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คํานํา 
 

วิธีดําเนินการมาตรฐานงานจริยธรรมการวิจัย (Ethical Research Standard Operating Procedures) 
ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ สถาบันสมทบ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก  สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทําขึ้น
เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านจริยธรรมการวิจัยของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และเจ้าหน้าที่
สํานักงานคณะกรรมการฯ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ โดยได้จัดทําฉบับแรกข้ึนในปี พ.ศ. 2556 
และทําการปรับปรุงแก้ไขเป็นฉบับที่ 2  พ.ศ. 2558 ภายหลังการตรวจเย่ียมก่อนเข้ารับการประเมิน จาก
คณะกรรมการ NECAST จากน้ันปรับปรุงเป็นฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558 ภายหลังรับการตรวจเย่ียมประเมินจาก SIDCER-
FERCAP-NECAST โดยปรับปรุงเพ่ิมเติมเน้ือหาให้สมบูรณ์ เ ก่ียวกับการจัดทําแบบฟอร์มการตรวจเย่ียม             
หลักปฏิบัติการตรวจเย่ียม การเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์รุนแรงที่เกิดขึ้นในสถาบัน รวมทั้งทบทวนแบบฟอร์มการ
ประเมินโครงร่างวิจัย จัดทําเอกสารช้ีแจงข้อมูลสําหรับผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 
ตัวอย่างเอกสารลงนามยินยอม เข้าร่วมโครงการวิจัยของอาสาสมัคร และปรับปรุงรายละเอียดของเน้ือหา           
ในแต่ละบท 
 หวังว่าวิธีดําเนินการมาตรฐานฯ น้ีจะเป็นแนวทางปฏิบัติและเอ้ือต่อการทํางานของคณะกรรมการฯ และ
เจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการฯ ให้งานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เป็นไปตามมาตรฐานระดับสากลและ
เหมาะสมในบริบทของคณะกรรมการฯ 
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1. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้าง ทบทวน อนุมัติ และปรับปรุงแก้ไขวิธีดําเนินการมาตรฐาน 
(Standard of Operating Procedures, SOPs) ในทุกขั้นตอน วิธีดําเนินการมาตรฐานนี้อธิบายข้ันตอน
การทํางานให้แก่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์และผู้วิจัย การปฏิบัติงานของทุกฝ่ายต้องเป็นไปตามวิธีดําเนินการมาตรฐานที่กําหนด และ
เอกสารวิธีดําเนินการมาตรฐานน้ีเป็นเอกสารควบคุมที่สามารถเผยแพร่ได้ 

2. ขอบเขต 
แนวทางการสร้างวิธีดําเนินการมาตรฐานที่ระบุไว้ในเอกสารน้ีใช้กับวิธีดําเนินการมาตรฐานทั้งหมด

ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย วิธีดําเนินการมาตรฐานน้ีครอบคลุมวิธีการเขียน การทบทวน การ
แจกจ่ายและการปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์ สําหรับคณะกรรมการฯ เจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการฯ 
ผู้วิจัย และผู้ที่เก่ียวข้อง 

3. ความรับผิดชอบ 
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ต้อง

ปฏิบัติตามแนวทางการสร้างวิธีดําเนินการมาตรฐานที่กําหนด เมื่อมีการสร้าง ทบทวน อนุมัติ และปรับปรุง
แก้ไขวิธีดําเนินการมาตรฐานทุกฉบับ 

4. ตารางแสดงขัน้ตอนการดําเนินการ 
ขั้นตอน การดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 รายการวิธีดําเนินการมาตรฐาน คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย 
2 การสร้างโครงร่าง คณะกรรมการฯ 
3 การให้รหัส คณะกรรมการฯ 
4 การสร้างวิธีดําเนินการมาตรฐาน คณะกรรมการฯ 
5 การทบทวนวิธีดําเนินการมาตรฐาน คณะกรรมการฯ 
6 การอนุมัติวิธีดําเนินการมาตรฐาน ประธานคณะกรรมการฯ 
7 การแจกจ่ายวิธีดําเนินการมาตรฐาน เลขานุการคณะกรรมการฯ 
8 การปรับปรุงแก้ไข คณะกรรมการฯ 
9 การอนุมัติฉบับปรับปรุงแก้ไข ประธานคณะกรรมการฯ 
10 การแจกจ่ายฉบับปรับปรุงแก้ไข เลขานุการคณะกรรมการฯ 

11 การเก็บต้นฉบับวิธีดําเนินการมาตรฐาน 
เลขานุการคณะกรรมการฯ 

และเจ้าหน้าทีส่ํานักงานคณะกรรมการฯ 
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5. หลักการปฏิบัติ 

5.1 รายการวิธีดําเนินการมาตรฐาน 
- แบ่งบทและต้ังช่ือบทต่างๆ ของวิธีดําเนินการมาตรฐาน 
- สร้างตารางบทต่างๆ ของวิธีดําเนินการมาตรฐาน ระบุลําดับบท และเลขหน้า 

5.2 การสรา้งโครงร่างวิธีดําเนินการมาตรฐาน (Format) 
โครงร่างของวิธีดําเนินการมาตรฐาน แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 

1. ใบสรปุการทาํวิธีดําเนนิการมาตรฐานรายบท 
- สัญลักษณ์ของคณะกรรมการฯ  
- ฉบับที ่
- ช่ือผู้เตรียม ผูท้บทวน และผูอ้นุมัติวิธีดําเนินการมาตรฐาน พร้อมทั้งวันที่ที่อนุมัติ 

2. สารบัญรายบท 
- หัวข้อหลักและหัวข้อย่อยของวิธีดําเนินการมาตรฐานแต่ละบท 
- เลขหน้าของหัวข้อต่างๆ 

3. หัวข้อหลักในวิธีดําเนนิการมาตรฐานรายบท 
หัวข้อหลักในวิธีดําเนินการมาตรฐานแต่ละบท ประกอบด้วย 8 ส่วน ดังน้ี 

1. วัตถุประสงค์ 
2. ขอบเขต 
3. ความรับผิดชอบ 
4. ขั้นตอนการดําเนินการและผูร้ับผิดชอบ 
5. หลักการปฏิบัติ 
6. คํานิยาม 
7. ภาคผนวก 
8. เอกสารอ้างอิง 
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตนว์ชิระ 

บทที่ 01
การสร้างวิธีดําเนินการมาตรฐานงานจริยธรรม

วิจัย 
Preparation of Ethical Research 
Standard Operating Procedures 

 
5.3 การให้รหสั (Coding System) 

5.3.1 รหัสรายบทของวิธีดําเนินการมาตรฐาน (SOP codes) 
การให้รหัสประจําบทของรายการวิธีดําเนินการมาตรฐาน ใช้ตัวเลข 2 ตัว เช่น บทที่ 01,บทที่ 02, บท
ที่ 13, บทที่ 27 เป็นต้น 

5.3.2 การให้รหัสแบบฟอร์ม (Form codes) 
การให้รหัสแบบฟอร์มประกอบการพิจารณาจริยธรรมวิจัย ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ NV ERB 
(Nopparat Vajira Ethical Review Board) ตัวเลข 2 ตัว เช่น NV ERB 01, NV ERB 02 

5.3.3 การให้รหัสใบรับรอง (Certificate codes) 
- การให้รหัสเลขรับโครงร่างวิจัยและประกอบในใบรับรองด้านจริยธรรมวิจัย ใช้ตัวอักษร

ภาษาอังกฤษ ERB (Ethical Review Board) ตัวเลข 2 ตัวและเลขปี พ.ศ. หลังเคร่ืองหมาย “/”การ
เรียงลําดับคิดเป็นรายปี จากเดือนมกราคม ถึงธันวาคม เช่น ERB 08/2557, ERB 02/2558 เป็นต้น 

- การให้รหัสใบรับรองกรณีมีการพิจารณาแบบ Full Broad Expedited Review ใช้ตัวอักษร
ภาษาอังกฤษ (COA ตัวเลข 2 ตัว และเลขปี พ.ศ. หลังเคร่ืองหมาย “/” 

- การเรียงลําดับคิดเป็นรายปี จากเดือนมกราคมถึงธันวาคม เช่น COA 01/2558 
- การให้รหัสใบรับรอง กรณี Exemption ใช้อักษรภาษาอังกฤษ COE ตัวเลข 2 ตัว และรหัส พ.ศ. 

หลัง เครื่องหมาย “/” การเรียงลําดับคิดเป็นรายปี จากเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม เช่น COE 02/2558 
5.3.4 การให้รหัสการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมวิจัย (Meeting codes) 

การให้รหัสการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมวิจัย ใช้ตัวเลข 2 ตัวและเลขปี พ.ศ. หลังเคร่ืองหมาย 
“/” การเรียงลําดับคิดเป็นรายปี จากเดือนมกราคม ถึงธันวาคม เช่น รายงานการประชุมคร้ังที่ 
02/2557, รายงานการประชุมครั้งที่ 01/2558 เป็นต้นหรือหากต้องการใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษเพ่ือ
การบันทึกสั้นๆ ในเอกสารใดๆ ใช้“MA” แทนคําว่า Meeting agenda ได้ เช่น MA 02/2557, MA 
01/2558 เป็นต้น 

5.4 การสรา้งวิธีดําเนนิการมาตรฐาน 
- ระบุฉบับที่ (Version) ของวิธีดําเนินการมาตรฐาน โดยเริ่มจากฉบับที่ 1 และ ปี พ.ศ. เช่น ฉบับที่ 

1 พ.ศ. 2556 
- การแก้ไขวิธีดําเนินการมาตรฐาน ปรับหมายเลขฉบับครั้งละ 1 เช่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558  
- การแก้ไขวิธีดําเนินการมาตรฐานเพียงบางส่วน ปรับหมายเลขฉบับครั้งละ 0.1 เช่น ฉบับที่ 1.1 

พ.ศ. 2557 
- อธิบายหัวข้อหลักของวิธีดําเนินการมาตรฐานทั้ง 8 ส่วน ได้แก่ วัตถุประสงค์ ขอบเขต ความ

รับผิดชอบขั้นตอนการดําเนินการ หลักการปฏิบัติ คํานิยาม ภาคผนวก และเอกสารอ้างอิง 
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตนว์ชิระ 

บทที่ 01
การสร้างวิธีดําเนินการมาตรฐาน 

งานจริยธรรมวิจัย 
Preparation of Ethical Research 
Standard Operating Procedures 

- การลําดับภาคผนวก ใช้พยัญชนะไทย (เช่น ก ข ค ง ฯลฯ) ตามด้วยหัวข้อเรื่องของภาคผนวกน้ัน 
เช่น ภาคผนวก ก แบบบันทึกข้อความขอส่งโครงร่างวิจัยเพ่ือพิจารณา (NV ERB 01) 

- ทํารายการหัวข้อหลักหัวข้อย่อย และบทสรุปของวิธีดําเนินการมาตรฐานรายบท 
- ตรวจสอบความถูกต้องของตัวอักษร ความเข้าใจ การปฏิบัติ และมาตรฐานสากล 

5.5 การทบทวนวิธีดําเนนิการมาตรฐาน (Review)  
- การทบทวนจะกระทําโดยคณะกรรมการจรยิธรรมวิจัย 
- แจกจ่ายสําเนาวิธีดําเนินการมาตรฐาน ให้คณะกรรมการฯ ทบทวนและเสนอแนะ  
- รวบรวมข้อเสนอแนะและแก้ไขวิธีดําเนินการมาตรฐาน  

5.6 การอนุมัติวิธดํีาเนนิการมาตรฐาน (Approval)  
- ตรวจสอบความถูกต้องของตัวอักษร ความเข้าใจ การปฏิบัติ และมาตรฐานสากล  
- นําเสนอขออนุมัติวิธีดําเนินการมาตรฐานกําหนดวันที่เริ่มใช้ และลงนามโดยประธานคณะกรรมการฯ 

5.7 การแจกจ่ายสาํเนาวิธีดําเนนิการมาตรฐาน (Distribution) 
- แจกจ่ายสําเนาวิธีดําเนินการมาตรฐานที่ได้รับอนุมัติ ให้คณะกรรมการฯ ทุกท่าน 
- เผยแพร่สําเนาวิธีดําเนินการมาตรฐานแก่บุคลากรภายในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ 

5.8 การปรับปรุงแก้ไขวิธีดําเนินการมาตรฐาน (Revision) 
- ทบทวนเพ่ือปรับปรุงแก้ไขวิธีดําเนินการมาตรฐานอย่างสมํ่าเสมอทุกปีและปรับปรุงแก้ไขเมื่อต้องการ 
- คณะกรรมการฯ อาจเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือสร้างบทใหม่ของวิธีดําเนินการมาตรฐาน หรือ

ปรับปรุงแก้ไขวิธีดําเนินการมาตรฐานฉบับที่ใช้ปัจจุบัน 
- ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือสรุปสิ่งที่ต้องแก้ไขและปรับปรุง 
- ดําเนินการแก้ไขวิธีดําเนินการมาตรฐาน นําเสนอร่างฉบับปรับปรุง ขออนุมัติจากประธานคณะกรรมการฯ 

และสําเนาเอกสารแจกจ่ายแก่คณะกรรมการฯ 
5.9 การอนุมัติวิธดํีาเนนิการมาตรฐานฉบบัปรับปรุงแก้ไข 

- วิธีดําเนินการมาตรฐานแต่ละฉบับที่ร่างขึ้นใหม่หรือมีการปรับปรุง จะต้องผ่านการทบทวนจากคณะ
กรรมการฯ และได้รับการอนุมัติจากประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย 

5.10 การแจกจ่ายวิธีดําเนนิการมาตรฐานฉบับปรับปรุงแก้ไข  
ดําเนินการเช่นเดียวกับการแจกจ่ายสําเนาวิธีดําเนินการมาตรฐานในข้อ 5.7 คือ 

- แจกจ่ายสําเนาวิธีดําเนินการมาตรฐานที่ได้รับอนุมัติ ให้คณะกรรมการฯ ทุกท่าน 
- เผยแพร่สําเนาวิธีดําเนินการมาตรฐานแก่บุคลากรภายในวิทยาลัยฯ 

และเรียกเก็บวิธีการดําเนินการมาตรฐานฉบับเก่าจากคณะกรรมการฯ เพ่ือทําลายเอกสาร 
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตนว์ชิระ 

บทที่ 01
การสร้างวิธีดําเนินการมาตรฐาน 

งานจริยธรรมวิจัย 
Preparation of Ethical Research 
Standard Operating Procedures 

5.11 การเก็บต้นฉบบัวิธีดําเนนิการมาตรฐาน 
- เก็บต้นฉบับวิธีดําเนินการมาตรฐานทุกฉบับต้ังแต่ฉบับแรก ไว้ในสํานักงานคณะกรรมการฯ 
- บันทึกวิธีดําเนินการมาตรฐานทุกฉบับในระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ 

6.คํานิยาม 
คํานยิาม ความหมาย 

ประธานคณะกรรมการฯ 
ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ 

คณะกรรมการฯ 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ 

สํานักงานคณะกรรมการฯ 
สํานักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
ต้ังอยู่ที่ ช้ัน 4 อาคารเรียน 2 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ 

7.ภาคผนวก 
ภาคผนวก ก รายการวิธีดําเนินการมาตรฐาน 

8. เอกสารอ้างอิง  
1. กองควบคุมยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข. (2552). ICH Good Clinical 

Practice Guideline แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี ฉบับภาษาไทย (ปรับปรุงใหม่). นนทบุรี: 
โปรแกรมคอมพิวกราฟฟิค 

2. ธาดา  สืบหลินวงศ์และคณะ (บรรณาธิการ) ชมรมจริยธรรมการทําวิจัยในคนในประเทศไทย. (2551). 
แนวทางจริยธรรมการทําวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ. 2550. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
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ภาคผนวก ก  รายการวิธีดําเนินการมาตรฐาน 
 

รายการวิธีดําเนินการมาตรฐาน 
 

บทท่ี 
No. 

ชื่อบท 
Chapters 

 

01 
การสร้างวิธีดําเนินการมาตรฐาน 
Preparation of Ethical Research Standard Operating Procedures 

 

02 โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
Constitution and Composition of  The Ethics Review Board  

03 
เอกสารการรักษาความลับ 
Confidentiality Agreement 

 

04 
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
Conflict of Interest 

 

05 
การฝึกอบรมบุคลากร 
Training of Members 

 

06 
การเลือกที่ปรึกษาอิสระ 
Selection of Independent Consultants 

 

07 
การบริหารจัดการโครงร่างการวิจัยเพ่ือพิจารณา 
Management of Protocol for Review 

 

08 
แนวทางการทบทวนโครงร่างการวิจัยและการใช้แบบประเมิน 
Review Guideline and Use of Assessment Form 

 

09 
การพิจารณาโครงร่างการวิจัยครั้งแรก 
Initial Review of Research Protocol 

 

10 
การพิจารณาโครงร่างการวิจัยแบบเร่งด่วน 
Expedited Review of Research Protocol 

 

11 
การพิจารณาโครงร่างการวิจัยที่ส่งกลับเข้ามา 
Review of Resubmitted Research Protocol 

 

12 
การพิจารณาส่วนแก้ไขเพ่ิมเติมโครงร่างการวิจัย 
Review of Research Protocol Amendment 

 

13 
การพิจารณารายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย 
Continuing Review of Research Protocol 

 

14 
การพิจารณารายงานการยุติโครงการวิจัยก่อนกําหนด 
Review of Study Termination 

 

15 
การพิจารณารายงานสรุปผลการวิจัย 
Review of Final Report 

 

16 
การประชุมกรณีพิเศษ 
Extra Meeting 
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รายการวิธีดําเนินการมาตรฐาน (ต่อ) 
 

 
  

บทท่ี 
No. 

ชื่อบท 
Chapters 

 

17 
การตอบสนองการร้องเรียนของอาสาสมัคร 
Response to Research Participants’ Requests 

 

18 
การพิจารณารายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ 
Review of Adverse Event Report 

 

19 
การติดต่อสื่อสาร 
Communication Records 

 

20 
การตรวจเย่ียมเพ่ือกํากับดูแลการวิจัย 
Site Monitoring Visit 

 

21 
การไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนด 
Non-Compliance/Protocol Violation 

 

22 
การบริหารจัดการเอกสารโครงการวิจัยที่กําลังดําเนินการ 
Maintenance of Study Files 

 

23 
การเก็บและคน้เอกสารโครงการวิจัย 
Archives and Retrieval of Documents 

 

24 
การดํารงไว้ซึ่งการรักษาความลับ 
Maintenance of Confidentiality 

 

25 
การเตรียมคู่มอืการทํางาน 
Preparation of Guidelines 

 

26 
การตรวจสอบคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
Auditing  The Ethics Review Board 

 

27 
การเตรียมแผนการประชุมและรายงานการประชุม 
Meeting Agenda and Meeting Reports 
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บทที่ 02 
 

โครงสรา้งและองค์ประกอบ 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

Constitution and Composition 
of The Ethics Review Board 
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตนว์ชิระ 

บทที่ 02
โครงสร้างและองค์ประกอบ 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
Constitution and Composition 
of  The Ethics Review Board 

 
 

สรุปการจัดทําวิธีดําเนินการมาตรฐาน 
โครงสร้างและองค์ประกอบ 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
 

ฉบบัท่ี 3/ 2558 

เตรียมโดย 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ 

วันที ่ 14 สิงหาคม 2558 

ทบทวนโดย 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ชุดที่ 2 

วันที่ทบทวน 25 สิงหาคม 2558 

อนุมัติโดย ดร.มัณฑนา เหมชะญาติ 

ตําแหน่ง ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ 

วันที่อนุมัติ 15 กันยายน 2558 
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1. วัตถุประสงค ์
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ เรียกย่อว่า 

“คณะกรรมการฯ” (Ethical Review Board, ERB) ทาํหน้าที่เป็นคณะกรรมการด้านจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ พิจารณาใหค้วามเห็นชอบเชิงจริยธรรมแก่โครงการวิจัยที่ดําเนินการโดย อาจารย์ นิสิตหลกัสูตร
บัณฑิตศึกษา นิสิตหลกัสูตรปรญิญาตร ี นักวิจัยภายนอก หรือโครงการวิจัยอ่ืนๆ ที่มีการร้องขอให้คณะ
กรรมการฯ พิจารณา 

2. ขอบเขต 
1. คณะกรรมการฯ มีอํานาจหน้าที่ในการพิจารณาโครงร่างการวิจัย ความเหมาะสมของผู้วิจัย และ

เอกสารการให้ความยินยอมโดยได้รับข้อมูล 
โดยมีการพิจารณาตัดสินอย่างใดอย่างหน่ึง ดังน้ี 

(1) รับรอง 
(2) ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือรับรอง 
(3) ปรับปรุงแก้ไขและนําเข้าพิจารณาใหม่ หรือ 
(4) ไม่รับรอง 

2. คณะกรรมการฯ มีอํานาจหน้าที่ในการทบทวนรายงานความก้าวหน้าของการวิจัยในช่วงเวลาที่
เหมาะสมกับความเสี่ยงต่ออาสาสมัคร ทั้งน้ีต้องไม่น้อยกว่าหน่ึงครั้งต่อปี  

3. คณะกรรมการฯ มีอํานาจหน้าที่ในการระงับโครงการวิจัยช่ัวคราว (Suspension) หรือจริยธรรม
การวิจัยยุติการรับรองในกรณีที่โครงการวิจัยมีปัญหา ซึ่งอาจทําให้มีความเสี่ยงต่ออาสาสมัครอย่าง
ร้ายแรง หรือการไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดหรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ อย่างต่อเน่ือง การ
ตัดสินระงับโครงการวิจัยช่ัวคราวหรือยุติโครงการวิจัยก่อนกําหนดจะต้องพิจารณาในการประชุม
คณะกรรมการฯ ที่มีองค์ประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และมีการบันทึกผลการพิจารณาตัดสินใน
รายงานการประชุม 

4. คณะกรรมการฯ มีอํานาจหน้าที่ในการจํากัดหรือระงับการดําเนินการวิจัยบางส่วน (Restriction) 
ในกรณีที่ผู้วิจัยไม่ปฏิบัติตามหลักการจริยธรรม หรือข้อกําหนดของคณะกรรมการฯ การจํากัดหรือ
ระงับการดําเนินการโครงการวิจัยบางส่วนจะสิ้นสุดเมื่อการไม่ปฏิบัติตามดังกล่าวได้รับการแก้ไข 

3. ความรับผิดชอบ 
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ มอบหมายให้คณะกรรมการฯ มีอํานาจหน้าที่ในการ
พิทักษ์ซึ่งสิทธิความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัคร 
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4. ตารางแสดงขัน้ตอนการดําเนินการ 
ขั้นตอน การดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 การพิจารณาตามหลักจริยธรรมการวิจัย คณะกรรมการฯ และประธานคณะกรรมการฯ 
2 คุณสมบัติของคณะกรรมการฯ คณะกรรมการฯ และประธานคณะกรรมการฯ 
3 การเสนอช่ือคณะกรรมการฯ ประธานคณะกรรมการฯ 

4 การแต่งต้ังและวาระการปฏิบัติงาน 
โดยผ่านความเห็นชอบจาก 
ผู้อํานวยการวิทยาลัยฯ 

5 การลาออกและการพ้นจากตําแหน่ง คณะกรรมการฯ และประธานคณะกรรมการฯ 
6 การแต่งต้ังกรรมการฯ เพ่ือทดแทน คณะกรรมการฯ 
7 เลขานุการคณะกรรมการฯ คณะกรรมการฯ 
8 ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ คณะกรรมการฯ 
9 หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการฯ คณะกรรมการฯ 
10 องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ คณะกรรมการฯ 
11 การพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการฯ คณะกรรมการฯ และประธานคณะกรรมการฯ 

5. หลักการปฏิบติั 
5.1 การพิจารณาตามหลักจริยธรรมการวิจัย 

คณะกรรมการฯ ยึดถือแนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี และแนวทางจริยธรรมการทําวิจัย
ในคนในประเทศไทย เป็นแนวทางในการทบทวนพิจารณาด้านจริยธรรมของโครงการวิจัยที่
ทําการศึกษาหรือทดลองในมนุษย์ การพิจารณาจะครอบคลุมเอกสารโครงร่างการวิจัย ความยุติธรรม
ในการคัดเลือกอาสาสมัคร ประโยชน์และความเสี่ยงของอาสาสมัคร และเอกสารการให้ความยินยอม
โดยได้รับข้อมูล 

เอกสารอ้างอิงประกอบแนวทางการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ได้แก่  
1. ICH Good Clinical Practice Guideline แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี 
2. หลักการแห่งคําประกาศเฮลซิงกิ (Declaration of Helsinki) 
3. หลักจริยธรรมใน The Belmont Report ได้แก่ หลักการเคารพในบุคคล หลักการให้

ประโยชน์ และหลักการยุติธรรม 
4. The Council for International Organizations of Medical Sciences (CIOMS) 
5. หลักปฏิบัติตามข้อบังคับสภาการพยาบาล 
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5.2 คุณสมบัติของคณะกรรมการฯ 
1. คณะกรรมการฯ ประกอบด้วย กรรมการฯ ที่มีความรู้และประสบการณ์ปัจจุบันที่แตกต่างกันใน

หลายสาขาวิชา เพ่ือให้สามารถพิจารณาโครงร่างการวิจัยที่มีความหลากหลายได้อย่างกว้างขวาง 
กรรมการฯ ต้องผ่านการอบรมด้านจริยธรรมการทําวิจัยอย่างน้อย 1 หัวข้อต่อไปน้ี 

1. Principle Ethics 
2. GCP (Good Clinical Practice) 
3. SOPs training 
4. Human Subject Protection Training 

2. ประธานคณะกรรมการฯ และคณะกรรมการฯ ได้จากการแต่งต้ังของผู้อํานวยการฯ วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ 

3. กรรมการฯ จะต้องปฏิบัติตามหลักการจริยธรรม เพ่ือพิทักษ์สิทธิ ความปลอดภัย และความเป็นอยู่
ที่ดีของอาสาสมัครและชุมชน 

4. กรรมการฯ ต้องเต็มใจที่จะเปิดเผย ช่ือ อาชีพ อายุ หน่วยงานที่สังกัด ที่เก่ียวข้องกับการทํางานใน
ฐานะกรรมการฯ ต่อสาธารณะ 

5. กรรมการฯ ต้องลงนามในเอกสารการรักษาความลับ เพ่ือการรักษาความลับของข้อมูลที่เก่ียวข้อง
กับการพิจารณาของกรรมการฯ เอกสารโครงร่างการวิจัย ข้อมูลเก่ียวกับอาสาสมัคร และเรื่องอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข้อง 

5.3 การแต่งต้ังและวาระการปฏิบัติงาน 
1. คณะกรรมการฯ ได้มาจากการแต่งต้ังของ ผู้อํานวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์

วชิระ 
2. กรรมการฯ มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 4 ปี กรรมการฯ ที่พ้นตําแหน่งตามวาระมีสิทธ์ิที่จะ

ได้รับการแต่งต้ังได้อีก 
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 5.4 การลาออกและการพน้จากตําแหน่ง 
1. กรรมการฯ ที่ลาออกก่อนครบวาระการปฏิบัติงาน ต้องแจ้งความจํานงมายังประธาน

กรรมการฯ เป็นลายลักษณ์อักษร 
2. การพ้นตําแหน่งนอกเหนือจากการครบวาระการปฏิบัติงานจะกระทําได้ในกรณีใดกรณีหน่ึง

ดังต่อไปน้ี 
1. ตาย 
2. ลาออก 
3. ต้องพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเว้นแต่เป็นความผิดอันได้กระทําโดยประมาทหรือ

ความผิดลหุโทษ 
4. เป็นบุคคลล้มละลาย 
5. เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
6. มีเหตุบกพร่องอย่างมากต่อหน้าที่หรือมีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรงและ

กรรมการเกินก่ึงหน่ึงเห็นสมควรให้ออกจากตําแหน่ง 
3. การพ้นตําแหน่งจะกระทําได้โดยคําสั่ง ของผู้อํานวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 

นพรัตน์วชิระ โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการฯ 
5.5 การแต่งต้ังกรรมการฯ เพิ่มเติม 

กรรมการฯ สามารถนําเสนอช่ือกรรมการฯ เพ่ิมเติม โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ 
เพ่ือให้ผู้อํานวยการฯ แต่งต้ัง โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ โดยกรรมการฯ เพ่ิมเติมจะมีวาระการดํารงตําแหน่งเช่นเดียวกับคณะ
กรรมการฯ 
5.6 การแต่งต้ังกรรมการฯ เพื่อทดแทน 

ในกรณีที่มีกรรมการฯ ลาออกหรือพ้นตําแหน่งก่อนครบวาระการปฏิบัติงาน คณะกรรมการฯ จะ
ทําการเสนอช่ือ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย เพ่ือเสนอให้ผู้อํานวยการ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ลงนามแต่งต้ังกรรมการฯ ทดแทน ทั้งน้ี กรรมการฯ ทดแทน
จะดํารงตําแหน่งแทนมีวาระเท่ากับ 4 ปี เว้นแต่ในกรณีที่กรรมการฯ มีวาระที่เหลือน้อยกว่า 6 เดือน คณะ
กรรมการฯ อาจไม่พิจารณาเสนอช่ือเพ่ือทดแทนก็ได้ 
5.7 การแต่งต้ังที่ปรึกษาอิสระ 

เมื่อคณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นว่า โครงร่างการวิจัยใด ต้องการข้อมูลเพ่ิมเติมหรือความเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญในสาขาซึ่งไม่มีในคณะกรรมการฯ คณะกรรมการฯ จะเชิญผู้เช่ียวชาญในสาขานั้นๆ เพ่ือช่วย
ทบทวนโครงร่างการวิจัย 
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5.8 การแต่งต้ังกรรมการเสริมเพื่อพิจารณาโครงรา่งการวิจัย (alternate member) 
1. กรรมการฯ สามารถนําเสนอช่ือกรรมการเสริมเพ่ือพิจารณาโครงร่างการวิจัย โดยผ่านความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการฯ เพ่ือให้ผู้อํานวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ 
แต่งต้ัง โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย เพ่ือพิจารณาโครงร่างการวิจัย
เฉพาะทาง กรรมการเสริมจะมีวาระการดํารงตําแหน่งเช่นเดียวกับคณะกรรมการฯ 

2. กรรมการเสริมเพ่ือพิจารณาโครงร่างการวิจัย มีอํานาจหน้าที่เช่นเดียวกับกรรมการฯ โดยได้รับเชิญ
ให้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฯ ตามข้อกําหนดเก่ียวกับการประชุมของคณะกรรมการฯ 

5.9 ประธานคณะกรรมการฯ 
1. ประธานคณะกรรมการฯ ได้จากการแต่งต้ังของผู้อํานวยการ โดยการเสนอช่ือผู้ที่มีความรู้และ

ประสบการณ์อย่างเพียงพอในด้านจริยธรรมการทําวิจัยในมนุษย์ 
2. ประธานคณะกรรมการฯ มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 4 ปี และเมื่อพ้นตําแหน่งตามวาระมี

สิทธ์ิที่จะได้รับการแต่งต้ังได้อีก จํานวน 1 วาระ 
3. การลาออกจากตําแหน่งประธานคณะกรรมการฯ ต้องแจ้งให้ผู้อํานวยการฯ และคณะกรรมการฯ 

ทราบถึงความประสงค์ในการลาออกเป็นลายลักษณ์อักษร หากประธานคณะกรรมการฯ ลาออก 
จะคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ และเสนอช่ือต่อผู้อํานวยการฯ เพ่ือแต่งต้ังต่อไป 

4. ประธานคณะกรรมการฯ มีหน้าที่ในการดํารงไว้ซึ่งการทํางานของคณะกรรมการฯ ให้เป็นไปตาม
หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และมาตรฐานสากล 

5. ประธานคณะกรรมการฯ มีหน้าที่ในการดําเนินการประชุม เพ่ือพิจารณาโครงร่างการวิจัยและลง
นามในเอกสารต่างๆ ของคณะกรรมการฯ 

6. ประธานคณะกรรมการฯ มีหน้าที่ในการปฏิบัติภารกิจ หรือมอบหมายภารกิจต่างๆ แก่เลขานุการ 
เช่น เลือกวิธีการพิจารณาโครงร่างการวิจัย แต่งต้ังกรรมการทบทวนโครงร่างการวิจัย รายงาน
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (Review of adverse event) และงานอ่ืนๆ ของคณะกรรมการฯ 

7. ประธานคณะกรรมการฯ สามารถให้คําแนะนํา โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการฯในการ
แต่งต้ังกรรมการฯ เพ่ือทดแทน และกรรมการฯ เพ่ิมเติม 

8. ประธานคณะกรรมการฯ สามารถคัดเลือกเจ้าหน้าที่และคณะทํางานของคณะกรรมการฯ ตาม
ความเหมาะสม ภายใต้อํานาจของผู้อํานวยการฯ 
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9. เป็นตัวแทนคณะกรรมการฯ ในการติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการดําเนินงานของคณะกรรมการฯ 
ต่อหน่วยงานทางจริยธรรมการวิจัยที่เก่ียวข้อง 

5.10 รองประธานคณะกรรมการฯ 
รองประธานคณะกรรมการฯ ได้จากการแต่งต้ัง โดยผู้อํานวยการฯ ซึ่งเสนอผ่านความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ทําหน้าที่แทนประธานคณะกรรมการฯ เมื่อประธานคณะกรรมการฯ ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือหน้าที่อ่ืนๆ ที่ประธานคณะกรรมการฯ มอบหมาย 
5.11 เลขานุการคณะกรรมการฯ 

1. เลขานุการคณะกรรมการฯ ได้จากการแต่งต้ัง โดยผู้อํานวยการฯ ซึ่งเสนอผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย 

2. มีหน้าที่ดูแลและบริหารจัดการการดําเนินงานภายในคณะกรรมการฯ ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยตามวิธีดําเนินการมาตรฐาน 

3. เลือกวิธีการพิจารณาโครงร่างการวิจัย แต่งต้ังผู้ทบทวนโครงร่างการวิจัยแบบเร่งด่วน และโครงร่าง
การวิจัยที่ส่งเข้าพิจารณาในที่ประชุม 

4. ร่วมมือและประสานงานกับประธานคณะกรรมการฯ ในการดูแลและตรวจสอบการดําเนินงานของ
คณะกรรมการฯ ให้เป็นไปตามนโยบายของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ 

5. สามารถนํากฎระเบียบทางการวิจัยที่เป็นสากล (Federal Research Regulations) มาประยุกต์ใช้
ในการดําเนินงาน และกําหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ระเบียบ
ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ 

6. ประสานงานระหว่างคณะกรรมการฯ และผู้วิจัย หรือผู้ให้ทุนวิจัยหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
7. ทํางานร่วมกับประธานคณะกรรมการฯ ในการพัฒนาปรับปรุงนโยบายการดําเนินงานของ

คณะกรรมการฯ อย่างต่อเน่ือง 
8. เสนอแนะและผลักดันคณะกรรมการฯ ให้มีบทบาทในการให้คําปรึกษาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ

การวิจัยให้แก่องค์กร 
9. เป็นตัวแทนคณะกรรมการฯ ในการติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการดําเนินงานของคณะกรรมการฯ 

ต่อองค์กรทางจริยธรรมที่เก่ียวข้อง 
10. ตรวจสอบขั้นตอนการดําเนินการพิจารณาโครงร่างการวิจัยให้เป็นไปตามวิธีดําเนินการมาตรฐาน 
11. ดูแลและบริหารจัดการการดําเนินงานภายในสํานักงานฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
12. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรภายในสํานักงานฯ ให้มีความรู้ความสามารถย่ิงขึ้น 
13. รับผิดชอบและบริหารจัดการงบประมาณของสํานักงานฯ ตามหลักเกณฑ์ที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

นพรัตน์วชิระ กําหนด 
14. ตําแหน่งเลขานุการ อาจเป็นเลขานุการหรือ เลขานุการคระกรรรมการข้ึนอยู่กับการแต่งต้ังในแต่ละวาระ 
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5.12 ผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่ช่วยเหลือเลขานุการคณะกรรมการฯ ในการบริหารจัดการ การดําเนินงานให้เป็นไปด้วย

ความเรียบร้อยตามวิธีดําเนินการมาตรฐาน 
5.13 หนา้ที่และความรับผดิชอบของกรรมการฯ 

1. กรรมการฯ มีหน้าที่ ในการพิจารณาโครงร่างการวิจัยที่ ได้รับมอบหมายก่อนการประชุม
คณะกรรมการฯ 

2. กรรมการฯ มีหน้าที่เข้าร่วมการประชุมเพ่ือพิจารณาตัดสินโครงการวิจัย ดังน้ี 
1. โครงร่างการวิจัยที่เข้าพิจารณาคร้ังแรก 
2. โครงร่างการวิจัยที่ส่งเข้ามาเพ่ือพิจารณาใหม่ 
3. รายงานความก้าวหน้าของการวิจัย 
4. ส่วนแก้ไขเพ่ิมเติมโครงร่างการวิจัย 
5. รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรง 
6. อ่ืนๆ ที่ประธานคณะกรรมการฯ นําเข้าที่ประชุม 

3. กรรมการฯ มีหน้าที่รักษาความลับของข้อมูลในโครงร่างการวิจัย และข้อมูลอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องเมื่อ
สิ้นสุดการประชุมคณะกรรมการฯ ต้องนําสําเนาเอกสารโครงร่างการวิจัยและข้อมูลที่เก่ียวข้อง
ส่งคืนเจ้าหน้าที่ของสํานักงานฯ 

5.14 องคป์ระกอบของคณะกรรมการฯ 
1. องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ต้องประกอบด้วยกรรมการฯ ที่มีความรู้และประสบการณ์ มี

ความแตกต่างกันในหลายสาขาวิชา และต้องมีทั้งหญิงและชาย 
2. องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ควรมีไม่น้อยกว่า 5 คน โดยอย่างน้อย 1 คนต้องไม่สังกัด

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ และอย่างน้อย 1 คนต้องไม่อยู่ในสาขาทางพยาบาล 
หรือวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยที่กรรมการฯ คนหน่ึงอาจมีคุณสมบัติมากกว่า 1 อย่างก็ได้ 

3. ในคณะกรรมการฯ ให้มีประธานคณะกรรมการ 1 คน รองประธานฯ 1 คน มีเลขานุการฯ 1 คน 
และผู้ช่วยเลขานุการ จํานวนตามความเหมาะสม 
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5.15 องคป์ระกอบของการประชุม 
1. การประชุมคณะกรรมการฯ จะต้องมีกรรมการฯ ทั้งชายและหญิงเข้าร่วมประชุมอย่างน้อย 5 คน 
2. การประชุมคณะกรรมการฯ จะต้องมีอย่างน้อย 1 คนไม่สังกัดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

นพรัตน์วชิระและอย่างน้อย 1 คนต้องไม่อยู่ในสาขาทางพยาบาล หรือวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดย
ที่กรรมการฯ คนหน่ึงอาจมีคุณสมบัติมากกว่า 1 อย่าง 

5.16 การพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการฯ 
การพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือความเห็นพ้องต้องกัน (Concensus) ของกรรมการฯ 

โดยกรรมการฯ สามารถให้บันทึกช่ือและความเห็นในรายงานการประชุมได้ 
6. คํานยิาม 

คํานยิาม ความหมาย 

ผู้อํานวยการฯ 
ผู้อํานวยการ  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ 

การประชุมคณะกรรมการฯ 
การประชุมของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ 

ประธานคณะกรรมการฯ 
ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ 

คณะกรรมการฯ 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ 

กรรมการฯ 
กรรมการรายบุคคล 
ในคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ 

สํานักงานคณะกรรมการฯ 
สํานักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
ต้ังอยู่ที่ ช้ัน 4 อาคารเรียน 2 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ 
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตนว์ชิระ 

บทที่ 02
โครงสร้างและองค์ประกอบ 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
Constitution and Composition 

of The Ethics Review Board 
 

7. ภาคผนวก 
- 

8. เอกสารอ้างอิง 
- กองควบคุมยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข. (2552). ICH Good 

Clinical Practice Guideline แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี ฉบับภาษาไทย (ปรับปรุง
ใหม่). นนทบุรี: โปรแกรมคอมพิวกราฟฟิค 

- ข้อบังคับสภาการพยาบาล 
- หลักจริยธรรม The Belmont Report พ.ศ. 2551 
- ธาดา  สืบหลินวงศ์และคณะ (บรรณาธิการ) ชมรมจริยธรรมการทําวิจัยในคนในประเทศไทย. (2551). 

แนวทางจริยธรรมการทําวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ. 2550. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

- The Council for International Organizations of Medical Sciences (CIOMS) 
- Title 45 Code of Federal Regulations Part 46 Subpart A 
- World health organization (2011) Standards and oprerational Guidance for Etihics Review of 

Health-Related eith Human Participants. 
- The Wold Medical Association 64 th (October 2013) Declaration  of Helsinki, Ethical 

Principles for medical Research Involing Human Subjects. 
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บทที่ 03 
 

เอกสารการรักษาความลับ 
Confidentiality Agreement 
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตนว์ชิระ 

บทที่ 03เอกสารการรักษาความลับ 
Confidentiality Agreement 

 
 

สรุปการจัดทําวิธีดําเนินการมาตรฐาน 
เอกสารการรักษาความลับ 

 
 

ฉบบัท่ี 3/ 2558 

เตรียมโดย 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ 

วันที ่ 14 สิงหาคม 2558 

ทบทวนโดย 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ชุดที่ 2 

วันที่ทบทวน 25 สิงหาคม 2558 

อนุมัติโดย ดร.มัณฑนา เหมชะญาติ 

ตําแหน่ง ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ 

วันที่อนุมัติ 15 กันยายน 2558 
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตนว์ชิระ 

บทที่ 03เอกสารการรักษาความลับ 
Confidentiality Agreement 

 
 

สารบัญ 
 
 ลําดบัเรื่อง         หน้า 
 

1. วัตถุประสงค์         30 
2. ขอบเขต          30 
3. ความรับผิดชอบ         30 
4. ตารางแสดงขั้นตอนการดําเนินการ       30 
5. หลักการปฏิบัติ         30 
 5.1 การอ่านเอกสารการรักษาความลับ      30 
 5.2 การลงนามในเอกสารการรักษาความลับ     30 
 5.3 การตระหนักถึงความสําคัญของการรักษาความลับ    30 
6. คํานิยาม          31 
7. ภาคผนวก         31 

ภาคผนวก ก  แบบฟอร์มการรักษาความลับ     32 
8. เอกสารอ้างอิง         31 
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตนว์ชิระ 

บทที่ 03เอกสารการรักษาความลับ 
Confidentiality Agreement 

 
1. วัตถุประสงค ์

เพ่ือให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องได้อ่าน เข้าใจ ยอมรับ และลงนาม ในเอกสารการรักษาความลับอัน
เก่ียวข้องกับข้อมูลในโครงร่างการวิจัย การพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการฯ และข้อมูลอ่ืนๆ ที่
เก่ียวข้อง 

2. ขอบเขต 
วิธีดําเนินการมาตรฐานจะครอบคลุมถึงเอกสารการรักษาความลั ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานและ

ข้อมูลของคณะกรรมการฯ โดยคณะกรรมการทุกคน  เจ้าหน้าที่สํานักงานฯ และผู้มีส่วนเก่ียวข้องต้อง      
ลงนามในเอกสารรักษาความลับ 

3. ความรับผิดชอบ 
กรรมการฯ ทุกคน เจ้าหน้าที่สํานักงานฯและผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ต้องอ่าน เข้าใจ ยอมรับ และลงนาม

ในเอกสารการรักษาความลับก่อนเริ่มการปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่สํานักงานฯ จะเตรียมแบบฟอร์มให้และ
จัดเก็บเข้าแฟ้ม 

4. ตารางแสดงขัน้ตอนการดําเนินการ 
ขั้นตอน การดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 จัดเตรียมเอกสารรักษาความลับ เจ้าหน้าที่สํานักงานฯ 
2 อ่านเอกสารการรักษาความลับ กรรมการฯ และเจ้าหน้าที่สํานักงานฯ 
3 ลงนามในเอกสารการรักษาความลับ กรรมการฯ และเจ้าหน้าที่สํานักงานฯ 
4 ตระหนักถึงความสําคัญของการรักษาความลับ กรรมการฯ และเจ้าหน้าที่สํานักงานฯ 
5 เก็บรวบรวมเข้าแฟ้ม เจ้าหน้าที่สํานักงานฯ 

5. หลักการปฏิบติั 
5.1 การอ่านเอกสารการรักษาความลับ 

5.1.1 กรรมการฯ เจ้าหน้าที่สํานักงานฯ และผู้มีส่วนเก่ียวข้องต้องได้รับเอกสารการรักษาความลับ 
และอ่านทําความเข้าใจก่อนเริ่มปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่สํานักงานฯ จะเป็นผู้เตรียมแบบฟอร์ม
และเอกสารรักษาความลับ 

5.1.2 ผู้ให้คํารับรองจะยอมรับและตกลงทําลายหรือส่งคืนเอกสารที่ได้พิจารณาทั้งหมด 
5.2 การลงนามในเอกสารการรักษาความลับ 

กรรมการฯ เจ้าหน้าที่สํานักงานฯ และผู้มีส่วนเก่ียวข้องต้องลงนามและระบุวันที่ที่ลงนามใน
เอกสารรักษาความลับ ซึ่งจะเก็บรักษาไว้ที่สํานักงานคณะกรรมการฯ 
5.3 การตระหนักถึงความสําคัญของการรักษาความลับ  
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตนว์ชิระ 

บทที่ 03เอกสารการรักษาความลับ 
Confidentiality Agreement 

กรรมการฯ และเจ้าหน้าที่สํานักงานฯ และผู้มีส่วนเก่ียวข้องต้องตระหนักถึงความสําคัญของการ
รักษาความลับอันเก่ียวข้องกับข้อมูลในโครงร่างการวิจัย การพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการฯ  และ
ข้อมูลอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง และรวบรวมเข้าแฟ้มโดยเจ้าหน้าที่สํานักงานฯ 

 
6. คํานยิาม 

คํานยิาม ความหมาย 
การรักษาความลับ 
(Confidentiality) 

การไม่เปิดเผยข้อมูลอันเก่ียวข้องกับข้อมูลในโครงร่างการวิจัย การพิจารณาของ
ที่ประชุมคณะกรรมการฯ และข้อมูลอ่ืนๆ ทีเ่ก่ียวข้อง 

ข้อมูลที่เป็นความลับ 

ข้อม^ลหรือวัตถุที่คณะกรรมการได้รับจากผู้เสนอโครงการท่ีเก่ียวกับการ
พิจารณาคณะกรรมการวิจัย  ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือวาจา  ซึ่งรวมถึง
แต่ไม่จํากัดเฉพาะข้อมูลทางเทคนิค  วิทยาศาสตร์  การเงิน  การตลาด หรือ
ผลิตภัณฑ์ และให้รวมถึงข้อมูลเก่ียวกับนโยบายทางการเงินของคณะกรรมการ  
ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน และเงินเดือน  กระบวนการด้านคอมพิวเตอร์  โปรแกรม
และรหัส  รายช่ือผู้ทําการวิจัย ข้อมูลด้านการเงิน  ข้อมลท่ีเกียวข้องกับโครงการ  
กระบวนการดําเนินงานข้ันพ้ืนฐาน  กฏระเบียบ  กระบวนการผลิต  และรวมถึง
ข้อมูลอ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับข้อมูลข้างต้นที่ไม่ได้ระบุช่ือเช่นน้ันด้วย 

เจ้าหน้าที่สํานักงานฯ 
เจ้าหน้าที่ประจําสํานักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ 

ผู้สังเกตการณ์ 
กรรมการเสริม, ที่ปรึกษาอิสระ, คณะกรรมการตรวจเย่ียมจากภายนอก, ผู้
สังเกตการณ์, ผู้เย่ียมชมสถานการณ์ และผูเ้ก่ียวข้องอ่ืนๆ 

7. ภาคผนวก 
ภาคผนวก ก  แบบฟอร์มการรักษาความลับ 

8. เอกสารอ้างอิง 
8.1 กองควบคุมยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข. (2552). ICH Good 

Clinical Practice Guideline แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี ฉบับภาษาไทย 
(ปรับปรุงใหม่). นนทบุรี: โปรแกรมคอมพิวกราฟฟิค 

8.2 ธาดา  สืบหลินวงศ์และคณะ (บรรณาธิการ) ชมรมจริยธรรมการทําวิจัยในคนในประเทศไทย. 
(2551). แนวทางจริยธรรมการทําวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ. 2550. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตนว์ชิระ 

บทที่ 03เอกสารการรักษาความลับ 
Confidentiality Agreement 

 
ภาคผนวก ก  แบบฟอร์มการรักษาความลบั 

 
ข้อตกลงการรักษาความลับของโครงการวิจัย 

สําหรบัคณะกรรมการฯ กรรมการเสริม ที่ปรึกษา เจ้าหน้าทีส่ํานักงานฯ และผู้ทีเ่ก่ียวข้องกับเอกสาร
โครงการวิจัย 

 
ข้าพเจ้า ในฐานะที่เป็น 

กรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ 
กรรมการเสริม งานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ 
ที่ปรึกษาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ 
เจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการฯ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ 
ผู้ที่เก่ียวข้องกับเอกสารโครงการวิจัย ได้แก่ ...................................................................................... 
 

ยอมรับในข้อตกลง ดังน้ี 
1. ไม่ใช้ข้อมูลในเอกสารโครงการวิจัยและเอกสารต่างๆ ในการพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการฯ 

และข้อมูลอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือผลประโยชน์ส่วนตน 
2. ไม่เปิดเผยข้อมูลแก่ผู้อ่ืนหรือบุคคลใดๆ ที่ไม่ใช่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วิทยาลัย

พยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ 
3. ไม่ทําสําเนาเอกสารเพ่ือนําไปใช้ต่อไป การทําสําเนาเอกสารทําได้เฉพาะเมื่อจะใช้สําเนาในการ

พิจารณารับรองด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เท่าน้ัน 
4. จะทําลายหรือส่งคืนเอกสารที่สํานักงานคณะกรรมการฯ จัดส่งมาให้ข้าพเจ้าดําเนินการ 

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

                                                               วันที่......................................................................................  
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บทที่ 04 
 

การมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
Conflict of Interest 

  



34 
 

 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตนว์ชิระ 

บทที่ 04การมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
Conflict of Interest 

 
 

สรุปการจัดทําวิธีดําเนินการมาตรฐาน 
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
 

ฉบบัท่ี 3/ 2558 

เตรียมโดย 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ 

วันที ่ 14 สิงหาคม 2558 

ทบทวนโดย 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ชุดที่ 2 

วันที่ทบทวน 25 สิงหาคม 2558 

อนุมัติโดย ดร.มัณฑนา เหมชะญาติ 

ตําแหน่ง ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ 

วันที่อนุมัติ 15 กันยายน 2558 
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บทที่ 04การมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
Conflict of Interest 
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตนว์ชิระ 

บทที่ 04การมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
Conflict of Interest 

 
1. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้การพิจารณาโครงร่างการวิจัยเป็นไปตามหลักจริยธรรม ปราศจากการมีผลประโยชน์ทับ
ซ้อนหรือส่วนได้ส่วนเสียของคณะกรรมการฯ 

2. ขอบเขต 
วิธีดําเนินการมาตรฐานจะครอบคลุมถึงการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือมีส่วนได้ส่วน

เสียของคณะกรรมการฯ ในการพิจารณาโครงร่างการวิจัย โดยเจ้าหน้าที่สํานักงานฯเตรียมเอกสารให้      
ลงนาม 

3. ความรับผิดชอบ 
กรรมการฯ ทุกคน ต้องยอมรับและปฏิบัติตามแนวทางที่ระบุในวิธีดําเนินการมาตรฐาน เพ่ือ

ป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือมีส่วนได้ส่วนเสียของคณะกรรมการฯ ในการพิจารณาโครงร่างการ
วิจัย โดยเจ้าหน้าที่สํานักงานฯ เตรียมเอกสารให้ลงนามและเก็บเข้าแฟ้ม 

4. ตารางแสดงขั้นตอนการดําเนินการ 
ขั้นตอน การดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 
เมื่อเริ่มการประชุม จะสอบถามคณะกรรมการฯ 
ว่า ผู้ใดมีผลประโยชน์ทับซ้อน หรือมีส่วนได้ส่วน
เสียกับโครงการวิจัยที่พิจารณาหรือไม่ 

ประธานคณะกรรมการฯ 

2 
ตรวจสอบตนเองด้านผลประโยชน์ทับซ้อนหรือ
การมีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการวิจัย 

กรรมการฯ ทกุคน 

3 
เปิดเผยการมีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการวิจัย ให้
ข้อคิดเห็นแก่คณะกรรมการฯ 

กรรมการฯ ทีม่ีส่วนได้ส่วนเสีย 
(เช่น ในฐานะนักวิจัยในเรื่องเดียวกัน หรือมี

ส่วนร่วมกับผู้ให้ทุนการวิจัย) 

4 
ถ้ ามีกรรมการฯ  ที่ มี ส่ วนไ ด้ส่ วนเสีย  ขอใ ห้
กรรมการฯ ท่านน้ันออกจากการประชุมในช่วงที่มี
การพิจารณาโครงการวิจัยน้ันๆ 

ประธานคณะกรรมการฯ 
และกรรมการฯ ที่มีส่วนได้สว่นเสีย 

5 
เชิญให้กรรมการฯ ท่านน้ัน เข้าพิจารณา
โครงการวิจัยเรื่องต่อไป 

ประธานคณะกรรมการฯ 
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตนว์ชิระ 

บทที่ 04การมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
Conflict of Interest 

 
5. หลักการปฏิบัติ 

1. เมื่อเร่ิมการประชุมทุกครั้ง ประธานคณะกรรมการฯ จะสอบถามกรรมการฯ ที่เข้าร่วมประชุมว่า 
ผู้ใดมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการวิจัยที่พิจารณาหรือไม่ ถ้ามี ประธาน
คณะกรรมการฯ จะขอให้กรรมการฯ ท่านน้ันออกจากการประชุมในช่วงที่มีการพิจารณา
โครงการวิจัยน้ันๆ 

2. ในการพิจารณาโครงร่างการวิจัยใดๆ ที่กรรมการฯ คนใดคนหน่ึงหรือมากกว่าน้ันมีส่วนได้ส่วนเสีย 
(เช่น ในฐานะนักวิจัยในเรื่องเดียวกัน หรือมีส่วนร่วมกับผู้ให้ทุนการวิจัย เป็นต้น) กรรมการฯ คน
น้ันต้องเปิดเผยการมีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการวิจัย โดยสามารถให้ข้อคิดเห็นแก่คณะกรรมการฯ 
ได้ แต่ต้องออกจากท่ีประชุมในขณะที่คณะกรรมการฯ อภิปรายและตัดสินโครงการวิจัย 

6. คํานยิาม 

คํานยิาม ความหมาย 

การมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
(Conflict of Interest) 

การที่บุคคลมผีลประโยชน์ หรือเป็นผู้ร่วมในโครงการวิจัยน้ันๆ การมสี่วนได้
ส่วนเสียของกรรมการฯ ต้องมีการเปิดเผยในที่ประชุมคณะกรรมการฯ  และ
ปฏิบัติตามวิธีดําเนินการมาตรฐานที่กําหนด 

ผู้ที่เก่ียวข้อง 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย/ วิทยานิพนธ์  ผู้ใหท้นุวิจัย  นักวิจัยในเรื่องเดียวกัน 
 

7. ภาคผนวก 
ภาคผนวก ก  แบบฟอร์มการยอมรับข้อตกลงการจัดการกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

8. เอกสารอ้างอิง 
1. กองควบคุมยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข. (2552). ICH Good 

Clinical Practice Guideline แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี ฉบับภาษาไทย 
(ปรับปรุงใหม่). นนทบุรี: โปรแกรมคอมพิวกราฟฟิค 

2. ธาดา  สืบหลินวงศ์และคณะ (บรรณาธิการ) ชมรมจริยธรรมการทําวิจัยในคนในประเทศไทย. 
(2551). แนวทางจริยธรรมการทําวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ. 2550. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตนว์ชิระ 

บทที่ 04การมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
Conflict of Interest 

 
ภาคผนวก ก  แบบฟอร์มข้อตกลงการจัดการกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
ข้อตกลงการจัดการกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

สําหรบัคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
 

ข้าพเจ้า ในฐานะที่เป็นคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ 
ยอมรับในข้อตกลงว่า  

หากข้าพเจ้ามีความสัมพันธ์กับโครงร่างการวิจัยใดๆ ที่ย่ืนเสนอขอรับการพิจารณาจากคณะกรรมการ 
ข้าพเจ้าจะเปิดเผยต่อประธานคณะกรรมการ และจะไม่อภิปรายหรือลงมติเกี่ยวกับการวิจัยน้ัน ยกเว้น การให้ข้อมูล
ตามท่ีคณะกรรมการร้องขอ 
 

ลงช่ือ .................................................................................. 
( ........................................................................................... ) 
ตําแหน่ง ............................................................................. 
.............................................................................................. 
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การฝึกอบรมบคุลากร 
Training of Members 
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตนว์ชิระ 

บทที่ 05การฝึกอบรมบุคลากร 
Training of Members 

 
 

สรุปการจัดทําวิธีดําเนินการมาตรฐาน 
การฝึกอบรมบุคลากร 

 
 

ฉบบัท่ี 3/ 2558 

เตรียมโดย 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ 

วันที ่ 14 สิงหาคม 2558 

ทบทวนโดย 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ชุดที่ 2 

วันที่ทบทวน 25 สิงหาคม 2558 

อนุมัติโดย ดร.มัณฑนา เหมชะญาติ 

ตําแหน่ง ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ 

วันที่อนุมัติ 15 กันยายน 2558 
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วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตนว์ชิระ 

บทที่ 05การฝึกอบรมบุคลากร 
Training of Members 

 

สารบัญ 
 
 ลําดบัเรื่อง         หน้า 
 

1. วัตถุประสงค์         42 
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ภาคผนวก ก  แบบสรุปการฝกึอบรม      44 
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตนว์ชิระ 

บทที่ 05การฝึกอบรมบุคลากร 
Training of Members 

 
1. วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้กรรมการฯ และเจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการฯ ตระหนักถึงความสําคัญของการ
เพ่ิมพูนความรู้และมีโอกาสได้เข้ารับการอบรมด้านจริยธรรมการทําวิจัย เพ่ือพัฒนาความรู้
ความสามารถของตนเอง 

2. เพ่ือให้วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ตระหนักถึงความสําคัญและให้การสนับสนุน
การฝึกอบรมด้านจริยธรรมการทําวิจัยแก่คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่สํานักงานคณะ
กรรมการฯ 

2. ขอบเขต 
วิธีดําเนินการมาตรฐานในส่วนการฝึกอบรม ครอบคลุมถึงกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่สํานักงาน

คณะกรรมการฯ 
3. ความรับผิดชอบ 

กรรมการฯ และเจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการฯ ต้องมีความรับผิดชอบในการแสวงหาความรู้
และเข้าร่วมการฝึกอบรมด้านจริยธรรมการทําวิจัยอย่างสมํ่าเสมอ 

4. ตารางแสดงขัน้ตอนการดําเนินการ 
ขั้นตอน การดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 ความรู้ กรรมการฯ และเจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการฯ 
2 การเข้ารับการฝึกอบรม กรรมการฯ และเจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการฯ 
3 การเก็บหลักฐานการฝึกอบรม กรรมการฯ และเจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการฯ 

5. หลักการปฏิบติั 
5.1 ความรู ้

 กรรมการฯ และเจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการฯ ต้องมีความรู้เป็นอย่างดีในเรื่องต่อไปนี้ 
1. ICH Good Clinical Practice Guideline แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี 
2. หลักการแห่งคําประกาศเฮลซิงกิ (Declaration of Helsinki) 
3. หลักจริยธรรมใน The Belmont Report ได้แก่ หลักการเคารพในบุคคล หลักการให้

ประโยชน์ และหลักการยุติธรรม 
4. The Council for International Organizations of Medical Sciences (CIOMS) 
5. หลักปฏิบัติตามข้อบังคับสภาการพยาบาล 
โดยเจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการฯ จะต้องจัดเตรียมเอกสารข้างต้นไว้สําหรับให้กรรมการฯ 

ใช้ศึกษาประกอบการพิจารณา และกรรมการฯ รับผิดชอบหาอ่านจาก Internet ทั้งน้ี คณะกรรมการฯ 
อาจพิจารณาประเด็นอ่ืนๆ เพ่ิมเติมนอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น 
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วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตนว์ชิระ 

บทที่ 05การฝึกอบรมบุคลากร 
Training of Members 

 
5.2 การเข้ารบัการฝึกอบรม 

1. มีการติดตามข่าวสารการฝึกอบรม และการประชุมด้านจริยธรรมการทาํวิจัย ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

2. มีการประกาศหรือแจ้งให้กรรมการฯ และเจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการฯ ทราบโดยทั่วถึง 
ถึงรายละเอียดของการฝึกอบรมและการประชุมด้านจริยธรรมการทําวิจัย 

3. มีการคัดเลือกหรือส่งกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการฝึกอบรม
และการประชุมด้านจริยธรรมการทําวิจัย อย่างน้อย 1 ครั้ง/3 ปี 

4. มีทุนสนับสนุนให้กรรมการฯ และเจ้าหน้าทีส่ํานักงานคณะกรรมการฯ เขา้ร่วมการฝึกอบรมและ
การประชุมด้านจริยธรรมการทําวิจัย 

5. มีการจัดประชุม/ ฝึกอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยในวิทยาลัย และเชิญกรรมการเข้าร่วมการ
ฝึกอบรม 

5.3 การเก็บหลักฐานการฝึกอบรม 
1. เรียกเก็บหลักฐานการอบรมจากกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการฯ ที่เข้าร่วม

การฝึกอบรมและการประชุมด้านจริยธรรมการทําวิจัยจากหน่วยงานภายนอก 
2. หลักฐานการเข้าร่วมการฝึกอบรมหรือการประชุม เช่น สําเนาใบรับรอง หรือประกาศนียบัตรต้อง

เก็บรักษาไว้ในส่วนเอกสารของสํานักงานคณะกรรมการฯ 
6. คํานยิาม 

   
คํานยิาม ความหมาย 

การฝึกอบรม 
 
 

การส่งเสริมให้กรรมการฯและเจ้าหน้าที่สํานักงานฯ ฝึกอบรมเพ่ิมเติมความรู้
และทักษะในเรื่องจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ทั้งในวิทยาลยัฯและนอก
วิทยาลัยฯ 

การฝึกอบรมต่อเน่ือง มีการฝึกอบรมคณะกรรมการอย่างต่อเน่ือง อย่างน้อย 1 ครั้ง/ 3 ปี 
 

 
7. ภาคผนวก 

ภาคผนวก ก  แบบสรุปการฝกึอบรม 
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตนว์ชิระ 

บทที่ 05การฝึกอบรมบุคลากร 
Training of Members 

8. เอกสารอ้างอิง 
1. กองควบคุมยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข. (2552). ICH Good 

Clinical Practice Guideline แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี ฉบับภาษาไทย 
(ปรับปรุงใหม่). นนทบุรี: โปรแกรมคอมพิวกราฟฟิค 

2. ธาดา  สืบหลินวงศ์และคณะ (บรรณาธิการ) ชมรมจริยธรรมการทําวิจัยในคนในประเทศไทย. 
(2551). แนวทางจริยธรรมการทําวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ. 2550. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตนว์ชิระ 

บทที่ 05การฝึกอบรมบุคลากร 
Training of Members 

 
ภาคผนวก ก  แบบสรปุการฝึกอบรม 

 
ลําดับที ่ ชื่อกรรมการฯ รายการอบรม วันที่อบรม 
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บทที่ 06 
 

การเลือกที่ปรกึษาอิสระ 
Selection of Independent Consultants 
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สรุปการจัดทําวิธีดําเนินการมาตรฐาน 
การเลือกที่ปรึกษาอิสระ 

 
 

ฉบบัท่ี 3/ 2558 

เตรียมโดย 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ 

วันที ่ 14 สิงหาคม 2558 

ทบทวนโดย 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ชุดที่ 2 

วันที่ทบทวน 25 สิงหาคม 2558 

อนุมัติโดย ดร.มัณฑนา เหมชะญาติ 

ตําแหน่ง ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ 

วันที่อนุมัติ 15 กันยายน 2558 
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วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตนว์ชิระ 

บทที่ 06การเลือกที่ปรึกษาอิสระ 
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1. วัตถุประสงค ์

เพ่ือเป็นแนวทางในการเลือกผู้เช่ียวชาญเข้าเป็นที่ปรึกษาอิสระของคณะกรรมการฯ ในการ
พิจารณาโครงร่างการวิจัย 

2. ขอบเขต 
เมื่อคณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นว่า โครงร่างการวิจัยใดต้องการข้อมูลเพ่ิมเติมหรือความเห็นของ

ที่ปรึกษาอิสระในสาขาซึ่งไม่มีในคณะกรรมการฯ คณะกรรมการฯ จะเชิญที่ปรึกษาอิสระในสาขานั้นๆ เพ่ือ
ช่วยทบทวนโครงร่างการวิจัย 

3. ความรับผิดชอบ 
คณะกรรมการฯ สามารถเสนอช่ือผู้เช่ียวชาญในสาขาที่ต้องการเพ่ือเป็นที่ปรึกษาอิสระสําหรับ

พิจารณาโครงร่างการวิจัยและนําเสนอช่ือต่อประธานคณะกรรมการฯ 
4. ตารางแสดงขัน้ตอนการดําเนินการ 

 
ขั้นตอน การดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 การคัดเลือกที่ปรึกษาอิสระ คณะกรรมการฯ 

2 การขอคําปรึกษา 
เลขานุการคณะกรรมการฯ 

และเจ้าหน้าทีส่ํานักงานคณะกรรมการฯ 
3 การสิ้นสุดการปรึกษา ที่ปรึกษาอิสระ 

5. หลักการปฏิบติั 
1. การคัดเลือกทีป่รึกษาอิสระ 

1. กรรมการฯ เสนอช่ือที่ปรึกษาอิสระในสาขาที่ต้องการ 
2. คณะกรรมการฯ ทบทวนคุณวุฒิของที่ปรึกษาอิสระที่ถูกเสนอช่ือ 
3. ขอความเห็นเพ่ืออนุมัติที่ปรึกษาอิสระจากที่ประชุมคณะกรรมการฯ 
4. ติดต่อผู้เช่ียวชาญเพ่ือขอให้เป็นที่ปรึกษาอิสระและจัดทําหนังสือเชิญ 

 5.2 การขอคําปรึกษา 
1. เจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการฯ จัดส่งโครงร่างการวิจัยพร้อมกับแนวทางการทบทวนและ

นําเสนอโครงร่างการวิจัยให้กับผู้เช่ียวชาญซ่ึงเป็นที่ปรึกษาอิสระ (แนบเอกสารข้อตกลงการรักษา
ความลับและการจัดการการมีผลประโยชน์ทับซ้อน) 

2. ที่ปรึกษาอิสระต้องเปิดเผยการมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการมีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการวิจัยที่
พิจารณา ถ้ามี ขอให้ส่งโครงการวิจัยกลับสํานักงานคณะกรรมการฯ ถ้าไม่มี ขอให้สรุปและแสดง
ความเห็นในแบบรายงานของที่ปรึกษา เพ่ือนําเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการฯ ต่อไป 

3. รายงานของที่ปรึกษาอิสระจะถูกเก็บไว้เป็นส่วนหน่ึงของเอกสารการพิจารณาโครงร่างการวิจัย 
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บทที่ 06การเลือกที่ปรึกษาอิสระ 
Selection of Independent Consultants 

 
5.3 การสิน้สุดการปรึกษา 

เมื่อสิ้นสุดการพิจารณาโครงร่างการวิจัย ถือว่าสถานภาพการเป็นที่ปรึกษาอิสระสิ้นสุดลง 
6. คํานยิาม 

คํานยิาม ความหมาย 

ที่ปรึกษาอิสระ 

ผู้เช่ียวชาญในด้านที่คณะกรรมการฯ ต้องการเพ่ิมเติม ให้ช่วยทบทวน 
วิเคราะห์ ให้ข้อเสนอแนะ และแสดงความคิดเห็น เก่ียวกับโครงร่างการวิจัย
ที่ขอปรึกษา โดยผู้เช่ียวชาญน้ันไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือส่วนได้ส่วนเสีย
กับผู้วิจัยในโครงการวิจัยน้ันๆ 

7. ภาคผนวก 
ภาคผนวก ก แบบสรุปรายนามท่ีปรึกษาอิสระ 

8. เอกสารอ้างอิง 
1. กองควบคุมยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข. (2552). ICH Good 

Clinical Practice Guideline แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินกิที่ดี ฉบับภาษาไทย (ปรับปรงุ
ใหม่). นนทบุรี: โปรแกรมคอมพิวกราฟฟิค 

2. ธาดา  สืบหลินวงศ์และคณะ (บรรณาธิการ) ชมรมจริยธรรมการทําวิจัยในคนในประเทศไทย. (2551). 
แนวทางจริยธรรมการทําวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ. 2550. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
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ลําดับที ่ ชื่อ คุณวุฒิ ความเชี่ยวชาญ สถานทีท่ํางาน 
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บทที่ 07 
 

การบรหิารจัดการกับโครงร่างการวิจัยเพ่ือพิจารณา 
Management of Protocol for Review 
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Management of Protocol for Review 
 
 

สรุปการจัดทําวิธีดําเนินการมาตรฐาน 
การบริหารจัดการกับโครงร่างการวิจัยเพื่อพิจารณา 

 
 

ฉบบัท่ี 3/ 2558 

เตรียมโดย 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ 
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ทบทวนโดย 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ชุดที่ 2 

วันที่ทบทวน 25 สิงหาคม 2558 

อนุมัติโดย ดร.มัณฑนา เหมชะญาติ 

ตําแหน่ง ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ 

วันที่อนุมัติ 15 กันยายน 2558 
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Management of Protocol for Review 
 

1. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือเป็นแนวทางให้เลขานุการคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการฯ บริหาร
จัดการกับโครงร่างการวิจัยและเอกสารที่เก่ียวข้องที่ส่งเข้ามาให้คณะกรรมการฯ พิจารณา 

2. ขอบเขต 
วิธีดําเนินการมาตรฐานการบริหารจัดการกับโครงร่างการวิจัยเพ่ือพิจารณา มีโครงร่างการวิจัยและ

เอกสารที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 
1. โครงร่างการวิจัยที่ส่งเข้าพิจารณาคร้ังแรก (Submission for initial review) 
2. โครงร่างการวิจัยที่เข้ารับการพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการฯ (Full board review) 
3. โครงร่างการวิจัยที่สามารถพิจารณาแบบเร่งด่วน (Expedited review) 
4. โครงร่างการวิจัยที่ยกเว้นการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัย (Exemption) 
5. โครงร่ างการ วิจัยที่ ส่ ง เข้ ามาใหม่ภายหลังการแก้ ไข  (Resubmission of protocol with 

corrections) 
6. ส่วนที่แก้ไขเพ่ิมเติมโครงร่างการวิจัย (Research protocol amendment) 
7. รายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย (Continuing review report) 
8. รายงานการยุติโครงการวิจัยก่อนกําหนด (Protocol termination report) 

3. ความรับผิดชอบ 
ทีมเลขานุการคณะกรรมการฯ มีหน้าที่รับ บันทึก สําเนา และแจกจ่ายโครงร่างการวิจัยและ

เอกสารที่เก่ียวข้อง เพ่ือการพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการฯ และส่งผลการพิจารณาให้ผู้วิจัยรับทราบ 
ภายหลังการประชุม 

4. ตารางแสดงขัน้ตอนการดําเนินการ 
ขั้นตอน การดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 รับโครงร่างการวิจัย 
เลขานุการคณะกรรมการฯ 

และเจ้าหน้าทีส่ํานักงานคณะกรรมการฯ 

2 ตรวจสอบโครงร่างวิจัย 
เลขานุการคณะกรรมการฯ 

และเจ้าหน้าทีส่ํานักงานคณะกรรมการฯ 

3 บริหารจัดการเพ่ือพิจารณา 
เลขานุการคณะกรรมการฯ 

และเจ้าหน้าทีส่ํานักงานคณะกรรมการฯ 
4 สรุปผลการพิจารณา เลขานุการคณะกรรมการฯ 

5 ส่งผลการพิจารณา 
เลขานุการสํานักงานคณะกรรมการฯ 

และเจ้าหน้าทีส่ํานักงานคณะกรรมการฯ 
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5. หลักการปฏิบติั 
5.1 การรับโครงร่างการวิจัย 

1. โครงร่างการวิจัยที่ส่งเข้าพิจารณาคร้ังแรก (บทที่ 09 การพิจารณาโครงร่างการวิจัยครั้งแรก) 
2. โครงร่างการวิจัยที่ส่งกลับเข้ามาใหม่ ภายหลังการแก้ไข (บทที่ 11 การพิจารณาโครงร่างการวิจัย

ที่ส่งกลับเข้ามา) 
3. นําโครงร่างการวิจัยที่ได้รับการพิจารณารับรอง รวมเข้ากับโครงร่างการวิจัยที่ส่งเข้ามาใหม่ (บทที่ 

12 การพิจารณาส่วนแก้ไขเพ่ิมเติมโครงร่างการวิจัย) 
5.2 การตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล 

1. โครงร่างการวิจัยที่ส่งเข้าพิจารณาคร้ังแรก ได้แก่  
1. บันทึกเสนอโครงร่างการวิจัยเพ่ือพิจารณา 
2. แบบเสนอโครงการวิจัย 
3. ประวัติผู้วิจัย 
4. เอกสารช้ีแจงข้อมูลสําหรับอาสาสมัคร 
5. เอกสารแสดงความยินยอม 
6. โครงการวิจัย 
7. เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล 
8. แผ่นซีดีบันทึกข้อมูลเอกสารทั้งหมดที่ส่งเข้าพิจารณา 
9. อ่ืนๆ 

2. โครงร่างการวิจัยที่ส่งกลับเข้ามาใหม่ ภายหลังการแก้ไข 
3. ส่วนแก้ไขโครงร่างการวิจัย 

5.3 การบันทึกวันที่รับ 
การบันทึกการรับโครงร่างการวิจัย/ เอกสารที่เก่ียวข้อง ในสมุดบันทึกการรับเอกสาร และใน

คอมพิวเตอร์ 
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5.4 การใส่รหัสโครงร่างการวิจัย 
5.4.1 การใส่รหัสโครงร่างการวิจัย มีรูปแบบดังน้ี 

รหัสโครงร่างการวิจัยที่เสนอกรรมการฯ เพ่ือพิจารณา ใช้รหัส ERB No. ........ 
 5.4.2 ลําดับที่โครงร่างวิจัย เรียงตามลําดับ เช่น 01, 02, 03 
 5.4.3 ปีที่เสนอโครงร่างการวิจัย ใช้ตัวเลขของปี พ.ศ. เช่น 01/2557, 02/2557 
 ดังน้ัน รหัสโครงร่างการวิจัย จะเป็น ERB No.01/255, ERB No. 01/2558 
5.5 การบรหิารจัดการเตรียมโครงร่างการวิจัยเพื่อพิจารณา 

1. เลขานุการคณะกรรมการฯ พิจารณาโครงร่างวิจัยเพ่ือทบทวนตามประเภทของโครงการ ดังน้ี 
1. โครงร่างการวิจัยที่เข้ารับการพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการฯ (Full board 

review) เป็นโครงร่างวิจัยที่มีความเสี่ยงต่ออาสาสมัคร และไม่เข้าข่ายการพิจารณาแบบ
เร่งด่วนหรือไม่สามารถขอยกเว้นการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัย 

2. โครงร่างการวิจัยที่สามารถพิจารณาแบบเร่งด่วน (Expedited review) เป็นโครงร่าง
วิจัยที่มีความเสี่ยงน้อยต่ออาสาสมัคร ได้แก่ 

1. โครงร่างวิจัยที่ใช้ข้อมูลย้อนหลังด้านสุขภาพ หรือข้อมูลการดูแลรักษาในเวช
ระเบียนผู้ป่วยที่มีอยู่ก่อน การบันทึกข้อมูลไม่สามารถเช่ือมโยงถึงตัวบุคคลและไม่มี
ผลกระทบ 

2. โครงร่างวิจัยที่เป็นการประเมินและหรือพัฒนาระบบงานประจํา (Routine to 
Research) ซึ่งไม่มีความเสี่ยงหรือมีความเสี่ยงน้อยต่ออาสาสมัคร 

3. โครงร่างวิจัยที่มีการสัมภาษณ์ข้อมูลที่ไม่เป็นความลับและไม่ทําให้เกิดผลเสียต่อ
บุคคล ชุมชน หรือสถาบัน 

4. โครงร่างวิจัยที่ใช้แหล่งข้อมูลสาธารณะ และการบันทึกข้อมูลไม่สามารถเช่ือมโยง
ถึงตัวบุคคล เช่นการเก็บข้อมูลจากการอัดเสียง วีดีทัศน์ หรือรูปภาพเพ่ือการวิจัย 

5. โครงร่างการวิจัยที่เป็นแบบสอบถามของนิสิต นักศึกษาทั้งภายในและต่าง
สถาบันที่ไม่มีความเสี่ยงหรือมีความเสี่ยงน้อยต่ออาสาสมัครที่เข้าร่วมในโครงการวิจัย ซึ่ง
ผ่านการรับรองจากสถาบันต้นสังกัดแล้ว 

6. โครงร่างการวิจัยที่เป็นของนักวิจัยภายนอก ซึ่งไม่มีความเสี่ยงหรือมีความเสี่ยง
น้อยต่ออาสาสมัครที่เข้าร่วมในโครงการวิจัย และผ่านการพิจารณาระเบียบวิธีวิจัยและ
จริยธรรมการวิจัยจากหน่วยงานอ่ืนแล้ว 
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7.การวิจัยเก่ียวกับลักษณะปัจเจกบุคคล กลุ่มคน พฤติกรรม หรืองานวิจัยที่ใช้วิธีการ

สํารวจ (Survey research), Focus group, การประเมินระบบงาน หรือการประเมิน
ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับมนุษย์ วิธีการเพ่ือการควบคุมคุณภาพ การสัมภาษณ์ ทั้งน้ี 

8. แบบสั มภาษณ์ ต้อง ไม่ ใ ช่ แบบประ เมินสุ ขภาพจิ ต (Mental health) หรื อ
แบบสอบถามที่อ่อนไหว(Sensitive topic) 

9. การวิจัยเก่ียวกับอุปกรณ์การแพทย์ที่มีข้อบ่งช้ีชัดเจน เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐาน
การแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัยที่ได้รับรับรองไปแล้ว โดยไม่ทําให้ความเสี่ยงของ
อาสาสมัครเพ่ิมขึ้นมากกว่า minimal risk 

10.การต่ออายุการรับรองโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองไปแล้วโดยเหตุผลต่างๆ เช่น 
จํานวนผู้ป่วยยังไม่ครบ ทั้งน้ีต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงการวิจัยที่ดําเนินการอยู่ หรือมีการ
เปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย 

3. โครงร่างการวิจัยที่ยกเว้นการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัย (Exemption) 
1. การทดสอบเครื่องมือหรือสิ่งอุปกรณ์ใดๆ ที่ไม่ได้กระทําในมนุษย์ 
2. การรายงานข้อมูลทางสถิติของหน่วยงาน โดยไม่มีข้อมูลที่สามารถเช่ือมโยงถึงตัว

บุคคล 
3. การประเมินการปฏิบัติงานหรือการประเมินโครงการบริหารจัดการของหน่วยงานที่

ไม่มีการดําเนินการใดๆ เป็นรายบุคคล 
4. โครงการวิจัยประเมินผลด้านการศึกษา การเงิน ยุทธศาสตร์ การเรียนการสอน ที่ไม่

เก่ียวข้องกับตัวบุคคล 
2.เจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการฯ จัดทําสําเนาเอกสารโครงร่างการวิจัยให้กรรมการฯ ที่

รับผิดชอบพิจารณา (บทที่ 8 แนวทางการทบทวนโครงร่างการวิจัยและการใช้แบบประเมิน) 
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6. คํานยิาม 

คํานยิาม ความหมาย 

โครงร่างการวิจัย (Protocol) 

เอกสาร ที่ระบุความเป็นมา ความสําคัญของปัญหา วัตถุประสงค์การศึกษา 
รูปแบบการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่องมือวิจัย 
ประวัติผู้วิจัย และการบริหารจัดการงานวิจัย โครงร่างการวิจัย หมายรวมถึง 
ส่วนที่แก้ไขเพ่ิมเติมโครงร่างการวิจัยด้วย 

การพิจารณาในที่ประชุม
คณะกรรมการฯ (Full board 
review) 

การพิจารณาโครงร่างการวิจัย โดยคณะกรรมการฯ ที่มีองค์ประชุมไม่น้อย
กว่า 5 คน และอย่างน้อย 1 คนไม่ใช่บุคลากรของวิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนีนพรัตน์วชิระ และอย่างน้อย 1 คน ไม่อยู่ในสาขาการพยาบาล ตาม
วาระการประชุมเพ่ือพิจารณาโครงร่างการวิจัย 

การพิจารณาแบบเร่งด่วน
(Expedited review) 

การพิจารณาโครงร่างการวิจัยที่มีความเสี่ยงน้อย โดยกรรมการฯ ที่ได้รบั
มอบหมาย 

การยกเว้นการพิจารณาด้าน
จริยธรรมการวิจัย
(Exemption) 

การพิจารณาโครงร่างการวิจัยที่เข้าข่ายดําเนินการได้ โดยไม่ต้องผ่านการ
พิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยจากคณะกรรมการฯ 

ความเสี่ยง (Risks) 

อันตรายหรือการบาดเจ็บทางร่างกาย ผลกระทบต่อจิตใจ และผลกระทบ
ทางด้านกฎหมาย สังคม และเศรษฐกิจ โดยมีระดับความรุนแรง ดังน้ี 

1. ความเสี่ยงน้อย (Minimal risk) คือ ความเสี่ยงที่ไม่มากกว่าที่เกิดขึ้น
ในชีวิตประจําวันของอาสาสมัครที่มสีุขภาพปกติ 
2. ความเสี่ยงมากกว่าความเสี่ยงน้อย แต่คาดว่า จะมีประโยชน์ต่อ
อาสาสมัครที่เข้าร่วมในโครงการวิจัย 
3. ความเสี่ยงมากกว่าความเสี่ยงน้อย คาดว่าจะไม่มีประโยชน์ต่อ
อาสาสมัครที่เข้าร่วมในโครงการวิจัย แต่อาจเป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือ
ส่วนรวม 
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7. ภาคผนวก 
- 

8. เอกสารอ้างอิง 
1. กองควบคุมยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข. (2552). ICH Good 

Clinical Practice Guideline แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี ฉบับภาษาไทย 
(ปรับปรุงใหม่). นนทบุรี: โปรแกรมคอมพิวกราฟฟิค 

2. ธาดา  สืบหลินวงศ์และคณะ (บรรณาธิการ) ชมรมจริยธรรมการทําวิจัยในคนในประเทศไทย. 
(2551). แนวทางจริยธรรมการทําวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ. 2550. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตนว์ชิระ 

บทที่ 08
แนวทางการทบทวนโครงร่างการวิจัย 

และการใช้แบบประเมิน 
Review Guideline and Use of Assessment 

Form 
 
 

สรุปการจัดทําวิธีดําเนินการมาตรฐาน 
แนวทางการทบทวนโครงร่างการวิจัยและการใช้แบบประเมิน 

 
 

ฉบบัท่ี 3/ 2558 

เตรียมโดย 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ 

วันที ่ 14 สิงหาคม 2558 

ทบทวนโดย 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ชุดที่ 2 

วันที่ทบทวน 25 สิงหาคม 2558 

อนุมัติโดย ดร.มัณฑนา เหมชะญาติ 

ตําแหน่ง ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ 

วันที่อนุมัติ 15 กันยายน 2558 
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บทที่ 08
แนวทางการทบทวนโครงร่างการวิจัย 

และการใช้แบบประเมิน 
Review Guideline and Use of Assessment 

Form 
 

สารบัญ 
 
 ลําดบัเรื่อง         หน้า 
 

1. วัตถุประสงค์         64 
2. ขอบเขต          64 
3. ความรับผิดชอบ         64 
4. ตารางขั้นตอน         64 
5. หลักการปฏิบัติ         64 

5.1 การทบทวนโครงร่างการวิจัย      64-65 
5.2 การทบทวนผู้วิจัย         65 
5.3 การทบทวนการเข้าร่วมของอาสาสมัคร     65 
5.4 การทบทวนบทบาทของชุมชน      65 
5.5 การทบทวนเอกสารการให้ความยินยอมโดยได้รับข้อมูล (Informed Consent 66 
5.6 การสรุปความเห็น        67 

6. คํานิยาม          67 
7. ภาคผนวก         68 

ภาคผนวก ก  แนวทางการทบทวนและนําเสนอโครงร่างการวิจัย   69-73 
8. เอกสารอ้างอิง         68 
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บทที่ 08
แนวทางการทบทวนโครงร่างการวิจัย 

และการใช้แบบประเมิน 
Review Guideline and Use of Assessment 

Form 
 

1. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเป็นแนวทางในการทบทวนโครงร่างการวิจัยที่ส่งเข้ามาเพ่ือพิจารณาคร้ังแรก 

2. ขอบเขต 
วิธีดําเนินการมาตรฐานครอบคลุมแนวทางการทบทวนและนําเสนอโครงร่างการวิจัยทุกฉบับที่ส่ง

เข้ามาเพ่ือพิจารณาคร้ังแรก 
3. ความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ทบทวนโครงร่างการวิจัย โดยใช้แนวทางการทบทวนและนําเสนอโครง
ร่างการวิจัยที่กําหนด 

4. ตารางแสดงขัน้ตอนการดําเนินการ 
ขั้นตอน การดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 ทบทวนโครงร่างการวิจัย คณะกรรมการฯ 
2 ทบทวนผู้วิจัย คณะกรรมการฯ 
3 ทบทวนการเข้าร่วมของอาสาสมัคร คณะกรรมการฯ 
4 ทบทวนบทบาทของชุมชน คณะกรรมการฯ 
5 ทบทวนเอกสารการให้ความยินยอมโดยได้รับข้อมูล คณะกรรมการฯ 
6 สรุปความเห็น คณะกรรมการฯ 

5. หลักการปฏิบติั 
แนวทางในการทบทวนและนําเสนอโครงร่างการวิจัย มีหลักการปฏิบัติดังต่อไปน้ี 

 5.1 การทบทวนโครงร่างการวิจัย การทบทวนโครงร่างการวิจัยมีการทบทวนในประเด็นต่อไปน้ี 
1. ช่ือโครงการวิจัย (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
2. ที่มาของโครงการวิจัย 
3. หลักการและเหตุผล 
4. การทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
5. วัตถุประสงค์ 
6. รูปแบบการวิจัย 
7. ขนาดตัวอย่าง 
8. ระยะเวลาและจํานวนคร้ังที่นัด 
9. การคัดเลือกอาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการวิจัย 
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แนวทางการทบทวนโครงร่างการวิจัย 

และการใช้แบบประเมิน 
Review Guideline and Use of Assessment 

Form 
10. วิธีดําเนินการวิจัย 
11. การวัดผลการวิจัย 
12. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
13. เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 

5.2 การทบทวนผู้วิจัย 
1. พ้ืนฐานอาชีพหรือประสบการณ์ทํางานของผู้วิจัย 
2. การเปิดเผยการมีส่วนได้ส่วนเสีย (Conflict of interest) ของผู้วิจัย 
3. การศึกษาทางคลินิกของผู้วิจัยที่ไม่ใช่แพทย์ ต้องมีแพทย์หรือทันตแพทย์เป็นผู้วิจัยร่วม 

5.3 การทบทวนการเข้าร่วมของอาสาสมัคร 
1. ไม่มีการบังคับให้เข้าร่วมในโครงการวิจัย 
2. เคารพในความเป็นส่วนตัวและการรักษาความลับ 
3. ความเสี่ยง ได้แก่ อันตรายทางร่างกายหรือการบาดเจ็บ ผลกระทบทางจิตใจและผลกระทบ

ทางด้านกฎหมาย สังคม และเศรษฐกิจ 
4. ประโยชน์ที่คาดว่าอาสาสมัคร ชุมชน และสังคมจะได้รับ 
5. กลุ่มบุคคลที่อ่อนแอและเปราะบาง (Vulnerable subjects ) เหตุผลและความจําเป็นในการ

ศึกษาวิจัยกลุ่มบุคคลเหล่าน้ัน 
6. กลุ่มควบคุมหรือกลุ่มที่ใช้ยาหลอก (Placebo) เหตุผลในศึกษาวิจัย ระยะเวลาและอันตรายจาก

การใช้ยาหลอก 
7. หลักเกณฑ์การถอนอาสาสมัครออกจากการวิจัย 
8. การคํานึงถึงการดูแลอาสาสมัครทั้งร่างกายและจิตใจ 
9. ความเหมาะสมของค่าตอบแทน (Compensation) 
10. การรักษาพยาบาลหรือการจ่ายค่าชดเชย เมื่อมีความเสียหายหรืออันตรายจากการเข้าร่วมใน

โครงการวิจัย 
5.4 การทบทวนบทบาทของชุมชน 

1. การประสานงานกับผู้นําชุมชนหรือสถาบันที่เข้าร่วมในโครงการวิจัย 
2. ผลประโยชน์ต่อชุมชนที่เข้าร่วมในโครงการวิจัย 
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แนวทางการทบทวนโครงร่างการวิจัย 

และการใช้แบบประเมิน 
Review Guideline and Use of  

Assessment Form 
5.5 การทบทวนเอกสารให้ความยินยอมโดยได้รับข้อมูล (Informed Consent) 

1. เอกสารการให้ความยินยอมโดยได้รับข้อมูล แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่  
1. เอกสารช้ีแจงข้อมูลแก่ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย (Information Sheets) 
2. หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัย (Consent form) 

เอกสารการใหค้วามยินยอมโดยได้รับข้อมูล มีข้อมลูครบถว้น และภาษาที่ใช้เข้าใจง่าย 
2. ส่วนประกอบของเอกสารการให้ความยินยอมโดยได้รับข้อมูล ประกอบด้วย 

1. หัวข้อเรื่องที่จะทําการวิจัย 
2. เหตุผลที่อาสาสมัครได้รับเชิญให้เข้าร่วมโครงการวิจัย 
3. วัตถุประสงค์ และกระบวนการวิจัยที่ผู้วิจัยและอาสาสมัครจะต้องปฏิบัติ 
4. ระยะเวลาของการวิจัยที่อาสาสมัครแต่ละคนจะต้องมีส่วนเก่ียวข้อง 
5. จํานวนอาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการวิจัย 
6. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการวิจัย ซึ่งอาจเป็นประโยชน์โดยตรงแก่อาสาสมัคร 

ประโยชน์ต่อชุมชนหรือสังคม หรือประโยชน์ทางด้านความรู้ 
7. ความเสี่ยง ความไม่สบาย หรือความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้นแก่อาสาสมัครในการเข้าร่วม

โครงการวิจัย 
8. ทางเลือกหรือกระบวนการอื่นๆ ที่อาจเป็นประโยชน์แก่อาสาสมัครในกรณีที่อาสาสมัคร

ไม่เข้าร่วมโครงการวิจัย ขอบเขตการรักษาความลับของข้อมูลเก่ียวกับอาสาสมัคร 
9. การให้ค่าตอบแทนแก่อาสาสมัคร 
10. การให้การรักษาพยาบาลหรือค่าชดเชยเมื่อมีความเสียหายหรืออันตรายที่เกิดจากการ

วิจัย 
11. แหล่งเงินทุนวิจัย สถาบันที่ร่วมในการวิจัย 
12. อาสาสมัครมีอิสระที่จะปฏิเสธหรือถอนตัวออกจากโครงการวิจัยเมื่อใดก็ได้โดยไม่มีการ

ลงโทษหรือสูญเสียผลประโยชน์ใดๆ 
13. บุคคลที่จะติดต่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ในกรณีที่เกิดอันตรายแก่อาสาสมัครซึ่งเป็น

ผลจากการวิจัย 
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และการใช้แบบประเมิน 
Review Guideline and Use of Assessment 

Form 
5.6 การสรุปความเห็น 

1. คณะกรรมการฯ พิจารณาความเหมาะสมของแต่ละรายการ เพ่ือการสรุปความเห็น ดังน้ี 
1. ความเหมาะสมของผู้วิจัย 
2. โครงร่างการวิจัย 
3. กลุ่มบุคคลที่อ่อนแอและเปราะบาง (Vulnerable subjects) ในโครงการวิจัย 
4. การเข้าร่วมของบุคคลที่อ่านเขียนไม่ได้ 
5. ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง (Risk categories) 
6. อัตราส่วนระหว่างความเสี่ยงและผลประโยชน์ (Risks/benefits ratio)  
7. แบบเก็บและรวบรวมข้อมูลวิจัย 
8. เอกสารช้ีแจงข้อมูลแก่ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย (Information Sheets)  
9. หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัย (Consent form)  
10. เอกสารให้ความยินยอมของอาสาสมัครที่เป็นเด็กอายุต้ังแต่ 7 - 17 ปี โดยได้รับความ

ยินยอมจากผู้ปกครองตามกฎหมาย 
2. การสรุปความเห็นจากการพิจารณาโครงร่างการวิจัย มี 4 ความเห็น พร้อมข้อเสนอแนะและ

กําหนดการส่งรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย ดังน้ี 
1. รับรอง 
2. ปรับปรุงแก้ไข เพ่ือรับรอง 
3. ปรับปรุงแก้ไขและนาํเข้าพิจารณาใหม ่
4. ไม่รับรอง 

6. คํานยิาม 
คํานยิาม ความหมาย 

บุคคลที่เปราะบางและ
อ่อนแอ (Vulnerable 
subjects) 

บุคคลที่อาจถูกชักจูงให้เข้าร่วมการวิจัยได้โดยง่าย ด้วยความหวังว่าจะได้รับ
ประโยชน์จากการเข้าร่วมการวิจัย ไม่ว่าจะสมเหตุสมผลหรือไม่ก็ตาม หรอืเป็นผู้
ที่ตอบตกลงเข้าร่วมการวิจัยเพราะเกรงกลัวว่าจะถูกกลั่นแกล้งจากผู้มีอํานาจ
เหนือกว่าหากปฏิเสธ 

ความรุนแรงของความเสี่ยง 
(Risk categories) 

ความรุนแรงของความเสี่ยง แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 
(1) ความเสี่ยงน้อย (Minimal risk) คือความเสีย่งที่ไม่มากกว่าที่เกิดขึ้นใน

ชีวิตประจําวันของอาสาสมัครที่มีสุขภาพปกติ 
(2) ความเสี่ยงมากกว่าความเสี่ยงน้อย แต่คาดว่าจะมีประโยชน์ต่ออาสาสมัครที่

เข้าร่วมในโครงการวิจัย 
(3) ความเสี่ยงมากกว่าความเสี่ยงน้อย คาดว่าจะไม่มีประโยชน์ต่ออาสาสมัครที่

เข้าร่วมในโครงการวิจัย แต่อาจเป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือส่วนรวม 
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตนว์ชิระ 

บทที่ 08
แนวทางการทบทวนโครงร่างการวิจัย 

และการใช้แบบประเมิน 
Review Guideline and Use of Assessment 

Form 
 

7. ภาคผนวก 
ภาคผนวก ก  แนวทางการทบทวนและนําเสนอโครงร่างการวิจัย 

8. เอกสารอ้างอิง 
1. กองควบคุมยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข. (2552). ICH Good 

Clinical Practice Guideline แนวทางการปฏิบั ติการวิจัยทางคลินิกที่ ดี ฉบับภาษาไทย 
(ปรับปรุงใหม่). นนทบุรี: โปรแกรมคอมพิวกราฟฟิค 

2. ธาดา  สืบหลินวงศ์และคณะ (บรรณาธิการ) ชมรมจริยธรรมการทําวิจัยในคนในประเทศไทย. (2551). 
แนวทางจริยธรรมการทําวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ. 2550. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตนว์ชิระ 

บทที่ 08
แนวทางการทบทวนโครงร่างการวิจัย 

และการใช้แบบประเมิน 
Review Guideline and Use of Assessment 

Form 
 

ภาคผนวก ก  แนวทางการทบทวนและนาํเสนอโครงร่างการวิจัย 
แบบทบทวนและนําเสนอโครงร่างการวิจัย 

 
รหัสโครงรา่งการวิจัย 

ERB N๐……………..๒๕๕๘ 
ผู้วิจัยหลัก : 

ชื่อโครงการวิจัย : 

การเขียนโครงร่างการวิจัย เหมาะสม 
ไม่

เหมาะสม 
ไม่

เก่ียวข้อง 
ข้อคิดเห็นและ

เสนอแนะ 
๑. ช่ือโครงการ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)     
๒. ความสําคัญของปัญหาที่จะทาํการวิจัย     
๓. วัตถุประสงค์ของการวิจัย     
๔. ประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย     
๕. การรวบรวมรายงานที่เก่ียวข้องกับการวิจัย     
๖. วิธีดําเนินการวิจัย 

-ก่ึงทดลอง 
-สํารวจ 

    

๗. ลักษณะตัวอย่างหรือประชากรที่ศึกษา 
-Inclusion and exclusion criteria  
-การกําหนด และ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

    

๘. ลักษณะวิจัย 
-เชิงปริมาณ 
-เชิงคุณภาพ 
-Action research 

    

๙. การเก็บรวบรวมข้อมูล     
๑๐. สถิติและการวิเคราะห์ผล     

การพิจารณาด้านจริยธรรม     
๑. ความเป็นส่วนตัวและการรักษาความลับ     
๒. การอบรมเกี่ยวกับจริยธรรมในมนุษย์ของนักวิจัย     
๓. วิธีดําเนินการที่จะปฏิบัติต่อผู้เข้าร่วมวิจัย     
๔. ระยะเวลาที่อาสาสมัครแต่ละคนจะต้องอยู่ใน

โครงการวิจัย 
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตนว์ชิระ 

บทที่ 08
แนวทางการทบทวนโครงร่างการวิจัย 

และการใช้แบบประเมิน 
Review Guideline and Use of Assessment 

Form 
แบบทบทวนและนําเสนอโครงร่างการวิจัย (ต่อ) 

การเขียนโครงร่างการวิจัย เหมาะสม 
ไม่

เหมาะสม 
ไม่

เก่ียวข้อง 
ข้อคิดเห็นและ

เสนอแนะ 
๕.   ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการวิจัยต่อ  
    อาสาสมัครโดยตรงและ/หรือประโยชน์ต่อ  
    ชุมชน/ สังคม / เกิดความรู้ใหม ่

    

๖. ความเสี่ยง ความไม่สบาย หรือความไม่สะดวก  
ที่อาจเกิดขึ้นแก่อาสาสมัครในการเข้าร่วมใน
โครงการวิจัย 

    

๗.    การให้เงินชดเชยค่าเดินทาง การเสียเวลา ความ 
     ไมส่ะดวก ไม่สบาย และรายได้ที่เสียไป จากการ

ที่อาสาสมัครเข้าร่วมการวิจัย วิธีการให้และเวลา
ที่ให ้

    

๘.    การให้การรักษาพยาบาลหรือค่าชดเชย เมื่อมี 
 ความเสียหายหรืออันตรายที่เกิดจากการวิจัย 

    

๙.  บุคคลและหมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้
ตลอด 24 ช่ัวโมง ในกรณทีี่อาสาสมัครเกิด 
เหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์ 

    

๑๐ . หมายเลขโทรศัพท์สํานักงานคณะกรรมการ
พิจารณาจริยธรรมการวิจัย  ที่อาสาสมัคร
สามารถติดต่อกรณีมีข้อร้องเรียน 

    

๑๑.  กระบวนการได้รับการอธิบายช้ีแจงข้อมูล     
๑๒.  กระบวนการลงนามการยินยอม     
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 
 
 
 
เอกสารชี้แจงข้อมูลแก่ผู้ร่วมในโครงการวิจัย 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตนว์ชิระ 

บทที่ 08 
แนวทางการทบทวนโครงร่างการวิจัย 

และการใช้แบบประเมิน 
Review Guideline and Use of Assessment 

Form 
แบบทบทวนและนําเสนอโครงร่างการวิจัย (ต่อ) 

ผู้วิจัยและผู้ร่วมการวิจัย/ งบประมาณ/ การมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 
 
สรุปความเห็น 
●  อัตราส่วนระหว่างความเส่ียงและผลประโยชน์ (risk/ benefit ratio) 
  เหมาะสม                            ไม่เหมาะสม 
● ความรุนแรงของความเสี่ยง (risk categories) 
 ๑ ความเสีย่งน้อย คือ ความเสี่ยงที่ไม่มากกว่าที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของอาสาสมัครที่มสีุขภาพปกติ 
 ๒ ความเสีย่งมากกว่าความเสี่ยงน้อย แต่คาดว่าจะมีประโยชน์ต่ออาสาสมัครที่เข้าร่วมในโครงการวิจัย 
 ๓ ความเสีย่งมากกว่าความเสี่ยงน้อย คาดว่าจะไม่มีประโยชน์ต่ออาสาสมัครที่เข้าร่วมในโครงการวิจัย แต่

อาจเป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือส่วนรวม 
● กลุ่มบุคคลที่เปราะบางและอ่อนแอ (vulnerable subjects) 
 มี                                        ไม่ม ี
●  เอกสารการให้ความยินยอมของอาสาสมัครที่เป็นเด็กอายุ ๗ ปี ขึ้นไป แต่น้อยกว่า ๑๘ ปี  
 ม ี                                      ไม่มี                            ไม่เก่ียวข้อง 
●  การเข้าร่วมในโครงการวิจัยของบุคคลทีอ่่านเขียนไม่ได้ 
  มี                                       ไม่เหมาะสม                  ไม่เก่ียวข้อง 
●  สรุปความเห็น 
  รับรอง                                                                     ปรับปรุงแก้ไข เพ่ือรับรอง 
  ปรับปรุงแก้ไขและนําเข้าพิจารณาใหม่                                ไม่รับรอง 
●  กําหนดการส่งรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย 
  ๖ เดือน                               ๑ ปี                          อ่ืนๆ ระบุ................................. 
 

 
ผู้ประเมิน............................................................. 
วันที่ประเมิน........................................................ 
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แบบตรวจเอกสารชีแ้จงขอ้มูลแก่อาสาสมัคร 
(Consent Form Elements Checklist) 

ชื่อโครงการวิจัย:  
ชื่อผู้วิจัย:       รหัสโครงรา่งการวิจัย................................ 

 

ข้อความ มี ไม่มี 
ไม่

เก่ียวข้อง 
๑ ช่ือเรื่อง ตรงกับ ช่ือเรื่องของโครงการวิจัย    
๒ ช่ือผู้ให้ทุนวิจัย    
๓ วันที่สําหรับลงนาม ยินยอมร่วมโครงการวิจัย    
๔ ช่ือของผู้วิจัย ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ในและนอกเวลาราชการ    
๕ ที่มาและวัตถุประสงค์ของการทําวิจัย    

๖ 
เหตุผลที่บุคคลนั้นได้รับการเชิญชวนให้เข้ารว่มโครงการวิจัยเพราะมีคุณสมบัติที่
เหมาะสมอย่างไร 

   

๗ ระยะเวลาที่จะต้องร่วมในโครงการวิจัย    
๘ ต้องเดินทางไปพบผู้วิจัยตามนัดก่ีครั้ง    
๙ มีผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยน้ีรวมทั้งสิ้นก่ีคน    
๑๐ ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการวิจัยอย่างไร    

๑๑ 
ความเสี่ยง ความไม่สบายกายและจิตใจ ทีจ่ะได้รับในการร่วมโครงการวิจัย รวมถึงต้อง
แจ้งว่าอาจจะมีเหตุการณ์ที่ยังคาดไม่ถึงเกิดขึ้นได้เช่นการแพ้ยา แม้ว่าจะไม่เคยมีรายงาน
มาก่อนเป็นต้น 

   

๑๒ 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการวิจัย ทั้งโดยตรงต่อผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยเอง 
หรือ อาจไม่ได้รับประโยชน์โดยตรงแต่ผลการวิจัยที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนร่วมใน
อนาคต 

   

๑๓ 
ค่าตอบแทนทีจ่ะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการวิจัย เช่น เป็นค่าเดินทาง ค่าชดเชยที่
ต้องสูญเสียรายได้ แต่ต้องไม่มากจนเป็นเหตุจูงใจให้เข้ารว่มโครงการวิจัยโดยไม่
เหมาะสม 

   

๑๔ 
ค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียในการเข้าร่วมโครงการวิจัย เช่น ค่าใช้จ่ายในการตรวจที่ต้อง
รับผิดชอบเอง 

   

๑๕ 
ทางเลือกอ่ืนหากไม่ได้โครงการวิจัย เช่นหากไม่ได้เข้าร่วมในโครงการวิจัยน้ี จะได้รับ
การรักษาพยาบาลอย่างไร 

   

๑๖ 
การรักษาความลับของข้อมูลที่เป็นส่วนตัวของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย นอกจากนักวิจัย
แล้ว มผีู้ใดหรือคณะบุคคลใดที่จะมาตรวจสอบข้อมูลของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยได้บ้าง 
คณะกรรมการจริยธรรมสามารถตรวจสอบข้อมูลของการวิจัยได้เช่นกัน 
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แบบตรวจเอกสารชีแ้จงขอ้มูลแก่อาสาสมัคร (ต่อ) 
 

ข้อความ มี ไม่มี 
ไม่

เก่ียวข้อง 

๑๗ 

หากเกิดการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย หรือเกิดผลข้างเคียงอันไม่พึงประสงค์ที่เป็นผลมาจาก
การวิจัยโดยตรงอาสาสมัครจะได้รับการปฏิบัติอย่างไรบ้าง และใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ 
ในการรักษาพยาบาล รวมถึงค่าใช้จ่ายในการรักษาตัวแบบผู้ป่วยในโรงพยาบาล เป็นต้น 
ควรระบุให้ชัดเจน 

   

๑๘ 

เมื่อเกิดเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์ ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยจะติดต่อกับผู้วิจัยหลักได้
อย่างไร ควรมี ช่ือ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ทีจ่ะติดต่อได้ ๒๔ ช่ัวโมง และเมื่อผู้เข้าร่วม
โครงการรู้สึกว่าได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม สามารถติดต่อร้องทุกข์ต่อ
คณะกรรมการได้ด้วยวิธีใด 

   

๑๙ 

ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยสามารถถอนตัวจากโครงการวิจัยได้ตลอดเวลา และไม่
จําเป็นต้องช้ีแจงเหตุผลในการถอนตัวในขณะเดียวกัน ผู้วิจัย หรือผู้ให้ทุนการวิจัย  
อาจขอให้ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยออกจากโครงการได้เช่นกัน เมื่อมีเหตุผล เช่น อาจเป็น
อันตรายต่อผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยเอง หรือผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยมิได้ปฏิบัติตัวตาม
ขั้นตอนที่ได้ตกลงกันไว้ในการดําเนินการวิจัย เป็นต้น  

   

๒๐ ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยจะได้รับเอกสารช้ีแจงที่มีข้อความเดียวกันกับที่ผู้วิจัยเก็บไว้ ๑ ชุด    

๒๐ 
ภาษาที่ใช้จะต้องสละสลวย เข้าใจง่าย ไม่ใช้ศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ หรือทางการแพทย์ 
แต่จะต้องเป็นภาษาที่คนทั่วไปสามารถเข้าใจได้ 

   

๒๒ ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยเข้าร่วมโครงการวิจัยน้ีโดยความสมัครใจ ไม่มีการบังคับ    
๒๓ ที่ลงนาม ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย    
๒๔ ที่ลงนาม ผู้ขอคํายินยอมหรือผู้วิจัย    
๒๕ ที่ลงนามพยาน     

๒๖ 
กรณีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นเด็ก (อายุน้อยกว่า ๑๘ ปี) มีทีล่งนามผู้ปกครองหรือผู้แทน
โดยชอบธรรม 

   

๒๗ 
กรณีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นเด็กต้ังแต่อายุ ๗ ถึง ๑๗ ปี มีหนังสือแสดงความยินยอมให้
เด็กสามารถอ่านทําความเข้าใจได้และมีทีล่งนามของเด็ก 

   

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 
 
 
 

 

 
ผู้ประเมิน............................................................. 
วันที่ประเมิน........................................................ 
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1. วัตถุประสงค ์

เพ่ือเป็นแนวทางให้คณะกรรมการฯ ดําเนินการพิจารณาโครงร่างการวิจัยที่ส่งเข้าพิจารณาคร้ังแรก 
2. ขอบเขต 

วิธีดําเนินการมาตรฐานการพิจารณาโครงร่างการวิจัยคร้ังแรกครอบคลุมขั้นตอนการพิจารณาโครง
ร่างการวิจัยทุกฉบับที่ส่งเข้ามาเพ่ือพิจารณาเป็นครั้งแรก 

3. ความรับผิดชอบ 
3.1 เลขานุการคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการฯ มีหน้าที่รับโครงร่างการวิจัย

จากผู้วิจัย เพ่ือตรวจสอบความครบถ้วนของโครงร่างการวิจัย ส่งโครงร่างการวิจัยให้ผู้ทบทวนโครง
ร่างการวิจัย (Primary Reviewer) และคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณา เก็บโครงร่างการวิจัย เมื่อ
สิ้นสุดการพิจารณาบันทึกข้อมูลเก่ียวกับโครงร่างการวิจัยในระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ และส่งผล
การพิจารณาให้ผู้วิจัย 

3.2 ผู้ทบทวนโครงร่างการวิจัย (Primary Reviewer) รับผิดชอบในการทบทวนโครงร่างการวิจัยอย่าง
ละเอียด เพ่ือวิเคราะห์และเสนอความคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการฯ 

3.3 คณะกรรมการฯ ต้องรับผิดชอบในการพิจารณาโครงร่างการวิจัย และแสดงความคิดเห็นเพ่ือ
พิจารณาลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการฯ 

3.4 ผู้ทบทวนโครงร่างการวิจัยแบบเร่งด่วน (Expedited Reviewer) มีหน้าที่ทบทวนและพิจารณาตัดสิน
โครงร่างการวิจัยแบบเร่งด่วนเพ่ือเสนอผลการพิจารณาต่อประธานคณะกรรมการฯ 
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4. ตารางแสดงขัน้ตอนการดําเนินการ 
ขั้นตอน การดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 รับโครงร่างการวิจัยจากผู้วิจัย 
เลขานุการคณะกรรมการฯ/ 

เจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการฯ 

2 ตรวจสอบความครบถ้วนของโครงร่างการวิจัย 
เลขานุการคณะกรรมการฯ/ 

เจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการฯ 

3 

มอบหมายโครงร่างการวิจัยให้ผู้ทบทวน 
โครงร่างการวิจัย (Primary Reviewer) 

หรือผู้ทบทวนโครงร่างการวิจัยแบบเร่งด่วน 
(Expedited Reviewer) 

ประธานคณะกรรมการฯ/ 
เลขานุการคณะกรรมการฯ 

4 การจัดส่งโครงร่างการวิจัยครั้งแรก 
เลขานุการคณะกรรมการฯ/ 

เจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการฯ 

5 
ประสานงานกับกรรมการฯ ที่สามารถเข้ารว่ม

การประชุมพิจารณาโครงร่างการวิจัย 
เลขานุการคณะกรรมการฯ/ 

เจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการฯ 

6 ทบทวนโครงร่างการวิจัย 
ผู้ทบทวนโครงร่างที่ได้รับมอบหมาย 

(Primary Reviewer/ Expedited Reviewer) 

7 ประชุมพิจารณาโครงร่างการวิจัย คณะกรรมการฯ 

8 แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้วิจัย 
เลขานุการคณะกรรมการฯ/ 

เจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการฯ 

9 เก็บเอกสารที่เก่ียวกับโครงร่างการวิจัย เจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการฯ 
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5. หลักการปฏิบติั 

5.1 การรับโครงร่างการวิจัย 
1. ผู้วิจัยส่งโครงร่างการวิจัยและสําเนา เพ่ือเข้าพิจารณาคร้ังแรก โดย 

1. ส่งสําเนาโครงร่างการวิจัย จํานวน 3 ชุด ในกรณีเป็นการพิจารณาโครงร่างการวิจัยแบบ
เร่งด่วน (Expedited review) 

2. ส่งสําเนาโครงร่างการวิจัย จํานวน 15 ชุด ในกรณีเป็นการพิจารณาแบบนําเข้าพิจารณาในที่
ประชุม (Full board review) 

2. การจัดทําเอกสารส่งเข้าพิจารณา ดําเนินการตามที่มีในแนวทางการเขียนโครงร่างการวิจัย และ
แบบประเมินวิธีพิจารณาโครงร่างการวิจัย รวมท้ัง ต้องมีบันทึกข้อความ เรียน ประธานคณะ
กรรมการฯ ส่งให้เจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการฯ 

3. โครงร่างการวิจัยที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่คณะกรรมการฯ กําหนดที่ส่งภายในวันที่ 10 ของเดือน จะ
ได้รับการพิจารณาในเดือนน้ันๆ 

4. โครงร่างการวิจัยที่เป็นภาษาอังกฤษ 
1. กรณีที่นักวิจัยทําการเก็บข้อมูลในประเทศไทย ให้นักวิจัยจัดทํา 1) แบบเก็บรวบรวมข้อมูล 

2) เอกสารช้ีแจงข้อมูลแก่ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย (Information sheets) และ 3) หนังสือ
แสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัย (Consent Form) เป็นภาษาไทยด้วย 

2. ส่วนกรณีที่นักวิจัยทําการเก็บข้อมูลในต่างประเทศ ให้นักวิจัยจัดทําเอกสารท้ังสามดังกล่าว
ข้างต้นเป็นภาษาของประเทศที่จะเก็บข้อมูลด้วย โดยมีการรับรองเอกสารที่แปลจากสถาบัน
ภาษา 

5.2 การตรวจสอบความครบถ้วนของโครงร่างการวิจัย 
1. เลขานุการคณะกรรมการฯ ตรวจสอบโครงร่างการวิจัยให้มีข้อมูลครบถ้วน ตามท่ีกําหนดในแบบ

ตรวจสอบความครบถ้วนของโครงร่างการวิจัย 
1. ในกรณีที่โครงร่างการวิจัยมีข้อมูลไม่ครบถ้วน ให้ส่งโครงร่างการวิจัยคืนให้ผู้วิจัย เพ่ือ

แก้ไขให้เป็นไปตามกําหนดในคู่มือคําแนะนําในการเขียนโครงร่างการวิจัย 
2. ในกรณีที่โครงร่างการวิจัยมีข้อมูลครบถ้วน เจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการฯ ลงวันที่ที่

ได้รับโครงร่างการวิจัยในสมุดรับเอกสารโครงร่างการวิจัย และบันทึกในคอมพิวเตอร์ 
2. เจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการฯ กําหนดรหัสของโครงร่างการวิจัยแต่ละฉบับที่จะนําเข้า

พิจารณา 
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5.3 การมอบหมายโครงร่างการวิจัยใหผู้ท้บทวนโครงรา่งการวิจัย (Reviewer) 

ประธานคณะกรรมการฯ หรือเลขานุการคณะกรรมการฯ มอบหมายให้กรรมการฯ หรือกรรมการ
เสริม เพ่ือพิจารณาโครงร่างการวิจัยเป็นผู้ทบทวนโครงร่างการวิจัย (Primary Reviewer) อย่างน้อย 1
ท่าน 

5.4 การจัดสง่โครงร่างการวิจัยครั้งแรก 
เลขานุการคณะกรรมการฯ จัดส่งโครงร่างการวิจัยคร้ังแรกให้ผู้ทบทวนโครงร่างการวิจัย (Primary 
Reviewer) และคณะกรรมการฯ ทุกท่านก่อนการประชุมอย่างน้อย 14 วันปฏิทิน 
1. กรณีที่เป็นการพิจารณาโครงร่างการวิจัยแบบเร่งด่วน (Expedited review) ให้ดําเนินการ

พิจารณาโดยคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 ท่าน 
2. กรณีเป็นการพิจารณาโครงร่างการวิจัยแบบ Full board ให้ดําเนินการพิจารณาโดยมีการประชุม

คณะกรรมการฯ 
5.5 การประสานกับกรรมการฯ และผู้ทบทวนโครงร่างการวิจัย 

1. เลขานุการคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการฯ ประสานกับกรรมการฯ ที่
สามารถเข้าร่วมในการประชุมพิจารณาโครงร่างการวิจัย 

2. เจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการฯ ติดต่อประสานงานกับผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ทบทวนโครง
ร่างการวิจัย และเชิญผู้ทบทวนโครงร่างการวิจัยเข้าร่วมประชุม เพ่ือเสนอผลการพิจารณาในที่
ประชุมต่อไป 

5.6 หลักการทบทวนโครงรา่งการวิจัย 
1. กรรมการฯ มีหน้าที่ทบทวนโครงร่างการวิจัยอย่างละเอียด โดยมีหลักการตามบทที่ 08 (แนว

ทางการทบทวนและนําเสนอโครงร่างการวิจัย) 
2. กรรมการฯ ผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ หากมีข้อคิดเห็นเชิงจริยธรรมต่อโครงร่างการวิจัย

จะต้องส่งบันทึกแสดงความเห็นพร้อมเหตุผลต่อประธานคณะกรรมการฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม
อย่างน้อย 1 วัน แต่กรรมการฯ ผู้เข้าประชุมเท่าน้ันที่มีสิทธิตัดสินโครงร่างการวิจัย 

5.7 การประชมุคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาโครงรา่งการวิจัย 

1. ประธานคณะกรรมการฯ นําการอภิปรายร่วมกับคณะกรรมการฯ ในที่ประชุม 
2. ผู้ทบทวนโครงร่างการวิจัย นําเสนอข้อคิดเห็น การวิเคราะห์ หรือข้อเสนอแนะเก่ียวกับโครงร่างการ

วิจัยต่อที่ประชุมคณะกรรมการฯ 
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3. ในกรณีที่ต้องการข้อมูลเพ่ิมเติมจากผู้วิจัย คณะกรรมการฯ อาจให้ผู้วิจัยนําเสนอต่อที่ประชุม 

เพ่ือให้กรรมการฯ ในที่ประชุมสอบถามปัญหาต่างๆ  
4. ในกรณีที่คณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นว่า โครงร่างการวิจัยใดต้องการข้อมูลเพ่ิมเติมหรือความเห็น

ของผู้เช่ียวชาญในสาขาซึ่งไม่มีในคณะกรรมการฯ คณะกรรมการฯ สามารถเชิญที่ปรึกษาอิสระซึ่ง
เป็นผู้เช่ียวชาญในสาขานั้นๆ เพ่ือทบทวนโครงร่างการวิจัยได้ 

5. ประธานคณะกรรมการฯ ขอข้อสรุปผลการพิจารณาโครงร่างการวิจัย โดยผลการพิจารณาต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ ทุกคนในที่ประชุมแบบเห็นพ้องต้องกัน (consensus)  

6. ผลการพิจารณาโครงร่างการวิจัย จะระบุเป็นข้อใดข้อหน่ึง ดังต่อไปน้ี  
1. รับรอง หมายถึง ผู้วิจัยสามารถเริ่มการวิจัยได้โดยไม่ต้องมีการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงร่างการ

วิจัย 
2. ปรับปรุงแก้ไขเพื่อรับรอง หมายถึง ผู้วิจัยต้องดําเนินการแก้ไขโครงร่างการวิจัยหรือ

ส่วนประกอบของโครงร่างการวิจัยตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ และนําเสนอ
โครงร่างการวิจัยที่แก้ไขแล้วต่อประธานคณะกรรมการฯ เพ่ือรับรอง 

3. ปรับปรุงแก้ไขและนําเข้าพิจารณาใหม่ หมายถึง ผู้วิจัยต้องดําเนินการแก้ไขโครงร่างการ
วิจัยหรือส่วนประกอบของโครงร่างการวิจัยตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ เพ่ือ
นําเข้าพิจารณาใหม่ในที่ประชุมคณะกรรมการฯ  

4. ไม่รับรอง หมายถึง ผู้วิจัยไม่ได้รับอนุญาตให้ดําเนินการวิจัยในเรื่องน้ันๆ  
          

7. ในกรณีรับรองโครงร่างการวิจัย คณะกรรมการฯ จะระบุความถี่ของการส่งรายงานความก้าวหน้า
ของการวิจัยตามความเหมาะสมกับความเสี่ยงต่ออาสาสมัครที่เข้าร่วมในโครงการวิจัย อย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง 
ใบรับรองผลการพิจารณารับรองโครงร่างการวิจัย ประกอบด้วย  

- ผลการพิจารณารับรอง 
- วันที่พิจารณารับรอง 
- รายการเอกสารที่พิจารณารับรอง 
- ระยะเวลาที่ได้รับการรับรอง อายุการรับรองโครงการวิจัย 1 ปี นับต้ังแต่วันที่ได้รับการ

รับรองโครงการ 
- กําหนดวันส่งรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย 
- ลงนามโดยประธานคณะกรรมการฯ และเลขานุการคณะกรรมการฯ 

 
 

 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตนว์ชิระ 
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตนว์ชิระ 

บทที่ 09การพิจารณาโครงร่างการวิจัยครั้งแรก 
Initial Review of Research Protocol 

 
8. ในกรณีปรับปรุงแก้ไขเพ่ือรับรอง เลขานุการคณะกรรมการฯ จะทําบันทึกแจ้งผลการพิจารณา

ให้กับผู้วิจัย 
1. บันทึกแจ้งผลการพิจารณาให้ปรับปรุงแก้ไข ประกอบด้วย 

- ผลการพิจารณา 
- วันที่พิจารณา 
- ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
- ลงนามโดยประธานคณะกรรมการฯ หรือเลขานุการกรรมการฯ  

2. ผู้วิจัยต้องส่งโครงร่างการวิจัยและเอกสารที่ให้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ภายใน 20 
วันนับจากวันที่ออกบันทึกแจ้งผลการพิจารณา ที่เลขานุการคณะกรรมการฯ เพ่ือตรวจสอบ 
และนําเสนอต่อประธานคณะกรรมการฯ เพ่ือรับรองภายใน 7 วัน 

9. ในกรณีปรับปรุงแก้ไขและนําเข้าพิจารณาใหม่ เลขานุการคณะกรรมการฯ จะทําบันทึกแจ้งผล
การพิจารณาให้กับผู้วิจัย 

1. บันทึกแจ้งผลการพิจารณาให้ปรับปรุงแก้ไขและนําเข้าพิจารณาใหม่ ประกอบด้วย 
- ผลการพิจารณา 
- วันที่พิจารณา 
- ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
- ลงนามโดยประธานคณะกรรมการฯ และเลขานุการคณะกรรมการฯ  

2. ผู้วิจัยต้องส่งโครงร่างการวิจัยและเอกสารที่ให้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ภายใน 30 
วัน นับจากวันที่ออกบันทึกแจ้งผลการพิจารณา ที่เลขานุการคณะกรรมการฯ เพ่ือ
ตรวจสอบ และนําเสนอเข้าพิจารณาในที่ประชุมครั้งต่อไป 

10.  ในกรณีไม่รับรองโครงร่างการวิจัย 
1. บันทึกแจ้งผลพิจารณาไม่รับรอง ประกอบด้วย 

- ผลการพิจารณา 
- วันที่พิจารณา 
- เหตุผลของการไม่รับรองของคณะกรรมการฯ 
- ลงนามโดยประธานคณะกรรมการฯ และเลขานุการคณะกรรมการฯ  

2. บันทึกแจ้งผลการพิจารณาไม่รับรองโครงร่างการวิจัย ต้องมีข้อความดังน้ี  
ท่านสามารถร้องขอ เพ่ือทราบเหตุผลและรายละเอียดในการ
พิจารณาของกรรมการฯ โดยแจ้งความจํานงและเหตุผลในการร้อง
ขอ ต่อประธานคณะกรรมการฯ เป็นลายลักษณ์อักษร และสามารถ
อุทธรณ์ต่อประธานคณะกรรมการได้  
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3. ผู้วิจัยต้องส่งโครงร่างการวิจัยและเอกสารที่ให้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ภายใน 20 
วันนับจากวันที่ออกบันทึกแจ้งผลการพิจารณา ที่เลขานุการคณะกรรมการฯ เพ่ือ
ตรวจสอบ และนําเสนอต่อประธานคณะกรรมการฯ เพ่ือรับรองภายใน 7 วัน 

 
11. ในกรณีปรับปรุงแก้ไขและนําเข้าพิจารณาใหม่ เลขานุการคณะกรรมการฯ จะทําบันทึกแจ้งผล

การพิจารณาให้กับผู้วิจัย 
3. บันทึกแจ้งผลการพิจารณาให้ปรับปรุงแก้ไขและนําเข้าพิจารณาใหม่ ประกอบด้วย 

- ผลการพิจารณา 
- วันที่พิจารณา 
- ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
- ลงนามโดยประธานคณะกรรมการฯ และเลขานุการคณะกรรมการฯ  

4. ผู้วิจัยต้องส่งโครงร่างการวิจัยและเอกสารที่ให้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ภายใน 30 
วัน นับจากวันที่ออกบันทึกแจ้งผลการพิจารณา ที่เลขานุการคณะกรรมการฯ เพ่ือ
ตรวจสอบ และนําเสนอเข้าพิจารณาในที่ประชุมครั้งต่อไป 

12.  ในกรณีไม่รับรองโครงร่างการวิจัย 
3. บันทึกแจ้งผลพิจารณาไม่รับรอง ประกอบด้วย 

- ผลการพิจารณา 
- วันที่พิจารณา 
- เหตุผลของการไม่รับรองของคณะกรรมการฯ 
- ลงนามโดยประธานคณะกรรมการฯ และเลขานุการคณะกรรมการฯ  

4. บันทึกแจ้งผลการพิจารณาไม่รับรองโครงร่างการวิจัย ต้องมีข้อความดังน้ี  
ท่านสามารถร้องขอ เพ่ือทราบเหตุผลและรายละเอียดในการ
พิจารณาของกรรมการฯ โดยแจ้งความจํานงและเหตุผลในการร้อง
ขอ ต่อประธานคณะกรรมการฯ เป็นลายลักษณ์อักษร และสามารถ
อุทธรณ์ต่อประธานคณะกรรมการได้ 

5.8 การแจ้งผลการพจิารณาโครงรา่งการวิจัย 
1. การแจ้งผลการพิจารณาภาษาอังกฤษ เลขานุการคณะกรรมการฯ ทําบันทึกแจ้งผลการพิจารณา

โครงร่างการวิจัย ลงนาม เสนอประธานคณะกรรมการฯ ลงนาม แล้วจัดส่งให้ผู้วิจัย 
2. การแจ้งผลการพิจารณาภาษาไทย เลขานุการคณะกรรมการฯ สรุปผลการพิจารณาโครงร่างการ

วิจัย ส่งต่อให้เจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการฯ เพ่ือทําบันทึกแจ้งผลแก่ผู้วิจัย โดยเสนอ
เลขานุการคณะกรรมการฯ และลงนาม ก่อนจัดส่งให้ผู้วิจัย 

 
  

 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์ 
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3. เจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการฯ ออกใบรับรอง (COA) เสนอเลขานุการคณะกรรมการฯ และ

ประธานคณะกรรมการฯ ลงนาม แล้วจัดส่งให้ผู้วิจัยภายใน 5 วันทําการหลังการรับรอง 
4. เลขานุการคณะกรรมการฯ หรือเจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการฯ ส่งผลการพิจารณาให้ผู้วิจัย

ภายใน 5 วันทําการหลังการประชุม 
5.9 การเก็บเอกสารท่ีเก่ียวกับโครงรา่งการวิจัย 

1. เมื่อสิ้นสุดการประชุมคณะกรรมการฯ เจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการฯ เก็บรวบรวมเอกสาร
โครงร่างการวิจัยที่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ ทุกท่านคืนทั้งหมด 

2. ภายหลังจากการประชุมคณะกรรมการฯ เจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการฯ จัดเก็บเอกสาร
ต้นฉบับโครงร่างการวิจัยในตู้เอกสารของสํานักงานคณะกรรมการฯ และจํากัดผู้เข้าถึงข้อมูล 

6. คํานยิาม 
คํานยิาม ความหมาย 

ผู้ทบทวนโครงร่างการ
วิจัย (Primary 
Reviewer) 

กรรมการฯ หรือกรรมการเสริมที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ทบทวนโครงร่างการวิจัย 
มีหน้าที่ทบทวนโครงร่างการวิจัยโดยละเอียด เพ่ือวิเคราะห์และให้ข้อเสนอแนะ
เก่ียวกับโครงร่างการวิจัยต่อที่ประชุมคณะกรรมการฯ 

 
7. ภาคผนวก 

ภาคผนวก ก  บันทึกข้อความขอเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับการพิจารณา 
ภาคผนวก ข  แบบเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับการพิจารณา 
ภาคผนวก ค  แบบฟอร์มประวัติผู้วิจัย 
ภาคผนวก ง  เอกสารช้ีแจงข้อมูลแก่ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย 
ภาคผนวก จ  เอกสารช้ีแจงข้อมูลแก่ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย (ด้านสังคมศาสตร์/พฤติกรรมศาสตร์) 
ภาคผนวก ฉ  หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัย 
ภาคผนวก ช หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัย(ด้านสังคมศาสตร์/พฤติกรรมศาสตร์) 
ภาคผนวก ซ  แบบแจ้งผลการพิจารณา 
ภาคผนวก ฌ  ใบรับรองผลการพิจารณารับรองโครงร่างการวิจัย 
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8. เอกสารอ้างอิง 

1. กองควบคุมยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข. (2552). ICH Good 
Clinical Practice Guideline แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี ฉบับภาษาไทย 
(ปรับปรุงใหม่). นนทบุรี: โปรแกรมคอมพิวกราฟฟิค 

2. ธาดา  สืบหลินวงศ์และคณะ (บรรณาธิการ) ชมรมจริยธรรมการทําวิจัยในคนในประเทศไทย. 
(2551). แนวทางจริยธรรมการทําวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ. 2550. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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ภาคผนวก ก  บันทึกข้อความขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณา 
เอกสารหมายเลข ๑ (NV ERB 01) 

     บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ         วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ 
ท่ี        สธ ๐๒๐๓.๐๙๓๒/ วันท่ี      
เรื่อง    ขอเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

เรียน ประธานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ 
ข้าพเจ้า.................................................................... สังกัด................................................................................... 

ขอเสนอโครงการวิจัยเรื่อง (ชื่อภาษาไทย)............................................................................................................................................ 
 (ชื่อภาษาอังกฤษ).................................................................................................................................................................................. 
เพ่ือขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โดยได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี ้
(ขีด  หัวข้อเอกสารท่ีจัดส่งแยกตามประเภทโครงการ) 

ลําดับ
ท่ี 

รายการ มี ไม่
มี 

๑ แบบเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอการรับรอง (ภาษาไทย)   
๒ โครงการวิจัยฉบับภาษาไทย (แนบฉบับภาษาอังกฤษ ประกอบการพิจารณาได้)   
๓ เคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น แบบบันทึกข้อมูล แบบสอบถามการวิจัย ประเด็นสัมภาษณ์   
๔ เอกสารชี้แจงข้อมูลสําหรับอาสาสมัครวิจัย   
๕ เอกสารแสดงความยินยอมโดยไม่รับการบอกกล่าวของอาสาสมัครวิจัย   
๖ ประวัติผู้วิจัยทุกคน   
๗ แผ่น CD บรรจุข้อมูลเอกสาร ข้อ ๑-๖   
๘ อ่ืนๆ (ระบุ) ................................................................................................................................................   

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
      ลงชื่อ ................................................................... 

     (......................................................................) 
           หัวหน้าโครงการวิจัย 

 
เรียน ประธานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยฯ 

       เห็นสมควรดําเนินการนําเข้าประชุมคณะกรรมการฯ 
 

       ลงชื่อ  ..................................................................... 
               (......................................................................) 
           เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย 
              วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ 

 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตนว์ชิระ 
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ลงชื่อ ................................................................. 
      (.................................................................) 
               อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงการ 
         กรณีหัวหน้าโครงการวิจัยเป็นนิสิต 
 
เรียน เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยฯ  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ 
เพ่ือโปรดพิจารณา 
 
ลงชื่อ ................................................................ 
      (................................................................) 
      เจ้าหน้าท่ีธุรการงานวิจัย 
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ภาคผนวก ข  แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณา 
เอกสารหมายเลข ๒ (NV ERB 02) 

 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี นพรัตนว์ชิระ 

แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณา 
จากคณะกรรมการพิจารณาการวิจัยในมนุษย ์

๑. ช่ือโครงการเป็นภาษาไทยที่กะทัดรัด และสื่อความหมายได้ดี โดยพยายามหลีกเลี่ยงภาษาอังกฤษ และถ้ามี
ช่ือโครงการเป็นภาษาอังกฤษ ต้องมีความหมายตรงกับช่ือโครงการภาษาไทย 

๒. ช่ือ หน่วยงานที่สังกัด และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้วิจัยหลัก และผู้ร่วมโครงการวิจัย 
๓. ประเภท/ รูปแบบการวิจัย (เช่น วิจัยเชิงทดลอง วิจัยก่ึงทดลอง วิจัยเชิงพรรณนา เป็นต้น) 
๔. บทนํา ระบุรายละเอียด ดังต่อไปน้ี 

๔.๑  ความสําคัญของปัญหา 
๔.๒  วัตถุประสงค์การวิจัย 
๔.๓  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย ทั้งอาสาสมัครวิจัยและส่วนร่วม 

๕.   สถานที่ศึกษาวิจัย และระยะเวลาศึกษาวิจัย 
๖.   การวางแผนวิจัย (อาจมีครบทุกรายการ) ให้ระบุ 

๖.๑ กลุ่มประชากรที่จะศึกษา ทั้งกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม ระบุ เพศ อายุ/ วัย จํานวน และที่มา 
๖.๒ เกณฑ์การคัดเลือกอาสาสมัครวิจัยเข้าร่วมโครงการ (Inclusion criteria) 
๖.๓ เกณฑ์การแยกอาสาสมัครวิจัยออกจากโครงการ (Exclusion criteria) 
๖.๔ เกณฑ์การให้เลิกจากการศึกษา (Discontinuation criteria) 

๖.๔.๑ เกณฑ์ให้อาสาสมัครวิจัยเลิกจากการศึกษา (Discontinuation criteria for participants) 
๖.๔.๒ เกณฑ์การพิจารณาเลิกหรือยุติการศึกษาทั้งโครงการ (Termination criteria for the 

study) 
๖.๕ ขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล 
๖.๖ ข้อพิจารณาเฉพาะ 

๖.๖.๑ กรณีเจาะเลือด ให้ระบุวัตถุประสงค์ จํานวนคร้ัง ปริมาณ และความถ่ีในการเจาะ 
๖.๖.๒ กรณีทดลองยาทางคลินิก ให้ระบุช่ือยา ช่ือสามัญทางยา บริษัทผู้ผลิตและผู้จําหน่าย และ

ทะเบียนยา (ถ้ามี) 
๖.๖.๓ กรณีทดลองผลิตภัณฑ์อ่ืน ให้แนบเอกสาร รายละเอียด ผลการวิจัยที่เก่ียวข้อง ตามความ

เหมาะสม 
๖.๖.๔ กรณีเป็นการศึกษาวิจัยที่ต้องผ่าตัด หรือทําหัตถการอ่ืนใดให้อธิบายวิธีการพอสังเขป 
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ภาคผนวก ข  แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณา (ต่อ) 
 
       ๗.  ข้อพิจารณาด้านจริยธรรม ใหม้ีเน้ือหา และเอกสาร ดังน้ี 

๗.๑ ระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และการป้องกันแก้ไข (ความเสี่ยงด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสังคม ด้าน
กฎหมาย และด้านอ่ืนๆ) 

๗.๒ ระบุการตอบแทน ชดเชย ค่าป่วยการ การดูแลรักษา และแก้ปัญหาอ่ืนๆ กรณีเกิดผลแทรกซ้อนแก่ 
อาสาสมัครเข้าร่วมวิจัย 

๗.๓ ระบุประเด็นอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับด้านจริยธรรม 
๗.๔ ระบุรายละเอียดเก่ียวกับผู้วิจัย (Patient or Subject information sheet) เป็นภาษาไทย ต้องระบุ 

ช่ือ สถานที่ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้วิจัย การดําเนินการกรณีเกิดผลแทรกซ้อน เอกสารดังกล่าว
ให้เป็นไปตามรูปแบบของคณะกรรมการจริยธรรมที่วิทยาลัยฯ กําหนด 

๗.๕ เอกสารแสดงความยินยอมโดยได้รับการบอกกล่าวของอาสาสมัครวิจัย เป็นภาษาไทยตามแบบฟอร์ม 
หรือมีข้อความสอดคล้องกับแบบฟอร์ม ที่คณะกรรมการจริยธรรมกําหนด 

๗.๖ กรณีที่ผู้วิจัยเห็นว่า ไม่ควรหรือไม่จําเป็นต้องมีเอกสารช้ีแจงข้อมูลสําหรับอาสาสมัครวิจัย หรือเอกสาร
แสดงความยินยอมโดยได้รับการบอกกล่าวของอาสาสมัครวิจัย ให้แสดงเหตุผลความจําเป็น เพ่ือขอ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรม เป็นกรณีไป 

๗.๗ กรณีกลุ่มตัวอย่าง/ อาสาสมัครวิจัย ไม่บรรลุนิติภาวะ จํานวน ๑ ชุด และเอกสารช้ีแจงข้อมูลสําหรับ
อาสาสมัครวิจัย (Participant Information Sheet) พร้อมเอกสารแสดงความยินยอมโดยได้รับการ
บอกกล่าวของอาสาสมัครวิจัยสําหรับบิดามารดาหรือผู้แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมาย จํานวน ๑ ชุด  

     ๘.  รายละเอียดงบประมาณ และแหลง่ทุน 
๘.๑ แหล่งเงินทุนและจํานวนเงิน 
๘.๒ รายละเอียดค่าใช้จ่าย (ระบุตามหมวดเงิน) 

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

 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตนว์ชิระ 
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ภาคผนวก ข  แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณา (ต่อ) 
 
สรุปผลการพิจารณาโครงการวิจัย 
 
โครงการวิจัย เรื่อง …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ผลการพิจารณา
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... ...............................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................... 

 
 
 รับรอง 
 ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือรับรอง 
 ปรับปรุงแก้ไขและนําเข้าพิจารณาใหม่ 
 ไม่รับรอง 
 
 

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

        เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ 

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

  

 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตนว์ชิระ 
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ภาคผนวก ค  แบบฟอร์มประวัติผู้วิจัย 
เอกสารหมายเลข ๓ (NV ERB 03) 

 

 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
นพรัตน์วชิระ 

แบบฟอร์มประวัติผู้วิจัย 

 

๑. ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย)................................................................................................................................ 
๒. ช่ือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ).......................................................................................................................... 
๓. E-mail address …………………………………………………………………………………………………...................…………… 
๔. ประวัติการศึกษา 

ปริญญาตรี ............................................................................................................................................... 
ปริญญาโท ............................................................................................................................................... 
ปริญญาเอก ............................................................................................................................................. 

๕. การฝึกอบรม/ดูงาน ........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
๖. การอบรมเรื่องที่เก่ียวกับจริยธรรมการวิจัย.................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................... 

๗. ประวัติการทํางาน 
............................................................................................................................................................................ 
๗.๑ ตําแหน่งทางวิชาการ................................................................................................................................... 
.๒ ตําแหน่งทางบริหาร..................................................................................................................................... 

๘. ผลงานวิจัย 
............................................................................................................................................................................ 

๙. ผลงานทางวิชาการ
............................................................................................................................................................................ 

๑๐. รางวัลที่ได้รับ
............................................................................................................................................................................ 

๑๑. อ่ืนๆ
............................................................................................................................................................................ 

 

 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์ 
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ภาคผนวก ง  เอกสารชี้แจงข้อมูลแก่ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย 
เอกสารหมายเลข ๔ (NV ERB 04) 

 

 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
นพรัตน์วชิระ 

เอกสารข้อมูลคําอธิบาย 
สําหรับผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัย 

 

 
คําชี้แจงผู้วิจัย ในการเขียนเอกสารข้อมูลคําอธิบายสําหรับผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัย และเอกสารแสดงความ
ยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัยตามตัวอย่างโครงร่าง 

 
๑. ไม่ต้องส่งเอกสารคําช้ีแจงหน้าน้ีมากับโครงร่าง 

๒. ผู้วิจัยสามารถปรับแก้โครงร่างเอกสารข้อมูลคําอธิบายสําหรับผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัยและเอกสาร
แสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัยให้เข้ากับบริบทงานวิจัยของตัวเอง สามารถตัดหัวข้อที่ไม่
เก่ียวข้องออก เช่น ถ้าเป็นงานวิจัยที่ให้ตอบแบบสอบถามเท่าน้ัน สามารถตัดหัวข้อเรื่องความเสี่ยงที่
ได้รับจากการเจาะเลือดได้ เป็นต้น 

๓. เอกสารข้อมูลคําอธิบายสําหรับผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัยและเอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมใน
โครงการวิจัยที่ผู้วิจัยจัดทําเป็นครั้งแรก ให้ใส่เป็น Version 1.0 พร้อมลงวันที่ เดือน ปีที่จัดทํากํากับ ถ้า
มีการแก้ไขครั้งที่ ๑ ให้ใส่เป็น Version 2.0 พร้อมลงวันที่ เดือน ปีที่จัดทํากํากับ และถ้ามีการแก้ไขอีก
ให้เปลี่ยน Version ใหม่ พร้อมลงวันที่/เดือน/ปีกํากับทุกครั้งที่มีการแก้ไข 

๔. ให้ลดการใช้ศัพท์แพทย์ ศัพท์เทคนิคให้เหลือน้อยที่สุด ในกรณีจําเป็นไม่มีคําศัพท์ภาษาไทย ให้เขียนทับ
ศัพท์คําอ่านและวงเล็บภาษาอังกฤษต่อท้าย 

๕. ในกรณีที่วิธีดําเนินการวิจัยที่จะเกิดขึ้นกับอาสาสมัครมีหลายขั้นตอนและซับซ้อนควรสรุปเป็นตาราง
หรือแผนภาพ (Diagram) ให้เข้าใจง่าย 
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ภาคผนวก ง  เอกสารชี้แจงข้อมูลแก่ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย (ต่อ) 
เอกสารหมายเลข ๔ (NV ERB 04) 

 

 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
นพรัตน์วชิระ 

เอกสารข้อมูลคําอธิบาย 
สําหรับผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัย 

 

ช่ือโครงการวิจัย……………………………………....................…………………………………………...........………....................... 
ผู้สนับสนุนการวิจัย............................................................................................................................................... 
 
ผู้วิจัย 
ช่ือ.......................................................................นามสกุล.................................................................................... 
ที่อยู่............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน….................................................................มือถือ.................................................................. 
(เบอร์ที่ทํางาน)………………………………...................………………ต่อ……………………………………....................……. 
 
ผู้ร่วมในโครงการวิจัย 
ช่ือ.......................................................................นามสกุล.................................................................................... 
ที่อยู่............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
เบอรโ์ทรศัพท์บ้าน….................................................................มือถือ.................................................................. 
(เบอร์ที่ทํางาน)………………………………...................………………ต่อ……………………………………....................……. 
 
เรียน ผู้เขา้ร่วมโครงการวิจัยทุกท่าน 
 ท่านได้รับเชิญให้เข้าร่วมในโครงการวิจัยน้ี เน่ืองจากท่านเป็น............................................................. 
............................................................................. (ระบุเหตุผลที่เชิญให้เข้าร่วมในการวิจัย) ก่อนที่ท่านจะตัดสินใจ
เข้าร่วมในการศึกษาวิจัยดังกล่าว ขอให้ท่านอ่านเอกสารฉบับน้ีอย่างถี่ถ้วน เพ่ือให้ท่านได้ทราบถึงเหตุผลและ
รายละเอียดของการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี หากท่านมีข้อสงสัยใดๆ เพ่ิมเติม กรุณาซักถามจากทีมงานของผู้ทําวิจัย หรือ
ผู้ร่วมทําวิจัยซึ่งจะเป็นผู้สามารถตอบคําถามและให้ความกระจ่างแก่ท่านได้ 
 ท่านสามารถขอคําแนะนําในการเข้าร่วมโครงการวิจัยน้ีจากครอบครัว เพ่ือน หรือแพทย์ประจําตัวของท่าน
ได้ ท่านมีเวลาอย่างเพียงพอในการตัดสินใจโดยอิสระ ถ้าท่านตัดสินใจแล้วว่าจะเข้าร่วมในโครงการวิจัยน้ี ขอให้ท่าน
ลงนามในเอกสารแสดงความยินยอมของโครงการวิจัยน้ี 
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ภาคผนวก ง  เอกสารชี้แจงข้อมูลแก่ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย (ต่อ) 
เหตุผลความเป็นมา 
 (ระบุหลักการและเหตุผลโดยย่อ ให้ได้ใจความด้วยภาษาที่ผู้เข้าร่วมการวิจัยสามารถเข้าใจได้ง่าย ไม่ใช้
ภาษาอังกฤษ ขอให้แปลหรือเขียนทับศัพท์ โดยใส่ภาษาอังกฤษในวงเล็บ) 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

วัตถุประสงค์หลักจากการศึกษาในคร้ังน้ีคือ ...................................................................................... 
(ระบุรายละเอียดด้วยภาษาที่ผู้เข้าร่วมการวิจัยสามารถเข้าใจได้ง่าย ไม่ใช้ภาษาอังกฤษ ขอให้แปลหรือเขียนทับศัพท์ 
โดยใส่ภาษาอังกฤษในวงเล็บ) จํานวนผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัย (ถ้าทําการศึกษาวิจัยในหลายศูนย์ ให้ระบุจํานวน
ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยในประเทศไทย และในศูนย์เดียวกับผู้ให้ความยินยอม) คือ ................. คน 
วิธีการท่ีเก่ียวข้องกับการวิจัย 
 หลังจากท่านให้ความยินยอมท่ีจะเข้าร่วมในโครงการวิจัยน้ี ผู้วิจัยจะขอตรวจ...................................... 
........................................................................ (ระบุว่าจะตรวจอะไรบ้าง จะมีการเจาะเลือดหรือไม่ เจาะเท่าไร 
ตรวจอะไร) เพ่ือคัดกรองว่าท่านมีคุณสมบัติที่เหมาะสมท่ีจะเข้าร่วมในการวิจัย  

หากท่านมีคุณสมบัติตามเกณฑ์คัดเข้า ท่านจะได้รับเชิญให้มาพบนักวิจัยตามวัน/เวลาที่ผู้ทําวิจัยนัดหมาย 
คือ ............................................................... เพ่ือ ............................................................................... 
(ระบุว่าจะดําเนินการอย่างไรกับผู้เข้าร่วมการวิจัย เช่น ตรวจร่างกายอย่างละเอียด ประเมินผลทางห้องปฏิบัติการ
ต่างๆ บันทึกการรับและคืนยา ฯลฯ) โดยตลอดระยะเวลาที่ท่านอยู่ในโครงการวิจัย คือ ……….. 
………………………………………………… และมาพบผู้วิจัยหรือผู้ร่วมทําวิจัยทั้งสิ้น (จํานวน) ........... ครั้ง 
ความรับผิดชอบของอาสาสมัครผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัย 
 เพ่ือให้งานวิจัยน้ีประสบความสําเร็จ ผู้ทําวิจัยใคร่ขอความความร่วมมือจากท่าน โดยจะขอให้ท่านปฏิบัติ
ตามคําแนะนําของผู้ทําวิจัยอย่างเคร่งครัด รวมทั้งแจ้งอาการผิดปกติต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับท่านระหว่างที่ท่านเข้าร่วมใน
โครงการวิจัยให้ผู้ทําวิจัยได้รับทราบ 
ความเสี่ยงที่อาจได้รับ 
 (ไม่เขียนว่า “ไม่มีความเสี่ยง” เพราะการเข้าร่วมในการวิจัยใดๆ ก็ตาม ย่อมมีความเสี่ยงต้ังแต่ความเสี่ยง
เล็กน้อยที่ไม่มากกว่าความเสี่ยงในชีวิตประจําวัน หรือ Minimal risks เช่น เสียเวลา ไม่สะดวก ไม่สบาย สูญเสีย
รายได้ จนถึงความเสี่ยงต่อร่างกาย ต่อจิตใจ ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจและสังคม ผู้ทําวิจัยต้องวิเคราะห์ความเสี่ยง) 
ความเสี่ยงที่ได้รับจากการเจาะเลือด 

 ท่านมีโอกาสท่ีจะเกิดอาการเจ็บ เลือดออก ชํ้าจากการเจาะเลือด อาการบวมบริเวณที่เจาะเลือด หรือหน้า
มืด และโอกาสที่จะเกิดการติดเช้ือบริเวณที่เจาะเลือดพบได้น้อยมาก 
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ภาคผนวก ง  เอกสารชี้แจงข้อมูลแก่ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย (ต่อ) 
 
ความเสี่ยงที่ไม่ทราบแน่นอน 
 ท่านอาจเกิดอาการข้างเคียงหรือความไม่สบายนอกเหนือจากที่ได้แสดงในเอกสารฉบับน้ี ซึ่งอาการข้างเคียง
เหล่าน้ีเป็นอาการที่ไม่เคยพบมาก่อน เพ่ือความปลอดภัยของท่าน ควรแจ้งผู้ทําวิจัยให้ทราบทันทีเมื่อเกิดความ
ผิดปกติใดๆ เกิดขึ้น 
 หากท่านมีข้อสงสัยใดๆ เก่ียวกับความเสี่ยงที่อาจได้รับจากการเข้าร่วมในโครงการวิจัย ท่านสามารถ
สอบถามจากผู้ทําวิจัยได้ตลอดเวลา  
 หากมีการค้นพบข้อมูลใหม่ๆ ที่อาจมีผลต่อความปลอดภัยของท่านในระหว่างที่ท่านเข้าร่วมในโครงการวิจัย 
ผู้ทําวิจัยจะแจ้งให้ท่านทราบทันที เพ่ือให้ท่านตัดสินใจว่าจะอยู่ในโครงการวิจัยต่อไปหรือจะขอถอนตัวออกจากการ
วิจัย 
 
ประโยชน์ที่อาจได้รับ 
 (หากผู้เข้าร่วมการวิจัยไม่ได้รับประโยชน์โดยตรง ขอให้ผู้ทําวิจัยระบุว่า “ท่านจะไม่ได้รับประโยชน์ใดๆ จาก
การเข้าร่วมในการวิจัยครั้งน้ี แต่ผลการศึกษาที่ได้จะ...................................................................”)  การเข้าร่วมใน
โครงการวิจัยน้ีอาจจะทําให้ท่านมีสุขภาพที่ดีขึ้น หรืออาจจะลดความรุนแรงของโรคได้ แต่ไม่ได้รับรองว่าสุขภาพของ
ท่านจะต้องดีขึ้นหรือความรุนแรงของโรคจะลดลงอย่างแน่นอน 
 
วิธีการและรูปแบบการรักษาอ่ืนๆ ซ่ึงมีอยู่สําหรับอาสาสมัคร 
 ท่านไม่จําเป็นต้องเข้าร่วมโครงการวิจัยน้ีเพ่ือประโยชน์ในการรักษาโรคที่ท่านเป็นอยู่ เน่ืองจากมีแนว
ทางการรักษาอ่ืนๆ หลายแบบสําหรับรักษาโรคของท่านได้ ดังน้ันจึงควรปรึกษาแนวทางการรักษาวิธีอ่ืนๆ กับแพทย์
ผู้ให้การรักษาท่านก่อนตัดสินใจเข้าร่วมในการวิจัย 
 
ข้อปฏิบัติของท่านขณะที่ร่วมในโครงการวิจัย 
ขอให้ท่านปฏิบัติดังน้ี 

- ขอให้ท่านให้ข้อมูลทางการแพทย์ของท่าน ทั้งในอดีตและปัจจุบัน แก่ผู้ทําวิจัยด้วยความสัตย์จริง 
- ขอให้ท่านแจ้งให้ผู้ทําวิจัยทราบความผิดปกติที่เกิดขึ้นระหว่างที่ท่านร่วมในโครงการวิจัย 
- ขอให้ท่านงดการใช้ยาอ่ืนนอกเหนือจากที่ผู้ทําวิจัยได้จัดให้ รวมถึงการรักษาอ่ืนๆ 

- ขอให้ท่านนํายาที่ใช้ในการศึกษาของท่านทั้งหมดที่เหลือจากการรับประทานมาให้ผู้ทําวิจัยทุกครั้งที่นัด
หมายให้มาพบ 
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อันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าร่วมในโครงการวิจัยและความรับผิดชอบของผู้ทําวิจัย/ผู้สนับสนุนการวิจัย 

หากพบอันตรายที่เกิดขึ้นจากการวิจัย ท่านจะได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมทันที และท่านปฏิบัติตาม
คําแนะนําของทีมผู้ทําวิจัยแล้ว ผู้ทําวิจัย/ผู้สนับสนุนการวิจัยยินดีจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของ
ท่าน และการลงนามในเอกสารให้ความยินยอม ไม่ได้หมายความว่าท่านได้สละสิทธ์ิทางกฎหมายตามปกติที่ท่านพึงมี 

ในกรณีที่ท่านได้รับอันตรายใดๆ หรือต้องการข้อมูลเพ่ิมเติมที่เก่ียวข้องกับโครงการวิจัย ท่านสามารถติดต่อ
กับผู้ทําวิจัยคือ .................................................................................................ได้ตลอด 24 ช่ัวโมง 
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ภาคผนวก ง  เอกสารชี้แจงข้อมูลแก่ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย (ต่อ) 
ค่าตอบแทนสําหรับผู้เข้าร่วมวิจัย (ถ้ามี) 
 ท่านจะไม่ได้รับเงินค่าตอบแทนจากการเข้าร่วมในการวิจัย แต่ท่านจะได้รับค่าเดินทางและเงินชดเชยการ
สูญเสียรายได้ หรือความไม่สะดวก ไม่สบาย  ในการมาพบแพทย์ทุกคร้ัง ครั้งละ ...................... บาท รวม
ทั้งหมด ................ ครั้ง 
 

การประกันภัยเพื่อคุ้มครองผู้เข้าร่วมวิจัย (ถ้ามี) 
 ผู้สนับสนุนการวิจัยได้ทําประกันภัยให้แก่ผูเ้ข้าร่วมการวิจัยทุกท่าน ซึ่งหากเกิดอันตรายหรือความเสียหาย
ต่อท่าน ที่เป็นผลสืบเน่ืองโดยตรงจากโครงการวิจัย ท่านจะได้รับ................................................... (ระบุการ
ชดเชย) ............................................................................................................................................. 
 
การเข้าร่วมและการสิ้นสุดการเข้าร่วมโครงการวิจัย 
 การเข้าร่วมในโครงการวิจัยครั้งน้ีเป็นไปโดยความสมัครใจ หากท่านไม่สมัครใจจะเข้าร่วมการศึกษาแล้ว 
ท่านสามารถถอนตัวได้ตลอดเวลา การขอถอนตัวออกจากโครงการวิจัยจะไม่มีผลต่อการดูแลรักษาโรคของท่านแต่
อย่างใด 
 ผู้ทําวิจัยอาจถอนท่านออกจากการเข้าร่วมการวิจัย เพ่ือเหตุผลด้านความปลอดภัยของท่าน หรือเมื่อ
ผู้สนับสนุนการวิจัยยุติการดําเนินงานวิจัย หรือในกรณีดังต่อไปน้ี 

- ท่านไม่สามารถปฏิบัติตามคําแนะนําของผู้ทําวิจัย 
- ท่านรับประทานยาที่ไม่อนุญาตให้ใช้ในการศึกษา 
- ท่านต้ังครรภ์ระหว่างที่เข้าร่วมโครงการวิจัย 

การปกป้องรักษาข้อมูลความลับของอาสาสมัคร 
 ข้อมูลที่อาจนําไปสู่การเปิดเผยตัวท่าน จะได้รับการปกปิดและจะไม่เปิดเผยแก่สาธารณชน ในกรณีที่
ผลการวิจัยได้รับการตีพิมพ์ ช่ือและที่อยู่ของท่านจะต้องได้รับการปกปิดอยู่เสมอ โดยจะใช้เฉพาะรหัสประจํา
โครงการวิจัยของท่าน 
 จากการลงนามยินยอมของท่านผู้ทําวิจัย และผู้สนับสนุนการวิจัยสามารถเข้าไปตรวจสอบบันทึกข้อมูลทาง
การแพทย์ของท่านได้แม้จะสิ้นสุดโครงการวิจัยแล้วก็ตาม หากท่านต้องการยกเลิกการให้สิทธ์ิดังกล่าว ท่านสามารถ
แจ้ง หรือเขียนบันทึกขอยกเลิกการให้คํายินยอม โดยส่งไปที่ .................................. 
.....................(ช่ือผู้วิจัยหลักและที่อยู่ในประเทศไทย)…………………………………………………………………………….. 
 หากท่านขอยกเลิกการให้คํายินยอมหลังจากที่ท่านได้เข้าร่วมโครงการวิจัยแล้ว ข้อมูลส่วนตัวของท่านจะไม่
ถูกบันทึกเพ่ิมเติม อย่างไรก็ตามข้อมูลอ่ืนๆ ของท่านอาจถูกนํามาใช้เพ่ือประเมินผลการวิจัยและท่านจะไม่สามารถ
กลับมาเข้าร่วมในโครงการน้ีได้อีก ทั้งน้ีเน่ืองจากข้อมูลของท่านที่จําเป็นสําหรับใช้เพ่ือการวิจัยไม่ได้ถูกบันทึก 
 จากการลงนามยินยอมของท่านผู้ทําวิจัยสามารถบอกรายละเอียดของท่านที่ เก่ียวกับการเข้าร่วม
โครงการวิจัยน้ีให้แก่แพทย์ผู้รักษาท่านได้ 
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ภาคผนวก ง  เอกสารชี้แจงข้อมูลแก่ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย (ต่อ) 
 
สิทธิ์ของผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัย 

ในฐานะที่ท่านเป็นผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัย ท่านจะมีสิทธ์ิดังต่อไปน้ี 
๑. ท่านจะได้รับทราบถึงลักษณะและวัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งน้ี 
๒. ท่านจะได้รับการอธิบายเก่ียวกับระเบียบวิธีการของการวิจัยทางการแพทย์ รวมทั้งยาและอุปกรณ์ที่ใช้

ในการวิจัยครั้งน้ี 
๓. ท่านจะได้รับการอธิบายถึงความเสี่ยงและความไม่สบายที่จะได้รับจากการวิจัย 
๔. ท่านจะได้รับการอธิบายถึงประโยชน์ที่ท่านอาจจะได้รับจากการวิจัย 
๕. ท่านจะได้รับทราบแนวทางในการรักษา ในกรณีที่พบโรคแทรกซ้อนภายหลังการเข้าร่วมใน

โครงการวิจัย 
๖. ท่านจะมีโอกาสได้ซักถามเกี่ยวกับงานวิจัยหรือขั้นตอนที่เก่ียวข้องกับงานวิจัย 
๗. ท่านจะได้รับทราบว่าการยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัยน้ี ท่านสามารถขอถอนตัวจากโครงการเมื่อไร

ก็ได้ โดยผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัยสามารถขอถอนตัวจากโครงการโดยไม่ได้รับผลกระทบใดๆ ทั้งสิ้น 
๘. ท่านจะได้รับเอกสาร/ ข้อมูลคําอธิบายสําหรับผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัย/ และสําเนาเอกสารใบ

ยินยอม/ ที่มีทั้งลายเซ็น และวันที่ 
๙. ท่านมีสิทธ์ิในการตัดสินใจว่าจะเข้าร่วมในโครงการวิจัย/หรือไม่ก็ได้ โดยปราศจากการใช้อิทธิพลบังคับ

ข่มขู่ หรือการหลอกลวง 
 
 หากท่านไม่ได้รับการชดเชยอันควรต่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการวิจัย หรือท่านไม่ได้รับ
การปฏิบัติตามท่ีปรากฏในเอกสารข้อมูลคําอธิบายสําหรับผู้เข้าร่วมในการวิจัย ท่านสามารถร้องเรียนได้ที่ 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ เลขที่ ๖๘๑ ถนนรามอินทรา แขวง
คันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ ๑๐๒๓๐ โทร. ๐๒-๕๔๐-๖๕๐๐ ต่อ ๒๔๕๔ 

 
ขอขอบคุณในการร่วมมือของท่านมา ณ ทีน้ี่ 
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ภาคผนวก จ  หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัย 
เอกสารหมายเลข  ๖ (NV ERB 06) 

 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
นพรัตน์วชิระ 

เอกสารแสดงความยินยอม 
เข้าร่วมโครงการวิจัย 

 

การวิจัยเรื่อง......................................................................................................................................................... 
วันให้คํายินยอม  วันที่...............เดือน........................................พ.ศ......................... 
 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ................................................................................................................... 
ที่อยู่...................................................................................................................................................................... 
ได้อ่านรายละเอียดจากเอกสารข้อมูลสําหรบัผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยที่แนบมาฉบับวันที่...................................... 
และข้าพเจ้ายินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัยโดยสมัครใจ 
 ข้าพเจ้าได้รับสําเนาเอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัยที่ข้าพเจ้าได้ลงนาม และวันที่พร้อมด้วย
เอกสารข้อมูลสําหรับผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย ทั้งน้ีก่อนที่จะลงนามในใบยินยอมให้ทําการวิจัยน้ี ข้าพเจ้าได้รับการ
อธิบายจากผู้วิจัยถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัย ระยะเวลาของการทําวิจัย วิธีการวิจัย อันตรายหรืออาการท่ีอาจ
เกิดขึ้นจากการวิจัย รวมท้ังประโยชน์ที่เกิดขึ้นจาการวิจัย และแนวทางรักษาโดยวิธีอ่ืนอย่างละเอียด ข้าพเจ้ามีเวลา
และโอกาสเพียงพอในการซักถามข้อสงสัยจนมีความเข้าใจอย่างดีแล้ว โดยผู้วิจัยได้ตอบคําถามต่างๆ ด้วยความเต็ม
ใจไม่ปิดบังซ่อนเร้นจนข้าพเจ้าพอใจ 
 ข้าพเจ้ารับทราบจากผู้วิจัยว่าหากเกิดอันตรายใดๆ จากการวิจัยดังกล่าว ข้าพเจ้าจะได้รับการรักษาพยาบาล
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (และระบุด้วยว่าจะได้รับการชดเชยจากผู้สนับสนุนการวิจัยหรือไม่ 
..........................................................................................................................................................) 
 ข้าพเจ้ามีสิทธิที่จะบอกเลิกเข้าร่วมในโครงการวิจัยเมื่อใดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งเหตุผล และการบอก
เลิกการเข้าร่วมการวิจัยน้ี จะไม่มีผลต่อการรักษาโรคหรือสิทธิอ่ืนๆ ที่ข้าพเจ้าที่พึงได้รับต่อไป 
 ผู้วิจัยรับรองว่าจะเก็บข้อมูลส่วนตัวของข้าพเจ้าเป็นความลับ และจะเปิดเผยได้เฉพาะเมื่อได้รับการยินยอม
จากข้าพเจ้าเท่าน้ัน บุคคลอ่ืนในนามของสนับสนุนการวิจัย คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน อาจ
ได้รับอนุญาตให้เข้ามาตรวจและประมวลข้อมูลของข้าพเจ้า ทั้งน้ีจะต้องกระทําไปเพ่ือวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลเท่าน้ัน โดยการตกลงที่จะเข้าร่วมการศึกษานี้ข้าพเจ้าได้ให้คํายินยอมท่ีจะให้มีการตรวจสอบ
ข้อมูลประวัติทางการแพทย์ของข้าพเจ้าได้ 
 ผู้วิจัยรับรองว่าจะไม่มีการเก็บข้อมูลใดๆ เพ่ิมเติม หลังจากที่ข้าพเจ้าขอยอเลิกการเข้าร่วมโครงการวิจัยและ
ต้องการให้ทําลายเอกสารและ/หรือ ตัวอย่างที่ใช้ตรวจสอบทั้งหมดที่สามารถสืบค้นถึงตัวข้าพเจ้าได้ 
ข้าพเจ้าเข้าใจว่า ข้าพเจ้ามีสิทธ์ิที่ตรวจสอบหรือแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของข้าพเจ้าและสามารถยกเลิกการให้สิทธิในการ
ใช้ข้อมูลส่วนตัวของข้าพเจ้าได้ โดยต้องแจ้งให้ผู้วิจัยรับทราบ 
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ภาคผนวก จ  หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัย 
 
 ข้าพเจ้าได้ตระหนักว่าข้อมูลในการวิจัยรวมถึงข้อมูลทางการแพทย์ของข้าพเจ้าที่ไม่มีการเปิดเผยช่ือจะผ่าน
กระบวนการต่างๆ เช่น การเก็บข้อมูล การบันทึกข้อมูลในแบบบันทึกและในคอมพิวเตอร์ การตรวจสอบ การ
วิเคราะห์ และการรายงานข้อมูลเพ่ือวัตถุประสงค์ทางวิชาการ รวมทั้งการใช้ข้อมูลทางการแพทย์ในอนาคต เท่าน้ัน 

 
ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความข้างต้นและมีความเข้าใจที่ดีทุกประการแล้ว ยินดีเข้าร่วมในการวิจัยด้วยความเต็ม

ใจ จึงได้ลงนามในเอกสารแสดงความยินยอมน้ี 
 
 
   ...............................................................................ลงนามผู้ให้ความยินยอม 
   (..............................................................................) ช่ือผู้ยินยอมตัวบรรจง 
   วันที่.............เดือน...........................พ.ศ.............. 
 
 
 
ข้าพเจ้าได้อธิบายถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีการวิจัย อันตราย หรืออาการไม่พึงประสงค์ ความเสี่ยงที่

อาจเกิดขึ้นจาการวิจัย รวมทั้งประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการวิจัยอย่างละเอียด ให้ผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัยตามนาม
ข้างต้นได้ทราบและมีความเข้าใจดีแล้ว พร้อมลงนามลงในเอกสารแสดงความยินยอมด้วยความเต็มใจ 

 
 
   ..................................................................................ลงนามผู้ทําวิจัย 
   (................................................................................) ช่ือผู้ทําวิจัยตัวบรรจง 
   วันที่............เดือน..........................พ.ศ.................. 
 
 
 
   ..................................................................................ลงนามพยาน 
   (................................................................................) ช่ือพยานตัวบรรจง 
   วันที่............เดือน..........................พ.ศ................... 
 
 

 

 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตนว์ชิระ 

บทที่ 09การพิจารณาโครงร่างการวิจัยครั้งแรก 
Initial Review of Research Protocol 



100 
 

ภาคผนวก ฉ หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัย(ด้านสังคมศาสตร์/พฤติกรรมศาสตร์) 
เอกสารหมายเลข ๔.๑ (NV ERB 4.1) 

 

 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตนว์ชิระ 

เอกสารข้อมูลคําอธิบายสําหรับผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัย  
(ด้านสังคมศาสตร์/ พฤตกิรรมศาสตร)์ 

 
1.ชื่อโครงการวิจัย……………………………….................…………………………………………...........………....................... 
 
2.ผู้ใหทุ้นวิจัย..................................................................................................................................................... 
 
3.ชื่อผู้วิจัย 
ช่ือ.......................................................................นามสกุล.................................................................................... 
ที่อยู่...................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................. 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน….................................................................มือถือ.................................................................. 
(เบอร์ที่ทํางาน)………………………………...................………………ต่อ……………………………………....................……. 
 
4.ชื่อผู้วิจัยร่วม 
ช่ือ.......................................................................นามสกุล.................................................................................... 
ที่อยู่...................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................. 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน….................................................................มือถือ.................................................................. 
(เบอร์ที่ทํางาน)………………………………...................………………ต่อ……………………………………....................……. 
 
5.วันที่ชี้แจงขอ้มูล............................................................................................................................................. 
 
6.คําเชญิชวนเข้าร่วมโครงการวิจัย 
เรียน ผู้เขา้ร่วมโครงการวิจัยทุกท่าน 
 ท่านได้รับเชิญให้เข้าร่วมในโครงการวิจัยน้ี แต่ก่อนที่ท่านจะตัดสินใจว่าจะเข้าร่วมหรือไม่ ขอให้ท่านอ่าน
เอกสารทั้งหมดอย่างถี่ถ้วน เพ่ือให้เข้าใจเหตุผลและรายละเอียดของการศึกษาวิจัยในครั้งน้ีว่าเหตุใดท่านจึงได้รับ 

 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตนว์ชิระ 
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ภาคผนวก ฉ หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัย(ด้านสังคมศาสตร์/พฤติกรรมศาสตร์)(ต่อ) 
 
เชิญให้เข้าร่วมในโครงการวิจัยน้ี  หากเข้าร่วมโครงการวิจัยน้ี ท่านจะต้องทําอะไรบ้าง  รวมท้ังข้อดีและข้อเสียที่
อาจจจะเกิดขึ้นระหว่างการทําวิจัย 
 ในเอกสารน้ี  อาจมีข้อความท่ีท่านอ่านแล้วยังไม่เข้าใจ  โปรดสอบถามผู้วิจัยหรือผู้ช่วยวิจัย เพ่ือให้อธิบาย
จนกว่าท่านจะเข้าใจ  ท่านจะได้รับเอกสารฉบับน้ี 1 ชุด กลับไปที่บ้านและสามารถขอคําแนะนําการตัดสินใจเข้าร่วม
โครงการวิจัยน้ีจากครอบครัว  เพ่ือน หรือบุคคลอ่ืนที่ท่านไว้ใจ ท่านมีเวลาอย่างเพียงพอในการตัดสิจใจโดยอิสระ 
โดยไม่มีการบังคับหรือชักจูง การไม่เข้าร่วมหรือถอนตัวจากโครงการวิจัยน้ี จะไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตใน 
 
ชุมชนในแต่ละวันของท่านแต่อย่างใด ถ้าท่านตัดสินใจเข้าร่วมโครงการน้ี  ขอให้ท่านลงลายมือช่ือหรือแสดงเจตนา
ยินยิมเข้าร่วมโครงการวิจัย 
 
7.โครงการนี้มีที่มาอย่างใดและวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
 ระบุความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา พร้อมเหตุผลที่ต้องวิจัย  วิธีการที่จะใช้ ในภาษาที่คนทั่วไป 
สามารถเข้าใจได้ง่าย 

 
8.ท่านได้รับเชิญให้เข้าร่วมโครงการวิจัยนี้ เพราะมีคุนสมบัติที่เหมาะสมดังต่อไปนี้ 
 สรุปเกณฑ์การคัดเลือกที่สําคัญที่อาสาสมัครต้องรู้ 
 
9.ท่านไม่สามารถเข้าร่วมโครงการวิจัยได้ หากท่านมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
 สรุปเกณฑ์การคัดเลือกที่สําคัญที่ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยต้องรู้ 
 
10.ระยะเวลาที่ท่านจะต้องร่วมโครงการวิจัยและจํานวนคร้ังที่นัด 
 ระบุรายละเอียดว่าอาสาสมัครจะใช้เวลาเท่าไร ในการเข้าร่วมโครงการวิจัย และจํานวนคร้ังที่นักวิจัยต้องมา
พบอาสาสมัคร 

 
11.หากท่านเข้าร่วมโครงการวิจัย  ท่านจะได้รับการปฏิบัติหรือต้องปฏิบัตตามขั้นตอนอย่างไรบ้าง 
 ระบุความรับผิดชอบของอาสามัคร ที่ผู้วิจัยจะขอความร่วมมมือจากอาสาสมัครให้ปฏิบัติงาน 
 
12.ความไม่สบายทางกายและใจ  หรือความเสี่ยงที่อาจจะได้รับ  และวิธีการป้องกันที่ผู้วิจัยเตรียมไว้  หากมี
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น 
 อธิบายความเสี่ยง  ความไม่สบายที่อาจเกิดขึ้น  เช่น  ความเสี่ยงจากการเสียเวลา  เสียโอกาส 
 

 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตนว์ชิระ 
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ภาคผนวก ฉ หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัย(ด้านสังคมศาสตร์/พฤติกรรมศาสตร์)(ต่อ) 
 
13.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ประโยชน์ต่ออาสาสมัครโดยตรง หรือเป็นประโยชน์ต่อชุมชน 
 
14.ค่าตอบแทนท่ีจะได้รับเม่ือเข้าร่วมโครงการวิจัย 
 ระบุค่าตอบแทนหรือรางวัล เช่น ค่าเดินทางที่อาสาสมัครจะได้รับจากการเข้าร่วงโครงการวิจัย 

 
15.โครงการนี้มีที่มาอย่างใดและวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 

ระบุเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น  อันตรายที่เก่ียวข้องจากการเข้าร่วมโครงการวิจัยน้ี ช่ือผู้ติดต่อได้ทันที และ
การจัดการกับอันตรายที่เกิดขึ้น 
 
16. หากท่านมีคําถามที่เก่ียวข้องกับโครงการวิจัย จะถามใคร ระบุชือ่ผู้วิจัย หรือผูวิ้จัยร่วม 
 ระบุช่ือผู้รับผิดชอบ  สถานทีติ่ดต่อ เบอร์โทรศัพท์ 

 
ภาคผนวก จ หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัย(ด้านสังคมศาสตร์/พฤติกรรมศาสตร์)(ต่อ) 

 
17.หากท่านรู้สึกว่าได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นะรรมในระหว่างโครงการวิจัยนี้  ทานอาจแจ้งเรื่องได้ที่สํานกังาน
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ 
 กรณีที่ท่านไม่ได้รับการปฏิบัติที่ปรากฏในเอกสารข้อมูลคําอิบาย หรือเกิดเหตุการณ์อันตรายจากการเข้าร่วม
วิจัย ท่านสามารถร้องเรียนได้ที่สํานักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วิทยาลัยพยาบาล       บรมราช
ชนนี นพรัตน์วชิระ โทร  ๐๒-๕๔๐-๖๕๐๐ ต่อ ๒๔๕๔  ในเวลาราชการ 
 
18. ข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ได้จากโครงการวิจัยครั้งนี้จะถูกนําไปใช้ ดังต่อไปนี้ 
 ระบุมาตราการรักษาความลับของข้อมูลส่วนตัวที่เก่ียวกับอาสาสมัคร  และขอบเขตการรักษาความลับ ใคร
สามารถเข้าถึงข้อมูลความลับ  ระบุการนําเสนอข้อมุลที่ได้จากโครงการวิจัย  เพ่ือประโยชน์ทางวิชาการโดยไม่
เปิดเผย ช่ือ นามสกุล ที่อยู่ ของอาสาสมัครเป็นรายบุคคล 

 
 
 
 
 
 

 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตนว์ชิระ 
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ภาคผนวก ฉ หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัย(ด้านสังคมศาสตร์/พฤติกรรมศาสตร์)(ต่อ) 
 
19. ท่านจะถอนตัวออกจากโครงการวิจัยหลังจากได้ลงนามเข้าร่วมโครงการวิจัยแล้วได้หรือไม่ 
 อาสาสมัครสามารถถอนตัวออกจากโครงการวิจัยได้ตลอดเวลา โดยจะไม่มีผลเสียใดๆเกิดขึ้น และให้ระบุ
เหตุผลที่อาจถอนอาสาสมัครออกจากโครงการวิจัยในกรณีใดบ้าง 
 
20. ท่านจะไดร้ับเอกสารช้ีแจงและหนังสือแสดงเจตนายินยอม ที่มีข้อความเดียวกันกับของนักวิจัย เก็บไว้เปน็
ส่วนตัว 1 ชุด  

มีลายมือช่ือของอาสาสมัครและผู้ให้คําอธิบาย  เพ่ือขอความร่วมมมือให้เข้าร่วมโครวการวิจัยพร้อมวันที่  
ลงช่ือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตนว์ชิระ 
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ภาคผนวก ช  หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัย 
เอกสารหมายเลข ๖.๑ (NV ERB 6.1) 

 

 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตนว์ชิระ 

เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย 
(ด้านสังคมศาสตร์/พฤตกิรรมศาสตร)์ 

 
การวิจัยเรื่อง......................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
วันให้คํายินยอม  วันที่...............เดือน........................................พ.ศ......................... 
 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ................................................................................................................... 
ที่อยู่...................................................................................................................................................................... 
ได้อ่านรายละเอียดจากเอกสารข้อมูลสําหรบัผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยที่แนบมาฉบับวันที่...................................... 
และข้าพเจ้ายินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัยโดยสมัครใจ 
 ข้าพเจ้าได้รับสําเนาเอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัยที่ข้าพเจ้าได้ลงนาม และวันที่พร้อมด้วย
เอกสารข้อมูลสําหรับผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย ทั้งน้ีก่อนที่จะลงนามในใบยินยอมให้ทําการวิจัยน้ี ข้าพเจ้าได้รับการ
อธิบายจากผู้วิจัยถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัย ระยะเวลาของการทําวิจัย วิธีการวิจัย ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจาก
การวิจัย รวมทั้งประโยชน์ที่เกิดขึ้นจาการวิจัย และแนวทางรักษาโดยวิธีอ่ืนอย่างละเอียด ข้าพเจ้ามีเวลาและโอกาส
เพียงพอในการซักถามข้อสงสัยจนมีความเข้าใจอย่างดีแล้ว โดยผู้วิจัยได้ตอบคําถามต่างๆ ด้วยความเต็มใจไม่ปิดบัง
ซ่อนเร้นจนข้าพเจ้าพอใจ 
 ข้าพเจ้ารับทราบจากผู้วิจัยว่าหากเกิดความเสียหายใดๆ จากการวิจัยดังกล่าว ข้าพเจ้าจะได้รับการเยียวยา 
(และระบุด้วยว่าจะได้รับการชดเชยจากผู้สนับสนุนการวิจัยหรือไม่
...........................................................................................................................................................................) 
 ข้าพเจ้ามีสิทธิที่จะบอกเลิกเข้าร่วมในโครงการวิจัยเมื่อใดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งเหตุผล และการบอก
เลิกการเข้าร่วมการวิจัยน้ี จะไม่มีผลต่อการดําเนินชีวิตประจําวัน ที่ข้าพเจ้าที่พึงได้รับต่อไป 
 ผู้วิจัยรับรองว่าจะเก็บข้อมูลส่วนตัวของข้าพเจ้าเป็นความลับ และจะเปิดเผยได้เฉพาะเมื่อได้รับการยินยอม
จากข้าพเจ้าเท่าน้ัน บุคคลอ่ืนในนามของสนับสนุนการวิจัย คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน อาจ
ได้รับอนุญาตให้เข้ามาตรวจและประมวลข้อมูลของข้าพเจ้า ทั้งน้ีจะต้องกระทําไปเพ่ือวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลเท่าน้ัน โดยการตกลงที่จะเข้าร่วมการศึกษานี้ข้าพเจ้าได้ให้คํายินยอมที่จะให้มีการตรวจสอบ
ข้อมูลประวัติทางการแพทย์ของข้าพเจ้าได้ 
  

 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตนว์ชิระ 

บทที่ 09การพิจารณาโครงร่างการวิจัยครั้งแรก 
Initial Review of Research Protocol 
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ผู้วิจัยรับรองว่าจะไม่มีการเก็บข้อมูลใดๆ เพ่ิมเติม หลังจากที่ข้าพเจ้าขอยอเลิกการเข้าร่วมโครงการวิจัยและต้องการ
ให้ทําลายเอกสาร เช่น ทําลายแถบบันทึกเสียงทั้งหมดที่สามารถสืบค้นถึงตัวข้าพเจ้าได้ 
 ข้าพเจ้าเข้าใจว่า ข้าพเจ้ามีสิทธ์ิที่ตรวจสอบหรือแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของข้าพเจ้าและสามารถยกเลิกการให้
สิทธิในการใช้ข้อมูลส่วนตัวของข้าพเจ้าได้ โดยต้องแจ้งให้ผู้วิจัยรับทราบ 
  

 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตนว์ชิระ 

บทที่ 09การพิจารณาโครงร่างการวิจัยครั้งแรก 
Initial Review of Research Protocol 



106 
 

 
ภาคผนวก ช  หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัย 

 
เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย (ต่อ) 

 
 ข้าพเจ้าได้ตระหนักว่าข้อมูลในการวิจัยรวมถึงข้อมูลทางด้านพฤติกรรมศาสตร์และการดําเนินชีวิตของ
ข้าพเจ้าที่ไม่มีการเปิดเผยช่ือจะผ่านกระบวนการต่างๆ เช่น การเก็บข้อมูล การบันทึกข้อมูลในแบบบันทึกและใน
คอมพิวเตอร์ การตรวจสอบ การวิเคราะห์ และการรายงานข้อมูลเพ่ือวัตถุประสงค์ทางด้านเท่าน้ัน 

 
ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความข้างต้นและมีความเข้าใจที่ดีทุกประการแล้ว ยินดีเข้าร่วมในการวิจัยด้วยความเต็ม

ใจ จึงได้ลงนามในเอกสารแสดงความยินยอมน้ี 
 
 
   ...............................................................................ลงนามผู้ให้ความยินยอม 
   (..............................................................................) ช่ือผู้ยินยอมตัวบรรจง 
   วันที่.............เดือน...........................พ.ศ.............. 
 
 
 
ข้าพเจ้าได้อธิบายถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีการวิจัย ความเสียหาย ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการ

วิจัย รวมท้ังประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการวิจัยอย่างละเอียด ให้ผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัยตามนามข้างต้นได้ทราบ
และมีความเข้าใจดีแล้ว พร้อมลงนามลงในเอกสารแสดงความยินยอมด้วยความเต็มใจ 

 
 
   ..................................................................................ลงนามผู้ทําวิจัย 
   (................................................................................) ช่ือผู้ทําวิจัยตัวบรรจง 
   วันที่............เดือน..........................พ.ศ.................. 
 
 
 
   ..................................................................................ลงนามพยาน 
   (................................................................................) ช่ือพยานตัวบรรจง 
   วันที่............เดือน..........................พ.ศ................... 

 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตนว์ชิระ 

บทที่ 09การพิจารณาโครงร่างการวิจัยครั้งแรก 
Initial Review of Research Protocol 
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ภาคผนวก ซ  แบบแจ้งผลการพิจารณา 
เอกสารหมายเลข ๑๐ (NV ERB 10) 

 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตนว์ชิระ 

แบบแจ้งผลการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนษุย ์

ชื่อโครงการวิจัย 
(ภาษาไทย).......................................................................................................................................................... 
 (ภาษาอังกฤษ)..................................................................................................................................................... 
ชื่อหัวหนา้โครงการวิจัย....................................................................................................................................... 
สังกัด................................................................................................................................................................... 
แหล่งทุน.........................................................................................จํานวนเงิน............................................บาท 
 
ผลการพิจารณา มีรายละเอียด ดังนี ้
 

หัวข้อพิจารณาด้านโครงการวิจัย เหมาะสม 
ควร

ปรับปรุง 
การแก้ไข/ปรบัปรุง 

ช่ือโครงการภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
(ถูกต้อง เหมาะสม) 

   

เหตุผลความจําเป็นที่ต้องศึกษาวิจัยในคน 
 

   

ความเป็นมา (การทบทวนวรรณกรรม) 
 

   

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัยของ
อาสาสมัครและชุมชน 

   

วัตถุประสงค์ทั่วไป 
 

   

วัตถุประสงค์เฉพาะ 
 

   

ระบุสถานที่ศึกษาวิจัย และระยะเวลาศึกษาวิจัย 
 

   

 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตนว์ชิระ 

บทที่ 09การพิจารณาโครงร่างการวิจัยครั้งแรก 
Initial Review of Research Protocol 
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ภาคผนวก ซ แบบแจ้งผลการพิจารณา (ต่อ) 

หัวข้อพิจารณาด้านโครงการวิจัย เหมาะสม 
ควร

ปรับปรุง 
การแก้ไข/ปรบัปรุง 

การวางแผนการวิจัย 
- รูปแบบการวิจัย และระเบียบวิธีวิจัย 
- จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 
- inclusion criteria 
- exclusion criteria 
- Discontinuation criteria  

           (for participants, termination criteria 
for the study) 

- ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 
- การควบคุมการวิจัย  
- การเก็บรวบรวมข้อมูล 
- ตัวช้ีวัดในการประเมินผล 
- การวิเคราะห์ข้อมูล 

   

แหล่งทุน งบประมาณ 
 

   

เอกสารอ้างอิง 
 

   

แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ ์
 

   

ผู้วิจัย 
(มีความรู้ความสามารถเพียงพอเหมาะสม) 

   

ข้อพิจารณาด้านจริยธรรมของอาสาสมัคร 
- ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และการป้องกัน

แก้ไข 
- ค่าจ้าง (ใน Phase I) ค่าตอบแทน ชดเชย 
- ระบุการดูแลรักษา และแก้ปัญหาอ่ืนๆ 
- กรณีเกิดผลแทรกซ้อนแก่อาสาสมัคร 

   

ประเด็นอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับด้านจริยธรรม 
(ความลับผลกระทบด้านจิตใจ สังคม ชุมชน) 

   

เอกสารช้ีแจงข้อมูลสําหรับอาสาสมัครวิจัย 
- กระบวนการขอความยินยอม 
- ความครบถ้วนของข้อมูล 

   

เอกสารแสดความยินยอมโดยไม่รับการบอกกล่าว 
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ภาคผนวก ซ แบบแจ้งผลการพิจารณา (ต่อ) 
 
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 

 
สรุปผลการพจิารณาโครงการวิจัย 
 
โครงการวิจัย เรื่อง …………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
 
ผลการพิจารณา
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... ...............................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. 

 
 
 รับรอง 
 ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือรับรอง 
 ปรับปรุงแก้ไขและนําเข้าพิจารณาใหม่ 
 ไม่รับรอง 
 
 

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

        เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ 

     วันที่ ......... เดือน .......................... พ.ศ. .................. 
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ภาคผนวก ฌ ใบรับรองผลการพิจารณารบัรองโครงการวิจัย 
เอกสารหมายเลข ๑๐.๑ (NV ERB 10.1) 

 

 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตนว์ชิระ 

ใบรับรอง 
ผลการพิจารณารับรองโครงร่างการวิจัย 

 

  COA No. ……./…….….. 
     ERB No.  ……./………… 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตนว์ชิระ 

681 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230 โทร. 02 540 6500 ต่อ 2454 

 

เอกสารรับรองโครงการวิจัย 
 โครงการวิจัยและเอกสารประกอบโครงการวิจัยตามรายการแสดงด้านล่าง ได้รับการพิจารณาจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระแล้ว คณะกรรมการฯ มี
ความเห็นว่า โครงการวิจัยมีแนวทางตามหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ที่เป็นมาตรฐานสากล The Declaration 
of Helsinki, The Belmont Report ตลอดจนกฏหมาย ข้อบังคับ และข้อกําหนดของประเทศ จึงเห็นสมควรให้
การรับรอง และให้ดําเนินการวิจัยตามโครงการวิจัยน้ีได้ 
ชื่อโครงการวิจัย  :  
ผู้วิจัยหลัก  :  
สังกัดหน่วยงาน  :  
รับรองเอกสาร 

 โครงการวิจัย 
 ผู้วิจัย 
 เอกสารช้ีแจงผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย 
 หนังสือแสดงความยินยอมของผู้เข้าร่วมวิจัย 
 แบบเก็บข้อมูล 

วันที่รับรอง :  
วันหมดอายุ :  
รายงานความก้าวหน้า :   ส่งรายงานความก้าวหน้าอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี หรือส่งรายงานฉบับสมบูรณ์หากดําเนิน  

โครงการเสร็จสิ้นก่อน 1 ปี 
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ภาคผนวก ฌ ใบรับรองผลการพิจารณารบัรองโครงร่างการวิจัย (ต่อ) 
 
 
ลงนาม...........................................................  ลงนาม............................................................ 
      (อาจารย์ ดร. เบญจมาศ ศิริกมลเสถียร)                                  (อาจารย์อัจฉรา  สกุนตนิยม) 
                      ประธาน        เลขานุการ 
    คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์   กรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
 
ทั้งน้ี การรับรองน้ีมีเง่ือนไขดังที่ระบุไว้ด้านหลัง (ดูด้านหลังของเอกสารรับรองโครงการวิจัย) 

 
 
 

----- ด้านหลังใบรับรองผลการพิจารณารบัรองโครงร่างการวิจัย ----- 
 

นักวิจัยทุกท่านที่ผา่นการรบัรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มีข้อปฏิบติั ดังต่อไปนี ้
1. ดําเนินการวิจัยตามที่ระบุไว้ในโครงการวิจัยอย่างเคร่งครัด 
2. ใช้เอกสารแนะนําอาสาสมัคร ใบยินยอม (และเอกสารเชิญเข้าร่วมวิจัยหรือใบโฆษณา) แบบสัมภาษณ์ 

และ/หรือ แบบสอบถาม เฉพาะที่มีตราประทับของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เท่าน้ัน  
3. ส่งสําเนาเอกสารที่ใช้กับผู้เข้าร่วมวิจัยจริงรายแรกมาที่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วิทยาลัย

พยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ เพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐาน 
4. รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นหรือการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมวิจัยใดๆ ต่อคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ภายใน 24 ช่ัวโมง 
5. ส่งรายงานความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ตามเวลาที่กําหนดหรือเมื่อได้รับ

การร้องขอ 
6. หากการวิจัยไม่สามารถดําเนินการเสร็จสิ้นภายในกําหนด ผู้วิจัยต้องย่ืนขออนุมัติใหม่ก่อนอย่างน้อย 2 

เดือน 

7. ส่งโครงร่างวิจัยฉบับสมบูรณ์ภายหลังเสร็จสิ้นการวิจัย 
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       COA No. …..…./…………... 

ERB No. ………./…………… 
ETHICAL REVIEW BOARD 

Baromarajonani College of Nursing, Nopparat Vajira 
681 Ram Intra Rd, Kannayao, Bangkok 10230, Thailand, Tel. 02 540 6500 ext. 2454 

 
Certificate of Approval 

The following study is certified by The Ethical Review Board of Baromarajonani College of 
Nursing, Nopparat Vajira. The study follows the International guidelines for human research 
protection mentioned in The Declaration of Helsinki and The Belmont Report. 

 
Study Title :  
Principal Investigator :  
Office   :  
Certified Documents 

 Research project 
 Researchers 
 Information sheets 
 Consent form 
 Interview guidelines 
 

Date of Approval :   
Approval Expire Date :   
Progression Report : The researcher must report the status of the study at least once a year or 
submit the final report if the project is completed in a year. 
 
Signature ……………………………………………………....  Signature ………………………………………..... 

  (Dr Benjamas  Sirikamonsathian)          (Miss Achara  Skuntaniyom) 
 Chairperson of Ethical Review Board     Secretary of Ethical Review Board 
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ภาคผนวก ฌ ใบรับรองผลการพิจารณารบัรองโครงร่างการวิจัย (ต่อ) 
 
All researchers must follow the following guidelines. 
 
1. Strictly conduct the research follows the approved documents 
2. Use only the approved documents - information sheets, consent form (and recruitment 

materials), interview guidelines and/or questionnaires 
3. Return a copy of the filled consent form and interview guidelines or questionnaires after 

conducting on the first research participant 
4. Report any serious adverse events or changes in the research activity within 24 hours 
5. Report the status of the study at least once a year or submit the final report if the project is 

completed in a year 
6. Apply to renew the certificate at least two months  before the expire date 
7. Submit the final report after completing the project 
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บทที่ 10 
 

การพิจารณาโครงร่างการวิจัยแบบเร่งด่วน 
Expedited Review of Research Protocol 
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1. วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือกําหนดว่าโครงร่างการวิจัยใดสามารถพิจารณาโดยกระบวนการแบบเร่งด่วน (Expedited 
process) 

2. เพ่ือกําหนดแนวทางการทบทวน การพิจารณาตัดสิน และการรับรองโครงร่างการวิจัยแบบเร่งด่วน 
2. ขอบเขต 

วิธีดําเนินการมาตรฐานการพิจารณาโครงร่างการวิจัยแบบเร่งด่วนครอบคลุมถึงการทบทวนและ
การพิจารณาตัดสินรับรองโครงร่างการวิจัยซึ่งไม่มีความเสี่ยงหรือมีความเสี่ยงน้อยต่ออาสาสมัครที่เข้าร่วม
ในโครงการวิจัย 

3. ความรับผิดชอบ 
กรรมการฯ ที่ได้รับมอบหมายจากประธานคณะกรรมการฯ หรือเลขานุการคณะกรรมการฯ มี

หน้าที่ทบทวนและพิจารณาตัดสินโครงร่างการวิจัยแบบเร่งด่วน 
4. ตารางแสดงขัน้ตอนการดําเนินการ 

ขั้นตอน การดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 รับโครงร่างการวิจัย 
เลขานุการคณะกรรมการฯ/ 

เจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการฯ 

2 
คัดเลือกโครงร่างการวิจัยที่จะพิจารณาแบบ

เร่งด่วน 
เลขานุการคณะกรรมการฯ/ 
ประธานคณะกรรมการฯ 

3 พิจารณาโครงร่างการวิจัยแบบเร่งด่วน คณะกรรมการฯ ที่ได้รับมอบหมาย 

4 การตัดสิน คณะกรรมการฯ ที่ได้รับมอบหมาย 

5 แจ้งผลการพิจารณาต่อผู้วิจัย 
เลขานุการคณะกรรมการฯ/ 

เจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการฯ 

6 
นําเสนอผลการพิจารณาในทีป่ระชุม

คณะกรรมการฯ 
ประธานคณะกรรมการฯ 
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5. หลักการปฏิบติั 
 5.1 การรับโครงร่างการวิจัย เจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการฯ ดําเนินการ ดังน้ี 

- รับโครงร่างการวิจัยจากผู้วิจัย 
- ตรวจสอบความครบถ้วนของโครงร่างการวิจัย 
- ลงบันทึกวันที่ ที่ได้รับโครงร่างการวิจัย 
- บันทึกนําส่งในสมุดรับโครงร่างการวิจัยเพ่ือพิจารณาคร้ังแรกและในระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
- รวบรวมส่งให้เลขานุการคณะกรรมการฯ พิจารณา 

 5.2 การคัดเลอืกโครงร่างการวิจัยที่จะพิจารณาแบบเร่งด่วน 
เลขานุการคณะกรรมการฯ คัดเลือกโครงร่างการวิจัย เพ่ือพิจารณาแบบเร่งด่วน โดยโครงร่างการวิจัยน้ันไม่
ทําให้ความเสี่ยงของอาสาสมัครเพ่ิมขึ้นมากกว่า minimal risk และไม่ได้ทําการวิจัยในบุคคลที่เปราะบาง
และอ่อนแอ (Vulnerable subjects) ได้แก่ 

1. โครงร่างวิจัยที่ใช้ข้อมูลย้อนหลังด้านสุขภาพ หรือข้อมูลการดูแลรักษาในเวชระเบียน
ผู้ป่วยที่มีอยู่ก่อน การบันทึกข้อมูลไม่สามารถเช่ือมโยงถึงตัวบุคคลและไม่มีผลกระทบ 

2. โครงร่างวิจัยที่เป็นการประเมินและหรือพัฒนาระบบงานประจํา (Routine to Research) 
ซึ่งไม่มีความเสี่ยงหรือมีความเสี่ยงน้อยต่ออาสาสมัคร 

3. โครงร่างวิจัยที่มีการสัมภาษณ์ข้อมูลที่ไม่เป็นความลับและไม่ทําให้เกิดผลเสียต่อบุคคล 
ชุมชน หรือสถาบัน 

4. โครงร่างวิจัยที่ใช้แหล่งข้อมูลสาธารณะ และการบันทึกข้อมูลไม่สามารถเช่ือมโยงถึงตัว
บุคคล เช่นการเก็บข้อมูลจากการอัดเสียง วีดีทัศน์ หรือรูปภาพเพ่ือการวิจัย 

5. โครงร่างการวิจัยที่เป็นแบบสอบถามของนิสิต นักศึกษาทั้งภายในและต่างสถาบันที่ไม่มี
ความเสี่ยงหรือมีความเสี่ยงน้อยต่ออาสาสมัครที่เข้าร่วมในโครงการวิจัย ซึ่งผ่านการ
รับรองจากสถาบันต้นสังกัดแล้ว 

6. โครงร่างการวิจัยที่เป็นของนักวิจัยภายนอก ซึ่งไม่มีความเสี่ยงหรือมีความเสี่ยงน้อยต่อ
อาสาสมัครที่เข้าร่วมในโครงการวิจัย และผ่านการพิจารณาระเบียบวิธีวิจัยและจริยธรรม
การวิจัยจากหน่วยงานอ่ืนแล้ว 

7. การวิจัยเก่ียวกับลักษณะปัจเจกบุคคล กลุ่มคน พฤติกรรม หรืองานวิจัยที่ใช้วิธีการสํารวจ 
(Survey research), Focus group, การประเมินระบบงาน หรือการประเมินปัจจัยที่
เก่ียวข้องกับมนุษย์ วิธีการเพ่ือการควบคุมคุณภาพ การสัมภาษณ์ ทั้งน้ีแบบสัมภาษณ์ต้อง
ไม่ใช่แบบประเมินสุขภาพจิต(Mental health) หรือแบบสอบถามที่อ่อนไหว (Sensitive 
topic) 

8. การแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัยที่ได้รับรับรองไปแล้ว โดยไม่ทําให้ความเสี่ยงของ
อาสาสมัครเพ่ิมขึ้นมากกว่า minimal risk 
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9.   การต่ออายุการรับรองโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองไปแล้วโดยเหตุผลต่างๆ เช่น จํานวน

ผู้ป่วยยังไม่ครบ ทั้งน้ีต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงการวิจัยที่ดําเนินการอยู่ หรือมีการ
เปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย 

5.3 ขั้นตอนการพิจารณาโครงร่างการวิจัยแบบเร่งด่วน 
1. ประธานคณะกรรมการฯ หรือเลขานุการคณะกรรมการฯ มอบหมายให้กรรมการฯ 3 คน (ที่ไม่มี

ส่วนได้ส่วนเสียกับโครงร่างการวิจัย) ทบทวนโครงร่างการวิจัยตามแนวทางการพิจารณาโครงร่าง
การวิจัยที่ส่งเข้าพิจารณาคร้ังแรก 

2. กรรมการฯ 3 คน พิจารณาตัดสินโครงร่างการวิจัย และส่งผลการพิจารณาภายใน 7 วัน 
3. ผลการพิจารณา 

1. ในกรณีกรรมการฯ ทั้ง 3 คนพิจารณารับรองโครงร่างการวิจัย เลขานุการคณะกรรมการฯ 
รวบรวมนําเสนอประธานคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณารับรอง โดยประธานคณะกรรมการฯ 
และเลขานุการคณะกรรมการฯ ลงนามในเอกสารการรับรองและส่งบันทึกแจ้งผลการพิจารณา
แก่ผู้วิจัย 
2. ในกรณีกรรมการฯ มีมติให้ปรับปรุงแก้ไข ดําเนินการส่งข้อเสนอแนะให้ผู้วิจัยแก้ไข และ
ส่งกลับสํานักงานคณะกรรมการฯ ภายใน 7 วันหลังจากวันที่ส่ง และเจ้าหน้าที่สํานักงานคณะ
กรรมการฯ ส่งโครงร่างการวิจัยฉบับแก้ไขให้กรรมการฯ คนเดิมพิจารณา 
3. ในกรณีกรรมการฯ ท่านหน่ึงท่านใดมีผลการพิจารณาไม่รับรอง เลขานุการคณะกรรมการฯ 
จะนําโครงร่างการวิจัยน้ันเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการฯ 

4. ประธานคณะกรรมการฯ นําโครงร่างการวิจัยที่ได้รับการรับรองจากการพิจารณาแบบเร่งด่วนแจ้ง
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการฯ 

5.4 การแจ้งผลการพิจารณาต่อผู้วิจัย 
เจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการฯ ส่งบันทึกแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้วิจัย โดยมีประธาน

คณะกรรมการฯ หรือเลขานุการคณะกรรมการฯ ลงนามในบันทึก 
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5. คํานยิาม 

คํานยิาม ความหมาย 

Minimal risk 
โอกาสและขนาดของภยันตราย หรือความไม่สบายที่คาดหวังจากการวิจัยไม่
เกินไปจากสิ่งที่เกิดในชีวิตประจําวัน หรือระหว่างการตรวจ หรือการทดสอบทาง
ร่างกาย หรือจิตใจตามปกติวิสัย 

Vulnerable subjects 

บุคคลซึ่งอาจถูกชักจูงให้เข้าร่วมการวิจัยได้โดยง่าย ด้วยความหวังว่าจะได้รับ
ประโยชน์จากการเข้าร่วมการวิจัย ไม่ว่าจะสมเหตุสมผลหรือไม่ก็ตาม หรือเป็นผู้
ที่ตอบตกลงเข้าร่วมการวิจัยเพราะเกรงกลัวว่าจะถูกกลั่นแกล้งจากผู้มีอํานาจ
เหนือกว่าหากปฏิเสธ เช่น เด็ก ผู้พิการ ผู้ใต้บังคับบัญชา นิสิต นักศึกษา เป็นต้น 

 
7. ภาคผนวก 
 - 
8. เอกสารอ้างอิง 

1. กองควบคุมยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข. (2552). ICH Good 
Clinical Practice Guideline แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี ฉบับภาษาไทย (ปรับปรุง
ใหม่). นนทบุรี: โปรแกรมคอมพิวกราฟฟิค 

2. ธาดา  สืบหลินวงศ์และคณะ (บรรณาธิการ) ชมรมจริยธรรมการทําวิจัยในคนในประเทศไทย. (2551). 
แนวทางจริยธรรมการทําวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ. 2550. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
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บทที่ 11 
 

การพิจารณาโครงร่างการวิจัยที่ส่งกลับเข้ามา 
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1. วัตถุประสงค ์
เพ่ือเป็นแนวทางในการทบทวนและพิจารณาโครงร่างการวิจัยที่ส่งกลับเข้ามาภายหลังจากการ

ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
2. ขอบเขต 

วิธีดําเนินการมาตรฐานพิจารณาโครงร่างการวิจัยที่ส่งกลับเข้ามาภายหลังการปรับปรุงแก้ไข 
ครอบคลุมการทบทวนโครงร่างการวิจัยที่คณะกรรมการฯ เคยพิจารณาและมีมติให้ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือ
รับรอง หรือปรับปรุงแก้ไขและนําเข้าพิจารณาใหม่ 

3. ความรับผิดชอบ 
เลขานุการคณะกรรมการฯ มีหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนของโครงร่างการวิจัยที่ส่งเข้ามา และ

ดําเนินการตามมติที่ประชุมคือ  
1. โครงร่างการวิจัยที่มีมติให้ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือรับรอง เลขานุการคณะกรรมการฯ เป็นผู้

พิจารณาความครบถ้วน หากแก้ไขครบตามมติที่ให้แก้ไข เลขานุการคณะกรรมการฯ เสนอ
ประธานคณะกรรมการฯ เพ่ืออนุมัติ 

2. โครงร่างการวิจัยที่มีมติให้ปรับปรุงแก้ไขและนําเข้าพิจารณาใหม่ เลขานุการคณะกรรมการฯ 
พิจารณาความครบถ้วนที่แก้ไข แนบมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ในการพิจารณาโครงร่าง
การวิจัยครั้งแรก และนําเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งต่อไป 

4. ตารางแสดงขัน้ตอนการดําเนินการ 
4.1 ตารางแสดงขั้นตอนการดําเนินการ กรณี มติปรับปรุงแก้ไขเพื่อรบัรอง 

ขั้นตอน การดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 รับโครงร่างการวิจัยฉบับแก้ไขจากผู้วิจัย เจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการฯ 
2 ตรวจสอบความครบถ้วนของโครงร่างการวิจัย เลขานุการคณะกรรมการฯ 
3 พิจารณาความถูกต้อง เลขานุการคณะกรรมการฯ 
4 เสนอประธานคณะกรรมการฯ รับรอง เลขานุการคณะกรรมการฯ 
5 พิจารณารับรอง ประธานคณะกรรมการฯ 
6 แจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้วิจัย เจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการฯ 
7 เก็บเอกสารที่เก่ียวกับโครงร่างการวิจัย เจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการฯ 
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4.2 ตารางแสดงขั้นตอนการดําเนินการ กรณี มติปรับปรุงแก้ไขเพื่อพจิารณาใหม่ 

ขั้นตอน การดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 รับโครงร่างการวิจัยฉบับแก้ไขจากผู้วิจัย เจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการฯ 
2 ตรวจสอบความครบถ้วนของโครงร่างการวิจัย เลขานุการคณะกรรมการฯ 
3 มอบหมายผู้ทบทวนโครงร่างการวิจัย เลขานุการคณะกรรมการฯ 

4 
ทบทวนและนําผลการพิจารณาเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการฯ รับรอง 

ผู้ทบทวน (Reviewer) 

5 พิจารณาในที่ประชุม คณะกรรมการฯ และผูท้บทวน 
6 แจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้วิจัย เจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการฯ 
7 เก็บเอกสารที่เก่ียวกับโครงร่างการวิจัย เจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการฯ 

 
5. หลักการปฏิบติั 

1. การตรวจสอบความครบถ้วนของโครงร่างการวิจัย 
5.1.1 สําหรับโครงร่างการวิจัยที่มีมติปรับปรุงแก้ไขเพ่ือรับรอง ผู้วิจัยส่งโครงร่างการวิจัยที่ปรับปรุง

แก้ไขแล้ว จํานวน 1 ชุด พร้อมทั้งบันทึกสรุปเน้ือหาส่วนที่แก้ไข  
5.1.2 สําหรับโครงร่างการวิจัยที่มีมติปรับปรุงแก้ไขและนําเข้าพิจารณาใหม่ ผู้วิจัยส่งโครงร่างการ

วิจัยที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว พร้อมทั้งบันทึกสรุปเน้ือหาส่วนที่แก้ไข จํานวน 15 ชุด 
5.1.3 เจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการฯ ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารโครงร่างการวิจัยที่

ปรับปรุงแก้ไข  
5.1.4 ในกรณีที่โครงร่างการวิจัย มีข้อมูลหรือเอกสารไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าที่สํานักงานคณะ

กรรมการฯ ส่งโครงร่างการวิจัยคืนให้แก่ผู้วิจัยเพ่ือแก้ไข 
5.1.5 กรณีที่โครงร่างการวิจัย มีข้อมูลหรือเอกสารครบถ้วน เจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการฯ ลง

วันที่ที่ได้รับ 
5.1.6 โครงร่ างการวิจัยในสมุดรับเอกสารโครงร่ างการวิจัย  และลงข้อมูลในระบบฐาน

ข้อมูลคอมพิวเตอร์  
5.1.7 เลขานุการคณะกรรมการฯ พิจารณาตรวจสอบโครงร่างการวิจัยฉบับแก้ไขตามมติที่ประชุม 

ดังน้ี 
5.1.7.1 โครงร่างการวิจัยที่มีมติให้ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือรับรอง ถ้าแก้ไขครบถ้วน ให้เสนอประธาน

คณะกรรมการฯ เพ่ือรับรอง หากผู้วิจัยไม่แก้ไขตามมติคณะกรรมการฯ ใหส้่งเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการฯ พิจารณา 
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5.1.7.2 หากเป็นโครงร่างการวิจัยที่มีมติให้ปรับปรุงแก้ไขและนําเข้าพิจารณาใหม่ เลขานุการคณะ
กรรมการฯ ส่งโครงร่างการวิจัยให้ผู้ทบทวนโครงร่างการวิจัยพิจารณา พร้อมแนบมติที่
ประชุม 

2. การมอบหมายโครงรา่งการวิจัยให้ผู้ทบทวนโครงร่างการวิจัย 
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ จัดทําบันทึกเสนอเลขานุการคณะกรรมการฯ ลงนามมอบหมายให้ผู้

ทบทวนโครงร่างการวิจัยพิจารณาโครงการวิจัยฉบับแก้ไข  
3. การทบทวนโครงรา่งการวิจัย 

ทบทวนและวิเคราะห์โครงร่างการวิจัยที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือเตรียมนําเสนอข้อคิดเห็นในที่ประชุม
คณะกรรมการฯ 
4. การประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาโครงร่างการวิจัย 

5.4.1 โครงร่างการวิจัยที่ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือรับรอง ประธานคณะกรรมการฯ หรือเลขานุการคณะ
กรรมการฯ แจ้งผลการพิจารณาให้ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ทราบ 

5.4.2 โครงร่างการวิจัยที่ปรับปรุงแก้ไขและนําเข้าพิจารณาใหม่ การพิจารณาใช้หลักการเดียวกับการ
พิจารณาโครงร่างการวิจัยที่ส่งเข้ามาพิจารณาคร้ังแรก (บทที่ 9 การพิจารณาโครงร่างการวิจัย
ครั้งแรก)  

5. การแจ้งผลการพิจารณาโครงร่างการวิจัย 
สํานักงานคณะกรรมการฯ จัดทําบันทึกแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้วิจัย ที่ลงนามโดยประธานกรรมการฯ 

หรือเลขานุการคณะกรรมการฯ ลงวันที่ที่ได้พิจารณารับรอง และส่งให้ผู้วิจัยภายใน 5 วันทําการ หลังการ
ประชุม 

6. การเก็บเอกสารท่ีเก่ียวกับโครงร่างการวิจัย 
5.6.1 เมื่อสิ้นสุดการประชุมคณะกรรมการฯ เจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการฯ เก็บรวบรวม

เอกสารโครงร่างการวิจัยฉบับแก้ไขที่ส่งเข้ามาใหม่ เข้าแฟ้มโครงร่างการวิจัยที่ส่งเข้าพิจารณา
ครั้งแรก 

5.6.2 โครงร่างการวิจัยที่ได้รับการพิจารณา ต้องเก็บใส่ตู้เอกสารในห้องที่ปลอดภัย และมีการจํากัดผู้
เข้าถึงข้อมูล 

6. คํานยิาม 
  - 

7. ภาคผนวก 
  - 
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8. เอกสารอ้างอิง 
1. กองควบคุมยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข. (2552). ICH Good 

Clinical Practice Guideline แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินกิที่ดี ฉบับภาษาไทย (ปรับปรงุ
ใหม่). นนทบุรี: โปรแกรมคอมพิวกราฟฟิค 

2. ธาดา  สืบหลินวงศ์และคณะ (บรรณาธิการ) ชมรมจริยธรรมการทําวิจัยในคนในประเทศไทย. (2551). 
แนวทางจริยธรรมการทําวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ. 2550. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
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บทที่ 12 
 

การพิจารณาส่วนแก้ไขเพ่ิมเติมโครงร่างการวิจัย 
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1. วัตถุประสงค ์
เพ่ือกําหนดว่า การแก้ไขเพ่ิมเติมโครงร่างการวิจัย (Protocol amendment) ควรได้รับการทบทวนและ

ดําเนินการอย่างไร โดยคณะกรรมการฯ  

2. ขอบเขต  
วิธีดําเนินการมาตรฐานการพิจารณาส่วนแก้ไขเพ่ิมเติมโครงร่างการวิจัย ครอบคลุมการทบทวนโครงร่างการ

วิจัยที่ได้รับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการฯ แต่ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงร่างการวิจัยในเวลาต่อมา 
และผู้วิจัยส่งรายงานเพ่ือแจ้งให้คณะกรรมการฯ พิจารณารับรองก่อนดําเนินการตามท่ีได้แก้ไขเพ่ิมเติม 
3. ความรับผิดชอบ  

เลขานุการคณะกรรมการฯ มีหน้าที่ในการบริหารจัดการ เพ่ือให้มีการทบทวนโครงร่างการวิจัยที่มีการแก้ไข
เพ่ิมเติม 
4. ตารางแสดงขัน้ตอนการดําเนินการ 
ขั้นตอน การดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 การรับส่วนแก้ไขเพ่ิมเติมโครงร่างการวิจัย เจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการฯ 
2 การมอบหมายให้กรรมการฯ ทบทวน เลขานุการคณะกรรมการฯ 
3 การทบทวนส่วนแก้ไขเพ่ิมเติมโครงร่างการวิจัย กรรมการฯ ที่ได้รับมอบหมาย 
4 การพิจารณาโดยคณะกรรมการฯ ประธานคณะกรรมการฯ และคณะกรรมการฯ 
5 การแจ้งผลพิจารณาแก่ผู้วิจัย เลขานุการคณะกรรมการฯ 
6 การเก็บโครงร่างวิจัยที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม เลขานุการคณะกรรมการฯ 

5. หลักการปฏิบติั 
1. การรับส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัย 

5.1.1 เมื่อมีการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงร่างการวิจัย ผู้วิจัยต้องส่งรายงานเพ่ือแจ้งให้คณะกรรมการฯ 
พิจารณารับรองก่อนดําเนินการตามท่ีได้แก้ไขเพ่ิมเติม  

5.1.2 ผู้วิจัยต้องส่งรายงานส่วนแก้ไขเพ่ิมเติมโครงร่างการวิจัย ในแบบรายงานการแก้ไขเพ่ิมเติม
โครงร่างการวิจัย พร้อมโครงร่างการวิจัยฉบับแก้ไข และแสดงสัญลักษณ์ในตําแหน่งที่แก้ไข
จํานวน 15 ชุด 

2. การมอบหมายให้กรรมการฯ ทบทวน 
5.2.1 กรณีโครงร่างการวิจัยที่เข้าหลักเกณฑ์การพิจารณาแบบเร่งด่วน (Expedited review) 

เลขานุการคณะกรรมการฯ มอบหมายให้กรรมการฯ จํานวน 1 ท่าน เป็นผู้ทบทวนโครงร่าง
การวิจัยน้ันๆ  

5.2.2 กรณีโครงร่างการวิจัยฉบับแก้ไขที่มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบวิธีการวิจัยและมีการ
เปลี่ยนแปลงที่อาจเพ่ิมความเสี่ยงต่ออาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการวิจัย ให้เลขานุการ
คณะกรรมการฯ นําเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการฯ 

  



132 
 

 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตนว์ชิระ 

บทที่ 12การพิจารณาส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัย 
Review of Research Protocol Amendment 

 
3. การทบทวนสว่นแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัย 

กรรมการฯ พิจารณาส่วนที่แก้ไขเพ่ิมเติมโครงร่างการวิจัยตามตารางขั้นตอนการพิจารณาส่วนแก้ไข
เพ่ิมเติมโครงร่างการวิจัย  

4. การพิจารณาโดยคณะกรรมการฯ  
ผลการพิจารณาส่วนแก้ไขเพ่ิมเติมโครงร่างการวิจัย จะระบุเป็นข้อใดข้อหน่ึง ต่อไปน้ี  
5.4.1 รับรอง หมายถึง ผู้วิจัยสามารถดําเนินการวิจัยตามโครงร่างการวิจัยที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม 
5.4.2 ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือรับรอง หมายถึง ผู้วิจัยต้องดําเนินการเปลี่ยนแปลงโครงร่างการวิจัยที่

รายงานการแก้ไขเพ่ิมเติมตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ หรือกรรมการฯ ที่ได้รับ
มอบหมาย หรือให้ข้อมูลเพ่ิมเติมตามที่ร้องขอ และนําเสนอต่อประธานคณะกรรมการฯ เพ่ือ
รับรอง 

5.4.3 ไม่รับรอง หมายถึง ผู้วิจัยไม่ได้รับอนุญาตให้ทําการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงร่างการวิจัย แต่สามารถ
ดําเนินการวิจัยต่อไปตามโครงร่างการวิจัยที่ได้รับการพิจารณารับรองก่อนหน้าน้ี 

5. การแจ้งผลการพิจารณาต่อผู้วิจัย 
5.5.1 เจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการฯ จัดทําบันทึกแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้วิจัยที่ลงนามโดย

ประธานกรรมการฯ หรือเลขานุการคณะกรรมการฯ 
5.5.2 บันทึกต้องระบุชัดเจนถึงข้อเสนอแนะที่ต้องการให้ผู้วิจัยปฏิบัติหรือแก้ไข 
5.5.3 มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและภาษาในบันทึกแจ้งผลการพิจารณาโครงร่างการ

วิจัย 
5.5.4 บันทึกแจ้งผลการพิจารณาโครงร่างการวิจัย ลงวันที่ที่ได้รับการพิจารณา และส่งให้ผู้วิจัย

ภายใน 7 วันทําการหลังการประชุม 
5.5.5 กรณีผลการพิจารณาไม่รับรอง ผู้วิจัยยังคงดําเนินการตามโครงร่างการวิจัยที่เคยได้รับรับรอง

ไว้เดิมต่อไปได้ 
6. การเก็บเอกสารท่ีเก่ียวกับโครงร่างการวิจัย  

เมื่อสิ้นสุดการประชุมคณะกรรมการฯ เจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการฯ เก็บรวบรวมรายงานส่วนแก้ไข
เพ่ิมเติมโครงร่างการวิจัยเข้ากับโครงร่างการวิจัยที่ได้รับการพิจารณารับรองในคร้ังแรก พร้อมทั้งบันทึก
ข้อมูลคอมพิวเตอร์  

6. คํานยิาม  
คํานยิาม ความหมาย 

ส่วนแก้ไขเพ่ิมเติมโครงร่าง
การวิจัย 

การเปลี่ยนแปลงและอธิบายรายละเอียดเพ่ิมเติมอย่างเป็นทางการของโครงร่าง
การวิจัยโดยกระทําเป็นลายลักษณ์อักษร 
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1. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือกําหนดวิธีการพิจารณารายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองจากคณะ

กรรมการฯ 
2. การทบทวนรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย มีวัตถุประสงค์เพ่ือพิทักษ์สิทธิและความเป็นอยู่ที่ดี

ของอาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการวิจัยอย่างต่อเน่ือง 
2. ขอบเขต 

วิธีดําเนินการมาตรฐานการพิจารณารายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยครอบคลุมการทบทวนรายงาน
ความก้าวหน้าโครงการวิจัยที่ทําในมนุษย์ในช่วงเวลาที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นแก่อาสาสมัคร 
3. ความรับผิดชอบ 

1. เลขานุการคณะกรรมการฯ แจ้งเตือนผู้วิจัยให้รายงานความก้าวหน้าการวิจัยในช่วงเวลาที่กําหนด 
2. การกําหนดความถี่ของรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการฯ 
3. คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ทบทวนและสรุปรายงานการความก้าวหน้าโครงการวิจัย การ

เปลี่ยนแปลงแหล่งทุน การแก้ไขเพ่ิมเติมโครงร่างการวิจัย เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรงและ
ไม่ร้ายแรง ข้อมูลใหม่ที่เก่ียวข้องกับผลประโยชน์หรือความเสี่ยงของอาสาสมัคร 

4. ตารางแสดงขัน้ตอนการดําเนินการ 

ขั้นตอน การดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 กําหนดวันที่ต้องการส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย คณะกรรมการฯ 
2 แจ้งเตือนให้ส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย เลขานุการคณะกรรมการฯ 
3 รับรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย เลขานุการคณะกรรมการฯ 
4 รวบรวมรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย เลขานุการคณะกรรมการฯ 
5 การพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการฯ คณะกรรมการฯ 
6 การแจ้งผลการพิจารณาแก่ผูวิ้จัย เลขานุการคณะกรรมการฯ 
7 การเก็บรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย เจ้าหน้าที่สํานักงานฯ 
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตนว์ชิระ 

บทที่ 13การพิจารณารายงานความก้าวหน้า
โครงการวิจัย 

Continuing Review of Research Protocol 
 

5. หลักการปฏิบติั 
1. การกําหนดวันส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย 

1. การกําหนดวันส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยขึ้นกับมติคณะกรรมการฯ จากวันที่พิจารณา
รับรองโครงร่างการวิจัยครั้งแรก 

2. การส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยล่าช้า หมายถึง ผู้วิจัยไม่ส่งผลรายงานความก้าวหน้า
โครงการวิจัยภายใน 2 เดือน นับจากวันกําหนดส่งรายงาน 

3. ในกรณีที่ผู้วิจัยส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการการวิจัยช้ากว่าวันที่กําหนด กําหนดส่งรายงานครั้ง
ต่อไปยังคงเป็นไปตามกําหนดเดิม 

2. การแจ้งเตือนผู้วิจัยใหส้่งรายงานความก้าวหน้าโครงการการวิจัย 
1. เจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการฯ ส่งบันทึกแจ้งเตือนพร้อมแบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย 

ให้ผู้วิจัยทราบ อย่างน้อย 2 เดือนก่อนกําหนดวันส่งรายงาน โดยเก็บสําเนาบันทึก 1 ฉบับไว้ที่สํานักงาน
คณะกรรมการฯ 

2. ในกรณีผู้วิจัยไม่ส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยตามเวลาที่กําหนด เจ้าหน้าที่สํานักงานคณะ
กรรมการฯ จะส่งบันทึกแจ้งเตือนคร้ังที่ 2 โดยระบุให้ผู้วิจัยส่งรายงานไม่เกิน 1 เดือนหลังจากครบ
กําหนดวันส่งเดิม 

3. การรวบรวมรายงานความก้าวหน้าโครงการการวิจัย 
1. เมื่อได้รับรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย เจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการฯ บันทึกวันที่ได้รับ

รายงานในสมุดรับรายงานความก้าวหน้า 
2. นํารายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยที่ได้รับ ส่งให้คณะกรรมการฯ พิจารณา 

4. การพิจารณารายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย 
1. เลขานุการคณะกรรมการฯ พิจารณาสรุปรายงานความก้าวหน้าการวิจัยที่ส่งเข้ามาในแต่ละเดือนแจ้ง

ให้ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ทราบถึงโครงร่างการวิจัยที่ผู้วิจัยไม่ส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย
ภายใน 2 เดือน นับจากวันกําหนดวันส่งรายงาน 

2. ผลการพิจารณารายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยโดยคณะกรรมการฯ ตามลักษณะโครงการวิจัยดังน้ี 
1. โครงการวิจัยที่เป็นรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยจะมีผลการพิจารณา ดังน้ี (1) รับทราบ 

(2) มติอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการฯ เห็นสมควร  
2. ในกรณีที่ผู้วิจัยไม่ส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยภายใน 2 เดือนนับจากกําหนดวันส่ง

รายงาน คณะกรรมการฯ จะพิจารณาให้ดําเนินการตามข้อใดข้อหน่ึงหรือทั้งสองข้อ ดังน้ี 
1. ส่งคณะกรรมการฯ ไปตรวจเย่ียม (Site monitoring visit) 
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2. ระงับโครงการวิจัยช่ัวคราว (Suspension) 
3. มติอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการฯ เห็นสมควร 

3. บันทึกผลการพิจารณารายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยในรายงานการประชุม 
 

5. แจ้งผลการพจิารณาต่อผู้วิจัย 
1. เจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการฯ จัดทําบันทึกแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้วิจัยที่ลงนามโดยประธาน

คณะกรรมการฯ หรือเลขานุการคณะกรรมการฯ 
2. บันทึกแจ้งผลการพิจารณารายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย ต้องประกอบด้วย 

1. ผลการพิจารณารายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย 
2. วันที่ที่พิจารณา 

3. ในกรณีที่ผลการพิจารณา “รับรองให้ดําเนินการต่อ”  
1. ระบุวันที่ของการส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยคร้ังต่อไปในกรณีที่การวิจัยยังไม่สิ้นสุด 

หรือ 
2. ขอให้ผู้วิจัยส่งรายงานสรุปการวิจัยในกรณีที่การวิจัยสิ้นสุดแล้ว 

4. ในกรณีที่ผลการพิจารณา “แก้ไขหรือขอข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือรับรอง ให้ดําเนินการต่อ หรือเพ่ือนําเข้า
พิจารณาใหม่” ต้องระบุว่าข้อมูลใดที่ต้องแก้ไขหรือขอข้อมูลเพ่ิมเติม 

5. ในกรณีที่ผลพิจารณา “ไม่รับรองให้ดําเนินการ” ต้องแจ้งเหตุผลของการไม่รับรอง และมีข้อความ ดังน้ี 
“ท่านสามารถร้องขอเพ่ือทราบเหตุผลและรายละเอียดในการพิจารณาของ
คณะกรรมการฯ โดยแจ้งความจํานงและเหตุผลในการร้องขอต่อประธานคณะ
กรรมการฯ เป็นลายลักษณ์อักษร” 

6. การเก็บเอกสารรายงานความก้าวหน้าการวิจัย 
เจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการฯ เก็บเอกสารรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาโดย

คณะกรรมการฯ และสําเนาบันทึกการแจ้งผลการพิจารณา โดยเก็บไว้เป็นส่วนหน่ึงของโครงร่างการวิจัยน้ันๆ 
6. คํานยิาม 

- 
7. ภาคผนวก 

ภาคผนวก ก  แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย 
 
 
 
  

 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตนว์ชิระ 

บทที่ 13การพิจารณารายงานความก้าวหน้า
โครงการวิจัย 
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8. เอกสารอ้างอิง 

1. กองควบคุมยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข. (2552). ICH Good 
Clinical Practice Guideline แนวทางการปฏิบั ติการวิจัยทางคลินิกที่ ดี ฉบับภาษาไทย 
(ปรับปรุงใหม่). นนทบุรี: โปรแกรมคอมพิวกราฟฟิค 

2. ธาดา  สืบหลินวงศ์และคณะ (บรรณาธิการ) ชมรมจริยธรรมการทําวิจัยในคนในประเทศไทย. (2551). 
แนวทางจริยธรรมการทําวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ. 2550. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
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ภาคผนวก ก  แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย 
เอกสารหมายเลข ๑๕ (NV ERB 15) 

 

 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
นพรัตน์วชิระ 

แบบรายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานวิจัย 
(สําหรบัโครงการวิจัยที่รายงานมากกว่าปลีะ ๑ ครั้ง) 

รหัสโครงการ................................................................. ได้รับอนุมัติเมื่อวันที่............................................................. 
ช่ือโครงการวิจัย (ภาษาไทย)...................................................................................................................................... 
ช่ือโครงการวิจัย (ภาษาอังกฤษ)................................................................................................................................ 
ช่ือหัวหน้าโครงการวิจัย.............................................................................................................................................. 
สังกัด.......................................................................................................................................................................... 
ระยะเวลาการดําเนินการ........................................................................................................................................... 
แหล่งทุน......................................................................................................จํานวน............................................บาท 
รายงานผลการดําเนินงานคร้ังที่......................ช่วงเวลาที่รายงาน........................................ถึง.................................. 
ระบุรายละเอียดดังรายการต่อไปนี้ 
๑. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
.................................................................................................................................................................................... 
๒. สถานที่วิจัยทั้งหมด

............................................................................................................................................................................ 
๓. จํานวนอาสาสมัครวิจัย ที่ลงนามยินยอมเข้าร่วมโครงการ/ ไม่ผ่านการคัดกรอง/ ถอนตัวออกจากโครงการ/ อยู่
ระหว่างการวิจัย/ เสร็จสิ้นการวิจัย 
๔. การเปลี่ยนแปลง เช่น เปลี่ยนช่ือโครงการ เพ่ิม/ ลด เปลี่ยนอาสาสมัครวิจัย เปลี่ยนผู้วิจัย/ สถานที่ (แนบ
หลักฐานการรายงาน และการอนุมัติจากคณะกรรมการฯ) (ถ้ามี)  
๕. รายงานผลการดําเนินงานวิจัยในปัจจุบัน

............................................................................................................................................................................. 
๖. ผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นในโครงการ และการป้องกัน/ แก้ไข (ถ้ามี).......................................................................... 
๗. แผนการดําเนินงานในปีต่อไป 
.................................................................................................................................................................................... 
๘. การตีพิมพ์และเผยแพร่ (กรณทีี่ตีพิมพ์/ เผยแพร่แล้ว)................................................................................... 
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและรายงานตามความจริงทุกประการ 

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

หัวหน้าโครงการวิจัย 
    วันที่..................เดือน........................พ.ศ..................... 
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บทที่ 14 
 

การพิจารณารายงานการยุติโครงการวิจัยก่อนกําหนด 
Review of Study Termination 
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตนว์ชิระ 

บทที่ 14การพิจารณารายงานการยุติโครงการวิจัย 
ก่อนกําหนด 

Review of Study Termination 
 
 

สรุปการจัดทําวิธีดําเนินการมาตรฐาน 
การพิจารณารายงานการยุติโครงการวิจัยก่อนกําหนด 

 
 

ฉบบัท่ี 3/ 2558 

เตรียมโดย 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ 

วันที ่ 14 สิงหาคม 2558 

ทบทวนโดย 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ชุดที่ 2 

วันที่ทบทวน 25 สิงหาคม 2558 

อนุมัติโดย ดร.มัณฑนา เหมชะญาติ 

ตําแหน่ง ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ 

วันที่อนุมัติ 15 กันยายน 2558 
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บทที่ 14การพิจารณารายงานการยุติโครงการวิจัย 
ก่อนกําหนด 

Review of Study Termination 
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1. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือเป็นแนวทางสําหรับคณะกรรมการฯ ในการดําเนินการยุติการรับรองจริยธรรมการวิจัยฯ 
2. การยุติการรับจะกระทําโดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการฯ 

2. ขอบเขต 
วิธีดําเนินการมาตรฐานครอบคลุมโครงการวิจัยที่ได้รับพิจารณารับรองจากคณะกรรมการฯ แต่คณะ

กรรมการฯ มีมติให้ยุติโครงการก่อนกําหนด 
3. ความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการฯ มีอํานาจอนุมัติให้ยุติการรับรองจริยธรรมการวิจัยฯ เมื่อได้รับการแนะนําของ
คณะกรรมการกํากับดูแลข้อมูลและความปลอดภัย (The Data and Safety Monitoring Board; DSMB) หรือ
โดยผู้ให้ทุนวิจัย (Sponsor) หรือเมื่อมีข้อมูลที่ระบุหรือสงสัยว่าการดําเนินโครงการวิจัยน้ันๆ ต่อไปอาจ
ก่อให้เกิดปัญหาในเร่ืองความปลอดภัยหรือประโยชน์ของอาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการวิจัย 
4. ตารางแสดงขัน้ตอนการดําเนินการ 
ขั้นตอน การดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 การได้รับคําแนะนํา เลขานุการคณะกรรมการฯ 
2 การทบทวนและพิจารณา ประธานคณะกรรมการฯ/ คณะกรรมการฯ 
3 การแจ้งผู้วิจัย ประธานคณะกรรมการฯ/ เลขานุการคณะกรรมการฯ 
4 การเก็บเอกสาร เจ้าหน้าทีส่ํานักงานคณะกรรมการฯ 

5. หลักการปฏิบติั 
5.1 การได้รับคาํแนะนาํให้ยุติโครงการวิจัย 

การได้รับคําแนะนําให้ยุติโครงการวิจัยจากมติของที่ประชุมคณะกรรมการฯ หรือคณะกรรมการกํากับ
ดูแลข้อมูลและความปลอดภัย (The Data and Safety Monitoring Board; DSMB) หรือโดยผู้ให้ทุนวิจัย 
(Sponsor) 

1. เลขานุการคณะกรรมการฯ ประสานกับผู้วิจัย และส่งแบบรายงานเพ่ือยุติโครงการวิจัยก่อน
กําหนด และแบบรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย ให้แก่ผู้วิจัยเพ่ือส่งให้คณะกรรมการฯ 
พิจารณา 

2. ผู้วิจัยส่งรายงานเพ่ือยุติโครงการวิจัยก่อนกําหนด และรายงานความก้าวหน้าของการวิจัยให้แก่
เลขานุการคณะกรรมการฯ  

3. เมื่อคณะกรรมการฯ มีข้อมูลที่ระบุหรือสงสัยว่าการดําเนินโครงการวิจัยน้ันๆ ต่อไป อาจก่อให้เกิด
ปัญหาในเร่ืองความปลอดภัยหรือประโยชน์ของอาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการวิจัย 
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5.2 การทบทวนและพิจารณา 
1. เลขานุการคณะกรรมการฯ แจ้งให้ประธานคณะกรรมการฯ ทราบถึงคําแนะนําให้ยุติโครงการวิจัย

พร้อมแนบรายงานเพ่ือยุติโครงการวิจัยก่อนกําหนด และรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย 
หลังจากได้รับรายงาน 

2. ประธานคณะกรรมการฯ ทบทวนรายงานเพ่ือยุติโครงการวิจัยก่อนกําหนด และรายงาน
ความก้าวหน้าของการวิจัย 

3. ในบางกรณี ประธานคณะกรรมการฯ อาจเรียกประชุมคณะกรรมการฯ กรณีพิเศษ (Extra 
Meeting) เพ่ือแจ้งและอภิปรายเรื่องการยุติโครงการวิจัยก่อนกําหนด 

4. การพิจารณารายงานการยุติโครงการวิจัยก่อนกําหนด ต้องพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการฯ 
และผลการพิจารณาต้องบันทึกไว้ในรายงานการประชุม 

5. เจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการฯ เตรียมบันทึกอนุมัติการยุติโครงการวิจัยก่อนกําหนด 
6. ประธานคณะกรรมการฯ หรือเลขานุการคณะกรรมการฯ ลงนาม และลงวันที่ในบันทึกอนุมัติการ

ยุติโครงการวิจัยก่อนกําหนด 
5.3 การแจ้งผู้วิจัย 

เจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการฯ จัดทําบันทึกอนุมัติการยุติโครงการวิจัยก่อนกําหนดที่ลงนามโดย
ประธานคณะกรรมการฯ หรือเลขานุการคณะกรรมการฯ แจ้งให้แก่ผู้วิจัย 
5.4 การเก็บเอกสาร 

1. เก็บรายงานเพ่ือยุติโครงการวิจัยและรายงานความก้าวหน้าของการวิจัยไว้กับโครงร่างการวิจัย 
2. ลงบันทึกการยุติโครงการวิจัยก่อนกําหนดไว้ในระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ 

6. คํานยิาม 
- 

7. ภาคผนวก 
ภาคผนวก ก แบบรายงานการดําเนินการวิจัย ขอต่ออายุ และปิดโครงการวิจัย 

8. เอกสารอ้างอิง 
8.1 กองควบคุมยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข. (2552). ICH Good 

Clinical Practice Guideline แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินกิที่ดี ฉบับภาษาไทย (ปรับปรงุ
ใหม่). นนทบุรี: โปรแกรมคอมพิวกราฟฟิค 

8.2 ธาดา  สืบหลินวงศ์และคณะ (บรรณาธิการ) ชมรมจริยธรรมการทําวิจัยในคนในประเทศไทย. (2551). 
แนวทางจริยธรรมการทําวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ. 2550. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
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ภาคผนวก ก แบบรายงานการดําเนนิการวิจัย ขอต่ออายุ ปิดโครงการวิจัย  
และยุติโครงการก่อนกําหนด 

เอกสารหมายเลข ๑๖ (NV ERB 16) 

 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
นพรัตน์วชิระ 

แบบรายงาน 
- การขอต่ออายุโครงการ 
- การแจ้งปิดโครงการ 
- การยุติโครงการก่อนกําหนด 

โปรดเลือกตามความประสงค์ของผู้วิจัย 
 ขอต่ออายุหนังสืออนุมัติพร้อมรายงานสถานการณ์ดําเนินการ (สําหรับการวิจัยที่ยังไม่แล้วเสร็จ) 
 แจ้งปิดโครงการและรายงานผลการดําเนินงานการวิจัย พร้อมสรุปผลโครงการวิจัย (สําหรับวิจัยทีเ่สร็จสิ้นแล้ว) 
 
รหัสโครงการ................................................................. ได้รับอนุมัติเมื่อวันที่............................................................. 
ช่ือโครงการวิจัย (ภาษาไทย)...................................................................................................................................... 
ช่ือโครงการวิจัย (ภาษาอังกฤษ)................................................................................................................................ 
ช่ือหัวหน้าโครงการวิจัย.............................................................................................................................................. 
สังกัด.......................................................................................................................................................................... 
ระยะเวลาการดําเนินการ........................................................................................................................................... 
แหล่งทุน......................................................................................................จํานวน............................................บาท 
ขอรายงานสถานะโครงการ/ รายงานผลการดําเนนิการวิจัย ดังนี ้
๑. การรวบรวม/ คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเข้าร่วมโครงการวิจัย ได้  ครบ  ไม่ครบ ตามที่วางแผนไว้ 
๒. ข้อมูลเก่ียวกับอาสาสมัครวิจยั  ไม่มี  ม ีดังน้ี 

(๑) จํานวนอาสาสมัครวิจัยที่กําหนดไว้ตามแผนโครงการ...........................................................................คน 
(๒) จํานวนอาสาสมัครวิจัยต้ังแต่เริ่มต้นโครงการจนถึงขณะน้ี รวมทั้งหมด...........คน แบ่งเป็น 

-จํานวนอาสาสมัครวิจัยที่กําลังอยู่ในระหว่างดําเนินการ...................................................................คน 
-จํานวนอาสาสมัครวิจัยที่ขาดการติดต่อ............................................................................................คน 
-จํานวนอาสาสมัครวิจัยที่ดําเนินการเก็บข้อมูลได้ครบถ้วนแล้ว.........................................................คน 

๓.  ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (Serious adverse event) หรือเหตุการณ์ไม่คาดคิด (unexpected 
event) ชนิดร้ายแรง ที่เกิดกับอาสาสมัคร  ไม่มี  มี จํานวน..............ครั้ง แนบใบสําเนาการอนุมัติหรือระบุ
รายละเอียดเก่ียวกับอาการ การแก้ไข และวิธีการป้องกัน/ แก้ไข ที่ปฏิบัติได้......................................................... 

๔.  ข้อมูลเก่ียวกับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (adverse event) หรือเหตุการณ์ไม่คาดคิด (unexpected event) ชนิด
ไม่ร้ายแรง ที่เกิดกับอาสาสมัคร  ไม่มี  มี จํานวน...........ครั้ง แนบใบสําเนาการอนุมัติหรือระบุรายละเอียด 
เก่ียวกับอาการ การแก้ไข และวิธีการป้องกัน/ แก้ไข ที่ปฏิบัติได้........................................................................... 

๕. การปรับปรุงแก้ไขโครงการวิจัย (Protocol amendment) ในระหว่างการดําเนินการวิจัย 
 ไม่ม ี มี จํานวน.............ครั้ง   ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการฯ แล้ว (แนบใบสําเนาการอนุมัติ) 

      ยังไม่ได้แจ้ง 
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ภาคผนวก ก แบบรายงานการดําเนนิการวิจัย ขอต่ออายุ และปิดโครงการวิจัย (ต่อ) 
 

๖. การเบ่ียงเบนไปจากโครงการวิจัย (Protocol deviation) ในระหว่างการดําเนินงานวิจัย 
 ไม่ม ี มี จํานวน..........ครั้ง   ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการฯ แล้ว (แนบใบสําเนาการอนุมัติ) 

      ยังไม่ได้แจ้ง 
๗. ข้อมูลทีส่ืบค้นได้เพ่ิมเติม ในแง่ความเสี่ยง/ ประโยชน์ (risk/ benefit) ทีเ่ก่ียวข้องกับการวิจัย 
 ไม่ม ี มี (กรณุาระบุรายละเอียด)............................................................................................................ 

๘. แผนการนําเสนอผลงานวิจัย 
 ไม่ม ี มี (กรณุาระบุวิธีการเผยแพร่และช่ือวารสาร/ งานประชุม)............................................................ 

๙. กรณีที่โครงการวิจัยยังไม่สิ้นสุด คาดว่าจะสิ้นสุดการวิจัยเมื่อ (วัน/เดือน/ปี)....................................................... 
ขอให้ระบุแผนการดําเนินงานในปีต่อไป

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

๑๐. ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการวิจัย  ไม่ม ี มี ระบุ......................................................................... 
........................................................................................................................................................................................ 
  ขอต่ออายุการรับรองโครงการวิจัยเป็นเวลาอีก ๑ ปี ....................เดือน (ระบุระยะเวลาที่ต้องการต่ออายุ) 
  แจ้งปิดโครงการวิจัย ได้ดําเนินการวิจัยเสร็จสิ้นเมื่อ (วัน/เดือน/ปี) 

 
 

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

       (..............................................................) 
    หัวหน้าโครงการวิจัย 

วันที่................เดือน........................พ.ศ.................. 
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บทที่ 15 
 

การพิจารณารายงานสรุปผลการวิจัย 
Review of Final Report 
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตนว์ชิระ 

บทที่ 15การพิจารณารายงานสรุปผลการวิจัย 
Review of Final Report 

 
 

สรุปการจัดทําวิธีดําเนินการมาตรฐาน 
การพิจารณารายงานสรุปผลการวิจัย 

 
 

ฉบบัท่ี 3/ 2558 

เตรียมโดย 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ 

วันที ่ 14 สิงหาคม 2558 

ทบทวนโดย 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ชุดที่ 2 

วันที่ทบทวน 25 สิงหาคม 2558 

อนุมัติโดย ดร.มัณฑนา เหมชะญาติ 

ตําแหน่ง ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ 

วันที่อนุมัติ 15 กันยายน 2558 
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์ 
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บทที่ 15การพิจารณารายงานสรุปผลการวิจัย 
Review of Final Report 

 

สารบัญ 
 
 ลําดบัเรื่อง         หน้า 
 

1. วัตถุประสงค์         152 
2. ขอบเขต          152 
3. ความรับผิดชอบ         152 
4. ตารางแสดงขั้นตอนการดําเนินงาน       152   
5. หลักการปฏิบัติ         152 

5.1 การรับรายงานสรุปผลการวิจยั      152 
5.2 การพิจารณารายงานสรุปผลการวิจัย      153 
5.3 การแจ้งผลการพิจารณารายงานสรุปผลการวิจัย    153 
5.4 การเก็บเอกสารรายงานสรุปผลการวิจัย     153 

6. คํานิยาม          153 
7. ภาคผนวก         153 
8. เอกสารอ้างอิง         153 
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตนว์ชิระ 

บทที่ 15การพิจารณารายงานสรุปผลการวิจัย 
Review of Final Report 

 
1. วัตถุประสงค ์

เพ่ือเป็นแนวทางในการทบทวนรายงานการสรุปผลการวิจัยของโครงการวิจัยที่ได้รับการพิจารณารับรอง
จากคณะกรรมการฯ 

2. ขอบเขต 
วิธีการดําเนินการมาตรฐานครอบคลุมการทบทวนรายงานสรุปผลการวิจัย ซึ่งเป็นข้อกําหนดสําหรับผู้วิจัยที่

ต้องส่งให้คณะกรรมการฯ เมื่อสิ้นสุดโครงการวิจัย 

3. ความรับผิดชอบ 
1. ผู้วิจัยมีหน้าที่ส่งรายงานผลการวิจัยให้คณะกรรมการฯ ในแบบรายงานการดําเนินวิจัย ขอต่ออายุและ

การปิดโครงการ (เอกสารหมายเลข 16) 
2. คณะกรรมการฯ มีหน้าที่พิจารณารายงานสรุปผลการวิจัย 

4. ตารางแสดงขัน้ตอนการดําเนินการ 
ขั้นตอน การดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 การรับรายงานสรุปผลการวิจยั เลขานุการคณะกรรมการฯ 
2 การพิจารณารายงานสรุปผลการวิจัย คณะกรรมการฯ 
3 การแจ้งผลการพิจารณารายงานสรุปผลการวิจัย เลขานุการคณะกรรมการฯ 
4 การเก็บเอกสารรายงานสรุปผลการวิจัย เจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการฯ 

5. หลักการปฏิบติั 
5.1 การรับรายงานสรปุผลการวิจัย 

เลขานุการคณะกรรมการฯ รับรายงานการสรุปผลการวิจัย และบรรจุเข้าวาระการประชุมเพ่ือพิจารณา 

5.2 การพิจารณารายงานสรุปผลการวิจัย 
คณะกรรมการฯ พิจารณารายงานการสรุปผลการวิจัยในที่ประชุมคณะกรรมการฯ 
คณะกรรมการฯ ลงมติรับทราบการสิ้นสุดการวิจัยและรายงานสรุปผลการวิจัย หรือมมีติให้ขอข้อมูลเพ่ิมเติม 
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตนว์ชิระ 

บทที่ 15การพิจารณารายงานสรุปผลการวิจัย 
Review of Final Report 

 
5.3 การแจ้งผลการพิจารณารายงานสรุปผลการวิจัย 

1.ส่งบันทึกรับทราบการสิ้นสุดการวิจัย และรายงานสรุปผลการวิจัย หรือขอข้อมูลเพ่ิมเติม ลงนามโดย
ประธานคณะกรรมการฯ หรือเลขานุการคณะกรรมการฯ ให้แก่ผู้วิจัย 
2. กรณีที่มีการขอข้อมูลเพ่ิมเติม ให้ทําบันทึกถึงผู้วิจัยให้ส่งข้อมูลมาภายใน 2 สัปดาห์ 

5.4 การเก็บเอกสารรายงานสรุปผลการวิจัย 
เก็บรายงานสรุปผลการวิจัยไว้กับโครงร่างวิจัย และบันทกึในระบบฐานขอ้มูลคอมพิวเตอร์ 

6. คํานยิาม 
 - 

7. ภาคผนวก 
- 

8. เอกสารอ้างอิง 
8.1 กองควบคุมยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข. (2552). ICH Good 
Clinical Practice Guideline แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินกิที่ดี ฉบับภาษาไทย (ปรับปรงุ
ใหม่). นนทบุรี: โปรแกรมคอมพิวกราฟฟิค 

8.2 ธาดา  สืบหลินวงศ์และคณะ (บรรณาธิการ) ชมรมจริยธรรมการทําวิจัยในคนในประเทศไทย. 
(2551). แนวทางจริยธรรมการทําวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ. 2550. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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บทที่ 16 
 

การประชุมกรณีพิเศษ 
Extra Meeting 
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตนว์ชิระ 

บทที่ 16การประชุมกรณีพิเศษ 
Extra Meeting 

 
 

สรุปการจัดทําวิธีดําเนินการมาตรฐาน 
การประชุมกรณีพิเศษ 

 
 

ฉบบัท่ี 3/ 2558 

เตรียมโดย 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ 

วันที ่ 14 สิงหาคม 2558 

ทบทวนโดย 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ชุดที่ 2 

วันที่ทบทวน 25 สิงหาคม 2558 

อนุมัติโดย ดร.มัณฑนา เหมชะญาติ 

ตําแหน่ง ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ 

วันที่อนุมัติ 15 กันยายน 2558 
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สารบัญ 
 
 ลําดบัเรื่อง         หน้า 
 

1. วัตถุประสงค์          157 
2. ขอบเขต          157 
3. ความรับผิดชอบ         157 
4. ตารางขั้นตอน         157 
5. หลักการปฏิบัติ         157 

5.1 การพิจารณาเรียกประชุมคณะกรรมการฯ กรณีพิเศษ    157 
5.2 การประชุมคณะกรรมการฯ กรณีพิเศษ     157 
5.3 ผลการประชุมคณะกรรมการฯ กรณีพิเศษ     157 

6. คํานิยาม          158 
7. ภาคผนวก         158 
8. เอกสารอ้างอิง         158 
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตนว์ชิระ 

บทที่ 16การประชุมกรณีพิเศษ 
Extra Meeting 

 
1. วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินการในการประชุมกรณีพิเศษ 
2. เพ่ือเป็นแนวทางในการทบทวน พิจารณา และลงมติ ในเรื่องต่างๆ ของการประชุมกรณีพิเศษ 

2. ขอบเขต 
วิธีดําเนินการตามมาตรฐานครอบคลุมการประชุมกรณีพิเศษสําหรับเรื่องต่างๆ ที่ต้องการพิจารณาโดยคณะ

กรรมการฯ นอกเหนือจากการประชุมตามกําหนดปกติ 
3. ความรับผิดชอบ 

ประธานคณะกรรมการฯ เป็นผู้เรียกประชุมกรณีพิเศษ 
4. ตารางแสดงขัน้ตอนการดําเนินการ 
ขั้นตอน การดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 การพิจารณาเรียกประชุมคณะกรรมการฯ กรณีพิเศษ ประธานคณะกรรมการฯ 
2 การประชุมคณะกรรมการฯ กรณีพิเศษ คณะกรรมการฯ 
3 ผลการประชุมคณะกรรมการฯ กรณีพิเศษ เลขานุการคณะกรรมการฯ 

5. หลักการปฏิบติั 
5.1 การพิจารณาเรียกประชุมคณะกรรมการฯกรณีพิเศษ 

1. การประชุมกรณีพิเศษ จะกระทําในกรณีใดกรณีหน่ึง ต่อไปน้ี  
1. มีการตายของอาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการวิจัยในสถาบันที่คณะกรรมการฯ รับผิดชอบ 
2. มีเหตุการณ์ที่ต้องการการพิจารณาเร่งด่วน เน่ืองจากอาจมีผลกระทบต่อชุมชนหรือเศรษฐกิจ

ของชาติ 
3. เรื่องอ่ืนๆ ที่ประธานคณะกรรมการฯ เห็นควรที่จะประชุมกรณีพิเศษ 

2. เลขานุการคณะกรรมการฯ แจ้งให้กรรมการฯ ทราบถึงการเรียกประชุมในกรณีพิเศษ 
3. เลขานุการคณะกรรมการฯ จัดส่งสําเนาเอกสารที่จะนําเข้าพิจารณาให้คณะกรรมการฯ ที่เข้าร่วม

ประชุม 
5.2 การประชุมคณะกรรมการฯ กรณีพิเศษ 

1. การประชุมกรณีพิเศษต้องประกอบด้วยองค์ประชุมเช่นเดียวกับการประชุมคณะกรรมการฯ ตามวาระ
ปกติ 

2. การประชุมกรณีพิเศษ ปฏิบัติตามวิธีดําเนินการมาตรฐานในเร่ืองต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
5.3 ผลการประชุมคณะกรรมการฯกรณีพิเศษ 

การประชุมกรณีพิเศษ ปฏิบัติตามวิธีดําเนินการมาตรฐานในเร่ืองต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตนว์ชิระ 

บทที่ 16การประชุมกรณีพิเศษ 
Extra Meeting 

 
6. คํานยิาม  

คํานยิาม ความหมาย 

การประชุมกรณีพิเศษ (Extra 
Meeting) 

การประชุมคณะกรรมการฯ นอกเหนือจากการประชุมตามกําหนดปกติ 
ขั้นตอนและหลักการปฏิบัติจะเป็นไปตามแนวทางที่วางไว้ในวิธีดําเนินการ
มาตรฐาน 

 
7. ภาคผนวก 

-  

8. เอกสารอ้างอิง 
8.1 กองควบคุมยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข. (2552). ICH Good 

Clinical Practice Guideline แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี ฉบับภาษาไทย (ปรับปรุง
ใหม่). นนทบุรี: โปรแกรมคอมพิวกราฟฟิค 

8.2 ธาดา  สืบหลินวงศ์และคณะ (บรรณาธิการ) ชมรมจริยธรรมการทําวิจัยในคนในประเทศไทย. (2551). 
แนวทางจริยธรรมการทําวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ. 2550. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

 
  



159 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 17 
 

การตอบสนองการร้องเรียนของอาสาสมัคร 
Response to Research Participants’ Requests 
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์ 
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บทที่ 17การตอบสนองการร้องเรียนของอาสาสมัคร 
Response to Research Participants’ Requests 

 
 

สรุปการจัดทําวิธีดําเนินการมาตรฐาน 
การตอบสนองการร้องเรียนของอาสาสมัคร 

 
 

ฉบบัท่ี 3/ 2558 

เตรียมโดย 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ 

วันที ่ 14 สิงหาคม 2558 

ทบทวนโดย 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ชุดที่ 2 

วันที่ทบทวน 25 สิงหาคม 2558 

อนุมัติโดย ดร.มัณฑนา เหมชะญาติ 

ตําแหน่ง ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ 

วันที่อนุมัติ 15 กันยายน 2558 
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บทที่ 17การตอบสนองการร้องเรียนของอาสาสมัคร 
Response to Research Participants’ Requests 

 

สารบัญ 
 
 ลําดบัเรื่อง         หน้า 
 

1. วัตถุประสงค์         162 
2. ขอบเขต          162 
3. ความรับผิดชอบ         162 
4. ตารางขั้นตอน         162 
5. หลักการปฏิบัติ         162 

5.1 รับการร้องเรียน        162 
5.2 การตอบสนอง        162 
5.3 การเก็บเอกสาร        163 

6. คํานิยาม          163 
7. ภาคผนวก         163 
8. เอกสารอ้างอิง         163 
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตนว์ชิระ 
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1. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการกับการร้องเรียนของอาสาสมัครที่เข้าร่วมในโครงการวิจัย เน่ืองจากคณะ
กรรมการฯ มีหน้าที่ในการพิทักษ์ซึ่งสิทธิ ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัครที่เข้าร่วม
โครงการวิจัย ซึ่งได้รับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการฯ  
2. ขอบเขต 

วิธีดําเนินการมาตรฐานครอบคลุมการจัดการกับการร้องเรียนที่เก่ียวข้องกับสิทธิความปลอดภัยและความ
เป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัครที่เข้าร่วมในโครงการวิจัยซึ่งได้รับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการฯ 
3. ความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการฯ มีหน้าที่ในการตอบสนองต่อการร้องเรียนที่
เก่ียวข้องกับสิทธิ ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัครที่เข้าร่วมในโครงการวิจัยซึ่งได้รับการ
พิจารณารับรองจากคณะกรรมการฯ 
4. ตารางแสดงขัน้ตอนการดําเนินการ 

ขั้นตอน การดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 รับการร้องเรียน 
เลขานุการคณะกรรมการฯ/ 

เจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการฯ 

2 การตอบสนอง 
ประธานคณะกรรมการฯ 
และ/หรือคณะกรรมการฯ 

3 การเก็บเอกสาร เจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการฯ 
5. หลักการปฏิบติั 

  5.1 การรับการร้องเรียน 
1. เมื่อได้รับการร้องเรียนจากอาสาสมัคร ผู้ที่เก่ียวข้องกับการวิจัย เช่น   พยาบาล ผู้ปกครอง หรือ

ผู้แทนโดยชอบธรรมหรือที่เข้าร่วมในโครงร่างการวิจัยให้เจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการฯ หรือ
เลขานุการคณะกรรมการฯ บันทึกการร้องเรียนลงในสมุดทะเบียนพร้อมแนบต้นเรื่องการร้องเรียน 

2. เลขานุการคณะกรรมการฯ นําบันทึกการร้องเรียนพร้อมเอกสารต้นเร่ืองเสนอต่อประธานคณะ
กรรมการฯ 

  5.2 การตอบสนองต่อการร้องเรียน 

1. ประธานคณะกรรมการฯ อาจตอบสนองโดยการให้คําแนะนําแก่อาสาสมัครที่ร้องเรียนหรือนําเข้า
ที่ประชุมกรรมการฯ เพ่ืออภิปรายและหาข้อสรุปสําหรับการตอบสนองต่อไป 

2. บันทึกข้อเท็จจริง การตอบสนอง และการติดตามผลในแบบบันทึกการร้องเรียน 
3. ในบางกรณี ประธานคณะกรรมการฯ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ อาจนําเสนอเร่ืองการ

ร้องเรียนต่อผู้บังคับบัญชา เพ่ือแจ้งให้ทราบและหาข้อสรุปในการดําเนินการตอบสนองต่อไป 
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  5.3 การเก็บเอกสาร 

เจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการฯ จัดเก็บบันทึกการร้องเรียนในแฟ้ม “การร้องเรียน” และเก็บ
สําเนาบันทึกการร้องเรียน รวมไว้กับโครงร่างการวิจัย 

6. คํานยิาม 

  - 
7. ภาคผนวก 

 - 
8.  เอกสารอ้างอิง  

1. กองควบคุมยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข. (2552). ICH Good 
Clinical Practice Guideline แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี ฉบับภาษาไทย (ปรับปรุง
ใหม่). นนทบุรี: โปรแกรมคอมพิวกราฟฟิค 

2. ธาดา  สืบหลินวงศ์และคณะ (บรรณาธิการ) ชมรมจริยธรรมการทําวิจัยในคนในประเทศไทย. (2551). 
แนวทางจริยธรรมการทําวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ. 2550. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
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สรุปการจัดทําวิธีดําเนินการมาตรฐาน 
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ฉบบัท่ี 3/ 2558 

เตรียมโดย 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ 

วันที ่ 14 สิงหาคม 2558 

ทบทวนโดย 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ชุดที่ 2 

วันที่ทบทวน 25 สิงหาคม 2558 

อนุมัติโดย ดร.มัณฑนา เหมชะญาติ 

ตําแหน่ง ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ 

วันที่อนุมัติ 15 กันยายน 2558 
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1. วัตถุประสงค ์
เพ่ือเป็นแนวทางในการพิจารณาและติดตามเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นในโครงการวิจัยที่ได้รับการ

พิจารณารับรองโดยคณะกรรมการฯ 

2. ขอบเขต 
2.1 การรายงานเหตุการณ์ SUSARS ในสถาบัน 

1. SUSARS ในสถาบันที่ทําให้อาสาสมัครเสียชีวิตหรือเป็นอันตรายคุกคามชีวิตอาสาสมัคร ผู้สนับสนุน
ทุนวิจัยต้องรายงานต่อคณะกรรมการฯ โดยเร็วโดยใช้ CIOMS form ภายใน 7 วัน หลังจากผู้สนับสนุน
ทุนวิจัยทราบเหตุการณ์ กรณีที่ไม่มีผู้สนับสนุนทุนวิจัยให้ใช้แบบรายงานเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ชนิด
ร้ายแรง) 

2. หากรายงานเบ้ืองต้นไม่สมบูรณ์ ผู้สนับสนุนทุนวิจัยต้องรายงานต่อคณะกรรมการฯ ข้อมูลจากการติด
ตามท่ีเก่ียวข้อง และจัดทําให้สมบูรณ์โดยเร็วที่สุดภายในอีก 8 วัน 

3. ผู้สนับสนุนทุนวิจัยต้องรายงานข้อมูลใหม่ที่สําคัญในรูปแบบรายงานการติดตามผลต่อคณะกรรมการฯ 
ภายใน 15 วัน 

2.2 การรายงานการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของความเสี่ยงของอาสาสมัคร และข้อแนะนาํจาก IDMC, DSMB 
1. ผู้สนับสนุนทุนวิจัยต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญใดๆ อันส่งผลให้เพ่ิมความเสี่ยงของอาสาสมัคร

และประเด็นใหม่ๆ ซึ่งส่งผลเสียต่อความปลอดภัยของอาสาสมัคร หรือการดําเนินการวิจัยต่อคณะ
กรรมการฯ โดยเร็ว ทั้งน้ีไม่เกิน 15 วันหลังพบการเปลี่ยนแปลง 

2. ผู้สนับสนุนทุนวิจัยต้องรายงานข้อแนะนําจาก IDMC โดยเร็ว ทั้งน้ีไม่เกิน 15 วันหลังได้รับข้อแนะนํา
จาก IDMC, DSMC 

2.3 การรายงานเหตุการณ์ไม่พงึประสงค์ที่ร้ายแรงในสถาบนั 
1. ผู้วิจัยต้องรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรงในสถาบันที่ทําให้อาสามัครเสียชีวิตหรือเป็น

อันตรายคุกคามชีวิตอาสาสมัคร ต่อคณะกรรมการฯพ้ืนที่ภายใน 24 ช่ัวโมงหลังผู้วิจัยหลักทราบ
เหตุการณ์ 

2. ผู้วิจัยต้องรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรงในสถาบันที่ไม่ถึงกับทาํให้อาสาสมัครเสียชีวิตหรือ
เป็นอันตรายคุกคามชีวิตอาสาสมัครโดยเร็วภายใน 7 วัน หลังผู้วิจัยหลักทราบเหตุการณ์ 

3. รายงานประเภทอ่ืน ผู้วิจัยต้องรายงานทุกปีหรือเป็นระยะหรือตามการรค้องขอในรูปแบบของการสรุป
หรือแสดงรายงการ 
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2.4 การรายงานเหตุการณ์ไม่พงึประสงค์ที่ร้ายแรงนอกสถาบัน 

1. ผู้สนับสนุนทุนวิจัยต้องรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรงนอกสถาบันรวมทั้ง SUSARS ต่อคณะ
กรรมการฯ อย่างน้อยทุก 6 เดือน พร้อมกับรายงานสรุปย่อช้ีประเด็นสําคัญ 

2. สําหรับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์อ่ืนที่อาจเพ่ิมความเสี่ยงต่ออาสาสมัคร ผู้สนับสนุนทุนวิจัยต้องรายงาน
ต่อคณะกรรมการฯ โดยเร็ว ทั้งน้ีไม่เกิน 15 วัน 

3. รายงานประเภทอ่ืน ผู้สนับสนุนทุนวิจัยต้องรายงานทุกปีหรือเป็นระยะ หรือตามการร้องขอ ในรูปแบบ
ของการสรุปหรือแสดงรายการ  

 

3. ความรับผิดชอบ 
1. คณะกรรมการฯ แจ้งให้ผู้วิจัยทราบถึงข้อกําหนดในการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ 
2. กรณีโครงการวิจัยมีผู้ทบทวนโครงร่างการวิจัย เลขานุการคณะกรรมการฯ มอบหมายให้ผู้ทบทวนโครง

ร่างการวิจัย จํานวน 1 ท่าน ที่เคยเป็นผู้ทบทวนโครงร่างการวิจัยที่ส่งเข้าพิจารณาคร้ังแรกเป็นผู้ทบทวน
รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ 

3. กรณีโครงการวิจัยไม่มีผู้ทบทวนโครงร่างการวิจัย เลขานุการคณะกรรมการฯ แต่งต้ังผู้ทบทวนโครงร่าง
การวิจัย (Reviewer) เป็นผู้ทบทวนรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ 

4. ตารางแสดงขัน้ตอนการดําเนินการ 
ขั้นตอน การดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 รับรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากผู้วิจัย เจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการฯ 

2 
มอบหมายรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ให้ผู้

ทบทวนโครงร่างการวิจัย 
เลขานุการคณะกรรมการฯ 

3 พิจารณารายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ผู้ทบทวนโครงร่างการวิจัย/คณะกรรมการฯ 
4 แจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้วิจัย เลขานุการคณะกรรมการฯ 
5 การจัดเก็บเอกสาร เจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการฯ 

5. หลักการปฏิบติั 
5.1 การรับรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากผู้วิจัย 

1. หลักการคัดเลือกรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ เพ่ือมอบหมายให้ผู้ทบทวนโครงร่างการวิจัย 
(Reviewer) นําเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการฯ ได้แก่ 

1. เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรง ได้แก่ ตาย รุนแรง และอาจทําให้เสียชีวิตต้องรักษา
ในโรงพยาบาล พิการหรือทุพพลภาพ หรือทารกพิการแต่กําเนิดที่อาจเก่ียวข้อง 
(Possibly related) หรือน่าจะเก่ียวข้อง (Probably related) หรือเก่ียวข้องแน่นอน 
(Definitely related) หรื อ ไม่ รู้ ว่ า เ ก่ี ยวข้ อ งหรื อ ไม่  (Unknown) กับการทํ า วิ จั ย 
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2. เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ไม่คาดคิดมาก่อน (Unexpected) เลขานุการคณะกรรมการฯ 
พิจารณามอบหมายให้ผู้ทบทวนโครงร่างการวิจัย (Reviewer) จํานวน   1 ท่าน เพ่ือ
ทบทวนรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ 

3.   เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์อ่ืนๆ ให้เลขานุการคณะกรรมการฯ เสนอประธานคณะกรรมการฯ 
เพ่ือพิจารณา  

5.2 การมอบหมายรายงานเหตุการณ์ไม่พงึประสงค์ใหผู้ท้บทวนโครงรา่งการวิจัย 
ผู้ทบทวนโครงร่างการวิจัยที่ได้รับมอบหมายพิจารณารายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์นําเสนอในที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ประธานคณะกรรมการฯ นําการอภิปรายเพ่ือขอมติที่ประชุมในการสรุปผลการพิจารณา 
5.3 การพิจารณารายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค ์

ผลการพิจารณารายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ อาจเป็นข้อใดข้อหน่ึง ต่อไปน้ี  
1. รับทราบ 
2. ขอให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงร่างการวิจัยหรือเอกสารการให้ความยินยอมโดยได้รับข้อมูล 
3. ขอข้อมูลเพ่ิมเติม และ/หรือส่งคณะกรรมการฯ ที่ได้รับมอบหมายไปตรวจเย่ียม (Site monitoring 

visit) 
4. ระงับโครงการวิจัยช่ัวคราว (Suspension) หรือยุติโครงการวิจัยก่อนกําหนด (Termination) 

5.4 การแจ้งผลการพจิารณาแก่ผู้วิจัย 
เลขานุการคณะกรรมการฯ ส่งบันทึกแจ้งผลการพิจารณา และวันที่พิจารณาให้ผู้วิจัยทราบ

ภายหลังจากที่ประธานคณะกรรมการฯ ลงนาม 
5.5 การจัดเก็บเอกสาร 

เจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการฯ จัดเก็บสําเนาบันทึกแจ้งผลการพิจารณา พร้อม
เอกสารรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ เข้าแฟ้มโดยจัดเก็บไว้กับแฟ้มโครงร่างการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตนว์ชิระ 

บทที่ 18การพิจารณารายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ 
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6.คํานิยาม 

คํานยิาม ความหมาย 

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ 
(Adverse Event, AE) 

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ใดๆ ซึ่งเกิดขึ้นกับผู้ป่วยหรืออาสาสมัครที่เข้าร่วมการวิจัย 
ซึ่งรวมถึงอาการแสดงที่ผิดปกติ (เช่น ผลการตรวจร่างกาย หรือผลตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการผิดปกติ) อาการ เหตุการณ์ทางคลินิก หรือภาวะเจ็บป่วยที่เกิดขึ้น
ระหว่างที่อาสาสมัครอยู่ระหว่างเข้าร่วมการวิจัย ทั้งน้ีไม่ว่าเหตุการณ์น้ันสัมพันธ์กับ
การท่ีอาสาสมัครเข้าร่วมการวิจัยหรือไม่ เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เป็นสิ่งช้ีให้เห็น
อันตรายทางคลินิกร่างกายและจิตใจ เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ส่วนใหญ่พบในการ
วิจัยทางชีวเวชศาสตร์ แม้ ว่าบางโอกาสก็พบได้ในบริบทของการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 

อาการไม่พึงประสงค์จากยา
ที่ไม่คาดคิดมาก่อน 
(Unexpected Adverse 
Drug Reaction) 

อาการไม่พึงประสงค์ซึ่งลักษณะหรือความรุนแรงไม่เป็นไปตามข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่
เก่ียวข้อง (เช่น ข้อมูลในเอกสารคู่มือผู้วิจัยสําหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการวิจัยซึ่งยัง
ไม่อนุญาตให้ขึ้นทะเบียน หรือเอกสารกํากับยา/ บทสรุปข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ขึ้น
ทะเบียนแล้ว)  

ในสถาบันและนอกสถาบัน 
(Local and Non-Local) 

ในบริบทของโครงการวิจัยพหุสถาบัน เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จัดเป็นในสถาบัน
หรือนอกสถาบันน้ัน เมื่อนักวิจัยทําการวิจัยที่เป็นพหุสถาบัน เหตุการณ์ไม่พึง
ประสงค์ในสถาบันเป็นเหตุการณ์ที่ประสบโดยอาสาสมัครที่นักวิจัยรับเข้าภายใต้
กรอบการพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของตน ในขณะที่
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์นอกสถาบันเป็นเหตุการณ์ที่ประสบโดยอาสาสมัครที่
นักวิจัยรับเข้า ณ สถาบันอ่ืนซึ่งร่วมวิจัยในโครงการเดียวกัน 

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
ชนิดร้ายแรง (Serious 
Adverse Drug Reaction, 
Serious ADR) 

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ใดๆ ทางการแพทย์ที่เกิดขึ้นเมื่อได้รับยาขนาดใดๆ ก็ตาม 
แล้วทําให้ 

- เสียชีวิต 
- เป็นอันตรายคุกคามต่อชีวิต 
- ต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือต้องอยู่โรงพยาบาลนานขึ้น 
- เกิดความพิการ/ ทุพพลภาพที่สําคัญอย่างถาวร หรือ 
- เกิดความพิการ/ ความผิดปกติแต่กําเนิด 
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คํานยิาม ความหมาย 

เหตุการณ์ที่สงสัยว่าจะเป็น
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่
ร้ายแรงและไมค่าดคิด 
(Suspected 
Unexpected Serious 
Adverse Reactions, 
SUSARs) 

เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด (Unanticipated Problems) 
โดยทั่วไปหมายถึงเหตุการณ์ที่ 
(1) ไม่คาดคิดในแง่วิธีการวิจัยและประชากรที่ทําการศึกษา 
(2) ช้ีแนะว่า การวิจัยทําให้อาสาสมัครหรือผูอ่ื้นเกิดความเสี่ยงต่ออันตรายอัน
สัมพันธ์กับการวิจัยมากกว่าที่เคยทราบหรือตระหนักรู้มาก่อน 

 

เหตุการณ์ไม่พงึประสงค์ที่ไม่คาดคิด (Unexpected Adverse Event)  
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ไม่คาดคิดเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยทราบหรือคาดคิดมา
ก่อนอันเป็นผลจาก 

(1) วิธีและปฏิสัมพันธ์ที่ใช้ในการวิจัย  
(2) การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวที่บ่งช้ีตัวบุคคลได้ในโครงการวิจัย  
(3) โรค ความผิดปกติ หรือภาวะเจ็บป่วยของอาสาสมัครที่ซ่อนอยู่ และ/หรือ  
(4) กรณีอ่ืนๆ ที่ไมส่ัมพันธ์กับการวิจัย โรค ความผิดปกติ หรือภาวะเจ็บป่วย

ของอาสาสมัครที่ซ่อนอยู่ 
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7.ภาคผนวก 

ภาคผนวก ก แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ 
ภาคผนวก ข แนวทางปฏิบัติในการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรงในสถาบัน 
ภาคผนวก ค แนวทางปฏิบัติในการรายงาน SUSARS ในสถาบัน 
ภาคผนวก ง รายการหรือแบบสรุปจากผู้สนับสนุนการวิจัย 

8.เอกสารอ้างอิง  
1. กองควบคุมยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข. (2552). ICH Good 

Clinical Practice Guideline แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี ฉบับภาษาไทย (ปรับปรุง
ใหม่). นนทบุรี: โปรแกรมคอมพิวกราฟฟิค 

2. ธาดา  สืบหลินวงศ์และคณะ (บรรณาธิการ) ชมรมจริยธรรมการทําวิจัยในคนในประเทศไทย. (2551). 
แนวทางจริยธรรมการทําวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ. 2550. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

3. ชมรมจริยธรรมวิจัยในคนในประเทศไทย (FERCIT). (2554). แนวทางปฏิบัติการรายงานเหตุการณ์ไม่พึง
ประสงค์ จากการประชุมสัมมนา “Achieving Guidance in Clinical Trial Safety Information 
Among Stakeholder” 
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ภาคผนวก ก  แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พงึประสงค ์
 

เอกสารหมายเลข ๑๔ (NV ERB 14) 

 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนน ี

นพรัตน์วชิระ 

แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ใน
โครงการวิจยั 

 
รหัสโครงการ............................................................... ได้รับอนุมัติเมื่อวันที่............................................................. 
ช่ือโครงการวิจัย (ภาษาไทย)...................................................................................................................................... 
ช่ือโครงการวิจัย (ภาษาอังกฤษ)................................................................................................................................ 
ช่ือหัวหน้าโครงการวิจัย.............................................................................................................................................. 
สังกัด.......................................................................................................................................................................... 
ระยะเวลาการดําเนินการ........................................................................................................................................... 
แหล่งทุน......................................................................................................จํานวน............................................บาท 
โปรดระบุรายละเอียดของการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ในโครงการวิจัย 

วัน/เดือน/ป ี
เวลาที่เกิดเหตุ 

เหตุการณ์ไม่พงึประสงค ์ ผลกระทบต่ออาสาสมัคร แนวทางป้องกัน/แก้ไข 

    

 
การดําเนินการภายหลังการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ในโครงการ 
 หยุดดําเนินการวิจัย โดย 
  ปิดโครงการ 
  ปรับเปลี่ยนกระบวนการวิจัย โดยได้ย่ืนเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่............................. 
 ดําเนินการวิจัยต่อ โดย 
  ไม่ปรับเปลี่ยนกระบวนการวิจัย 
  เพ่ิมมาตรการในการเฝ้าระวังและย่ืนเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่................................. 
  ปรับเปลี่ยนกระบวนการวิจัย โดยได้ย่ืนเสนอคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่................................................ 
  

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

หัวหน้าโครงการวิจัย 
    วันที่..................เดือน........................พ.ศ..................... 
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ภาคผนวก ข แนวทางปฏิบติัในการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงคท์ี่ร้ายแรงในสถาบัน 

 

ต้องรายงานอะไร กรอบเวลาสง่รายงาน รายงานอย่างไร ใครรายงานต่อใคร 

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่
ร้ายแรงในสถาบันที่ทําให้
อาสาสมัครเสยีชีวิตหรือ
เป็นอันตรายคุกคามชีวิต
อาสาสมัคร 

ทันที ภายใน 24 ช่ัวโมง
หลังผู้วิจัยหลักทราบ
เหตุการณ์ 

ใช้แบบรายงานเดียวกับ
ของผู้สนับสนุนการวิจัย 

ผู้วิจัยหลักรายงานต่อ
คณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัย 

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่
ร้ายแรงในสถาบันที่ไม่
ถึงกับทําให้อาสาสมัคร
เสียชีวิตหรือเป็นอันตราย
คุกคามชีวิตอาสาสมัคร 

ทันที ภายใน 7 วันหลัง
ผู้วิจัยหลักทราบ
เหตุการณ์ 

ใช้แบบรายงานเดียวกับ
ของผู้สนับสนุนการวิจัย 

ผู้วิจัยหลักรายงานต่อ
คณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัย 
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตนว์ชิระ 

บทที่ 18การพิจารณารายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ 
Review of Adverse Event Report 

 
ภาคผนวก ค แนวทางปฏิบติัในการรายงาน SUSARS ในสถาบัน 

 

ต้องรายงานอะไร กรอบเวลาสง่รายงาน 
รายงาน
อย่างไร 

ใครรายงานต่อใคร 

SUSARs ในสถาบันที่ทํา
ให้อาสาสมัครเสียชีวิต
หรือเป็นอันตรายคุกคาม
ชีวิตอาสาสมัคร 

- รายงานโดยเร็วภายใน 7 วัน 
หลังจากผู้สนับสนุนทุนวิจัยทราบ
เหตุการณ์  
- ข้อมูลจากการติดตามท่ีเก่ียวข้อง
และรายงานที่สมบูรณ์โดยเรว็ 
ภายในอีก 8 วัน (หากรายงานฉบับ
แรกไม่สมบูรณ)์  
- ข้อมลูใหม่ทีส่ําคัญในรูปรายงาน
การติดตามผลภายใน 15 วัน  

CIOMS form ผู้สนับสนุนการวิจัย
รายงานต่อคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัย 

SUSARs ในสถาบันที่ไม่
ถึงกับทําให้อาสาสมัคร
เสียชีวิตหรือเป็นอันตราย
คุกคามชีวิตอาสาสมัคร 

• โดยเร็วภายใน 15 วัน หลังจาก
ผู้สนับสนุนทุนวิจัยทราบ
เหตุการณ์  

• ข้อมูลการติดตามผลเพ่ิมเติมควร
จัดส่งโดยเร็ว 

CIOMS form ผู้สนับสนุนการวิจัย
รายงานต่อคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัย 
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตนว์ชิระ 

บทที่ 18การพิจารณารายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ 
Review of Adverse Event Report 

 
ภาคผนวก ง รายการหรือแบบสรุปจากผูส้นับสนุนการวิจัย 

 
การแสดงรายการหรือแบบสรุปจากผูส้นบัสนนุการวิจัยต้องมีข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี ้

1. รหัสโครงการวิจัย  
2. รหัสอาสาสมัครในโครงการวิจัย  
3. รหัสอ้างอิงผู้ป่วย  
4. ประเทศที่รายงานอาสาสมัคร  
5. อายุและเพศอาสาสมัคร  
6. ขนาดยาวิจัยที่ให้ต่อวัน   
7. วันที่เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (ถ้าหาไม่ได้ ให้ประมาณเวลาที่เกิดเหตุการณ์หลังเริ่มให้ยา) 
8. วันที่รักษา (ถ้าหาไม่ได้ ให้ประมาณจากระยะเวลาที่รักษา)  
9. เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (บรรยายเหตุการณ์ตามท่ีรายงาน และถ้าจําเป็นเขียนตามที่ผู้สนับสนุน

การวิจัยประเมินไว้)  
10. ผลลัพธ์ของผู้ป่วย (เช่น หายแล้ว เสียชีวิต ดีขึ้น มีผลตามมา ไม่ทราบ) ใช้ผลลัพธ์ที่แย่ที่สุดต่างๆ 

กันสําหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายอย่าง  
11. ข้อคิดเห็น ถ้าเก่ียวข้อง (เช่น การประเมินสาเหตุถ้าผู้สนับสนุนการวิจัยไม่เห็นด้วยกับผู้รายงาน ยา

ที่ให้ร่วมสงสัยว่ามีบทบาทในในการเกิดเหตุการณ์โดยตรงหรือโดยปฏิสัมพันธ์ ข้อบ่งช้ีในการรักษา
ด้วยยาที่สงสัย ผลการหยุดยา/ กลับให้ยาใหม่) 

12. ผลการเปิดรหัสในกรณีที่  SUSARs คาดคิดแบบปิด  (unblinding results in the case of 
unblinded SUSARs expectedness) 

 
 

  



177 
 

 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 19 
 

การติดต่อส่ือสาร 
Communication Records 
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตนว์ชิระ 

บทที่ 19การติดต่อสื่อสาร 
Communication Records 

 
 

สรุปการจัดทําวิธีดําเนินการมาตรฐาน 
การติดต่อสื่อสาร 

 

ฉบบัท่ี 3/ 2558 

เตรียมโดย 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ 

วันที ่ 14 สิงหาคม 2558 

ทบทวนโดย 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ชุดที่ 2 

วันที่ทบทวน 25 สิงหาคม 2558 

อนุมัติโดย ดร.มัณฑนา เหมชะญาติ 

ตําแหน่ง ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ 

วันที่อนุมัติ 15 กันยายน 2558 
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตนว์ชิระ 

บทที่ 19การติดต่อสื่อสาร 
Communication Records 

 

สารบัญ 
 
 ลําดบัเรื่อง         หน้า 
 

1. วัตถุประสงค์         180 
2. ขอบเขต          180 
3. ความรับผิดชอบ         180 
4. ตารางแสดงขั้นตอนการดําเนินการ       180 
5. หลักการปฏิบัติ         180 

5.1 เอกสารการติดต่อสื่อสาร       180 
5.2 ข้อความในเอกสาร/ หนังสือ       180 
5.3 การแจกจ่ายเอกสาร/ หนังสือ       181 

6. คํานิยาม          181 
7. ภาคผนวก         181 
8. เอกสารอ้างอิง       181 
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตนว์ชิระ 

บทที่ 19การติดต่อสื่อสาร 
Communication Records 

 
1. วัตถุประสงค ์

เพ่ือเป็นแนวทางสําหรับคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการฯ ในการติดต่อสื่อสารกับ
ผู้วิจัย ผู้ให้ทุนวิจัย อาสาสมัครที่เข้าร่วมในโครงการวิจัย และสถาบันอ่ืนๆ 
2. ขอบเขต 

วิธีดําเนินการมาตรฐานครอบคลุมการติดต่อสื่อสารทุกประเภทรวมถึงโทรศพท์และ E- mail ที่เก่ียวข้องกับ
โครงการวิจัยซึ่งได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ 
3. ความรับผิดชอบ 

เมื่อมีการติดต่อสื่อสารที่เก่ียวข้องกับโครงการวิจัยซึ่งได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการฯ อาจจะต้อง
เป็นในรูปเอกสาร  หนังสือ  โทรศัพท์  หรือ E-mail 
4. ตารางแสดงขัน้ตอนการดําเนินการ 

ขั้นตอน การดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 เอกสารการติดต่อสื่อสาร 
กรรมการฯ/ ประธานคณะกรรมการฯ 
เจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการฯ 

2 บันทึกข้อความในเอกสาร/ หนังสือ 
กรรมการฯ/ ประธานคณะกรรมการฯ 
เจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการฯ 

3 การแจกจ่ายเอกสาร/ หนังสือ 
กรรมการฯ/ ประธานคณะกรรมการฯ 
เจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการฯ 

4 
 

การเก็บเอกสาร/ หนังสือ เจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการฯ 

5. หลักการปฏิบติั 
5.1 เอกสารการติดต่อสื่อสาร 

เอกสารการติดต่อสื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษรอาจทําได้หลายวิธี ได้แก่ การเขียนด้วยลายมือ การพิมพ์ หรือการ
พิมพ์เก็บไว้ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ E-mail เบอร์โทรศัพท์ 

5.2 ข้อความในเอกสาร/ หนังสอื 
เอกสารการติดต่อสื่อสาร ควรประกอบด้วยข้อมูลต่อไปน้ี 
1. วันที่ติดต่อสื่อสาร 
2. ข้อมูลเก่ียวข้องกับโครงการวิจัย เช่น รหัสโครงการวิจัย ผูวิ้จัย ผู้ใหทุ้นวิจัย เป็นต้น 
3. ช่ือผู้ที่ติดต่อด้วย พร้อมทั้งที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ หรืออีเมล ์
4. สรุปข้อมูลที่ต้องการติดต่อสื่อสาร 
5. แผนการติดตามผล (ถ้ามี) 
6. ลงนามผู้บันทกึเอกสาร/ หนังสือ 
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตนว์ชิระ 

บทที่ 19การติดต่อสื่อสาร 
Communication Records 

 
5.3 การแจกจ่ายเอกสาร/ หนังสือ 

เมื่อเตรียมเอกสาร/ หนังสือติดต่อสื่อสารแล้ว ทําสําเนาเอกสารเพ่ือแจกจ่ายหรือเก็บไว้ ดังน้ี 
1. เก็บไว้กับโครงการวิจัยน้ันๆ 
2. แจกจ่ายให้ผู้ทีติ่ดต่อ 

6. คํานยิาม 
  - 

7. ภาคผนวก 
  - 

8. เอกสารอ้างอิง 
1. กองควบคุมยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข. (2552). ICH Good 

Clinical Practice Guideline แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินกิที่ดี ฉบับภาษาไทย (ปรับปรงุ
ใหม่). นนทบุรี: โปรแกรมคอมพิวกราฟฟิค 

2. ธาดา  สืบหลินวงศ์และคณะ (บรรณาธิการ) ชมรมจริยธรรมการทําวิจัยในคนในประเทศไทย. (2551). 
แนวทางจริยธรรมการทําวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ. 2550. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
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บทที่ 20 
 

การตรวจเย่ียมเพื่อกํากบัดูแลการวิจัย 
Site Monitoring Visit 
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตนว์ชิระ 

บทที่ 20การตรวจเยี่ยมเพื่อกํากับดูแลการวิจัย 
Site Monitoring Visit 

 
 

สรุปการจัดทําวิธีดําเนินการมาตรฐาน 
การตรวจเยี่ยมเพื่อกํากับดูแลการวิจัย 

 
 

ฉบบัท่ี 3/ 2558 

เตรียมโดย 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ 

วันที ่ 14 สิงหาคม 2558 

ทบทวนโดย 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ชุดที่ 2 

วันที่ทบทวน 25 สิงหาคม 2558 

อนุมัติโดย ดร.มัณฑนา เหมชะญาติ 

ตําแหน่ง ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ 

วันที่อนุมัติ 15 กันยายน 2558 
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตนว์ชิระ 

บทที่ 20การตรวจเยี่ยมเพื่อกํากับดูแลการวิจัย 
Site Monitoring Visit 

 

สารบัญ 
 
 ลําดบัเรื่อง         หน้า 
 

1. วัตถุประสงค์        185 
2. ขอบเขต         185 
3. ความรับผิดชอบ         185-186 
4. ตารางแสดงขั้นตอนการดําเนินการ       186 
5. หลักปฏิบัติ         186 

5.1 การเตรียมการตรวจเย่ียม       186 
5.2 การหลังการตรวจเย่ียม       186 
5.3 รายงานผลการตรวจเย่ียม       186 
5.4 การเก็บรายงานการตรวจเย่ียม       187 

6. คํานิยาม          187 
7. ภาคผนวก         187 

ภาคผนวก ก แบบรายงานการตรวจเย่ียมเพ่ือกํากับดูแลวิจัย    188-189 
8. เอกสารอ้างอิง      187 
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตนว์ชิระ 

บทที่ 20การตรวจเยี่ยมเพื่อกํากับดูแลการวิจัย 
Site Monitoring Visit 

 
1. วัตถุประสงค ์

เพ่ือเป็นแนวทางสําหรับคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการฯ ในการตรวจเย่ียมเพ่ือ
กํากับดูแลการวิจัย อาสาสมัครที่เข้าร่วมในโครงการวิจัย และสถาบันอ่ืนๆ 
2. ขอบเขต 

วิธีดําเนินการมาตรฐานการตรวจเย่ียมเพ่ือกํากับดูแลการวิจัยเป็นการตรวจเย่ียมเพ่ือกํากับดูแลการวิจัย 
1. มีความเสี่ยงสูงต่ออาสาสมัคร 
2. มี SAE 
3. เบ่ียงเบนจากโครงการวิจัย 
4. มีการร้องเรียน 

3. ความรับผิดชอบ 
เมื่อมีการตรวจเย่ียมเพ่ือกํากับดูแลการวิจัยที่เก่ียวข้องกับโครงการวิจัยซึ่งได้รับการพิจารณาโดยคณะ

กรรมการฯ จะต้องเก็บการรายงานการตรวจเยี่ยม ดังน้ี 
1. ผู้วิจัย และผู้ช่วยผู้วิจัย 

1. มีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติตามข้ันตอนวิธีดําเนินการวิจัยที่ระบุในโครงร่างการวิจัยอย่าง
เคร่งครัด 

2. มีปริมาณงานในโครงการวิจัยไม่มากเกินไป เมื่อพิจารณาถึงจํานวนผู้วิจัย และผู้ช่วยวิจัย 
2. สถาบันที่ทําการวิจัย 

1. มีการสนับสนุนการทําโครงการวิจัยน้ันๆ อย่างเหมาะสม 
2. สถานที่ มีความเหมาะสมและเอ้ืออํานวยต่อการทําโครงการวิจัยน้ันๆ   

3. ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการวิจัย 
1. มีการใช้และการควบคุมดูแลผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการวิจัยตามที่ระบุไว้ในโครงร่างการวิจัยที่ได้รับ

การพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการฯ 
4. การให้ความยินยอมโดยได้รับข้อมูล 

1. สุ่มตรวจเอกสารการให้ความยินยอมโดยได้รับข้อมูลว่าอาสาสมัครลงนามในเอกสารฉบับที่
ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการฯ 

2. ในบางกรณีอาจสังเกตขบวนการขอความยินยอมโดยได้รับข้อมูล 
5. อาสาสมัครที่เข้าร่วมในโครงการวิจัย 

1. ได้รับการพิทักษ์ซึ่งสิทธิและความเป็นอยู่ที่ดีอย่างเหมาะสม 
2. ในบางกรณีอาจสัมภาษณ์อาสาสมัครที่เข้าร่วมในโครงการวิจัย 

 
 
  



186 
 

 
6. การรักษาความลับของข้อมูล 

1. มีการเก็บเอกสารข้อมูลของอาสาสมัครที่เข้าร่วมในโครงการวิจัยอย่างเหมาะสมและจํากัดผู้ที่
สามารถเข้าถึงข้อมูลรายงานเหตุการณ์ไม่ถึงประสงค์ 

7. ตรวจสอบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (ถ้ามี) เปรียบเทียบกับรายงานที่ส่งให้คณะกรรมการฯ 
1. วัตถุประสงค์ 
2. ขอบเขต 
3. ความรับผิดชอบ 
4. Flow Chart  

8. การสรุปผลการตรวจเย่ียมและข้อเสนอแนะ 
9. เมื่อสิ้นสุดการตรวจเย่ียม คณะกรรมการกํากับดูแลการวิจัยสรุปผลการตรวจเยี่ยมและให้ข้อเสนอแนะ

แก่ผู้วิจัยพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้วิจัยซักถามหรือให้ข้อมูลเพ่ิมเติม 
4. ตารางแสดงขัน้ตอนการดําเนินการ 

- 
5. หลักปฏิบัติ 

1. การเตรียมการตรวจเยี่ยม 
1.1 ประธานคณะกรรมการฯแต่งต้ังและมอบหมายงานให้คณะกรรมการตรวจเยี่ยม  จํานวนอย่างน้อย 

3 คน ดําเนินการตรวจเย่ียม เพ่ือกํากับดูแลโครงการวิจัยที่มีความเสี่ยงสูงต่ออาสาสมัคร มี SAE 
เบ่ียงเบนจากโครงการวิจัย หรือเป็นโครงการที่มีการร้องเรียน 

1.2 หัวหน้าสํานักงานฯ ประสานกับผู้วิจัย โดยส่งหนังสือแล้วให้ทราบว่าจะมีการตรวจเย่ียมพร้อมทั้ง
นัดหมายวันและเวลา  ก่อนการตรวจเย่ียมอย่างน้อย 2  สัปดาห์ 

2. ภายหลังการตรวจเย่ียม 
2.1 สรุปผลการตรวจเย่ียมในแบบรายงานการตรวจเย่ียมเพ่ือกํากับดูแลการวิจัยและนําเสนอต่อ

ประธานคณะกรรมการฯ ภายใน 2 สัปดาห์ 
2.2 สง่สําเนารายงานการตรวจเย่ียม 1 ฉบับ ให้ผู้วิจัย 

3. รายงานผลการตรวจเย่ียม 
3.1 ประธานคณะกรรมการฯ นําเสนอรายงานการตรวจเย่ียมเพ่ือกํากับดูแลการวิจัยในที่ประชุม
คณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาลงมติ 
3.2 บันทึกการรายงานการตรวจเยี่ยมเพ่ือกํากับดูแลการวิจัยและมติของคณะกรรมการฯ ในรายงาน
การประชุม 
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4. การเก็บรายงานการตรวจเย่ียม 

4.1 รายงานการตรวจเย่ียมเพ่ือกํากับดูแลการวิจัยจะเก็บไว้เป็นส่วนหน่ึงของโครงร่างการวิจัยน้ันและ
ในแฟ้มของคณะกรรมการกํากับดูแลการวิจัย รวมทั้งลงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ 

 
6.คํานิยาม 

คํานยิาม ความหมาย 

คณะกรรมการกํากับดูแลการ
วิจัย 

กรรมการฯและ/หรือ บุคคลภายนอกที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการฯ ให้
เป็นตัวแทนในการตรวจเย่ียมเพ่ือกํากับดูแลการวิจัยและอาจเชิญผู้เช่ียวชาญจาก
ภายนอกวิทยาลัยฯที่ มีความรู้หรือประสบการณ์ที่ ตรง/สอดคล้องกับ
โครงการวิจัยน้ันๆเพ่ือกํากับดูแลการวิจัย 

 
7.ภาคผนวก 
 ภาคผนวก ก. แบบรายงานการตรวจเย่ียมเพ่ือกํากับดูแลวิจัย 
8.เอกสารอ้างอิง 

1. กองควบคุมยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข. (2552). ICH Good 
Clinical Practice Guideline แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินกิที่ดี ฉบับภาษาไทย (ปรับปรงุ
ใหม่). นนทบุรี: โปรแกรมคอมพิวกราฟฟิค 

2. ธาดา  สืบหลินวงศ์และคณะ (บรรณาธิการ) ชมรมจริยธรรมการทําวิจัยในคนในประเทศไทย. (2551). 
แนวทางจริยธรรมการทําวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ. 2550. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
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ภาคผนวก ก.  แบบรายงานการตรวจเย่ียมเพื่อกํากับดูแลวิจัย 

เอกสารหมายเลข ๒๑ (NV ERB 21) 
 

 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตนว์ชิระ 

แบบรายงานการตรวจเยี่ยมเพื่อกํากับดูแลการวิจัย 

 
แบบรายงานการตรวจเยี่ยมเพื่อกํากับดูแลการวิจัย 

วันที่ตรวจเย่ียม........................................................เริ่มเวลา...................................สิ้นสุดเวลา............................ 
ช่ือโครงการวิจัย.................................................................................................................................................. 
รหัสโครงการ...................................................................................................................................................... 
ผู้ให้ทุนวิจัย......................................................................................................................................................... 
ช่ือหัวหน้าโครงการ............................................................................................................................................. 
 
1.โครงการวิจัยผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ 

    ใช่       ไมใ่ช่ 

2.การบันทึกขอ้มูลถูกต้องและตรงกับเอกสารต้นฉบับ     ใช่       ไมใ่ช่ 

3.เอกสารสําคญัครบถ้วน     ใช่       ไมใ่ช่ 

4.ผู้วิจัย  ผู้ช่วยวิจัย มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบุไว้ใน
โครงการวิจัย 

    ใช่       ไมใ่ช่ 

5.สถานทื่ทําวิจัยเหมาะสมและเอ้ืออํานวยต่อการวิจัย     ใช่       ไมใ่ช่ 

6.มีการลงนามของอาสาสมัครในเอกสารให้ความยินยอมโดยได้รับข้อมูลที่
ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการฯ 

    ใช่       ไมใ่ช่ 

  
 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตนว์ชิระ 

บทที่ 20การตรวจเยี่ยมเพื่อกํากับดูแลการวิจัย 
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ภาคผนวก ก.  แบบรายงานการตรวจเย่ียมเพื่อกํากับดูแลการวิจัย(ต่อ) 

7.กระบวนการขอความยินยอมจากอาสาสมัครในเอกสารให้ความยินยอม
โดยได้รับข้อมูลที่ได้รับอนุมัติจาคณะกรรมการ 

 ใช่       ไมใ่ช่ 

8.มีการเก็บเอกสารข้อมูลของอาสาสมัครที่เข้าร่วมในโครงการวิจัยอย่าง
เหมาะสม 

 ใช่       ไมใ่ช่ 

9.อาสาสมัครได้รับการพิทักษ์สิทธ์ิและความเป็นอยู่ที่ดีอย่างเหมาะสม  ใช่       ไมใ่ช่ 

10.ตรวจสอบรายงานเหตุการณืไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรงตรงกับ
รายงานที่ส่งให้คณะกรรมการ 

- จํานวนอาสาสมัครที่ต้องการทั้งหมด 
- จํานวนอาสาสมัครที่ลงนามในเอกสารให้ความยินยอมโดยได้รับ

ข้อมูล 
- จํานวนอาสาสมัครที่ถอนตัว 
- จํานวนอาสาสมัครที่ยังอยู่ในระหว่างการศึกษา 

 

 ใช่       ไมใ่ช่ 

 
    

ข้อคิดเห็น 

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

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

............................................................................................................................................................................ 
     ลงช่ือคณะอนุกรรมการผูต้รวจเย่ียมโครงการวิจัย 

1. ลงช่ือ ........................................................................ 
            ( ................................................................ ) 
2. ลงช่ือ ........................................................................ 

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

       ( ................................................................ ) 
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บทที่ 21 
 

การไม่ปฏิบัติตามข้อกาํหนด 
Non-Compliance/ Protocol Violation 
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตนว์ชิระ 

บทที่ 21การไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนด 
Non-Compliance/ Protocol Violation 

 
 

สรุปการจัดทําวิธีดําเนินการมาตรฐาน 
การไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนด 

 
 

ฉบบัท่ี 3/ 2558 

เตรียมโดย 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ 

วันที ่ 14 สิงหาคม 2558 

ทบทวนโดย 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ชุดที่ 2 

วันที่ทบทวน 25 สิงหาคม 2558 

อนุมัติโดย ดร.มัณฑนา เหมชะญาติ 

ตําแหน่ง ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ 

วันที่อนุมัติ 15 กันยายน 2558 
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตนว์ชิระ 

บทที่ 21การไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนด 
Non-Compliance/ Protocol Violation 

 

สารบัญ 
 
 ลําดบัเรื่อง         หน้า 
 

1. วัตถุประสงค์         193 
2. ขอบเขต          193 
3. ความรับผิดชอบ         193 
4. ตารางขั้นตอน         193 
5. หลักการปฏิบัติ         193 

5.1 การรายงานผลการไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนด     193 
5.2 ผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ      194-195 
5.3 การแจ้งผูวิ้จัย        195 
5.4 การเก็บเอกสารและการติดตามผล      195 

6. คํานิยาม          195 
7. ภาคผนวก         196 
    ภาคผนวก ก แบบฟอร์มการไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนด     197 
8. เอกสารอ้างอิง         196 
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตนว์ชิระ 

บทที่ 21การไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนด 
Non-Compliance/ Protocol Violation 

 
1. วัตถุประสงค ์

เพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินการเมื่อผู้วิจัยหรือสถาบันที่ทําการวิจัยไม่ปฏิบัติตามหลักจริยธรรมของการ
ทําวิจัยในมนุษย์ หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดของคณะกรรมการฯ 
2. ขอบเขต 

วิธีดําเนินการมาตรฐานครอบคลุมทุกโครงการวิจัยในมนุษย์ที่ได้รับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการฯ 
3. ความรับผิดชอบ 

เลขานุการคณะกรรมการฯ มีหน้าที่รวบรวมและบันทึกลงในแบบบันทึกรายการผู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนด
ตามมติคณะกรรมการฯ  
4. ตารางแสดงขัน้ตอนการดําเนินการ 
ขั้นตอน การดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 รายงานการไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนด เลขานุการคณะกรรมการฯ 
2 การตัดสินของคณะกรรมการฯ คณะกรรมการฯ 
3 การแจ้งผู้วิจัย เลขานุการคณะกรรมการฯ 
4 การเก็บเอกสาร เจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการฯ 

5. หลักการปฏิบติั 
 5.1 รายงานผลการไม่ปฏิบติัตามข้อกําหนด (Protocol Violation/ Protocol deviation) 

เหตุการณ์ที่มีการดําเนินการที่เบ่ียงเบนไปจากโครงร่างวิจัย ที่ได้รับการรับรองแล้ว คณะกรรมการฯ 
กําหนดให้ผู้วิจัยรายงานเหตุการณ์ดังกล่าว พร้อมช้ีแจงเหตุผลที่ต้องเบ่ียงเบนไปจากกระบวนการที่ได้รับการรับรอง 
หากผู้วิจัยรายงานมาเองมักเป็นเหตุการณ์ที่ไม่รุนแรง ประธานฯ หรือผู้ที่ได้รับ มอบหมาย จะเป็นผู้ตรวจกรอง
เอกสารและนําเข้าวาระการประชุมเพ่ือแจ้งให้คณะกรรมการจริยธรรมฯ ทราบ โดยไม่ต้องแจ้งให้หยุดพักการวิจัย 
แต่จะต้องให้ผู้วิจัยแจ้งแผนการเพ่ือป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ซ้ําเดิมอีก จึงจะให้การรับรองต่อได้ กรณีที่เป็น
เหตุการณ์รุนแรงหรือมีความเสี่ยงมาก โดยเฉพาะกรณีที่มีผลกระทบต่อสวัสดิภาพของผู้เข้าร่วมวิจัยอย่างรุนแรง  
คณะกรรมการฯ จะต้องแจ้งให้ผู้วิจัยหยุดพักการวิจัยช่ัวคราว โดยไม่สามารถรับผู้เข้าร่วมวิจัยรายใหม่ได้ แต่ในรายท่ี
เข้าสู่กระบวนการวิจัยแล้ว อาจดําเนินกระบวนการต่อได้เฉพาะรายน้ัน และแต่งต้ังคณะอนุกรรมการตรวจเย่ียม
สถานที่ทําวิจัย (site visit) เพ่ือตรวจสอบเหตุการณ์ดังกล่าว แล้วนําผลการตรวจเย่ียมมานําเสนอในที่ประชุม โดย
เลขานุการคณะกรรมการฯ นําปัญหาการไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดของผู้ วิจัย และ/หรือ สรุปรายงานของ
คณะกรรมการกํากับดูแลการวิจัยบรรจุในวาระการประชุม เพ่ือพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการฯ 
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตนว์ชิระ 

บทที่ 21การไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนด 
Non-Compliance/ Protocol Violation 

 
5.2 ผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ 

บันทึกผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ เป็นลายลักษณอั์กษร ในกรณีต่อไปน้ี 
1. แจ้งผู้วิจัยเป็นลายลักษณ์อักษรให้ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

 
2. ตรวจเย่ียมเพ่ือกํากับดูแลการวิจัย (Site monitoring visit) (บทที่ 20 การตรวจเย่ียมเพ่ือกํากับ

ดูแลการวิจัย) 
3. ระงับโครงการวิจัยช่ัวคราว (Suspension) สําหรับโครงการวิจัยที่กําลังดําเนินการ  
 กระบวนการพักการวิจัยช่ัวคราว (Suspension)   

1) เจ้าหน้าที่รับรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง (serious adverse events) หรือ 
           ปัญหาที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า ผู้วิจัยจงใจไม่ปฏิบัติตามโครงการวิจัยที่ได้แจ้งไว้ต่อคณะ  
           กรรมการฯ โดยไม่แจ้งเหตุผล และเป็นการกระทําซ้ําแล้วซ้ําอีก และก่อให้เกิดอันตรายต่อ 
           ผู้เข้าร่วมวิจัย หรือได้รับการร้องเรียนจากผู้เข้าร่วมวิจัย และบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลทะเบียน 
              โครงการ และสืบค้นโครงการวิจัยต้นเรื่อง  
           2)  เสนอประธานฯ พิจารณา ประธานฯ อาจสั่งพักการวิจัยช่ัวคราว หรือนําเข้าที่ประชุมเพ่ือลง 
            มติสัง่พักการวิจัย แล้วแต่ความเร่งด่วน  

3)  จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการฯ วาระเร่งด่วน หรืออาจเป็นการประชุมตามวาระ ภายใน 7 
วันหลังรับรายงานจากผู้วิจัย เพ่ือพิจารณาแต่งต้ังคณะผู้เย่ียมสํารวจสถานที่วิจัย ซึ่งประกอบด้วย
บุคคลไม่น้อยกว่า 3 คน ทําบันทึกแจ้งผู้วิจัย  แจ้งขอทําการเย่ียมสํารวจสถานที่วิจัย แจ้งมิให้รับ
ผู้เข้าร่วมวิจัยรายใหม่ แต่ให้ดําเนินการวิจัยที่ยังคงค้างอยู่ไม่แล้วเสร็จกับผู้เข้าร่วมวิจัยรายเดิมได้ 
โดยเฉพาะในกรณีที่ผู้เข้าร่วมวิจัยจําเป็นต้องได้รับยา หรือการปฏิบัติเพ่ือการรักษาโรคที่เป็นอยู่ 
โดยคาดว่าการปฏิบัติดังกล่าวจะไม่เกิดอันตรายกับผู้เข้าร่วมวิจัยรายน้ัน หากมีโอกาสท่ีจะเกิด
อันตรายก็ให้พักการดําเนินการวิจัยไว้ก่อน 
 4)  ดําเนินการเย่ียมสํารวจสถานที่วิจัยเพ่ือนําข้อมูลเสนอต่อที่ประชุม ในการพิจารณาลงความเห็น
ว่าจะยังคงรับรองโครงการวิจัยน้ันต่อไป โดยให้ผู้วิจัยเพ่ิมมาตรการป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์น้ันซ้ํา
อีก หรือยุติการรับรอง 

4. ยุติโครงการวิจัยก่อนกําหนด (Termination) สําหรับโครงการวิจัยที่กําลังดําเนินการ 
1) หากเหตุการณ์มีความรุนแรงมาก และคณะอนุกรรมการ ได้ตรวจสอบแล้วว่า ข้อมูลที่ได้รับน้ัน
เป็นจริง ที่ประชุมคณะกรรมการฯ อาจลงมติยุติการรับรอง 
2) เมื่อที่ประชุมมีมติให้ยุติการรับรองโครงการวิจัยแล้ว คณะกรรมการฯ จะทําบันทึกไปยังบุคคล
ต่อไปน้ีทันทีหรืออย่างช้าภายใน 2 สัปดาห์ ได้แก่ 1) หัวหน้าโครงการวิจัย 2) ผู้ให้ทุน 3) 
ผู้บังคับบัญชาช้ันต้น ได้แก่ หัวหน้าหน่วยหรือเทียบเท่า โดยโครงการวิจัยที่ถูกยุติการรับรองจาก
คณะกรรมการฯ แล้ว จะไม่สามารถดําเนินการต่อไปได้   
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บทที่ 21การไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนด 
Non-Compliance/ Protocol Violation 

 5.บันทึกช่ือผู้วิจัยที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดลงในแบบบันทึกรายการผู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนด (Non-
compliance or protocol violation form)  

5.3 การแจ้งผูวิ้จัย 
1. ร่างบันทึกแจ้งผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ  
2. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและภาษา 
3. ประธานคณะกรรมการฯ ลงนามและลงวันที่ ที่พิจารณา 
4. ทําสําเนาเอกสารบันทึก   
5. ส่งต้นฉบับบันทึกให้ผู้วิจัย 
6. สําเนาบันทึก ส่งให้แหล่งทุนวิจัยที่สนับสนุนและ/หรือส่งให้ผู้บริหารของหน่วยงานต้นสังกัด 

 5.4 การเก็บเอกสารและการติดตามผล 
1. สําเนาบันทึก 2 ชุด เก็บไว้ที่สํานักงานคณะกรรมการฯ โดยเก็บไว้ในทะเบียนผู้วิจัยที่ไม่ปฏิบัติตาม

ข้อกําหนด 1 ชุด และแนบกับโครงร่างการวิจัยที่พบการไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนด 1 ชุด 
2. บันทึกช่ือผู้วิจัยที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดในระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
3. ติดตามผลการปฏิบัติของผู้วิจัยในช่วงเวลาที่เหมาะสม 

 
 6.คํานิยาม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

คํานยิาม ความหมาย 

การไม่ปฏิบัติตาม
ข้อกําหนด 

Non-compliance 
การ ไม่ป ฏิ บั ติตามแนวทางการป ฏิ บั ติการ วิจั ยทางคลิ นิ กที่ ดี ข อง 
International  Conference on Harmonization Good Clinical Practice 
(ICHGCP) หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดของคณะอนุกรรมการฯ 

 
Protocal violation/ deviation 
การเบ่ียงเบนวิธีดําเนินการวิจัยจากที่ระบุในโครงร่างการวิจัยที่ได้รับการ
พิจารณารับรองจากคณะกรรมการฯ 

คณะกรรมการฯ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
คณะกรรมการ
กํากับดูแลการวิจัย 

คณะกรรมการกํากับดูแลการวิจัยที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการฯ ให้
ทําการตรวจเยี่ยมเพ่ือกํากับดูแลการวิจัย 
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บทที่ 21การไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนด 
Non-Compliance/ Protocol Violation 

 
7.ภาคผนวก 

  ภาคผนวก ก แบบฟอร์มการไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนด 
8.เอกสารอ้างอิง 

1. กองควบคุมยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข. (2552). ICH Good 
Clinical Practice Guideline แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี ฉบับภาษาไทย 
(ปรับปรุงใหม่). นนทบุรี: โปรแกรมคอมพิวกราฟฟิค 

2. ธาดา  สืบหลินวงศ์และคณะ (บรรณาธิการ) ชมรมจริยธรรมการทําวิจัยในคนในประเทศไทย. 
(2551). แนวทางจริยธรรมการทําวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ. 2550. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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ภาคผนวก ก แบบฟอร์มการไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนด 
เอกสารหมายเลข ๑๓ (NV ERB 13) 

 

 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตนว์ชิระ 

แบบรายงานการเบี่ยงเบน / การไม่ปฏบิัตติามขอ้กําหนด 

รหัสโครงการ..................................................... ได้รับอนุมัติเมื่อวันที่.............................................................. 
ช่ือโครงการวิจัย (ภาษาไทย)............................................................................................................................ 
ช่ือโครงการวิจัย (ภาษาอังกฤษ)...................................................................................................................... 
ช่ือหัวหน้าโครงการวิจัย................................................................................................................................... 
สังกัด............................................................................................................................................................... 
ระยะเวลาการดําเนินการ................................................................................................................................. 
แหล่งทุน.............................................................................................จํานวน............................................บาท 
รายละเอียดของการเบ่ียงเบน/ การไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนด 
 Major    Minor   Violation 
รายละเอียด...................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
ผลการดําเนินการ............................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
ผู้รายงาน........................................................................................ 
วันที่……………………………………………………………………………………. 
ผลการตัดสินใจของคณะกรรมการฯ 

1. รับทราบ 
2. ตักเตือน 
3. หยุดโครงการ 
4. เพิกถอนการรับรองช่ัวคราว 
5. เพิกถอนการรับรอง 
6. ปฏิเสธการพิจารณาโครงการวิจัยใหม่ในอนาคต 
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บทที่ 22 
 

การบรหิารจัดการเอกสารโครงการวิจัยที่กําลังดําเนินการ 
Maintenance of  Study Files 
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บทที่ 22การบริหารจัดการ 
เอกสารโครงการวิจัยที่กําลังดําเนินการ 

Maintenance of  Study Files 
 
 

สรุปการจัดทําวิธีดําเนินการมาตรฐาน 
การบริหารจัดการเอกสารโครงการวิจัยที่กําลังดําเนินการ 

 
 

ฉบบัท่ี 3/ 2558 

เตรียมโดย 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ 

วันที ่ 14 สิงหาคม 2558 

ทบทวนโดย 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ชุดที่ 2 

วันที่ทบทวน 25 สิงหาคม 2558 

อนุมัติโดย ดร.มัณฑนา เหมชะญาติ 

ตําแหน่ง ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ 

วันที่อนุมัติ 15 กันยายน 2558 
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1. วัตถุประสงค ์
เพ่ือเป็นแนวทางในการเตรียม รวบรวม และเก็บรักษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับโครงการวิจัยที่ได้รับการ

พิจารณารับรองจากคณะกรรมการฯ และโครงการวิจัยกําลังดําเนินการอยู่ ทั้งน้ี เพ่ือความสะดวกในการค้นหา 
และคงไว้ซึ่งการรักษาความลับของข้อมูล 
2. ขอบเขต 

วิธีดําเนินการมาตรฐานครอบคลุมการบริหารจัดการโครงร่างการวิจัยทุกโครงการที่ได้รับการพิจารณา
รับรองจากคณะกรรมการฯ ที่กําลังดําเนินการอยู่ต้ังแต่กระบวนการเก็บรวบรวมเอกสารจนถึงการทําลายเอกสาร 
3. ความรับผิดชอบ 

เลขานุการคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการฯ มีหน้าที่บริหารจัดการ โดยเตรียม 
รวบรวม และเก็บรักษาเอกสารที่เก่ียวข้องกับโครงการวิจัยตามระยะเวลาที่กําหนด เพ่ือความสะดวกในการ
ค้นหา และคงไว้ซึ่งการรักษาความลับของข้อมูล 
4. ตารางแสดงขัน้ตอนการดําเนินการ 
ขั้นตอน การดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 
การรวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกับ

โครงการวิจัย 
เลขานุการคณะกรรมการฯ/ 

เจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการฯ 

2 การบริหารจัดการแฟ้มเอกสารโครงการวิจัย 
เลขานุการคณะกรรมการฯ/ 

เจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการฯ 
5. หลักการปฏิบติั 

 5.1 การรวบรวมเอกสารทีเ่ก่ียวข้องกับโครงการวิจัย 
เก็บเอกสารที่เก่ียวข้องกับโครงการวิจัย โดย 
1. จัดหมวดหมู่ของเอกสาร 
2. แฟ้มเอกสารโครงการวิจัย ซึง่ประกอบด้วยเอกสาร ดังน้ี 

1. แบบรายงานการส่งโครงร่างการวิจัยเพ่ือพิจารณาครั้งแรก (Initial review submission 
form)  

2. เอกสารคู่มือผู้วิจัย (Investigator’s brochure) (ถ้ามี) 
3. เอกสารที่ได้รับการพิจารณารับรอง ได้แก่ โครงร่างการวิจัย ส่วนแก้ไขเพ่ิมเติมโครงร่าง

การวิจัย เอกสารการให้ความยินยอมโดยได้รับข้อมูล ใบโฆษณา  เป็นต้น 
4. หนังสือรับรอง และเอกสารอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องของคณะกรรมการฯ ที่ส่งให้ผู้วิจัย 
5. รายงานความก้าวหน้าของการวิจัย 
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3. ทําปกใบสรุปแฟ้มเอกสารโครงการวิจัย ประกอบด้วย 
1. รหัสโครงการวิจัย 
2. ช่ือผู้วิจัย 
3. ช่ือผู้ให้ทุนวิจัย 

4. สารบัญแฟ้มเอกสารโครงการวิจัย ได้แก่ 
1. ช่ือผู้วิจัย ตําแหน่ง สังกัด ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรสาร อีเมล์ 
2. ผู้ให้ทุนวิจัย พร้อมทั้งช่ือผู้ที่จะติดต่อได้ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรสาร อีเมล์ 
3. เอกสารโครงร่างการวิจัยที่ได้รับการพิจารณารับรอง รวมท้ังเอกสารการให้ความยินยอม

โดยได้รับข้อมูล 
4. หนังสือแจ้งผลการพิจารณา 
5. จดหมายหรือเอกสารติดต่อระหว่างคณะกรรมการฯ และผู้วิจัย 
6. ส่วนแก้ไขเพ่ิมเติมโครงร่างการวิจัย 
7. รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ 
8. รายงานความก้าวหน้าของการวิจัย 
9. รายงานการวิจัยแล้วเสร็จ 
10. รายงานการตรวจเยี่ยมและผลการตัดสิน (ถ้ามี) 

 5.2 การบรหิารจัดการแฟ้มเอกสารโครงการวิจัย 
1. รวบรวมและจัดหมวดหมู่เอกสารต้นฉบับที่เก่ียวข้องกับโครงการวิจัย 
2. ทําปกใบสรุปแฟ้มเอกสารโครงการวิจัย 
3. ลงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
4. เก็บแฟ้มเอกสารโครงการวิจัยในห้องที่ปลอดภัยและจํากัดผู้เข้าถึง 
5. การเก็บรักษาแฟ้มเอกสารโครงการวิจัย ต้องเก็บไว้อย่างน้อย 3 ปี ภายหลังจากการวิจัย

เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว หลังจากน้ันจัดการทําลายเอกสาร โดยใช้เคร่ืองย่อยเอกสาร และตัด
แผ่นดิสก์ 

6.คํานิยาม 
คํานยิาม ความหมาย 

โครงการวิจัยที่กําลัง
ดําเนินการ (Study file) 

โครงการวิจัยที่กําลังดําเนินการคัดเลือก หรือติดตามอาสาสมัครตามท่ี
ระบุในโครงร่างการวิจัยที่ได้รับการพิจารณารับรอง 

 
  



203 
 

 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตนว์ชิระ 

บทที่ 22การบริหารจัดการ 
เอกสารโครงการวิจัยที่กําลังดําเนินการ 

Maintenance of  Study Files 
 

6. ภาคผนวก 
- 

7. เอกสารอ้างอิง 
1. กองควบคุมยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข. (2552). ICH Good 

Clinical Practice Guideline แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี ฉบับภาษาไทย 
(ปรับปรุงใหม่). นนทบุรี: โปรแกรมคอมพิวกราฟฟิค 

2. ธาดา  สืบหลินวงศ์และคณะ (บรรณาธิการ) ชมรมจริยธรรมการทําวิจัยในคนในประเทศไทย. 
(2551). แนวทางจริยธรรมการทําวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ. 2550. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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สรุปการจัดทําวิธีดําเนินการมาตรฐาน 
การเก็บและการค้นเอกสารโครงการวิจัย 

 
 

ฉบบัท่ี 3/ 2558 

เตรียมโดย 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ 

วันที ่ 14 สิงหาคม 2558 

ทบทวนโดย 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ชุดที่ 2 

วันที่ทบทวน 25 สิงหาคม 2558 

อนุมัติโดย ดร.มัณฑนา เหมชะญาติ 

ตําแหน่ง ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ 

วันที่อนุมัติ 15 กันยายน 2558 
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1. วัตถุประสงค ์

เพ่ือเป็นแนวทางในเก็บรักษาและค้นหาเอกสารที่เก่ียวข้องกับโครงการวิจัยที่ได้รับการพิจารณารับรองจาก
คณะกรรมการฯ เพ่ือสะดวกต่อการทบทวนและตรวจสอบ 
2. ขอบเขต 

1. วิธีดําเนินการมาตรฐานครอบคลุมการบริหารจัดการโครงร่างการวิจัยและเอกสารที่เก่ียวข้องทุก
โครงการที่ได้รับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการฯ ได้แก่ การเก็บรักษาและค้นหาเพ่ือทบทวน
และตรวจสอบ 

2. การทําสําเนาเอกสารที่ต้องรักษาความลับ โดยบุคคลอ่ืนนอกเหนือจากกรรมการฯ หรือเจ้าหน้าที่
สํานักงานคณะกรรมการฯ ต้องได้รับอนุญาตจากประธานคณะกรรมการฯ และผู้ร้องขอต้องลงนามใน
เอกสารการรักษาความลับ 

3. การทําสําเนาเอกสารที่ต้องรักษาความลับ โดยบุคคลอ่ืนต้องมีการบันทึกในสมุดบันทึกหลักฐาน การทํา
สําเนาเอกสาร และแบบบันทึกการทาํสําเนาเอกสาร ซึ่งเก็บไว้กับเอกสารต้นฉบับ 

3. ความรับผิดชอบ 
เลขานุการคณะกรรมการฯ มีหน้าที่บริหารจัดการคือ เก็บรักษา และค้นหาเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับ

โครงการวิจัย เพ่ือสะดวกต่อการทบทวนและตรวจสอบและคงไว้ซึ่งการรักษาความลับของข้อมูล 

4. ตารางแสดงขั้นตอนการดําเนินการ 
ขั้นตอน การดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 
ภายหลังจากได้รับเอกสารเก่ียวกับ

โครงการวิจัย 
เลขานุการคณะกรรมการฯ 

และเจ้าหน้าทีส่ํานักงานคณะกรรมการฯ 

2 การเก็บรักษาเอกสารโครงการวิจัย  
เลขานุการคณะกรรมการฯ 

และเจ้าหน้าทีส่ํานักงานคณะกรรมการฯ 

3 การค้นหาเอกสารโครงการวิจัย 
เลขานุการคณะกรรมการฯ 

และเจ้าหน้าทีส่ํานักงานคณะกรรมการฯ 
5. หลักการปฏิบติั 

 5.1 ภายหลังจากได้รับเอกสารเก่ียวกับโครงการวิจัย 
ตรวจสอบความครบถ้วนของแฟ้มเอกสารโครงการวิจัย (บทที่ 22 การบริหารจัดการเอกสาร

โครงการวิจัยที่กําลังดําเนินการ) 
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 5.2 การเก็บรกัษาเอกสารโครงการวิจัย 

1. เก็บแฟ้มเอกสารโครงการวิจัยในส่วนเก็บที่แยกเป็นสัดส่วนและง่ายต่อการค้นหาเพ่ือทบทวนหรือ
ตรวจสอบในห้องที่ปลอดภัยและจํากัดผู้เข้าถึงข้อมูล 

2. การเก็บรักษาแฟ้มเอกสารโครงการวิจัยต้องเก็บไว้อย่างน้อย 3 ปี ภายหลังจากการวิจัยเสร็จสิ้น
สมบูรณ์แล้ว เมื่อครบกําหนดจะทาํลายเอกสารโดยการย่อยสลายโดยใช้เครื่องย่อยเอกสารและการ
ตัดแผ่นดิสค์ 

3. ลงข้อมูลโครงการวิจัยในระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
 5.3 การคน้เอกสารโครงการวิจัย 

1. ตระหนักว่าเอกสารโครงการวิจัยที่เป็นเอกสารที่ต้องรักษาความลับ 
2. การขอค้นเอกสารโครงการวิจัยโดยบุคคลอ่ืนนอกเหนือจากกรรมการฯ หรือเจ้าหน้าที่สํานักงาน

คณะกรรมการฯ ต้องมีจดหมายร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษร โดยใช้แบบรายงานขอค้นเอกสาร
โครงการวิจัย พร้อมทั้งลงนามและวันที่ ในแบบบันทึกการขอค้นเอกสาร และได้รับการลงนาม
อนุมัติจากประธานคณะกรรมการฯ 

3. เมื่อเสร็จสิ้นการทบทวนหรือตรวจสอบเอกสารโครงการวิจัย ต้องส่งคืนเอกสารโครงการวิจัยให้
เลขานุการคณะกรรมการฯ เพ่ือนําไปเก็บรักษาไว้ในที่เดิม 

4. บันทึกช่ือและลงนามผู้ขอค้นเอกสารโครงการวิจัย พร้อมทั้งวันที่รับ ส่งคืนและเก็บเอกสาร 
6. คํานยิาม 

  - 
7. ภาคผนวก 

- 
8. เอกสารอ้างอิง 

1. กองควบคุมยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข. (2552). ICH Good 
Clinical Practice Guideline แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินกิที่ดี ฉบับภาษาไทย (ปรับปรงุ
ใหม่). นนทบุรี: โปรแกรมคอมพิวกราฟฟิค 

2. ธาดา  สืบหลินวงศ์และคณะ (บรรณาธิการ) ชมรมจริยธรรมการทําวิจัยในคนในประเทศไทย. (2551). 
แนวทางจริยธรรมการทําวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ. 2550. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
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สรุปการจัดทําวิธีดําเนินการมาตรฐาน 
การสร้างวิธีดําเนินการมาตรฐานงานจริยธรรมวิจัย 

 
 

ฉบบัท่ี 3/ 2558 

เตรียมโดย 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ 

วันที ่ 14 สิงหาคม 2558 

ทบทวนโดย 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ชุดที่ 2 

วันที่ทบทวน 25 สิงหาคม 2558 

อนุมัติโดย ดร.มัณฑนา เหมชะญาติ 

ตําแหน่ง ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ 

วันที่อนุมัติ 15 กันยายน 2558 
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1. วัตถุประสงค ์

เพ่ือเป็นแนวทางในการดํารงไว้ซึ่งการรักษาความลับของต้นฉบับและสําเนาโครงร่างการวิจัยหรือเอกสาร
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
2. ขอบเขต 

วิธีดําเนินการมาตรฐานจะครอบคลุมถึงการจัดการกับเอกสารทุกขั้นตอน โดยรวมถึงการแจกจ่ายและการ
เก็บรักษาเอกสารต่างๆ ได้แก่ โครงร่างการวิจัย รายงานต่างๆ ที่ส่งเข้ามาให้คณะกรรมการฯ รายงานหรือบันทึก
ต่างๆ ของคณะกรรมการฯ รวมท้ังเอกสารอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  
3. ความรับผิดชอบ 

การรักษาความลับของโครงร่างการวิจัย เอกสารของคณะกรรมการฯ และเอกสารอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องเป็นสิ่ง
สําคัญที่กรรมการฯ และเจ้าหน้าที่สํานักงานกรรมการฯ ทุกคน ต้องตระหนักและเคร่งครัดในการปฏิบัติตามคํา
สัญญาในเอกสารเพ่ือการรักษาความลับ 
4. ตารางแสดงขัน้ตอนการดําเนินการ 
ขั้นตอน การดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 การเข้าถึงเอกสาร 
คณะกรรมการฯ 

และเจ้าหน้าทีส่ํานักงานคณะกรรมการฯ 

2 การจัดแบ่งประเภทของเอกสาร 
คณะกรรมการฯ 

และเจ้าหน้าทีส่ํานักงานคณะกรรมการฯ 

3 การทําสําเนาเอกสาร 
คณะกรรมการฯ 

และเจ้าหน้าทีส่ํานักงานคณะกรรมการฯ 

4 แบบบันทึกการทําสําเนาเอกสาร 
คณะกรรมการฯ 

และเจ้าหน้าทีส่ํานักงานคณะกรรมการ 
5. หลักการปฏิบติั 

 5.1 การเข้าถึงเอกสาร 
กรรมการฯ และเจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการฯ ต้องอ่าน เข้าใจ และยอมรับในข้อปฏิบัติ ต่อไปน้ี 
1. ลงนามในเอกสารการรักษาความลับ ก่อนเริ่มการปฏิบัติงาน 
2. สามารถเข้าถึงเอกสารทุกชนิดของสํานักงานคณะกรรมการฯ   
3. สามารถร้องขอเพ่ือนําต้นฉบับและสําเนาของเอกสารของสํานักงานคณะกรรมการฯ ไปใช้เพ่ืองาน

ของคณะกรรมการฯ 
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5.2 การจัดแบ่งประเภทของเอกสารที่ต้องการรักษาความลบั 

1. เอกสารที่ต้องรักษาความลับแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ดังน้ี 
2. โครงร่างการวิจัยและเอกสารที่เก่ียวข้อง ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูล เอกสารการให้ความยินยอม

โดยได้รับข้อมูล ความเห็นของที่ปรึกษา เป็นต้น 
3. เอกสารของคณะกรรมการฯ ได้แก่ รายงานประชุม ผลการพิจารณาหรือคําแนะนําของคณะ

กรรมการฯ เป็นต้น 
4. บันทึกและเอกสารติดต่อ ได้แก่ บันทึกของคณะกรรมการฯ ที่ติดต่อกับผู้วิจัยผู้สนับสนุนแหล่ง

ทุน อาสาสมัคร ที่ปรึกษา ผู้ตรวจเย่ียม เป็นต้น 
5.3 การทําสําเนาเอกสารที่ต้องรกัษาความลับ 

5.3.1 การขอทําสาํเนาเอกสารโดยคณะกรรมการฯ 
1. การทําสําเนาเอกสารที่ต้องรักษาความลับทุกประเภท จะกระทําได้เมื่อนําไปใช้ในงานของ

คณะกรรมการฯ เท่าน้ัน 
2. กรรมการฯ เท่าน้ันที่สามารถร้องขอเพ่ือทําสําเนาเอกสารที่ต้องรักษาความลับ 
3. เจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการฯ เท่าน้ันที่สามารถดําเนินการทําสําเนาเอกสารเม่ือ

กรรมการฯ ร้องขอ 
4. การขอทําสําเนาเอกสารที่ต้องการรักษาความลับโดยคณะกรรมการฯ ต้องบันทึกในสมุด

บันทึกหลักฐานการทําสําเนาเอกสาร และแบบบันทึกการทําสําเนาเอกสาร ซึ่งเก็บไว้กับ
เอกสารต้นฉบับ 

5.3.2 การขอสําเนาเอกสารโดยบุคคลอ่ืน 
1. การขอสําเนาเอกสารที่ต้องรักษาความลับโดยบุคคลอ่ืน นอกเหนือจากกรรมการฯ หรือ

เจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการฯ ต้องได้รับอนุญาตจากประธานคณะกรรมการฯ และ
ผู้ร้องขอต้องลงนามในเอกสารการรักษาความลับ 

2. การขอสําเนาเอกสารที่ต้องการรักษาความลับโดยบุคคลอ่ืน ต้องบันทึกในสมุดบันทึก
หลักฐานการทําสําเนาเอกสาร และแบบบันทึกการทําสําเนาเอกสารซึ่งเก็บไว้กับเอกสาร
ต้นฉบับ 

5.3.3 สมุดบันทึกหลักฐานการทําสําเนาเอกสาร 
1. เก็บไว้ที่สํานักงานคณะกรรมการฯ 
2. ประกอบด้วย ช่ือและการลงนามของผู้รับสําเนาเอกสาร ช่ือผู้ทําสําเนาเอกสาร จํานวน

สําเนาเอกสาร วันที่ที่ทําสําเนาเอกสาร และวัตถุประสงค์ในการขอสําเนา 
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5.4 แบบบันทึกการทําสาํเนาเอกสาร 

1. เก็บไว้กับเอกสารต้นฉบับ 
2. แบบบันทึกการทําสําเนาเอกสาร ไม่ใช่เอกสารที่ต้องรักษาความลับ และสามารถขอตรวจสอบ

ได้ 
6. คํานยิาม 

คํานยิาม ความหมาย 

เอกสาร 
เอกสารที่มีข้อมูลบันทึกในกระดาษ โทรสาร ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (เช่น อีเมล) 
เทป วีดีโอ หรือซีดี 

7. ภาคผนวก 
ภาคผนวก ก แบบบันทึกข้อความการคัดลอกเอกสาร 

8. เอกสารอ้างอิง 
1. กองควบคุมยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข. (2552). ICH Good 

Clinical Practice Guideline แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี ฉบับภาษาไทย 
(ปรับปรุงใหม่). นนทบุรี: โปรแกรมคอมพิวกราฟฟิค 

2. ธาดา  สืบหลินวงศ์และคณะ (บรรณาธิการ) ชมรมจริยธรรมการทําวิจัยในคนในประเทศไทย. 
(2551). แนวทางจริยธรรมการทําวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ. 2550. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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ภาคผนวก ก แบบบันทึกข้อความการคัดลอกเอกสาร 
 

เอกสารหมายเลข ๑๘ 

  บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ    วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ 
ที ่   สธ ๐๒๐๓.๐๙๓๒/ วันที่  
เรื่อง    ขอคดัลอกสําเนาเอกสารเกี่ยวกับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

เรียน  เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์
วชิระ ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ 

ข้าพเจ้า...........................................................................สังกัด..................................................................... 
ได้เสนอโครงการวิจัยเรื่อง (ช่ือภาษาไทย)................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................... 
มีความประสงค์ขอสําเนาเอกสารดังต่อไปน้ี 
๑...................................................................................................................................จํานวน.............................ชุด 
๒...................................................................................................................................จํานวน.............................ชุด 
๓...................................................................................................................................จํานวน.............................ชุด 
๔...................................................................................................................................จํานวน.............................ชุด 
๕...................................................................................................................................จํานวน.............................ชุด 
๖...................................................................................................................................จํานวน.............................ชุด 

 

จึงเรียนมาเพ่ีอโปรดพิจารณา 
 
 
            ............................................................... 

(...........................................................) 
ผู้ขอเอกสาร 
 

เรียน    เจ้าหน้าที่ธุรการงานวิจัย 
 เห็นควรอนุญาตให้คัดลอกเอกสารได้ตามท่ีขอ 

 
 ลงช่ือ .............................................................. 
        (.............................................................) 
เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
      วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ 
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ 

วันที ่ 14 สิงหาคม 2558 

ทบทวนโดย 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ชุดที่ 2 

วันที่ทบทวน 25 สิงหาคม 2558 

อนุมัติโดย ดร.มัณฑนา เหมชะญาติ 

ตําแหน่ง ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ 

วันที่อนุมัติ 15 กันยายน 2558 
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1. วัตถุประสงค ์

เพ่ือเป็นแนวทางในการเตรียมคู่มือการทํางานสําหรับคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่สํานักงานคณะ
กรรมการฯ 
2. ขอบเขต 

วิธีดําเนินการมาตรฐานครอบคลุมการทําคู่มือการทํางานของสํานักงานคณะกรรมการฯ การทํางานของ
คณะกรรมการฯ ต้องเป็นไปตามแนวทางที่กําหนดไว้ในวิธีดําเนินการมาตรฐาน เน่ืองจากหลักการปฏิบัติใน
วิธีดําเนินการมาตรฐานเป็นเพียงกรอบของแนวทางปฏิบัติ จึงจําเป็นต้องมีการสร้างคู่มือการทํางาน ซึ่ง
ประกอบด้วยขั้นตอนการทํางานอย่างละเอียด นอกจากน้ี การแก้ไขเพ่ิมเติมวิธีดําเนินการมาตรฐานต้องผ่าน
ขั้นตอนต่างๆ หลายขั้นตอน รวมทั้งต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน (บทที่ 1 การสร้าง
วิธีดําเนินการมาตรฐาน) การแก้ไขเพ่ิมเติมคู่มือการทํางานสามารถทําได้ง่ายและสะดวกกว่า ทั้งน้ีต้องไม่ขัดต่อ
แนวทางที่กําหนดในวิธีดําเนินการมาตรฐาน 
3. ความรับผิดชอบ 

เลขานุการคณะกรรมการฯ มีหน้าที่มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการฯ สร้างคู่มือการทํางาน 
4. ตารางแสดงขัน้ตอนการดําเนินการ 
ขั้นตอน การดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 จํานวนหัวข้อของคู่มือการทํางาน เลขานุการคณะกรรมการฯ 
2 โครงสร้างของคู่มือการทํางาน เลขานุการคณะกรรมการฯ 
3 พิจารณาเพ่ือขออนุมัติ คณะกรรมการฯ 

4 การใช้คู่มือการทํางาน 
คณะกรรมการฯ 

เจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการฯ 

5 แจกจ่ายคู่มือการทํางาน 
เลขานุการคณะกรรมการฯ 

เจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการฯ 
5. หลักการปฏิบติั 

5.1 จํานวนหวัข้อของคู่มือการทํางาน 
1. หัวข้อคู่มือการทํางานต้องอ้างอิงจากวิธีดําเนินการมาตรฐาน 
2. ลําดับหมายเลขของคู่มือการทํางานใช้รหัสตามเอกสาร 
3. ระบุปีข้างหลังรหัส เช่น คู่มือการทํางาน ฉบับที่ 1 ของ พ.ศ. 2550 ให้ใช้หมายเลขฉบับที่และปี 

พ.ศ. เช่น ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2550 
4. ลําดับฉบับของคู่มือการทํางานใช้หมายเลขตามเอกสาร 
5. การเปลี่ยนแปลงคู่มือการทํางานเพียงเล็กน้อย ให้เปลี่ยนหมายเลขฉบับเป็นเพ่ิมตัวเลขหลังจุด เช่น 

เปลี่ยนจากฉบับที่ 1 เป็นฉบับที่ 1.1  เป็นต้น 
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6. การเปลี่ยนแปลงคู่มือการทํางานในส่วนสําคัญให้เปลี่ยนหมายเลขฉบับ เช่น เปลี่ยนจากฉบับที่ 1 

เป็นฉบับที่ 2  เป็นต้น 
5.2 โครงสร้างของคู่มือการทาํงาน 

1. คู่มือการทํางาน ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 
1. ช่ือหัวข้อ 
2. ฉบับที ่
3. เน้ือหา 

2. บางหัวข้ออาจมีส่วนคํานิยาม เอกสารอ้างอิงหรือภาคผนวก 
5.3 การพิจารณาเพื่ออนุมัติ 

คณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณาและแก้ไขปรับปรุงเพ่ืออนุมัติ 
5.4 การใชคู้่มือการทํางาน 

คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการ ต้องอ่านและเข้าใจในคูม่ือการทํางาน 
5.5 การแจกจ่ายคูมื่อการทํางาน 

คู่มือการทํางานไม่ใช่เอกสารที่ต้องรักษาความลับ สามารถแจกจ่ายสําเนาให้ผู้วิจัยหรอืบุคคลอ่ืนได้ 
6. คํานยิาม 

คํานยิาม ความหมาย 

คู่มือการทํางาน (Guideline) 
วิธีการทํางานที่สอดคล้องกับวิธีดําเนินการมาตรฐาน สามารถนําไปปฏิบัติจริง
และก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 

7. ภาคผนวก 
  - 

8. เอกสารอ้างอิง 
1. กองควบคุมยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข. (2552). ICH Good 

Clinical Practice Guideline แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินกิที่ดี ฉบับภาษาไทย (ปรับปรงุ
ใหม่). นนทบุรี: โปรแกรมคอมพิวกราฟฟิค 

2. ธาดา  สืบหลินวงศ์และคณะ (บรรณาธิการ) ชมรมจริยธรรมการทําวิจัยในคนในประเทศไทย. (2551). 
แนวทางจริยธรรมการทําวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ. 2550. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
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สรุปการจัดทําวิธีดําเนินการมาตรฐาน 
การตรวจสอบคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

 
 

ฉบบัท่ี 3/ 2558 

เตรียมโดย 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ 

วันที ่ 14 สิงหาคม 2558 

ทบทวนโดย 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ชุดที่ 2 

วันที่ทบทวน 25 สิงหาคม 2558 

อนุมัติโดย ดร.มัณฑนา เหมชะญาติ 

ตําแหน่ง ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ 

วันที่อนุมัติ 15 กันยายน 2558 
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สารบัญ 
 
 ลําดบัเรื่อง         หน้า 
 

1. วัตถุประสงค์         224 
2. ขอบเขต         224 
3. ความรับผิดชอบ        224 
4. ตารางขั้นตอน        224 
5. หลักการปฏิบัติ        224 

5.1 การรับแจ้งการตรวจสอบ       224 
5.2 การเตรียมรับการตรวจสอบ      224-225 
5.3 การต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบ     225 
5.4 การปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง      225 
5.5 การเก็บรักษารายงานสรุปผลการตรวจสอบ     225 

6. คํานิยาม         225 
7. ภาคผนวก         226 
8. เอกสารอ้างอิง        226 
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1. วัตถุประสงค ์
เพ่ือเป็นแนวทางในการเตรียมรับการตรวจสอบการทํางานของคณะกรรมการฯ 

2. ขอบเขต 
วิธีดําเนินการมาตรฐานครอบคลุมการเตรียมตัวของคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ทุกคนของสํานักงาน

คณะกรรมการฯ เพ่ือรับการตรวจสอบ 
3. ความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการฯ ต้องปฏิบัติงานตามแนวทางที่ระบุใน
วิธีดําเนินการมาตรฐาน และเตรียมพร้อมในการตอบคําถามของคณะกรรมการตรวจสอบ 
4. ตารางขั้นตอน 
ขั้นตอน การดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 รับแจ้งเรื่องการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการฯ 

2 เตรียมรับการตรวจสอบ 
คณะกรรมการฯ 

และเจ้าหน้าทีส่ํานักงานคณะกรรมการฯ 

3 ต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการฯ 

และเจ้าหน้าทีส่ํานักงานคณะกรรมการฯ 

4 ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง 
คณะกรรมการฯ 

และเจ้าหน้าทีส่ํานักงานคณะกรรมการฯ 
5 เก็บรักษารายงานสรุปผลการตรวจสอบ เจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการฯ 

5. หลักการปฏิบติั 
 5.1 การรับแจ้งการตรวจสอบ 

1. ประธานคณะกรรมการฯ รับทราบกําหนดการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
2. ทําหนังสือแจ้งผู้บริหาร ผ่านคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย เพ่ือขออนุมัติรับการตรวจสอบ 
3. ประธานคณะกรรมการฯ แจ้งให้เลขานุการคณะกรรมการฯ ทราบ 
4. ประธานคณะกรรมการฯ มอบหมายให้คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการฯ 

เตรียมพร้อมรับการตรวจสอบ 
 5.2 การเตรียมรับการตรวจสอบ 

1. ศึกษารายการเตรียมรับการตรวจสอบเอกสาร 
2. ดําเนินการตามรายการเตรียมรับการตรวจสอบ 
3. อ่านทบทวนวิธีดําเนินการมาตรฐาน 
4. ตรวจสอบว่าเอกสารต่างๆ ได้รับการเก็บรักษาในที่ที่เหมาะสม 
5. ตรวจสอบความครบถ้วนของแฟ้มเอกสารโครงการวิจัย 
6. เตรียมห้องประชุมและสิ่งอุปกรณ์ที่ต้องใช้ 
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7. แจ้งวันเวลาของการตรวจสอบ พร้อมทั้งนัดหมายคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่สํานักงานคณะ
กรรมการฯ เพ่ือเข้าร่วมในการตรวจสอบ 

 5.3 การต้อนรบัคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. ประธานคณะกรรมการฯ ต้อนรับ และนําคณะกรรมการตรวจสอบมายังห้องประชุมที่เตรียมไว้ 
2. คณกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการฯ เข้าร่วมในการประชุม 
3. เริ่มการประชุม โดยคณะกรรมการตรวจสอบแจ้งวัตถุประสงค์ และระบุสิ่งที่ต้องการตรวจสอบ 
4. ประธานคณะกรรมการฯ คณะกรรมการฯ เลขานุการคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่สํานักงาน

คณะกรรมการฯ ตอบคําถามของคณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยความสุภาพชัดเจนและตรงตามที่
ปฏิบัติจริง 

5. ค้นหาและจัดเตรียมข้อมูลหรือเอกสารที่กรรมการตรวจสอบร้องขอ 
6. เลขานุการคณะกรรมการฯ จดบันทึกคําวิจารณ์และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 5.4 การปรบัปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง 
1. เลขานุการคณะกรรมการฯ นําเสนอรายงานสรุปผลการตรวจสอบในที่ประชุมคณะกรรมการฯ  
2. ประธานคณะกรรมการฯ ดําเนินการอภิปราย เพ่ือหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง 
3. ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 
4. สรุปผลการปรบัปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่อผู้อํานวยการโดยผ่านคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยฯ 

 5.5 การเก็บรกัษารายงานสรุปผลการตรวจสอบ 
เก็บรักษารายงานสรุปผลการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบในแฟ้ม “การตรวจสอบ” 

6. คํานิยาม 
คํานยิาม ความหมาย 

การตรวจสอบ (Audit) 

การประเมินการทํางานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนอย่างเป็น
ระบบ เพ่ือตรวจสอบว่าการพิจารณาอนุมัติโครงร่างการวิจัยเป็นไปอย่างถูกต้อง
ตรงตามวิธีดําเนินการมาตรฐานที่กําหนด และเป็นไปตามหลักจริยธรรม ได้แก่ 
การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดีของ International Conference on 
Harmonization Good Clinical Practice (ICH GCP) 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการที่มีสิทธิและอํานาจหน้าที่ในการตรวจสอบการพิจารณาด้าน
จริยธรรมเกี่ยวกับโครงการวิจัย ได้แก่ คณะกรรมการผูใ้หทุ้นวิจัย องค์กรที่รับทํา
วิจัยตามสัญญา (Contract Research Organization: CRO) หรือองค์กรที่มี
หน้าที่กํากับดูแล 
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7. ภาคผนวก 
  -  

8. เอกสารอ้างอิง 
1. กองควบคุมยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข. (2552). ICH Good 

Clinical Practice Guideline แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี ฉบับภาษาไทย 
(ปรับปรุงใหม่). นนทบุรี: โปรแกรมคอมพิวกราฟฟิค 

2. ธาดา  สืบหลินวงศ์และคณะ (บรรณาธิการ) ชมรมจริยธรรมการทําวิจัยในคนในประเทศไทย. 
(2551). แนวทางจริยธรรมการทําวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ. 2550. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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สรุปการจัดทําวิธีดําเนินการมาตรฐาน 
การเตรียมแผนการประชุมและรายงานการประชุม 

 
 

ฉบบัท่ี 3/ 2558 

เตรียมโดย 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ 

วันที ่ 14 สิงหาคม 2558 

ทบทวนโดย 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ชุดที่ 2 

วันที่ทบทวน 25 สิงหาคม 2558 

อนุมัติโดย ดร.มัณฑนา เหมชะญาติ 

ตําแหน่ง ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ 

วันที่อนุมัติ 15 กันยายน 2558 
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1. วัตถุประสงค ์
เพ่ือช่วยการบริหารจัดการแผนการประชุม (Meeting agenda) และรายงานการประชุม (Minutes) ต้ังแต่

การเตรียม การแจกจ่าย การบันทึก การตรวจสอบ และการเตรียมบันทึกต่างๆ ของคณะกรรมการฯ 
2. ขอบเขต 

วิธีดําเนินการมาตรฐานครอบคลุมทุกขั้นตอนของการบริหารจัดการเอกสารที่เก่ียวข้องกับการประชุม
คณะกรรมการฯ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนคือ ก่อนการประชุม ระหว่างการประชุม และหลังการประชุม 
3. ความรับผิดชอบ 

1. เลขานุการคณะกรรมการฯ มีหน้าที่ในการควบคุมคุณภาพและความถูกต้องของรายงานการประชุมเมื่อ
การประชุมคณะกรรมการฯ สิ้นสุดลง 

2. รายงานการประชุมต้องผ่านการทบทวนโดยเลขานุการคณะกรรมการฯ 
4. ตารางขั้นตอน 
ขั้นตอน การดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 ก่อนการประชุม 
เจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการฯและ

เลขานุการฯ 

2 ระหว่างการประชุม 
คณะกรรมการฯ ประธานคณะกรรมการฯและ

เจ้าหน้าที่สํานักงานฯ 

3 ภายหลังการประชุม 
เลขานุการคณะกรรมการฯและเจ้าหน้าที่

สํานักงานฯ 

4 การเตรียมรายงานการประชุม 
เจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการฯ และ

เลขานุการคณะกรรมการฯ 
5. หลักการปฏิบติั 
5.1 ก่อนการประชมุ 

1. เจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการฯ และเลขานุการคณะกรรมการฯ ตรวจสอบความครบถ้วนของ
โครงร่างการวิจัยที่ส่งเข้าพิจารณาคร้ังแรก หากโครงร่างการวิจัยมีข้อมูลไม่ครบถ้วนต้องประสาน
กับผู้วิจัยเพ่ือขอข้อมูลเพ่ิมเติม 

2. เลขานุการคณะกรรมการฯ และผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ พิจารณาโครงร่างการวิจัย และ
จัดแบ่งเอกสารท่ีจะนําเสนอ หรือพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการฯ ได้แก่ 

1. โครงร่างการวิจัยที่ส่งเข้าพิจารณาคร้ังแรก (Initial review) 
2. โครงร่างการวิจัยที่ส่งเข้าพิจารณาใหม่ (Resubmission after initial review) 
3. โครงร่างการวิจัยที่ได้รับการพิจารณาแบบเร่งด่วน (Expedited review) 
4. การขอยกเว้นการรับรองด้านจริยธรรมการวิจัย (Exemption) 
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5. ส่วนแก้ไขเพ่ิมเติมโครงร่างการวิจัย 
6. รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (Adverse events) 
7. รายงานความก้าวหน้าของการวิจัย (Continuing review report) 
8. รายงานสรุปผลการวิจัย (Final report) 
9. รายงานการไม่ป ฏิ บั ติตามข้อกําหนดของผู้ วิ จั ย  (Non-Compliance/ protocol 

violation) 
10. รายงานการตรวจเย่ียมเพ่ือกํากับดูแลการวิจัย (Report of site monitoring visit) 
11. รายงานการระงับโครงการวิจัยช่ัวคราว (Suspension) หรือการยุติโครงการวิจัยก่อน

กําหนด (Termination) 
12. เอกสารอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

3. การมอบหมายให้กรรมการฯ เพ่ือทบทวน 
ประธานคณะกรรมการฯ หรือเลขานุการคณะกรรมการฯ มอบหมายให้กรรมการฯ ทบทวนโครง

ร่างการวิจัยแบบเร่งด่วน และโครงร่างการวิจัยที่ส่งเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการฯ โดยให้
เป็นไปตามข้อกําหนดของการพิจารณาโครงร่างการวิจัยแบบเร่งด่วน  
4. การเตรียมเอกสารเพ่ือการประชุม 

1. เตรียมแผนการประชุม 
2. เตรียมโครงร่างการวิจัยที่ส่งเข้ามาเพ่ือการพิจารณาคร้ังแรก โดยโครงร่างการวิจัยที่ส่งภายใน

วันที่ 10 ของเดือนและผ่านการตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล ควรจะได้รับการบรรจุใน
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการฯ ภายในเดือนน้ันๆ 

3. เตรียมโครงร่างการวิจัยที่จะนําเข้าพิจารณาให้กรรมการฯ 
4. เตรียมบันทึกเชิญกรรมการฯ ทุกท่าน 
5. จัดส่งบันทึกเชิญประชุม แผนการประชุม โครงร่างการวิจัย แนวทางการทบทวนและนําเสนอ

โครงร่างการวิจัย รายการการทบทวนเอกสารการให้ความยินยอมโดยได้รับข้อมูล ให้
กรรมการฯ ก่อนการประชุมอย่างน้อย 1 สัปดาห์ ถ้ากรรมการฯ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ 
ต้องแจ้งพร้อมส่งเอกสารท้ังหมดกลับมาที่สํานักงานคณะกรรมการฯ 

6. เอกสารทุกฉบับที่ต้องรักษาความลับ (บทที่ 24 การดํารงไว้ซึ่งการรักษาความลับ) ที่ส่งให้
คณะกรรมการฯ หรือที่ปรึกษาต้องเป็นเอกสาร “ลับ” 

7. เจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการฯ เตรียมพิมพ์โครงร่างรายงานการประชุมตามลําดับที่
กําหนดในแผนการประชุม 

5. การเตรียมการประชุม 
เจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการฯ จัดเตรียมห้องประชุมและอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมใช้ในวัน

ประชุมคณะกรรมการฯ 
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5.2 ระหว่างการประชุม 
1. ประธานคณะกรรมการฯ ตรวจสอบองค์ประชุม ทั้งขณะเริ่มต้นการประชุม และระหว่างการ

ประชุมหากมีกรรมการออกจากห้องประชุม 
2. ประธานคณะกรรมการฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีกรรมการฯ ท่านใดที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงร่าง

การวิจัยที่เข้ารับการพิจารณาในคร้ังน้ีบ้าง 
3. ประธานคณะกรรมการฯ ดําเนินการประชุมตามลําดับของแผนการประชุม แต่อาจสลับเรื่องหรือ

หัวข้อการประชุมได้ตามความเหมาะสม 
4. คณะกรรมการฯ ร่วมทบทวน แก้ไขและรับรองรายงานการประชุมของการประชุมคณะกรรมการฯ 

ที่ผ่านมา 
5. เจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการฯ บันทึกการอภิปรายและผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ลง

ในโครงร่างรายงานการประชุมของเดือนน้ันๆ 
5.3 ภายหลังการประชุม 

1. ภายหลังการประชุม เลขานุการคณะกรรมการฯ ตรวจสอบคุณภาพและความถูกต้องของรายงาน
การประชุม 

2. เจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการฯ เตรียมสําเนารายงานการประชุม แจกจ่ายให้คณะกรรมการฯ 
ในการประชุมครั้งต่อไป 

 5.4 การเตรียมรายงานการประชุม 
1. หลักการเขียนรายงานการประชุมใช้แบบของรายงานการประชุม 

1. การบันทึกการอภิปรายหรือผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ต้องมีความถูกต้อง
ครบถ้วนและใช้ภาษาเขียนที่อ่านเข้าใจง่าย 

2. มีการตรวจสอบความถูกต้องของตัวสะกดและไวยากรณ์ในรายงานการประชุม 
2. ส่วนประกอบของรายงานการประชุม 

1. รายงานการประชุม ควรประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังน้ี 
1. วันที่ เวลา สถานที่ ของการประชุม 
2. ช่ือประธานของการประชุม 
3. ช่ือกรรมการฯ ที่เข้าร่วมการประชุม 
4. ช่ือกรรมการฯ ที่ลาการประชุม 
5. ช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
6. หัวข้อตามแผนการประชุม 
7. ช่ือผู้บันทึกรายงานการประชุม และผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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2. ส่วนประกอบของการบันทึกการพิจารณาโครงร่างการวิจัยครั้งแรก หรือโครงร่างการวิจัยที่
ส่งเข้าพิจารณาใหม่ 

1. รหัสของโครงร่างการวิจัย (Protocol number) และช่ือโครงการวิจัย 
2. ช่ือผู้วิจัย 
3. ผู้ให้ทุนวิจัย (Sponsor) 
4. ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ และผู้ทบทวนโครงร่างการวิจัย โดยแบ่งเป็น 3

ส่วน คือ 
1. โครงร่างการวิจัย 
2. เอกสารการให้ความยินยอมโดยได้รับข้อมูล (Consent form)  
3. เอกสารการช้ีแจงข้อมูลแก่อาสาสมัคร (Information sheets) 

5. ผลการพิจารณา 
6. กําหนดการส่งรายงานความก้าวหน้าของการวิจัยกรณีมีมติรับรอง 

3. ส่วนประกอบของการบันทึกการพิจารณาโครงร่างการวิจัยแบบย่อ (Expedited review) 
1. รหัสของโครงร่างการวิจัย (Protocol number) และช่ือโครงการวิจัย 
2. ช่ือผู้วิจัย 
3. ผู้ให้ทุนวิจัย (Sponsor) 
4. ผลการพิจารณา 

4. ส่วนประกอบของการขอยกเว้นการรับรองด้านจริยธรรมการวิจัย (Exemption) 
1. รหัสของโครงร่างการวิจัย (Protocol number) และช่ือโครงการวิจัย 
2. ช่ือผู้วิจัย 
3. ผู้ให้ทุนวิจัย (Sponsor) 
4. ผลการพิจารณา 

5. ส่วนประกอบของการบันทึกการพิจารณาส่วนแก้ไขเพ่ิมเติมโครงร่างการวิจัย 
1. รหัสของโครงร่างการวิจัย (Protocol number) และช่ือโครงการวิจัย 
2. ช่ือผู้วิจัย 
3. สรุปส่วนแก้ไขเพ่ิมเติมโครงร่างการวิจัย 
4. ผลการพิจารณา 
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6. ส่วนประกอบของการบันทึกการพิจารณารายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (Adverse 
event) 

1. รหัสของโครงร่างการวิจัย (Protocol number) และช่ือโครงการวิจัย 
2. ช่ือผู้วิจัย 
3. สรุปรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรงที่อาจเก่ียวข้อง (Possibly 

related) น่าจะเ ก่ียวข้อง (Probably related) หรือเ ก่ียวข้องแน่นอนกับ
โครงการวิจัย (Definitely related) หรือที่ไม่คาดคิดมาก่อน (Unexpected) 

4. ผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ เพ่ือดําเนินการต่อไป 
7. ส่วนประกอบของการบันทึกการพิจารณารายงานความก้าวหน้าของการวิจัย (Continuing 

review) 
1. รหัสของโครงร่างการวิจัย (Protocol number) และช่ือโครงการวิจัย 
2. ช่ือผู้วิจัย 
3. ผลการพิจารณาในกรณีที่รับรองต่อเน่ือง ระบุระยะเวลาของการรับรอง 
4. ข้อเสนอแนะ 
5. ส่วนประกอบของการบันทึกการพิจารณาสรุปผลการวิจัย (Final report) 
6. ผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ คือ รับทราบ หรือขอข้อมูลเพ่ิมเติม 

8. ส่วนประกอบของการบันทึกการไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนด (Non-compliance, protocol 
violation) 

1. รหัสของโครงร่างการวิจัย (Protocol number) และช่ือโครงการวิจัย 
2. ช่ือผู้วิจัย 
3. ผู้ให้ทุนวิจัย (Sponsor) 
4. ผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ เพ่ือดําเนินการต่อไป 

9. ส่วนประกอบของการบันทึกรายงานผลการตรวจเยี่ยมเพื่อกํากับดูแลการวิจัย (Site visit 
monitoring) 

1. รหัสของโครงร่างการวิจัย (Protocol number) และช่ือโครงการวิจัย 
2. ช่ือผู้วิจัย 
3. ผู้ให้ทุนวิจัย (Sponsor) 
4. วันที่ ของการตรวจเย่ียม 
5. ผลการพิจารณา 
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10. ส่วนประกอบของการบันทึกการระงับโครงการวิจัยช่ัวคราว (Suspension) หรือการ
ยุติโครงการวิจัยก่อนกําหนด (Termination) 

1. รหัสของโครงร่างการวิจัย (Protocol number) และช่ือโครงการวิจัย 
2. ช่ือผู้วิจัย 
3. ผู้ให้ทุนวิจัย (Sponsor) 
4. เหตุผลของการระงับโครงการวิจัยช่ัวคราว หรือการยุติโครงการวิจัยก่อน

กําหนด 
3. การเก็บรายงานการประชุม 

รายงานการประชุมถือเป็นเอกสารท่ีต้องรักษาความลับ และต้องรวบรวมเก็บไว้ในห้องเก็บเอกสาร
ที่จํากัดผู้เข้าถึงข้อมูล 

6. คํานยิาม 
คํานยิาม ความหมาย 

แผนการประชุม (Agenda) 
เอกสารบันทึกแผนการนําเรื่องและลําดับของเร่ืองที่จะนําเสนอหรือพิจารณาในที
ประชุมคณะกรรมการฯ 

รายงานการประชุม 
(Meeting reports) 

เอกสารบันทึกสิ่งต่างๆ ที่กระทําในการประชุมคณะกรรมการฯ แต่ละคร้ัง 

7. ภาคผนวก 
 ภาคผนวก ก  แบบฟอร์มวาระการประชุม 
 ภาคผนวก ข  แบบฟอร์มรายงานการประชุม 
8. เอกสารอ้างอิง 

1. กองควบคุมยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข. (2552). ICH Good 
Clinical Practice Guideline แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี ฉบับภาษาไทย (ปรับปรุง
ใหม่). นนทบุรี: โปรแกรมคอมพิวกราฟฟิค 

2. ธาดา  สืบหลินวงศ์และคณะ (บรรณาธิการ) ชมรมจริยธรรมการทําวิจัยในคนในประเทศไทย. (2551). 
แนวทางจริยธรรมการทําวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ. 2550. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
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ภาคผนวก ก  แบบฟอร์มวาระการประชมุ 
 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตนว์ชิระ 
วาระการประชุม 

คณะกรรมการพิจารณาจรยิธรรมการวิจัย 
ครั้งที่ …../…… 

วันที่...... เดือน......... ปี..... เวลา ……..-…….น. 
ณ ........................... 

วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 

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

............................................................................................................................................................................ 
วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

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

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

วาระที่ ๓ การมีผลประโยชนท์ับซ้อน 

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

............................................................................................................................................................................ 
วาระท่ี ๔ สืบเนื่อง
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
วาระที่ ๕ เรื่องพิจารณาเก่ียวกับโครงรา่งการวิจัยที่ได้รบัการรับรอง 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
วาระที่ ๖ การพิจารณาโครงร่างการวิจัย 

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ชื่อผู้นาํเสนอ ประเด็นทีพ่ิจารณา 
    
    

 
 
 



237 
 

 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตนว์ชิระ บทที่ 27

ภาคผนวก ข  แบบฟอร์มรายงานการประชุม 
 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตนว์ชิระ 
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการพิจารณาจรยิธรรมการวิจัย 
ครั้งที่ …../…… 

วันที่...... เดือน......... ปี..... เวลา ……..-…….น. 
ณ ........................... 

 
รายนามผูเ้ข้าร่วมประชุม 
เริ่มประชุม เวลา ..........น. 

วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 

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

............................................................................................................................................................................ 
วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

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

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

วาระที่ ๓ การมีผลประโยชนท์ับซ้อน 

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

............................................................................................................................................................................ 
วาระที่ ๔ สืบเนื่อง
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
วาระที่ ๕ เรื่องพิจารณาเก่ียวกับโครงรา่งการวิจัยที่ได้รบัการรับรอง 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
วาระที่ ๖ การพิจารณาโครงร่างการวิจัย 

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ชื่อผู้นาํเสนอ ประเด็นทีพ่ิจารณา ผลการพิจารณา 
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Vulnerable subjects .......................................... 65 

ก 

ก่อนการประชมุ ................................................... 212 
การกําหนดวันส่งรายงานความก้าวหน้า

โครงการวิจัย ................................................... 125 
การเก็บต้นฉบบัวิธีดําเนนิการมาตรฐาน .............. 11 
การเก็บรักษารายงานสรุปผลการตรวจสอบ ..... 207 
การเก็บรักษาเอกสารโครงการวิจัย .................... 190 
การเก็บรายงานการตรวจเย่ียม .......................... 172 
การเก็บและการคน้เอกสารโครงการวิจัย ........... 186 
การเก็บหลักฐานการฝึกอบรม .............................. 43 
การเก็บเอกสาร .......................................... 132, 150 
การเก็บเอกสารท่ีเก่ียวกับโครงร่างการวิจัย80, 113, 

119 
การเก็บเอกสารรายงานความก้าวหน้าการวิจัย 126 
การเก็บเอกสารรายงานสรุปผลการวิจัย ............ 139 
การเก็บเอกสารและการติดตามผล .................... 178 
การขอคาํปรึกษา ................................................... 48 
การเขา้ถึงเอกสาร ............................................... 194 
การเขา้รับการฝึกอบรม ........................................ 43 
การค้นเอกสารโครงการวิจัย ............................... 190 
การคัดเลือกโครงรา่งการวิจัยที่จะพิจารณาแบบ

เร่งด่วน ............................................................ 105 
การคัดเลือกทีป่รึกษาอิสระ ................................... 48 
การจัดแบ่งประเภทของเอกสารที่ต้องการรักษา

ความลบั .......................................................... 195 
การจัดส่งโครงร่างการวิจัยครั้งแรก ...................... 77 
การแจกจ่ายคูมื่อการทํางาน ............................... 202 
การแจกจ่ายสาํเนาวิธีดําเนนิการมาตรฐาน ......... 11 
การแจกจ่ายเอกสาร/ หนังสือ ............................ 167 
การแจ้งเตือนผู้วิจัยใหส้่งรายงานความก้าวหน้า

โครงการการวิจัย ............................................ 125 
การแจ้งผลการพจิารณาโครงร่างการวิจัย .. 79, 113 

การแจ้งผลการพิจารณาต่อผู้วิจัย ............. 106, 119 
การแจ้งผลการพิจารณารายงานสรุปผลการวิจัย

 ......................................................................... 139 
การแจ้งผู้วิจัย ............................................. 132, 178 
การใชคู้่มือการทํางาน ......................................... 202 
การใช้แบบประเมิน ............................................... 59 
การดํารงไว้ซ่ึงการรักษาความลับ ....................... 191 
การได้รับคาํแนะนาํให้ยุติโครงการวิจัย .............. 131 
การตรวจเย่ียมเพื่อกํากับดูแลการวิจัย ............... 168 
การตรวจสอบ ....................................................... 207 
การตรวจสอบคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน

มนุษย์ .............................................................. 203 
การตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล .............. 54 
การตรวจสอบความครบถ้วนของโครงรา่งการวิจัย

 .................................................................. 76, 112 
การตระหนักถึงความสาํคญัของการรักษาความลบั

 ........................................................................... 30 
การต้อนรบัคณะกรรมการตรวจสอบ ................. 207 
การตอบสนองการร้องเรียนของอาสาสมัคร ...... 146 
การตอบสนองต่อการร้องเรียน ........................... 149 
การติดต่อสื่อสาร ................................................. 163 
การเตรียมคู่มือการทํางาน .................................. 198 
การเตรียมแผนการประชุมและรายงานการประชุม

 ......................................................................... 209 
การเตรียมรบัการตรวจสอบ ................................ 206 
การเตรียมรายงานการประชุม ............................ 214 
การแต่งต้ังกรรมการเสริมเพื่อพิจารณาโครงรา่งการ

วิจัย ................................................................... 22 
การแต่งต้ังกรรมการฯ เพิ่มเติม ............................. 21 
การแต่งต้ังกรรมการฯ เพื่อทดแทน ...................... 21 
การแต่งต้ังที่ปรึกษาอิสระ ..................................... 21 
การแต่งต้ังและวาระการปฏิบัติงาน ...................... 20 
การทบทวนการเข้าร่วมของอาสาสมัคร .............. 63 
การทบทวนโครงรา่งการวิจัย .............................. 113 
การทบทวนบทบาทของชุมชน ............................. 63 
การทบทวนผูวิ้จัย .................................................. 63 
การทบทวนและพิจารณา ................................... 132 
การทบทวนวิธีดําเนนิการมาตรฐาน ..................... 11 
การทบทวนสว่นแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัย 119 



240 
 

การทบทวนเอกสารให้ความยินยอมโดยได้รับข้อมูล
 .......................................................................... 63 

การทําสําเนาเอกสารที่ต้องรกัษาความลับ......... 195 
การบริหารจัดการกับโครงรา่งการวิจัยเพือ่พิจารณา

 .......................................................................... 50 
การบริหารจัดการเตรียมโครงร่างการวิจัยเพื่อ

พิจารณา ........................................................... 56 
การบริหารจัดการแฟ้มเอกสารโครงการวิจัย ..... 184 
การบริหารจัดการเอกสารโครงการวิจัยที่กําลัง

ดําเนนิการ ....................................................... 180 
การบันทึกวันที่รับ ................................................. 54 
การประชุมกรณีพิเศษ ................................ 141, 145 
การประชุมคณะกรรมการฯ กรณีพิเศษ ............. 144 
การประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาโครงร่าง

การวิจัย .................................................... 77, 113 
การประสานกับกรรมการฯ และผู้ทบทวนโครงร่าง

การวิจัย ............................................................. 77 
การปรับปรุงแก้ไขข้อบกพรอ่ง ........................... 207 
การปรับปรุงแก้ไขวิธีดําเนินการมาตรฐาน .......... 11 
การฝึกอบรมบุคลากร ........................................... 39 
การพิจารณาโครงรา่งการวิจัยครั้งแรก ................ 71 
การพิจารณาโครงรา่งการวิจัยที่ส่งกลบัเขา้มา .. 108 
การพิจารณาโครงรา่งการวิจัยแบบเร่งด่วน ....... 101 
การพิจารณาโดยคณะกรรมการฯ ....................... 119 
การพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการฯ .............. 25 
การพิจารณาตามหลักจริยธรรมการวิจัย ............. 19 
การพิจารณารายงานการยุติโครงการวิจัยก่อน

กําหนด ............................................................ 128 
การพิจารณารายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย

 ............................................................... 121, 125 
การพิจารณารายงานสรุปผลการวิจัย ....... 135, 138 
การพิจารณารายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค ์. 151, 

156 
การพิจารณาเรียกประชุมคณะกรรมการฯกรณี

พิเศษ ............................................................... 144 
การพิจารณาส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงรา่งการวิจัย

 ........................................................................ 115 
การมอบหมายโครงรา่งการวิจัยให้ผู้ทบทวนโครง

ร่างการวิจัย .............................................. 76, 113 

การมอบหมายรายงานเหตกุารณ์ไม่พึงประสงค์ใหผู้้
ทบทวนโครงรา่งการวิจัย................................ 155 

การมอบหมายให้กรรมการฯ ทบทวน ................ 118 
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน ............................. 33, 37 
การไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนด ...................... 174, 178 
การรวบรวมรายงานความก้าวหน้าโครงการการ

วิจัย ................................................................. 125 
การรวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับโครงการวิจัย

 ......................................................................... 183 
การรักษาความลับ .................................................. 31 
การรับการร้องเรียน ............................................. 149 
การรับโครงร่างการวิจัย ........................ 54, 76, 105 
การรับแจ้งการตรวจสอบ .................................... 206 
การรับรายงานสรปุผลการวิจัย ........................... 138 
การรับรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากผู้วิจัย

 ......................................................................... 155 
การรับส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัย ........ 118 
การรายงานการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของความ

เสี่ยงของอาสาสมัคร และขอ้แนะนําจาก IDMC, 
DSMB.............................................................. 154 

การรายงานเหตุการณ์ SUSARS ในสถาบัน ...... 154 
การรายงานเหตุการณ์ไม่พงึประสงค์ที่ร้ายแรงนอก

สถาบนั ............................................................ 154 
การลงนามในเอกสารการรักษาความลับ ............. 30 
การลาออกและการพน้จากตําแหน่ง .................... 21 
การเลือกที่ปรกึษาอิสระ ........................................ 45 
การสรา้งโครงร่างวิธีดําเนินการมาตรฐาน ............. 9 
การสร้างวิธีดําเนนิการมาตรฐาน ......................... 10 
การสรปุความเห็น ................................................. 65 
การสรุปความเห็นจากการพิจารณาโครงร่างการวิจัย

 ........................................................................... 65 
การสิน้สุดการปรึกษา ............................................ 49 
การใสร่หัสโครงร่างการวิจัย ................................. 55 
การให้รหสั ............................................................. 10 
การอนุมัติวิธดํีาเนนิการมาตรฐาน ........................ 11 
การอนุมัติวิธดํีาเนนิการมาตรฐานฉบบัปรับปรุง

แก้ไข .................................................................. 11 
การอ่านเอกสารการรักษาความลับ ...................... 30 



241 
 

ข 

ข้อความในเอกสาร/ หนังสอื .............................. 166 
ขั้นตอนการพจิารณาโครงรา่งการวิจัยแบบเร่งด่วน

 ........................................................................ 106 

ค 

คณะกรรมการกํากับดูแลการวิจัย ........................ 172 
คณะกรรมการตรวจสอบ ...................................... 207 
คณะกรรมการฯ ..................................................... 12 
ความรู ้................................................................... 42 
ความเสี่ยง .............................................................. 57 
คุณสมบัติของคณะกรรมการฯ ............................. 20 
คู่มือการทํางาน .................................................... 202 
โครงการวิจัยที่กําลังดําเนินการ ............................ 184 
โครงร่างการวิจัย .................................................... 57 
โครงสร้างของคู่มือการทํางาน ............................ 202 

จ 

จํานวนหัวข้อของคู่มือการทาํงาน ...................... 201 
เจ้าหน้าที่สํานักงานฯ.............................................. 31 
แจ้งผลการพจิารณาต่อผู้วิจัย ............................. 126 

ท 

ที่ปรึกษาอิสระ ........................................................ 49 

น 

แนวทางการทบทวนโครงรา่งการวิจัย ................. 59 
แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลนิิกที่ดี ฉบับ

ภาษาไทย .......................................................... 12 
แนวทางจริยธรรมการทําวิจัยในคนในประเทศไทย 

พ.ศ. 2550 ........................................................ 12 
แนวทางปฏิบติัในการรายงาน SUSARS ในสถาบัน

 ........................................................................ 161 
แนวทางปฏิบติัในการรายงานเหตุการณ์ไม่พึง

ประสงคท์ี่ร้ายแรงในสถาบัน .......................... 160 
ในกรณปีรับปรุงแก้ไขเพื่อรบัรอง ......................... 78 
ในกรณปีรับปรุงแก้ไขและนาํเขา้พิจารณาใหม่ ... 79 
ในกรณีไม่รับรองโครงรา่งการวิจัย ....................... 79 
ในกรณรีบัรองโครงร่างการวิจัย ........................... 78 
ในสถาบันและนอกสถาบัน ................................... 157 

บ 

บันทึกข้อความขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการ
พิจารณา ........................................................... 81 

แบบแจ้งผลการพิจารณา ...................................... 94 
แบบตรวจเอกสารชี้แจงข้อมูลแก่อาสาสมัคร ...... 69 
แบบทบทวนและนาํเสนอโครงร่างการวิจัย.......... 67 
แบบบันทึกการทําสาํเนาเอกสาร ........................ 196 
แบบบันทึกข้อความการคัดลอกเอกสาร............. 197 
แบบฟอร์มการรักษาความลบั ............................... 32 
แบบฟอร์มข้อตกลงการจัดการกับผลประโยชน์ทับ

ซ้อน ................................................................... 38 
แบบฟอร์มประวัติผู้วิจัย ........................................ 85 
แบบรายงานการดําเนนิการวิจัย ขอต่ออายุ และปิด

โครงการวิจัย ................................................... 133 
แบบรายงานการวิจัยแลว้เสร็จ ........................... 140 
แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย .......... 127 
แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พงึประสงค ์................ 159 
แบบสรปุการฝึกอบรม ........................................... 44 
แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณา .. 82 
ใบรับรองผลการพิจารณารบัรองโครงร่างการวิจัย

 ........................................................................... 97 

ป 

ประธานคณะกรรมการฯ ................................. 12, 22 

ผ 

ผลการตัดสนิของคณะกรรมการฯ ...................... 177 
ผลการประชุมคณะกรรมการฯกรณีพิเศษ .......... 144 
ผลการพิจารณา................................................... 106 
ผลการพิจารณาโครงร่างการวิจัย ......................... 78 
ผู้ช่วยเลขานุการ .................................................... 24 
ผู้ทบทวนโครงร่างการวิจัย ...................................... 80 
แผนการประชุม .................................................... 217 

ภ 

ภายหลังการตรวจเย่ียม ...................................... 172 
ภายหลังการประชุม ............................................ 214 

ร 

รองประธานคณะกรรมการฯ ................................. 23 



242 
 

ระหว่างการประชุม ............................................. 214 
รายการวิธีดําเนินการมาตรฐาน ........................... 13 
รายการหรือแบบสรุปจากผูส้นับสนุนการวิจัย ... 162 
รายงานการประชุม .............................................. 217 
รายงานผลการตรวจเย่ียม .................................. 172 
รายงานผลการไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนด ............. 177 

ล 

เลขานุการคณะกรรมการฯ ................................... 23 

ส 

ส่วนแก้ไขเพ่ิมเติมโครงร่างการวิจัย ...................... 119 
ส่วนประกอบของเอกสารการให้ความยินยอมโดย

ได้รับข้อมูล ........................................................ 64 
สํานักงานคณะกรรมการฯ ............................... 12, 25 

ห 

หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัย
 .......................................................................... 92 

หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการฯ .......... 24 
หลักการทบทวนโครงร่างการวิจัย ........................ 77 
เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด .......................................... 157 
เหตุการณ์ที่สงสยัว่าจะเป็นเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่

ร้ายแรงและไมค่าดคิด ...................................... 157 
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ....................................... 156 
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรง ................... 157 
เหตุการณ์ไม่พงึประสงค์ที่ไม่คาดคิด ................... 157 

อ 

องค์ประกอบของการประชมุ ................................ 25 
องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ......................... 24 
อาการไม่พึงประสงค์จากยาที่ไม่คาดคิดมาก่อน ... 156 
เอกสาร ................................................................. 196 
เอกสารการติดต่อสื่อสาร .................................... 166 
เอกสารการรักษาความลับ .................................... 27 
เอกสารชี้แจงข้อมูลแก่ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย ..... 86 
เอกสารรับรองโครงการวิจัย ................................. 97 

 
 
 
 
 


