู้รับผิดชอบ 93 

5 หลักการปฏิบัติ 93 
 5.1 เมื่อมีข้อมูลที่ระบุหรือสงสัยว่ามีการไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนด 93 
 5.2 การตัดสินของคณะกรรมการฯ 94 
 5.3 การแจ้งผู้วิจัย 94 
 5.4 การเก็บเอกสารและการติดตามผล 94 

6 ภาคผนวก 94 

7 เอกสารอ้างอิง 94 

 
  



 

 

มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 
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1. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการเมื่อผู้วิจัยด าเนินการเบี่ยงเบน/ฝุาฝืน/ไม่ปฏิบัติตามโครงร่างการวิจัยที่ได้รับ 

การเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 

2. ขอบเขต 
วิธีด าเนินการมาตรฐานครอบคลุมทุกโครงการวิจัยในมนุษย์ที่ได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

จริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 

3. ความรับผิดชอบ 
เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์มีหน้าที่ทบทวนและสรุปรายงานการเบี่ยงเบน/ ฝุาฝืน/

ไม่ปฏิบัติตามโครงร่างการวิจัย และน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์เพ่ือพิจารณา 

4.ขั้นตอนการปฏิบัติและผู้รับผิดชอบ 
ขั้นตอน การปฏิบัติ ผู้รับผิดขอบ 

1 มีการเบี่ยงเบน/ฝุาฝืน/ไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนด ผู้วิจัย 

2 รับแจ้งข้อมูล คณะกรรมการฯ 

3 ทบทวน สรุปและน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการฯ 
 เพื่อพิจารณา 

เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย 
เกี่ยวกับมนุษย์ 

4 การพิจารณาตัดสิน 
 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
โดยประธานคณะกรรมการลงนาม 

5 การแจ้งผู้วิจัย 
 

เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย 
เกี่ยวกับมนุษย์ 

6 การเก็บเอกสาร เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ 

5.หลักการปฏิบัติ 
5.1 เมื่อมีข้อมูลที่ระบุหรือสง สัยว่ามีการไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนด 

5.1.1บรรจุข้อมูลการเบี่ยงเบน/ฝุาฝืน/ไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนด รวมทั้งข้อมูลประวัติของผู้วิจัยลงในวาระ ประชุม
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
5.1.2บันทึกชื่อผู้วิจัยที่ไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดลงในแบบบันทึกรายการผู้ไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนด 

  



 

มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 
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5.2 การตัดสินของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
เมื่อน าข้อมูลการเบี่ยงเบน/ฝุาฝืน/ไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการ จริยธรรมการ
วิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ ผลการตัดสินของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ มีดังต่อไปนี้  

(1) รับทราบ  
(2) ตักเตือน  
(3) หยุดโครงการชั่วคราวจนกว่าคณะกรรมการจะด าเนินการตรวจสอบเสร็จสิ้น  
(4) แก้ไขโครงร่างการวิจัยและด าเนินการวิจัยต่อ (ใช้กรณีเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยผู้วิจัย)  
(5) เพิกถอนการรับรองให้การเห็นชอบชั่วคราวจนกว่าจะมีการแก้ไขตามค าแนะ น าของคณะกรรมการฯโดย
อาสาสมัครเดิมยังคงต้องได้รับการดูแล 
(6) ตรวจเยี่ยม ตาม REC SOP 19/02.0 
(7) เพิกถอนการรับรองให้การเห็นชอบ  

5.3 การแจ้งผู้วิจัย  
5.3.1เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ ท าบันทึกแจ้งผู้วิจัย โดยประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ เป็น
ผู้ลงนามในจดหมาย 
5.3.2กรณีหยุดโครงการชั่วคราวจนกว่าจะด าเนินการตรวจสอบเสร็จสิ้น ประธานคณะกรรมการจริยธรรม การ
วิจัยเกี่ยวกับมนุษย์แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ ซึ่งประกอบด้วย ประธานฯ เลขานุการฯ และ กรรมการจริยธรรม
การวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 1 ท่าน ให้ด าเนินการตรวจสอบคณะอนุกรรมการอาจขอไปตรวจเยี่ยม และท ารายงานผล
การตรวจสอบน าเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ซึ่งก าหนดให้แล้วเสร็จ
ภายใน 45 วันนับจากท่ีเจ้าหน้าที่ส านักงานแจ้งผู้วิจัย 
5.3.3กรณีเพิกถอนการรับรองให้การเห็นชอบ ส่งส าเนาจดหมายให้แหล่งทุนวิจัยที่สนับสนุน 1 ชุด และ ส่งให้
หัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัย 1 ชุด 

5.4การเก็บเอกสารและติดตามผล 
5.4.1 เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ บันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูล (database) ในคอมพิวเตอร์ และเก็บเอกสารที่
เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้าแฟูมโครงร่างการวิจัย 
5.4.2ติดตามผลการปฏิบัติของผู้วิจัยในช่วงเวลาที่เหมาะสม 

6. ภาคผนวก  
AF 01-15 แบบรายงานการเบี่ยงเบน/การไม่ปฏิบัติที่สอดคล้อง 

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 ส านักงาน 
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
7.2 แนวทางจริยธรรมการท าวิจัยในคนในประเทศไทย ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ. 2550 

  



 

 

มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 
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การตอบสนองการร้องเรียน 
Responses to Complaint 
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ใบสรุปการเตรียมวิธีด าเนินการมาตรฐาน 

 
ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2558 ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2561 

  

เตรียมโดย 
 

คณะกรรมการจริยธรรม 
การวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 

  

วันที่ 
  

 

15 สิงหาคม 2562 
  

อนุมัติโดย 
 
   …………………………………. 

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

 
...................................... 
(นายทรงเกียรติ เล็กตระกูล) 

  

ต าแหน่ง 
 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาล 
  

วันที่อนุมัติ 
  

 

29 ตุลาคม 2562 
  

การแก้ไข 
 

ปรับปรุงตามรอบทุก 3 ปี 
  

เหตุผลที่แก้ไข 
 

เพ่ือให้สอดคล้องกับ 
มาตรฐานปัจจุบัน 

  

 
  



 

มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

กระทรวงสาธารณสุข 
MOPH REC 16/02.0 

การตอบสนองการร้องเรียน 
Responses to Complaint 

เริ่มใช้ 29 ตุลาคม 2562 
หน้า 96 ของ 136 หน้า 

สารบัญ 

 
ล าดับเรื่อง เรื่อง หน้า 

 
1 วัตถุประสงค์ 97 

2 ขอบเขต 97 

3 ความรับผิดชอบ 97 

4 ขั้นตอนการปฏิบัติและผู้รับผิดชอบ 97 

5 หลักการปฏิบัติ 98 

 5.1 รับการร้องเรียน 98 

 5.2 การตอบสนอง 98 

 5.3 การเก็บเอกสาร 98 

6 ภาคผนวก 98 

7 เอกสารอ้างอิง 98 

 
  



 

 

มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 
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เริ่มใช้ 29 ตุลาคม 2562 
หน้า 97 ของ 136 หน้า 

1. วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการกับการร้องเรียนของอาสาสมัครที่เข้าร่วมในโครงการวิจัย หรือผู้อื่นที่ร้องเรียน  
2. แสดง ช่องทางของการร้องเรียนของอาสาสมัคร โดยเอกสารข้อมูลค าอธิบายส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยต้องระบุ
สถานที่ และหมายเลขโทรศัพท์ของส านักงาน ฯ ส าหรับกรณีที่เป็น multi-site จ าเป็นจะต้องเพ่ิมเติมข้อมูลของ
กรรมการจริยธรรมวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ ที่รับการพิจารณางานวิจัยของพ้ืนที่ด้วยซึ่งอาสาสมัครสามารถติดต่อได้ 

2. ขอบเขต  
 วิธีด าเนินการมาตรฐานครอบคลุมการจัดการกับการร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ ความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดี
ของอาสาสมัครที่เข้าร่วมในโครงการวิจัย ซึ่งได้รับการพิจารณารับรองให้การเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
3. ความรับผิด ชอบ 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ มีหน้าที่ตอบสนองต่อการร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิความปลอดภัย และ
ความเป็นอยู่ที่ดี ของอาสาสมัครที่เข้าร่วมในโครงการวิจัยซึ่งได้รับการพิจารณารับรองให้การเห็นชอบจาก คณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 

4. ขัน้ตอนการปฏิบัติและผู้รับผิดชอบ 
ขั้นตอน การปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 

1 ได้รับและบันทึกการร้องเรียน เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ 

2 แจ้งผู้วิจัยหลักให้ด าเนินการชี้แจง เลขานุการฯ 

3 น าเข้าที่ประชุม ประธานฯ เลขานุการฯ และ/หรือคณะกรรมการ 
จริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 

4 บันทึกข้อเท็จจริง/การตอบสนองของผู้วิจัย เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ 

5 รายงานการแก้ไขข้อร้องเรียน ภายใน 1 เดือน เลขานุการฯ 

6 บันทึกข้อเท็จจริง/การตอบสนอง และจัดเก็บ 
เอกสาร 

เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ 

 
  



 

มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 
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เริ่มใช้ 29 ตุลาคม 2562 
หน้า 98 ของ 136 หน้า 

5. หลกัการปฏิบัติ 
5.1รับการร้องเรียน 
เมื่อเจ้าหน้าที่ส านักงานๆ ได้รับการร้องเรียนจากอาสาสมัครที่เข้าร่วมในโครงการวิจัย หรือจากบุคคลอ่ืน บันทึกการ
ร้องเรียนลงในแบบบันทึก และแจ้งต่อประธานฯ/เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
5.2การตอบสนอง 

5.2.1ประธานฯ และเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ ให้ค าแนะน าแก่อาสาสมัคร หรือ
บุคคลที่ร้องเรียน 
5.2.2แจ้งผู้วิจัยหลักเพ่ือทราบและชี้แจง 
5.2.3น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์เพ่ือหาข้อสรุปส าหรับการตอบสนองต่อไป 
5.2.4บันทึกข้อเท็จจริง การตอบสนอง และการติดตามผลในแบบบันทึกการร้องเรียน 
5.2.5หากพบว่ามีการด าเนินงานที่เบี่ยงเบน/ฝุาฝืน/ไม่ปฏิบัติตามโครงร่างการวิจัย ให้กลับไปพิจารณา ตาม REC 
SOP บทที่ 15 
5.2.6ผู้วิจัยรายงานการแก้ไขข้อร้องเรียนภายใน 30 วัน 

5.3การเก็บเอกสาร 
5.3.1เก็บบันทึกการร้องเรียนในแฟูม “การร้องเรียน” 
5.3.2เก็บส าเนาบันทึกการร้องเรียน รวมไว้ในแฟูมโครงร่างการวิจัย 

6. ภาคผนวก  
AF 01-16 แบบรายงานการรับเรื่องร้องเรียนและการตอบสนอง 

7. เอกสารอ้างอิง  
7.1International Conference on Harmonization, Good Clinical Practice Guideline (ICH GCP 2016) และ 
ICH GCP 1996 ฉบับภาษาไทย (ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2552) แปลโดยกองควบคุมยา ส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา กระทรวงสาธารณสุข 
7.2แนวทางจริยธรรมการท าวิจัยในคนในประเทศไทย ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ. 2550 

  



 

 

มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 
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เริ่มใช้ 29 ตุลาคม 2562 
หน้า 99 ของ 136 หน้า 

ใบสรุปการเตรียมวิธีด าเนินการมาตรฐาน 

 
ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2554 ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2562 

  

เตรียมโดย 
 

คณะกรรมการจริยธรรม 
การวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 

  

วันที่ 
  

 

15 สิงหาคม 2562 
  

อนุมัติโดย 
 
   ………………………………….. 

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

 
....................................... 
(นายทรงเกียรติ เล็กตระกูล) 

  

ต าแหน่ง 
 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาล 
  

วันที่อนุมัติ 
  

 

29 ตุลาคม 2562 
  

การแก้ไข 
 

ปรับปรุงตามรอบทุก 3 ปี 
  

เหตุผลที่แก้ไข 
 

เพ่ือให้สอดคล้องกับ 
มาตรฐานปัจจุบัน 

  

 
  



 

มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 
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หน้า 100 ของ 136 หน้า 

สารบัญ 

ล าดับเรื่อง เรื่อง หน้า 

1 วัตถุประสงค์ 101 

2 ขอบเขต 101 
3 ความรับผิดชอบ 101 
4 ขั้นตอนการปฏิบัติและผู้รับผิดชอบ 101 
5 หลักการปฏิบัติ 101 

 5.1 การแจ้งขอยุติโครงการวิจัยก่อนก าหนด 101 
 5.2 ทบทวนและพิจารณา 102 
 5.3 การแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้วิจัย 102 
 5.4 การเก็บเอกสาร 102 

6 ภาคผนวก 102 

7 เอกสารอ้างอิง 102 
 

  



 

 

มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

กระทรวงสาธารณสุข 
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การพิจารณารายงานการยุติโครงการวิจัยก่อนก าหนด 
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เริ่มใช้ 29 ตุลาคม 2562 
หน้า 101 ของ 136 หน้า 

1. วัตถุประสงค์  
 เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับการด าเนินการในกรณีที่มีการยุติโครงการวิจัยก่อนก าหนด 

2. ขอบเขต  
 การยุติโครงการวิจัยก่อนก าหนด ครอบคลุมโครงการวิจัยที่ได้รับพิจารณาให้การเห็นชอบจากคณะกรรมการ ฯ แต่มีเหตุ
ให้ต้องยุติโครงการวิจัยก่อนก าหนด อาจจะกระท าโดยผู้วิจัยหลัก หรือท่ีประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยว กับ
มนุษย์ถอนใบรับรองการเห็นชอบ หรือโดยการแนะน าของคณะกรรมการก ากับดูแลข้อมูลและความปลอดภัย ( Data 
Safety Monitoring Board, DSMB) หรือโดยผู้ให้ทุนวิจัย (sponsor) 

3. ความรับผิด ชอบ 
 คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ทบทวนพิจารณาเพื่อรับทราบการขอยุติโครงการวิจัยก่อนก าหนด เมื่อได้รับแจ้งจากผู้วิจัยหลัก 
หรือได้รับการแนะน าของคณะกรรมการก ากับดูแลข้อมูลและความปลอดภัย ( DSMB) หรือโดยผู้ให้ทุนวิจัย ( sponsor) 
หรือพิจารณาถอนใบรับรองการเห็นชอบเมื่อมีข้อมูลที่ระบุหรือสงสัยว่าการด าเนินโครงการวิจัยนั้นต่อไป อาจก่อให้เกิด
ปัญหาในเรื่องความปลอดภัย หรือประโยชน์ของอาสาสมัครที่เข้าร่วมในโครงการวิจัย 

4. ขั้นตอนการปฏิบัติและผู้รับผิดชอบ 
ขั้นตอน การปฏิบัติ ผู้รับผิดขอบ 

1 รับแจ้งเรื่องขอยุติโครงการวิจัยก่อนก าหนด เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ 

2 น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการๆและทบทวน 
พิจารณาเพื่อรับทราบเท่านั้น 

เลขานุการคณะกรรมการฯ และคณะกรรมการฯ 

3 แจ้งผู้วิจัย 
 

เลขานุการคณะกรรมการฯ 

4 การเก็บเอกสาร เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ 

5. หลักการปฏิบัติ  
 5.1 การแจ้งขอยุติโครงการวิจัยก่อนก าหนด  

5.1.1 ผู้วิจัยหลักบันทึกชี้แจงเหตุผลการแจ้งขอยุติโครงการวิจัยก่อนก าหนดถึงประธานคณะกรรมกา รฯ หลังได้รับ
ค าแนะน าจากคณะกรรมการก ากับดูแลข้อมูลและความปลอดภัย ( DSMB หรือ Independent Data Monitoring 
Committee, IDMC) หรือโดยผู้ให้ทุนวิจัย (sponsor) 
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5.1.2 ผู้วิจัยหลักกรอกแบบฟอร์มรายงานการขอหยุดโครงการวิจัยก่อนก าหนดและสรุปโครงการวิจัยใน Report 
of Early Termination of Study (AF 01-17) 

5.2ทบทวนและพิจารณา 
5.2.1 เลขานุการคณะกรรมการ ฯ ทบทวนและเสนอความเห็นในส่วนท้ายของแบบรายงานการขอยุติ 
โครงการวิจัยก่อนก าหนด (AF 01-17) น าแจ้งที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาและรับทราบ 
5.2.2ประธานคณะกรรมการ ฯ อาจประชุมคณะกรรมการ ฯ กรณีพิเศษ (extra meeting) เพ่ือพิจารณาการยุติ
โครงการวิจัยก่อนก าหนด โดยเฉพาะประเด็นการพิจารณาความเ ป็นอยู่ของอาสาสมัครและการให้เหตุผลแก่
อาสาสมัครกรณียุติโครงการวิจัยก่อนก าหนด 
5.2.3 คณะกรรมการ ฯ ในที่ประชุมรับทราบให้ยุติโครงการวิจัยก่อนก าหนดพร้อมทั้งบันทึกผลการพิจารณาใน
รายงานการประชุม 
5.2.4 ผู้วิจัยจะดูแลอาสาสมัครผู้เข้าร่วมวิจัยต่อไปอย่างไร  

5.3การแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้วิจัย 
(1) เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ เตรียมเอกสารอนุมัติการยุติโครงการวิจัยก่อนก าหนด 
(2) ประธานคณะกรรมการๆ ลงนามและลงวันที่ในจดหมายอนุมัติการยุติโครงการวิจัยก่อนก าหนด 

5.4การเก็บเอกสาร 
5.4.1 เก็บรายงานขอหยุดโครงการวิจัย( AF 01-17) ไว้กับแฟูมโครงร่างการวิจัย 
5.4.2 บันทึกการยุติโครงการวิจัยก่อนก าหนดไว้ในระบบฐานข้อมูล ( database) ในคอมพิวเตอร์ 

6. ภาคผนวก  
AF 01-17 แบบรายงานการขอหยุดโครงการวิจัยก่อนก าหนด 

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 ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
7.2แนวทางจริยธรรมการท าวิจัยในคนในประเทศไทย ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ. 2550 
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1. วัตถุประสงค์  
 เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดการและติดตามรายงานเหตุการณไม่พึงประสงค์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นในโครงการวิจัยที่
ได้รับการพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการฯ 

2. ขอบเขต  
 วิธีด าเนินการมาตรฐานครอบคลุมการจัดการและติดตามรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงที่เป็นผลจาก
โครงการวิจัย 

3. ความรับผิด ชอบ 
3.1กรรมการฯ ที่ได้รับมอบหมายมีหน้าที่พิจารณา ทบทวน รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงที่เป็น อันตราย
ต่ออาสาสมัครที่เข้าร่วมในโครงการวิจัย และน าเสนอในท่ีประชุมคณะอนุกรรมการฯ 
3.2คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาลงมติเพ่ือด าเนินการ ดังนี้ 
 (1) รับทราบในกรณีที่เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงเกิดในต่างประเทศหรือสถาบันอื่นภายในประเทศ 
 (2) รับทราบและน าเข้าแจ้งคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ในพื้นที่วิจัย  

4. ขั้นตอนการปฏิบัติและผู้รับผิดชอบ 
ขั้นตอน การปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 

1 รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง ผู้วิจัย/ผู้ให้ทุนวิจัย 

2 ส่งรายงานไม่พึงประสงค์ร้ายแรงให้คณะอนุกรรมการฯ ที่ได้รับ
มอบหมาย 

เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ 

3 ทบทวนรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง  กรรมการฯ ที่ได้รับมอบหมาย 

4 เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่วิจัย 
จะน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อทราบและพิจารณา 

เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ 

5 จัดเก็บเอกสาร และแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้วิจัย และผู้ให้ทุนวิจัย เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ 
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5. หลักการปฏิบัติ 
5.1โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทยา 

5.1.1 เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่วิจัย  
(1) ในกรณีที่อาสาสมัครเสียชีวิตหรือเป็นอันตรายคุกคามชีวิตอาสาสมัคร ผู้วิจัยหลักรายงานต่อคณะ
กรรมการฯ ทันทีหรือภายใน24ชั่วโมงหลังผู้วิจัยหลักทราบเหตุการณ์ โดยใช้แบบรายงานเดียวกับท่ีรายงาน
ต่อผู้ให้ทุนวิจัย (Sponsor Form) 
(2) ในกรณีที่ไม่ถึงกับท าให้อาสาสมัครเสียชีวิต หรือเป็นอันตรายคุกคามชีวิตอาสาสมัคร ผู้วิจัยหลัก รายงาน
ต่อคณะกรรมการ ฯ ทันทีหรือภายใน 7 วันท าการ หลังผู้วิจัยหลักทราบเหตุการณ์ โดยใช้แบบรายงาน
เดียวกับรายงานต่อผู้ให้ทุนวิจัย (Sponsor Form) 

5.1.2เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นนอกพื้นที่วิจัยผู้ให้ทุนวิจัยรายงานต่อคณะกรรมการฯ เป็นระยะๆ 
ทุก 3-6 เดือนโดยใช้ Sponsor Form 
5.1.3เหตุการณ์ที่สงสัยว่าจะเป็นเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงและไม่คาดคิด (Suspected Unexpected 
Serious Adverse Reaction, SUSARs)ในพ้ืนที่วิจัย 

(1) ในกรณีที่อาสาสมัครเสียชีวิตหรือเป็นอันตรายคุกคามชีวิตอาสาสมัคร (รายงานครั้งแรก , Initial report) 
ผู้ให้ทุนวิจัยรายงานต่อคณะกรรมการ ฯ โดยเร็วหรือภายใน 7 วันท าการ หลังผู้ให้ทุนวิจัยหลักทราบ
เหตุการณ์ โดยใช้ CIOMS form 
(2) ข้อมูลจากการติดตามที่เก่ียวช้อง (รายงานติดตาม , Follow up report) ผู้ให้ทุนวิจัย รายงานต่อคณะ
กรรมการฯ โดยเร็วหรือภายในอีก 7 วันท าการ 
(3) ข้อมูลใหม่ที่ส าคัญในรูปรายงานติดตามผล ผู้ให้ทุนวิจัยรายงานต่อคณะกรรมการๆ ภายใน 10 วันท าการ 
(4) ในกรณีที่ไม่ถึงกับท าให้อาสาสมัครเสียชีวิตหรือเป็นอันตรายคุกคามชีวิตอาสาสมัคร ผู้ให้ทุนวิจัยรายงาน
ต่อคณะกรรมการ โดยเร็วภายใน 10 วันท าการ หลังผู้ให้ทุนวิจัยหลักทราบเหตุการณ์ โดยใช้ CIOMS form 

5.1.4 เหตุการณ์ที่สงสัยว่าจะเป็นเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงและไม่คาดคิด (Suspected Unexpected 
Serious Adverse Reaction, SUSARs) ที่เกิดขึ้นนอกพื้นที่วิจัย 

(1) SUSARs จากสถาบันอ่ืนในประเทศไทยและต่างประเทศ (ถ้ามี) ผู้ให้ทุนวิจัยรายงานต่อคณะกรรมการ ฯ 
อย่างน้อยทุก 6 เดือน โดยใช้ Sponsor Form พร้อมกับรายงานสรุปย่อโดยชี้ประเด็นส าคัญ 
(2)  รายงานประเภทอ่ืน ผู้ให้ทุนรายงานต่อคณะกรรมการฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยใช้ Sponsor Form 

5.2โครงการวิจัยท่ีไม่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทยา (Investigator Initiated) ที่เกิดขึ้นในและนอกพื้นที่วิจัย 
5.2.1 ในกรณีที่อาสาสมัครเสียชีวิตหรือเป็นอันตรายคุกคามชีวิตอาสาสมัคร ผู้วิจัยหลักรายงานต่อคณะกรรมการ ฯ 
ทันทีหรือภายใน 24 ชั่วโมง หลังผู้วิจัยหลักทราบเหตุการณ์ โดยใช้แบบ AF 01-18 
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5.2.2 ในกรณีท่ีไม่ถึงกับท าให้อาสาสมัครเสียชีวิต หรือเป็นอันตรายคุกคามชีวิตอาสาสมัคร ผู้วิจัยหลักรายงานต่อ
คณะกรรมการฯ โดยเร็วหรือภายใน 7 วันท าการ หลังผู้วิจัยหลักทราบเหตุการณ์ โดยใช้ แบบ AF 01-18 
5.2.3 ในกรณีเหตุการณ์ที่สงลัยว่าจะเป็นเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง และไม่คาดคิดท่ีเกิดข้ึนในและนอกพ้ืนที่วิจัย 

(1) ในกรณีเสียชีวิต ผู้วิจัยหลักรายงานต่อคณะกรรมการฯ ทันทีหรือภายใน 24 ชั่วโมง หลังผู้วิจัยหลักทราบ
เหตุการณ์ โดยใช้แบบ AF 02-18 
(2) ในกรณีที่ไม่ถึงกับท าให้อาสาสมัครเสียชีวิต หรือเป็นอันตรายคุกคามชีวิตอาสาสมัคร ผู้วิจัยหลักรายงาน
ต่อคณะกรรมการ ฯ โดยเร็วหรือภายใน 7 วันท าการ ข้อมูลจากการติดตามที่เก่ียว ข้อง (รายงานติดตาม , 
Follow up Report) ผู้วิจัยรายงานต่อคณะกรรมการฯ โดยเร็วหรือภายในอีก 7 วันท าการ หลังผู้วิจัยหลัก
ทราบเหตุการณ์ โดยใช้แบบ AF 02-18 

5.3เจ้าหน้าที่ต้องลงรับเอกสารและบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูล 
5.4ส่งรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงให้กรรมการฯ ที่ไดร้ับมอบหมายท าการทบทวน 
5.5ประชุมคณะกรรมการฯ เดือนละครั้งเพื่อพิจารณารายงานและมีมติ มติอาจเป็นข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

(1) รับทราบ 
(2) ขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้วิจัย แล้วน าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการฯ อีกครั้ง  
(3) หากยังไม่มีการระบุความเสี่ยงนั้นในเอกสารข้อมูลๆ และใบยินยอม ขอให้ระบุเพ่ิมและขอ re-consentใน
การมาพบผู้วิจัยครั้งต่อไป ยกเว้นแต่การด าเนินงานวิจัยกับอาสาสมัครรายนั้นเสร็จสมบูรณ์แล้ว 
(4) ในกรณีที่อาสาสมัครเสียชีวิตและเป็นอันตรายคุกคามชีวิตอาสาสมัครและไม่คาดคิดมาก่อน คณะ
กรรมการฯ เสนอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการฯ เป็นกรณีฉุกเฉิน(Emergency meeting) เพ่ือพิจารณา
ด าเนินการ 
(5) มีมติขอให้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ไปเยี่ยมส ารวจหน่วยวิจัยที่เกิดปัญหา  
(6) ในกรณีที่การวิจัยมีปัญหาที่รุนแรงให้ระงับโครงการวิจัยชั่วคราว ( Suspension) หรือ ยุติโครงการวิจัย ก่อน
ก าหนด (Termination) 

5.6การแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้วิจัย 
(1) เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ ท าบันทึกแจ้งผลการพิจารณารายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง  
(2) ประธานคณะกรรมการฯ หรือเลขานุการคณะกรรมการฯ ลงนาม และลงวันที่ที่พิจารณา  
(3) กรณีท่ีเป็นโครงการ ซึ่งประธานคณะกรรมการฯ หรือเลขานุการคณะกรรมการฯ เป็นผู้วิจัยหลักหรือผู้วิจัย
ร่วมให้รองประธานฯ หรือผู้ทบทวนคนที่ 1 หรือ 2 ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานคณะกรรมการฯ หรือเลขานุการ
คณะกรรมการฯ แล้วแต่กรณี 

6. ภาคผนวก  
AF 01-18 แบบฟอร์มรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง AF 02-18 ใบสรุปเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง 
AF 03-18 แบบประเมินของอนุกรรมการฯ 
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7. เอกสารอ้างอิง 
7.1International Conference on Harmonization, Good Clinical Practice Guideline (ICH GCP 2016) และ 
ICH GCP 1996 ฉบับภาษาไทย (ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2552) แปลโดยกองควบคุมยา ส านักงานคณะกรรมการอาหาร
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7.3Naranjo c, Busto, Sellers E, A method for estimating the probability of adverse drug reaction, 
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1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือพิทักษ์ซึ่งสิทธิ ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัคร ( ICH GCP 5.18.1) และชุมชนที่เข้าร่วม
ในโครงการวิจัย 
1.2 เพ่ือให้การท าวิจัยเป็นไปตามแผนการวิจัยที่วางไว้ และเป็นไปตามหลักการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกท่ีดีของ 
International Conference on Harmonization (ICH) Good Clinical Practice (GCP) Guideline 
1.3 เพ่ือให้ได้ผลการวิจัยที่มีความถูกต้องน่าเชื่อถือ 

2. ขอบเขต 
วิธีการด าเนินการมาตรฐานครอบคลุมถึงการตรวจเยี่ยมเพ่ือก า กับดูแลระบบ สถานที่ ทรัพยากร สนับสนุนการวิจัย
ภายในหน่วยงาน และตามที่ระบุไว้ในโครงร่างการวิจัยที่ได้รับการพิจารณาให้การเห็นชอบจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

3. ความรับผิดชอบ 
คณะกรรมการฯ ที่ได้รับมอบหมายจากประธานคณะกรรมการฯ ให้ท าหน้าที่ตรวจเยี่ยมเพ่ือก ากับดูแลผู้วิจัย  
ระบบ สถานที่ ทรัพยากรสนับสนุนการวิจัยของโครงร่างการวิจัยที่ได้รับการพิจารณาให้การเห็นชอบจากคณะ
กรรมการฯ 

4. ขัน้ตอนการปฏิบัติและผู้รับผิดชอบ 
ขั้นตอน การปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 

1 เลือกโครงการวิจัยที่เข้าข่าย 
ประธานคณะกรรมการฯ และคณะกรรมการฯ 

2 แจ้งผู้วิจัยหลัก/ผู้รับผิดชอบหน่วยวิจัย 
เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ 

3 การตรวจเยี่ยม 
คณะกรรมการฯ ที่ได้รับมอบหมาย 

4 สรุปผลการตรวจเยี่ยม 
คณะกรรมการฯ ที่ได้รับมอบหมาย 

5 รายงานผลการตรวจเยี่ยมในท่ีประชุมคณะกรรมการฯ ประธานคณะกรรมการฯ หรือรองประธาน 
เลขานุการคณะกรรมการฯ 

6 แจ้งสรุปผลให้ผู้วิจัยหลัก/ผู้รับผิดชอบหน่วยวิจัย 
 
 

เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ 

7 การเก็บรายงานการตรวจเยี่ยม 
 
 

เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ 
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5. หลักการปฏิบัติ 
 5.1 การคัดเลือกโครงการวิจัย 

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกโครงการวิจัยที่จะตรวจเยี่ยมเพ่ือก ากับดูแลการวิจัย ได้แก่ โครงการวิจัยที่มีข้อใด  
ข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
5.1.1 มีรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรงที่ไม่คาดคิดมาก่อน (unexpected) และ/หรือที่อาจ
เกี่ยวข้อง (possibly related) หรือน่าจะเก่ียวข้อง (probably related) หรือเก่ียวข้องแน่นอนกับ 
โครงการวิจัย (definitely related) 
5.1.2 มีการเบี่ยงเบนหรือสงสัยว่ามีการเบี่ยงเบนวิธีด าเนินการวิจัยจากโครงร่างการวิจัยที่ได้รับการพิจารณา 
ให้การเห็นชอบฉบับล่าสุด 
5.1.3 มีข้อมูลที่ระบุหรือสงสัยว่าวิธีด าเนินการวิจัยไม่เป็นไปตามหลักการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกท่ีดีของ  
International conference on harmonization (ICH) good clinical practice หรือ ICH GCP 
5.1.4 ผู้วิจัยหลัก/หน่วยวิจัยที่มีโครงการวิจัยจ านวนมากซึ่งอาจมีปัญหาด้านการบริหารจัดการ 
5.1.5 โครงการวิจัยที่มีความเสี่ยงสูงและ/หรือมีกระบวนการวิจัยที่ยุ่งยากซับซ้อน 
5.1.6 มีกรณีร้องเรียน 

5.2 ก่อนการตรวจเยี่ยม ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
5.2.1 เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ ประสานกับผู้วิจัย แจ้งให้ทราบว่าจะมีการตรวจเยี่ยมโดยนัดหมาย วันที่ และ 
เวลาที่จะตรวจเยี่ยม พร้อมให้จัดเตรียมเอกสารที่จะรับการตรวจเยี่ยมและอ่ืนๆ ก่อนวันตรวจเยี่ยม  
อย่างน้อย 15 วัน 
5.2.2 คณะกรรมการฯ ที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจเยี่ยม ทบทวนโครงร่างการวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
ของโครงการวิจัยนั้นๆ 
5.2.3 เตรียมเอกสารที่จะใช้ในการประเมินในระหว่างการตรวจเยี่ยม และแบบรายงานการตรวจเยี่ยมเพ่ือก ากับ
ดูแลการวิจัย (AF 01-19) 
5.2.4 กรณีท่ีเป็นโครงการซึ่งผู้ท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการฯ หรือเลขานุการคณะกรรมการฯ เป็น  
ผู้วิจัยหลักหรือผู้วิจัยร่วม ให้รองประธานคณะกรรมการฯ หรือเลขานุการคณะกรรมการฯหรือ 
ผู้ทบทวนคนที่ 1 หรือผู้ทบทวนคนที่ 2 ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานคณะกรรมการฯ หรือเลขานุการ  
คณะกรรมการฯ แล้วแต่กรณี 

5.3 การตรวจเยี่ยม 
5.3.1 คณะกรรมการฯ ตรวจเยี่ยม ประชุมเพื่อวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม 
5.3.2 ประชุมร่วมกับผู้วิจัยหลักและคณะเพ่ือแจ้งวัตถุประสงค์ของการตรวจเยี่ยม และผู้วิจัยหลักบรรยาย  
สรุปภาพรวมของ โครงการวิจัยและหน่วยวิจัย (opening meeting) 
5.3.3 เอกสารที่คณะกรรมการฯ ตรวจเยี่ยมต้องทบทวน ได้แก่ 
1) โครงร่างการวิจัยทั้งโครงร่างการวิจัยฉบับแรกและโครงร่างการวิจัยที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมเอกสาร  
รับรองการเห็นชอบและเอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
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2) รายละเอียดการทบทวนข้อมูลเอกสาร มีดังนี้ 
(1) แบบบันทึกข้อมูลมีความถูกต้อง สมบูรณ์  
(2) ข้อมูลที่บันทึกในแบบบันทึกข้อมูล ตรงกับในเอกสารต้นฉบับ (source data) 
(3) มีเอกสารส าคัญท่ีต้องทบทวน ได้แก่ 

- รายชื่อผู้วิจัยและผู้ช่วยผู้วิจัย พร้อมทั้งงานที่รับผิดชอบ 
- คู่มือผู้วิจัยฉบับล่าสุด (investigator’s brochure) 
- เอกสารแสดงการขนส่งผลิตภัณฑ์และสารที่ใช้ในการวิจัย (ถ้ามี) 
- เอกสารแสดงการควบคุมปริมาณการรับจ่ายผลิตภัณฑ์และสารที่ใช้ในการวิจัย(ถ้ามี) 
- บันทึกการเก็บตัวอย่างของเหลวหรือเนื้อเยื่อร่างกาย (ถ้ามี) 
- ส าเนารายงานความก้าวหน้าของการวิจัยที่ส่งให้คณะกรรมการฯ พิจารณา (ถ้ามี) 
- รายงานการตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการก ากับดูแลข้อมูลและความปลอดภัย (DSMB)(ถ้ามี) 
- รายงานการตรวจสอบโครงการของผู้ให้ทุน (monitoring report) 

(4) รายละเอียดที่ต้องทบทวนเกี่ยวกับผู้วิจัย และผู้ช่วยผู้วิจัย (ICH GCP 5.18.4) มีดังนี้ 
- ผู้วิจัยและคณะผู้วิจัยต้องผ่านการอบรม ICH-GCP มีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติตามข้ันตอน
วิธีด าเนินการวิจัยที่ระบุในโครงร่างการวิจัยอย่างเคร่งครัด 
- ปริมาณงานในโครงการวิจัยไม่มากเกินไปเมื่อพิจารณาถึงจ านวนผู้วิจัย และผู้ช่วยผู้วิจัย 

(5) รายละเอียดที่ต้องทบทวนเกี่ยวกับหน่วยที่ท าการวิจัย (ICH GCP 5.18.4) มีดังนี้ 
- มีการสนับสนุนการท าโครงการวิจัยจากภาควิชา/สถาบันอย่างเหมาะสม 
- สถานที่มีความเหมาะสมและเอ้ืออ านวยต่อการท าวิจัย 

(6) รายละเอียดที่ต้องทบทวนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการวิจัย (ICH GCP 5.18.4) มีดังนี้ 
- มีการใช้และการควบคุมดูแลผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการวิจัยตามที่ระบุไว้ในโครงร่างการวิจัยที่ได้รับการ
พิจารณาให้การเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ 

(7) รายละเอียดที่ต้องทบทวนเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการวิจัย (laboratory) (ICH GCP5.18.4) มีดังนี้ 
- ห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการวิจัยมีการตรวจทางห้องปฏิบัติการด้วยวิธีที่ระบุไว้ในโครงร่าง 
การวิจัยที่ได้รับการพิจารณาให้การเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ 

(8) รายละเอียดที่ต้องทบทวนเกี่ยวกับการให้ความยินยอมโดยได้รับข้อมูล ( ICH GCP 5.18.4) 
มีดังนี้ 

- สุ่มตรวจเอกสารการให้ความยินยอมโดยได้รับข้อมูลว่าอาสาสมัครลงนามในเอกสารฉบับที่ได้รับการ
เห็นชอบจากคณะกรรมการฯ 
- ในบางกรณี อาจสังเกต/สัมภาษณ์ผู้ท ากระบวนการขอความยินยอมโดยได้รับข้อมูล  

(9) รายละเอียดที่ต้องทบทวนเกี่ยวกับอาสาสมัครที่เข้าร่วมในโครงการวิจัย มีดังนี้ 
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- ได้รับการพิทักษ์ซึ่งสิทธิและความเป็นอยู่ที่ดีอย่างเหมาะสม 
- ในบางกรณีอาจสัมภาษณ์อาสาสมัครที่เข้าร่วมในโครงการวิจัย 
- การรักษาความลับของข้อมูล (ICH GCP 5.18.4) มีการเก็บเอกสารข้อมูลของอาสาสมัคร 
ที่เข้าร่วมในโครงการวิจัยอย่างเหมาะสม และจ ากัดผู้ที่สามารถเข้าถึงข้อมูล 

(10) รายละเอียดที่ต้องทบทวนเกี่ยวกับรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (ICH GCP 5.18.4) 
รวมทั้งการแก้ไขเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ตรวจสอบรายงานการเบี่ยงเบน (ถ้ามี) 

3) การสรุปผลการตรวจเยี่ยมและข้อเสนอแนะ 
เมื่อสิ้นสุดการตรวจเยี่ยม คณะกรรมการฯ ตรวจเยี่ยมต้องสรุปผลการตรวจเยี่ยมและข้อเสนอแนะ 
แก่ผู้วิจัยทันที พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้วิจัยซักถามหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติม (closing meeting) 

5.4 ภายหลังการตรวจเยี่ยม 
5.4.1 คณะกรรมการฯ ตรวจเยี่ยมจัดท ารายงานสรุปผลการตรวจเยี่ยมในแบบรายงานการตรวจเยี่ยมเพ่ือก ากับ
ดูแลการวิจัยน าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการฯ 
5.4.2 ส่งส าเนารายงานการตรวจเยี่ยมเพ่ือก ากับดูแลการวิจัย ( AF 01-19) 1 ฉบับให้ผู้วิจัย และเก็บไว้ที่
ส านักงานฯ 1 ฉบับ 

6. ภาคผนวก 
AF 01-19 แบบรายงานการตรวจเยี่ยมเพ่ือก ากับดูแลการวิจัย 

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 ส านักงาน 
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
7.2 แนวทางจริยธรรมการท าวิจัยในคนในประเทศไทย ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ. 2550 

………………………………………….. 
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ใบสรุปการเตรียมวิธีด าเนินการมาตรฐาน 

 
ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2554 ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2562 

  

เตรียมโดย 
 

คณะกรรมการจริยธรรม 
การวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 

  

วันที่ 
  

 

15 สิงหาคม 2562 
  

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

 
...................................... 
(นายทรงเกียรติ เล็กตระกูล) 

  

ต าแหน่ง 
 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาล 
  

วันที่อนุมัติ 
  

 

29 ตุลาคม 2562 
  

การแก้ไข 
 

ปรับปรุงตามรอบทุก 3 ปี 
  

เหตุผลที่แก้ไข 
 

เพ่ือให้สอดคล้องกับ 
มาตรฐานปัจจุบัน 
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1. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือช่วยในการบริหารจัดการเตรียมระเบียบวาระการประชุม (meeting agenda) การจัดประชุม (meeting 
procedure) และรายงานการประชุม (minutes) ตั้งแต่การเตรียม การแจกจ่าย การบันทึก การตรวจสอบ และการ
เตรียมจดหมายต่างๆ ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 

2.ขอบเขต 
 วิธีด าเนินการมาตรฐานครอบคลุมทุกขั้นตอนของการบริหารจัดการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการฯ ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ ก่อนการประชุม ระหว่างการประชุม ภายหลังการประชุม และการเขียนรายงานการประชุม  

3. ความรับผิดชอบ 
 ประธานคณะกรรมการฯ หรือเลขานุการคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ส านักงานฯ ร่วมกันก าหนดวันประชุม  
และสถานที่ล่วงหน้า เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ ติดต่อคณะกรรมการฯ เพ่ือยืนยันการเข้าประชุม จัดเอกสารส่งให้ 
คณะกรรมการฯ เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ บันทึกรายงานการประชุม โดยมีเลขานุการคณะกรรมการฯ ควบคุมคุณภาพ 
และความถูกต้องของรายงานการประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยคณะกรรมการฯ และลงนามรับรองโดยประธาน
คณะกรรมการฯ 

4. ขั้นตอนการปฏิบัติและผู้รับผิดชอบ 
ขัน้ตอน การปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 

1 ก าหนดวัน เวลา สถานที่ประชุม ประธานคณะกรรมการฯ หรือเลขานุการคณะ
กรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ของส านักงานฯ 

2 รับรองรายงานการประชุมครั้งก่อน ทบทวน อภิปราย 
โครงร่างการวิจัย และเอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

ประธานคณะกรรมการฯ เลขานุการคณะกรรมการฯ
และคณะกรรมการฯ 

3 บันทึกการประชุมและตรวจสอบความถูกต้อง เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ และคณะกรรมการฯ 

5. หลักการปฏิบัติ 
 5.1 ก่อนการประชุม 

5.1.1 ประธานคณะกรรมการฯ หรือเลขานุการคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมกันก าหนดวันประชุม  
  และสถานที่ล่วงหน้า เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ ติดต่อคณะกรรมการฯ เพ่ือยืนยันการเข้าประชุม  
5.1.2 ประธานคณะกรรมการฯ หรือเลขานุการคณะกรรมการฯ จัดแบ่งเอกสารที่จะน าเสนอหรือพิจารณา  
  ในที่ประชุมคณะกรรมการฯ เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ จัดเอกสารที่จะน าเสนอหรือพิจารณาในที่ประชุม  
  คณะกรรมการฯ เพ่ือให้กรรมการฯ ทบทวน ได้แก่ 
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(1) โครงการวิจัยที่ปรับแก้ไขและส่งมาให้พิจารณาใหม่ 
(2) รายงานความก้าวหน้าของการวิจัย (continuing review reports) 
(3) รายงานสรุปผลการวิจัย (final reports) 
(4) เรื่องเพ่ือทราบอ่ืนๆ 
(5) ส่วนแก้ไขเพ่ิมเติมโครงร่างการวิจัย (protocol amendments) 
(6) โครงการวิจัยที่พิจารณาเต็มรูปแบบ (full board) 
(7) โครงการวิจัยที่พิจารณาแบบเร็ว (expedited review) 
(8) โครงการวิจัยที่ได้รับการยกเว้นพิจารณาโครงร่างการวิจัย (exemption) 
(9) รายงานการไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดของผู้วิจัย (non-compliance/protocol violation) 
(10) การต่อใบรับรองให้การเห็นชอบโครงการวิจัย 
(11) รายงานความปลอดภัยและรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ 

5.1.3 การเตรียมเอกสารเพื่อการประชุม 
(1) เตรียมก าหนดการประชุม 
(2) เตรียมและตรวจสอบเอกสารที่ใช้ในการประชุม 
(3) เจ้าหน้าที่ท าบันทึกเชิญประชุม และก าหนดการประชุม รวมทั้งยืนยันการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ
อย่างน้อย 1 สัปดาห์ก่อนเข้าประชุม ส่งโครงการวิจัยและเอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัย
ถึงกรรมการฯ ผู้ทบทวน 1 สัปดาห์ก่อนการประชุม 
(4) เพ่ือการรักษาความลับเอกสารทุกฉบับ (ดู SOP บทที่ 23 เรื่องการคงไว้ซึ่งการรักษาความลับ)และ
ปูองกันการสูญหาย เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ ลงรายละเอียดในสมุดรับ-ส่ง และจะต้องมีผู้ลงนามรับเอกสารทุก
ครั้ง 
(5) เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ เตรียมร่างรายงานการประชุม ตามล าดับระเบียบวาระการประชุม 
(6) เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ จัดเตรียมห้องประชุม โน้ตบุ๊คLCD ให้พร้อมใช้ในวันประชุมคณะกรรมการฯ 

5.2 ระหว่างการประชุม 
5.2.1 ให้กรรมการและ/หรือที่ปรึกษาอิสระ (reviewer) เปิดเผยการขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
5.2.2 ประธานคณะกรรมการฯ และเลขานุการคณะกรรมการฯ ด าเนินการประชุมตามล าดับระเบียบวาระการ
ประชุม แต่อาจสลับเรื่องหรือหัวข้อการประชุมได้ตามความเหมาะสม 
5.2.3 คณะกรรมการฯ ร่วมทบทวน แก้ไข และรับรองรายงานการประชุมของการประชุมคณะกรรมการฯที่ผ่านมา 
5.2.4 เลขานุการคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ส านักงานฯ บันทึกการอภิปรายและผลการตัดสินของ
คณะกรรมการฯ ลงในร่างรายงานการประชุมของครั้งนั้นๆ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมในวันที่ประชุม
ครั้งต่อไป (สามารถแจ้งผลการประชุมให้ผู้วิจัยได้ตั้งแต่หลังเสร็จการประชุมในวันนั้น) 

5.3 ภายหลังการประชุม 
เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ แจ้งผลการพิจารณาโครงร่างการวิจัยให้ผู้วิจัยหลักทราบทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
และส่งบันทึกแจ้งผลเป็นลายลักษณ์อักษรตามหลังภายใน 7 วัน 
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5.4 การเขียนรายงานการประชุม 
5.4.1 หลักการเขียนรายงานการประชุม 
- ใช้ตัวแบบรายงานการประชุม (template) 
- การบันทึกการอภิปรายหรือผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ต้องมีความถูกต้องครบถ้วน  
และใช้ภาษาเขียนที่อ่านเข้าใจง่าย 
- มีการตรวจสอบความถูกต้องของตัวสะกดและไวยากรณ์ในรายงานการประชุม  
5.4.2 ส่วนประกอบของรายงานการประชุมควรประกอบด้วยส่วนต่างๆ ได้แก่  
(1) วัน เวลา สถานที่ ของการประชุม 
(2) ชื่อประธานของการประชุม สาขาความเชี่ยวชาญ 
(3) ชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม สาขาความเชี่ยวชาญ 
(4) หัวข้อตามระเบียบวาระการประชุม 
(5) ชื่อเลขานุการคณะกรรมการฯ สาขาความเชี่ยวชาญ 
(6) ผู้บันทึกการประชุม 
(7) ประธานคณะกรรมการฯ หรือรองประธานคณะกรรมการฯ ที่ท าหน้าที่แทนประธาน  
(8) คณะกรรมการฯ เป็นผู้รับรองรายงานการประชุม 
(9) ระเบียบวาระแสดงการมีส่วนได้ส่วนเสียของคณะกรรมการฯ ในโครงการที่เข้าพิจารณาและควรก าหนดให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียออกจากห้องประชุมก่อนการพิจารณาและลงมติ  
(10) ส่วนประกอบของการบันทึกการพิจารณาโครงร่างการวิจัยครั้งแรกหรือโครงร่างการวิจัยที่ส่งเข้าพิจารณาใหม่  

• รหัสของโครงร่างการวิจัย (protocol number) และชื่อโครงการวิจัย 
• ชื่อผู้วิจัย 
• ชื่อกรรมการผู้ทบทวน 
• การอภิปรายและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ โดยแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ 

- ผู้วิจัยหลัก (investigator) 
- โครงร่างการวิจัย (protocol) 
- เอกสารข้อมูลค าอธิบาย/ชี้แจงส าหรับผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัย (ICF) 
- การให้ความยินยอมโดยได้รับข้อมูล (consent form) 
- อ่ืนๆ (others) 

• ผลการพิจารณา อาจจะเป็นข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
- เห็นชอบเห็นชอบหลังปรับแก้ไข 
- ปรับแก้ไขแล้วน าเข้าพิจารณาใหม่ 
- ไม่เห็นชอบ 

• ก าหนดการส่งรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย โดยพิจารณาตามความเสี่ยงที่ผู้เข้าร่วมการ 
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 วิจัยอาจได้รับ ได้แก่ ความเสี่ยงน้อยให้ส่งรายงานปีละครั้ง ความเสี่ยงปานกลาง ให้ส่งรายงาน
 ความก้าวหน้าทุก 6 เดือนความเสี่ยงมากให้ส่งรายงานความก้าวหน้าทุก 3 เดือน 
(11) ส่วนประกอบการของการบันทึกการพิจารณาโครงร่างการวิจัยทุกแบบ  
 • รหัสของโครงร่างการวิจัย (protocol number) และชื่อโครงการวิจัย 
 • ชื่อผู้วิจัย 
 • ชื่อผู้ทบทวน 
 • ผลการพิจารณา 
 • ก าหนดการส่งรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย โดยพิจารณาตามความเสี่ยงที่ผู้เข้าร่วม การวิจัยอาจ
ได้รับ ได้แก่ ความเสี่ยงน้อยให้ส่งรายงานปีละครั้ง 
(12) ส่วนประกอบของการบันทึกการพิจารณาส่วนแก้ไขเพ่ิมเติมโครงร่างการวิจัย  
 • รหัสของโครงร่างการวิจัย (protocol number) และชื่อโครงการวิจัย 
 • ชื่อผู้วิจัย 
 • ชื่อผู้ทบทวน 
 • สรุปส่วนแก้ไขเพ่ิมเติมโครงร่างการวิจัย 
 • ผลการพิจารณา 
(13) ส่วนประกอบของการบันทึกการพิจารณารายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (adverse event) 
 • รหัสของโครงร่างการวิจัย (protocol number) 
 • ชื่อผู้วิจัย 
 • ชื่อผู้ทบทวน 
 • วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรงกับยาวิจัยสามารถแบ่งออกเป็นสัมพันธ์ใน
ระดับ 
  - ไม่เก่ียวข้อง (not related) 
  - อาจเกี่ยวข้อง (possibly related) 
  - น่าจะเก่ียวข้อง (probably related) 
  - เกี่ยวข้องแน่นอน (definitely related) 
  หรือ ที่ไม่คาดคิดมาก่อน (unexpected) เฉพาะที่เกิดขึ้นในหน่วยงานของโรงพยาบาลมหาราช   
นครศรีธรรมราชจะน าผลการพิจารณา มติและข้อเสนอแนะจากกรรมการที่ทบทวนฯ เสนอและพิจารณาใน
การประชุมคณะกรรมการฯเต็มองค์ประชุม 
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ เต็มชุดเพื่อด าเนินการต่อไป 
(14) ส่วนประกอบของการบันทึกการพิจารณารายงานความก้าวหน้าของการวิจัย (continuing 
review) หรือ เพื่อต่ออายุใบรับรองการเห็นชอบ 
 • รหัสของโครงร่างการวิจัย (protocol number) และชื่อโครงการวิจัย 
 • ชื่อผู้วิจัย 
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 • ชื่อผู้ทบทวน 
 • ผลการพิจารณา 
 • ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 
(15) ส่วนประกอบของการบันทึกการพิจารณาสรุปผลการวิจัย (final report) 
 • รหัสของโครงร่างการวิจัย (protocol number) และชื่อโครงการวิจัย 
 • ชื่อผู้วิจัย 
 • ชื่อผู้ทบทวน 
 • ผลการพิจารณา 
(16) ส่วนประกอบของการบันทึกการไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนด (non - compliance, protocol 
violation) 
 • รหัสของโครงร่างการวิจัย (protocol number) และชื่อโครงการวิจัย 
 • ชื่อผู้วิจัย 
 • ชื่อผู้ทบทวน 
 • ผลการพิจารณา 
 • ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 
(17) รายงานผลการตรวจเยี่ยมเพ่ือก ากับดูแลการวิจัย (site visit monitoring) อยู่ในวาระเรื่องแจ้งอ่ืนๆ 
 • รหัสของโครงร่างการวิจัย (protocol number) และชื่อโครงการวิจัย 
 • ชื่อผู้วิจัย 
 • ชื่อผู้ตรวจเยี่ยม 
 • ผลการตรวจเยี่ยม 
 • ผลการพิจารณา 
 • ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 
(18) ส่วนประกอบของการบันทึกการระงับโครงการวิจัยชั่วคราว (suspension) หรือการยุติโครงการ 
วิจัยก่อนการก าหนด (termination) 
 • รหัสของโครงร่างการวิจัย (protocol number) และชื่อโครงการวิจัย 
 • ชื่อผู้วิจัย 
 • ชื่อผู้ทบทวน 
 • เหตุผลของการระงับโครงการวิจัยชั่วคราว หรือการยุติโครงการชั่วคราวก่อนก าหนด 
 • ผลการพิจารณา 

5.4.3 การเก็บรายงานการประชุม 
  รายงานการประชุมถือเป็นเอกสารที่ต้องรักษาความลับ และต้องรวบรวมเก็บไว้ในห้องเก็บเอกสารที่  
จ ากัดผู้เข้าถึงข้อมูล เพ่ือรอย่อยท าลายเอกสารหลังจากวันประชุม 5 ปี 
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6. ภาคผนวก 
 AF 01-20 บันทึกขอเชิญประชุมและระเบียบวาระการประชุม 
 AF 02-20 โครงร่างการวิจัยที่น าเข้าพิจารณา 
 AF 03-20 แบบฟอร์มรายงานการประชุม 
 
7. เอกสารอ้างอิง 
 7.1 International Conference on Harmonization, Good Clinical Practice Guideline (ICH GCP2016) และ 
 ICH GCP 1996 ฉบับภาษาไทย (ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2552) แปลโดยกองควบคุมยา ส านักงานคณะกรรมการอาหาร
 และยา กระทรวงสาธารณสุข 
 7.2 แนวทางจริยธรรมการท าวิจัยในคนในประเทศไทย ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ. 2550 
 

………………………………………….. 
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ใบสรุปการเตรียมวิธีด าเนินการมาตรฐาน 

 
ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2554 ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2562 

  

เตรียมโดย 
 

คณะกรรมการจริยธรรม 
การวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 

  

วันที่ 
  

 

15 สิงหาคม 2562 
  

อนุมัติโดย 

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

 
...................................... 
(นายทรงเกียรติ เล็กตระกูล) 

  

ต าแหน่ง 
 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาล 
  

วันที่อนุมัติ 
  

 

29 ตุลาคม 2562 
  

การแก้ไข 
 

ปรับปรุงตามรอบทุก 3 ปี 
  

เหตุผลที่แก้ไข 
 

เพ่ือให้สอดคล้องกับ 
มาตรฐานปัจจุบัน 
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สารบัญ 

 
ล าดับเรื่อง เรื่อง หน้า 

1 วัตถุประสงค์ 125 
2 ขอบเขต 125 
3 ความรับผิดชอบ 125 
4 ขั้นตอนการปฏิบัติและผู้รับผิดชอบ 125 
5 หลักการปฏิบัติ 125 
 5.1 ก่อนการประชุมคณะกรรมการฯ 125 
 5.2 ระหว่างการประชุมคณะกรรมการฯ 126 
 5.3 ภายหลังการประชุมคณะกรรมการฯ 126 
6 ภาคผนวก 126 
7 เอกสารอ้างอิง 126 
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1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการประชุมกรณีเฉพาะกิจ 
1.2 เพ่ือเป็นแนวทางในการทบทวน พิจารณา และลงมติในเรื่องต่างๆ ของการประชุมกรณีเฉพาะกิจ/พิเศษ  

2. ขอบเขต 
 วิธีด าเนินการมาตรฐานครอบคลุมการประชุมกรณีเฉพาะกิจ/พิเศษ ส าหรับเรื่องต่างๆ ที่ต้องการการพิจารณา  
โดยคณะกรรมการฯ นอกเหนือจากการประชุมตามก าหนดปกติ 

3. ความรับผิดชอบ 
 ประธานคณะกรรมการฯ เป็นผู้เรียกประชุมกรณีเฉพาะกิจ/พิเศษ 

4. ขั้นตอนการปฏิบัติและผู้รับผิดชอบ 
 

ขั้นตอน การปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 

1 

เมื่อมีรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรง 
และไม่คาดคิดมาก่อน (unexpected) 

หรือการตายเกิดขึ้นกับอาสาสมัคร หรือเหตุจ าเป็นอ่ืน 
เรียกประชุมเป็นกรณีเฉพาะกิจ/พิเศษ 

 

ประธานคณะกรรมการฯ 

2 
ระหว่างการประชุมคณะกรรมการฯ 

 
ประธานคณะกรรมการฯ 
และคณะกรรมการฯ 

3 
ภายหลังการประชุมคณะกรรมการฯ 

บันทึกและจัดเก็บเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ 

  

5. หลักการปฏิบัติ 
5.1 ก่อนการประชุมคณะกรรมการฯ 
5.1.1 การประชุมกรณีเฉพาะกิจ/พิเศษ จะกระท าในกรณีใดกรณีหนึ่งที่เกิดขึ้นใน ณ หน่วยงานโรงพยาบาลมหาราช
นครศรีธรรมราช ดังต่อไปนี้ 
(1) มีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรง และไม่คาดคิดมาก่อน (unexpected) หรือการตายเกิดขึ้นกับอาสาสมัครที่เข้า
ร่วมในโครงการวิจัย 
(2) เรื่องท่ีต้องการการพิจารณาเร่งด่วน เนื่องจากมีผลกระทบต่อหน่วยงาน ชุมชนหรือเศรษฐกิจหรือความม่ันคงของชาติ  
(3) เรื่องอ่ืนๆ ที่ประธานคณะกรรมการฯ เห็นควรให้มีการประชุมกรณีเฉพาะกิจ/พิเศษ  
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  5.1.2 เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ แจ้งให้กรรมการฯ ทราบถึงการเรียกประชุมกรณีเฉพาะกิจ/พิเศษและจัดส่งส าเนา  
  เอกสารที่จะน าเข้าพิจารณาให้กรรมการฯ ที่จะเข้าร่วมประชุม  
 
 5.2 ระหว่างการประชุมคณะกรรมการฯ 
  5.2.1 การประชุมกรณีเฉพาะกิจ/พิเศษ ต้องประกอบด้วยองค์ประชุมเช่นเดียวกับการประชุมคณะกรรมการฯ  
  5.2.2 การประชุมกรณีเฉพาะกิจ/พิเศษ ต้องปฏิบัติตามวิธีด าเนินการมาตรฐานในเรื่องต่างๆ ที่เก่ียวข้องเจ้าหน้าที่
  ส านักงานฯ จะต้องบันทึกรายงานการประชุม 
 
 5.3 ภายหลังการประชุมคณะกรรมการฯ 
 หลังการประชุมกรณีเฉพาะกิจ/พิเศษ เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ ต้องจัดเก็บเอกสาร และปฏิบัติตามวิธีด าเนินการ
 มาตรฐานในเรื่องต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
 
6. ภาคผนวก 
- 
7. เอกสารอ้างอิง 
 7.1 International Conference on Harmonization, Good Clinical Practice Guideline (ICH GCP2016) และ 
 ICH GCP 1996 ฉบับภาษาไทย (ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2552) แปลโดยกองควบคุมยา ส านักงานคณะกรรมการอาหาร
 และยา กระทรวงสาธารณสุข 
 7.2 แนวทางจริยธรรมการท าวิจัยในคนในประเทศไทย ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ. 2550 

…………………………….………….. 
 

  



 

 

มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

กระทรวงสาธารณสุข 
MOPH REC 22/02.0 

บันทึกการติดต่อสื่อสาร 
Communication Records 

เริ่มใช้ 29 ตุลาคม 2562 

หน้า 127 ของ 136 หน้า 

ใบสรุปการเตรียมวิธีด าเนินการมาตรฐาน 

 
ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2554 ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2562 

  

เตรียมโดย 
 

คณะกรรมการจริยธรรม 
การวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 

  

วันที่ 
  

 

15 สิงหาคม 2562 
  

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

 
...................................... 
(นายทรงเกียรติ เล็กตระกูล) 

  

ต าแหน่ง 
 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาล 
  

วันที่อนุมัติ 
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การแก้ไข 
 

ปรับปรุงตามรอบทุก 3 ปี 
  

เหตุผลที่แก้ไข 
 

เพ่ือให้สอดคล้องกับ 
มาตรฐานปัจจุบัน 
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สารบัญ 

 
ล าดับเรื่อง เรื่อง หน้า 

1 วัตถุประสงค์ 129 
2 ขอบเขต 129 
3 ความรับผิดชอบ 129 
4 ขั้นตอนการปฏิบัติและผู้รับผิดชอบ 129 
5 หลักการปฏิบัติ 129 

5.1 วิธีบันทึกการสื่อสาร 129 
5.2 ข้อความในบันทึกการสื่อสาร 130 
5.3 การแจกจ่ายและจัดเก็บบันทึกการสื่อสาร 130 

6 ภาคผนวก 130 
7 เอกสารอ้างอิง 130 
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1. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับเจ้าหน้าที่ส านักงาน เลขานุการ หรือผู้ประสานงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
เกี่ยวกับมนุษยโ์รงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ในการติดต่อสื่อสารกับคณะกรรมการจริยธรรม ผู้วิจัย ผู้สนับสนุน
การวิจัย อาสาสมัครที่เข้าร่วมในการวิจัย และสถาบันอื่นๆ 
 
2. ขอบเขต 
 วิธีด าเนินการมาตรฐานครอบคลุมการติดต่อสื่อสารทุกประเภทกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยทุกภาคส่วน  
 
3. ความรับผิดชอบ 
 เมื่อมีการติดต่อสื่อสารผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยทุกภาคส่วน การด าเนินงานของคณะกรรมการฯ และ
เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ ใช้บันทึก จดหมาย โทรสาร เป็นลายลักษณ์อักษร website แต่ในกรณีเร่งด่วน อาจใช้โทรศัพท์ 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ก่อนตามด้วยเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร 
 
4. ขั้นตอนการปฏิบัติและผู้รับผิดชอบ 
ขั้นตอน การปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 

1 วิธีการติดต่อสื่อสาร 
 

ประธานคณะกรรมการฯ/ 
เลขานุการคณะกรรมการฯ 
และเจ้าหน้าที่ส านักงานฯ 

2 ข้อความในบันทึกสื่อสาร ประธานคณะกรรมการฯ 
เลขานุการคณะกรรมการฯ 
หรือเจ้าหน้าทีส่ านักงานฯ 

3 การแจกจ่ายและจัดเก็บบันทึก เจ้าหน้าทีส่ านักงานฯ 
 
5. หลักการปฏิบัติ 
 5.1 วิธีการติดต่อสื่อสาร 
  5.1.1 วิธีการติดต่อสื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษรอาจท าได้หลายวิธี ได้แก่ การเขียนด้วยลายมือการพิมพ์  
  หรือการพิมพ์เก็บไว้ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้บันทึกจดหมาย โทรสาร website 
  5.1.2 ในกรณีเร่งด่วนที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัครจะติดต่อ โดย โทรศัพท์ 
โทรสาร หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ควรบันทึกประเด็นส าคัญในสมุดรับเรื่อง 
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 5.2 ข้อความในบันทึกการสื่อสาร 
  เอกสารที่ใช้ติดต่อสื่อสารควรประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ 
  1) วันที่ติดต่อสื่อสาร 
  2) ข้อมูลเกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย ได้แก่ รหัสโครงการวิจัย ผู้วิจัย ผู้ให้ทุนวิจัย เป็นต้น 
  3) ชื่อผู้ที่ติดต่อด้วย พร้อมทั้งท่ีอยู่ เบอร์โทรศัพท์ หรือ อีเมล์ 
  4) สรุปข้อมูลที่ต้องการติดต่อสื่อสาร 
  5) แผนการติดตามผล (ถ้ามี) 
  6) ลงนามประธานคณะกรรมการฯ หรือเลขานุการคณะกรรมการฯ  
  7) ชื่อผู้ประสานงาน พร้อมทั้งท่ีอยู่ เบอร์โทรศัพท์ หรือ อีเมล์ 
 5.3 การแจกจ่ายและจัดเก็บบันทึกการสื่อสาร 
  เมื่อเตรียมเอกสาร/หนังสือ ติดต่อสื่อสารแล้ว ท าส าเนาเอกสารเพ่ือแจกจ่าย หรือเก็บไว้ดังนี้ 
  1) เก็บไว้กับแฟูมโครงการวิจัยนั้นๆ 
  2) แจกจ่ายให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ถ้าผ่านทาง website ต้องมี password เฉพาะผู้มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลเท่านั้น 
  3) กรณีเร่งด่วนควรบันทึกประเด็นส าคัญในสมุดรับเรื่อง 
 
6. ภาคผนวก 
 AF 01-22 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) แปลโดยกองควบคุมยา ส านักงาน 
 คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
 7.2 แนวทางจริยธรรมการท าวิจัยในคนในประเทศไทย ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ. 2550 

 
……………………………….. 
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ใบสรุปการเตรียมวิธีด าเนินการมาตรฐาน 

 
ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2554 ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2562 

  

เตรียมโดย 
 

คณะกรรมการจริยธรรม 
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1. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเป็นแนวทางในการเตรียม รวบรวม เก็บรักษาและค้นหาเอกสารที่เก่ียวข้องกับโครงการวิจัยที่ได้รับการ  
พิจารณาให้การเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ ของโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 
และโครงการวิจัยที่ก าลังด าเนินการอยู่ ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการค้นหา ตรวจสอบ และด ารงไว้ซึ่งการรักษาความลับ
ของต้นฉบับและส าเนาโครงร่างการวิจัยหรือเอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
 
2. ขอบเขต 
 2.1 วิธีด าเนินการมาตรฐานครอบคลุมการบริหารจัดการโครงร่างการวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้องทุกโครงการ  
ที่ได้รับการพิจารณาให้การเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ โรงพยาบาลมหาราช
นครศรีธรรมราชได้แก่ การเก็บรักษาและค้นหา เพ่ือทบทวนและตรวจสอบ  
 2.2 การขอค้นและส าเนาเอกสารที่ต้องรักษาความลับโดยบุคคลอ่ืน นอกเหนือจากกรรมการฯ หรือเจ้าหน้าที่  
ส านักงานฯ ต้องได้รับอนุญาตจากประธานคณะกรรมการฯ หรือ เลขานุการคณะกรรมการฯ หรือผู้ช่วยเลขานุการ  
คณะกรรมการฯ และผู้ร้องขอต้องลงนามในเอกสารการรักษาความลับ  
 2.3 การท าลายเอกสารและแผ่น CD ที่ไม่ใช้ ไม่ต้องการเก็บ และเอกสารโครงการที่ครบก าหนดท าลาย  
 
3. ความรับผิดชอบ 
 เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ มีหน้าที่บริหารจัดการในการเตรียม รวบรวม เก็บรักษาเอกสาร และท าลายเอกสารที่  
เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยตามระยะเวลาที่ก าหนด ทั้งนี้ เพ่ือความสะดวกในการค้นหา และคงไว้ซึ่งการรักษาความลับ  
ของข้อมูล 
 
4. ขั้นตอนการปฏิบัติและผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตอน การปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 

1 
การรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย 

 
เจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 

2 
การบริหารจัดการแฟูมเอกสารโครงการวิจัย 

 
เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ 

3 
การค้นเอกสารโครงการวิจัย 

 
เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ 

4 การท าลายเอกสาร เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ 
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 5. หลักการปฏิบัติ 
  5.1 การรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย 
   1) เก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย 
   2) จัดหมวดหมู่ของเอกสารตามสารบัญเอกสาร (AF 01-23) 
   3) ท าสันแฟูมระบุ 
    (1) หมายเลขโครงการ 
    (2) วิธีพิจารณา : Exempt, Expedited, Full board 
    (3) หมายเลขแฟูม ในกรณีท่ีมีมากกว่า 1 แฟูม 
    (4) วันที่ปิดโครงการ ในกรณีที่มีการแจ้งปิดการวิจัยแล้ว 
    (5) วันที่ครบก าหนดท าลาย ในกรณีที่มีการแจ้งปิดการวิจัยแล้ว 
  5.2 การบริหารจัดการแฟูมเอกสารโครงการวิจัย 
   1) เก็บแฟูมเอกสารโครงการวิจัยในสถานที่ท่ีปลอดภัย และจ ากัดผู้เข้าถึง และลง log book เมื่อน าเข้าออกจากที่เก็บ 
   2) เก็บเอกสารไว้จนถึงเวลาครบก าหนดท าลาย 
 
  5.3 การค้นเอกสารโครงการวิจัย 
   1) เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ต้องตระหนักว่าแฟูมเอกสารโครงการวิจัยทั้งที่ก าลังด าเนินการและที่
เสร็จสิ้นสมบูรณ์เป็นเอกสารที่ต้องรักษาความลับ 
   2) การขอค้นเอกสารโครงการวิจัยโดยบุคคลอ่ืน นอกเหนือจากกรรมการฯ หรือเจ้าหน้าที่ส านักงานฯ ต้องมี
หนังสือขอส าเนาเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรและได้รับอนุมัติจากประธานคณะกรรมการฯเลขานุการคณะกรรมการฯ 
หรือ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ ระบุวันที่ที่อนุมัติ 
   3) เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ น าเอกสารที่ต้องการมาให้ผู้ร้องขออ่านทบทวนในสถานที่ท่ีจัดไว้ให้ โดยไม่ให้น าออก
นอกสถานที่ ถ่ายภาพ หรือท าส าเนาเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต เมื่อเสร็จสิ้นการทบทวนหรือตรวจสอบเอกสาร
โครงการวิจัย ต้องส่งคืนเอกสารโครงการวิจัยให้เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ เพื่อน าไปเก็บรักษาไว้ที่เดิม 
   4) การขอท าส าเนาเอกสารโครงการวิจัยต้องมีหนังสือขอส าเนาเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรและได้รับอนุมัติ
จากประธานคณะกรรมการฯ หรือเลขานุการคณะกรรมการฯ ระบุวันที่ที่อนุมัติ 
   5) เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ จัดท าส าเนาให้ตามที่ต้องการ และให้ผู้ร้องขอลงนามรับเอกสาร และระบุวันที่ที่รับ
เอกสาร 
   6) เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ เก็บหนังสือขอส าเนาเอกสารไว้ใน “แฟูมการขอท าส าเนา” 
 
 5.4 การจัดกลุ่มโครงร่างการวิจัย และก าหนดระยะเวลาการเก็บเอกสาร มีรายละเอียดดังนี้ 
  5.4.1 โครงการวิจัยที่ก าลังด าเนินการ หรือ Active File ได้แก่ โครงร่างการวิจัยที่ได้รับการเห็นชอบ และผู้วิจัย
ก าลังด าเนินการอยู่ 
 5.4.2 โครงการวิจัยที่ไม่มีการด าเนินงาน หรือ Inactive File (ก าหนดให้เก็บเอกสารไว้ 3 ปี) (ICH GCP 3.4)ได้แก่ 
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  (1) โครงร่างการวิจัยที่ได้รับการเห็นชอบ และการวิจัยสิ้นสุดแล้ว ผู้วิจัยส่งรายงาน สรุปผลการวิจัย( Final 
Report) หรือส่งรายงานยุติโครงการวิจัยก่อนก าหนด (Premature Termination) จะถูกจัดเป็นกลุ่มโครงการวิจัยที่
ไม่มีการด าเนินงานหรือ InactiveFile 
  (2) โครงร่างการวิจัยที่ได้รับการเห็นชอบ แต่ผู้วิจัยไม่ส่งรายงานความก้าวหน้า หรือรายงานใดๆเป็นระยะเวลา 
2 ปี  เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ จะติดต่อผู้วิจัยหรือหน่วยงานต้นสังกัดเพ่ือให้ชี้แจงสถานะของการวิจัย ถ้าสถานะของการ
วิจัยคือ การวิจัยสิ้นสุดแล้ว หรือไม่มีการชี้แจง โครงการวิจัยจะถูกจัดเป็นกลุ่ม โครงการวิจัยที่ไม่มีการด าเนินงาน 
หรือ InactiveFile 
หมายเหตุ ถ้าสถานะของการวิจัย คือ อยู่ในระหว่างด าเนินการ เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ จะแจ้งเตือนให้ผู้วิจัยส่ง
รายงาน ความก้าวหน้า และต่ออายุการรับรองให้การเห็นชอบโครงร่างการวิจัย 
  (3) โครงร่างการวิจัยที่ได้รับการเห็นชอบ แต่มีรายงานความปลอดภัย หรือรายงานการเบี่ยงเบนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามโครงร่างการวิจัยที่ได้รับการเห็นชอบ หรือ รายงานการไม่ปฏิบัติตามหลักการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกท่ีดี และคณะ
กรรมการฯพิจารณาแล้วมีมติให้ “ระงับการรับรองให้การเห็นชอบโครงร่างการวิจัยชั่วคราว( suspension of 
protocolapproval)” และถ้าคณะกรรมการฯไม่ยกเลิกการระงับการรับรองให้การเห็นชอบชั่วคราว ภายในเวลา 1 ปี
โครงการวิจัยจะถูกจัดเป็นกลุ่มโครงการวิจัยที่ไม่มีการด าเนินงาน หรือ InactiveFile 
  (4) โครงร่างการวิจัยที่ได้รับการเห็นชอบ แต่มีรายงานความปลอดภัย หรือรายงานการเบี่ยงเบนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามโครง ร่างการวิจัยที่ได้รับการเห็นชอบ หรือรายงานการไม่ปฏิบัติตามหลักการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกท่ีดีและ
คณะกรรมการฯพิจารณาแล้วมีมติให้ “ถอนการรับรองให้การเห็นชอบโครงร่างการวิจัย ( withdrawal of protocol 
approval)” หลังจากนั้น 1 ปี ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงมติ โครงการวิจัยจะถูกจัดเป็นกลุ่มโครงการวิจัยที่ไม่มีการ
ด าเนินงาน หรือInactiveFile 
  (5) โครงร่างการวิจัยที่ได้รับการพิจารณาว่า “ไม่เห็นชอบ ” หลังจากนั้น 1 ปี ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงมติ 
โครงการวิจัยจะถูกจัดเป็นกลุ่ม โครงการวิจัยที่ไม่มีการด าเนินงาน หรือ InactiveFile 
  (6) โครงร่างการวิจัยที่ส่งเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการฯ หรือพิจารณาแบบเร็ว คณะกรรมการฯมีมติ
ให้แก้ไขเพ่ือให้การเห็นชอบ หรือแก้ไขเพ่ือน าเข้าพิจารณาใหม่ แต่ผู้วิจัยไม่ส่งโครงร่างการวิจัยใหม่เข้ามาเพ่ือ
พิจารณาภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ส่งหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้แก่ผู้วิจัยโครงการวิจัยจะถูกจัดเป็น
กลุ่ม โครงการวิจัยที่ไม่มีการด าเนินงาน หรือ InactiveFile 
หมายเหตุ ในกรณีที่ผู้วิจัยส่งโครงร่างการวิจัยใหม่ภายหลัง 1 ปี นับจากวันที่ส่งหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้แก่
ผู้วิจัย การพิจารณาโครงร่างการวิจัยใหม่จะด าเนินการเช่นเดียวกับการส่งโครงร่างการวิจัยเพื่อการพิจารณาครั้งแรก 

 5.4.3 เอกสารที่ไม่ใช้และไม่ต้องการเก็บ 
   (1) เอกสารโครงร่างการวิจัย และเอกสารประกอบอื่นๆ ทั้งหมดท่ีรวบรวมหลังเสร็จสิ้นการประชุม
คณะกรรมการฯ ที่ไม่ใช้และไม่ต้องการเก็บ เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ จะท าการรวบรวมเพ่ือท าลายโดยการย่อย 
 
 
 



 

มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

กระทรวงสาธารณสุข 
MOPH REC 23/02.0 

การบริหารจัดการเอกสารโครงการวิจัยท่ีก าลังด าเนินการ 
การเก็บและค้นหา การรักษาความลับและการย่อยท าลาย 
Management of Active Study Files, Archive and 

Retrieval, Maintenance of Confidentiality and Shredding 

เริ่มใช้ 29 ตุลาคม 2562 

หน้า 136 ของ 136 หน้า 

  2) เอกสารโครงร่างการวิจัย และเอกสารประกอบอื่นๆ ที่ได้พิจารณาแบบ exemption reviewและ 
expedited review แล้ว ฉบับที่ส่งให้กรรมการทบทวน เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ จะท าการรวบรวมเพ่ือท าลายโดย
การย่อย 

  
 5.5 การท าลายเอกสาร 

(1) เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ ท าการตรวจสอบจากฐานข้อมูลว่ามีโครงการวิจัย และเอกสารใดบ้าง ที่ถึงเวลาครบ
ก าหนดท าลาย ตามเกณฑ์ในข้อ 5.4 
(2) เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ รวบรวมเอกสารจากข้อ ( 1) และท าบันทึกข้อความขอท าลายตาม AF 03-23เสนอ
ประธานคณะกรรมการฯ/เลขานุการคณะกรรมการฯ เพ่ืออนุมัติ 
(3) เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ ท าลายเอกสารตามรายการที่ได้รับอนุมัติในแบบฟอร์ม AF 03-23 โดยการย่อย 
(4) เก็บบันทึกข้อความขอท าลายเอกสาร AF 03-23 เพื่อตรวจสอบ 
 

6. ภาคผนวก 
AF 01-23 สารบัญเอกสาร 
AF 02-23 บันทึกขอส าเนาเอกสารส าหรับบุคลากรในสถาบัน 
AF 02-23 จดหมายขอส าเนาเอกสารส าหรับบุคลากรนอกสถาบัน 
AF 03-23 บันทึกข้อความขอท าลายเอกสาร 
 

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 ส านักงาน 
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
7.2 แนวทางจริยธรรมการท าวิจัยในคนในประเทศไทย ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ. 2550 

…………………………………….. 
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เริ่มใช้ 29 ตุลาคม 2562 

 
SOP AF ชื่อเอกสาร หน้า 

MOPH REC 01  AF 01-01  สารบัญรายการเอกสารประกอบ (AF)  137 
 AF 02-01  ทะเบียนการแจกจ่ายวิธีด าเนินการมาตรฐาน 140 
MOPH REC 02  AF 01-02  แผนภูมิโครงสร้างองค์กร (Organizational Chart)  142 
 AF 02-02  แบบฟอร์ม และแฟูมประวัติคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย 143 
 AF 03-02  แบบฟอร์มการโหวตให้คะแนน 144 

MOPH REC 03  AF 01-03  
ค ารับรองในการรักษาข้อมูลความลับและเปิดเผยการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
(ภาษาอังกฤษและภาษาไทย) 

145 

 AF 02-03  
ค ารับรองในการรักษาข้อมูลความลับของผู้มาเยี่ยมสังเกตการณ์การประชุม 
(ภาษาอังกฤษและภาษาไทย) 

152 

 AF 03-03  ค ารับรองในการรักษาข้อมูลความลับของเจ้าหน้าที่ส านักงานจริยธรรมการวิจัย  153 
MOPH REC 04  AF 01-04  แบบบันทึกการฝึกอบรมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 154 
MOPH REC 05  AF 01-05  ค ารับรองในการรักษาข้อมูลความลับของที่ปรึกษาอิสระ  155 
 AF 02-05  รายชื่อที่ปรึกษาอิสระ (List of Independent Consultant)  157 
 AF 03-05  แบบฟอร์ม และแฟูมประวัติที่ปรึกษาอิสระ 158 
 AF 04-05  แบบรายงานความเห็นของที่ปรึกษาอิสระ 159 
MOPH REC 06  AF 01-06  แผนภูมิการบริหารจัดการกับโครงร่างการวิจัยที่ยื่นขอรับการพิจารณา 160 

 AF 02-06  
แบบยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย 
(Submission Form for Ethical Review) 

161 

MOPH REC 07  - ไม่มี - 
MOPH REC 08  AF 01-08  แบบรายงานการทบทวนแบบยกเว้นการพิจารณาExemption Review Report 176 

 AF 02-08  
เอกสารรับรองการยกเว้นการพิจารณาจริยธรรมโครงการวิจัย 
(ภาษาอังกฤษและภาษาไทย) 

179 

 AF 03-08  แบบรายงานการพิจารณาโครงการวิจัยแบบเร็วโดยกรรมการผู้ทบทวน 181 

 AF 04-08  
เอกสารรับรองโครงการวิจัยแบบเร็ว (Expedited Review) 
(ภาษาอังกฤษและภาษาไทย) 

185 

MOPH REC 09  AF 01-09  แบบฟอร์มการประเมินโดยผู้วิจัย (Self-Assessment Form for PI)  189 

 AF 02-09  
แบบฟอร์มเปิดเผยการมีผลประโยชน์ทับซ้อนและทุนวิจัย 
(Conflict of Interest and Funding Form) 

194 
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SOP AF ชื่อเอกสาร หน้า 

 AF 03-09  
ตัวอย่างเอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัย 
(Informed Consent Form) 

195 

 AF 04-09  
ตัวอย่างเอกสารข้อมูลค าอธิบายส าหรับผู้รับการวิจัย 
(Information Sheet for Research Participant) 

197 

 AF 05-09  
ตัวอย่างเอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัย ส าหรับ 
อาสาสมัครเด็กอายุ 7 ปี ถึงต่ ากว่า 12 ปี (Informed Assent Form) 

204 

 AF 06-09  
ตัวอย่างเอกสารข้อมูลค าอธิบายส าหรับผู้รับการวิจัยเด็กอายุ 7 ปี 
ถึงต่ ากว่า 12 ปี (Information Sheet for Research Participant 
aged 7-12 years old) 

206 

 AF 07-09  
ตัวอย่างเอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัย ส าหรับ 
ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง (Informed Consent Form) 

207 

 AF 08-09  
เอกสารรับรองโครงการวิจัย แบบ Full board 
(ภาษาอังกฤษและภาษาไทย) 

209 

 AF 09-09  แบบแจ้งผลพิจารณาจริยธรรมการวิจัย 213 

 AF 10-09  
หนังสือแสดงความยินยอมการให้ใช้ศพเพ่ือการศึกษา 
และวิจัยทางการแพทย์ 

214 

 AF 11-09  
ตัวอย่าง MTA (Biological Material Transfer Agreement 
For Academic Research only) 

216 

MOPH REC 10  AF 01-10  
ตัวอย่างเครื่องมือทางการแพทย์ที่จะศึกษาท่ีมีความเสี่ยงน้อยและ  
ความเสี่ยงมาก 

221 

 AF 02-10  
แบบฟอร์มประเมินโครงร่างการวิจัยเครื่องมือแพทย์โดยกรรมการ  
ผู้ทบทวน 

226 

MOPH REC 11  -  ไม่มี - 
MOPH REC 12  AF 01-12  แบบยื่นส่วนแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการวิจัย 230 
 AF 02-12  ตารางสรุปการเปลี่ยนแปลง (Summary of Changes)  232 
 AF 03-12  รายงานการทบทวนแบบเร็ว ส่วนแก้ไขเปลี่ยนแปลง 233 

 AF 04-12  
หนังสือรับรองการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัยและ/หรือเอกสาร 
ที่เก่ียวข้อง (ภาษาอังกฤษและภาษาไทย) 

234 

MOPH REC 13  AF 01-13  แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย (Progress Report Form)  238 
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กระทรวงสาธารณสุข 
AF 01-01/02.0 

รายการเอกสารประกอบวิธีด าเนินการมาตรฐาน (AF) 
ของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย รูปแบบมาตรฐาน 

เริ่มใช้ 29 ตุลาคม 2562 

 
SOP AF ชื่อเอกสาร หน้า 

MOPH REC 14  AF 01-14 แบบรายงานโครงการเสร็จสมบูรณ์ (Final Report Form)  242 

MOPH REC 15  AF 01-15 
แบบรายงานการเบี่ยงเบน/การไม่ปฏิบัติที่สอดคล้อง 
(Deviation/Non-Compliance/Violation Report) 

243 

MOPH REC 16  AF 01-16 
แบบรายงานการรับเรื่องร้องเรียนและการตอบสนอง 
(Report of Compliant and Responses) 

244 

MOPH REC 17  AF 01-17 
แบบรายงานการขอยุติโครงการวิจัยก่อนก าหนด 
(Report of Early Termination of Study) 

245 

MOPH REC 18  AF 01-18 
แบบฟอร์มรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง 
(Serious Adverse Event Report Form) 

246 

 AF 02-18 
ใบสรุปเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง 
(Serious Adverse Event Summary Sheet) 

248 

 AF 03-18 แบบประเมินของกรรมการ 250 

MOPH REC 19  AF 01-19 
แบบรายงานการตรวจเยี่ยมเพ่ือก ากับดูแลการวิจัย 
(Site Monitoring Visit) 

251 

MOPH REC 20  AF 01-20 บันทึกข้อความเชิญประชุม และวาระการประชุม 253 
 AF 02-20 โครงร่างการวิจัยที่น าเข้าพิจารณา 255 
 AF 03-20 แบบฟอร์มรายงานการประชุม 259 
MOPH REC 21  - ไม่มี - 
MOPH REC 22  AF 01-22 แบบฟอร์มบันทึกการติดต่อสื่อสาร 268 
MOPH REC 23  AF 01-23 สารบัญเอกสาร (Protocol File)  269 
 AF 02-23 บันทึกขอส าเนาเอกสาร ส าหรับบุคลากรในสถาบัน 274 
 AF 02-23 จดหมายขอส าเนาเอกสาร ส าหรับบุคคลนอกสถาบัน 275 
 AF 03-23 บันทึกข้อความขอท าลายเอกสาร 276 

MOPH REC 24  AF 01-24 
Self-Assessment Form for NECAST 
ขอให้ download แบบฟอร์มปัจจุบันเมื่อต้องการใช้ 

- 

 AF 02-24 
Self-Assessment Form for SIDCER-FERCAP 
ขอให้ download แบบฟอร์มปัจจุบันเมื่อต้องการใช้  

MOPH REC 25  AF 01-25 
แบบข้อตกลงการท างานร่วมกันระหว่างคณะกรรมการกลางฯ 
และคณะกรรมการจริยธรรมประจ าหน่วยงาน 

278 

 AF 02-25 แบบประเมิน Local Issue ของหน่วยงาน 279 
เพ่ิมเติม - แผนผังการยื่นขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 280 
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มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
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กระทรวงสาธารณสุข 
AF 02-01/02.0 

ทะเบียนการแจกจ่ายวิธีการด าเนินการมาตรฐาน เริ่มใช้ 29 ตุลาคม 2562 

 
หมายเลข รายช่ือคณะกรรมการ ต าแหน่ง 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 

และผู้ช่วยเลขานุการ   

014  
กรรมการหลัก 

และผู้ช่วยเลขานุการ   
015  กรรมการสมทบ 

  
016  กรรมการสมทบ 

  
017  กรรมการสมทบ 

  
018  กรรมการสมทบ 

  
019  กรรมการสมทบ 

  
020  กรรมการสมทบ 

  
021  กรรมการสมทบ 

  
022  กรรมการสมทบ 

  
023  กรรมการสมทบ 

  
024  กรรมการสมทบ 

  
025  กรรมการสมทบ 

  
026  กรรมการสมทบ 
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มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

กระทรวงสาธารณสุข 
AF 02-01/02.0 

ทะเบียนการแจกจ่ายวิธีการด าเนินการมาตรฐาน เริ่มใช้ 29 ตุลาคม 2562 

 
หมายเลข รายช่ือคณะกรรมการ ต าแหน่ง ลายเซ็น วันที่รับ SOP 

027  กรรมการสมทบ 
  

028  กรรมการสมทบ 
  

029  กรรมการสมทบ 
  

030  กรรมการสมทบ 
  

031  กรรมการสมทบ 
  

032  กรรมการสมทบ 
  

033  กรรมการสมทบ 
  

034  กรรมการสมทบ 
  

035  กรรมการสมทบ 
  

036  กรรมการสมทบ 
  

037  กรรมการสมทบ 
  

038  กรรมการสมทบ 
  

039  กรรมการสมทบ 
  

040  กรรมการสมทบ 
  

041  กรรมการสมทบ 
  

042  กรรมการสมทบ 
  

043  กรรมการสมทบ 
  

044  กรรมการสมทบ 
  

045  กรรมการสมทบ 
  

046  กรรมการสมทบ 
  

047  กรรมการสมทบ 
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มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

กระทรวงสาธารณสุข 
AF 02-02/02.0 

แผนภูมิโครงสร้างองค์กร  (Organizational Chart) เริ่มใช้ 29 ตุลาคม 2562 

 
แผนภูมิโครงสร้างองค์กร (Organizational Chart) 
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มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

กระทรวงสาธารณสุข 
AF 02-02/02.0 

แบบฟอร์ม และแฟูมประวัติคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย เริ่มใช้ 29 ตุลาคม 2562 

ข้อมูลส่วนบุคคล 

 ●ชื่อ 
 ●นามสกุล 
 ●เพศ 
 ●ที่อยู่ 
 ●e-mail : 
 ●โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 

ประวัติการศึกษา 

 ●หลังปริญญา (ระบุสาขาความเชี่ยวชาญ) 
 ●ปริญญาตรี (ระบุสาขาความเชี่ยวชาญ) 

งานที่ท าในปัจจุบัน/กรรมการจริยธรรม สังกัด 

 ●ที่ท างาน 
 ●ยศ/ต าแหน่งทางวิชาการ : 
 ●หน่วยงานที่สังกัด 
 ●กรรมการจริยธรรม 
 ●ชื่อคณะกรรมการจริยธรรม : 

ความเชี่ยวชาญ/วิชาชีพ 

ผลงานวิชาการ : 
ประสบการณ์ด้านบริหาร 
สมาชิกองค์กรวิชาชีพ 
 
การฝึกอบรม (จริยธรรมวิจัย, GCP และอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง) 
 

Signature : 
     (.....................................................) 
   Date : 
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มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

กระทรวงสาธารณสุข 
AF 03-02/02.0 

แบบฟอร์มการโหวตให้คะแนน เริ่มใช้ 29 ตุลาคม 2562 

 
หมายเลขโครงการ  
ชื่อโครงการวิจัย  
ชื่อผู้วิจัยหลัก  
ผลการพิจารณาลงมติ 1 รับรองโดยไม่ต้องแก้ไข 
 2 รับรองหลังแก้ไขแล้ว 
 3 แก้ไขแล้วยื่นพิจารณาใหม่ 
 4 ไม่รับรอง 
 
 
ลงนาม 
  (...............................................................)  
   วันที่   เดือน   พ.ศ.  
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มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

กระทรวงสาธารณสุข 
AF 01-03/02.0 

Confidentiality / Conflict of Interest Agreement Form เริ่มใช้ 29 ตุลาคม 2562 

Inrecognition of the fact, that I ..... member’s name, and his/her affiliation ................ herein referredtoas the 
“Undersigned”, has been appointed as a member of the ...INSTITUTE. ....REC.....Ministry of 
PublicHealthhas been asked to assess research studies involving human subjects in order to ensure 
that they are conducted in a human 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…….REC.....Ministry of PublicHealthis 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 ……REC.....Ministry of Public Healthmust meet the highest ethical standards inorder 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……..REC.....Ministry of Public Health, is expected to 
meetthes ame  h i gh  s t anda rd s  o f  e th i c a l  behav i o r  t o  c a r r y  ou t  i t s  manda te .  

This Agreement thus encompasses any information deemed Confidential or Proprietary providedto 
the Undersigned in conjunction with the duties as a member of the ……..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 
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มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

กระทรวงสาธารณสุข 
AF 01-03/02.0 

Confidentiality / Conflict of Interest Agreement Form เริ่มใช้ 29 ตุลาคม 2562 

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. 

Conflict of Interest 
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 ......... REC.....Ministry of Public Healththat 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
 .................................................................................................................................... REC.....MinistryofPublicHealth
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. 
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มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

กระทรวงสาธารณสุข 
AF 01-03/02.0 

Confidentiality / Conflict of Interest Agreement Form เริ่มใช้ 29 ตุลาคม 2562 

 
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…..REC.....Ministry of Public 
Health. A copy will be given to you for your records. 

Inthe 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 asexplained 
in this Agreement. 

 
 

 
    ……………….………………………………………                             ……………….………………………………………      
                        Undersigned Signature                                                           Date 
 
 
 
               ….……………………………………………………                                ….…………………………………………………… 
    Director of the ...INSTITUTE..                                                      Date 
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มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

กระทรวงสาธารณสุข 
AF 01-03/02.0 

ค ารับรองในการรักษาข้อมูลความลับและเปิดเผยการมีผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
เริ่มใช้ 29 ตุลาคม 2562 

 
ค ารับรองนี้ท าขึ้น เมื่อวันที่..............................................................ณ .....................................................(ระบุจังหวัด)  
โดย ............................................................................................. ที่อยู่เลขท่ี ..................................................................  
ถนน ................................................. ต าบล/แขวง ....................................... อ าเภอ ...................................................  
จังหวัด ................................................. ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ให้ค ารับรอง” มอบไว้ให้แก่คณะกรรมการจริยธรรม  
การวิจัย .........................................................(หน่วยงาน) กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “คณะกรรมการ” 
เพ่ือเป็นหลักฐานว่า 
 
 ตามท่ีผู้ให้ค ารับรองได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการ ในการพิจารณาจริยธรรมโครงการวิจัย ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า 
“โครงการ” ผู้ให้ค ารับรองตกลงดังต่อไปนี้ 
 
 ข้อ 1. จะไม่น าข้อมูลที่เป็นความลับ ( confidential and proprietary information) ไปใช้เพื่อการหาประโยชน์
ส่วนตัว หรือเปิดเผยแก่บุคคลภายนอก หรือท าซ้ าหรือท าขึ้นใหม่ 
  ทั้งนี้ “ข้อมูลที่เป็นความลับ ” ดังกล่าวข้างต้น หมายความถึง ข้อมูลหรือวัตถุท่ีคณะกรรมการได้รับจาก  
ผู้เสนอโครงการที่เกี่ยวกับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือวาจา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัด
เฉพาะ ข้อมูลทางเทคนิค วิทยาศาสตร์ การเงิน การตลาด หรือผลิตภัณฑ์ และให้รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย  
ทางการเงินของคณะกรรมการ , ค่าจ้าง ค่าตอบแทนและเงินเดือน , กระบวนการด้านคอมพิวเตอร์ , โปรแกรมและรหัส , 
รายชื่อ ผู้ท าการวิจัย , ข้อมูลด้านการเงิน , ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับโครงการ , กระบวนการด าเนินงานพื้นฐาน , กฎระเบียบ 
กระบวนการผลิต และรวมถึงข้อมูลอื่ น ใดที่เก่ียวข้องกับข้อมูลข้างต้นที่ไม่ได้ระบุชื่อเช่นนั้นด้วย  
 
 ข้อ 2. ภายหลังจากการประชุมแต่ละครั้ง ผู้ให้ค ารับรองตกลงจะท าลายหรือส่งคืนเอกสารที่ได้พิจารณาทั้งหมด  
และ/หรือที่ผู้ให้ค ารับรองได้รับหรือมาจากผู้ให้ค ารับรองท่ีเกี่ยวกับกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมถึงเอกสารเกี่ยวกับ  
ข้อมูลทางสุขภาพที่บ่งถึงตัวบุคคล (Identifiable health information) ด้วย 
 
 ข้อ 3. ในกรณีต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือค าสั่งศาลให้เปิดเผยถึงข้อมูลที่เป็นความลับ ผู้ให้ค ารับรองจะต้องมีหนังสือ
บอกกล่าวให้คณะกรรมการทราบก่อนการให้ข้อมูลโดยทันที 
 
 ข้อ 4. ผู้ให้ค ารับรองรับทราบว่า มีความรับผิดชอบทางกฎหมายและจริยธรรมในการปกปูองข้อมูลทางสุขภาพ  
ที่บ่งถึงตัวบุคคล จากการใช้และเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต ดังนั้น เมื่อได้รับข้อมูลทางสุขภาพ ผู้ให้ค ารับรองตกลง  
จะไม่เปิดเผยหรือน าไปปรึกษากับบุคคลอ่ืนใด และจะไม่พูดถึงในที่ๆ บุคคลอ่ืนใดสามารถได้ยิน เช่น ในทางเดิน ลิฟท์  
สถานีขนส่ง ร้านอาหาร หรืองานสังสรรค์ นอกจากนี้ ผู้ให้ค ารับรองจะเก็บเอกสารในที่ปลอดภัย และจะเคลื่อนย้าย  
ออกจากที่ที่ไม่ปลอดภัย เช่น เครื่องถ่ายเอกสารหรือห้องประชุมโดยทันที 
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มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

กระทรวงสาธารณสุข 
AF 01-03/02.0 

ค ารับรองในการรักษาข้อมูลความลับและเปิดเผยการมีผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
เริ่มใช้ 29 ตุลาคม 2562 

 ข้อ 5. หากผู้ให้ค ารับรองไม่สามารถปฏิบัติตามค ารับรองฉบับนี้ได้ ทั้งนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนและไม่ว่า 
จะด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้ให้ค ารับรองตกลงด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรรวมทั้งยินยอม 
ชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นให้แก่คณะกรรมการทุกประการ 

 ข้อ 6. ผู้ให้ค ารับรองสัญญาว่า ค ารับรองดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดนั้น มีผลผูกพันผู้ให้ค ารับรองตลอดไป โดยไม่อาจเพิก
ถอนได ้
 
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 เป็นที่ทราบดีว่าโอกาสที่จะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นไปได้เสมอ จึงต้องมีค ารับรองในคณะกรรมการจริยธรรมที่ต้อง
เปิดเผย และประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ต้องมีการจัดการเพื่อให้ผลลัพธ์สุดท้ายสามารถให้
การปกปูองผู้รับการวิจัย 
 
 เป็นนโยบายของคณะกรรมการที่ไม่ให้กรรมการที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนในโครงการวิจัยเข้าร่วมในการพิจารณา 
ทบทวน ให้ค าแนะน าหรือลงมติเห็นชอบ ยกเว้นการให้ข้อมูลตามที่คณะกรรมการร้องขอ 
 
 ผู้ให้ค ารับรองตกลงจะเปิดเผยต่อประธานคณะกรรมการในทันที หากมีหรือเป็นไปได้ท่ีจะมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยที่ยื่นให้คณะกรรมการพิจารณา และต้องไม่มีส่วนร่วมในการอภิปราย หรือให้ค าแนะน าเกี่ยวกับ 
โครงการวิจัยนั้นๆ 
 
 หากผู้ยื่นโครงการวิจัยเชื่อว่ากรรมการจริยธรรมท่านใดอาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับโครงการวิจัยของตน ผู้วิจัยอาจ
ร้องขอให้กรรมการท่านนั้นออกจากการมีส่วนร่วมในการพิจารณาทบทวนโครงการวิจัยได้การร้องขออาจท าเป็นลาย
ลักษณ์อักษรถึงประธาน การร้องขอต้องมีหลักฐานแสดงว่ากรรมการที่ตนสงสัยนั้นมีผลประโยชน์ทับซ้อน คณะกรรมการ
อาจสอบสวนการมีผลประโยชน์ทับซ้อนตามที่ผู้ยื่นกล่าวหา 
 
ตัวอย่างกรณีผลประโยชน์ทับซ้อน อาจเป็นดังต่อไปนี้ 
❑กรรมการมีส่วนร่วมในโครงการวิจัย เช่น เป็นผู้วิจัยร่วม อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ฯลฯ 
❑กรรมการเป็นคู่แข่งด้านการวิจัยเกี่ยวข้องกับโครงการนั้น 
❑การเข้าถึงแหล่งทุน หรือข้อมูลทางวิชาการอาจท าให้ได้ประโยชน์ด้านการแข่งขันซึ่งไม่เป็นธรรม 
❑กรรมการมีอคติส่วนตัวอาจมีผลท าให้การพิจารณาไม่เป็นธรรม 
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มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

กระทรวงสาธารณสุข 
AF 01-03/02.0 

ค ารับรองในการรักษาข้อมูลความลับและเปิดเผยการมีผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
เริ่มใช้ 29 ตุลาคม 2562 

 
ค ารับรองในการรักษาข้อมูลความลับและเปิดเผยการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

ผู้ให้ค ารับรองกรุณาลงนามและวันที่ในค ารับรองนี้ หลังจากท าความเข้าใจกับข้อความที่กล่าวมาข้างต้น เอกสารที่ลงนาม
และวันที่จะถูกเก็บไว้ในแฟ้มคณะกรรมการที่ได้รับการเก็บดูแล ท่านจะได้รับส าเนาเอกสารหนึ่งชุดเก็บไว้กับท่าน 

ข้าพเจ้าในฐานะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ซึ่งการปฏิบัติงานของข้าพเจ้าจะได้รับรู้ “ข้อมูลที่เป็นความลับ” ตาม 
ความหมายที่ระบุข้างด้น ข้าพเจ้าตกลงให้ค ารับรองท่ีจะปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง ในการไม่เปิดเผย “ข้อมูลที่เป็น
ความลับ” ที่ไม่ใช่วัตถุประสงค์นอกเหนืองานในฐานะกรรมการ หรือใช้เพ่ือประโยชน์ของข้าพเจ้าหรือบุคคลที่สาม และจะ
ส่งเอกสารทั้งหมดคืนให้กับประธานเมื่อปฏิบัติงานเสร็จสิ้น 

ข้าพเจ้าตกลงให้ค ารับรองว่าเมื่อใดก่ีตามท่ีข้าพเจ้ามีผลประโยชน์ทับซ้อน ข้าพเจ้าจะแจ้งแก่ประธานในทันทีเพ่ือไม่ให้ นับ
ข้าพเจ้าเป็นองค์ประชุมที่สามารถลงมติ 

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความตามค ารับรองที่กล่าวมาข้างต้นเป็นอย่างดีแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามความประสงค์ จึงได้ 
ลงนามไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุข้างต้น 

ลงชื่อ ............................................................... ผู้ให้ค ารับรอง วันที่ .............. / ............................/. 

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

ลงชื่อ ............................................................... พยาน วันที่ .............. / ............................/. 

( ............................................................ ) 
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มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

กระทรวงสาธารณสุข 
AF 02-03/02.0 

Confidentiality Agreement Form 
For Guest Attendees to REC Meetings 

เริ่มใช้ 29 ตุลาคม 2562 

 
I,……………………………………………….., understand that I am allowed to attend the REC meeting as a guest or 
an observer. Inthe 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 REC                                                           Date 
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มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

กระทรวงสาธารณสุข 
AF 02-03/02.0 

ค ารับรองในการรักษาข้อมูลความลับ 
ส าหรับผู้มาเยี่ยมสังเกตการณ์การประชุมของคณะกรรมการฯ 

เริ่มใช้ 29 ตุลาคม 2562 

ค ารับรองในการรักษาข้อมูลความลับ 
ส าหรับผู้มาเยี่ยมสังเกตการณ์การประชุมของคณะกรรมการฯ 

ค ารับรองนี้ท าขึ้นเม่ือวันที่ .......... เดือน .................... พ.ศ. ................... ณ ............................................................  
โดย ............................................................................ ที่อยู่เลขท่ี ........................... ถนน ................................................  
ต าบล/แขวง ...................... อ าเภอ .................................. จังหวัด ..................................................ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า 
“ผู้ให้ค ารับรอง” มอบไว้ให้แก่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย  .............................................................. โรงพยาบาล 
 ......................................... ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “คณะกรรมการ” เพ่ือเป็นหลักฐานว่า 

ตามท่ีผู้ให้ค ารับรองได้มาเยี่ยมสังเกตการณ์การประชุมของคณะกรรมการ ในการพิจารณาจริยธรรมโครงการวิจัย 
ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “โครงการ” ผู้ให้ค ารับรองตกลงดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1. จะไม่น าข้อมูลที่เป็นความลับ (confidential and proprietary information)ไปใช้เพ่ือการหาประโยชน์ 
ส่วนตัว หรือเปิดเผยแก่บุคคลภายนอก หรือท าซ้ าหรือท าข้ึนใหม่ 

ทั้งนี้ “ข้อมูลที่ เป็นความลับ” ดังกล่าวข้างต้น หมายความถึง ข้อมูลหรือวัตถุท่ีคณะกรรมการได้รับจาก ผู้
เสนอโครงการที่เกี่ยวกับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือวาจา ไม่จ ากัดเฉพาะข้อมูล ทาง
เทคนิค วิทยาศาสตร์ การเงิน การตลาด หรือผลิตภัณฑ์ และให้รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย ทางการเงินของ
คณะกรรมการ, ค่าจ้างค่าตอบแทนและเงินเดือน, กระบวนการด้านคอมพิวเตอร์, โปรแกรมและรหัส, รายชื่อ 
ผู้ท าการวิจัย, ข้อมูลด้านการเงิน, ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับโครงการ, กระบวนการด าเนินงานพื้นฐาน, กฎระเบียบ 
กระบวนการผลิต และรวมถึงข้อมูลอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับข้อมูลข้างต้นที่ไม่ได้ระบุชื่อเช่นนั้นด้วย 

ข้อ 2. ภายหลังจากการประชุม ผู้ให้ค ารับรองตกลงจะท าลายหรือส่งคืนเอกสารที่ได้พิจารณาทั้งหมด และ/หรือ ที่
ผู้ให้ค ารับรองได้รับหรือมาจากผู้ให้ค ารับรองท่ีเกี่ยวกับกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมถึงเอกสารเกี่ยวกับข้อมูลทาง
สุขภาพที่บ่งถึงตัวบุคคล (Identifiable Health Information) ด้วย 

ข้อ 3. ในกรณีต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือค าสั่งศาลให้เปิดเผยถึงข้อมูลที่ เป็นความลับ ผู้ให้ค ารับรองจะต้องมี 
หนังสือบอกกล่าวให้คณะกรรมการทราบก่อนการให้ข้อมูลโดยทันที 

ข้อ 4. ผู้ให้ค ารับรองรับทราบว่า มีความรับผิดชอบทางกฎหมายและจริยธรรมในการปก ปูองข้อมูลทางสุขภาพ ที่
บ่งถึงตัวบุคคล จากการใช้และเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต ดังนั้น เมื่อได้รับข้อมูลทางสุขภาพ ผู้ให้ค ารับรองตกลง จะไม่
เปิดเผยหรือน าไปปรึกษากับบุคคลอ่ืนใด และจะไม่พูดถึงในที่ ที่บุคคลอื่นใดสามารถได้ยิน เซ่น ในทางเดิน ลิ ฟท์ สถานี
ขนส่ง ร้านอาหาร หรืองานสังสรรค์ นอกจากนี้ ผู้ให้ค ารับรองจะเก็บเอกสารในที่ปลอดภัย และจะเคลื่อนย้าย ออกจากที่
ที่ไม่ปลอดภัย เชน่ เครื่องถ่ายเอกสารหรือห้องประชุมโดยทันที 

ข้อ 5. หากผู้ให้ค ารับรองไม่สามารถปฏิบัติตามค ารับรองฉบับนี้ได้ ทั้งนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนและไม่ว่า จะ
ด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้ให้ค ารับรองตกลงด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรรวมทั้งยินยอม ชดใช้
ค่าเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดข้ึนให้แก่คณะกรรมการทุกประการ 

ข้อ 6. ผู้ให้ค ารับรองสัญญาว่า ค ารับรองดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดนั้น มีผลผูกพันผู้ให้ค ารับรองตลอดไป โดยไม่อาจ
เพิกถอนได้  
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มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

กระทรวงสาธารณสุข 
AF 02-03/02.0 

ค ารับรองในการรักษาข้อมูลความลับ 
ส าหรับผู้มาเยี่ยมสังเกตการณ์การประชุมของคณะกรรมการฯ 

เริ่มใช้ 29 ตุลาคม 2562 

ผู้ให้ค ารับรองได้อ่านและเข้าใจข้อความตามค ารับรองนี้เป็นอย่างดีแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามความประสงค์ไว้เป็น 
หลักฐานต่อหน้าพยาน ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุข้างต้น 

ลงชื่อ ..............................................................  ผู้ให้ค ารบัรอง 

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

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

( ............................................................ ) 
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มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

กระทรวงสาธารณสุข 
AF 01-04/02.0 

แบบบันทึกการฝึกอบรมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย 
เกี่ยวกับมนุษย์ 

เริ่มใช้ 29 ตุลาคม 2562 

 

ล าดับที่ ชื่อ 
ต าแหน่งใน 

คณะกรรมการ 

การอบรม 
GCP 

การอบรม 
จริยธรรม 
การวิจัย 

การอบรม 
SOP 

การอบรม 
อ่ืนๆ 

วัน เดือน ปี วัน เดือน ปี วัน เดือน ปี วัน เดือน ปี 
1 

      
2 

      
3 

      
4 

      
5 

      
6 

      
7 

      
8 

      
9 
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มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

กระทรวงสาธารณสุข 
AF 01-05/02.0 

ค ารับรองในการรักษาข้อมูลความลับของท่ีปรึกษาอิสระ เริ่มใช้ 29 ตุลาคม 2562 

ค ารับรองนี้ท าขึ้นเม่ือวันที่..........เดือน.................................พ.ศ..................... ณ ..................................................  
โดย................................................................................................................................... ที่อยู่เลขท่ี ................................. 
ถนน ........................................................ ต าบล/แขวง ....................................... อ าเภอ ...............................................  
จังหวัด ................................................. ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ให้ค ารับรอง” มอบไว้ให้แก่คณะกรรมการจริยธรรม  
การวิจัย ................................................................โรงพยาบาล.........................................................................................  
ซ่ึงต่อไปนี้จะเรียกว่า “คณะกรรมการ” เพ่ือเป็นหลักฐานว่า 
 
 ตามท่ีผู้ให้ค ารับรองได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาอิสระ ในการพิจารณาจริยธรรมโครงการวิจัย                                   
เรื่อง.................................................................................................................................................. รหัส............................. 
ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “โครงการ” ผู้ให้ค ารับรองตกลงดังต่อไปนี้ 
 
 ข้อ 1. จะไม่น าข้อมูลที่เป็นความลับ ( confidential and proprietary information) ไปใช้เพื่อการหาประโยชน์  
ส่วนตัว หรือเปิดเผยแก่บุคคลภายนอก หรือท าซ้ าหรือท าขึ้นใหม่ 
 ทั้งนี้ “ข้อมูลที่เป็นความลับ” ดังกล่าวข้างต้น หมายความถึง ข้อมูลหรือวัตถุท่ีคณะกรรมการได้รับจากผู้เสนอโครงการ 
ที่เก่ียวกับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือวาจา ไม่จ ากัดเฉพาะข้อมูลทางเทคนิค 
วิทยาศาสตร์ การเงิน การตลาด หรือผลิตภัณฑ์ และให้รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย  
ทางการเงินของคณะกรรมการ , ค่าจ้าง ค่าตอบแทนและเงินเดือน , กระบวนการด้านคอมพิวเตอร์ , โปรแกรมและรหัส , 
รายชื่อผู้ท าการวิจัย , ข้อมูลด้านการเงิน , ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับโครงการ , กระบวนการด าเนินงานพื้นฐาน , กฎระเบียบ 
กระบวนการผลิต และรวมถึงข้อมูลอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับข้อมูลข้างต้นที่ไม่ได้ระบุชื่อเช่นนั้นด้วย 
 
 ข้อ 2. ภายหลังจากสถานภาพการเป็นที่ปรึกษาของโครงการวิจัยนี้สิ้นสุด ผู้ให้ค ารับรองตกลงจะท าลายหรือส่งคืน
เอกสารที่ได้พิจารณาทั้งหมด และ/หรือที่ผู้ให้ค ารับรองได้รับหรือมาจากผู้ให้ค ารับรอง ที่เก่ียวกับกิจกรรมของ  
คณะกรรมการรวมถึงเอกสารเกี่ยวกับข้อมูลทางสุขภาพที่บ่งถึงตัวบุคคล ( Identifiable health information) ด้วย 
 ข้อ 3. ในกรณีต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือค าสั่งศาลให้เปิดเผยถึงข้อมูลที่เป็นความลับ ผู้ให้ค ารับรองจะต้องมีหนังสือ
บอกกล่าวให้คณะกรรมการทราบก่อนการให้ข้อมูลโดยทันที 
  
 ข้อ 4. ผู้ให้ค ารับรองรับทราบว่า มีความรับผิดชอบทางกฎหมายและจริยธรรมในการปกปูองข้อมูลทางสุขภาพ  
ที่บ่งถึงตัวบุคคล จากการใช้และเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต ดังนั้น เมื่อได้รับข้อมูลทางสุขภาพ ผู้ให้ค ารับรองตกลง  
จะไม่เปิดเผยหรือน าไปปรึกษากับบุคคลอ่ืนใด และจะไม่พูดถึงในที่ๆ บุคคลอ่ืนใดสามารถได้ยิน เช่น ในทางเดิน ลิฟท์  
สถานีขนส่ง ร้านอาหาร หรืองานสังสรรค์ นอกจากนี้ ผู้ให้ค ารับรองจะเก็บเอกสารในที่ปลอดภัย และจะเคลื่อนย้าย  
ออกจากที่ที่ไม่ปลอดภัย เช่น เครื่องถ่ายเอกสารหรือห้องประชุมโดยทันที 
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มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

กระทรวงสาธารณสุข 
AF 01-05/02.0 

ค ารับรองในการรักษาข้อมูลความลับของท่ีปรึกษาอิสระ เริ่มใช้ 29 ตุลาคม 2562 

 
 ข้อ 5. หากผู้ให้ค ารับรองไม่สามารถปฏิบัติตามค ารับรองฉบับนี้ได้ ทั้งนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนและไม่ว่าจะด้วย
เหตุใดก็ตาม ผู้ให้ค ารับรองตกลงด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรรวมทั้งยินยอม  
ชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นให้แก่คณะกรรมการทุกประการ 
 
 ข้อ 6. ผู้ให้ค ารับรองสัญญาว่า ค ารับรองดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดนั้น มีผลผูกพันผู้ให้ค ารับรองตลอดไป โดยไม่อาจเพิก
ถอนได ้
 
 ผู้ให้ค ารับรองได้อ่านและเข้าใจข้อความตามค ารับรองนี้เป็นอย่างดีแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามความประสงค์ไว้เป็น
หลักฐานต่อหน้าพยาน ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุข้างต้น 

 

 

      ลงชื่อ ................................................................ ผู้ให้ค ารับรอง 

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

 

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

    (..............................................................) 
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มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

กระทรวงสาธารณสุข 
AF 02-05/02.0 

รายช่ือที่ปรึกษาอิสระ (List of Independent Consultant) เริ่มใช้ 29 ตุลาคม 2562 

 

ล าดับ
ที ่

ยศ/ต าแหน่ง 
ชื่อ-นามสกุล 

ความเชี่ยวชาญ สถานที่ท างาน ที่อยู/่บ้าน 
E-mail, Fax 

Mobile Phone 

1 
     

2 
     

3 
     

4 
     

5 
     

6 
     

7 
     

8 
     

9 
     

10 
     

11 
     

12 
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มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

กระทรวงสาธารณสุข 
AF 03-05/02.0 

แบบฟอร์ม และแฟูมประวัติที่ปรึกษาอิสระ เริ่มใช้ 29 ตุลาคม 2562 

ข้อมูลส่วนบุคคล 

 ●ชื่อ 
 ●นามสกุล 
 ●เพศ 
 ●ที่อยู่ 
 ●e-mail : 
 ●โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 

ประวัติการศึกษา 

 ●หลังปริญญา (ระบุสาขาความเชี่ยวชาญ) 
 ●ปริญญาตรี (ระบุสาขาความเชี่ยวชาญ) 

งานที่ท าในปัจจุบัน/สังกัด 

 ●ที่ท างาน 
 ●ยศ/ต าแหน่งทางวิชาการ : 
 ●หน่วยงานที่สังกัด 

 ●กรรมการจริยธรรม    เป็น ระบุช่ือคณะกรรมการจริยธรรม..................... 

           ไม่เป็น  

ความเชี่ยวชาญ/วิชาชีพ 

ผลงานวิชาการ : 
ประสบการณ์ด้านบริหาร 
สมาชิกองค์กรวิชาชีพ 
 
การฝึกอบรม (จริยธรรมวิจัย, GCP และอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง) 
 

ลงนาม : 
     (.....................................................) 
          วันท่ี : .........../................../........................... 



159 

 

 

มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

กระทรวงสาธารณสุข 
AF 04-05/02.0 

แบบรายงานความเห็นของที่ปรึกษาอิสระ เริ่มใช้ 29 ตุลาคม 2562 

 

หมายเลขโครงการ 
.…………………….... 

 
 
 

ชื่อผู้วิจัยหลักฝุาย  

ชื่อที่ปรึกษาอิสระ  

ประเด็นที่พิจารณาโครงการ (Protocol)  ความเห็น/ข้อเสนอแนะของท่ีปรึกษา 

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. ความเสี่ยงต่อผู้รับการวิจัย  

5. ประโยชน์ต่อผู้รับการวิจัย  

6. เพ่ิมการรักษาความปลอดภัยให้ผู้รับการวิจัย 
(Additional Safeguard) 

 
 

7. มีการรักษาเป็นที่ยอมรับ 
(Acceptable Treatment Available) 

 
 

8. อ่ืนๆ  

 
 
ที่ปรึกษาอิสระลงนาม................................................................... 
        (            ) 
       วนัท่ี.........../..........………….…/…....…….. 
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มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

กระทรวงสาธารณสุข 
AF 01-06/02.0 

แผนภูมิการบริหารจัดการกับโครงร่างการวิจัยท่ียื่นขอรับการพิจารณา เริ่มใช้ 29 ตุลาคม 2562 
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มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

กระทรวงสาธารณสุข 
AF 02-06/02.0 

แบบย่ืนขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย 
(Submission Form for Ethical Review) 

เริ่มใช้ 29 ตุลาคม 2562 

แบบพิจารณาประเภทการศึกษาวิจัย/วิทยานิพนธ ์
 
 
 
  วิจัย/วิทยานิพนธ์เร่ือง………………………………………………………………………………….……………....…………………………………………….............. 
   ….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ชื่อ สกุล ผู้ขอเก็บข้อมูล…………………………………………………………………….…………….….………………………..………..……..…………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 1ผู้ขอเก็บข้อมูลการศึกษาวิจัย 

ส่วนที่  2ผลการพิจารณา 

2.1 ผลการพิจารณาเบื้องต้น 
2.1.1ประเภทการพิจารณา 
 2.1.1.1 พิจารณาโครงการวิจัยใหม ่          2.1.1.5 พิจารณาต่อเนื่องโครงการวิจัย 
 2.1.1.2 พิจารณาส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัยแล้วส่งกลับมาใหม่    2.1.1.6 พิจารณารายงานสิ้นสุดโครงการ 
2.1.1.3 แก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย          2.1.1.7 พิจารณาการยุติโครงการวิจัย 
2.1.1.4 พิจารณารายงานเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์      2.1.1.8 งานวิจัยเข้าข่ายยกเว้นพิจารณา 
2.1.2 พิจารณาโดย 
 2.1.2.1 เข้าข่ายได้รับการยกเว้นพิจารณาเชิงจริยธรรมการวิจัย 
 2.1.2.2 เข้าข่ายพิจารณาแบบเร่งด่วน 
 2.1.2.3 เข้าข่ายการพิจารณาโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยฯ์ ที่ประชุมตามวาระ 
 2.1.2.4 อื่นๆ........................................................................................................................................................  
2.1.3 เห็นสมควร 
 2.1.3.1 ออกหนังสือแจ้งยกเว้นจริยธรรมแก่ผู้วิจัยและบรรจุในวาระประชุมต่อไป 
 2.1.3.2บรรจุในวาระของการประชุมเพื่อขอรับรองต่อไปของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยฯ์ 
 2.1.3.3 แจ้งผู้วิจัยให้ยื่นเอกสารขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยให้ครบถ้วนเพื่อพิจารณาอีกครั้ง 
 2.1.3.4 แจ้งให้ผู้วิจัยชี้แจง/แก้ไขเพิ่มเติม....................................................................................................  
 2.1.3.5 เสนอคณะกรรมการพิจารณา  ท่าน ได้แก่     
1...........................................................2........................................................................3................................................  
 

ลงนาม…………………………………....................กรรมการและเลขานุการ 
              (……………………………………..………….) 
              วันที่……….…/…..……/…………. 
 

2.2  ผลการพิจารณา 
 เห็นชอบ และโปรดด าเนินการตามค าขอ 
 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

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

 ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์                           
        โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช           

    วันที่……….…/…..……/…………. 
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มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

กระทรวงสาธารณสุข 
AF 02-06/02.0 

แบบย่ืนขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย 
(Submission Form for Ethical Review) 

เริ่มใช้ 29 ตุลาคม 2562 

 

ข้อพิจารณารับรองคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
 

 เห็นชอบให้ท าการวิจัยได้ 
 หมายถึง ผู้วิจัยสามารถเริ่มการวิจัยได้โดยไม่ต้องมีการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัย 

  เห็นชอบหลังจากผู้วิจัยปรับปรุงโครงการวิจัย ตามคณะกรรมการจริยธรรมฯ เสนอแนะ  
  หมายถึง ผู้วิจัยต้องด าเนินการแก้ไขเอกสารตามข้อแนะน าของที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมฯ  และน าเสนอ 
  โครงการวิจัยที่แก้ไขแล้วต่อประธานคณะกรรมการกรรมการจริยธรรมฯ 
 ไม่เห็นชอบ 

 หมายถึง ผู้วิจัยไม่ได้รับอนุญาตให้ท าการวิจัยในเรื่องท่ีน าเสนอตามเหตุผลที่ที่ประชุมระบุผู้วิจัยสามารถอุทธรณ์ได้ 
  ยังไม่พิจารณา  
  หมายถึงผู้วิจัยต้องให้ข้อมูลเพ่ิมเติมแล้วน าเข้าพิจารณาใหมห่รือคณะกรรมการจริยธรรมฯต้องหาข้อมูลเพิ่มเติม เพื่ อ
ประกอบการพิจารณา หรือไม่ทันพิจารณาในวาระ 
 

ข้อเสนอแนะ 

- ส าหรับการศึกษาวิจัย 
......................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................................................................... 
- ส าหรับระยะเวลาในการศึกษา 
......................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................. 

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

 

ลงนาม.................................................................กรรมการ 
            (...........................................................................) 
          ต าแหน่ง.................................................................. 
          วันที่........................./....................../.................... 
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กรุณากรอกข้อมูลในแบบย่ืนและแนบเอกสาร 
Please fill in this form and provide necessary documents that apply. 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลโครงการวิจัย (Protocol identification) 
ขอรับการพิจารณาแบบ □Exemption or □Expedited review, กรุณาระบุเข้าเกณฑ์ข้อใด…………………………….  
(ดู criteria for expedited review) 

หมายเลขโครงการ: .......... REC ............ ./ ..............  รหัสโครงการวิจัย (ถ้ามี) ...........................................  

1.1 ชื่อโครงการวิจัย (Protocol title) (ภาษาไทย) 

 
1.2 

ชื่อโครงการวิจัย (Protocol title) (ภาษาอังกฤษ) 

 1.3 
ผู้สนับสนุนการวิจัย (Sponsor/Source of funding) โปรดระบุ 
□รฐับาล ........................................................... □NGO ............................................................................  
□เอกชน ............................................................ □อ่ืนๆ.............................................................................  

1.4 การติดต่อผู้สนับสนุนการวิจัย (Sponsor contact phone/fax (Thailand) 
โทรศัพท.์... .......... แฟ็กซ์ ......... e-mail ..............................  

1.5 โครงการวิจัยเป็นวิทยานิพนธ์ (Thesis/Dissertation/Board/Subboard) □Yes □No 
ส่วนที่ 2 : ข้อมูลผู้วิจัย กรุณาแนบเอกสาร 6.4 (Investigator, attach doc 6.4) 

2.1 ชื่อผู้วิจัยหลัก (Name of principal investigator) 

 
2.2 

วุฒิการศึกษา/สาขาความเชี่ยวชาญ(Degree/specialty) 

 2.3 ลังกัดหน่วยงาน (Institutional affiliation) 

 2.4 การติดต่อผู้วิจัย (Investigator contact phone/fax (Thailand) 
โทรศัพท.์... ............................. แฟกซ์ .................................. e-mail ..........................................................  

2.5 ท่านมีโครงการวิจัยอื่นๆท่ีก าลังด าเนินการภายใต้ความรับผิดชอบของท่านก่ีโครงการ (How many other 
research projects are still open under your responsibility?).................................. โครงการ 

2.6 
ท่านมีผู้วิจัยร่วมและเจ้าหน้าที่วิจัยกี่คน (How many co-investigators and research staff do you have for 
this project?) ......................................... คน 
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ส่วนที่ 3 : โครงการวิจัย (Research protocol) 
3.1 รูปแบบการวิจัย (Research Design) (เลือกได้หลายข้อ) 

□Basic science research □Descriptive/qualitative □ Survey 
□Case-control □ Laboratory experiment □ Diagnostic test 
□Applied research □ R/D □ Clinical trial 
□Bioequivalent □ Cohort □ other (specify) 

3.2 วิธีการ/เครื่องมือ ที่ใช้ในการวิจัย (Methods involved the followings) (เลือกได้หลายข้อ) 
□Questionnaire/interview/diary □Specimen/sample collection 
□Records/document extraction □Invitro diagnostic devices 
□Invivo diagnostic devices □ Medical devices 
□Drugs □Behavioral/psychological intervention 
□Embryonic stem cell/genetic material □ Radiation/isotope 
□Tissue/organ transplant □ Procedures/operation 
□ Other (specify) ......................................... 3.3 ระยะเวลาที่คาดว่าจะท าวิจัย (Expected duration of the project) ....... ปี ....... เดือน 

3.4 สถานที่ท าวิจัย (Investigation site) 
□แห่งเดียว (Single) 
□ระดับชาติ หลายแห่ง/หลายศูนย์ (National multi-site/multi-center) 
□ระดับนานาชาติ หลายแห่ง/หลายศูนย์ ((International multi-site/multi-center) 

3.5 โครงการวิจัยนี้ได้รับการพิจารณาทบทวนโดยคณะกรรมการจริยธรรมที่อ่ืนก่อนยื่นที่นี่หรือไม่ 
(Has this protocol been reviewed by another ethics committee prior to this submission?) 
□ Yes □ No 

3.6 โครงการวิจัยนี้ได้จดทะเบียนการท าวิจัยทางคลินิกแล้วหรือไม่(Has this protocol been registered according 
to clinical trial registration?) 
□Yes โปรดระบุ .......................................................................................................................................  
□No 

ส่วนที่ 4 : ผู้รับการวิจัยและการรับเข้าร่วมการวิจัย (Subjects and Recruitment) 
4.1 โครงการวิจัยนี้รับผู้รับการวิจัยต่อไปนี้หรือไม่ เลือกได้มากกว่า1ข้อ (Does this protocol include the 

following subjects?, tick all that apply) 
□ไม่มีการเก็บข้อมูลโดยตรงจากผู้รับการวิจัย (No data obtained directly from human) 
□นักโทษ (Prisoners) 
□สตรีต้ังครรภ์ (Pregnant women) 
□ผู้ปุวยทางจิต (Mentally ill subjects) 
□ผู้ปุวยมะเร็ง หรือผู้ปุวยระยะท้ายของชีวิต (Cancer or terminally ill subjects) 
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□เด็กอ่อน ทารก เด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี (Neonates/infants/children, aged<18) 
□ผู้ปุวย HIV เอดส์ (HIV/AIDS) 
□กลุ่มคนที่จัดให้อยู่ในสถานที่ดูแล เช่น เด็กก าพร้า (Institutionalizede.g. orphanage) 
□ผู้ไม่รู้หนังสือ ชนกลุ่มน้อย เช่น ชาวเขา (illiteratesubjectsorMinoritiese.g. hilltribes) 
□ผู้ใต้บังคับบัญชา เช่น นักเรียน ลูกจ้าง ทหาร (Subordinatee.g. students, employees, soldiers) 

4.2 วิธีการที่ใช้ในการรับอาสาสมัครเข้ารับการวิจัย (Methodsusedtorecruitsubjects) 
□ไม่มีการเก็บข้อมูลโดยตรงจากผู้รับการวิจัย (Nodataobtaineddirectlyfromhuman) 
□ติดต่อบุคคลที่แผนกผู้ปุวยนอก (Personalcontactatoutpatientclinic/inpatient) 
□ติดต่อบุคคลที่แผนกฉุกเฉินหรือที่ ICU (PersonalcontactatERorICU) 
□ติดต่อบุคคลในชุมชน (Personalcontactincommunity) 
□ติดต่อบุคคลทางโทรศัพท์ หรือไปรษณีย์ (Contactviatelephoneorpost) 
□ติดประกาศโฆษณา (Advertisinge.g. poster, flyers, massmedia (websiteincluded) 
□อ่ืนๆ กรุณาระบุ (Other, specify) .........................................................................................................  

4.3 
ผู้ด าเนินการกระบวนการขอความยินยอม (Personobtaininginformedconsent) 
□ไม่มีการขอความยินยอม (Noinformedconsentapplied) 
□ผู้วิจัยหลัก/ผู้วิจัยร่วม (Principal/Co-Investigators) 
□เจ้าหน้าที่วิจัย (Researchstaff) 
□อ่ืนๆ กรุณาระบุ (Other,specify) ..........................................................................................................  

4.4 จ านวนผู้รับการวิจัยที่คาดหมาย (Expectednumberofsubjects) 

 4.5 จ่ายเงินชดเชยค่าเดินทาง ค่าเสียเวลา ความไม่สะดวก ไม่สบายให้แก่ผู้รับการวิจัย (Subjectpayment/ 
incentives) 
□มี□ไม่มี 

4.6 การชดเชยหากเกิดการบาดเจ็บ (CompensationforInjury/lost) 

□ไม่มี□มีกรุณาระบุรายละเอียด ...............................................................................................................  

ส่วนที5่ :คณะกรรมการตรวจติดตามข้อมูลด้านความปลอดภัย(studymonitoringorDSMB.DataSafetyMonitoringBoard) 
 □มี□ไม่มี 
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ส่วนที่ 6 
เอกสารที่ย่ืน จ านวนชุด จนท.ตรวจรับ 
6.1  แบบยื่น (Submission Form)  3  
6.2  แบบฟอร์มผู้วิจัยใช้ประเมินด้วยตนเอง (Self-Assessment Form)  3  
6.3  เอกสารข้อมูลค าอธิบายส าหรับผู้รับการวิจัยและใบยินยอม 3  
6.4  โครงการวิจัยฉบับเต็ม (Full Protocol)   ฉบับภาษาไทย 3  
6.5  ประวัติผู้วิจัยหลัก Principal investigator’s CV GCP training  3  

6.6  
แบบสอบถาม/สัมภาษณ์/บันทึกข้อมูล 
(Questionnaire/Interview Form/CRF) 

3  

6.7  แสดง COI และทุนวิจัย (Conflict of Interest and Funding Form)  3(ถ้ามี)  
6.8  งบประมาณ (Budget)  3 (ถ้ามี)  
6.9  โครงการวิจัยฉบับย่อ เป็นภาษาไทย ความยาวไม่ควรเกิน 5 หน้า 3  
6.10  คู่มือผู้วิจัย Investigator Brochure  3(ถ้ามี)  

6.11  
เอกสารอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์จากคณะกรรมการวิทยานิพนธ์/ 
อาจารย์ที่ปรึกษา 

1(ถ้ามี)  

6.12  เอกสารหรือวัสดุที่ใช้ในวิธีการรับอาสาสมัคร เช่น เอกสารข้อมูลฯ 1 (ถ้ามี)  
6.13  เอกสาร/ใบอนุมัติเครื่องมือแพทย์จาก อย. 1 (ถ้ามี)  
6.14  ใบรับรองแสดงการขายในประเทศผู้ผลิต (Certificate of Free Sale)  1(ถ้ามี)  
6.15  ใบอนุมัติให้เป็นยาที่อยู่ในระหว่างการศึกษาวิจัย 1 (ถ้ามี)  
6.16  ใบอนุมัติขึ้นทะเบียนยาจาก อย. (Drug Approval From Thai FDA)  1 (ถ้ามี)  
6.17  ใบรับรอง/เห็นชอบ/รายงานผลการพิจารณาจาก REC ที่อ่ืน 1 (ถ้ามี)  
6.18  เอกสารข้างต้นในรูปอิเล็กทรอนิกส์ 1 CD ROM  
 
หมายเหตุ : โครงการวิจัยบางเรื่อง ผู้วิจัยอาจต้องยื่นเอกสารอ่ืนๆ ตามความจ าเป็น …………………………….................... 
เรียน ผู้วิจัย 
 แบบฟอร์มที่ต้องกรอกและส่งมาให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ์
 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชพิจารณา ดังนี้.- 
          - (บุคลากรภายใน) ให้ท าบันทึกข้อความ เรียน ผู้อ านวยการรพ.ผ่านหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เร่ืองขออนุญาตเก็บข้อมูลวิจัย   
          - (บุคลากรภายนอก) ให้ท าหนังสือราชการ เรียน ผู้อ านวยการรพ. เร่ืองขออนุญาตเก็บข้อมูลวิจัย  
 
         แนบด้วย 
 *** หากมีใบ EC มาจากสถาบันอื่นแล้ว จะต้องแนบเอกสาร EC มาด้วย*** 
        
กรุณาส่งมาที่... รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช  
                  198 ถ.ราชด าเนิน ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีฯ 80000 

 
ด้วยความเคารพ 

ประภาศรี เพชรทอง 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ์

0817421427 
075-340250 ต่อ 4344 
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ลายเซ็นผู้วิจัย ……………........................…...…........................................................  
วันที่….…..…/…...............………/……....…….... 

โครงการวิจัยหมายเลข (REC. No.) ................................................./................................................................. .......... 
กรุณาอ้างอิงหมายเลขข้างต้นเม่ือต้องการติดต่อกับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์................................... 
หมายเลขโทรศัพท์ ………………………………….....…………….. โทรสาร …………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



168 

 

มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

กระทรวงสาธารณสุข 
AF 02-06/02.0 

แบบย่ืนขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย 
(Submission Form for Ethical Review) 

เริ่มใช้ 29 ตุลาคม 2562 

แบบขอพิจารณางานศึกษาวิจัย/วิทยานิพนธ์  
โปรดกรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วน   เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการพิจารณา  
 
 

 

1.ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย)       
 
 

    Title of  protocol(ภาษาอังกฤษ) 
     

2. ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย  (ภาษาไทย)  

Title of  investigator(ภาษาอังกฤษ) 
สถานภาพ   อาจารย์  สังกัด 

   บุคลากรอ่ืนๆ ระบุต าแหน่งและสังกัด 
   นักศึกษา คณะ 
          ระดบั  ป.ตรีป.โท   ป.เอก 
สถานที่ท างาน / สถานที่ติดต่อ 
 

      หมายเลขโทรศัพท์ท่ีตดิต่อไดส้ะดวก   

โทรสาร 
      E-mail address : 
3. ชื่อผู้ร่วมวิจัย 
คนที่ 1 
     ชื่อภาษาไทย 
     ชื่อภาษาอังกฤษ  

     ต าแหน่ง /สถานะ 
     สถานที่ท างาน  
  

หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 

โทรสาร 
                  E-mail address : 
 

คนที่ 2 
     ชื่อภาษาไทย 
     ชื่อภาษาอังกฤษ  

     ต าแหน่ง /สถานะ 
     สถานที่ท างาน  

ส่วนที่ 1 ส าหรับผู้เสนอโครงร่างวิจัย กรอกข้อมูล (ข้อ 1-20) 
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หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 

โทรสาร 
                  E-mail address : 

      อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ถ้าม)ี 

          ชื่อภาษาไทย 

     ชื่อภาษาอังกฤษ  

     ต าแหน่ง /สถานะ 
     สถานที่ท างาน  

 

    หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 

โทรสาร 
E-mail address : 
 

4. แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย  (Funding) 
    ไม่มีทุน   อยู่ระหว่างการขอทุนระบุแหล่งทุน 

      มีทุน ระบุแหล่งทุน 
 5. หลักการและเหตุผล 

  ความเป็นมา             มี      ไม่มี 

เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องวิจัย             มี      ไม่มี 

  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย      มี      ไม่มี 
 

 6. วัตถุประสงค์ของการวิจัย         มี      ไม่มี 
 

7. ระเบียบวิธีวิจัย 
7.1  ประเภทโครงการวิจัย  ระบุเฉพาะตามรูปแบบการวิจัยที่ก าหนดไว้   

 Social /Behavioral Research  
Descriptive  study Observational  study    Quasi-Experimental study 
Experimental study      Pilot study               Participatory  action  research   
อื่นๆ โปรดระบุ 
Epidemiological  Research 
Retrospective  review Surveillance                   Monitoring    
 อ่ืนๆ  โปรดระบุ 
Repository(using   stored  materials : cell,  tissue,  fluid) 
Biomedical  /  Clinical  Research   
Drug  trial  phase                           ระบุช่ือยาท่ีท าวิจัย 
           สถานภาพการข้ึนทะเบียนของยา    Registered  drug     Investigational  new  drug 
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           (หากขึ้นทะเบียนแล้ว โปรดแนบทะเบียนยาหรือเอกสารก ากับยา) 
Medical  deviceระบุเครื่องมือ 
           สถานภาพการข้ึนทะเบียน  Registered     Investigational  device 
Vaccine  trial  phase                                   ระบุช่ือวัคซีน 
Procedural  / Intervention  ระบุ   
  Pilot study 
อื่นๆ โปรดระบุ  
7.2 การคัดเลือกผู้เข้าร่วมการวิจัย  (Subject  Selection and  Allocation)ประกอบด้วย 
 7.2.1 เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมการวิจัย(Inclusion  criteria)      มี      ไม่มี 

     7.2.2 เกณฑ์การคัดออกผู้เข้าร่วมการวิจัย  (Exclusion  criteria)      มี      ไม่มี 

     7.2.3 เกณฑ์การยุติการเข้าร่วมการวิจัย  (Termination  criteria)      มี      ไม่มี 

     7.2.4 การจัดผู้เข้าร่วมการวิจัยเข้ากลุ่ม  (Subject  allocation )      มี      ไม่มี 

7.3  การค านวณขนาดตัวอย่าง(Sample Size  Calculation)       มี      ไม่มี 

7.4 ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย   

      7.4.1  Vulnerable  subjects  
   Children    
 Mentally  disable 
   Chronic illness   

Other  (please  specified) 
7.4.2   Not Vulnerable  subjects 
7.5 การด าเนินการหากผู้เข้าร่วมการวิจัยถอนตัวออกจากการวิจัย     มี      ไม่มี 

8. สถานที่ท าวิจัย 
เฉพาะในประเทศไทย  

ร่วมกับต่างประเทศ   

Single  centerระบ ุ
Multi  center ระบ ุ
 9. การส่ง Specimen ออกนอกหน่วยงาน          มี       ไม่มี 

 
 

10. ระยะเวลาที่ท าวิจัย              มี       ไม่มี 

 
 

11. กระบวนการเก็บข้อมูล  (Data collection process)     มี       ไม่มี 

 
 

12. ข้อพิจารณาเฉพาะ 
     12.1  กรณีการเจาะเลือดให้ระบุจ านวนครั้งปริมาณและความถี่ในการเจาะ     มี       ไม่มี 
     12.2  กรณีการทดลองยาทางคลินิก ให้ระบุชื่อยา ชื่อสามัญทางยา  บริษัท     มี       ไม่มี 
ผู้ผลิตและผู้จ าหน่ายและทะเบียนยา (ถ้ามี) 

12.3  กรณีการทดลองผลิตภัณฑ์อ่ืน   ให้แนบเอกสารรายละเอียดผลการ      มี       ไม่มี 
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วิจัยที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม 

12.4  กรณีเป็นการศึกษาวิจัยที่ต้องผ่าตัด หรือหัตถการอื่นใด  ให้อธิบาย     มี       ไม่มี 
วิธีการพอสังเขป 
13. กระบวนการขอความยินยอมให้เข้าร่วมการวิจัย (Informed  consent  process) 
       13.1 มีเอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย  (Participant   information  sheet )  และหนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการ
วิจัยโดยได้รับการบอกกล่าวและเต็มใจ (Informed  consent  form ) แยกกันอย่างละ  1 ฉบับ 
   ส าหรับผู้เข้าร่วมการวิจัยที่มิใช่ผู้เยาว์และสามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเอง 

   ส าหรับผู้เข้าร่วมการวิจัยที่เป็นผู้เยาว์อายุต่ ากว่า  7 ปี  จัดท าเอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัยให้ผู้ปกครองของผู้เยาว์อ่านและลง
นามในหนังสือแสดงเจตนายินยอมฯ แทนผู้เข้าร่วมวิจัย 

   ส าหรับผู้เข้าร่วมการวิจัยที่เป็นผู้เยาว์อายุระหว่าง  7 – 15 ปี  จัดท าเอกสารให้ผู้เยาว์อ่านแยกต่างหาก  และให้เด็กแสดงความ
ยินยอมพร้อมใจ  โดยลงนามหรือท าสัญลักษณ์ 

   ส าหรับผู้เข้าร่วมการวิจัยที่เป็นผู้เยาว์อายุระหว่าง  15 – 18 ปี  อ่านเอกสารฉบับเดียวกับท่ีเตรียมไว้ให้ผู้ปกครองของผู้เยาว์อ่าน
และลงนามในหนังสือแสดงเจตนายินยอม ฯ ฉบับเดียวกันได้ 

   ส าหรับผู้เข้าร่วมการวิจัยที่มิใช่ผู้เยาว์  แต่ไม่สามารถให้ความยินยอมได้ด้วยตนเองเนื่องจากเจ็บปุวยทางจิต  (Mental illness)  
สติสัมปชัญญะบกพร่อง  ให้เตรียมเอกสารส าหรับผู้แทนโดยชอบธรรม  (Legally authorized  representation)  อ่านและลงนามใน
หนังสือแสดงเจตนายินยอมฯ แทนโดยปรับสรรพนามแทนผู้เข้าร่วมวิจัยให้เหมาะสม 

 13.2 มีเอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย  (Participant  Information  Sheet )  แต่ขอยกเว้นการขอความยินยอมเป็นลาย
ลักษณ์อักษร  โดยระบุเหตุผล  
14. ข้อพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในคน  (Ethical  Consideration) 
       14.1 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัยนี้              มี     ไม่มี 
       14.2  ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ต่อผู้ท่ีเข้าร่วมการวิจัย    มี     ไม่มี   
 14.2.1 เคยมีการวิจัยท านองเดียวกับโครงร่างที่เสนอนี้มาก่อนหรือไม่และ    มี    ไม่มี 
  เคยเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์อย่างไรขอให้ระบุรายละเอียดและโอกาสที่เกิด  
  บ่อยมากน้อยเพียงใดตามท่ีเคยมีรายงานแจ้ง   
  14.2.2 มาตรการปูองกันและแก้ไขท่ีผู้วิจัยเตรียมไว้ในโครงการนี้    มี     ไม่มี 
 14.2.3 ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการแก้ไขหรือศึกษาเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการวิจัย  มี    ไม่มี 
 14.2.4 ชื่อผู้รับผิดชอบหรือแพทย์และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ตลอด     มี    ไม่มี 
เวลาหากเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการวิจัย  

14.2.5 กรณีเป็นการวิจัยทางคลินิก ผู้วิจัยมีวิธีการแจ้งแพทย์เจ้าของไข้ใดหรือ         มี    ไม่มี 
แพทย์อ่ืนที่ต้องมาให้การรักษาผู้เข้าร่วมการวิจัยทราบว่าบุคคลนั้นอยู่ในระหว่างด าเนินการวิจัยได้ด้วยวิธี  
       14.3 วิธีการปกปูองความลับของข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าร่วมการวิจัย          มี    ไม่มี 
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15. ข้อพิจารณาด้านจริยธรรม 

15.1 ระบุการตอบแทน ชดเชย การดูแลรักษา และแก้ปัญหาอื่นๆ       มี      ไม่มี 
กรณีเกิดผลแทรกซ้อนแก่ผู้วิจัย 

15.2 ระบุประเด็นอื่นๆ ที่เก่ียวกับด้านจริยธรรม         มี       ไม่มี      
15.3 เอกสารค าแนะน าหรือแจ้งข้อมูลแก่ผู้ถูกวิจัยหรือสถานทีอ่นุญาต   มี       ไม่มี 

(Patient  or  Subject  Information  Sheet)  เป็นภาษาไทย ทั้งนี้ต้องระบุชื่อติดต่อ 
หมายเลขโทรศัพท์ของแพทย์   หรือโรงพยาบาลที่รับผิดชอบดูแลรักษา  กรณีเกิดผลแทรกซ้อน  เอกสาร  ค าแนะน าแก่ผู้ถูกวิจัยหรือผู้
อนุญาตให้เป็นไปตามแบบที่ของคณะกรรมการฯ 

 15.4 ใบยินยอมให้ท าการวิจัยของอาสาสมัครเป็นภาษาไทยตามแบบ       มี       ไม่มี 
หรือที่มีข้อความสอดคล้องกับแบบที่คณะกรรมการฯ ก าหนด 
 15.5 กรณีผู้วิจัยเห็นว่าไม่ควรหรือไม่จ าเป็นต้องมีแบบค าแนะน าหรือใบยินยอม   มี       ไม่มี 
ของอาสาสมัครให้แสดงเหตุผล ความจ าเป็น เพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ            

16. เอกสารอ้างอิง                     มี       ไม่มี 
 

17.  หนังสือแสดงความยินยอมหรืออนุญาตของสถาบันที่ท าการศึกษาของผู้วิจัย    มี       ไม่มี 
 

18.  ผลการพิจารณาด้านจริยธรรมหรือสิทธิมนุษยชนของสถาบันที่ท าการศึกษาวิจัยของผู้วิจัย    มี       ไม่มี 
19. ข้อตกลง 
1)  ข้าพเจ้าและคณะผู้วิจัยดังมีรายนามและได้ลงชื่อไว้ในเอกสารนี้ จะด าเนินการวิจัยตามที่ระบุไว้ในโครงการวิจัยฉบับที่ได้รับการ
รับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช และได้ขอความยินยอมจากผู้เข้าร่วมการ
วิจัยอย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรมการวิจัยในคนดังที่ได้ระบุไว้ในแบบเสนอโครงการวิจัย โดยจะให้ความเคารพในสิทธิ
และค านึงถึงสวัสดิภาพของผู้เข้าร่วมการวิจัยเป็นส าคัญ 

2) หากมีความจ าเป็นต้องปรับแก้ไขโครงร่างวิจัยข้าพเจ้าจะแจ้งให้คณะกรรมการจริยธรรมฯเพื่อขอการรับรองก่อนเริ่มด าเนินการ
ปรับเปลี่ยนทุกครั้งและหากการปรับโครงร่างวิจัยมีผลกระทบต่อผู้เข้าร่วมการวิจัย ข้าพเจ้าจะแจ้งการปรับเปลี่ยนและขอความยินยอม
จากผู้ที่เข้าร่วมการวิจัยทุกครั้ง 

3)ข้าพเจ้าจะรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค/์เหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดเดาได้ล่วงหน้าในระหว่างการวิจัยตามระเบียบของ
คณะกรรมการจริยธรรมฯ ภายใน 5 วันท าการ และจะให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ท่ีเกิดข้ึนระหว่างการวิจัย
อย่างเต็มความสามารถและยุติการศึกษาวิจัยนั้นทันที และรอความเห็นจากคณะกรรมการจริยธรรมฯ เพ่ืออนุญาตให้ด าเนินการวิจัย
ต่อได ้
4) ข้าพเจ้าและคณะผู้วิจัยมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัยที่เสนออย่างดีทุกขั้นตอน และมีความสามารถในการแก้ไขปัญหา 
หรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ท่ีอาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการวิจัย  เพื่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้เข้าร่วมการวิจัยได้เป็นอย่าง
ดี 

5)  คณะกรรมการจริยธรรมฯ มีสิทธิติดตามการวิจัยที่ข้าพเจ้าและคณะผู้วิจัยด าเนินการว่าเป็นไปตามข้อตกลงหรือไม่   
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          6) หากข้าพเจ้าไม่ด าเนินการวิจัยตามข้อตกลง  ข้าพเจ้ายินดีให้คณะกรรมการจริยธรรมฯ  พิจารณายุติโครงการวิจัย  เพิกถอน
ได้โดยทันที 
7) ข้าพเจ้าและคณะผู้วิจัยจะจัดหาเอกสารเพ่ิมเติม เมื่อคณะกรรมการจริยธรรมฯ ร้องขอและยินดีให้คณะกรรมการจริยธรรมฯ 
พิจารณาตามหลักเกณฑ์   
       8) ข้าพเจ้าและคณะผู้วิจัยจะรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย ในช่วงเวลาที่ คณะกรรมการจริยธรรมฯ พิจารณา
รับรองให้ด าเนินการทราบ อย่างน้อยก่อนสิ้นสุดการวิจัย 1 เดือน เพ่ือประกอบการพิจารณาอนุมัติด าเนินการต่อจนกว่า
จะสิ้นสุดโครงการ 
 9) กรณีท่ีผลการศึกษามีผลกระทบที่ อาจท าให้เกิดความเสื่อมเสียต่อโรงพยาบาล มหาราชนครศรีธรรมราช หรือ
บุคลากรของโรงพยาบาลฯ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้โรงพยาบาลฯทราบ และขออนุญาตก่อนด าเนินการเผยแพร่ 
 10) ข้าพเจ้ายินดีและพร้อมให้ค าปรึกษา หากโรงพยาบาลท าการศึกษาวิจัยในเรื่องที่เก่ียวข้องนี้  
 11) ข้าพเจ้ายินดีมอบผลงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้โรงพยาบาล จ านวน 1 เล่ม เพื่อเป็นประโยชน์ใน
การศึกษาค้นคว้าและพัฒนางานของโรงพยาบาล 
        
 
 
 
 

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

    วันที่................/................./............... 
 
 

     ลงนาม........................................................ผู้วิจัยร่วม  

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

    วันที่................/................/............... 
 
 

20. การรับรองจากหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรืออาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ที่อนุมัติให้ด าเนินการวิจัยได้ 
    
 

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

    ต าแหน่ง......................................................  
    วันที่................/....................../....................  
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มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

กระทรวงสาธารณสุข 
AF 02-06/02.0 

แบบย่ืนขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย 
(Submission Form for Ethical Review) 

เริ่มใช้ 29 ตุลาคม 2562 

แบบขออนุญาตการเก็บข้อมูลการศึกษาวิจัย/วิทยานิพนธ์  โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 
 
 

ข้อที่ 1ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อ สกุล ผู้ขอเก็บข้อมูล………………………………………………………………………………….………….………………………………..……………… 
ต าแหน่ง/สถานะ…………………………………………..สถาบันการศึกษา/สถานที่ปฏิบัติงาน…………………………………………………….…. 
หลักสูตร……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….… 
วิจัย/วิทยานิพนธ์เร่ือง……………………………………………………………………………….……………..……………………………………............... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………… 
ข้อที่ 2วิธีการเก็บข้อมูล 
รูปแบบการศึกษา 

การศึกษา/วิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Study) 
การศึกษา/วิจัยเชิงวิเคราะห ์(Analytic Study) 
การสังเกต (Observational Study)      Cohort Study 
            Case Control Study 
การทดลอง (Experimental Study) 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
1.แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์/แบบเก็บข้อมูล    มี        ไม่ม ี
2. เก็บตัวอย่าง    มี       ไม่ม ี

ตัวอย่างเลือด 
ตัวอย่างสารคัดหลั่งอื่นๆ ระบ.ุ....................................... 

           3. แบบฟอร์มยินยอมเข้าร่วมการศึกษา     มี        ไม่ม ี
4. แนวทางพิทักษ์สิทธ ิ   มี        ไม่ม ี
ผู้ถูกเก็บข้อมูล  ผู้ปุวย ญาติผู้ปุวย เจ้าหน้าที่/บุคลากร   อื่นๆ ระบุ................................................... ............ 
ผู้เก็บข้อมูล  ผู้วิจัย  อื่นๆ ระบุ.............................................. ............................. ....................................................... 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล……………………………………………………………………………………………………………………………….......... 
.สถานที่เก็บข้อมูล…………………………….…………………………………………………………………………………..........…….…………………….... 
 

 
 
 
 
 
 

อนุญาต โดยให้ผ่านคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช พิจารณา 

ไม่อนุญาต เหตุผล................................................................................................ ....................................... ..................... 
 
 

ลงชื่อ................................................หัวหน้ากลุ่มงาน  
(......................................................)  
วันที่……….…/…..……/…………. 

 

 

ส่วนที่ 1  ส าหรับผู้เสนอโครงร่างวิจัย   (ข้อที่  1-2 ) 

ส่วนที่ 2  ส าหรับหัวหน้ากลุ่มงาน................................................................... 
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มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

กระทรวงสาธารณสุข 
AF 02-06/02.0 

เอกสารรับรองการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย 
(Submission Form for Ethical Review) 

เริ่มใช้ 29 ตุลาคม 2562 

 
 
 

 
 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช  

 

โครงการวิจัย(ภาษาไทย) …………………………………………………………………………………………………………. 
(ภาษาอังกฤษ) ………………………………………………………………………………………………………… 

ผู้วิจัยหลัก ……………………………………………………………………………………………………….. 

ต าแหน่ง / สถานะ ………………………………………………………………………………………………………….. 
สถาบัน ……………………………………………………………………………………………………….. 
  

 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์โรงพยาบาลมหาราชนคร ศรีธรรมราช ได้พิจารณาเห็นชอบ ให้
ด าเนินการศึกษาวิจัยดังกล่าวได้ เมื่อวันที่ ……….เดือน…………..พ.ศ.…………… และรับรองเป็นระยะเวลา 1 ปี สิ้นสุดระยะการ
รับรอง วันที่……….เดือน…………….พ.ศ.……………………… 

ผู้วิจัยต้องรายงานสถานะของโครงการให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชทราบ
ตามท่ีคณะกรรมการฯ ก าหนด เพื่อขออนุมัติด าเนินการต่อจนกว่าจะสิ้นสุดระยะการรับรอง    
  

  
  

ลงนาม.............................................. 
                (นางสาวปรานปวีณ์ โรจน์เจริญงาม) 
              ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 
 
 

 

ลงนาม.............................................. 
  (นางจันทร์จิรา ก๋งอุบล) 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ปฏิบัติราชการแทน 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

 

 
 

รหัสโครงการวิจัยที่ ............ 
เอกสารรับรองเลขที่.............. 
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มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

กระทรวงสาธารณสุข 
AF 01-08/02.0 

แบบรายงานการทบทวนแบบยกเว้นการพิจารณา 
Exemption Review Report 

เริ่มใช้ 29 ตุลาคม 2562 

 

หมายเลขโครงการ 
.…………………….... 

ชื่อโครงการ (ไทย) 
               (English) 
 

ชื่อผู้วิจัยหลักฝุาย  

เข้าตามเกณฑ์ยกเว้นข้อใด(ระบ)ุ(Criteria for Exemption ……………........) 

บรรยายสรุปโครงการวิจัย (Descriptive Summary of the Protocol) : 

เหตุผลสมควรที่ให้การยกเว้น (Justification for Using Exemption Process) 
ใช่ (Yes) 
ไม่ใช่ (No) 

 
Suggestion/Recommendation : 
 
 
 
 
 
 
ลงนามกรรมการผู้ประเมิน__________________ 
        (         ) 
       วันที่….......…/…..…...…/……….. 
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มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

กระทรวงสาธารณสุข 
AF 01-08/02.0 

แบบรายงานการทบทวนแบบยกเว้นการพิจารณา 
Exemption Review Report 

เริ่มใช้ 29 ตุลาคม 2562 

 
 เกณฑ์โครงร่างการวิจัยท่ีสามารถได้รับการยกเว้นพิจารณาจริยธรรมการวิจัย 
 โครงร่างการวิจัยท่ีสามารถได้รับยกเว้นการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยได้แก่โครงร่างการวิจัยท่ีมีลักษณะ 
ดังต่อไปนี้ 
 1.งานวิจัยด้านการศึกษา โดยต้องเป็นโครงการวิจัยที่ด าเนินการในสถาบันการศึกษาท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน  
เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนการสอนตามปกติและงานวิจัยยุทธศาสตร์ใหม่ทางการศึกษาตามนโยบายของสถาบัน  
เช่น วิจัยการปรับวิธีการซึ่งจะต้องใช้กับนักเรียน นิสิต ทั้งชั้นปี อาจจะเปรียบเทียบคะแนน หรือประสิทธิภาพของ  
นักเรียน นิสิต ทั้งชั้นปีในรายวิชาใดวิชาหนึ่งที่ปรับเปลี่ยนวิธีการสอน การประเมินหลักสูตร การประกันคุณภาพการศึกษา 
 2.งานวิจัยประยุกต์วิธีประเมินการศึกษาในด้าน cognitive, diagnostic, at titude, achievement งานวิจัย  
ส ารวจความคิดเห็นในวงกว้าง การสัมภาษณ์หรือเฝูาสังเกตพฤติกรรม งานวิจัยจะได้รับยกเว้นพิจารณาเม่ือ 

2.1การเก็บข้อมูลและข้อมูลที่ได้ไม่เก่ียวข้องหรือบ่งชี้ถึงตัวบุคคล 
2.2 ขั้นตอนการวิจัยและผลที่ได้ไม่เป็นเหตุให้อาสาสมัคร หรือบุคคลใดต้องรับโทษทั้งอาญาและแพ่งหรือ  
ท าให้เสียโอกาสในอาชีพ หน้าที่การงาน 
2.3 ถ้างานวิจัยดังกล่าวด าเนินการเฉพาะกับกลุ่มบุคคลสาธารณะ หรือกลุ่มบุคคลที่ก าลังจะได้รับการคัดเลือกเข้าสู่
ต าแหน่งงานที่เก่ียวข้องกับสาธารณะ งานวิจัยนั้นไม่สามารถรับการยกเว้น 

 3. งานวิจัยซึ่งน าผลตรวจที่มีอยู่แล้วมาท าการวิเคราะห์ใหม่ในภาพรวมโดยไม่เชื่อมโยงถึงข้อมูลส่วนบุคคล เช่น  
วิเคราะห์ผลการตรวจชิ้นเนื้อไตทางพยาธิวิทยา 10 ปี ย้อนหลัง เป็นต้น 
 4. งานวิจัยเกี่ยวกับเชื้อจุลชีพโดยใช้เชื้อที่เพาะเลี้ยงไว้ในห้องปฏิบัติการ หรืองานวิจัยที่ใช้ตัวอย่างจุลชีพที่แยกได้  
จากสิ่งส่งตรวจโดยไม่เชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนบุคคล 
 5.งานวิจัยซึ่งท าการศึกษาใน Commercially available cell lines ในห้องปฏิบัติการ 
 6.งานวิจัยด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ ที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการตามความเห็นชอบและอนุมัติจากสถาบัน  
เพ่ือแสวงหาแนวทางใหม่ ปรับเปลี่ยนองค์กร พัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพ ยกระดับมาตรฐานขึ้นสู่สากล โดยไม่
กระทบข้อมูลส่วนบุคคลและไม่ขัดต่อกฎหมาย 
 7.งานวิจัยเกี่ยวกับรสชาติ คุณภาพของอาหารและความพึงพอใจของผู้บริโภคในภาพรวม โดยอาหารที่น ามา  
ทดสอบต้องปลอดภัยและได้มาตรฐานตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
 8. รายงานผู้ปุวย (case report) ไม่เกิน 3 ราย 
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มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

กระทรวงสาธารณสุข 
AF 01-08/02.0 

แบบรายงานการทบทวนแบบยกเว้นการพิจารณา 
Exemption Review Report 

เริ่มใช้ 29 ตุลาคม 2562 

 
 Research protocols that can be exempted from ethical review of the REC are mandatorily 
required to be under the following criteria : 
 1. Education researches that are conducted in accredited educational institutes and related to 
regular processes of education, and studies of new strategies in education administration according 
to the policy of the institutions, e.g., researches on adjustment of teaching methods for school and 
university students of the entire class which may be done through comparison of scores or a study 
of efficiency of school and university students of the entire class in particular subject regarding the 
teaching method of the syllabus that has been adjusted, for syllabus evaluation or assurance of 
educational quality. 
 2. Applied research protocols on educational evaluation of cognitive, diagnostic, aptitude, 
achievement, survey on generalized public opinions, interviews or behavior observation of a specific 
group of people; the research protocols are exempted from ethical review under the following 
conditions: 

2.1 Data collection process and the data are not related to any private information or not 
personally identifiable. 
2.2 No part of the protocol leads to criminalization of or civil litigation against any subject 
or insecurity of job or carrier of a person. 
2.3 Any research that is conducted specifically to a public group or candidates running for 
public offices, the research protocol is not exempted from ethical review. 

 3. Research on known results which are non-specific and non-identifiable to any person 
such as a retrospective study of the ten years cumulative pathological findings of biopsied kidney 
specimens. 
 4. Research related to micro-organisms that are cultured in laboratory or on microorganisms 
that have been \ isolated from samples which are not related to any identifiable personal identity. 
 5. The research is related to the study of commercially available cell lines in the 
laboratory. 
 6. Research on policies, strategies which are commissioned under the approval of the institutes 
to search for new alternatives of organization reengineering, development of efficiency in work to 
achieve certain international standard that are not related to any identifiable personal data, and not 
against any rule of law. 
 7. Research on flavor, quality of food and consumer satisfaction in general, given that the food 
sample is safe and conformed to the standard of the Office of Food and Drug Administration. 
 8. Case Report, not more than 3 cases 

178  



179 

 

 

มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

กระทรวงสาธารณสุข 
AF 02-08/02.0 

เอกสารรับรองการยกเว้นพิจารณาจริยธรรมโครงการวิจัย เริ่มใช้ 29 ตุลาคม 2562 
COE No. 000/0000 
REC No. 000/0000 

 
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมหาราราชนครศรีธรรมราช 

กระทรวงสาธารณสุข 
Address …………………., …………………………………Road, …………………………………District, 

Province…………………….Zip code ……………….., Thailand, Tel 662-xxx-xxxx ext........... 
 

Certificate of Exemption 
 The ...........……………………….………………. REC of …………………………………………………………… Hospital has 
exempted 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, International Conference on Harmonization in Good Clinical Practice (ICH-GCP) and 
45CFR 46.101(b) 
 
Study Title  : 
Study Code  : 
Principal Investigator: 
Study Center : 
Document Reviewed: 
1. 
2. 
                  Signature : .............................................................  
                    (……………………....………………………..…) 
               Chairman of the Human Research EthicsCommittee 
                 Maharaj NakhonSiThammarat Hospital 
 
                  Signature :............................................................. 

                  (……………………....………………………..…) 
            Assistant Director for Health Service System Development 
          Acting as the director of Maharaj Nakhon Si Thammarat Hospital 

 
The ……..REC of …………………... The ……..REC of …………………... 

 
Date of Exemption :           Note No Continuing review required  
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มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

กระทรวงสาธารณสุข 
AF 02-08/02.0 

เอกสารรับรองการยกเว้นพิจารณาจริยธรรมโครงการวิจัย เริ่มใช้ 29 ตุลาคม 2562 
COE No. 000/0000 

 
ชื่อหน่วยงานโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

กระทรวงสาธารณสุข 
ที่อยู่เลขท่ี 198 ถนน ราชด าเนินต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 

รหัสไปรษณีย์ 80000   โทร 075-340250 
 

เอกสารรับรองการยกเว้นพิจารณาจริยธรรมโครงการวิจัย 
 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชด าเนินการให้การรับรองการยกเว้น
พิจารณาจริยธรรมโครงการวิจัยตามแนวทางหลักจริยธรรมการวิจัยในคนที่เป็นมาตรฐานสากลได้แก่ Declaration of 
Helsinki, The Belmont Report, CIOMS Guideline International Conference onHarmonization in Good 
Clinical Practice หรือ ICH-GCP) และ 45CFR 46.101(b) 
 
ชื่อโครงการ : 
เลขที่โครงการวิจัย : 
ผู้วิจัยหลัก : 
สังกัดหน่วยงาน : 
เอกสารรับรอง 
1. 
2. 
                  ลงนาม :..............................................................  
                    (……………………....………………………..…) 
                    ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  
                      โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช  
                  ลงนาม : ..............................................................  
                    (นางจันทร์จิรา ก๋งอุบล) 
                 ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
              ปฏิบัติราชการแทนผู้อ านวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

 
วันที่รับรอง :           วันหมดอาย ุ:  
 
วันที่รับรองการยกเว้นพิจารณาจริยธรรม : 
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มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

กระทรวงสาธารณสุข 
AF 03-08/02.0 

แบบรายงานการพิจารณาโครงการวิจัยแบบเร็ว 
โดยกรรมการผู้ทบทวน 

เริ่มใช้ 29 ตุลาคม 2562 

   

หมายเลขโครงการ 
............................... 

ชื่อโครงการ (ไทย) 

(English) 

ชื่อผู้วิจัยหลักฝุาย  

ชื่อกรรมการผู้ประเมิน 
ผู้ประเมินหลัก 

1st
2nd

 3rd (ถ้ามี) 

เข้าตามเกณฑ์การพิจารณาแบบเร็ว ข้อ ........................................... (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

บรรยายสรุปเกี่ยวกับโครงการวิจัย (DescriptiveSummaryofTheProtocol) : 

ประเด็นที่พิจารณา A B NA A= appropriate, B= Inappropriate, 
NA=Notapplicableหมายความว่า ไม่
เกี่ยวข้องหรือไม่ต้องม ี

คุณสมบัติของผู้วิจัย     

คุณวุฒิ ความเช่ียวชาญ     

วุฒิบัตรการอบรม Ethics/GCP     

DeclareCOI     

ประเมินโครงการ (Protocol)    ความเห็น/ข้อเสนอแนะ 

1. คุณค่าของงานวิจัย (ResearchValue/Merit)     

2. ความถูกต้องและมีเหตุผลของงานวิจัย (ResearchValidity)  

2.1 หลักการและเหตุผล (Rationale)     

2.2 การออกแบบและระเบียบวิธีวิจัย 
(AppropriateDesignandMethodology) 

    

2.3 ขนาดกลุ่มตัวอย่าง (SampleSize)     

2.4 การวิเคราะห์ทางสถิติ (StatisticalAnalysis)     
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มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

กระทรวงสาธารณสุข 
AF 03-08/02.0 

แบบรายงานการพิจารณาโครงการวิจัยแบบเร็ว 
โดยกรรมการผู้ทบทวน 

เริ่มใช้ 29 ตุลาคม 2562 

3. เกณฑ์คัดเข้า/คัดออก (Inclusion/ExclusionCriteria)  

3.1 ท าให้เชื่อมั่นว่าเลือกอย่างยุติธรรม (AssurefairSelection)     

3.2 สามารถตอบค าถามวิจัย (AnswerResearchQuestion)     

3.3 เกี่ยวข้องกับกลุ่มเสี่ยง (ConcernaboutRiskGroup)     

4. ความเสี่ยง (เสี่ยงต่อใคร .................................................................. )     
5. ประโยชน์ (ประโยชน์ต่อใคร ........................................................... )     

6. ความเปราะบาง(Vulnerability)ระบุประเภท ...................................  
ความเหมาะสมของการศึกษาในกลุ่มเปราะบางนี ้

    

7. เพิ่มการรักษาความปลอดภัย (AdditionalSafeguard)     

7.1 การรับอาสาสมัครเหมาะสม (AppropriateRecruitment)     

7.2 กระบวนการขอความยินยอมอย่างเพียงพอ 
(AdequateInformedConsent Process) 

    

7.3 มีการรักษาเป็นที่ยอมรับ (AcceptableTreatmentAvailable)     

8. ข้อตกลงการส่งตัวอย่างชีวภาพ/ข้อตกลงการท าวิจัยทางคลินิก (MTA/CTA 
(MaterialTransferAgreement/ClinicalTrialAgreement) 

    

การให้ความยินยอมโดยได้รับข้อมูล ส่วนประกอบของเอกสาร (ICHGCP 4.8.10) ความเห็น/ข้อเสนอแนะ 

1. เอกสารข้อมูลค าช้ีแจง/อธิบายส าหรับอาสาสมัครที่เข้าร่วมการวิจัย  
1.1 หัวข้อเรื่องที่จะท าการวิจัย     

1.2 ภาษาที่ใช้เข้า'ใจง่าย     

1.3 มีข้อความระบุว่าเป็นงานวิจัย     

1.4 เหตุผลที่อาสาสมัครได้รับเชิญให้เข้าร่วมในโครงการวิจัย     
1.5 วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย     

1.6 จ านวนอาสาสมัครที่เข้าร่วมในโครงการวิจัย     
1.7 วิธีด าเนินการที่จะปฏบัิติต่อผู้เข้าร่วมวิจัย     

1.8 ระยะเวลาที่อาสาสมัครแต่ละคนจะต้องอยู่ในโครงการวิจัย     

1.9 ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจากการวิจัยต่ออาสาสมัคร โดยตรง และ/หรือ
ประโยชน์ต่อชุมชน/สังคม/เกิดความรู้ใหม ่

    

1.10 ความเสี่ยง ความไม่สบาย หรือความไม่สะดวก ท่ีอาจเกิดขึ้นแก่อาสาสมัคร ใน
การเข้าร่วมในโครงการวิจัย 

    

1.11 ทางเลือกหรือกระบวนการรักษาอื่นๆ ในกรณีที่อาสาสมัครไม่ เข้าร่วมใน
โครงการวิจัย 

    
 
 
 
 
 

1.12การให้เงินชดเชยค าเดินทาง การเสียเวลา ความไม่สะดวก ไม่สบาย และรายได้
ที่เสียไปจากการที่อาสาสมัครเข้าร่วมการวิจัย วิธีการให้และเวลาที่ให้ 
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มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

กระทรวงสาธารณสุข 
AF 03-08/02.0 

แบบรายงานการพิจารณาโครงการวิจัยแบบเร็ว 
โดยกรรมการผู้ทบทวน 

เริ่มใช้ 29 ตุลาคม 2562 

 

1.13 การให้การรักษาพยาบาลหรือค่าชดเชยเมื่อมีความเสียหายหรืออันตรายที่
เกิดจากการวิจัย 

    

1.14 แหล่งเงินทุนวิจัย และสถาบันที่ร่วมในการท าวิจัย     

1.15 การวิจัยทางพันธุศาสตร์จะต้องมีการขอความยินยอมและมีการให้
ค าปรึกษาเกี่ยวกับ genetic counseling 

    

1.16 การขอเก็บตัวอย่างท่ีเหลอืจากการวิจัยและระยะเวลาที่เก็บเพื่อการตรวจ
เพิ่มเติมในอนาคต หรือเพื่อการศึกษาใหม่ในอนาคต ต้องมีการขอความยินยอม
เพื่อเก็บตัวอย่างท่ีเหลอื แต่การใช้ตัวอย่างนั้นจะต้อง ยื่นเรื่องให้คณะกรรมการ
จริยธรรมพิจารณา 

    

1.17 บุคคลและหมายเลขโทรศัพท์ ท่ีสามารถติดต่อไต้ตลอด 24 ช่ัวโมง ในกรณี
ที่อาสาสมัครเกิดเหตุการณ์อันไมพ่ึงประสงค์ 

    

1.18 หมายเลขโทรศัพท์ส านักงานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยที่
อาสาสมัครสามารถติดต่อกรณีมข้ีอร้องเรียน 

   
(หากมีการปฏิบัติทีไ่ม่เป็นไปตามข้อมูล 
ในเอกสารท่านสามารถร้องเรียนได้ที่....) 

1.19 มีเอกสารข้อมูลฯฉบับที่เหมาะส าหรับเด็กอายุ 7-12ปี    (ใช้ภาษาง่ายๆ ส าหรับเด็กท่ีจะเข้าใจได้) 
2. หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัย (Consent form) 

2.1 มีข้อความ “ข้าพเจ้ามีอิสระที่จะปฏิเสธ หรือถอนตัวจากโครงการวิจัย เมื่อใด
ก็ได้ โดยไม่มีผลใดๆ ต่อการรักษาพยาบาลที่ควรจะได้รับตามมาตรฐาน หรือ
สูญเสียผลประโยชน์ใดๆ” 

    

2.2 ขอบเขตการรักษาความลับของข้อมูลเกี่ยวกับอาสาสมัคร     

2.3 ความเหมาะสมของการลงนามโดยผู้เข้าร่วมการวิจัย และ/หรือผู้แทน โดย
ชอบด้วยกฎหมาย 

    

2.4 ความเหมาะสมของการแสดงความยินยอมของผู้เข้าร่วมการวิจัย ท่ีไม่
สามารถอ่านและเขียนได้ 

    

2.5 ความเหมาะสมของการขอ assent และการลงนาม (เด็กอายุ 7-18ปี)     
การตัดสินใจ : ประเภทความเสี่ยง/ประโยชน์ (Decision :Risk/Benefit Category) 

□การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงเพียงเล็กน้อย(Research involving not greater than minimal risk.) 

□การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงมากกว่าปกติแต่ได้แสดงถึงประโยชน์ต่ออาสาสมัครโดยตรงในอนาคต (Research involving greater 
than minimal risk but presenting the prospect of direct benefit to the individual subjects) 

□การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงมากกว่าปกติและไมไ่ด้แสดงถึงประโยชน์ต่ออาสาสมัครโดยตรงในอนาคต แต่มีความเป็นไปได้ ที่จะน า
ความรู้เกี่ยวกับเรื่องความผิดปรกติหรือภาวะของโรคของอาสาสมัครไปใช้กับผู้ปุวยคนอ่ืนๆ ได้ (Research involving greater than minimal 
risk and no prospect of direct benefit to individual subjects, but likely to yield generalizable knowledge about the 
subject’s disorder or condition) 
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มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

กระทรวงสาธารณสุข 
AF 03-08/02.0 

แบบรายงานการพิจารณาโครงการวิจัยแบบเร็ว 
โดยกรรมการผู้ทบทวน 

เริ่มใช้ 29 ตุลาคม 2562 

   

สรุปผลการพิจารณา □ 1 รับรองโดยไม่ต้องแก้ไข ส่งรายงานความก้าวหน้า 
 □ 2 รับรองหลังแก้ไขแล้ว  

 □ 3 แก้ไขแล้วยื่นพิจารณาใหม>่>fullboard □สิ้นสุดการวิจัยหรือไม่เกิน 1 ปี 
 □ 4 ไม่รับรอง>>fullboard  

 

ข้อเสนอแนะ (กรุณาให้ความเห็นแยกเป็น:Protocol, เอกสารข้อมูล ใบยินยอม และอ่ืนๆ) 
 
โครงการวิจัย (Protocol)..................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 
เอกสารข้อมูลส าหรับผู้รับการวิจัย........................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................... 
ใบยินยอม (Consent Form). .............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................... 
อ่ืนๆ...................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 
 
กรรมการผู้ทบทวนลงนาม ............................................... 
        (         )  
       วั นที่........./.............. /................... 
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มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

กระทรวงสาธารณสุข 
AF 04-08/02.0 

เอกสารรับรองโครงการวิจัยแบบเร็ว (Expedited Review) เริ่มใช้ 29 ตุลาคม 2562 
COE No. ................ 
REC No. ................ 

 
(ชื่อหน่วยงาน,ภาษาอังกฤษ).......................................... 

Ministry of Public Health 
Address …………………., …………………………………Road, …………………………………District, 

Province…………………….Zip code ……………….., Thailand, Tel 662-xxx-xxxx Fax........... 
 

Certificate of Approval 
 The Research Ethics Committee of the ...…………………………………… Hospital, Bangkok, 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   : At least once annually or submit the final report if finished. 
Document Reviewed : 
 
                  Signature :.............................................................  
                    (……………………....………………………..…) 
               Chairman of the Human Research EthicsCommittee 
                Maharaj NakhonSiThammarat Hospital 
 
                  Signature :............................................................. 

                  (……………………....………………………..…) 
            Assistant Director for Health Service System Development 

           Acting as the director of Maharaj Nakhon Si Thammarat Hospital 
 
Date of Approval :      Approval Expire Date : 
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มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

กระทรวงสาธารณสุข 
AF 04-08/02.0 

เอกสารรับรองโครงการวิจัยแบบเร็ว (Expedited Review) เริ่มใช้ 29 ตุลาคม 2562 
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 
approveddocuments will be forwarded to the principal investigator. 
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มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

กระทรวงสาธารณสุข 
AF 04-08/02.0 

เอกสารรับรองโครงการวิจัยแบบเร็ว (Expedited Review) เริ่มใช้ 29 ตุลาคม 2562 

 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

กระทรวงสาธารณสุข 
ที่อยู่ 198 ถนน ราชด าเนิน ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช โทร075340250 

 
เอกสารรับรองโครงการวิจัยแบบเร็ว 

 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ โรงพยาบา ลมหาราชนครศรีธรรมราช  ด าเนินการ  
ให้การรับรองโครงการวิจัยตามแนวทางหลักจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับคนที่เป็นมาตรฐานสากลได้แก่ Declaration of 
Helsinki, The Belmont Report, CIOMS Guideline และ International Conference on Harmonization in 
Good Clinical Practice หรือ ICH-GCP 
ชื่อโครงการ 

เลขที่โครงการวิจัย 

สังกัดหน่วยงาน 

วิธีทบทวน 

รายงาน 

ความก้าวหน้า 

เอกสารรับรอง 

: 

: 

: 

: แบบเร็ว 

: ส่งรายงานความก้าวหน้าอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี หรือ ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ 

 หากด าเนินโครงการเสร็จสิ้นก่อน 1 ปี 

: 

 
                  ลงนาม : .......................................................................  
                      (……………………....………………………..…) 
                    ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  
                      โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช  
                  ลงนาม : ......................................................................  
                    (นางจันทร์จิรา ก๋งอุบล) 
                 ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
              ปฏิบัติราชการแทนผู้อ านวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

 
วันที่รับรอง :           วันหมดอาย ุ:  
ทั้งนี้ การรับรองนี้มีเงื่อนไขดังที่ระบุไว้ด้านหลังทุกข้อ (ดูด้านหลังของเอกสารรับรองโครงการวิจัย)  
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มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

กระทรวงสาธารณสุข 
AF 04-08/02.0 

เอกสารรับรองโครงการวิจัยแบบเร็ว (Expedited Review) เริ่มใช้ 29 ตุลาคม 2562 
 
นักวิจัยทุกท่านที่ผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจัยต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
1. ด าเนินการวิจัยตามที่ระบุไว้ในโครงร่างการวิจัยอย่างเคร่งครัด 
2. ใช้เอกสารแนะน าอาสาสมัคร ใบยินยอม (และเอกสารเชิญเข้าร่วมวิจัยหรือใบโฆษณาถ้ามี) แบบสัมภาษณ์และหรือ  
แบบสอบถาม เฉพาะที่มีตราประทับของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมเท่านั้น และส่งส าเนาเอกสารดังกล่าวที่ใช้กับ
ผู้เข้าร่วมวิจัยจริงรายแรกมาท่ีโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชเพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐาน 
3. รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นหรือการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมวิจัยใดๆ ต่อคณะกรรมการพิจารณา  
จริยธรรมการวิจัย ภายใน 7วันท าการ 
4. ส่งรายงานความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย ตามเวลาที่ก าหนดหรือเม่ือได้รับการร้องขอ  
5. หากการวิจัยไม่สามารถด าเนินการเสร็จสิ้นภายในก าหนด ผู้วิจัยต้องยื่นขออนุมัติใหม่ก่อน อย่างน้อย 1 เดือน 
6. เอกสารทุกฉบับที่ได้รับการรับรองครั้งนี้ หมดอายุตามอายุของโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองก่อนหน้านี้  
(หมายเลขโครงการ.......................) 
 
* รายชื่อของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ (ชื่อและต าแหน่ง) ที่อยู่ในที่ประชุมวันที่รับรองโครงการ  
วิจัยได้แนบมาด้วย เอกสารที่รับรองทั้งหมดจะถูกส่งไปยังผู้วิจัยหลัก 
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มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

กระทรวงสาธารณสุข 
AF 01-09/02.0 

แบบฟอร์มการประเมินโดยผู้วิจัย 
(Self-AssessmentForm for PI) 

เริ่มใช้ 29 ตุลาคม 2562 

 
หมายเลขโครงการ 
.…………………….... 

ชื่อโครงการ (ไทย) 
(English) 
 

ชื่อผู้วิจัยหลัก ฝุาย 

Request for Exemption........... Expedited Review........... Full Board Review 
ประเด็นที่พิจารณา A B NA A = appropriate, B = Inappropriate, 

NA = Not applicable หมายความว่า 
ไม่เกี่ยวข้องหรือไม่ต้องม ี

คุณสมบัติของผู้วิจัย    การท า Clinical Trials PI 
ต้องมี GCP Training 

คุณวุฒิ ความเช่ียวชาญ     
วุฒิบัตรการอบรม GCP     

ประเมินโครงการ (Protocol)    ความเห็น/ข้อเสนอแนะ 
1. คุณค่าของงานวิจัย (Research Value/Merit)     
2. ความถูกต้องและมีเหตุผลของงานวิจัย (Research Validity)     

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

    

2.3 ขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size)     
2.4 การวิเคราะห์ทางสถิติ (Statistical Analysis)     

3. เกณฑ์คัดเข้า/คัดออก (Inclusion/Exclusion Criteria)     
3.1 ท าให้เชื่อมั่นว่าเลือกอย่างยุติธรรม (Assure Fair Selection)     
3.2 สามารถตอบค าถามวิจัย (Answer Research Question)     
3.3 เกี่ยวข้องกับกลุ่มเสี่ยง (Concern about Risk Group)     

4. ความเสี่ยง (เสี่ยงต่อใคร …………………………….................................)     
5. ประโยชน์ (ประโยชน์ต่อใคร…………………….....................……..…….)     
6. ความเปราะบาง (Vulnerability)     
7. เพิ่มการรักษาความปลอดภัย (Additional Safeguard)     

7.1 การรับอาสาสมัครเหมาะสม (Appropriate Recruitment)     
7.2 กระบวนการขอความยินยอมอย่างเพียงพอ 
(Adequate Informed Consent Process) 

    

7.3 มีการรักษาเป็นที่ยอมรับ (Acceptable Treatment Available)     
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มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

กระทรวงสาธารณสุข 
AF 01-09/02.0 

แบบฟอร์มการประเมินโดยผู้วิจัย 
(Self-AssessmentForm for PI) 

เริ่มใช้ 29 ตุลาคม 2562 

 
8. ข้อตกลงการส่งตัวอย่างชีวภาพ/ข้อตกลงการท าวิจัยทางคลินิก 
(MTA/CTA (Material Transfer Agreement/Clinical Trial Agreement) 

    

9. อื่นๆ (เช่น การติดปูายโฆษณา, แบบบันทึกข้อมูล (Advertising, CRF, etc.)     
การให้ความยินยอมโดยได้รับข้อมูล ส่วนประกอบของเอกสาร (ICH GCP 4.8.10)  
1. เอกสารข้อมูลค าชี้แจง/อธิบายส าหรับอาสาสมัครที่เข้าร่วมการวิจัย  
1.1 หัวข้อเรื่องที่จะท าการวิจัย     
1.2 ภาษาที่ใช้เข้าใจง่าย     
1.3 มีข้อความระบุว่าเป็นงานวิจัย     
1.4 เหตุผลที่อาสาสมัครได้รับเชิญให้เข้าร่วมในโครงการวิจัย     
1.5 วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย     
1.6 จ านวนอาสาสมัครที่เข้าร่วมในโครงการวิจัย     
1.7 วิธีด าเนินการที่จะปฏิบัติต่อผู้เข้าร่วมวิจัย     
1.8 ระยะเวลาที่อาสาสมัครแต่ละคนจะต้องอยู่ในโครงการวิจัย     
1.9 ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจากการวิจัยต่ออาสาสมัครโดยตรง และ/หรือ
ประโยชน์ต่อชุมชน/สังคม/เกิดความรู้ใหม่ 

    

1.10 ความเสี่ยง ความไม่สบาย หรือความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้นแก่อาสาสมัคร ในการ
เข้าร่วมในโครงการวิจัย 

    

1.11 ทางเลือกหรือกระบวนการรักษาอื่นๆ ในกรณีที่อาสาสมัครไม่เข้าร่วมใน
โครงการวิจัย 

    

1.12 การให้เงินชดเชยค่าเดินทาง การเสียเวลา ความไม่สะดวกไม่สบาย และรายได้ที่เสีย
ไปจากการที่อาสาสมัครเข้าร่วมการวิจัย วิธีการให้และเวลาที่ให้ 

    

1.13 การให้การรักษาพยาบาลหรือค่าชดเชย เมื่อมีความเสียหายหรืออันตรายที่เกิดจาก
การวิจัย 

    

1.14 แหล่งเงินทุนวิจัย และสถาบันที่ร่วมในการท าวิจัย     

1.15 การวิจัยทางพันธุศาสตร์จะต้องมีการขอความยินยอมและมีการให้ค าปรึกษา
เกี่ยวกับ genetic counseling 

    

1.16 การขอเก็บตัวอย่างท่ีเหลือจากการวิจัย และระยะเวลาที่เก็บเพื่อการตรวจเพิ่มเติม
ในอนาคต หรือเพื่อการศึกษาใหม่ในอนาคตต้องมีการขอความยินยอมเพื่อเก็บตัวอย่างท่ี
เหลือ แต่การใช้ตัวอย่างนั้นจะต้องยื่นเรื่องให้คณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา 

    

1.17 บุคคลและหมายเลขโทรศัพท์ ท่ีสามารถติดต่อได้ตลอด 24ช่ัวโมง ในกรณีที่
อาสาสมัครเกิดเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์ 

    

1.18 หมายเลขโทรศัพท์ส านักงานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยที่อาสาสมัคร
สามารถติดต่อกรณีมีข้อร้องเรียน 

   (หากมีการปฏิบัติที่ไมเ่ป็นไปตาม
ข้อมูลในเอกสารท่านสามารถ
ร้องเรียนได้ที่....) 

1.19 มีเอกสารข้อมูลฯ ฉบับท่ีเหมาะส าหรับเด็กอายุ 7-12 ปี    (ใช้ภาษาง่ายๆ ส าหรับเด็กที่จะ
เข้าใจได้) 
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มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

กระทรวงสาธารณสุข 
AF 01-09/02.0 

แบบฟอร์มการประเมินโดยผู้วิจัย 
(Self AssessmentForm for PI) 

เริ่มใช้ 29 ตุลาคม 2562 

 

2. หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัย (Consent Form) 
2.1 มีข้อความ “ข้าพเจ้ามีอิสระที่จะปฏิเสธ หรือถอนตัวจาก
โครงการวิจัย เมื่อใดก็ได้ โดยไม่มีผลใดๆ ต่อการรักษาพยาบาลที่
ควรจะได้รับตามมาตรฐาน หรือสูญเสียผลประโยชน์ใดๆ” 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

2.2 ขอบเขตการรักษาความลับของข้อมูลเกี่ยวกับอาสาสมัคร     
2.3 ความเหมาะสมของการลงนามโดยผู้เข้าร่วมการวิจัย และ/หรือ 
ผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมาย 

 
 

 
 

 
 

 
 

2.4 ความเหมาะสมของการแสดงความยินยอมของผู้เข้าร่วมการ
วิจัยที่ไม่สามารถอ่านและเขียนได้ 

 
 

 
 

 
 

 
 

2.5 ความเหมาะสมของการขอ assent และการลงนาม (เด็กอายุ 
7-18 ป)ี 

 
 

 
 

 
 

 
 

การตัดสินใจ : ประเภทความเสี่ยง/ประโยชน์ (Decision : Risk/Benefit Category) 
การวิจัยที่เก่ียวข้องกับความเสี่ยงเพียงเล็กน้อย (Research involving not greater than minimal risk.) 
การวิจัยที่เก่ียวข้องกับความเสี่ยงมากกว่าปกติแต่ได้แสดงถึงประโยชน์ต่ออาสาสมัครโดยตรงในอนาคต (Research    

involving greater than minimal risk but presenting the prospect of direct benefit to the individual 
subjects) 

การวิจัยที่เก่ียวข้องกับความเสี่ยงมากกว่าปกติและไม่ได้แสดงถึงประโยชน์ต่ออาสาสมัครโดยตรงในอนาคต แต่มีความ
เป็นไปได้ที่จะน าความรู้เกี่ยวกับเรื่องความผิดปรกติหรือภาวะของโรคของอาสาสมัครไปใช้กับผู้ปุวยคนอ่ืนๆได้ (Research 
involving greater than minimal risk and no prospect of direct benefit to individual subjects, but likely 
to yield generalizable knowledge about the subject’s disorder or condition) 

การวิจัยที่มีนัยยะหนึ่งที่สามารถพิสูจน์ได้ถึงโอกาสที่จะเข้าใจ, ปูองกัน หรือ บรรเทาปัญหาร้ายแรงที่มีผลกระทบต่อ
สุขภาพ หรือสวัสดิภาพภาพความเป็นอยู่ที่ดีของเด็ก (Research not otherwise approvable which presents an 
opportunity to understand, prevent, or alleviate a serious problem affecting the health or welfare of 
children) 
 
ลายเซ็นผู้วิจัย.............................................................. 
     (...............................................................)  
     Date………/………………/……… 
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มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

กระทรวงสาธารณสุข 
AF 02-06/02.0 

แบบย่ืนขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย 
(Submission Form for Ethical Review) 

เริ่มใช้ 29 ตุลาคม 2562 

 
ข้อพิจารณารับรองคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

 

เห็นชอบให้ท าการวิจัยได้ 
หมายถึง ผู้วิจัยสามารถเริ่มการวิจัยได้โดยไม่ต้องมีการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัย 

เห็นชอบหลังจากผู้วิจัยปรับปรุงโครงการวิจัย ตามคณะกรรมการจริยธรรมฯ เสนอแนะ  
 หมายถึง ผู้วิจัยต้องด าเนินการ แก้ไขเอกสาร  ตามข้อแนะน า ของที่ประชุม คณะกรรมการจริยธรรมฯ  และ น าเสนอ
 โครงการวิจัยที่แก้ไขแล้วต่อประธานคณะกรรมการจริยธรรมฯ 

ไม่เห็นชอบ 

หมายถึงผู้วิจัยไม่ได้รับอนุญาตให้ท าการวิจัยในเรื่องท่ีน าเสนอตามเหตุผลที่ที่ประชุมระบุ 
ยังไม่พิจารณา  
 หมายถึงผู้วิจัยต้องใช้ข้อมูลเพ่ิมเติมแล้วน าเข้าพิจารณาใหม่หรือคณะกรรมการจริยธรรมฯ ต้องหาข้อมูลเพ่ิมเติม  

 เพ่ือประกอบการพิจารณา หรือไม่ทันพิจารณาในวาระ  
 

ข้อเสนอแนะ 

- ส าหรับการศึกษาวิจัย 
......................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................... 

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

.................................................................................................................................................................................................................................................................... 
- ส าหรับระยะเวลาในการศึกษา 
......................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................... 

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

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

 

ลงนาม.................................................................กรรมการ 
           (...........................................................................) 
          ต าแหน่ง.................................................................. 
          วันที่........................./....................../.................... 

 

 

 



193 

 

 

มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

กระทรวงสาธารณสุข 
AF 02-06/02.0 

แบบย่ืนขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย 
(Submission Form for Ethical Review) 

เริ่มใช้ 29 ตุลาคม 2562 

แบบขออนุญาตการเก็บข้อมูลการศึกษาวิจัย/วิทยานิพนธ์ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 
 
 

ข้อที่ 1ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อ สกุล ผู้ขอเก็บข้อมูล………………………………………………………………………………….………….………………………………..……………… 
ต าแหน่ง/สถานะ…………………………………………..สถาบันการศึกษา/สถานที่ปฏิบัติงาน…………………………………………………….…. 
หลักสูตร……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….… 
วิจัย/วิทยานิพนธ์เร่ือง……………………………………………………………………………….……………..……………………………………............... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………… 
ข้อที่ 2วิธีการเก็บข้อมูล 
รูปแบบการศึกษา 

การศึกษา/วิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Study) 
การศึกษา/วิจัยเชิงวิเคราะห ์(Analytic Study) 
การสังเกต (Observational Study)    Cohort Study 
            Case Control Study 
การทดลอง (Experimental Study) 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
1.แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์/แบบเก็บข้อมูล  มี        ไม่ม ี
2. เก็บตัวอย่าง     มี      ไม่ม ี

ตัวอย่างเลือด 
ตัวอย่างสารคัดหลั่งอื่นๆ ระบ.ุ....................................... 

           3. แบบฟอร์มยินยอมเข้าร่วมการศึกษา     มี        ไม่ม ี
4. แนวทางพิทักษ์สิทธ ิ   มี        ไม่ม ี
ผู้ถูกเก็บข้อมูล ผู้ปุวย ญาติผู้ปุวย เจ้าหน้าที่/บุคลากร   อื่นๆ ระบุ................................................... ............ 
ผู้เก็บข้อมูล  ผู้วิจัย  อื่นๆ ระบุ.............................................. ............................. ....................................................... 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
สถานที่เก็บข้อมูล…………………………….…………………………………………………………………………………..........…….…………………….... 
 

 
 
 
 
 
 

อนุญาต โดยให้ผ่านคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช พิจารณา 

ไม่อนุญาต เหตุผล................................................................................................ ....................................... ..................... 
 
 

ลงชื่อ................................................หัวหน้ากลุ่มงาน  
(......................................................)  
วันที่……….…/…..……/…………. 

 

ส่วนที่ 1ส าหรับผู้เสนอโครงร่างวิจัย   (ข้อที่ 1-2 ) 

ส่วนที่ 2ส าหรับหัวหน้ากลุ่มงาน...................................................................  
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มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

กระทรวงสาธารณสุข 
AF 02-09/02.0 

แบบฟอร์มเปิดเผยการมีผลประโยชน์ทับซ้อนและทุนวิจัย 
(Conflict of Interest and Funding Form) 

เริ่มใช้ 29 ตุลาคม 2562 

การมีผลประโยชน์ทับซ้อน ( Conflict of Interest) ไม่เป็นเหตุผลที่จะไม่ให้ความเห็นชอบโครงการวิจัยหรือผู้วิจัย
คณะกรรมการจะพิจารณาการมี COI และขนาดของ COI ว่าอาจมีผลกระทบต่อการปกปูองสิทธิและความเป็นอยู่ที่ดีของ
ผู้รับการวิจัยหรือไม่ หากมีคณะกรรมการ COI ของหน่วยงาน ส านักงานจริยธรรมการวิจัยจะส่งส าเนาของเอกสารชุดนี้ให้
พิจารณา ส านักงานจริยธรรมการวิจัยจะส่งความเห็นของคณะกรรมการ COI ของหน่วยงาน ไปให้ผู้วิจัยรวมกับผลการ
พิจารณาโครงการวิจัย 
หมายเลขโครงการวิจัย...........................ชื่อโครงการวิจัย:  
ชื่อผู้วิจัย แผนก/ฝุาย 
 
ส่วนที่ 1 : ทุนวิจัย 

1.1  แหล่งทุน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  จ านวนเงิน (บาท)  
ไม่มี 

ภาควิชา/สถาบัน 
บริษัทยา/เภสัชภัณฑ์ 

อ่ืนๆ (ระบุ) ..............................................  

-   
  
  
  
รวมทุกรายการ  

1.2  เงินตอบแทนผู้วิจัย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
เงินเดือนจ่ายตลอดช่วงเวลาโครงการวิจัย 

เงินเหมาจ่ายต่อโครงการ 
เงินตอบแทนคิดต่อผู้รับการวิจัย 1 ราย 

อ่ืนๆ (ระบุ) ..............................................  

 
  
  
  
  

 
ส่วนที่ 2 : การมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

มี ไม่มี 
2.1  ท่านหรือสมาชิกในครอบครัวของท่านได้รับผลประโยชน์ในบริษัทหรือจากบริษัทที่เป็นผู้ให้ทุนวิจัยหรือไม่   
2.2  ท่านมีต าแหน่งบริหารหรือต าแหน่งทางงานวิทยาศาสตร์ในบริษัทท่ีเป็นผู้ให้ทุนวิจัยหรือไม่    

2.3  ท่านเป็นที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ด้านการเงินด้านกฎหมายหรือเป็นสมาชิกของคณะวิทยากรที่
บรรยายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทท่ีเป็นผู้ให้ทุนวิจัยหรือไม่ 

  

2.4  ท่านมีส่วนร่วมในด้านการเงินหรือมีส่วนเกี่ยวข้องด้านการเงินของสถาบันกับบริษัทท่ีเป็นผู้ให้ทุนวิจัย
ด้านต่อไปนี้หรือไม่ : การจัดซื้อการขายการเช่าซื้อการขึ้นทะเบียนการท าสัญญา 

  

2.5  ท่านได้มอบหมายงานให้นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตหรือหลังปริญญา , ผู้ฝึกงานเจ้าหน้าที่ให้
ท าโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากบริษัทที่เป็นผู้ให้ทุนวิจัยหรือไม่ 

  

2.6  ในปีที่ผ่านมาท่านได้รับการสนับสนุนจากบริษัทที่เป็นผู้ให้ทุนวิจัยหรือไม่ 
- เข้าประชุมวิชาการ/การประชุมในต่างประเทศ;___0___1___2 ____>2  

- เข้าประชุมวิชาการ/การประชุมในประเทศ;___0___1___2 ____>2  
- บรรยายให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทท่ีเป็นผู้ให้ทุนวิจัยหรือไม่;___0___1___2 ____>2  

  

ผู้วิจัยลงนาม ………………………………………วันที่…………/…………/………… 
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มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

กระทรวงสาธารณสุข 
AF 03-09/02.0 

ตัวอย่างเอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัย 
(Informed Consent Form) 

เริ่มใช้ 29 ตุลาคม 2562 

 
การวิจัยเรื่อง .......................................................................................................................... ..............................................  
............................................................................................................................. .............................................................  
................................................................................................................................................. .........................................  
วันให้ค ายินยอมวันที่..............เดือน..................................................................................พ.ศ...............................................  

ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว........................................................................................................................... ...........  
ที่อยู่................................................................................................................................... ...............................................ได้
อ่านรายละเอียดจากเอกสารข้อมูลส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยที่แนบมาฉบับวันที่ .....................................................และ
ข้าพเจ้ายินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัยโดยสมัครใจ 

ข้าพเจ้าได้รับส าเนาเอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัยที่ข้าพเจ้าได้ลงนามและวันที่พร้อมด้วย
เอกสารข้อมูลส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยทั้งนี้ก่อนที่จะลงนามในใบยินยอมให้ท าการวิจัยนี้ข้าพเจ้าได้รับการอธิบายจาก
ผู้วิจัยถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัยระยะเวลาของการท าวิจัยวิธีการวิจัยอันตรายหรืออาการท่ีอาจเกิดข้ึนจากการ วิจัยหรือ
จากยาท่ีใช้รวมท้ังประโยชน์ท่ีจะเกิดขึ้นจากการวิจัยและแนวทางรักษาโดยวิธีอื่นอย่างละเอียดข้าพเจ้า มีเวลาและโอกาส
เพียงพอในการซักถามข้อสงสัยจนมีความเข้าใจอย่างดีแล้วโดยผู้วิจัยได้ตอบค าถามต่างๆด้วยความ เต็มใจไม่ปิดบังซ่อนเร้น
จนข้าพเจ้าพอใจ 

ข้าพเจ้ารับทราบจากผู้วิจัยว่าหากเกิดอันตรายใดๆจากการวิจัยดังกล่าวข้าพเจ้าจะได้รับการรักษาพยาบาลโดยไม่
เสียค่าใช้จ่าย (และระบุด้วยว่าจะได้รับการชดเชยจากผู้สนับสนุนการวิจัยหรือไม่......................................................)  
ข้าพเจ้ามีสิทธิที่จะบอกเลิกเข้าร่วมในโครงการวิจัยเมื่อใดก็ได้โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งเหตุผลและการบอกเลิกการเข้าร่วม
การวิจัยนี้จะไม่มีผลต่อการรักษาโรคหรือสิทธิอื่นๆที่ข้าพเจ้าจะพึงได้รับต่อไป 

ผู้วิจัยรับรองว่าจะเก็บข้อมูลส่วนตัวของข้าพเจ้าเป็นความลับและจะเปิดเผยได้เฉพาะเมื่อได้รับการยินยอมจาก
ข้าพเจ้าเท่านั้นบุคคลอื่นในนามของบริษัทผู้สนับสนุนการวิจัยคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนอาจ ได้รับ
อนุญาตให้เข้ามาตรวจและประมวลข้อมูลของข้าพเจ้าทั้งนี้จะต้องกระท าไปเพื่อวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลเท่านั้นโดยการตกลงที่จะเข้าร่วมการศึกษานี้ข้าพเจ้าได้ให้ค ายินยอมท่ีจะให้มีการตรวจสอบข้อมูล ประวัติทาง
การแพทย์ของข้าพเจ้าได้ 

ผู้วิจัยรับรองว่าจะไม่มีการเก็บข้อมูลใดๆเพ่ิมเติมหลังจากท่ีข้าพเจ้าขอยกเลิกการเข้าร่วมโครงการวิจัยและ
ต้องการให้ท าลายเอกสารและ /หรือตัวอย่างที่ใช้ตรวจสอบทั้งหมดท่ีสามารถสืบค้นถึงตัวข้าพเจ้าได้ข้าพเจ้าเข้าใจว่า
ข้าพเจ้ามีสิทธิที่จะตรวจสอบหรือแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของข้าพเจ้าและสามารถยกเลิกการให้สิทธิในการใช้ข้อมูลส่วนตัวของ
ข้าพเจ้าได้โดยต้องแจ้งให้ผู้วิจัยรับทราบ 

ข้าพเจ้าได้ตระหนักว่าข้อมูลในการวิจัยรวมถึงข้อมูลทางการแพทย์ของข้าพเจ้าที่ไม่มีการเปิดเผยชื่อจะผ่าน
กระบวนการต่างๆเช่นการเก็บข้อมูลการบันทึกข้อมูลในแบบบันทึกและในคอมพิวเตอร์การตรวจสอบการวิเคราะห์และ
การรายงานข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการรวมทั้งการใช้ข้อมูลทางการแพทย์ในอนาคตหรือการวิจัยทางด้านเภสัช
ภัณฑ์เท่านั้น 
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ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความข้างต้นและมีความเข้าใจดีทุกประการแล้วยินดีเข้าร่วมในการวิจัยด้วยความเต็มใจจึงได้ลง

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

ข้าพเจ้ายินยอม 
ไม่ยินยอม 

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

ข้าพเจ้าได้อธิบายถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัยวิธีการวิจัยอันตรายหรืออาการไม่พึงประสงค์หรือความเสี่ยงที่อาจ
เกิดข้ึนจากการวิจัยหรือจากยาที่ใช้รวมทั้งประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการวิจัยอย่างละเอียดให้ผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัยตาม
นามข้างต้นได้ทราบและมีความเข้าใจดีแล้วพร้อมลงนามลงในเอกสารแสดงความยินยอมด้วยความเต็มใจ 

 
...................................................................................... ลงนามผู้ท าวิจัย 
(....................................................................................) ชื่อผู้ท าวิจัยตัวบรรจง 
วันที่ ...........เดือน...............................พ.ศ....................  
 
...................................................................................... ลงนามพยาน 
(....................................................................................) ชื่อพยานตัวบรรจง 
วันที่ ...........เดือน...............................พ.ศ.................... 
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ชื่อโครงการวิจัย : ............................................................................................................................................................  
……………………………………………………………………………………………………………………………………..........................…………… 
ผู้สนับสนุนการวิจัย : .......................................................................................................................................................  
ผู้วิจัยหลัก 
ชื่อ ................................................................................................................................................................................  
สถานที่ท างาน ...............................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................................  
หมายเลขโทรศัพท ์.........................................................................................................................................................  
(ที่ท างานและมือถือ)  
ผู้วิจัยร่วม 
ชื่อ ................................................................................................................................................................................  
สถานที่ท างาน ..............................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................................................  
หมายเลขโทรศัพท ์.........................................................................................................................................................  
(ที่ท างานและมือถือ)  
เรียนผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยทุกท่าน 
ท่านได้รับเชิญให้เข้าร่วมในโครงการวิจัยนี้เนื่องจากท่านเป็น...................................(ระบุเหตุผลที่เชิญให้เข้าร่วมในการวิจัย
เช่นเป็นผู้มีสุขภาพดี, เป็นผู้ปุวยโรค......................) ก่อนที่ท่านจะตัดสินใจเข้าร่วมในการศึกษาวิจัยดังกล่าวขอให้ท่านอ่าน
เอกสารฉบับนี้อย่างถ่ีถ้วนเพื่อให้ท่านได้ทราบถึงเหตุผลและรายละเอียดของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้หากท่านมีข้อสงสัยใดๆ
เพ่ิมเติมกรุณาซักถามจากทีมงานของแพทย์ผู้ท าวิจัยหรือแพทย์ผู้ร่วมท าวิจัยซึ่งจะเป็นผู้สามารถตอบค าถามและให้ความ
กระจ่างแก่ท่านได ้
ท่านสามารถขอค าแนะน าในการเข้าร่วมโครงการวิจัยนี้จากครอบครัวเพ่ือนหรือแพทย์ประจ าตัวของท่านได้ท่านมีเวลา
อย่างเพียงพอในการตัดสินใจโดยอิสระถ้าท่านตัดสินใจแล้วว่าจะเข้าร่วมในโครงการวิจัยนี้ขอให้ท่านลงนามในเอกสาร
แสดงความยินยอมของโครงการวิจัยนี้ 
เหตุผลความเป็นมา 
(ระบุหลักการและเหตุผลโดยย่อให้ได้ใจความด้วยภาษาท่ีผู้เข้าร่วมการวิจัยสามารถเข้าใจได้ง่ายไม่ใช้ภาษาอังกฤษขอให้
แปลหรือเขียนทับศัพท์โดยใส่ภาษาอังกฤษในวงเล็บ).  
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

[ยาหรือสิ่งที่จะใช้ในการศึกษาครั้งนี้มีชื่อว่า  .................................(ภาษาไทย).............................ซึ่งเป็นยาที่อยู่ใน
กระบวนการวิจัยและพัฒนา/ศึกษา..........................(ความปลอดภัย/ประสิทธิภาพการรักษา)........................................  

ส าหรับผู้ปุวยที่ภาวะ/โรค).............................. (เฉพาะกรณีศึกษายา).] 
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วัตถุประสงค์หลักของการศึกษาในครั้งนี้คือ ...............................(ระบุรายละเอียดด้วยภาษาท่ีผู้เข้าร่วมการวิจัย
สามารถเข้าใจได้ง่ายไม่ใช้ภาษาอังกฤษขอให้แปลหรืออธิบายเป็นภาษาไทยหรือเขียนทับศัพท์โดยใส่ภาษาอังกฤษใน
วงเล็บ)............... จ านวนผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัย (ถ้าท าการศึกษาวิจัยในหลายศูนย์ให้ระบุจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย
ในประเทศไทยและในศูนย์เดียวกับผู้ให้ความยินยอม) คือ ........................... คน 

วิธีการที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย 
หลังจากท่านให้ความยินยอมที่จะเข้าร่วมในโครงการวิจัยนี้ผู้วิจัยจะขอตรวจ ................................................................ 
(ระบุว่าจะตรวจอะไรบ้างจะมีการเจาะเลือดหรือไม่เจาะเท่าไรตรวจอะไร )เพ่ือคัดกรองว่าท่านมีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะ
เข้าร่วมในการวิจัย 
หากท่านมีคุณสมบัติตามเกณฑ์คัดเข้าท่านจะได้รับเชิญให้มาพบแพทย์ตามวันเวลาที่ผู้ท าวิจัยนัดหมายคือ  
...................(วัน/เวลา)............................. เพ่ือ ..........................(ระบุว่าจะด าเนินการอย่างไรกับผู้เข้าร่วมการวิจัยเช่น
ตรวจร่างกายอย่างละเอียดประเมินผลทางห้องปฏิบัติการต่างๆบันทึกการรับและคืนยา ฯลฯ)............................ โดยตลอด
ระยะเวลาที่ท่านอยู่ในโครงการวิจัยคือ  ............(ระบุระยะเวลา )........................และมาพบผู้วิจัยหรือผู้ร่วมท าวิจัยทั้งสิ้น  
...............(จ านวน).............ครั้ง 

ความรับผิดชอบของอาสาสมัครผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัย 
เพ่ือให้งานวิจัยนี้ประสบความส าเร็จผู้ท าวิจัยใคร่ขอความความร่วมมือจากท่านโดยจะขอให้ท่านปฏิบัติตามค าแนะน าของ
ผู้ท าวิจัยอย่างเคร่งครัดรวมทั้งแจ้งอาการผิดปกติต่างๆท่ีเกิดข้ึนกับท่านระหว่างที่ท่านเข้าร่วมในโครงการวิจัยให้ผู้ท าวิจัย
ได้รับทราบ 
เพ่ือความปลอดภัยท่านไม่ควรใช้วัคซีนหรือรับประทานยาอื่นจากการจ่ายยาโดยแพทย์อ่ืนหรือซื้อยาจากร้านขายยาขอให้
ท่านปรึกษาผู้ท าวิจัยทั้งนี้เนื่องจากวัคซีนหรือยาดังกล่าวอาจมีผลต่อยา ........(ชื่อ)..............ที่ท่านได้รับจากผู้ท าวิจัยดังนั้น
ขอให้ท่านแจ้งผู้ท าวิจัยเกี่ยวกับยาที่ท่านได้รับในระหว่างที่ท่านอยู่ในโครงการวิจัย 

ความเสี่ยงที่อาจได้รับ 
(ไม่เขียนว่า  “ไม่มีความเสี่ยง ” เพราะการเข้าร่วมในการวิจัยใดๆก็ตามย่อมมีความเสี่ยงตั้งแต่ความเสี่ยงเล็กน้อยที่ไม่
มากกว่าความเสี่ยงในชีวิตประจ าวันหรือ minimal risks เช่นเสียเวลาไม่สะดวกไม่สบายสูญเสียรายได้จนถึงความเสี่ยงต่อ
ร่างกายต่อจิตใจความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจและสังคมผู้ท าวิจัยต้องวิเคราะห์ความเสี่ยง ) ความเสี่ยงจากการรับประทานยา
ทุกชนิดอาจท าให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ได้ทั้งสิ้นไม่มากก็น้อยแพทย์ผู้ท าการวิจัยขอชี้แจงถึงความเสี่ยงและความไม่
สบายที่อาจสัมพันธ์กับยาที่ศึกษาทั้งหมดดังนี้ 
มีข้อมูลที่แสดงว่ายา.............................(ชื่อยา)........................................อาจมีผลกระทบต่อ  ............................................. 
(รายละเอียดผลข้างเคียง ).................................................................... รวมถึงอาการข้างเคียงและความไม่สบายที่ยังไม่มี
การรายงานด้วยดังนั้นระหว่างที่ท่านอยู่ในโครงการวิจัยจะมีการติดตามดูแลสุขภาพของท่านอย่างใกล้ชิด 

กรุณาแจ้งผู้ท าวิจัยในกรณีที่พบอาการดังกล่าวข้างต้นหรืออาการอ่ืนๆที่พบร่วมด้วยระหว่างที่อยู่ใน
โครงการวิจัยถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับสุขภาพของท่านขอให้ท่านรายงานให้ผู้ท าวิจัยทราบโดยเร็ว 
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ความเสี่ยงที่ได้รับจากการเจาะเลือด 
ท่านมีโอกาสที่จะเกิดอาการเจ็บเลือดออกช้ าจากการเจาะเลือดอาการบวมบริเวณท่ีเจาะเลือดหรือหน้ามืดและโอกาสที่จะ
เกิดการติดเชื้อบริเวณท่ีเจาะเลือดพบได้น้อยมาก 

ความเสี่ยงที่ไม่ทราบแน่นอน 
ท่านอาจเกิดอาการข้างเคียงหรือความไม่สบายนอกเหนือจากที่ได้แสดงในเอกสารฉบับนี้ซึ่งอาการข้างเคียงเหล่านี้เป็น
อาการท่ีไม่เคยพบมาก่อนเพื่อความปลอดภัยของท่านควรแจ้งผู้ท าวิจัยให้ทราบทันทีเมื่อเกิดความผิดปกติใดๆเกิดข้ึนหาก
ท่านมีข้อสงสัยใดๆเก่ียวกับความเสี่ยงที่อาจได้รับจากการเข้าร่วมในโครงการวิจัยท่านสามารถสอบถามจากผู้ท าวิจัยได้
ตลอดเวลาหากมีการค้นพบข้อมูลใหม่ๆที่อาจมีผลต่อความปลอดภัยของท่านในระหว่างที่ท่านเข้าร่วมในโครงการวิจัย
ผู้ท าวิจัยจะแจ้งให้ท่านทราบทันทีเพ่ือให้ท่านตัดสินใจว่าจะอยู่ในโครงการวิจัยต่อไปหรือจะขอถอนตัวออกจากการวิจัย 

การพบแพทย์นอกตารางนัดหมายในกรณีที่เกิดอาการข้างเคียง 
หากมีอาการข้างเคียงใดๆเกิดขึ้นกับท่านขอให้ท่านรีบมาพบแพทย์ที่สถานพยาบาลทันทีถึงแม้ว่าจะอยู่นอกตารางการนัด
หมายเพื่อแพทย์จะได้ประเมินอาการข้างเคียงของท่านและให้การรักษาที่เหมาะสมทันทีหากอาการดังกล่าวเป็นผลจาก
การเข้าร่วมในโครงการวิจัยท่านจะไม่เสียค่าใช้จ่าย 

ประโยชน์ที่อาจได้รับ 
(หากผู้เข้าร่วมการวิจัยไม่ได้รับประโยชน์โดยตรงขอให้ผู้ท าวิจัยระบุว่า  “ท่านจะไม่ได้รับประโยชน์ใดๆจากการเข้าร่วมใน
การวิจัยครั้งนี้แต่ผลการศึกษาที่ได้จะ........................................”) การเข้าร่วมในโครงการวิจัยนี้อาจจะท าให้ท่านมีสุขภาพ
ที่ดีข้ึนหรืออาจจะลดความรุนแรงของโรคได้แต่ไม่ได้รับรองว่าสุขภาพของท่านจะต้องดีขึ้นหรือความรุนแรงของโรคจะ
ลดลงอย่างแน่นอน 

วิธีการและรูปแบบการรักษาอื่นๆซึ่งมีอยู่ส าหรับอาสาสมัคร 
ท่านไม่จ าเป็นต้องเข้าร่วมโครงการวิจัยนี้เพื่อประโยชน์ในการรักษาโรคที่ท่านเป็นอยู่เนื่องจากมีแนวทางการรักษาอ่ืนๆ
หลายแบบส าหรับรักษาโรคของท่านได้ดังนั้นจึงควรปรึกษาแนวทางการรักษาวิธีอ่ืนๆกับแพทย์ผู้ให้การรักษาท่านก่อน
ตัดสินใจเข้าร่วมในการวิจัย 

ข้อปฏิบัติของท่านขณะที่ร่วมในโครงการวิจัย 
ขอให้ท่านปฏิบัติดังนี้ (ผู้วิจัยต้องปรับข้อความให้สอดคล้องกับโครงการวิจัย)  
- ขอให้ท่านให้ข้อมูลทางการแพทย์ของท่านทั้งในอดีตและปัจจุบันแก่ผู้ท าวิจัยด้วยความสัตย์จริง 
- ขอให้ท่านแจ้งให้ผู้ท าวิจัยทราบความผิดปกติที่เกิดขึ้นระหว่างที่ท่านร่วมในโครงการวิจัย 
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- ขอให้ท่านงดการใช้ยาอื่นนอกเหนือจากที่ผู้ท าวิจัยได้จัดให้รวมถึงการรักษาอ่ืนๆเช่นการรักษาด้วยสมุนไพรการซื้อยา
จากร้านขายยา 
- ขอให้ท่านแจ้งให้ผู้ท าวิจัยทราบทันทีหากท่านได้รับยาอื่นนอกเหนือจากยาที่ใช้ในการศึกษาตลอดระยะเวลาที่ท่านอยู่ใน
โครงการวิจัย 
- ขอให้ท่านน ายาที่ใช้ในการศึกษาของท่านทั้งหมดที่เหลือจากการรับประทานมาให้ผู้ท าวิจัยทุกครั้งที่นัดหมายให้มาพบ  
อันตรายท่ีอาจเกิดขึ้นจากการเข้าร่วมในโครงการวิจัยและความรับผิดชอบของผู้ทำวิจัย/ผู้สนับสนุนการวิจัย 
หากพบอันตรายที่เกิดขึ้นจากการวิจัยท่านจะได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมทันทีและท่านปฏิบัติตามค าแนะน าของทีม
ผู้ท าวิจัยแล้วผู้ท าวิจัย /ผู้สนับสนุนการวิจัยยินดีจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของท่านและการลงนามใน
เอกสารให้ความยินยอมไม่ได้หมายความว่าท่านได้สละสิทธิทางกฎหมายตามปกติท่ีท่านพึงมี 
ในกรณีที่ท่านได้รับอันตรายใดๆหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมที่เก่ียวข้องกับโครงการวิจัยท่านสามารถติดต่อกับผู้ท าวิจัยคือ  
........................................(ระบุชื่อแพทย์หรือผู้ท าวิจัย)..........................................ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 
ค่าใช้จ่ายของท่านในการเข้าร่วมการวิจัย 
ท่านจะได้รับยา...............................(ชื่อยาและยาที่ใช้ร่วมด้วยถ้ามี)..................ในโครงการวิจัยจากผู้สนับสนุนการวิจัยโดย
ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย (การท าclinical trial ผู้วิจัย/ผู้สนับสนุนโครงการวิจัยจะต้องออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้ผู้เข้าร่วมการ
วิจัย)  
ท่านจะมีค่าใช้จ่ายที่จะต้องรับผิดชอบได้แก่........................................................  
(ค่าใช้จ่ายอื่นที่เก่ียวข้องกับโครงการวิจัยเช่นค่าธรรมเนียมทางการแพทย์และค่าวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการผู้สนับสนุน
การวิจัยจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดรวมทั้งค่าเดินทางตามความถ่ีที่ท่านได้มาพบแพทย์ )  
ค่าตอบแทนส าหรับผู้เข้าร่วมวิจัย (ถ้ามี)  
ท่านจะไม่ได้รับเงินค่าตอบแทนจากการเข้าร่วมในการวิจัยแต่ท่านจะได้รับเงินค่าเดินทางและเงินชดเชยการสูญเสียรายได้
เสียเวลาหรือความไม่สะดวกไม่สบายในการมาพบแพทย์ทุกครั้งครั้งละ ....................(จ านวนเงิน )................บาทรวม
ทั้งหมด .................(จ านวนครั้ง)............ครั้ง 
การประกันภัยเพื่อคุ้มครองผู้เข้าร่วมวิจัย (ถ้าม)ี  
ผู้สนับสนุนการวิจัยได้ท าประกันภัยให้แก่ผู้เข้าร่วมการวิจัยทุกท่านซึ่งหากเกิดอันตรายหรือความเสียหายต่อท่านที่เป็นผล
สืบเนื่องโดยตรงจากโครงการวิจัยท่านจะได้รับ....................................................(ระบุการชดเชย)...................................  
การเข้าร่วมและการสิ้นสุดการเข้าร่วมโครงการวิจัย 
การเข้าร่วมในโครงการวิจัยครั้งนี้เป็นไปโดยความสมัครใจหากท่านไม่สมัครใจจะเข้าร่วมการศึกษาแล้วท่านสามารถถอน
ตัวได้ตลอดเวลาการขอถอนตัวออกจากโครงการวิจัยจะไม่มีผลต่อการดูแลรักษาโรคของท่านแต่อย่างใด 
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ผู้ท าวิจัยอาจถอนท่านออกจากการเข้าร่วมการวิจัยเพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัยของท่านหรือเม่ือผู้สนับสนุนการวิจัยยุติ
การด าเนินงานวิจัยหรือในกรณีดังต่อไปนี้ 
- ท่านไม่สามารถปฏิบัติตามค าแนะน าของผู้ท าวิจัย 

- ท่านรับประทานยาที่ไม่อนุญาตให้ใช้ในการศึกษา 
- ท่านตั้งครรภ์ระหว่างที่เข้าร่วมโครงการวิจัย 
- ท่านเกิดอาการข้างเคียงหรือความผิดปกติของผลทางห้องปฏิบัติการจากการได้รับยาที่ใช้ในการศึกษา 
- ท่านแพ้ยาที่ใช้ในการศึกษา 
- ท่านต้องการปรับเปลี่ยนการรักษาด้วยยาตัวที่ไม่ได้รับอนุญาตจากการวิจัยครั้งนี้ 
การปกปูองรักษาข้อมูลความลับของอาสาสมัคร 
ข้อมูลที่อาจน าไปสู่การเปิดเผยตัวท่านจะได้รับการปกปิดและจะไม่เปิดเผยแก่สาธารณชนในกรณีที่ผลการวิจัยได้รับการ
ตีพิมพ์ชื่อและท่ีอยู่ของท่านจะต้องได้รับการปกปิดอยู่เสมอโดยจะใช้เฉพาะรหัสประจ าโครงการวิจัยของท่านจากการลง
นามยินยอมของท่านผู้ท าวิจัยและผู้สนับสนุนการวิจัยสามารถเข้าไปตรวจสอบบันทึกข้อมูลทางการแพทย์ของท่านได้แม้
จะสิ้นสุดโครงการวิจัยแล้วก็ตามหากท่านต้องการยกเลิกการให้สิทธิดังกล่าวท่านสามารถแจ้งหรือเขียนบันทึกขอยกเลิก
การให้ค ายินยอมโดยส่งไปที่ ................................................. (ชื่อผู้วิจัยหลักและสถานที่ท างานในประเทศไทย ) 
...................................................................  
หากท่านขอยกเลิกการให้ค ายินยอมหลังจากท่ีท่านได้เข้าร่วมโครงการวิจัยแล้วข้อมูลส่วนตัวของท่านจะไม่ถูกบันทึก
เพ่ิมเติมอย่างไรก็ตามข้อมูลอื่นๆของท่านอาจถูกน ามาใช้เพื่อประเมินผลการวิจัยและท่านจะไม่สามารถกลับมาเข้าร่วมใน
โครงการนี้ได้อีกท้ังนี้เนื่องจากข้อมูลของท่านที่จ าเป็นส าหรับใช้เพ่ือการวิจัยไม่ได้ถูกบันทึกจากการลงนามยินยอมของท่าน
แพทย์ผู้ท าวิจัยสามารถบอกรายละเอียดของท่านที่เก่ียวกับการเข้าร่วมโครงการวิจัยนี้ให้แก่แพทย์ผู้รักษาท่านได้ 
การจัดการกับตัวอย่างชีวภาพที่เหลือ 
ตัวอย่างชีวภาพที่ได้จากอาสาสมัครเช่นเลือดที่เหลือจากการวิจัยผู้วิจัยอาจจะจัดการดังต่อไปนี้ 
1. ท าลายตามวิธีมาตรฐานทันทีท่ีเสร็จสิ้นการวิจัย 
2. ขอเก็บตัวอย่างส าหรับตรวจซ้ าเพื่อยืนยันความถูกต้องของผลการทดลองเป็นระยะเวลา …………...(ระบุเวลาที่แน่นอน
แต่ไม่เกิน 1 ป)ี.......  
3. ขอเก็บตัวอย่างไว้เพ่ืองานวิจัยในอนาคตเป็นระยะเวลา  10 ปีโดยระบุวิธีเก็บว่าจะเชื่อมโยงถึงข้อมูลของอาสาสมัคร
หรือไม่อย่างไรสถานที่เก็บและผู้เข้าถึงตัวอย่างโครงการวิจัยที่จะศึกษาในอนาคตต้องเก่ียวข้องกับโครงการวิจัยหลักที่
ได้รับการรับรองเช่นศึกษายีนส์ที่เกี่ยวข้องกับการดูดซึมย่อยสลายยาหรือสารตัวการที่ท าการศึกษาในโครงการหลักและ
ก่อนท าวิจัยจะต้องเสนอโครงร่างให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยรับรองจึงจะด าเนินการได้ 
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สิทธิ์ของผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัย 
ในฐานะที่ท่านเป็นผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัยท่านจะมีสิทธิดังต่อไปนี้ 
1. ท่านจะได้รับทราบถึงลักษณะและวัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้ 
2. ท่านจะได้รับการอธิบายเกี่ยวกับระเบียบวิธีการของการวิจัยทางการแพทย์รวมทั้งยาและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
3. ท่านจะได้รับการอธิบายถึงความเสี่ยงและความไม่สบายที่จะได้รับจากการวิจัย 
4. ท่านจะได้รับการอธิบายถึงประโยชน์ที่ท่านอาจจะได้รับจากการวิจัย 
5. ท่านจะได้รับการเปิดเผยถึงทางเลือกในการรักษาด้วยวิธีอ่ืนยาหรืออุปกรณ์ซึ่งมีผลดีต่อท่านรวมทั้งประโยชน์และ
ความเสี่ยงที่ท่านอาจได้รับ 
6. ท่านจะได้รับทราบแนวทางในการรักษาในกรณีที่พบโรคแทรกซ้อนภายหลังการเข้าร่วมในโครงการวิจัย 
7. ท่านจะมีโอกาสได้ซักถามเกี่ยวกับงานวิจัยหรือข้ันตอนที่เก่ียวข้องกับงานวิจัย 
8. ท่านจะได้รับทราบว่าการยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัยนี้ท่านสามารถขอถอนตัวจากโครงการเมื่อไรก็ได้โดย
ผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัยสามารถขอถอนตัวจากโครงการโดยไม่ได้รับผลกระทบใดๆทั้งสิ้น 
9. ท่านจะได้รับเอกสารข้อมูลค าอธิบายส าหรับผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัยและส าเนาเอกสารใบยินยอมท่ีมีทั้งลายเซ็น
และวันที่ 
10. ท่านมีสิทธิในการตัดสินใจว่าจะเข้าร่วมในโครงการวิจัยหรือไม่ก็ได้โดยปราศจากการใช้อิทธิพลบังคับข่มขู่หรือการ
หลอกลวง 

  หากท่านไม่ได้รับการชดเชยอันควรต่อการบาดเจ็บหรือเจ็บปุวยที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการวิจัยหรือท่านไม่ได้รับการ
ปฏิบัติตามที่ปรากฏในเอกสารข้อมูลค าอธิบายส าหรับผู้เข้าร่วมในการวิจัยท่านสามารถร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตึกอานันทมหิดลชั้น 3 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ถนนพระราม 4 
ปทุมวันกรุงเทพฯ 10330 โทร 0-2256-4455 ต่อ 14, 15 ในเวลาราชการ 
ขอขอบคุณในการร่วมมือของท่านมาณท่ีนี้  
ค าแนะน าผู้วิจัยในการเขียนเอกสารข้อมูลค าอธิบายส าหรับผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัยและเอกสารแสดงความยินยอมเข้า
ร่วมในโครงการวิจัยตามตัวอย่างโครงร่าง 

1. ไม่ต้องส่งเอกสารค าชี้แจงมากับโครงร่าง 
2. ผู้วิจัยสามารถปรับแก้โครงร่างเอกสารข้อมูลค าอธิบายส าหรับผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัยและเอกสารแสดงความ
ยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัยให้เข้ากับบริบทงานวิจัยของตัวเองสามารถตัดหัวข้อท่ีไม่เก่ียวข้องออกเช่นถ้าเป็น
งานวิจัยที่ให้ตอบแบบสอบถามเท่านั้นสามารถตัดหัวข้อเรื่องความเสี่ยงที่ได้รับจากการเจาะเลือดได้เป็นต้น 
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มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

กระทรวงสาธารณสุข 
AF 04-09/02.0 

ตัวอย่างเอกสารข้อมูลค าอธิบายส าหรับผู้รับการวิจัย 
(Information Sheet for Research Participant) 

เริ่มใช้ 29 ตุลาคม 2562 

 

3. เอกสารข้อมูลค าอธิบายส าหรับผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัยและเอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัยที่
ผู้วิจัยจัดท าเป็นครั้งแรกให้ใส่เป็น  Version 1.0 พร้อมลงวันที่เดือนปีที่จัดท าก ากับถ้ามีการแก้ไขครั้งที่  1 ให้ใส่เป็น 
Version 2.0 พร้อมลงวันที่เดือนปีที่จัดท าก ากับและถ้ามีการแก้ไขอีกให้เปลี่ยน  Version ใหม่พร้อมลงวันที่เดือนปี
ก ากับทุกครั้งที่มีการแก้ไข 
4. ให้ลดการใช้ศัพท์แพทย์ศัพท์เทคนิคให้เหลือน้อยที่สุดในกรณีจ าเป็นไม่มีค าศัพท์ภาษาไทยให้เขียนทับศัพท์ค าอ่าน
และวงเล็บภาษาอังกฤษต่อท้าย 
ในกรณีที่วิธีด าเนินการวิจัยที่จะเกิดขึ้นกับอาสาสมัครมีหลายขั้นตอนและซับซ้อนควรสรุปเป็นตารางหรือแผนภาพ  
(Diagram) ให้เข้าใจง่าย 
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มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

กระทรวงสาธารณสุข 
AF 05-09/02.0 

ตัวอย่างเอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัย 
ส าหรับอาสาสมัครเด็กอายุ 7 ปี ถึงต่ ากว่า 12 ปี 

(Informed Assent Form) 
เริ่มใช้ 29 ตุลาคม 2562 

 

การวิจัยเรื่อง : ……………………………………………………………………………………………………….....……………………………………  
วันให้ค ายินยอมวันที่..............เดือน.....................................พ.ศ.....................  
หนูชื่อ ............................................................................................................................. .......................................  
ที่อยู่............................................................................................................................. .....................................................  
ได้อ่านรายละเอียดจากเอกสารข้อมูลค าอธิบายส าหรับผู้เข้าร่วมการวิจัยที่แนบมาฉบับวันที่  ......................................... 
และยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัยโดยสมัครใจ 
หนูได้รับส าเนาเอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัยที่หนูได้ลงนามและวันที่พร้อมด้วยเอกสารข้อมูลส าหรับ
ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยทั้งนี้ก่อนที่จะลงนามในใบยินยอมให้ท าการวิจัยนี้ 
หนูได้อ่านเอกสารและปรึกษากับหมอพยาบาลผู้ปกครองหรือญาติและเจ้าหน้าที่ในโครงการในส่วนที่หนูไม่เข้าใจและ
ต้องการรู้เพิ่มเติมจนมีความเข้าใจอย่างดีแล้วโดยหมอและพยาบาลได้ตอบค าถามต่างๆด้วยความเต็มใจไม่ปิดบังซ่อนเร้น
จนหนูพอใจ 
หนูได้อ่านและท าความเข้าใจข้อมูลเกี่ยวกับโครงการวิจัยหนูมีความเข้าใจในผลประโยชน์และผลเสียที่อาจได้รับจากการ
เข้าร่วมในโครงการวิจัยนี้และมีสิทธิที่จะถอนตัวออกจากโครงการวิจัยเมื่อใดก็ได้โดยไม่มีผลกระทบต่อการเข้ารับการรักษา
กับแพทย์ในภายหลัง 
หนูทราบจากคุณหมอและพยาบาลว่าคุณหมอและพยาบาลจะไม่มีการเก็บข้อมูลใดๆของหนูเพิ่มเติมหลังจากท่ีหนูขอ
ยกเลิกการเข้าร่วมโครงการวิจัยและต้องการให้ท าลายเอกสารและ/หรือตัวอย่างที่ใช้ตรวจสอบทั้งหมดท่ีสามารถสืบค้นถึง
ตัวหนูได้ 

...................................................................................... ลงนามอาสาสมัครเด็กอายุ 7-12 ปี 
(....................................................................................) ชื่อของอาสาสมัครเด็กตัวบรรจง 
วันที่ ...........เดือน...............................พ.ศ....................  

  ยินยอม 
ไม่ยินยอม 

ให้เก็บตัวอย่างชีวภาพ (เช่นเลือด) ที่เหลือไว้เพ่ือการวิจัยในอนาคต 
...................................................................................... ลงนามผู้ให้ความยินยอม 
(....................................................................................) ชื่อผู้ยินยอมตัวบรรจง 
วันที่ ...........เดือน...............................พ.ศ.................... 
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มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

กระทรวงสาธารณสุข 
AF 05-09/02.0 

ตัวอย่างเอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัย 
ส าหรับอาสาสมัครเด็กอายุ 7 ปี ถึงต่ ากว่า 12 ปี 

(Informed Assent Form) 
เริ่มใช้ 29 ตุลาคม 2562 

 

...................................................................................... ลงนามผู้แทนโดยชอบธรรมผู้ให้ความยินยอม 
(....................................................................................) ชื่อของผู้แทนโดยชอบธรรมตัวบรรจง 
วันที่ ...........เดือน...............................พ.ศ....................  

 
ข้าพเจ้าได้อธิบายถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัยวิธีการวิจัยอันตรายหรืออาการไม่พึงประสงค์หรือความเสี่ยงที่อาจ

เกิดข้ึนจากการวิจัยหรือจากยาที่ใช้รวมทั้งประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการวิจัยอย่างละเอียดให้ผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัยตาม
นามข้างต้นได้ทราบและมีความเข้าใจดีแล้วพร้อมลงนามลงในเอกสารแสดงความยินยอมด้วยความเต็มใจ 
 

...................................................................................... ลงนามผู้ท าวิจัย 
(....................................................................................) ชื่อผู้ท าวิจัยตัวบรรจง 
วันที่ ...........เดือน...............................พ.ศ....................  

 
...................................................................................... ลงนามพยาน 
(....................................................................................) ชื่อพยานตัวบรรจง 
วันที่ ...........เดือน...............................พ.ศ.................... 
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มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

กระทรวงสาธารณสุข 
AF 06-09/02.0 

ตัวอย่างเอกสารข้อมูลค าอธิบายส าหรับผู้รับการวิจัยเด็กอายุ 
7 ถึงต่ ากว่า 12 ปี (Information Sheet for Research 

Participant Aged 7-12 years old) 
เริ่มใช้ 29 ตุลาคม 2562 

 
ชื่อโครงการวิจัย : ............................................................................................................................................................  
ผู้วิจัยขอให้หนูเข้าร่วมในการวิจัยนี้เนื่องจากหนูเป็นเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรงขอให้หนูให้เวลาเพื่ออ่านและปรึกษากับคุณ
หมอพยาบาลผู้ปกครองเครือญาติหรือหนูสามารถถามเจ้าหน้าที่ในโครงการในส่วนที่หนูไม่เข้าใจหรือต้องการรู้เพิ่มเติม 
1. โครงการนี้คืออะไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………......……  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………........…….  
2. ทำไมจึงเกิดการศึกษาวิจัยในโครงการ 
คุณหมอของโครงการต้องการรู้ว่า…………………………………………………………………………….......…………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………........…….  
3. หนูต้องทำอะไรบ้างถ้าเข้าร่วมการวิจัย 
หนูจะได้มาพบคุณหมอทั้งหมด …….. ครั้งคือ ......................................................................................................  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………........…….  
4. ความเสี่ยงและประโยชน์ของการเข้าร่วมโครงการ 
หนูอาจรู้สึก…………………………………........……………….………………………………………………………………………………..  
5. การรักษาความลับ 

ข้อมูลทุกอย่างของหนูที่ทางโครงการเก็บรวบรวมจะถูกเก็บเป็นความลับทางโครงการจะใช้เพียงหมายเลขรหัส
แทนชื่อของหนูจะไม่มีการใช้ชื่อจริงในการวิจัยนี้ 
6. การเข้าร่วมโครงการวิจัย 

การตัดสินใจเข้าร่วมโครงการนี้ขึ้นอยู่กับตัวหนูและครอบครัวหนูมีสิทธิตัดสินใจไม่เข้าร่วมในโครงการนี้ได้และ
หากหนูเข้าร่วมโครงการแล้วหนูก็มีสิทธิที่จะถอนตัวเมื่อใดก็ได้โดยไม่จ าเป็นต้องให้เหตุผลใดๆคุณหมอผู้ดูแลหนูจะยังคงให้
การดูแลหนูตามปกต ิ

ขอบคุณที่หนูเสียสละเวลาเพ่ือท าความเข้าใจกับโครงการวิจัยนี้ขอให้หนูสอบถามและแจ้งให้ทางโครงการทราบ
สิ่งที่ยังไม่เข้าใจหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
ปัญหาหรือข้อซักถามต่างๆ 
ถ้าหนูมีค าถามเกี่ยวกับโครงการวิจัยนี้หรือเก่ียวกับการบาดเจ็บที่เก่ียวข้องกับการวิจัยหนูสามารถติดต่อ  ……………………….
โทร …………………………….… หรือเบอร์โทรศัพท์มือถือกรณีฉุกเฉิน  24 ชั่วโมง  
….............................………………………………….. 

ส าหรับค าถามเกี่ยวกับโครงการวิจัยสิทธิของหนูและอันตรายที่เกิดจากการวิจัยหนูสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้เป็น
อิสระจากโครงการวิจัยนี้ที่ .................................... ผู้ให้ค าปรึกษา  ..........................................................ที่โทรศัพท์
หมายเลข ..................................... 
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มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

กระทรวงสาธารณสุข 
AF 07-09/02.0 

ตัวอย่างเอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัย 
ส าหรับผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง 

(Informed Consent Form) 
เริ่มใช้ 29 ตุลาคม 2562 

 

โครงการวิจัยเรื่อง..............................................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................................................  
วันให้ความยินยอมวันที่..............เดือน........................................พ.ศ..................................................  

ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว..............................................................................................................(ชื่อ -นามสกุล 
ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง) ที่อยู่..............................................................................................................................  
ซึ่งมีความสัมพันธ์เป็น ....................................ของด.ช./ ด.ญ./ นาย/ นาง/นางสาว .......................................................... 
(ชื่อ-นามสกุลของผู้เข้าร่วมการวิจัย) ได้อ่านรายละเอียดจากเอกสารข้อมูลค าอธิบายส าหรับผู้เข้าร่วมการวิจัยที่แนบมา
ฉบับวันที่...........................แล้วข้าพเจ้ายินยอมให้ด.ช./ด.ญ./นาย/นาง/นางสาว................................................................. 
(ชื่อ-นามสกุลของผู้เข้าร่วมวิจัย) เข้าร่วมในโครงการวิจัยโดยสมัครใจ 

ข้าพเจ้าได้รับส าเนาเอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัยที่ข้าพเจ้าได้ลงนามและวันที่พร้อมด้วย
เอกสารข้อมูลค าอธิบายส าหรับผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัยทั้งนี้ก่อนที่จะลงนามในใบยินยอมเข้าร่วมในการวิจัยนี้ข้าพเจ้า
และผู้เข้าร่วมการวิจัยได้รับการอธิบายจากผู้วิจัยถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัยระยะเวลาของการท าวิจัยวิธีการวิจัยอันตราย
หรืออาการท่ีอาจเกิดข้ึนจากการวิจัยหรือจากยาที่ใช้รวมทั้งประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการวิจัยและแนวทางรักษาโดยวิธีอ่ืน
อย่างละเอียด  (ปรับปรุงข้อความให้สอดคล้องกับ  context ของโครงการวิจัย ) ข้าพเจ้าและผู้เข้าร่วมการวิจัยมีเวลาและ
โอกาสเพียงพอในการซักถามข้อสงสัยทั้งหมดจนมีความเข้าใจอย่างดีแล้วโดยผู้วิจัยได้ตอบค าถามต่างๆที่ข้าพเจ้าและ
ผู้เข้าร่วมการวิจัยสงสัยด้วยความเต็มใจไม่ปิดบังซ่อนเร้นจนข้าพเจ้าและผู้เข้าร่วมการวิจัยพอใจ 

ข้าพเจ้าและผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัยได้รับทราบจากผู้วิจัยว่าหากเกิดอันตรายใดๆจากการวิจัยดังกล่าวผู้เข้าร่วม
วิจัยจะได้รับการรักษาพยาบาลโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (และระบุว่าจะได้รับการชดเชยจากผู้สนับสนุนการวิจัยหรือไม่)  

ข้าพเจ้าเข้าใจถึงสิทธิที่จะบอกเลิกการเข้าร่วมการวิจัยเมื่อใดก็ได้โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งเหตุผลและการบอกเลิก
การเข้าร่วมการวิจัยนี้จะไม่มีผลต่อการรักษาโรคหรือสิทธิอื่นๆที่ผู้เข้าร่วมการวิจัยจะพึงได้รับต่อไป 
ผู้วิจัยรับรองว่าจะเก็บข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับตัวของผู้เข้าร่วมการวิจัยเป็นความลับและจะเปิดเผยได้เฉพาะเมื่อได้รับการ
ยินยอมจากข้าพเจ้าเท่านั้นบุคคลอื่นในนามของบริษัทผู้สนับสนุนการวิจัยคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน
และส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาอาจจะได้รับอนุญาตให้เข้ามาตรวจและประมวลข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าร่วม
การวิจัยทั้งนี้จะต้องกระท าไปเพื่อวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเท่านั้นโดยการตกลงที่จะเข้าร่วมการ
ศึกษาวิจัยนี้ข้าพเจ้าได้ให้ความยินยอมที่จะให้มีการตรวจสอบข้อมูลประวัติทางการแพทย์ของผู้เข้าร่วมการวิจัยได้ 
ผู้วิจัยรับรองว่าจะไม่มีการเก็บข้อมูลใดๆของผู้เข้าร่วมการวิจัยเพิ่มเติมหลังจากท่ีข้าพเจ้าขอยกเลิกการเข้าร่วม
โครงการวิจัยและต้องการให้ท าลายเอกสารและ /หรือตัวอย่างที่ใช้ตรวจสอบทั้งหมดท่ีสามารถสืบค้นถึงตัวผู้เข้าร่วมการ
วิจัย 

ข้าพเจ้าเข้าใจว่าข้าพเจ้าและผู้เข้าร่วมการวิจัยมีสิทธิที่จะตรวจสอบหรือแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าร่วมการวิจัยและ
สามารถยกเลิกการให้สิทธิในการใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าร่วมการวิจัยได้โดยต้องแจ้งให้ผู้วิจัยรับทราบ 
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มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

กระทรวงสาธารณสุข 
AF 07-09/02.0 

ตัวอย่างเอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัย 
ส าหรับผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง 

(Informed Consent Form) 
เริ่มใช้ 29 ตุลาคม 2562 

 
ข้าพเจ้าได้ตระหนักว่าข้อมูลในการวิจัยรวมถึงข้อมูลทางการแพทย์ที่ไม่มีการเปิดเผยชื่อของผู้เข้าร่วมการวิจัยจะ

ผ่านกระบวนการต่างๆเช่นการเก็บข้อมูลการบันทึกข้อมูลในแบบบันทึกและในคอมพิวเตอร์การตรวจสอบการวิเคราะห์
และการรายงานข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการรวมทั้งการใช้ข้อมูลทางการแพทย์ในอนาคตหรือการวิจัยทางด้าน
เภสัชภัณฑ์เท่านั้น 

ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความข้างต้นและมีความเข้าใจดีทุกประการแล้วยินดีให้ด .ช./ด.ญ./นาย /นาง /นางสาว  
........................................................................(ชื่อ-นามสกุลของผู้เข้าร่วมวิจัย) เข้าร่วมในโครงการวิจัยด้วยความเต็มใจจึง
ได้ลงนามในเอกสารใบยินยอมนี ้

...................................................................................... ลงนามผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง 
(....................................................................................) ชื่อผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง (ตัวบรรจง)  
......................................................................................ความสัมพันธ์ของผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครองกับ 

ผู้เข้าร่วมการวิจัย 
วันที่ ............เดือน..................................พ.ศ................  

 
ข้าพเจ้ายินยอม 

ไม่ยินยอม 
ให้เก็บตัวอย่างชีวภาพที่เหลือของด.ช./ด.ญ./นาย/นาง/นางสาว 
.............................................................................. (ชื่อ-นามสกุลของผู้เข้าร่วมวิจัย) ไว้เพ่ือการวิจัยในอนาคต 
............................................................................. ลงนามผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง 
(...........................................................................) ชื่อผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครองตัวบรรจง 
วันที่ .........เดือน............................พ.ศ................  
ข้าพเจ้าได้อธิบายถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัยวิธีการวิจัยอันตรายอาการไม่พึงประสงค์หรือความเสี่ยงที่อาจ

เกิดข้ึนจากการวิจัยหรือจากยาที่ใช้รวมทั้งประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการวิจัยอย่างละเอียดให้ผู้แทนโดยชอบธรรม / 
ผู้ปกครองของผู้เข้าร่วมการวิจัยตามนามข้างต้นได้ทราบและมีความเข้าใจดีแล้วพร้อมลงนามลงในเอกสารแสดงความ
ยินยอมด้วยความเต็มใจ 

...................................................................................... ลงนามผู้ท าวิจัย 
(....................................................................................) ชื่อผู้ท าวิจัยตัวบรรจง 
วันที่ ...........เดือน...............................พ.ศ....................  
...................................................................................... ลงนามพยาน 
(....................................................................................) ชื่อพยานตัวบรรจง 
วันที่ ...........เดือน...............................พ.ศ....................  
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มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

กระทรวงสาธารณสุข 
AF 08-09/02.0 

เอกสารรับรองโครงการวิจัย แบบ Full board เริ่มใช้ 29 ตุลาคม 2562 
COA No. …………. 
REC No. ..……….. 

 
 

 

(ชื่อหน่วยงาน, ภาษาอังกฤษ)................................................ 
Ministry of Public Health 

Address …………………., …………………………………Road, …………………………………District, 
Province…………………….Zip code ……………….., Thailand, Tel 662-xxx-xxxx ext........... 

 

Certificate of Approval 
The Research Ethics Committee of the ……………………………………………the Ministry of Public Health 

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    : 
Study Center   : 
Principal Investigator  : 
Review Method   : Full board 
Continuing Report   : At least once annually or submit the final report if finished. 

/Every 6 months. /Every 3 months. 
Document Reviewed : 
              Signature :.............................................................  
                (……………………....………………………..…) 
          Chairman of the Human Research EthicsCommittee      
     Maharaj NakhonSi Thammarat Hospital 
 
                  Signature :............................................................. 

                  (……………………....………………………..…) 
            Assistant Director for Health Service System Development 
          Acting as the director of MaharajNakhon Si Thammarat Hospital 

Date of Approval :    Approval Expire Date : 
Approval is granted subject to the following conditions: (see back of this Certificate) 
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มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

กระทรวงสาธารณสุข 
AF 08-09/02.0 

เอกสารรับรองโครงการวิจัย แบบ Full Board เริ่มใช้ 29 ตุลาคม 2562 
 

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 REC’s seal of approval ; and return one copy of such documents of 
the first subject recruited to the REC for the record;  
3. Report to the REC Board any serious adverse event or any changes in the research activity within 
five working days;  
4. Provide reports to the REC 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.  
 
* A list of the RECn members (names and positions) present at the meeting of REC on the date of 
approval of this study has been attached. All approved documents will be forwarded to the principal 
investigator. 
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มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

กระทรวงสาธารณสุข 
AF 08-09/02.0 

เอกสารรับรองโครงการวิจัย แบบ Full board เริ่มใช้ 29 ตุลาคม 2562 
 

COA No. ………….  
REC No...……….. 

 
ชื่อหน่วยงานโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

กระทรวงสาธารณสุข 
ที่อยู่ 198 ถนนราชด าเนิน อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทร. 075340250 

 
ตัวอย่างเอกสารรับรองโครงการวิจัย 

  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชด าเนินการให้การรับรอง
โครงการวิจัยตามแนวทางหลักจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ที่เป็นมาตรฐานสากลได้แก่  Declaration of Helsinki, 
The Belmont Report, CIOMS Guideline และ International Conference on Harmonization in Good 
Clinical Practice หรือ ICH-GCP  
ชื่อโครงการ   :  
เลขที่โครงการวิจัย : -  
ผู้วิจัยหลัก   :  
สังกัดหน่วยงาน  :  
วิธีทบทวน   : คณะกรรมการเต็มชุด (Full board)  
รายงาน    : ส่งรายงานความก้าวหน้าอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปีหรือส่งรายงานฉบับสมบูรณ์หากด าเนินโครงการ 
ความก้าวหน้า เสร็จสิ้นก่อน  1 ปี/ส่งรายงานความก้าวหน้าอย่างน้อยทุก  6 เดือน/ส่งรายงานความก้าวหน้า

อย่างน้อยทุก 3 เดือนความก้าวหน้า 
เอกสารรับรอง :  
 
                  ลงนาม : .......................................................................  
                      (……………………....………………………..…) 
                    ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  
                      โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช  
                  ลงนาม : ......................................................................  
                    (นางจันทร์จิรา ก๋งอุบล) 
                  ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
              ปฏิบัติราชการแทนผู้อ านวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

 
วันที่รับรอง :           วันหมดอาย ุ:  
 
ทั้งนี้การรับรองนี้มีเงื่อนไขดังที่ระบุไว้ด้านหลังทุกข้อ (ดูด้านหลังของเอกสารรับรองโครงการวิจัย) 
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มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

กระทรวงสาธารณสุข 
AF 09-09/02.0 

เอกสารรับรองโครงการวิจัย แบบ Full Board เริ่มใช้ 29 ตุลาคม 2562 
 

นักวิจัยทุกท่านที่ผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจัยต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
1. ด าเนินการวิจัยตามที่ระบุไว้ในโครงร่างการวิจัยอย่างเคร่งครัด 
2.ใช้เอกสารแนะน าอาสาสมัครใบยินยอม  (และเอกสารเชิญเข้าร่วมวิจัยหรือใบโฆษณาถ้ามี ) แบบสัมภาษณ์และหรือ
แบบสอบถามเฉพาะที่มีตราประทับของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมเท่านั้นและส่งส าเนาเอกสารดังกล่าวที่ใ ช้                      
กับผู้เข้าร่วมวิจัยจริงรายแรกมาที่ส านักงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เพ่ือเก็บ
ไว้เป็นหลักฐาน 
3.รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นหรือการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมวิจัยใดๆต่อคณะกรรมการพิจารณา
จริยธรรมการวิจัยภายใน 7วันท าการ 
4. ส่งรายงานความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยตามเวลาที่ก าหนดหรือเมื่อได้รับการร้องขอ  
5. หากการวิจัยไม่สามารถด าเนินการเสร็จสิ้นภายในก าหนดผู้วิจัยต้องยื่นขอความเห็นชอบใหม่ก่อนหมดอายุ  1 เดือน 
6. หากการวิจัยเสร็จสมบูรณ์ผู้วิจัยต้องแจ้งปิดโครงการตามแบบฟอร์มของคณะการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 
 

* รายชื่อของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ (ชื่อและต าแหน่ง ) ที่อยู่ในที่ประชุมวันที่รับรองโครงการวิจัย
ได้แนบมาด้วยเอกสารที่รับรองทั้งหมดจะถูกส่งไปยังผู้วิจัยหลัก 
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มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

กระทรวงสาธารณสุข 
AF 09-09/02.0 

แบบแจ้งผลพิจารณาจริยธรรมการวิจัย เริ่มใช้ 29 ตุลาคม 2562 
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนงานส านักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์…………………….....(หน่วยงาน)โทร …………...…………  
ที…่………….../25…………… วันที่……………………………………….……………………………  
เรื่องแจ้งผลพิจารณาจริยธรรมการวิจัย 
เรียน……………………………………  
จากการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยครั้งที่....../25.........ในวันที่…....เดือน...........……..พ.ศ. 25....……  
ได้พิจารณาโครงการวิจัยเรื่อง…………………………………………………………………………………......................................………  
ผู้วิจัยหลัก ……………………………………………………………………………………………………………………...........................  
คณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้การรับรองจริยธรรมการวิจัยหลังจากผู้วิจัยแก้ไข/ปรับปรุงข้อความตามมติของที่ประชุม
ดังนี้ 

- Investigator  
1.  
- Protocol  
1.  
- Patient / Participant Information Sheet  
1.  
- Consent Form  
1.  
- Others  
1.  
คณะกรรมการมีความเห็นให้ผู้วิจัยส่งรายงานความก้าวหน้าอย่างน้อย30 วัน หรือส่งรายงานฉบับสมบูรณ์หากด าเนิน

โครงการเสร็จสิ้นก่อน 1 ปี 
โครงการวิจัยของท่านอาจได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย  
จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดด าเนินการตามเงื่อนไขข้างต้นพร้อมทั้งส่งเอกสารที่ได้แก้ไขมายังส านักงาน

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์โรงพยาบาล ..............................................จ านวน 3 ชุดและ Highlight 
ตรงส่วนที่มีการปรับแก้ไขภายในวันที่  …..……….. พ.ศ. 25....……. เมื่อพ้นก าหนดนี้แล้วสนง . จะแจ้งเตือนอีกครั้งใน
ระยะเวลา30 วัน หากท่านยังไม่ส่งเอกสารปรับแก้ไขเข้ามาทางสนง . จะขอถอนโครงการของท่านออกก่อนอย่างไรก็ตาม
ท่านสามารถยื่นโครงการวิจัยขอรับการพิจารณาได้ใหม่ 

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

ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
ส าเนาเรียน …………………………………………….....  
ติดต่อประสานงาน ……………………………………..  
โทร 0-2.............................................................  
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โครงการวิจัยเรื่อง............................................................................................................................. ..............................  
 
เรียน ท่านผู้มีเกียรติที่เก่ียวข้อง 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ........................................................................................................... .......................  
............................................................................... ...........................................................................................................  
คำชี้แจงข้ันตอนการดำเนินการ 

(คณะ) ผู้วิจัยจะท าการผ่าตัดศพโดย....................................................................................... ................................  
(ขั้นตอนการท าพอเข้าใจ)............................................................................................................................ ........................  
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ท่านจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ใดๆโดยตรงจากการยินยอมให้ใช้ศพเพ่ือการวิจัยนี้แต่ผลการวิจัยอาจจะน าไปใช้ใน
การ..................................................................เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อ............................................................ในอนาคต 
การรักษาความลับและการปฏิบัติต่อศพ 

(คณะ) ผู้วิจัยรับรองว่าจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเป็นความลับจะเปิดเผยเฉพาะผลวิจัยในภาพรวมและ 
(คณะ) ผู้วิจัยจะปฏิบัติต่อศพด้วยความเคารพตามวัฒนธรรมและประเพณีท่ีดีงาม 
ค่าตอบแทน 

(คณะ) ผู้วิจัยจะไม่มีค่าตอบแทนใดๆให้แก่ท่านจากการให้ความยินยอมเพ่ือการวิจัยนี้  
คำยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรม 

ข้าพเจ้าได้อ่านและท าความเข้าใจในข้อความทั้งหมดของใบยินยอมครบถ้วนแล้วข้าพเจ้าอนุญาตให้คณะผู้วิจัยท า
การผ่าตัดศพเพ่ือการวิจัยดังกล่าวด้วยความสมัครใจโดยไม่มีการบังคับหรือให้อามิสสินจ้างใดๆทั้งนี้ข้าพเจ้าเข้าใจว่า
ข้าพเจ้ามีสิทธิที่จะถอนหรือยกเลิกความยินยอมเมื่อใดก็ได้ 
 

...................................................................................... ลงนามผู้แทนโดยชอบธรรม 
(....................................................................................) ชื่อผู้แทนโดยชอบธรรมตัวบรรจง 
.......................................................ความสัมพันธ์ของผู้แทนโดยชอบธรรมกับศพที่เสียชีวิต 

 
...................................................................................... ลงนามพยาน 
(....................................................................................) ชื่อพยานตัวบรรจง 
วันที่ ..........เดือน............................พ.ศ........................  
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วันที่ ..........เดือน................พ.ศ............... สถานที่ติดต่อ ..................................... เบอร์โทรศัพท์....................................  
ข้าพเจ้าได้อธิบายถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัยและวิธีการวิจัยรวมทั้งประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการวิจัยอย่าง

ละเอียดให้ผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เข้าร่วมวิจัยตามนามข้างต้นได้ทราบและมีความเข้าใจดีแล้วพร้อมลงนามลงใน
เอกสารแสดงความยินยอมด้วยความเต็มใจ 

...................................................................................... ลงนามผู้ท าวิจัย 
(....................................................................................) ชื่อผู้ท าวิจัยตัวบรรจง 
วันที่ ..........เดือน............................พ.ศ........................  
 
...................................................................................... ลงนามพยาน 
(....................................................................................) ชื่อพยานตัวบรรจง 
วันที่ ..........เดือน............................พ.ศ........................ 
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BIOLOGICAL MATERIAL TRANSFER AGREEMENT FORACADAMIC RESEARCH ONLY 
[Recipient Organisation'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 ร 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). 
4. MODIFICATIONS: Substances created by the RECIPIENT which contain/incorporate the 
MATERIAL. 
5. COMMERCIAL PURPOSEES: The sale, lease, license, or other transfer of the MATEREAIL 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. 
6. NONPROFIT ORGANIZATION(S): A university or other institution of higher education, a scientific research 
organization, or government agency.  
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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 objects, in clinical trials, or for diagnostic purposes involving human subjects without 
the written consent of the PROVIDER; 
(c) is to be used only at the RECIPIENT ORGANIZATION and only in the RECIPIENT SCIENTIST'ร 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. 
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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 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 publicise the results of the research with the MATERIAL as soon as 
reasonably possible, ( b ) t o  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. 



219 

 

 

มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

กระทรวงสาธารณสุข 
AF 11-09/02.0 

BIOLOGICAL MATERIAL TRANSFER AGREEMENT 
FOR ACADAMIC RESEARCH ONLY 

เริ่มใช้ 29 ตุลาคม 2562 

 
 

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 
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. 

14. 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. 

15. 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 For and on behalf of 
RECIPIENT ORGANIZATION RPOVIDER ORGANIZATION 

Signature: 
Name: 
Date: 

Signature: 
Name: 
Date: 

RECIPIENT SCIENTIST 

Signature:  ________  
Name:  ________  
Title:  ________  
Date:  _________  

Witness Witness 

Signature: 
Name: 
Title: 

Signature: 
Name: 
Title: 
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ตัวอย่างเครื่องมือทางการแพทย์ที่จะศึกษาที่มีความเสี่ยงน้อย 
NON-SIGNIFICANT RISK DEVICE STUDIES  

EXAMPLES : 
● Bio-stimulation Lasers for treatment of pain  
● Caries Removal Solution  
● Daily Wear Contact Lenses and Associated Cleaners and Solutions  
● Dental Filling Materials, Cushions or Pads made from traditional materials and designs  
● Denture Repair Kits and Re-aligners  
● Gynecologic Laparoscope and Accessories at power levels established prior to May 28, 1976 
(excluding use in female sterilization)  
● Externally worn Monitor for Insulin Reactions  
● Jaundice Monitor for Infants  
● Magnetic Resonance Imaging (MRI) Devices within specified physical parameters  
● Menstrual Pads  
● Menstrual Tampons of “old” materials (used prior to May 28, 1976)  
● Non-implantable Male Reproductive Aids  
● Ob/Gyn Diagnostic Ultrasound (within specified parameters)  
● Transcutaneous Electric Nerve Stimulation (TENS) Devices for treatment of pain  
● Wound Dressings, excluding absorbable hemostatic devices and dressings 
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ตัวอย่างเครื่องมือทางการแพทย์ที่จะศึกษาที่มีความเสี่ยงมาก  
SIGNIFICANT RISK DEVICE STUDIES  

EXAMPLES : 
General Medical Use  
Catheters:  
■ Cardiology-diagnostic, treatment, transluminal coronary angioplasty, intra-aortic balloon with 
control system  
■ Gastroenterology and Urology-biliary and urologic  
■ General Hospital-long-term percutaneous, implanted, subcutaneous and intravascular  
■ Neurology - cerebrovascular, occlusion balloon  
■ Collagen Implant Material for use in ear, nose and throat, orthopedics and plastic surgery  
■ Lasers for use in Ob/Gyn, cardiology, gastro-enterology, urology, pulmonary, ophthalmology and 
neurology  
■ Tissue Adhesives for use in neurology, gastro-enterology, ophthalmology, general and plastic 
surgery, and cardiology  
Anesthesiology  
■ Respiratory Ventilators  
■ Electro-anesthesia Apparatus  
■ Gas Machines for Anesthesia or Analgesia  
■ High Frequency Jet Ventilators greater than 150 BPM  
Cardiovascular  
■ Arterial Embolization Device  
■ Artificial Heart, permanent implant and short term use  
■ Cardiac Bypass Systems: oxygenator, cardiopulmonary blood pump, ventricular assist devices 
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มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

กระทรวงสาธารณสุข 
AF 01-10/02.0 

ตัวอย่างเครื่องมือทางการแพทย์ที่จะศึกษาที่มีความเสี่ยงน้อย 
และความเสี่ยงมาก 

เริ่มใช้ 29 ตุลาคม 2562 

 

■Cardiac Pacemaker/Pulse Generator: implantable, external transcutaneous, antitachycardia, 
esophageal  
■ Cardiovascular/Intravascular Filters  
■ Coronary Artery Retroperfusion System  
■ DC-Defibrillators  
■ Implantable Cardioverters 
■ Laser Coronary Angioplasty Device  
■ Pacemaker Programmer  
■ Percutaneous Conduction Tissue Ablation Electrode  
■ Replacement Heart Valve  
■ Vascular and Arterial Graft Prostheses  
DENTAL  
■Endosseous Implant  
Ear, Nose and Throat  
■ Cochlear Implant  
■ Total Ossicular Prosthesis Replacement  
■ Gastroenterology and Urology  
■ Anastomosis Device  
■ Endoscope and/or Accessories  
■ Extracorporeal Hyperthermia System  
■ExtrocorporealPhotophersis System  
■ Extracorporeal Shock-Wave Lithotriptor 
■ Kidney Perfusion System  
■ Mechanical/Hydraulic Impotence and Incontinence Devices  
■ Implantable Penile Prosthesis  
■ Peritoneal Shunt 
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มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

กระทรวงสาธารณสุข 
AF 01-10/02.0 

ตัวอย่างเครื่องมือทางการแพทย์ที่จะศึกษาที่มีความเสี่ยงน้อย 
และความเสี่ยงมาก 

เริ่มใช้ 29 ตุลาคม 2562 

 

General and Plastic Surgery  
■ Absorbable Hemostatic Agents  
■ Artificial Skin  
■ Injectable Silicone  
■ Implantable Prostheses: chin, nose, cheek, ear  
■ Sutures  
General Hospital  
■ Infusion Pumps: Implantable and closed-loop, depending on infused drug  
■ Implantable Vascular Access Devices  
Neurology  
■ Hydrocephalus Shunts  
■ Implanted Intracerebral/Subcortical Stimulator  
■ Implanted Intracranial Pressure Monitor  
■Implanted Spinal Cord and Nerve Stimulators and Electrodes  
Obstetrics and Gynecology  
■ Cervical Dilator  
■ Chorionic Villus Sampling Catheter, phase II (pregnancy continued to term)  
■ Contraceptive Devices: tubal occlusion, cervical cap, diaphragm, intrauterine device (IUD) and 
introducer, and sponge  
Ophthalmics 
■ Extended Wear Contacts Lens  
■ Intraocular Lens (investigations subject to 21 CFR 813)  
■ Eye Valve Implant  
■ Retinal Reattachment Systems: sulfur hexafluoride, silicone oil, tacks, perfluoropropane 
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มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

กระทรวงสาธารณสุข 
AF 01-10/02.0 

ตัวอย่างเครื่องมือทางการแพทย์ที่จะศึกษาที่มีความเสี่ยงน้อย 
และความเสี่ยงมาก 

เริ่มใช้ 29 ตุลาคม 2562 

 

Orthopedics  
■Implantable Prostheses: ligament, tendon, hip, knee, finger  
■Bone Growth Stimulator  
■Calcium Tri-Phosphate/Hydroxyapatite Ceramics  
■Xenografts 
Radiology  
■Hyperthermia Systems and Applicators 
  



226 

 

มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

กระทรวงสาธารณสุข 
AF 02-10/02.0 

แบบฟอร์มประเมินโครงร่างการวิจัยเครื่องมือแพทย์ 
โดยกรรมการผู้ทบทวน 

เริ่มใช้ 29 ตุลาคม 2562 

 

หมายเลขโครงการ 
.…………………….... 

ชื่อโครงการ (ไทย) 
               (English) 

ชื่อผู้วิจัยหลักฝุาย  

ชื่อกรรมการผู้ประเมิน  ผู้ประเมินหลัก 
1st

 2nd
 3rd 

 Full board review 

ประเด็นที่พิจารณา 
A B NA A = appropriate, B = 

Inappropriate, 
NA = Not applicable หมายความว่า
ไม่เกี่ยวข้องหรือไม่ต้องม ี

คุณสมบัติของผู้วิจัย    การท าวิจัยเครื่องมือแพทย์ PI ต้องมี 
GCP Training 

คุณวุฒิ ความเชี่ยวชาญ     
วุฒิบัตรการอบรม GCP     

ประเมินโครงการ (Protocol)    ความเห็น/ข้อเสนอแนะ 
1. คุณค่าของงานวิจัย (Research Value/Merit)     
2. ความถูกต้องและมีเหตุผลของงานวิจัย (Research Validity)     

2.1 หลักการและเหตุผล (Rationale)     

2.2 การออกแบบและระเบียบวิธีวิจัย(Appropriate Design and Methodology)     
2.3 ขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size)     
2.4 การวิเคราะห์ทางสถิติ (Statistical Analysis)     

3. เกณฑ์คัดเข้า/คัดออก (Inclusion/ Exclusion Criteria)     

3.1 ท าให้เชื่อมั่นว่าเลือกอย่างยุติธรรม (Assure Fair Selection)     

3.2 สามารถตอบค าถามวิจัย (Answer Research Question)     
3.3 เกี่ยวข้องกับกลุ่มเสี่ยง (Concern about Risk Group)     

4. ความเสี่ยง (เสี่ยงต่อใคร ………………………….................................)     

5. ประโยชน์ (ประโยชน์ต่อใคร…………………….....................……..…….)     
6. ความเปราะบาง (Vulnerability)     

7. เพ่ิมการรักษาความปลอดภัย (Additional Safeguard)     
7.1 การรับอาสาสมัครเหมาะสม (Appropriate Recruitment)     

7.2 กระบวนการขอความยินยอมอย่างเพียงพอ(Adequate Informed 
Consent Process) 

    

7.3 มีการรักษาเป็นที่ยอมรับ (Acceptable Treatment Available)     
8. ข้อตกลงการส่งตัวอย่างชีวภาพ/ข้อตกลงการทาวิจัยทางคลินิก 
(MTA/CTA (Material Transfer Agreement/Clinical Trial Agreement) 
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มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

กระทรวงสาธารณสุข 
AF 02-10/02.0 

แบบฟอร์มประเมินโครงร่างการวิจัยเครื่องมือแพทย์ 
โดยกรรมการผู้ทบทวน 

เริ่มใช้ 29 ตุลาคม 2562 

 
9. อื่นๆ (เช่น การติดปูายโฆษณา, แบบบันทึกข้อมูล (Advertising, CRF, etc.     

เครื่องมือแพทย์ (Medical Device) Y N NA Y=Yes, N=No, NA=Not applicable 
หมายความว่าไม่เกี่ยวข้องหรือไม่ต้องมี 

1. Imported     
1.1 Certificate from Thai FDA     

1.2 Detailed Description of Medical Device     

1.3 Certificate of Free Sale     
2. Product of Thailand     

2.1 Detailed Description of Medical Device     

3. Invasiveness of the Device     

3.1 Non-invasive     

3.2 Invasive     

4. Risk of the Device     

4.1 Non-significant risk     

4.2 Significant risk*     

การให้ความยินยอมโดยได้รับข้อมูล ส่วนประกอบของเอกสาร(ICH GCP 4.8.10) ความเห็น/ข้อเสนอแนะ 

1. เอกสารข้อมูลค าชี้แจง/อธิบายส าหรับอาสาสมัครที่เข้าร่วมการวิจัย  

1.1 หัวข้อเรื่องที่จะท าการวิจัย     
1.2 ภาษาท่ีใช้เข้าใจง่าย     

1.3 มีข้อความระบุว่าเป็นงานวิจัย     

1.4 เหตุผลที่อาสาสมัครได้รับเชิญให้เข้าร่วมในโครงการวิจัย     
1.5 วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย     
1.6 จ านวนอาสาสมัครที่เข้าร่วมในโครงการวิจัย     
1.7 วิธีด าเนินการที่จะปฏิบัติต่อผู้เข้าร่วมวิจัย     
1.8 ระยะเวลาที่อาสาสมัครแต่ละคนจะต้องอยู่ในโครงการวิจัย     

1.9 ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจากการวิจัยต่ออาสาสมัคร 
โดยตรง และ/หรือประโยชน์ต่อชุมชน/สังคม/เกิดความรู้ใหม่ 

    

1.10 ความเสี่ยง ความไม่สบาย หรือความไม่สะดวก ท่ีอาจเกิดขึ้น 
แก่อาสาสมัคร ในการเข้าร่วมในโครงการวิจัย 

    

1.11 ทางเลือกหรือกระบวนการรักษาอื่นๆ ในกรณีที่อาสาสมัครไม่เข้าร่วมใน
โครงการวิจัย 
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มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

กระทรวงสาธารณสุข 
AF 02-10/02.0 

แบบฟอร์มประเมินโครงร่างการวิจัยเครื่องมือแพทย์ 
โดยกรรมการผู้ทบทวน 

เริ่มใช้ 29 ตุลาคม 2562 

 
1.12 การให้เงินชดเชยค่าเดินทาง การเสียเวลา ความไม่สะดวก 
ไม่สบาย และรายได้ที่เสียไปจากการที่อาสาสมัครเข้าร่วมการวิจัย วิธีการให้
และเวลาที่ให ้

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

1.13 การให้การรักษาพยาบาลหรือค่าชดเชย เมื่อมีความเสียหายหรือ 
อันตรายที่เกิดจากการวิจัย 

 
 

 
 

 
 

 
 

1.14 แหล่งเงินทุนวิจัย และสถาบันที่ร่วมในการท าวิจัย     
1.15 การวิจัยทางพันธุศาสตร์จะต้องมีการขอความยินยอมและมีการให้
ค าปรึกษาเกี่ยวกับ genetic counseling 

 
 

 
 

 
 

 
 

1.16 การขอเก็บตัวอย่างท่ีเหลือจากการวิจัย และระยะเวลาที่เก็บเพื่อการ
ตรวจเพิ่มเติมในอนาคต หรือเพื่อการศึกษาใหม่ในอนาคต 
ต้องมีการขอความยินยอมเพื่อเก็บตัวอย่างท่ีเหลือ แต่การใช้ 
ตัวอย่างนั้นจะต้องยื่นเรื่องให้คณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

1.17 บุคคลและหมายเลขโทรศัพท์ ท่ีสามารถติดต่อได้ตลอด 24ช่ัวโมง ใน
กรณีที่อาสาสมัครเกิดเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค ์

 
 

 
 

 
 

 
 

1.18 หมายเลขโทรศัพท์ส านักงานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม 
การวิจัยที่อาสาสมัครสามารถติดต่อกรณีมีข้อร้องเรียน 

 
 

 
 

 
 

(หากมีการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามข้อมูลใน
เอกสารท่านสามารถร้องเรียนได้ที่....) 

1.19 มีเอกสารข้อมูลฯ ฉบับท่ีเหมาะส าหรับเด็กอายุ 7-12 ปี    (ใช้ภาษาง่ายๆ ส าหรับเด็กที่จะเข้าใจได้) 

2. หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัย (Consent Form) 
2.1 มีข้อความ “อาสาสมัครมีอิสระที่จะปฏิเสธ หรือถอนตัวจากโครงการ 
วิจัย เมื่อใดก็ได้ โดยไม่มีผลใดๆ ต่อการรักษาพยาบาลที่ควรจะ 
ได้รับตามมาตรฐาน หรือสูญเสียผลประโยชน์ใด ”ๆ 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

2.2 ขอบเขตการรักษาความลับของข้อมูลเกี่ยวกับอาสาสมัคร     
2.3 ความเหมาะสมของการลงนามโดยผู้เข้าร่วมการวิจัย และ/หรือ 
ผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมาย 

 
 

 
 

 
 

 
 

2.4 ความเหมาะสมของการแสดงความยินยอมของผู้เข้าร่วมการวิจัยที่ไม่
สามารถอ่านและเขียนได ้

 
 

 
 

 
 

 
 

2.5 ความเหมาะสมของการขอ assent และการลงนาม (เด็กอาย7ุ-18 ปี) 
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มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

กระทรวงสาธารณสุข 
AF 02-10/02.0 

แบบฟอร์มประเมินโครงร่างการวิจัยเครื่องมือแพทย์ 
โดยกรรมการผู้ทบทวน 

เริ่มใช้ 29 ตุลาคม 2562 

 

การตัดสินใจ : ประเภทความเสี่ยง/ประโยชน์ (Decision : Risk/Benefit Category) 
การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงเพียงเล็กน้อย (Research involving not greater than minimal risk.) 

การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงมากกว่าปกติแต่ได้แสดงถึงประโยชน์ต่ออาสาสมัครโดยตรงในอนาคต (Research involving 
greater than minimal risk but presenting the prospect of direct benefit to the individual subjects) 

การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงมากกว่าปกติและไม่ได้แสดงถึงประโยชน์ต่ออาสาสมัครโดยตรงในอนาคต แต่มีความเป็นไปได ้
ที่จะน าความรู้เกี่ยวกับเรื่องความผิดปรกติหรือภาวะของโรคของอาสาสมัครไปใช้กับผู้ปุวยคนอ่ืนๆได้ (Research involving 
greater than minimal risk and no prospect of direct benefit to individual subjects, but likely to yield 
generalizable knowledge about the subject’s disorder or condition) 

การวิจัยที่มีนัยยะหนึ่งที่สามารถพิสูจน์ได้ถึงโอกาสที่จะเข้าใจ, ปูองกัน หรือบรรเทาปัญหาร้ายแรงที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ หรือ 
สวัสดิภาพความเป็นอยู่ท่ีดีของเด็ก (Research not otherwise approvable which presents an opportunity to understand, 
prevent, or alleviate a serious problem affecting the health or welfare of children) 
 

 
ลายเซ็นผู้วิจัย …..………….......................................................... 
    (........................................................................) 
    วันที่ทบทวน .........../...................../................. 
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มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

กระทรวงสาธารณสุข 
AF 01-12/02.0 

แบบย่ืนส่วนแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการวิจัย เริ่มใช้ 29 ตุลาคม 2562 
 
ค าแนะน า : กรุณา / ในช่องที่เก่ียวข้องและแนบเอกสาร ถ้าจ าเป็น 
ชื่อโครงการ 

(ไทย)............................................................................................................................................................................. 

(English)........................................................................................................................................................................ 

หมายเลขโครงการ ......................................................... Study Code………………………………. 

ผู้วิจัยหลัก : 

 

ฝุาย : 

 Sponsor : 
1. ส่วนใดของการวิจัยที่มีการเปลี่ยนแปลง (อาจมีมากกว่าหนึ่งอย่าง) 
Which part of the study do changes apply? (more than one is possible) 

Protocol ………………. 
consent form .……………… 
investigators ..…………….. 

Other (specify) ……………………………… 

2. ระบุการเปลี่ยนแปลงและเหตุผล โดยสรุปในตารางเปรียบเทียบ 
(List all proposed change(s) and rationale for change(s) (detailed documents can be attached) 
 
 
 
 

3. การเปลี่ยนแปลงมีผลกระทบด้านความเสี่ยงและประโยชน์ต่ออาสาสมัครอย่างไร 
(How will the amendment affect the risk and benefit for the subjects?) 

ความเสี่ยงอาจ □ increased □ same □decreased 
ประโยชน์อาจ □ increased □ same □decreased 

 4. การเปลี่ยนแปลงมีผลกระทบต่อการให้ความยินยอมอย่างไร 
(How does the amendment affect the informed consent?) 

ไม่ต้องขอค ายินยอมใหม่ ……………………… 
ต้องขอค ายินยอมเพ่ิมเติม ……………………… 

ต้องขอค ายินยอมใหม่แทนฉบับเดิม ……………………… 
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มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

กระทรวงสาธารณสุข 
AF 01-12/02.0 

แบบย่ืนส่วนแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการวิจัย เริ่มใช้ 29 ตุลาคม 2562 
 
โปรดทราบ การเปลี่ยนแปลงจะท าได้หลังจากได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยแล้ว  
(study amendments may not be instituted until written approval from the ethics committee is received.) 
 
ลงนามผู้วิจัย..................................................................................................... วันที่............./................../.......................... 
 
หมายเหตุ ขอให้ท่านกรอกความคิดเห็นในแบบฟอร์ม แล้วส่งกลับมาที่ส านักงานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม 

การวิจัย 
ฝุาย กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตึก................ชั้น....................ภายใน 7 วันท าการ 

 
1. แบบสอบถามเฉพาะที่มีตราประทับของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมเท่านั้น และส่งส าเนาเอกสาร ดังกล่าวที่ใช้

กับผู้เข้าร่วมวิจัยจริงรายแรกมาที่ฝุายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ เพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐาน 
2. รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นหรือการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมวิจัยใดๆ ต่อคณะกรรมการพิจารณา 

จริยธรรมการวิจัย ภายใน 7 วันท าการ 
3. ส่งรายงานความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย ตามเวลาที่ก าหนดหรือเม่ือได้รับการร้องขอ  
4. หากการวิจัยไม่สามารถด าเนินการเสร็จสิ้นภายในก าหนด ผู้วิจัยต้องยื่นขออนุมัติใหม่ก่อน อย่างน้อย 1 เดือน  
5. เอกสารทุกฉบับที่ไต้รับการรับรองครั้งนี้ หมดอายุตามอายุของโครงการวิจัยที่ ได้รับการรับรองก่อนหน้านี้ 
(หมายเลขโครงการ..........................................) 
 
* รายซื่อของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน (ชื่อและต าแหน่ง) ที่อยู่ในที่ประชุมวันที่รับรองโครงการวิจัยไดแ้นบ
มาด้วย เอกสารที่รับรองทั้งหมดจะถูกส่งไปยังผู้วิจัยหลัก 
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มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

กระทรวงสาธารณสุข 
AF 02-12/02.0 

แบบย่ืนส่วนแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการวิจัย เริ่มใช้ 29 ตุลาคม 2562 
 
โครงการวิจัยหมายเลข.................................ชือ่เรื่อง............................................................................................................. 
 

ล าดับ หัวข้อ ข้อความฉบับเดิม ข้อความฉบับใหม่ เหตุผล 

1 

    

2 

    

3 

    

4 
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มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

กระทรวงสาธารณสุข 
AF 03-12/02.0 

รายงานการทบทวนแบบเร็ว ส่วนแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
(Expedited Review Report of Amendment) 

เริ่มใช้ 29 ตุลาคม 2562 

 
หมายเลข
โครงการ…………………......
..  

ช่ือโครงการ (ไทย) 
(English) 

ชื่อผู้วิจัยหลักฝุาย  

รหัสโครงการ (ถ้าม)ี   ผู้สนับสนุนการวิจัย 

ส่วนที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง  
โครงการวิจัย 
เปลี่ยนแปลงเล็กน้อย  เปลี่ยนแปลงมาก  ICF   IB Others ……… 

บรรยายสรุปการแก้ไข เปลี่ยนแปลง (Descriptive summary of the amendment) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
มีเหตุผลการทบทวนแบบ expedited review process :ใช่ ไม่ใช่ 
ข้อพิจารณา (Consideration) : 
1. เกณฑ์คัดเข้า/คัดออก เหมาะสม  ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง N/A 
2. อัตราส่วน risk/benefit เหมาะสม ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง N/A 
3. เอกสารการขอความยินยอมเหมาะสม  ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง N/A 
4. การแก้ไข เปลี่ยนแปลง  เปลี่ยนแปลงเล็กน้อย เปลี่ยนแปลงมาก (ต้องน าเข้า full-board) 
5. ผลการพิจารณา  รับทราบ (คู่มือผู้วิจัย หรือ investigator brochure) 
 เห็นชอบ 
 เห็นชอบหลังแก้ไขเล็กน้อย 
 น าเข้าพิจารณาในคณะกรรมการเต็มชุด (full board) 
สรุปผลการพิจารณา/ข้อเสนอแนะ (Suggestion/Recommendation) 
กรรมการผู้ทบทวนลงนาม.............................................. 
       (          )  
      วันที่........./...................../................ 
หมายเหตุ ขอให้ท่านกรอกความคิดเห็นในแบบฟอร์ม แล้วส่งกลับมาที่ส านักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย  
    ภายใน 7วันท าการ 
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มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

กระทรวงสาธารณสุข 
AF 04-12/02.0 

หนังสือรับรองเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย เริ่มใช้ 29 ตุลาคม 2562 
Protocol Number …........…… 

 
 

(ชื่อหน่วยงาน ภาษาอังกฤษ).......................................... 
Ministry of Public Health 

Address ………………….………...…….......……………Road, ……....…………………District, 
Province…………………….Zip code ……………….., Thailand, Tel 662-xxx-xxxx ext ........... 

 
Approval of Documents related to Study Protocol 

 The REC of the ………………………………………….Hospital, ………(Bangkok) , 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  : 

DocumentApproval           : 
1. 
2. 
                 Signature :.............................................................  
                    (……………………....………………………..…) 
               Chairman of the Human Research EthicsCommittee 
                 Maharaj NakhonSiThammarat Hospital 
 
                  Signature :............................................................. 

                  (……………………....………………………..…) 
            Assistant Director for Health Service System Development 
          Acting as the director of Maharaj Nakhon Si Thammarat Hospital 

 
Date of Approval : 
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มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

กระทรวงสาธารณสุข 
AF 04-12/02.0 

หนังสือรับรองเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย เริ่มใช้ 29 ตุลาคม 2562 
 
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 Institutional Review 
Board (IRB) 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 Institutional Review Board concerning the progress of the research upon 
the specified period of time or when requested; 
5. If the study cannot be finished within the expire 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…………........……) 
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มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

กระทรวงสาธารณสุข 
AF 04-12/02.0 

หนังสือรับรองเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย เริ่มใช้ 29 ตุลาคม 2562 
หมายเลขโครงการ........................... 

 
 
 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 
กระทรวงสาธารณสุข 

ที่อยู่ 198 ถนนราชด าเนิน ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช โทร 075-340250 
 

หนังสือรับรองเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย 
 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชด าเนินการให้การรับรองเอกสาร
ที่เก่ียวข้องกับโครงการวิจัยตามแนวทางหลักจริยธรรมการวิจัยในคนที่เป็นมาตรฐานสากล ได้แก่ Declaration of 
Helsinki, The Belmont Report, CIOMS Guideline และ International Conference on Harmonization in 
Good Clinical Practice หรือ ICH-GCP 
 

ชื่อโครงการ     : 

เลขที่โครงการวิจัย    : 

ผู้วิจัยหลัก      : 

สังกัดหน่วยงาน    :  

เอกสารที่ได้รับการรับรอง : 
1. 
2. 
                  ลงนาม :.......................................................................  
                     (……………………....………………………..…) 
                    ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  
                      โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช  
                  ลงนาม : ......................................................................  
                    (นางจันทร์จิรา ก๋งอุบล) 
                 ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
              ปฏิบัติราชการแทนผู้อ านวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 
 
วันที่รับรอง : 
ทั้งนี้ การรับรองนี้มีเงื่อนไขดังที่ระบุไว้ด้านหลังทุกข้อ (ดูด้านหลังของเอกสารรับรองโครงการวิจัย)  
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มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

กระทรวงสาธารณสุข 
AF 04-12/02.0 

หนังสือรับรองเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย เริ่มใช้ 29 ตุลาคม 2562 
 
นักวิจัยทุกท่านที่ผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจัยต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
1. ด าเนินการวิจัยตามที่ระบุไว้ในโครงร่างการวิจัยอย่างเคร่งครัด 
2. ใช้เอกสารแนะน าอาสาสมัคร ใบยินยอม (และเอกสารเชิญเข้าร่วมวิจัยหรือใบโฆษณาถ้ามี) แบบสัมภาษณ์ และหรือ  
แบบสอบถามเฉพาะที่มีตราประทับของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมเท่านั้น และส่งส าเนาเอกสารดังกล่าวที่ใช้กับ
ผู้เข้าร่วมวิจัยจริงรายแรกมาท่ีโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน 
3. รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นหรือการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมวิจัยใดๆ ต่อคณะกรรมการพิจารณา  
จริยธรรมการวิจัย ภายใน 7วันท าการ 
4. ส่งรายงานความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ตามเวลาที่ก าหนดหรือเม่ือได้รับการร้องขอ  
5. หากการวิจัยไม่สามารถด าเนินการเสร็จสิ้นภายในก าหนด ผู้วิจัยต้องยื่นขออนุมัติใหม่ก่อน อย่างน้อย 1 เดือน 
6. เอกสารทุกฉบับที่ได้รับการรับรองครั้งนี้ หมดอายุตามอายุของโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองก่อนหน้านี้  
(หมายเลขโครงการ…………........……) 
* รายชื่อของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ (ชื่อและต าแหน่ง) ที่อยู่ในที่ประชุมวันที่รับรองโครงการ  
วิจัยได้แนบมาด้วย เอกสารที่รับรองทั้งหมดจะถูกส่งไปยังผู้วิจัยหลัก 
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มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

กระทรวงสาธารณสุข 
AF 01-13/02.0 

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย 
(Progress Report Form) 

เริ่มใช้ 29 ตุลาคม 2562 

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย 
ส่วนที่ 1 ส าหรับผู้วิจัย 
ข้อมูลโครงการวิจัย 
ชื่อผู้วิจัยหลักนาย/นาง/นางสาว...................................................................................................................... 
ชื่อโครงการวิจัย เรื่อง ...................................................................................................................................... 
ได้รับการเห็นชอบ/อนุมัติ วันที่........................................  
ให้ด าเนินโครงการดังกล่าวได้ตั้งแต่ ........................................ถึง..................................................... 
ขอรายงานผลความก้าวหน้า ตั้งแต่วันที่ ............................................. ถึง ..................................... 
ผลการด าเนินโครงการ 

1. เก็บข้อมูลการศึกษา/วิจัย โดย 
เริ่มเก็บข้อมูลศึกษา/วิจัย เมื่อ.................................................................... 

2. ความก้าวหน้าของโครงการวิจัย 
   [  ] สามารถด าเนินการ ประมาณร้อยละ.......................... 

[  ] ได้ตามก าหนด  
[  ] ไม่ได้ตามก าหนด เพราะ...................... 

   [  ] ไม่สามารถด าเนินการได้เพราะ....................................................... 
3. มีการปรับเปลี่ยนแก้ไขส่วนใดส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย 

   [  ] ไม่มี 
   [  ] มี ได้แก่............................[  ] แจ้งให้กรรมการฯ ทราบแล้ว 
           [  ] ยังไม่ได้แจ้งให้กรรมการฯ ทราบ 

4. มีข้อมูลใหม่ที่มีผลต่อความเสี่ยงหรือประโยชน์ต่ออาสาสมัคร 
   [  ] ไม่มี  
   [  ] มี ได้แก่............................ [  ] แจ้งให้กรรมการฯ ทราบแล้ว 
           [  ] ยังไม่ได้แจ้งให้กรรมการฯ ทราบ 

5. เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ต่อผู้เข้าร่วมวิจัย 
   [  ] ไม่มี 
   [  ] มี ได้แก่ ....................................................................................................  
   ด าเนินการเบื้องต้นเพื่อแก้ไข คือ............................................................................................................... 
เมื่อ........................................................................................................    
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มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

กระทรวงสาธารณสุข 
AF 01-13/02.0 

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย 
(Progress Report Form) 

เริ่มใช้ 29 ตุลาคม 2562 

 
รายงานแก่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

[  ] ไม่ได้รายงาน 
[  ] รายงาน เมื่อ ..................................................................................... 

 [  ] ภายใน 5 วันท าการ 
 [  ] เกิน 5 วันท าการ เพราะ................................................................. 

 
   ลงชื่อ....................................................... 
 (...............................................................)ผู้วิจัยหลัก 
  วันที่.........../................./.................. 
 

 

ส่วนที่ 2 ส าหรับกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
  ผลการพิจารณา 
   [  ] อนุญาตให้ด าเนินการต่อไปได ้
   [  ] อนุญาตให้ด าเนินการต่อไปได้ โดยต้องปรับปรุง/แก้ไข 
   ... ...............................................................................................................................................................
  ................................................................................................................................................................... 
   [  ] หยุดการรับอาสาสมัคร 
   [  ]หยุดพักการวิจัย รอผลการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยฯ 
   [  ] ยุติการวิจัย ถอนการเห็นชอบ 
 

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 
  แนวทางการพิจารณาเพ่ิมเติม 
   [  ] พิจารณาแบบเร่งพิเศษ 
   [  ] น าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยฯ 
   [  ] อื่นๆ ...................................................................................................  

 

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

ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 
วันที่................................................... 
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มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

กระทรวงสาธารณสุข 
AF 01-13/02.0 

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย 
(Progress Report Form) 

เริ่มใช้ 29 ตุลาคม 2562 

 
เรียน ผู้วิจัย 

     แบบฟอร์มที่ต้องกรอกและส่งมาให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  
     โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชพิจารณาขอต่ออายุการท าวิจัย ดังนี้.- 
         แนบด้วย 
    - แบบฟอร์ม AF 01-13/02.0จ านวน 1 ชุด 
    - เอกสาร EC ฉบับเดิมที่จะขอต่ออายุ 
           - วิจัยฉบบัสมบูรณ์ภาษาไทย (ฉบับท่านก าลังด าเนินการอยู่) จ านวน 1ชุด  
 
                                                      ด้วยความเคารพ 
                                                     ประภาศรี เพชรทอง 
                                       คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
                                                       0817421427 
                                                075-340250 ต่อ 4344 
 
 
  



241 

 

 

มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

กระทรวงสาธารณสุข 
AF 01-13/02.0 

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย 
(Progress Report Form) 

เริ่มใช้ 29 ตุลาคม 2562 

Please complete this form and submit to the Institutional Review Board before the due date. 
ได้รับความเหน็ชอบครั้งแรกวันท่ี :. 
.........../...................../.................. 

ได้รับความเหน็ชอบครั้งล่าสุดวันท่ี 
.........../...................../................... 

ความถี่ของการรายงาน 
ทุก 3 เดือน ทุก 6 เดือน 

สิ้นสุดการวิจัย หรือไม่เกิน 1 ปี 
หมายเลขโครงการ ……………………. วันครบก าหนด.........../...................../.................... 
ช่ือโครงการ 
(ไทย)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(English)…………………………………………………………………………………………………………………………………………............. 
ผู้วิจัยหลัก : 
1 Have the data collection begun? Yes 
No  

  

 Go to 7 

2 Have data been obtained directly from human participants? Yes 
No 

 Go to 4 

  
3 How many data have you been collected so far? ............. % 

4 Total participants expected to be recruited at the beginning   

Number of participants recruited   

Number of participants expected to be recruited from now   

Total drop-out or loss follow-up   
Total participants still active or in contact   

Total participants completed   

5 Which procedures do active participants have to undertake?   

Questionnaire/interview   
Specimen/sample collection   

In vivo diagnostic devices   

Interventions: e.g. drug trial, surgical procedure, radiation, isotope,.…   
Others (specify) …..……………………………………………………   

6 Have there been any unexpected adverse events previouslyYes 
reported to REC? Please specify No. of SAE No 
report……………………………………………………… 

 กรุณาแนบรายงาน 

  

7 Are there changes to the protocol or consent forms not previously Yes 
reported to REC? No 

 กรุณาแนบรายงาน 

  
8 Explanatory Note: (if any) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………...............….. 
9 ผู้วิจัยร้องขอ (Request For) : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………...............…. 
ผู้วิจัยลงนาม ………………………………………………………..วันท่ี………/……..……/……….…(กรุณาเก็บส าเนาไว้ท่ีท่าน 1 ชุด) 
ความเห็นของกรรมการผู้ทบทวน : ………………………………………………………………………………………………………………… 
ความเห็นของคณะกรรมการ:………………………………………………………………………………………………………………………… 
ประธานคณะกรรมการลงนาม………….............................................................................วันท่ี………/……..……/……….… 
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มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

กระทรวงสาธารณสุข 
AF 01-14/02.0 

แบบรายงานโครงการเสร็จสมบูรณ์ (Final Report Form) เริ่มใช้ 29 ตุลาคม 2562 

   
หมายเลขโครงการ  
.............................. 

ชื่อโครงการ(ภาษาไทย) 
(English) 

Protocol Title : 
Thai : 
Eng : 
Study Code : 
Principal Investigator : 
Phone number : E-mail address : 
Sponsor’s Name 
Address : 
Phone : E-mail : 
Study site(s) : 
Total Number of study participants : No. of Study Arms : 
Number of participants recruited in the study : 
Study materials : 
Treatment form : 
Study dose(s) : 
Duration of the study 
Objectives : 
ผู้วิจัยลงนาม………………………………………................….. (.........................................) วันที่…………/……..……/……….… 
(Please retain copy of the completed form for your study record) 
Reviewer’s comment : 
Reviewer’s Signature............................................ (.........................................) dated…..…/…….....……/….......…….  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



243 

 

 

มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

กระทรวงสาธารณสุข 
AF 01-15/02.0 

แบบรายงานการเบี่ยงเบน/การไม่ปฏิบัติที่สอดคล้อง 
(Deviation/Non-Compliance/Violation Report) 

เริ่มใช้ 29 ตุลาคม 2562 

 

หมายเลขโครงการ  
.……………………... 

ชื่อโครงการ 
(ไทย) 
(English) 

รหัสโครงการ (ถ้ามี) : 
ผู้วิจัยหลัก :  โทรศัพท์ติดต่อ : 
สถาบัน :  โทรศัพท์ติดต่อ : 
ผู้สนับสนุนการวิจัย : โทรศัพท์ติดต่อ : 

เบี่ยงเบนจากโครงการวิจัย (Deviation from Protocol)  
ละเมิด (Violation)  
ไม่สอดคล้องกับหลักการ (Non-Compliance) 

Minor 
Major 
 

บรรยายสรุป (Description) : 
 
 
ผลลัพธ์ (Outcome) :  
 
 
 

ด าเนินการอย่างไร (Actions taken) : 
 
 
 

พบโดย (Found by) :………………………………. 
วันที่………/……………………/……….…  

รายงานโดย (Reportedby) : ………………………. 
วันที่………/……………………/……….… 

ความเห็นกรรมการผู้พิจารณาทบทวน/เสนอแนะ (Opinion/Recommendation) 
กรรมการผู้ทบทวนลงนาม……………………………………….(…………….....……………………..) วันที่………/……………/……….… 
การลงมติของคณะกรรมการ : 
ประธานคณะกรรมการลงนาม……………………………………(…………………………………..) วันที่..……./……………./………….. 
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มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

กระทรวงสาธารณสุข 
AF 01-16/02.0 

แบบรายงานการรับเรื่องร้องเรียนและการตอบสนอง 
(Report of Compliant and Responses) 

เริ่มใช้ 29 ตุลาคม 2562 

 
แบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียนและการตอบสนอง 

 
วันที่............เดือน........................................ปี................. 

โครงการวิจัยหมายเลข ................../................... 
เรื่องท่ีร้องเรียน........................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 

สถานะผู้ร้องเรียน อาสาสมัคร    ผู้ปกครอง/ผู้แทนโดยชอบธรรม 

      อ่ืนๆ (ระบ)ุ................................................... 
ผู้รับเรื่อง ………………………………………………………… 
(              ) 
การตอบสนอง................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
 
ลงชื่อ......................................................................ผู้ด าเนินการ 
  (            ) 
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มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

กระทรวงสาธารณสุข 
AF 01-17/02.0 

แบบรายงานการขอหยุดโครงการวิจัยก่อนก าหนด 
(Report of Early Termination of Study) 

เริ่มใช้ 29 ตุลาคม 2562 

หมายเลขโครงการ ช่ือโครงการ 
……………………. (ไทย) 
(English) 
ช่ือผู้วิจัยหลักฝุาย 
หมายเลขโทรศัพท์  อีเมล ์
ผู้สนับสนุนการวิจัย  หมายเลขโทรศัพท์ 
ที่อยู่  อีเมล ์

จ านวนผู้รับการวิจัยทั้งหมดตามโครงการวิจัยที่ได้รับ........................ 
ความเห็นชอบ....................  
Total Number of Study Participants : .................... 

จ านวนกลุ่ม................... 
No. of Study Arms : 
 
 

จ านวนผู้รับการวิจัยที่รับเข้ามาในการวิจัย.................... 
Number of participants recruited in the study : 

จ านวนผู้รับการวิจัยที่เสร็จสมบูรณ์ .................... 
Total Participants completed 
จ านวนผู้รับการวิจัยที่ไม่เสร็จสมบูรณ ์
Total Participants not 
completed.................... 

ระยะเวลาที่ท าวิจัย ...................ปี ....................เดือน เริ่มต้นการวิจัย เดือน ....................ปี ................ 
วิธีการใดที่ผู้รับการวิจัยต้องได้รับ (Which procedures do active participants have to undertake?) 
แบบสอบถาม/สัมภาษณ์ (Questionnaire/ Interview) เก็บตัวอย่าง/สิ่งส่งตรวจ (Specimen/Sample 
Collection) 
เครื่องมือส าหรับวินิจฉัยเข้าร่างกาย รับสิ่งแทรกแซง (เช่น ยา วิธีผ่าตัด ฉายแสง) 
(In vivo Diagnostic Devices) 
มีการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ไม่คาดคิด มายังคณะกรรมการจริยธรรมในระหว่างการวิจัย (Have there 
been any unexpected adverse events previously reported to REC?) มี ไม่ม ี
มีการขอแก้ไข เปลี่ยนแปลงโครงการวิจัย หรือใบยินยอมในระหว่างการวิจัย (Are there changes to the protocol 
or consentforms not previously reported to REC?) มี ไม่ม ี
เหตุผลการขอหยุดโครงการวิจัยก่อนก าหนด (Reason to Terminate the Study) 
แผนการจัดการ/ดูแลผู้รับการวิจัยที่ได้รับเข้ามาในการวิจัย (Plan to manage the participants recruited) 
ผู้วิจัยลงนาม …………………………………........………. (……........………………………………..) วันท่ี…………/……..……/……….… 
(กรุณาเก็บส าเนาเอกสารไว้ด้วย (Please retain copy of the completed form for your study record) 
ความเห็นของกรรมการผู้พิจารณาทบทวน : 
ลงนาม............................................................ (...........................................................) วันท่ี…….…/……………/…………. 
การลงมติของคณะกรรมการ : 
ประธานคณะกรรมการลงนาม…………………….....……… (……………………………………..) วันท่ี……./…….....……./ 
 
 
 



246 

 

มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

กระทรวงสาธารณสุข 
AF 01-18/02.0 

แบบฟอร์มรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง 
(Serious Adverse Event Report Form) 

เริ่มใช้ 29 ตุลาคม 2562 

ค าชี้แจง กรุณากรอกแบบฟอร์มและแนบเอกสารที่จ าเป็น 
(Please fill in the form and attach documents if necessary). 

หมายเลขโครงการ 
……………………......  

ชื่อโครงการ 
(ไทย) 
(English) 

1. บรรยายเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ หรือปัญหาร้ายแรงโดยย่อ (Brief Description of the Serious Adverse 
Event or Problem) 

2. การประเมินเหตุการณ์ หรือปัญหา (Evaluation of Event or Problem) 
ความร้ายแรง (Seriousness) : เสียชีวิต (Death) ................ 

คุกคามต่อชีวิต (life threatening) ................ 
พิการหรือหมดความสามารถ (disability) ................ 

(เข้ารักษาในโรงพยาบาลหรืออยู่ในโรงพยาบาลนานขึ้น) new/prolonged hospitalization ................ 
พิการแต่ก าเนิด (congenital anomalies) ................ 

อ่ืนๆ (ระบ)ุ (others, specify) : ………………………………………………….) ................ 
มีข้อมูลในคู่มือผู้วิจัยแล้ว (Already mentioned in-Investigator Brochure) 

ใช่ ................ 
ไม่ใช่ ................ 

มีข้อมูลระบุในเอกสารข้อมูลส าหรับผู้รับการวิจัยแล้ว (Already mentioned in the patient Information Sheet) 
ใช่ ................ 

ไม่ใช่ ................ 
มีความสัมพันธ์กับยา/วิธีการ/เครื่องมือที่ศึกษา (Relationship with the Investigational 
Drugs/Procedures/Devices) : 

ประเมินโดยผู้สนับสนุนการวิจัย (Sponsor) ผู้วิจัย (Investigator) 
น่าจะเก่ียวข้อง (probably) ............ น่าจะเก่ียวข้อง (probably) .............. 

อาจเกี่ยวข้อง (possibly) ............ อาจเกี่ยวข้อง (possibly) .............. 
ไม่ทราบ (unknown) ............ ไม่ทราบ (unknown) .............. 
ไม่ทราบ (unknown) ............ ไม่ทราบ (unknown) .............. 

ผลลัพธ์ (Outcomes) : อาการหายแล้ว/ดีขึ้นแล้ว (resolved/improved) ................ 
อาการยังไม่เปลี่ยนแปลง (unchanged) ................ 

อาการแย่ลง (worsened) ................ 
เสียชีวิต (fatal) ................ 

มีข้อมูล (not available) ................ 
ศูนย์วิจัยท่ีเกี่ยวข้อง (Site involved) : เกิดที่ศูนย์วิจัยท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของโรงพยาบาล ................ 

เกิดท่ีศูนย์วิจัยอื่นๆ (other sites) ................ 
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มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

กระทรวงสาธารณสุข 
AF 01-18/02.0 

แบบฟอร์มรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง 
(Serious Adverse Event Report Form) 

เริ่มใช้ 29 ตุลาคม 2562 

 
การพิจารณาของผู้วิจัย (Investigator Considerations) : 
1. ให้ข้อมูลอาสาสมัครและขอความยินยอมเพ่ิมเติม (Notification to Human Subjects Using New or Additional 
Informed Consent) ด าเนินการทันที (required immediately) ................ 
ด าเนินการเมื่ออาสาสมัครมาพบผู้วิจัยในการนัดหมายครั้งถัดไป (Required for the Next Appointment) ................ 
ไม่ต้องแจ้ง (Not Required) ................ 
2. เปลี่ยนแปลง หรือหยุดการวิจัย 
(Change in or Suspension of Research) หยุดการวิจัย Suspension ................ 
มีการเปลี่ยนแปลง (Change) ................ 
ไม่ต้องด าเนินการ (No Action Required) ................ 
ส าหรับกรรมการ/อนุกรรมการ พิจารณา SAE (SAE Subcommittee Considerations) : 
1. ให้ข้อมูลอาสาสมัครและขอความยินยอมเพ่ิมเติม (Notification to Human Subjects Using New or Additional 
Informed Consent) ด าเนินการทันที (Required Immediately) ................ 
ด าเนินการเมื่ออาสาสมัครมาพบผู้วิจัยในการนัดหมายครั้งถัดไป 
(Required For The Next  Appointment) ................ 
ไม่ต้องแจ้ง (Not Required) ................ 
2. เปลี่ยนแปลง หรือหยุดการวิจัย (Change In or Suspension of Research หยุดการวิจัย Suspension ................ 
มีการเปลี่ยนแปลง (Change) ................ 
ไม่ต้องด าเนินการ (No Action Required) ................ 
3. รับทราบ (Acknowledgement) ............................................................................................................ ................ 
Comment :...........................................................................................................................................................  
Note :การด าเนินการทุกอย่างต้องน าเข้าพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการเต็มชุด (All Actions Have to be 
Referred to Full Board). 
ประธานอนุกรรมการลงนาม………………………………………………………………………..วันที่…..…/…..……………….…/……....… 
Chair of SAE subcommittee signature 
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มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

กระทรวงสาธารณสุข 
AF 02-18/02.0 

ใบสรุปเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง 
(Serious Adverse Event Summary Sheet) 

เริ่มใช้ 29 ตุลาคม 2562 
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มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

กระทรวงสาธารณสุข 
AF 02-18/02.0 

ใบสรุปเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง 
(Serious Adverse Event Summary Sheet) 

เริ่มใช้ 29 ตุลาคม 2562 
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มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

กระทรวงสาธารณสุข 
AF 03-18/02.0 

แบบประเมินของกรรมการ เริ่มใช้ 29 ตุลาคม 2562 
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มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

กระทรวงสาธารณสุข 
AF 01-19/02.0 

แบบรายงานการตรวจเยี่ยมเพื่อก ากับดูแลการวิจัย 
(Site Monitoring Visit) 

เริ่มใช้ 29 ตุลาคม 2562 

 
1. คณะผู้ตรวจเยี่ยม (Site Visit Team) : 
ประธานคณะกรรมการ (Chairperson) : 
กรรมการ (Member) : 
เลขานุการ (Secretary) : 
2. ผู้ตรวจเยี่ยมประเมินข้อมูลต่อไปนี้ 
1. SOPs ของหน่วยวิจัย (เขียนเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นปัจจุบัน มีกระบวนการขอความยินยอม)  
………………………………………………………………………………………………………………………………………...............……… 
2. จ านวนโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างด าเนินการ : ……………………………………………………………………................……… 
3. จ านวนผู้รับการวิจัยทั้งหมดที่อยู่ระหว่างรับการวิจัย :……………………………………………………………................…… 
4. วิธีการได้มาซึ่งผู้รับการวิจัย: : ………………………………………………………………………………………………….................. 
5. กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษา :……………………………………………………………………………………………. 
6. เอกสารโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรม (Protocols, Amendments, Approved 
Consent Forms ของแต่ละโครงการวิจัย, Participant Charts หรือ Source Documents, Investigator 
Brochure(s), CV ของ PI และ co-PIs รวมทั้งบันทึกการฝึกอบรม, Human Subject Protection 
7. บันทึกเก่ียวกับทีมผู้วิจัย : ………………………………………………………………………………………………....................……… 
8. พ้ืนที่การเก็บยาและอุปกรณ์ท่ีใช้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ………………………………………………...................………………… 
3. ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยวิจัย 
วันที่ตรวจเยี่ยม…………../……………………../……………… 
ชื่อผู้วิจัย : ………………………………………………………………………………………...………………………………….......………… 
ความเชี่ยวชาญของผู้วิจัย …………………………………………………………………………………………………………………….... 
ชื่อบุคคลที่ได้รับการสัมภาษณ์…………………………………………………………………………………………………………………. 
โทรศัพท์ : ……………………………...........................…………..แฟกซ์................................…………………...................... 
อีเมล์ ………………………………………………………………………………………………....................………………………………... 
4. เอกสารให้ความยินยอมของผู้รับการวิจัย (Consent Process และ Consent Form) : 
ใช้เอกสารฉบับที่ได้รับการรับรอง (มีประทับตรา) 
ผู้รับการวิจัยลงนามและวันที่ 
ผู้แทนโดยชอบธรรมลงนามและวันที่ 
เด็กผู้รับการวิจัยให้ค ายินยอม (Assent Form) 
ผู้วิจัยลงนามและวันที่ 
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มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

กระทรวงสาธารณสุข 
AF 01-19/02.0 

แบบรายงานการตรวจเยี่ยมเพื่อก ากับดูแลการวิจัย 
(Site Monitoring Visit) 

เริ่มใช้ 29 ตุลาคม 2562 

 
กรรมการผู้ตรวจเยี่ยมลงนาม 
..............................................................… วันที่ :………/………………/………… 
(……………………………………………….........) 
 
ประธานคณะกรรมการ 
..............................................................… วันที่ :………/………………/………… 
(……………………………………………….........) 
 
กรรมการ 
..............................................................… วันที่ :………/………………/………… 
(……………………………………………….........) 
เลขานุการคณะกรรมการ 
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มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

กระทรวงสาธารณสุข 
AF 01-20/02.0 

บันทึกข้อความเชิญประชุม และระเบียบวาระการประชุม เริ่มใช้ 29 ตุลาคม 2562 
บันทึกข้อความ 

 
ส่วนงานส านักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์........................................โทร...............……………… 
ที.่............................./25…........ วันที…่………………………………………………….....................……………………… 
เรื่องขอเชิญประชุม 
เรียน................................................................................  
สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย ครั้งที่ ...………../25………..….. 
     2. โครงการวิจัยเพื่อพิจารณา 
     เนื่องด้วยจะมีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย ครั้งที่ .............../25.................. 
ในวัน..........ที่ ........................................ พ.ศ. 25.................. เวลา …..…. – …….. น. ณ ห้อง......................................... 
ตึก.................................................................... ชั้น ........ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี ้
     วาระท่ี 1 Conflict of Interest Declaration 
     วาระท่ี 2รับรองรายงาน 
     วาระท่ี 3เรื่องแจ้ง 
        3.1 จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร 
        3.2 อ่ืนๆ 
     วาระท่ี 4เรื่องสืบเนื่อง 
        4.1 โครงการวิจัยที่รับรองหลังปรับแก้ไข 
     วาระท่ี 5เรื่องต่อเนื่องจากการทบทวนจริยธรรมการวิจัย 
        5.1 Progress Report 
        5.2 Final Report 
        5.3 เรื่องเพ่ือทราบเรื่องอ่ืนๆ 
     วาระท่ี 6เรื่องเพ่ือพิจารณา 
        6.1 โครงการวิจัยที่ปรับแก้ไขและส่งมาให้พิจารณาใหม่ จ านวน ............. โครงการ 
        6.2 Amendment 
        6.3 Expedited Review Report 
        6.4 รายงานที่ไม่เป็นไปตามโครงร่างการวิจัย (Protocol Non-Compliance) 
        6.5 ต่อใบอายุใบรับรองอนุมัติโครงการวิจัย 
        6.6 รายงานความปลอดภัย 
        6.7 โครงร่างการวิจัยที่น าเข้าพิจารณา ................... โครงการ หมายเลข ........................... 
        6.8 รายงานการตรวจเยี่ยม 
     จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
                     (            ) 
                  ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
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มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

กระทรวงสาธารณสุข 
AF 01-20/02.0 

บันทึกข้อความเชิญประชุม และระเบียบวาระการประชุม เริ่มใช้ 29 ตุลาคม 2562 
 
หมายเหตุ กรรมการ ชื่อ 1 และชื่อ 2 อ่านโครงการวิจัยทั้งหมด เพื่อเตรียมน าเสนอในที่ประชุม โดยให้กรรมการ  
ชื่อ 1 เป็นผู้น าเสนออภิปราย และกรรมการชื่อที่ 2 อภิปรายเสริม กรรมการชื่อ 3 อ่านและอภิปรายในด้าน Information 
Sheet และ Consent Form โดยการพิจารณาขอให้ใช้เกณฑ์การพิจารณาโครงการวิจัยของคณะกรรมการพิจารณา
จริยธรรมการวิจัยโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชกระทรวงสาธารณสุขดังเอกสาร หมายเลข 1 และขอให้กรรมการ
พิจารณาความเหมาะสมของโครงการในแบบประเมินตามเอกสารหมายเลข 2หมายเลข 3 ด้วย  
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มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

กระทรวงสาธารณสุข 
AF 02-20/02.0 

โครงร่างการวิจัยท่ีน าเข้าพิจารณา เริ่มใช้ 29 ตุลาคม 2562 
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มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

กระทรวงสาธารณสุข 
AF 02-20/02.0 

โครงร่างการวิจัยท่ีน าเข้าพิจารณา เริ่มใช้ 29 ตุลาคม 2562 
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มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

กระทรวงสาธารณสุข 
AF 02-20/02.0 

โครงร่างการวิจัยท่ีน าเข้าพิจารณา เริ่มใช้ 29 ตุลาคม 2562 
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มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

กระทรวงสาธารณสุข 
AF 02-20/02.0 

โครงร่างการวิจัยท่ีน าเข้าพิจารณา เริ่มใช้ 29 ตุลาคม 2562 
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มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

กระทรวงสาธารณสุข 
AF 03-20/02.0 

แบบฟอร์มรายงานการประชุม เริ่มใช้ 29 ตุลาคม 2562 
 
 
 
 

 
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
ชื่อหน่วยงานโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชกระทรวงสาธารณสุข 

ครั้งที.่...../25....... วัน...............ที่ .......................... พ.ศ. 25............. 
ณ ห้อง ...........ตึก.......................... ชั้น....... 

---------------------------------------------------------------- 
 
เริ่มประชุมเวลา ....................น. 
รายนามผู้เข้าประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล ความเชี่ยวชาญ ต าแหน่ง 
1   ประธาน 
2   กรรมการ 
3   กรรมการ 
4   กรรมการ 
5   กรรมการ 
6   กรรมการ 
7   กรรมการ 
8   กรรมการ 
9   กรรมการ 
10   เลขานุการคณะกรรมการ 

องคป์ระชุมครบตาม SOP …….REC 03 
 
 เรื่องท่ีประชุม 
 วาระท่ี 1 Conflict of Interest Declaration 
    - ...................................................... 
 วาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
    - ที่ประชุมขอรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ………/25...….. วันที่....…. 25…….….. 
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มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

กระทรวงสาธารณสุข 
AF 03-20/02.0 

แบบฟอร์มรายงานการประชุม เริ่มใช้ 29 ตุลาคม 2562 
 
 วาระท่ี 3 เรื่องแจ้ง 
    3.1 จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร 
    3.2 อ่ืนๆ 
 วาระท่ี 4 เรื่องสืบเนื่อง 
    4.1 โครงการวิจัยท่ีคณะกรรมการฯ มีมติให้ผู้วิจัยแก้ไข หรือชี้แจง ก่อนให้การรับรองผู้วิจัยได้   
    ด าเนินการแล้ว ........ โครงการ จึงได้ส่งให้กรรมการฯ ที่เป็นผู้ทบทวนพิจารณา ผลการพิจารณามีดังต่อไปนี้ 
 

ล าดับที่ 
หมายเลข 
โครงการ 

ชื่อโครงการวิจัย ผู้วิจัย/ภาควิชา กรรมการผู้ทบทวน 

1  ......../......  
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 

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

.............................................. 
คณะ...................................... 

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

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

.............................................. 
ข้อเสนอแนะ 

และมติคณะกรรมการ 
●คณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้ผ่านการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยหลังจากผู้วิจัยแก้ไข 
ดังนี้ 

- Protocol 
1. 
- Patient/Participant Information Sheet 
1. 
- Consent Form 
1. 
- Others 
1. 

●คณะกรรมการมีความเห็นให้ผู้วิจัยส่งรายงานความก้าวหน้าอย่างน้อยทุก ........................ 
หมายเหตุเรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ ........./25.......... ในวันที่ ......... พ.ศ. 25.......... 

ผลการพิจารณา 
หลังจากผู้วิจัย 

ด าเนินการแก้ไขแล้ว 

●ผู้วิจัยได้ด าเนินการแก้ไขตามค าแนะน าของคณะกรรมการทุกข้อแล้ว  
●ที่ประชุมมีมติ : 
เห็นชอบ 
เห็นชอบหลังจากปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว 
ปรับปรุงแก้ไข และน าเข้าพิจารณาใหม่ 
ไม่รับรอง 
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มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

กระทรวงสาธารณสุข 
AF 03-20/02.0 

แบบฟอร์มรายงานการประชุม เริ่มใช้ 29 ตุลาคม 2562 
วาระท่ี 5 เรื่องต่อเนื่องจากการทบทวนจริยธรรมการวิจัย 
   5.1 Progress Report 

ล าดับที่ 
หมายเลข 
โครงการ 

ชื่อโครงการวิจัย ผู้วิจัย/สังกัด กรรมการผู้ทบทวน ผลการพิจารณา 

1 
 

…………..... 
................. 

ชื่อโครงการวิจัย………………………………………………………….. 
ผู้วิจัย…………………………………………. สังกัด …………..…..... 
กรรมการผู้ทบทวน 
●รายงานความก้าวหน้าประจ าปี ครั้งที่.....ส าหรับโครงการวิจัย ครั้งที.่..... 
Date Approval : ……………………………..  Continuing Report : 
Total participants expected to be recruited at the beginning 
Number of Participants Recruited 
Number of Participants expected to be recruited from now 
Total Drop-Out or Loss to follow up 
Total Participants still Active or In Contact 
Total Participants Completed 
ผลการพิจารณา…………………….......... 
●มติคณะกรรมการ............................ 

 
   5.2 Final Report 
 

ล าดับที่ 
หมายเลข 
โครงการ 

ชื่อโครงการวิจัย ผู้วิจัย/ฝุาย กรรมการผู้ทบทวน ผลการพิจารณา 

1  
 

………….....
.…………... 

ชื่อโครงการวิจัย………………………………………………………….. 
ผู้วิจัย ………………………………………........…. ฝุาย ………………………………………...............…. 
กรรมการผู้ทบทวน …………………………………………. 
 ขอปิดโครงการวิจัย จ านวนอาสาสมัคร .............. ราย ระยะเวลาศึกษา ................... 
ผลการพิจารณา…………………….......... 
●มติคณะกรรมการ............................ 
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มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

กระทรวงสาธารณสุข 
AF 03-20/02.0 

แบบฟอร์มรายงานการประชุม เริ่มใช้ 29 ตุลาคม 2562 
 
 5.3 เรื่องเพื่อทราบเรื่องอ่ืนๆ 
  5.3.1 เรื่องขอถอนโครงการวิจัยก่อนก าหนด 

ล าดับที่ 
หมายเลข 
โครงการ 

ชื่อโครงการวิจัย ผู้วิจัย/ฝุาย กรรมการผู้ทบทวน ผลการพิจารณา 

1  
 

………….....
.…………... 

ชื่อโครงการวิจัย………………………………………………………….. 
ผู้วิจัย ………………………………………........…. ภาควิชา…………………………………...............…. 
กรรมการผู้ทบทวน …………………………………………. 
 ขอเรียนแจ้งการยกเลิกโครงการวิจัย....................................................................................... 
เนื่องจาก................................................................................................................................. 
ผลการพิจารณา…………………….......... 
●มติคณะกรรมการ............................ 

 
วาระท่ี 6 เรื่องเพื่อพิจารณา 
6.1 โครงการวิจัยท่ีปรับแก้ไขและส่งมาให้พิจารณาใหม่ 
6.2 Amendment จ านวน........... โครงการ 

ล าดับที่ 
หมายเลข 
โครงการ 

ชื่อโครงการวิจัย ผู้วิจัย/ภาควิชา กรรมการผู้ทบทวน 

1  ......../......  
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 

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

.............................................. 
คณะ...................................... 

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

Amendment - ปรับปรุง ......................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ................... 
● Risk -.................................. 
● Benefit -.................................. 

ผลการพิจารณาและ 
มติของคณะกรรมการ 

เห็นสมควรให้การรับรอง 
●มติคณะกรรมการ......................................... 

 
 
 
 
 
 
 



263 

 

 

มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

กระทรวงสาธารณสุข 
AF 03-20/02.0 

แบบฟอร์มรายงานการประชุม เริ่มใช้ 29 ตุลาคม 2562 
 

6.3 Exemption Review Report ...............โครงการ 

ล าดับที่ 
หมายเลข 
โครงการ 

ชื่อโครงการวิจัย ผู้วิจัย/ภาควิชา กรรมการผู้ทบทวน 

1  ......../......  
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 

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

.............................................. 
คณะ...................................... 

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

ผลการพิจารณาและ 
มติของคณะกรรมการ 

วันที่ยื่น ................................. 
วันที่สรุปผลการพิจารณาและให้การรับรอง....................... 
●เข้าตามเกณฑ์การพิจารณาแบบ expedite ข้อ ................. 
●คณะกรรมการให้การรับรอง 
●Risk/ Benefit Categories 

Research involving not greater than minimal risk. (การวิจัยที่เก่ียวข้องกับความเสี่ยงเพียง
เล็กน้อย) 

Research involving greater than minimal risk but presenting the prospect ofdirect 
benefit to the individual subjects (การวิจัยที่เก่ียวข้องกับความเสี่ยงมากกว่าปกติแต่ได้แสดง
ถึงประโยชน์ต่ออาสาสมัครโดยตรงในอนาคต) 

Research involving greater than minimal risk and no prospect of directbenefit to 
individual subjects, but likely to yield generalizable knowledgeabout the subject’s 
disorder or condition. (การวิจัยที่เก่ียวข้องกับความเสี่ยงมากกว่าปกติและไม่ได้แสดงถึง
ประโยชน์ต่ออาสาสมัครโดยตรงในอนาคต แต่มีความเป็นไปได้ที่จะน าความรู้เกี่ยวกับเรื่องความ
ผิดปรกติหรือภาวะของโรคของอาสาสมัครไปใช้กับผู้ปุวยคนอ่ืนๆ ได้) 

Research not otherwise approvable which presents an opportunity tounderstand, 
prevent, or alleviate a serious problem affecting the health orwelfare of children 
(การวิจัยที่มีนัยยะหนึ่งที่สามารถพิสูจน์ได้ถึงโอกาสที่จะเข้าใจ ,ปูองกัน หรือบรรเทาปัญหาร้ายแรงที่
มีผลกระทบต่อสุขภาพหรือสวัสดิภาพความเป็นอยู่ที่ดีของเด็ก) 
●Continuing Report (รายงานความก้าวหน้า) 

ทุก 3 เดือน 

ทุก 6 เดือน 

เมื่อเสร็จสิ้นโครงการหรือไม่เกิน 12 เดือน 
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มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

กระทรวงสาธารณสุข 
AF 03-20/02.0 

แบบฟอร์มรายงานการประชุม เริ่มใช้ 29 ตุลาคม 2562 
 

6.4 Expedited Review Report........... โครงการ 

ล าดับที่ 
หมายเลข 
โครงการ 

ชื่อโครงการวิจัย ผู้วิจัย/ภาควิชา กรรมการผู้ทบทวน 

1  ......../......  
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 

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

.............................................. 
คณะ...................................... 

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

ผลการพิจารณาและ 
มติของคณะกรรมการ 

วันที่ยื่น ................................. 
วันที่สรุปผลการพิจารณาและให้การรับรอง....................... 
●เข้าตามเกณฑ์การพิจารณาแบบ expedite ข้อ ................. 
●คณะกรรมการให้การรับรอง 
●Risk/ Benefit Categories 
Research involving not greater than minimal risk. (การวิจัยที่เก่ียวข้องกับความเสี่ยงเพียง
เล็กน้อย) 
Research involving greater than minimal risk but presenting the prospect ofdirect 
benefit to the individual subjects (การวิจัยที่เก่ียวข้องกับความเสี่ยงมากกว่าปกติแต่ได้แสดง
ถึงประโยชน์ต่ออาสาสมัครโดยตรงในอนาคต) 
Research involving greater than minimal risk and no prospect of directbenefit to 
individual subjects, but likely to yield generalizable knowledgeabout the subject’s 
disorder or condition. (การวิจัยที่เก่ียวข้องกับความเสี่ยงมากกว่าปกติและไม่ได้แสดงถึง
ประโยชน์ต่ออาสาสมัครโดยตรงในอนาคต แต่มีความเป็นไปได้ที่จะน าความรู้เกี่ยวกับเรื่องความ
ผิดปรกติหรือภาวะของโรคของอาสาสมัครไปใช้กับผู้ปุวยคนอ่ืนๆ ได้) 
Research not otherwise approvable which presents an opportunity tounderstand, 
prevent, or alleviate a serious problem affecting the health orwelfare of children 
(การวิจัยที่มีนัยยะหนึ่งที่สามารถพิสูจน์ได้ถึงโอกาสที่จะเข้าใจ ,ปูองกัน หรือ บรรเทาปัญหาร้ายแรงที่
มีผลกระทบต่อสุขภาพหรือสวัสดิภาพความเป็นอยู่ที่ดีของเด็ก) 
●Continuing Report (รายงานความก้าวหน้า) 
ทุก 3 เดือน 
ทุก 6 เดือน 
เมื่อเสร็จสิ้นโครงการหรือไม่เกิน 12 เดือน 
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มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

กระทรวงสาธารณสุข 
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6.5 รายงานที่ไม่เป็นไปตามโครงร่างการวิจัย (Protocol Non-Compliance) 

ล าดับที่ 
หมายเลข 
โครงการ 

ชื่อโครงการวิจัย ผู้วิจัย/ฝุาย กรรมการผู้ทบทวน ผลการพิจารณา 

1  
 

………….....
.…………... 

ชื่อโครงการวิจัย………………………………………………………….. 
ผู้วิจัย ………………………………………........…. ภาควิชา…………………………………...............…. 
กรรมการผู้ทบทวน …………………………………………. 

 ขอรายงาน Protocol Deviation ที่เกิดขึน้.................................................................... 
Outcome : .................................................... 
Actions taken : .................................................... 

ผลการพิจารณา 
●ผลการพิจารณาโดยผู้ทบทวน............................ 
●มติคณะกรรมการ............................ 

 
6.6 ต่ออายุใบรับรองอนุมัติโครงการวิจัย 

ล าดับที่ 
หมายเลข 
โครงการ 

ชื่อโครงการวิจัย ผู้วิจัย/ฝุาย กรรมการผู้ทบทวน ผลการพิจารณา 

1  
 

………….....
.…………... 

ชื่อโครงการวิจัย………………………………………………………….. 
ผู้วิจัย ………………………………………........…. ภาควิชา…………………………………...............…. 
กรรมการผู้ทบทวน …………………………………………. 
 ขอต่ออายุโครงการวิจัย ………………………….. 
Date of initial Approval : ………….. Exp. ……………  
Date of Last Approval: ………….. Exp. …………… 

Continuing Report :12 เดือน 
 

Total participants expected to be recruited 
at the beginning 

 

Number of participants recruited  

Number of participants expected to berecruited 
from now 

 

Total drop-out or loss to follow up  

Total participants still active or in contact  

Total participants completed  
ผลการพิจารณา สมควรต่อ COA ตั้งแต่วันที่…………-……....... 
●มติคณะกรรมการ........................... 

 



266 

 

มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

กระทรวงสาธารณสุข 
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6.7 รายงานความปลอดภัย 

ล าดับที่ 
เลขที่ 
บันทึก 

ข้อความ 
DATE 

หมายเลข 
โครงการ 

รหัส 
โครงการ 

ชื่อโครงการ/ผู้วิจัยหลัก เหตุการณ์ที่เกิด 

.............  .............. ............ ..................  ..................  ..........................................  ................................. 
●ความเห็นผู้ทบทวน…………………………………………………....................... 
●มติคณะอนุกรรมการ………………………………………………………............... 
●มติคณะกรรมการ.................................................................................. 

 
6.8 พิจารณาโครงการวิจัย ...........โครงการ 
 

ล าดับที่ 
หมายเลข
โครงการ 

ชื่อโครงการวิจัย ผู้วิจัย/ภาควิชา กรรมการผู้ทบทวน 

1 ......./....... ................................................. 
.................................................. 
.................................................. 

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

.............................. 
คณะ.................... 

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

ข้อเสนอแนะ - Protocol 
1. 
- Patient/Participant Information Sheet 
1. 
- Others 
1 

ผลการพิจารณา 
 

●ที่ประชุมมีมติ : 
รับรอง 
รับรองหลังจากปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว 
ปรับปรุงแก้ไข และน าเข้าพิจารณาใหม่ 
ไม่รับรอง 
● Risk/ Benefit Categories 
Research involving not greater than minimal risk. (การวิจัยที่เก่ียวข้องกับความเสี่ยง
เพียงเล็กน้อย) 
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มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 
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ผลการพิจารณา Research involving greater than minimal risk but presenting the prospect of 

direct benefit to the individual subjects (การวิจัยที่เก่ียวข้องกับความเสี่ยงมากกว่า 
ปกติแต่ได้แสดงถึงประโยชน์ต่ออาสาสมัครโดยตรงในอนาคต) 
Research involving greater than minimal risk and no prospect of direct 
benefit to individual subjects, but likely to yield generalizable knowledge 
about the subject’s disorder or condition. (การวิจัยที่เก่ียวข้องกับความเสี่ยง 
มากกว่าปกติและไม่ได้แสดงถึงประโยชน์ต่ออาสาสมัครโดยตรงในอนาคต แต่มีความเป็น  
ไปได้ท่ีจะน าความรู้เกี่ยวกับเรื่องความผิดปรกติหรือภาวะของโรคของอาสาสมัครไปใช้  
กับผู้ปุวยคนอ่ืนๆ ได้) 
Research not otherwise approvable which presents an opportunity to 
understand, prevent, or alleviate a serious problem affecting the health or 
welfare of children (การวิจัยที่มีนัยยะหนึ่งที่สามารถพิสูจน์ได้ถึงโอกาสที่จะเข้าใจ , 
ปูองกัน หรือ บรรเทาปัญหาร้ายแรงที่มีผลกระทบต่อสุขภาพหรือ สวัสดิภาพความเป็นอยู่  
ที่ดีของเด็ก) 
● Continuing Report (รายงานความก้าวหน้า) 
ทุก 3 เดือน 
ทุก 6 เดือน 
เมื่อเสร็จสิ้นโครงการหรือไม่เกิน 12 เดือน 

 
    6.9 รายงานการตรวจเยี่ยม 

ปิดประชุมเวลา ............... น. 
.................................................... ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
...................................................... ผู้พิมพ์รายงานการประชุม 

รายงานการประชุมได้รับการรับรองโดยคณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ ......... วันที่............................................... 
รับรองรายงานการประชุม โดย.......................................................................................... ในวันที่.................................. 
          (ต าแหน่ง................................................................) รายงานการประชุมได้รับการรับรอง 
 
โดยคณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ .....................วันที่.................... 
รับรองโดยคณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ ......... วันที่.................... 
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มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

กระทรวงสาธารณสุข 
AF 01-22/02.0 

แบบฟอร์มบันทึกการติดต่อสื่อสาร เริ่มใช้ 29 ตุลาคม 2562 
 

วนัที.่.........../เดือน.................... /.พ.ศ. …………….. ชื่อผู้ที่ติดต่อด้วย: 

ข้อมูลเกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย 

รหัสโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย 

ผู้วิจัย : ฝุาย : 

ผู้ให้ทุนวิจัย  

ที่อยู่ :  

เบอร์โทรศัพท์ :  อีเมล์ : 

สรุปข้อมูลที่ต้องการ 

ติดต่อสื่อสาร 

 

 

แผนการติดตามผล 

(ถ้ามี) 

 

 

 
ลงนามประธานคณะกรรมการฯ ......………………………………………......…..…….. (………………………...........……………………) 
หรือ 
ลงนามเลขานุการคณะกรรมการฯ .....………………………………………......…..…….. (………………………...........……………………) 
หรือ 
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ ......………………………………………......…..…….. (………………………...........……………………) 
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มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

กระทรวงสาธารณสุข 
AF 01-23/02.0 

สารบัญเอกสาร Protocol File เริ่มใช้ 29 ตุลาคม 2562 
 

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 ชุดเอกสารยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย Informed Consent Package  
3.7.1 เอกสารข้อมูลค าอธิบายส าหรับผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัย 
Information Sheet for Research Participant 

 
 

3.7.2 เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัย Consent form  
3.8 เอกสารบันทึกข้อมูลอาสาสมัคร Case Report Form (CRF)  
3.9 เอกสารประชาสัมพันธ์เพ่ือรับสมัครอาสาสมัคร 
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 PI/co PI/ Research Team 

 
 

3.12 คู่มือผู้วิจัย Investigator’s Brochure  
3.13 แบบสอบถาม Questionnaire  
3.14 งบประมาณ Budget  
3.15 เอกสารขึ้นทะเบียนเวชภัณฑ์/เครื่องมือทางการแพทย์ 
License of Drug/Medical Device 
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มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

กระทรวงสาธารณสุข 
AF 01-23/02.0 

สารบัญเอกสาร Protocol File เริ่มใช้ 29 ตุลาคม 2562 
 

 รายการ มี (Y) 
3.16 เอกสารก ากับยาเวชภัณฑ์และเครื่องมือทางการแพทย์  
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) 

 
 

3.18.3 หนังสือแจ้งผลผู้วิจัย Letter to PI  
3.18.4 เอกสารจากผู้วิจัย Correction From PI  
3.19 เอกสารอื่นๆ Other  
3.19.1 ข้อตกลงการท าวิจัยทางคลินิก 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  

 การยื่นขอรับพิจารณาซ้ าResubmitted Document Review Application  
4.1 แบบยื่นขอรับการพิจารณาโครงร่างการวิจัยซ้ า 
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 เอกสารข้อมูลค าอธิบายส าหรับผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัย 
Information Sheet for Research Participant 

 
 

4.7.2 เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัย Consent Form  
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มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

กระทรวงสาธารณสุข 
AF 01-23/02.0 

สารบัญเอกสาร Protocol File เริ่มใช้ 29 ตุลาคม 2562 
 

 รายการ มี (Y) 
 4.8 เอกสารบันทึกข้อมูลอาสาสมัคร Case Report Form (CRF)  

4.9 เอกสารประชาสัมพันธ์เพ่ือรับสมัครอาสาสมัคร 
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 เอกสารก ากับยาเวชภัณฑ์และเครื่องมือทางการแพทย์  
Annex and Information of Drug / Medical Device 

 
 

4.17 ข้อตกลงการถ่ายโอนวัตถุทางชีวภาพ Material Transfer Agreement (MTA)  
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 เอกสารอื่นๆ Others  
4.19.1 ข้อตกลงการท าวิจัยทางคลินิก 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  
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มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

กระทรวงสาธารณสุข 
AF 01-23/02.0 

สารบัญเอกสาร Protocol File เริ่มใช้ 29 ตุลาคม 2562 
 

 รายการ มี(Y) 
5 การพิจารณาการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงร่างการวิจัย Amendment Review Application  

5.1 การแก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือขอรับการรับรอง 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 อ่ืนๆ 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 อ่ืนๆ Others  

7 ความคลาดเคลื่อน/การฝุาฝืนข้อก าหนด Deviation/Violation  
7.1 รายงานความคลาดเคลื่อน/การฝุาฝืนข้อก าหนด Deviation/Violation Report  
7.2 บันทึกแจ้งผลการพิจารณา Report of Review Result to PI  
7.3 อ่ืนๆ Others  

8 การระงับโครงการการวิจัยชั่วคราว Termination/Suspension Application  
8.1. บันทึกจากผู้วิจัย Letter From PI  
8.2 แบบรายงานการระงับโครงการการวิจัยชั่วคราว Termination/Suspension Report 
Form 

 

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 อ่ืนๆ Others  
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มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

กระทรวงสาธารณสุข 
AF 01-23/02.0 

สารบัญเอกสาร Protocol File เริ่มใช้ 29 ตุลาคม 2562 
 

 รายการ มี (Y) 
10 การตรวจเยี่ยมการวิจัย Site Visit  

10.1 บันทึกแจ้งผู้วิจัย Letter From IRB  
10.2 ก าหนดการการตรวจเยี่ยม Site Visit Schedule  
10.3 บันทึกแจ้งผลการพิจารณา Letter to PI  
10.4 อ่ืนๆ Others  

11 การพิจารณารายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ Review of Serious Adverse Event Report  
11.1 แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ท่ีเกิดเฉพาะใน KCMH SAE at KCMH  
11.2 บันทึกแจ้งผลการพิจารณา Report of Review Result to PI  
11.3 อ่ืนๆ Others  

12 อ่ืนๆ Miscellaneous  
 
 
 

ผู้ตรวจสอบ .......................................................................................... วันที.่......./........../.......... 
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มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

กระทรวงสาธารณสุข 
AF 02-23/02.0 

บันทึกขอส าเนาเอกสาร ส าหรับบุคลากรในสถาบัน เริ่มใช้ 29 ตุลาคม 2562 
 

บันทึกข้อความ 
 
ส่วนงาน ส านักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์........................................... 
โทร 0-2...................................................... 

ที่ .............................../25…..          วันที่ …………………………………....... 
เรื่องขอส าเนาเอกสาร 

 
เรียนประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
  ด้วยข้าพเจ้า....................................................................................... ต าแหน่ง....................................................... 
ฝุาย............................................ ต้องการขอส าเนาเอกสาร ดังรายละเอียดต่อไปนี ้

1. (ชื่อเอกสาร)......................................................................................... จ านวน ...................... ฉบับ 
2. (ชื่อเอกสาร)......................................................................................... จ านวน ...................... ฉบับ 
3. (ชื่อเอกสาร)......................................................................................... จ านวน ...................... ฉบับ 

 เพ่ือ........................................................................................................................................................................ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
                 ................................................... 
                 (...................................................) 

อนุมัติ 

ไม่อนุมัติ เพราะ 
............................................................................................................ ................................................................... 
                 ................................................... 
                 (...................................................) 
              ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์/ 
              เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
                   วันที่......../........../.......... 
 
ได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว 
ลงนามผู้รับเอกสาร ...................................................... 
     (....................................................) 
       วันที่......../........../.......... 
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มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

กระทรวงสาธารณสุข 
AF 02-23/02.0 

จดหมายขอส าเนาเอกสาร ส าหรับบุคลากรนอกสถาบัน เริ่มใช้ 29 ตุลาคม 2562 
บริษัท......................................................... 
ที่อยู่ ............................................................ 

วันที่ …………………………………....... 
 
เรื่องขอส าเนาเอกสาร 

 
เรียนประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
  ด้วยข้าพเจ้า....................................................................................... ต าแหน่ง..................................................... 
ต้องการขอส าเนาเอกสาร ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
1. (ชื่อเอกสาร)......................................................................................... จ านวน ...................... ฉบับ 
2. (ชื่อเอกสาร)......................................................................................... จ านวน ...................... ฉบับ 
3. (ชื่อเอกสาร)......................................................................................... จ านวน ...................... ฉบับ 

 เพ่ือ........................................................................................................................................................................ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
                 ................................................... 
                 (...................................................) 

อนุมัติ 

ไม่อนุมัติ เพราะ 
................................................................................................................................................. .............................. 
                 ................................................... 
                 (...................................................) 
              ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์/ 
              เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
                   วันที่......../........../.......... 
 
ได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว 
ลงนามผู้รับเอกสาร ...................................................... 
     (....................................................) 
       วันที่......../........../.......... 
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มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

กระทรวงสาธารณสุข 
AF 03-23/02.0 

บันทึกข้อความขอท าลายเอกสาร เริ่มใช้ 29 ตุลาคม 2562 
 

บันทึกข้อความ 
 
ส่วนงาน ส านักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์............................................................ 
โทร 0-2...................................................... 

ที่ ................... ............/25…..          วันที่ …………………………………....... 
เรื่องขอท าลายเอกสารโครงการที่ปิดและเก็บครบ 3 ปีแล้ว 
 
เรียนประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
สิ่งท่ีแนบมาตารางรายละเอียดโครงการที่สามารถย่อยท าลายได้ 
 
  ด้วยทางส านักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์......................................................(ชื่อหน่วยงาน) 
มีโครงการที่ปิดและเก็บครบ 3 ปีแล้ว ซึ่งสามารถย่อยท าลายได้ ดังตารางรายละเอียดโครงการที่สามารถย่อยท าลายได้  
ตามท่ีแนบมาพร้อมกับบันทึกข้อความนี้ 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

................................................... 
(...................................................) 
เจ้าหน้าที่ส านักงาน 

อนุมัติ 

ไม่อนุมัติ เพราะ 
........................................................................................................................................................... .................... 

 
    ................................................... 
    (...................................................) 
  ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์/ 
 รองประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์/ 
 เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
     วันที่......../........../.......... 
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มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

กระทรวงสาธารณสุข 
AF 03-23/02.0 

บันทึกข้อความขอท าลายเอกสาร เริ่มใช้ 29 ตุลาคม 2562 
ตารางรายละเอียดโครงการที่สามารถย่อยท าลายได้ 

วัน
ที่ค

รบ
ก า

หน
ดท

 าล
าย

               

วัน
ที่อ

นุมั
ติป

ิดโ
คร

งก
าร

               

ชื่อ
โค

รง
กา

ร 

              

RE
C 

NO
.               

ล า
ดับ
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มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

กระทรวงสาธารณสุข 
AF 01-25/02.0 

ข้อตกลงการท างานร่วมกันระหว่างคณะกรรมการกลางฯ 
และคณะกรรมการจริยธรรมประจ าหน่วยงาน 

เริ่มใช้ 29 ตุลาคม 2562 

 
เรื่องข้อตกลงการท างานร่วมกันระหว่างคณะกรรมการกลางฯ และคณะกรรมการจริยธรรมประจ าสถาบัน  
เรียนประธานคณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
 
  ข้าพเจ้ารับทราบว่าหน้าที่ของคณะกรรมการจริยธรรมในการด าเนินงานร่วมกับคณะกรรมการกลางฯ ในการ
พิจารณารายงานเอกสารต่างๆ เพื่อปกปูองอาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการวิจัย ดังนี้  

1. การทบทวนโครงร่างการวิจัยที่เสนอรับการพิจารณาจาก CREC ครั้งแรก (Initial/New protocol) ทางสถาบัน
จะท าหน้าที่ประเมินแบบบริบทของสถาบัน (Local issues) ตามแบบ AP03 และส่งผลการประเมิน 
กลับ CREC ภายใน 7 วันท าการ 
2. เมื่อสถาบันได้รับโครงการวิจัยที่ CREC ให้การรับรองแล้ว สถาบันจะด าเนินการพิจารณาให้การรับรอง 
โครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองจาก CREC โดนไม่ต้องพิจารณาซ้ าที่สถาบัน หรือพิจารณาอย่างรวดเร็ว และ 
แจ้งผลการพิจารณาให้ CREC ทราบ (อย่างไรก็ตามวันที่รับรองของสถาบันควรเป็นวันเดียวกับท่ี CREC 
รับรอง) 
3. เมื่อมีการปรับแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการวิจัยจากฉบับเดิมที่ CREC ให้การรับรอง รายงานความก้าวหน้าของ 
การวิจัย รายงานการยุติโครงการวิจัยก่อนก าหนด และรายงานสรุปผลการวิจัย ทาง CREC จะเป็นผู้พิจารณา 
และแจ้งผลให้สถาบันทราบ สถาบันจะด าเนินการพิจารณาให้การรับรองโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองจากCREC 
โดยไม่ต้องพิจารณาซ้ าที่สถาบัน หรือพิจารณาอย่างรวดเร็ว และแจ้งผลการพิจารณาให้ CREC ทราบ 
4. เมื่อมีรายงานการไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดหรือรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงเกิดแก่อาสาสมัครใน
สถาบัน สถาบันจะเป็นผู้ทบทวนรายงานเหล่านั้นก่อนและแจ้งผลการพิจารณาให้ CREC รับทราบภายใน7 วันท า
การ นับจากวันที่คณะกรรมการของสถาบันมีมติ 
5. ในกรณีที่ CREC ได้รับรายงานรายงานการไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนด หรือรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์  
ร้ายแรง และเม่ือ CREC ด าเนินการพิจารณาแล้ว CREC จะส่งการพิจารณาให้สถาบัน ภายใน 7 วันท าการ 
6. สถาบันจะควบคุมนักวิจัยให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการวิจัยที่ดีและให้การดูแลรักษาอาสาสมัครอย่างเต็มที่  
หากเกิดผลแทรกซ้อนจากการเข้าร่วมวิจัย 

ข้อเสนอแนะอ่ืน 
............................................................................................................................. ............................................................. 
......................................................................................................................................................................................... . 
............................................................................................................................. ............................................................. 
 

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

ต าแหน่ง ................................................ 
วันที่........................................................ 
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มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

กระทรวงสาธารณสุข 
AF 02-25/02.0 

แบบประเมิน Local Issue ของหน่วยงาน เริ่มใช้ 29 ตุลาคม 2562 
 

รหัสโครงการ................................................. 
ชื่อโครงการ............................................................................................................................. ......................................... 
.................................................................................................................................................................................... ...... 
ชื่อผู้วิจัยหลัก..................................................................................สังกัด......................................................................... 
ชื่อผู้วิจัยท่ีสถาบัน............................................................................................................................. .............................. 
 
ข้อ หัวข้อการประเมินเกี่ยวกับ เหมาะสม ไม่เหมาะสม ข้อสังเกต/ข้อแนะน า 

I  คุณสมบัติของผู้วิจัยสถาบัน 
   

 
O สถานะของผู้วิจัยที่สถาบัน 

   
 O ความรู้ความช านาญ 

   
 O ประสบการณ์การท างานวิจัย 

   
II  ความพร้อมของสถานที่ในการท าวิจัย 

   
III  ประเด็นจริยธรรมไม่ขัดต่อบริบทของสถาบัน 

   
IV  การวิจัยไม่ขัดต่อกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของสถาบัน 

   
 

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

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

(.............................................) 
ต าแหน่ง ................................................ 
วันที่........................................................ 
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แผนผังยื่นขอจริยธรรมการวิจัย 
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 
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ภาคผนวก 
 

แบบฟอร์มเดิมของโรงพยาบาล
มหาราชนครศรีธรรมราชที่ยกมาใส่ใน
มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการ

วิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ของกระทรวง
สาธารณสุข 
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มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

กระทรวงสาธารณสุข 
AF 02-06/02.0 

แบบย่ืนขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย 
(Submission Form for Ethical Review) 

เริ่มใช้ 29 ตุลาคม 2562 

แบบพิจารณาประเภทการศึกษาวิจัย/วิทยานิพนธ ์
 
 
 
  วิจัย/วิทยานิพนธ์เร่ือง………………………………………………………………………………….……………....…………………………………………….............. 
   ….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ชื่อ สกุล ผู้ขอเก็บข้อมูล…………………………………………………………………….…………….….………………………..………..……..…………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 1ผู้ขอเก็บข้อมูลการศึกษาวิจัย 

ส่วนที่  2ผลการพิจารณา 

2.2 ผลการพิจารณาเบื้องต้น 
2.1.1ประเภทการพิจารณา 
 2.1.1.1 พิจารณาโครงการวิจัยใหม ่          2.1.1.5 พิจารณาต่อเนื่องโครงการวิจัย 
 2.1.1.2 พิจารณาส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัยแล้วส่งกลับมาใหม่    2.1.1.6 พิจารณารายงานสิ้นสุดโครงการ 
2.1.1.3 แก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย          2.1.1.7 พิจารณาการยุติโครงการวิจัย 
2.1.1.4 พิจารณารายงานเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์      2.1.1.8 งานวิจัยเข้าข่ายยกเว้นพิจารณา 
2.1.2 พิจารณาโดย 
 2.1.2.1 เข้าข่ายได้รับการยกเว้นพิจารณาเชิงจริยธรรมการวิจัย 
 2.1.2.2 เข้าข่ายพิจารณาแบบเร่งด่วน 
 2.1.2.3 เข้าข่ายการพิจารณาโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยฯ์ ที่ประชุมตามวาระ 
 2.1.2.4 อื่นๆ........................................................................................................................................................  
2.1.3 เห็นสมควร 
 2.1.3.1 ออกหนังสือแจ้งยกเว้นจริยธรรมแก่ผู้วิจัยและบรรจุในวาระประชุมต่อไป 
 2.1.3.2บรรจุในวาระของการประชุมเพื่อขอรับรองต่อไปของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยฯ์ 
 2.1.3.3 แจ้งผู้วิจัยให้ยื่นเอกสารขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยให้ครบถ้วนเพื่อพิจารณาอีกครั้ง 
 2.1.3.4 แจ้งให้ผู้วิจัยชี้แจง/แก้ไขเพิ่มเติม....................................................................................................  
 2.1.3.5 เสนอคณะกรรมการพิจารณา  ท่าน ได้แก่     
1...........................................................2........................................................................3................................................  
 

ลงนาม…………………………………....................กรรมการและเลขานุการ 
              (……………………………………..………….) 
              วันที่……….…/…..……/…………. 
 

2.2  ผลการพิจารณา 
 เห็นชอบ และโปรดด าเนินการตามค าขอ 
 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

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

 ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์                           
        โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช           

    วันที่……….…/…..……/…………. 
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มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

กระทรวงสาธารณสุข 
AF 02-06/02.0 

แบบย่ืนขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย 
(Submission Form for Ethical Review) 

เริ่มใช้ 29 ตุลาคม 2562 

แบบขอพิจารณางานศึกษาวิจัย/วิทยานิพนธ์  
โปรดกรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วน   เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการพิจารณา  
 
 

 

1.ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย)       
 
 

    Title of  protocol(ภาษาอังกฤษ) 
     
 

2. ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย  (ภาษาไทย)  

Title of  investigator(ภาษาอังกฤษ) 
สถานภาพ   อาจารย์  สังกัด 

    บุคลากรอ่ืนๆ ระบุต าแหน่งและสังกัด 
    นักศึกษา คณะ 
          ระดบั  ป.ตรีป.โท   ป.เอก 
สถานที่ท างาน / สถานที่ติดต่อ 
 

      หมายเลขโทรศัพท์ท่ีตดิต่อไดส้ะดวก   

โทรสาร 
      E-mail address : 
3. ชื่อผู้ร่วมวิจัย 
คนที่ 1 
     ชื่อภาษาไทย 
     ชื่อภาษาอังกฤษ  

     ต าแหน่ง /สถานะ 
     สถานที่ท างาน  
  

หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 

โทรสาร 
                  E-mail address : 
คนที่ 2 
     ชื่อภาษาไทย 
     ชื่อภาษาอังกฤษ  

     ต าแหน่ง /สถานะ 
     สถานที่ท างาน  

ส่วนที่ 1 ส าหรับผู้เสนอโครงร่างวิจัย กรอกข้อมูล (ข้อ 1-20) 
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มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

กระทรวงสาธารณสุข 
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หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 

โทรสาร 
                  E-mail address : 

      อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ถ้าม)ี 

          ชื่อภาษาไทย 

     ชื่อภาษาอังกฤษ  

     ต าแหน่ง /สถานะ 
     สถานที่ท างาน  

 

    หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 

โทรสาร 
E-mail address : 
 

4. แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย  (Funding) 
   ไม่มีทุน  อยู่ระหว่างการขอทุนระบุแหล่งทุน 

  มีทุน ระบุแหล่งทุน 
 5. หลักการและเหตุผล 

  ความเป็นมา             มี      ไม่มี 

เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องวิจัย        มี      ไม่มี 

  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย      มี      ไม่มี 
 

 6. วัตถุประสงค์ของการวิจัย         มี      ไม่มี 
 

7. ระเบียบวิธีวิจัย 
7.1  ประเภทโครงการวิจัย  ระบุเฉพาะตามรูปแบบการวิจัยที่ก าหนดไว้   

 Social /Behavioral Research  
Descriptive  study Observational  study    Quasi-Experimental study 
Experimental study      Pilot study               Participatory  action  research   
อื่นๆ โปรดระบุ 
Epidemiological  Research 
Retrospective  review Surveillance                   Monitoring    
 อ่ืนๆ  โปรดระบุ 
Repository(using   stored  materials : cell,  tissue,  fluid) 
Biomedical  /  Clinical  Research   
Drug  trial  phase                           ระบุช่ือยาท่ีท าวิจัย 
           สถานภาพการข้ึนทะเบียนของยา    Registered  drug     Investigational  new  drug 
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           (หากขึ้นทะเบียนแล้ว โปรดแนบทะเบียนยาหรือเอกสารก ากับยา) 
Medical  deviceระบุเครื่องมือ 
           สถานภาพการข้ึนทะเบียน  Registered     Investigational  device 
Vaccine  trial  phase                                   ระบุช่ือวัคซีน 
Procedural  / Intervention  ระบุ   
  Pilot study 
อื่นๆ โปรดระบุ  
7.2 การคัดเลือกผู้เข้าร่วมการวิจัย  (Subject  selection and  allocation)ประกอบด้วย 
 7.2.1 เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมการวิจัย(Inclusion  criteria)      มี      ไม่มี 

      7.2.2 เกณฑ์การคัดออกผู้เข้าร่วมการวิจัย  (Exclusion  criteria)             มี      ไม่มี 

      7.2.3  เกณฑ์การยุติการเข้าร่วมการวิจัย  (Termination  criteria)     มี      ไม่มี 

      7.2.4  การจัดผู้เข้าร่วมการวิจัยเข้ากลุ่ม  (Subject  allocation )      มี      ไม่มี 

7.3  การค านวณขนาดตัวอย่าง(Sample size  calculation)       มี      ไม่มี 

7.4 ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย   

      7.4.1  Vulnerable  subjects  
   Children    
 Mentally  disable 
   Chronic illness   

Other  (please  specified) 
7.4.2   Not  vulunerable  subjects 
7.5 การด าเนินการหากผู้เข้าร่วมการวิจัยถอนตัวออกจากการวิจัย     มี      ไม่มี 

8. สถานที่ท าวิจัย 
เฉพาะในประเทศไทย  

ร่วมกับต่างประเทศ   

Single  centerระบ ุ
Multi  center ระบ ุ
 9. การส่ง Specimen ออกนอกหน่วยงาน          มี       ไม่มี 

 
 

10. ระยะเวลาที่ท าวิจัย              มี       ไม่มี 

 

11. กระบวนการเก็บข้อมูล  (Data collection process)     มี       ไม่มี 

12. ข้อพิจารณาเฉพาะ 
     12.1  กรณีการเจาะเลือดให้ระบุจ านวนครั้งปริมาณและความถี่ในการเจาะ     มี       ไม่มี 
     12.2  กรณีการทดลองยาทางคลินิก ให้ระบุชื่อยา ชื่อสามัญทางยา  บริษัท     มี       ไม่มี 
ผู้ผลิตและผู้จ าหน่ายและทะเบียนยา (ถ้ามี) 

12.3  กรณีการทดลองผลิตภัณฑ์อ่ืน   ให้แนบเอกสารรายละเอียดผลการ     มี       ไม่มี 
วิจัยที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม 
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12.4  กรณีเป็นการศึกษาวิจัยที่ต้องผ่าตัด หรือหัตถการอื่นใด  ให้อธิบาย     มี       ไม่มี 
วิธีการพอสังเขป 
13. กระบวนการขอความยินยอมให้เข้าร่วมการวิจัย (Informed  consent  process) 
       13.1 มีเอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย  (Participant   information  sheet )  และหนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการ
วิจัยโดยได้รับการบอกกล่าวและเต็มใจ (Informed  consent  form )  แยกกันอย่างละ  1 ฉบับ 
   ส าหรับผู้เข้าร่วมการวิจัยที่มิใช่ผู้เยาว์และสามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเอง 

   ส าหรับผู้เข้าร่วมการวิจัยที่เป็นผู้เยาว์อายุต่ ากว่า  7 ปี  จัดท าเอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัยให้ผู้ปกครองของผู้เยาว์อ่านและลง
นามในหนังสือแสดงเจตนายินยอมฯ แทนผู้เข้าร่วมวิจัย 

   ส าหรับผู้เข้าร่วมการวิจัยที่เป็นผู้เยาว์อายุระหว่าง  7 – 15 ปี  จัดท าเอกสารให้ผู้เยาว์อ่านแยกต่างหาก  และให้เด็กแสดงความ
ยินยอมพร้อมใจ  โดยลงนามหรือท าสัญลักษณ์ 

   ส าหรับผู้เข้าร่วมการวิจัยที่เป็นผู้เยาว์อายุระหว่าง  15 – 18 ปี  อ่านเอกสารฉบับเดียวกับท่ีเตรียมไว้ให้ผู้ปกครองของผู้เยาว์อ่าน
และลงนามในหนังสือแสดงเจตนายินยอม ฯ ฉบับเดียวกันได้ 

   ส าหรับผู้เข้าร่วมการวิจัยที่มิใช่ผู้เยาว์  แต่ไม่สามารถให้ความยินยอมได้ด้วยตนเองเนื่องจากเจ็บปุวยทางจิต  (Mental illness)  
สติสัมปชัญญะบกพร่อง  ให้เตรียมเอกสารส าหรับผู้แทน โดยชอบธรรม  (Legally authorized  representation)  อ่านและลงนามใน
หนังสือแสดงเจตนายินยอมฯ แทนโดยปรับสรรพนามแทนผู้เข้าร่วมวิจัยให้เหมาะสม 

 13.2 มีเอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย  (Participant   information  sheet )  แต่ขอยกเว้นการขอความยินยอมเป็นลาย
ลักษณ์อักษร  โดยระบุเหตุผล  
14. ข้อพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในคน  (Ethical  consideration) 
       14.1  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัยนี้              มี     ไม่มี 
       14.2  ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ต่อผู้ท่ีเข้าร่วมการวิจัย     มี     ไม่มี  
  14.2.1 เคยมีการวิจัยท านองเดียวกับโครงร่างที่เสนอนี้มาก่อนหรือไม่และ     มี    ไม่มี 
  เคยเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์อย่างไรขอให้ระบุรายละเอียดและโอกาสที่เกิด  
  บ่อยมากน้อยเพียงใดตามท่ีเคยมีรายงานแจ้ง   
  14.2.2 มาตรการปูองกันและแก้ไขท่ีผู้วิจัยเตรียมไว้ในโครงการนี้    มี     ไม่มี 
 14.2.3 ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการแก้ไขหรือศึกษาเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการวิจัย  มี    ไม่มี 
 14.2.4 ชื่อผู้รับผิดชอบหรือแพทย์และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ตลอด    มี    ไม่มี 
 เวลาหากเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการวิจัย  

14.2.5 กรณีเป็นการวิจัยทางคลินิก ผู้วิจัยมีวิธีการแจ้งแพทย์เจ้าของไข้ใดหรือ       มี    ไม่มี 
แพทย์อ่ืนที่ต้องมาให้การรักษาผู้เข้าร่วมการวิจัยทราบว่าบุคคลนั้นอยู่ในระหว่างด าเนิน   
การวิจัยได้ด้วยวิธี 
       14.3 วิธีการปกปูองความลับของข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าร่วมการวิจัย          มี    ไม่มี 
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15. ข้อพิจารณาด้านจริยธรรม 

15.1 ระบุการตอบแทน ชดเชย การดูแลรักษา และแก้ปัญหาอื่นๆ       มี      ไม่มี 
กรณีเกิดผลแทรกซ้อนแก่ผู้วิจัย 

15.2 ระบุประเด็นอื่นๆ ที่เก่ียวกับด้านจริยธรรม         มี       ไม่มี      
15.3 เอกสารค าแนะน าหรือแจ้งข้อมูลแก่ผู้ถูกวิจัยหรือสถานทีอ่นุญาต   มี       ไม่มี 

(Patient  or  Subject  information  sheet)  เป็นภาษาไทย ทั้งนี้ต้องระบุชื่อ ติดต่อ 
หมายเลขโทรศัพท์ของแพทย์ หรือโรงพยาบาลที่รับผิดชอบดูแลรักษา กรณีเกิดผล 

แทรกซ้อน  เอกสาร  ค าแนะน าแก่ผู้ถูกวิจัยหรือผู้อนุญาตให้เป็นไปตามแบบที่ของ 

คณะกรรมการฯ 
 15.4 ใบยินยอมให้ท าการวิจัยของอาสาสมัครเป็นภาษาไทยตามแบบ       มี       ไม่มี 
หรือที่มีข้อความสอดคล้องกับแบบที่คณะกรรมการฯ ก าหนด 
 15.5 กรณีผู้วิจัยเห็นว่าไม่ควรหรือไม่จ าเป็นต้องมีแบบค าแนะน าหรือใบยินยอม   มี       ไม่มี 
ของอาสาสมัครให้แสดงเหตุผล ความจ าเป็น เพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ            

16. เอกสารอ้างอิง                     มี       ไม่มี 
 

17.  หนังสือแสดงความยินยอมหรืออนุญาตของสถาบันที่ท าการศึกษาของผู้วิจัย    มี       ไม่มี 
 

18.  ผลการพิจารณาด้านจริยธรรมหรือสิทธิมนุษยชนของสถาบันที่ท าการศึกษาของผู้วิจัย    มี       ไม่มี 
 
19. ข้อตกลง 
1)  ข้าพเจ้าและคณะผู้วิจัยดังมีรายนามและได้ลงชื่อไว้ในเอกสารนี้ จะด าเนินการวิจัยตามที่ระบุไว้ในโครงการวิจัยฉบับที่ได้รับการ
รับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์   โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช  และได้ขอความยินยอมจากผู้เข้าร่วม
การวิจัยอย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรมการวิจัยในคนดังที่ได้ระบุไว้ในแบบเสนอโครงการวิจัย โดยจะให้ความเคารพใน
สิทธิและค านึงถึงสวัสดิภาพของผู้เข้าร่วมการวิจัยเป็นส าคัญ 

2) หากมีความจ าเป็นต้องปรับแก้ไขโครงร่างวิจัยข้าพเจ้าจะแจ้งให้คณะกรรมการจริยธรรมฯเพื่อขอการรับรองก่อนเริ่มด าเนินการ
ปรับเปลี่ยนทุกครั้งและหากการปรับโครงร่างวิจัยมีผลกระทบต่อผู้เข้าร่วมการวิจัย  ข้าพเจ้าจะแจ้งการปรับเปลี่ยนและขอความ
ยินยอมจากผู้ที่เข้าร่วมการวิจัยทุกครั้ง 

3)ข้าพเจ้าจะรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค/์เหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดเดาได้ล่วงหน้าในระหว่างการวิจัย ตามระเบียบของ
คณะกรรมการจริยธรรมฯ ภายใน 5 วันท าการ และจะให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ท่ีเกิดข้ึนระหว่างการวิจัย
อย่างเต็มความสามารถและยุติการศึกษาวิจัยนั้นทันที และรอความเห็นจากคณะกรรมการจริยธรรมฯ เพ่ืออนุญาตให้ด าเนินการวิจัย
ต่อได ้
4) ข้าพเจ้าและคณะผู้วิจัยมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัยที่เสนออย่างดีทุกขั้นตอน และมีความสามารถในการแก้ไขปัญหา 
หรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ท่ีอาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการวิจัย  เพื่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้เข้าร่วมการวิจัยได้เป็นอย่าง
ดี 

5)  คณะกรรมการจริยธรรมฯ มีสิทธิติดตามการวิจัยที่ข้าพเจ้าและคณะผู้วิจัยด าเนินการว่าเป็นไปตามข้อตกลงหรือไม่   
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          6) หากข้าพเจ้าไม่ด าเนินการวิจัยตามข้อตกลง  ข้าพเจ้ายินดีให้คณะกรรมการจริยธรรมฯ  พิจารณายุติโครงการวิจัย  เพิกถอน
ได้โดยทันที 
7) ข้าพเจ้าและคณะผู้วิจัยจะจัดหาเอกสารเพ่ิมเติม เมื่อคณะกรรมการจริยธรรมฯ ร้องขอและยินดีให้คณะกรรมการจริยธรรมฯ 
พิจารณาตามหลักเกณฑ์   
       8) ข้าพเจ้าและคณะผู้วิจัยจะรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย ในช่วงเวลาที่ คณะกรรมการจริยธรรมฯ พิจารณา
รับรองให้ด าเนินการทราบ อย่างน้อยก่อนสิ้นสุดการวิจัย  1 เดือน  เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติด าเนินการต่อจนกว่า
จะสิ้นสุดโครงการ 
 9) กรณีท่ีผลการศึกษามีผลกระทบที่ อาจท าให้เกิดความเสื่อมเสียต่อโรงพยาบาล มหาราชนครศรีธรรมราช หรือ
บุคลากรของโรงพยาบาลฯ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้โรงพยาบาลฯทราบ และขออนุญาตก่อนด าเนินการเผยแพร่ 
 10) ข้าพเจ้ายินดีและพร้อมให้ค าปรึกษา หากโรงพยาบาลท าการศึกษาวิจัยในเรื่องที่เก่ียวข้องนี้  
 11) ข้าพเจ้ายินดีมอบผลงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้โรงพยาบาล จ านวน 1 เล่ม เพื่อเป็นประโยชน์ใน
การศึกษาค้นคว้าและพัฒนางานของโรงพยาบาล 
        
 
 
 
 

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

    วันที่................/................./............... 
 
 

     ลงนาม........................................................ผู้วิจัยร่วม  

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

    วันที่................/................/............... 
 
 

20. การรับรองจากหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้บังคับบัญชาโดยตรง  หรืออาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ที่อนุมัติให้ด าเนินการวิจัยได้
     
 

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

    ต าแหน่ง......................................................  
    วันที่................/....................../....................  
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ข้อพิจารณารับรองคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
 

 เห็นชอบให้ท าการวิจัยได้ 
 หมายถึง ผู้วิจัยสามารถเริ่มการวิจัยได้โดยไม่ต้องมีการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัย 

  เห็นชอบหลังจากผู้วิจัยปรับปรุงโครงการวิจัย ตามคณะกรรมการจริยธรรมฯ เสนอแนะ  
  หมายถึง ผู้วิจัยต้องด าเนินการแก้ไขเอกสารตามข้อแนะน าของที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมฯ  และน าเสนอ 
  โครงการวิจัยที่แก้ไขแล้วต่อประธานคณะกรรมการกรรมการจริยธรรมฯ 
 ไม่เห็นชอบ 

 หมายถึง ผู้วิจัยไม่ได้รับอนุญาตให้ท าการวิจัยในเรื่องท่ีน าเสนอตามเหตุผลที่ที่ประชุมระบุผู้วิจัยสามารถอุทธรณ์ได้ 
  ยังไม่พิจารณา  
  หมายถึงผู้วิจัยต้องให้ข้อมูลเพ่ิมเติมแล้วน าเข้าพิจารณาใหมห่รือคณะกรรมการจริยธรรมฯต้องหาข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อ
ประกอบการพิจารณา หรือไม่ทันพิจารณาในวาระ 
 

ข้อเสนอแนะ 

- ส าหรับการศึกษาวิจัย 
......................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................................................................... 
- ส าหรับระยะเวลาในการศึกษา 
......................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................. 

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

 

ลงนาม.................................................................กรรมการ 
            (...........................................................................) 
          ต าแหน่ง.................................................................. 
          วันที่........................./....................../.................... 
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แบบขออนุญาตการเก็บข้อมูลการศึกษาวิจัย/วิทยานิพนธ์  โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 
 
 

ข้อที่ 1ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อ สกุล ผู้ขอเก็บข้อมูล………………………………………………………………………………….………….………………………………..……………… 
ต าแหน่ง/สถานะ…………………………………………..สถาบันการศึกษา/สถานที่ปฏิบัติงาน…………………………………………………….…. 
หลักสูตร……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….… 
วิจัย/วิทยานิพนธ์เร่ือง……………………………………………………………………………….……………..……………………………………............... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………… 
ข้อที่ 2วิธีการเก็บข้อมูล 
รูปแบบการศึกษา 

การศึกษา/วิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Study) 
การศึกษา/วิจัยเชิงวิเคราะห ์(Analytic Study) 
การสังเกต (Observational Study)      Cohort Study 
            Case Control Study 
การทดลอง (Experimental Study) 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
1.แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์/แบบเก็บข้อมูล    มี        ไม่ม ี
2. เก็บตัวอย่าง    มี       ไม่ม ี

ตัวอย่างเลือด 
ตัวอย่างสารคัดหลั่งอื่นๆ ระบ.ุ....................................... 

           3. แบบฟอร์มยินยอมเข้าร่วมการศึกษา     มี        ไม่ม ี
4. แนวทางพิทักษ์สิทธิ ์   มี        ไม่ม ี
ผู้ถูกเก็บข้อมูล  ผู้ปุวย ญาติผู้ปุวย เจ้าหน้าที่/บุคลากร   อื่นๆ ระบุ................................................... ............ 
ผู้เก็บข้อมูล  ผู้วิจัย  อื่นๆ ระบุ.............................................. ............................. ....................................................... 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล……………………………………………………………………………………………………………………………….......... 
สถานที่เก็บข้อมูล…………………………….…………………………………………………………………………………..........…….…………………….... 
 

 
 
 
 
 
 

อนุญาต โดยให้ผ่านคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช พิจารณา 

ไม่อนุญาต เหตุผล................................................................................................ ....................................... ..................... 
 
 

ลงชื่อ................................................หัวหน้ากลุ่มงาน  
(......................................................)  
วันที่……….…/…..……/…………. 

 

 

ส่วนที่ 1  ส าหรับผู้เสนอโครงร่างวิจัย   (ข้อที่  1-2 ) 

ส่วนที่ 2  ส าหรับหัวหน้ากลุ่มงาน................................................................... 
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช  

 

โครงการวิจัย(ภาษาไทย) …………………………………………………………………………………………………………. 
(ภาษาอังกฤษ) ………………………………………………………………………………………………………… 

ผู้วิจัยหลัก ……………………………………………………………………………………………………….. 

ต าแหน่ง / สถานะ ………………………………………………………………………………………………………….. 
สถาบัน ……………………………………………………………………………………………………….. 
  

 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์โรงพยาบาลมหาราชนคร ศรีธรรมราช ได้พิจารณาเห็นชอบ ให้
ด าเนินการศึกษาวิจัยดังกล่าวได้ เมื่อวันที่ ……….เดือน…………..พ.ศ.…………… และรับรองเป็นระยะเวลา 1 ปี สิ้นสุดระยะการ
รับรอง วันที่……….เดือน…………….พ.ศ.……………………… 

ผู้วิจัยต้องรายงานสถานะของโครงการให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชทราบ
ตามท่ีคณะกรรมการฯ ก าหนด เพื่อขออนุมัติด าเนินการต่อจนกว่าจะสิ้นสุดระยะการรับรอง    
  

  
  

ลงนาม.............................................. 
                (นางสาวปรานปวีณ์ โรจน์เจริญงาม) 
              ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 
 
 

 

ลงนาม.............................................. 
  (นางจันทร์จิรา ก๋งอุบล) 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ปฏิบัติราชการแทน 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

 

 
 

รหัสโครงการวิจัยที่ ............ 
เอกสารรับรองเลขที่.............. 
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แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย 
ส่วนที่ 1 ส าหรับผู้วิจัย 
ข้อมูลโครงการวิจัย 
ชื่อผู้วิจัยหลักนาย/นาง/นางสาว...................................................................................................................... 
ชื่อโครงการวิจัย เรื่อง ...................................................................................................................................... 
ได้รับการเห็นชอบ/อนุมัติ วันที่........................................  
ให้ด าเนินโครงการดังกล่าวได้ตั้งแต่ ........................................ถึง..................................................... 
ขอรายงานผลความก้าวหน้า ตั้งแต่วันที่ ............................................. ถึง ..................................... 
ผลการด าเนินโครงการ 

1. เก็บข้อมูลการศึกษา/วิจัย โดย 
เริ่มเก็บข้อมูลศึกษา/วิจัย เมื่อ.................................................................... 

2. ความก้าวหน้าของโครงการวิจัย 
   [  ] สามารถด าเนินการ ประมาณร้อยละ.......................... 

[  ] ได้ตามก าหนด  
[  ] ไม่ได้ตามก าหนด เพราะ...................... 

   [  ] ไม่สามารถด าเนินการได้เพราะ....................................................... 
3. มีการปรับเปลี่ยนแก้ไขส่วนใดส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย 

   [  ] ไม่มี 
   [  ] มี ได้แก่............................[  ] แจ้งให้กรรมการฯ ทราบแล้ว 
           [  ] ยังไม่ได้แจ้งให้กรรมการฯ ทราบ 

4. มีข้อมูลใหม่ที่มีผลต่อความเสี่ยงหรือประโยชน์ต่ออาสาสมัคร 
   [  ] ไม่มี  
   [  ] มี ได้แก่............................ [  ] แจ้งให้กรรมการฯ ทราบแล้ว 
           [  ] ยังไม่ได้แจ้งให้กรรมการฯ ทราบ 

5. เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ต่อผู้เข้าร่วมวิจัย 
   [  ] ไม่มี 
   [  ] มี ได้แก่ ....................................................................................................  
   ด าเนินการเบื้องต้นเพื่อแก้ไข คือ................................................................................................................ 
เมื่อ........................................................................................................    
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เริ่มใช้ 29 ตุลาคม 2562 

 
รายงานแก่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

[  ] ไม่ได้รายงาน 
[  ] รายงาน เมื่อ ..................................................................................... 

 [  ] ภายใน 5 วันท าการ 
 [  ] เกิน 5 วันท าการ เพราะ................................................................. 

 
   ลงชื่อ....................................................... 
 (...............................................................)ผู้วิจัยหลัก 
  วันที่.........../................./.................. 
 

 

ส่วนที่ 2 ส าหรับกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
  ผลการพิจารณา 
   [  ] อนุญาตให้ด าเนินการต่อไปได ้
   [  ] อนุญาตให้ด าเนินการต่อไปได้ โดยต้องปรับปรุง/แก้ไข 
   ... ...............................................................................................................................................................
  ................................................................................................................................................................... 
   [  ] หยุดการรับอาสาสมัคร 
   [  ]หยุดพักการวิจัย รอผลการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยฯ 
   [  ] ยุติการวิจัย ถอนการเห็นชอบ 
 

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 
  แนวทางการพิจารณาเพ่ิมเติม 
   [  ] พิจารณาแบบเร่งพิเศษ 
   [  ] น าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยฯ 
   [  ] อื่นๆ ...................................................................................................  
 

 

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

ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 
วันที่................................................... 

 


