
 
 
 
 
 

วิธีด ำเนินกำรมำตรฐำน 
(Standard Operating Procedures) 

 
ของ 

 
 

คณะกรรมกำรพิทักษ์สิทธิ์สวัสดิภำพและป้องกันภยันตรำยในกำร
วิจัยกับมนุษย์ 

(Human Experimentation Committee: HEC) 
 
 

ฉบับที่ 4.5 
พ.ศ. 2564 



 

ส ำนักงำนจริยธรรมกำรวิจัย 
(Office of Research Ethics) 

HEC F01/V4.5 

รำยกำรวิธีกำรด ำเนินกำรมำตรฐำน 
(List of SOP Topics) 

  

 

บทที่ 
Topic 
No. 

ชื่อบท 
Topics/Standard Operating Procedures (SOPs) 

รหัส 
SOP number: 

01 
 
 
 

การเขียน การทบทวน การแจกจ่ายและปรับปรุงแก้ไขวิธีด าเนินการ
มาตรฐานส าหรับกรรมการพิทักษ์สิทธิ์สวัสดิภาพและป้องกันภยันตรายใน
การวิจัยกับมนุษย์ (Writing, Reviewing, Distributing and Amending 
Standard Operating Procedures for Ethics committees) 

RIHES HEC 01/V4.5 
 
 

02 การจัดท าแนวปฏิบัติ(Preparation of Guidelines) RIHES HEC 02/ V4.5 
03 โครงสร้างคณะกรรมการพิทักษ์สิทธิ์สวัสดิภาพและป้องกันภยันตรายใน

การวิจัยกับมนุษย์ (Constituting a Human Experimentation 
Committee) 

RIHES HEC 03/V4.5 
 

04 ข้อตกลงการรักษาความลับ (Confidentiality Agreements) RIHES HEC 04/V4.5 
05 ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) RIHES HEC 05/V4.5 
06 
 

การฝึกอบรมกรรมการและเจ้าหน้าที่ส านักงานจริยธรรมการวิจัย 
(Training Members and Personnel of Office of Research Ethics) 

RIHES HEC 06/V4.5 
 

07 ที่ปรึกษาอิสระ(Independent Consultants) RIHES HEC 07/V4.5 
08 การจัดการโครงการวิจัยที่ยื่นขอรับการพิจารณา  

(Management of Protocol Submissions) 
RIHES HEC 08/V4.5 

 
09 การยกเว้นการพิจารณาด้านจริยธรรม  

(Exemption from Ethical Review) 
RIHES HEC 09/V4.5 

10 การพิจารณาแบบเร่งด่วน (Expedited Review) RIHES HEC 10/V4.5 
11 การพิจารณาโครงการวิจัยเพ่ือเสนอในที่ประชุม  

(Initial Review for convened meeting) 
RIHES HEC 11/V4.5 

12 การทบทวนพิจารณาโครงการวิจัยเครื่องมือแพทย์ 
(Review of Medical Device Study) 

RIHES HEC 12/V4.5 

13 การพิจารณาโครงการวิจัยที่ส่งกลับเข้ามาภายหลังการปรับปรุงแก้ไข  
(Review of Resubmitted Protocols) 

RIHES HEC 13//V4.6 

14 การพิจารณาส่วนแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัย 
(Review of  Protocol Amendments) 

RIHES HEC 14/V4.5 

15 การพิจารณาทบทวนโครงการวิจัยต่อเนื่อง 
(Continuing Review of Study Protocols) 

RIHES HEC 15/V4.5 

16 การพิจารณารายงานการสิ้นสุดโครงการวิจัย 
(Review of Close Study Report) 

RIHES HEC 16/V4.5 



 

ส ำนักงำนจริยธรรมกำรวิจัย 
(Office of Research Ethics) 

HEC F01/V4.5 

รำยกำรวิธีกำรด ำเนินกำรมำตรฐำน 
(List of SOP Topics) 

  

 

บทที่ 
Topic 
No. 

ชื่อบท 
Topics/Standard Operating Procedures (SOPs) 

รหัส 
SOP number: 

17 การเบี่ยงเบนโครงการวิจัย/ไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนด 
(Protocol Deviation/Violation and  Noncompliance) 

RIHES HEC 17/V4.5 

18 การตอบสนองข้อร้องเรียนของอาสาสมัคร 
(Response to participants’ requests) 

RIHES HEC 18/V4.5 

19 การจัดการกรณียุติหรือระงับการวิจัยก่อนก าหนด 
(Management of Premature Study Termination or suspension) 

RIHES HEC 19/V4.5 

20 การพิจารณารายงานความปลอดภัย  
(Review of Safety Report) 

RIHES HEC 20/V4.6 

21 การตรวจเยี่ยมเพ่ือก ากับดูแลสถานที่วิจัย (Site Monitoring Visit) RIHES HEC 21/V4.5 
22 การเตรียมวาระการประชุม การด าเนินการประชุม และการรายงานการ

ประชุม 
(Agenda Preparation, Meeting Procedures and Minutes) 

RIHES HEC 22/V4.6 
 

23 การประชุมนัดพิเศษ (Extra Meeting) RIHES HEC 23/V4.5 
24 การบันทึกการติดต่อสื่อสาร (Communication Records) RIHES HEC 24/V4.5 
25 การเก็บรักษาเอกสารโครงการวิจัยที่ก าลังด าเนินการ 

(Maintenance of Active Study Files) 
RIHES HEC 25/V4.5 

26 การเก็บและการค้นเอกสารโครงการวิจัย 
(Archive and Retrieval of Documents) 

RIHES HEC 26/V4.5 

27 การธ ารงไว้ซึ่งความลับของเอกสารของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย 
( Maintaining Confidentiality of HEC Documents) 

RIHES HEC 27/V4.5 

28 การตรวจสอบ และการตรวจตราคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย 
(Audit and Inspection of the HEC) 

RIHES HEC 28/V4.5 

29 การยอมรับ CREC ให้พิจารณาโครงการวิจัยพหุสถาบัน 
(Reliance on CREC for Ethical Review of Multicenter Study) 

RIHES HEC 29/V1.5 

30 ความร่วมมือในพิจารณาโครงการวิจัย 
(Cooperation in Review of Research) 

RIHES HEC 30/V1.0 

 





 

ส ำนักงำนจริยธรรมกำรวิจัย 
(Office of Research Ethics) 

SOP number: 
RIHES HEC 01/V4.5 

 
หน้ำ 1 จำก 9 

บทที่ 01 
กำรเขียน กำรทบทวน กำรแจกจ่ำยและปรับปรุงแก้ไข

วิธีด ำเนินกำรมำตรฐำนส ำหรับกรรมกำรพิทักษ์สิทธิ์สวัสดิภำพและ
ป้องกันภยันตรำยในกำรวิจัยกับมนุษย ์

(Writing, Reviewing, Distributing and Amending 
Standard Operating Procedures for Ethics committees) 

 

 

 

สำรบัญ 
 
 ล ำดับเร่ือง หน้ำ 
1 วัตถุประสงค์ 2 

2 ขอบเขต 2 

3 ความรับผิดชอบ 2 

4 แผนภูมิขั้นตอนการด าเนินการ 2 

5 รายละเอียดการด าเนินการ 3 

 5.1  การสรรหาคณะท างาน 3 

 5.2  การจัดท ารายการวิธีด าเนินการมาตรฐานบทต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 3 

 5.3  การจัดรูปแบบและรูปหน้า 4 

 5.4  การให้รหัส 4 

 5.5  การสร้างวิธีด าเนินการมาตรฐาน 5 

 5.6  การทบทวน 6 

 5.7  การอนุมัติวิธีด าเนินการมาตรฐาน 6 

 5.8  การแจกจ่ายส าเนาวิธีด าเนินการมาตรฐาน  6 

 5.9  การปรับปรุง แก้ไขวิธีด าเนินการมาตรฐาน 6 

 5.10 การอนุมัติวิธีด าเนินการมาตรฐานฉบับปรับปรุงแก้ไข 7 

 5.11 การแจกจ่ายวิธีด าเนินการมาตรฐานฉบับปรับปรุงแก้ไข 7 

 5.12 การจัดเก็บต้นฉบับวิธีการด าเนินการมาตรฐา 7 

6 
7 

นิยามศัพท์ 
ภาคผนวก 

7 
7 

8 
 

เอกสารอ้างอิง  
บันทึกประวัติ  

8 
9 



 

ส ำนักงำนจริยธรรมกำรวิจัย 
(Office of Research Ethics) 

SOP number: 
RIHES HEC 01/V4.5 

 
หน้ำ 2 จำก 9 

บทที่ 01 
กำรเขียน กำรทบทวน กำรแจกจ่ำยและปรับปรุงแก้ไข

วิธีด ำเนินกำรมำตรฐำนส ำหรับกรรมกำรพิทักษ์สิทธิ์สวัสดิภำพและ
ป้องกันภยันตรำยในกำรวิจัยกับมนุษย ์

(Writing, Reviewing, Distributing and Amending 
Standard Operating Procedures for Ethics committees) 

 

 

1. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดท า ทบทวน อนุมัติ ปรับปรุงแก้ไข และแจกจ่ายวิธีด าเนินการมาตรฐาน 

(Standard of Operating Procedures, SOPs) ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพิทักษ์สิทธิ์สวัสดิภาพและ
ป้องกันภยันตรายในการวิจัยกับมนุษย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพ่ือให้การปฏิบัติมี
ความสอดคล้องกับ Belmont report, WHO Operating Guidelines for Ethical Review Committee that 
Review Biomedical Research, Council for International Organizations of Medical Sciences (CIOMS) 
แนวทางจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย , ICH (International Conferences on Harmonization), 
Good Clinical Practice (GCP), 45CFR46 ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น 

2. ขอบเขต 
เอกสารฉบับนี้ครอบคลุมวิธีการเขียน ทบทวน อนุมัติ ปรับปรุงแก้ไข และแจกจ่ายวิธีด าเนินการมาตรฐาน

ของคณะกรรมการพิทักษ์สิทธิ์สวัสดิภาพและป้องกันภยันตรายในการวิจัยกับมนุษย์  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
สุขภาพ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

3. ควำมรับผิดชอบ 
ผู้อ านวยการสถาบันฯ เป็นผู้แต่งตั้งคณะท างานพัฒนาวิธีด าเนินการมาตรฐานส าหรับกรรมการ เพ่ือจัดท า 

ทบทวน ปรับปรุงแก้ไขวิธีด าเนินการมาตรฐาน โดยใช้วิธีการ รูปแบบ และให้รหัส ให้เหมือนกันทุกบท ทุกครั้งที่มี
การจัดท าร่างหรือตรวจแก้วิธีด าเนินการมาตรฐาน ผู้อ านวยการสถาบันฯ เป็นผู้อนุมัติการใช้วิธีด าเนินการ
มาตรฐานทั้งฉบับร่างขึ้นใหม่หรือฉบับที่มีการปรับปรุงแก้ไข เจ้าหน้าที่ส านักงานจริยธรรมการวิจัยเป็นผู้แจกจ่าย
ส าเนาวิธีด าเนินการมาตรฐาน 

กรรมการต้องปฏิบัติตามแนวทางตามวิธีด าเนินการมาตรฐานที่ก าหนด เมื่อมีการเขียน การทบทวน อนุมัติ 
และปรับปรุงแก้ไข วิธีด าเนินการมาตรฐานทุกฉบับ 

4. แผนภมูิขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 
ล ำดับ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

1 การสรรหาคณะท างาน 
 

ประธานกรรมการ และ                       

เลขานุการคณะกรรมการ 

2 การจัดท ารายการวิธีด าเนินการมาตรฐาน     
บทต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

คณะท างาน 



 

ส ำนักงำนจริยธรรมกำรวิจัย 
(Office of Research Ethics) 

SOP number: 
RIHES HEC 01/V4.5 

 
หน้ำ 3 จำก 9 

บทที่ 01 
กำรเขียน กำรทบทวน กำรแจกจ่ำยและปรับปรุงแก้ไข

วิธีด ำเนินกำรมำตรฐำนส ำหรับกรรมกำรพิทักษ์สิทธิ์สวัสดิภำพและ
ป้องกันภยันตรำยในกำรวิจัยกับมนุษย ์

(Writing, Reviewing, Distributing and Amending 
Standard Operating Procedures for Ethics committees) 

 

 

 
3 การจัดรูปแบบและรูปหน้า 

 
คณะท างาน 

4 การให้รหัส 
 

คณะท างาน 

5 การสร้างวิธีด าเนินการมาตรฐาน 
 

คณะท างาน 

6 การทบทวน 
 

คณะท างาน และกรรมการ 

8 การแจกจ่ายส าเนาวิธีด าเนินการมาตรฐาน 
 

เจ้าหน้าที่ส านักงาน 

9 การปรับปรุงแก้ไขวิธีด าเนินการมาตรฐาน 
 

คณะท างาน และกรรมการ 

10 การอนุมัติวิธีด าเนินการมาตรฐาน             
ฉบับปรับปรุงแก้ไข 

 

ผู้อ านวยการสถาบันฯ 

11 การแจกจ่ายวิธีด าเนินการมาตรฐาน          
ฉบับปรับปรุงแก้ไข 

 

เจ้าหน้าที่ส านักงาน 

12 การจัดเก็บต้นฉบับวิธีด าเนินการมาตรฐาน เจ้าหน้าที่ส านักงาน 

5. รำยละเอียดกำรด ำเนินกำร 
5.1 กำรสรรหำคณะท ำงำน 

เลขานุการคณะกรรมการ ร่วมกับประธานกรรมการและเจ้าหน้าที่ส านักงานจริยธรรมการวิจัย สรรหา
บุคคลผู้ที่มีความเหมาะสม ซึ่งเป็นผู้เข้าใจกระบวนการพิจารณาเชิงจริยธรรมการวิจัยมาเป็นคณะท างาน   

 
5.2 กำรจัดท ำรำยกำรวิธีด ำเนินกำรมำตรฐำนบทต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง  

แบ่งบทเป็นหมวดหมู่ และตั้งชื่อบทต่างๆ ของวิธีการด าเนินการมาตรฐาน และสร้างตารางบทต่างๆ ของ
วิธีด าเนินการมาตรฐาน (HEC F01) ระบรุหัสของบท  



 

ส ำนักงำนจริยธรรมกำรวิจัย 
(Office of Research Ethics) 

SOP number: 
RIHES HEC 01/V4.5 

 
หน้ำ 4 จำก 9 

บทที่ 01 
กำรเขียน กำรทบทวน กำรแจกจ่ำยและปรับปรุงแก้ไข

วิธีด ำเนินกำรมำตรฐำนส ำหรับกรรมกำรพิทักษ์สิทธิ์สวัสดิภำพและ
ป้องกันภยันตรำยในกำรวิจัยกับมนุษย ์

(Writing, Reviewing, Distributing and Amending 
Standard Operating Procedures for Ethics committees) 

 

 

5.3 กำรจัดรูปแบบและรูปหน้ำ 
รูปแบบของวิธีการด าเนินการมาตรฐานแตล่ะบท แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 

5.3.1 ใบสรุปการท าวิธีด าเนินการมาตรฐาน ประกอบด้วย 
1) ตราสัญลักษณ์ของสถาบันฯ  
2) ชื่อส านักงาน 
3) รหัส SOP number 
4) ฉบับที่ SOP (Version) 
5) บทที ่ 
6) วันที่มีผลบังคับใช้ 
7) แทนที่ฉบับ (หากเป็นฉบับปรับปรุงใหม่) 
8) ผู้จัดท า วันที่ 
9) ผู้อนุมัติ วันที่ 

5.3.2 สารบัญ 
1) หัวข้อต่างๆ ของวิธีด าเนินการมาตรฐาน ทั้งหัวข้อหลักและหัวข้อย่อย  
2) เลขหน้า 

5.3.3 หัวข้อหลักในวิธีด าเนินการมาตรฐาน 
1) วัตถุประสงค์  
2) ขอบเขต  
3) ความรับผิดชอบ 
4) แผนภูมิขั้นตอนการด าเนินการ 
5) รายละเอียดการด าเนินการ 
6) นิยามศัพท์  
7) ภาคผนวก  
8) เอกสารอ้างอิง 

5.3.4 รายละเอียดในหัวข้อหลักวิธีการด าเนินการมาตรฐาน 
 

5.4 กำรให้รหัส 
5.4.1 การให้รหัสวิธีด าเนินการมาตรฐาน (SOP number) 

1) ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ RIHES HEC ย่อมาจาก Research Institute for Health 
Sciences Human Experimentation Committee 
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2) ใช้ตัวเลข 2 ตัว ส าหรับแสดงหมายเลขบท เช่น บทที่ 1 ใช้รหัส RIHES HEC 01 
3) ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ V ย่อมาจาก Version number 
4) ใช้ตัวเลขและทศนิยม 1 ต าแหน่ง ส าหรับแสดงฉบับที่ เช่น ฉบับที่ 3 ใช้รหัส V3.0 

5.4.2 การใช้รหัสแบบเอกสาร (Form Code) 
1) ใช้ ตั ว อั ก ษ ร ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ  HEC F ย่ อ ม า จ า ก  Human Experimentation 

Committee Form  
2) ใช้ตัวเลข 2 ตัว ส าหรับแสดงหมายเลขแบบเอกสาร เช่น แบบเอกสารที่ 1 ใช้รหัส HEC 

F01 
3) ใช้ตัวเลข 2 ตัว ส าหรับแสดงฉบับที่ เช่น ฉบับที่ 3 ใช้รหัส V3.0 
4) ระบุวันที่ ที่จัดท า เมื่อเริ่มใช้ฉบับใหม่แล้วให้ถือว่ายกเลิกฉบับเดิมโดยปริยาย 

 
5.5 กำรสร้ำงวิธีด ำเนินกำรมำตรฐำน 

5.5.1 ใช้ภาษาท่ีกระชับ เข้าใจง่าย 
5.5.2 ระบ ุฉบับ (Version) ของวิธีด าเนินการมาตรฐาน โดยเริ่มจาก ฉบับ 1.0  
5.5.3 การแก้ไขเล็กน้อย อาจปรับหมายเลขฉบับครั้งละ 0.1 เช่น ฉบับที่ 1.1 เป็นต้น การแก้ไขใน

ส่วนส าคัญให้เปลี่ยนหมายเลขฉบับ เช่น เปลี่ยนจากฉบับที่ 1.0 เป็น ฉบับที่ 2.0 เป็นต้น  
ยกเว้นกรณีที่การเปลี่ยนแปลง  SOP มีการแก้ไขในส่วนส าคัญ อาจเปลี่ยน SOP ทั้งหมดเป็น
ฉบับเดียวกัน เพ่ือป้องกันการผิดพลาดในการอ้างอิง 

5.5.4 บรรยายหัวข้อหลักของวิธีด าเนินการมาตรฐาน ได้แก่ วัตถุประสงค์ ขอบเขต ความรับผิดชอบ 
แผนภูมิขั้นตอนการด าเนินการ รายละเอียดการด าเนินการ นิยามศัพท์ ภาคผนวก และ
เอกสารอ้างอิง  

5.5.5 การล าดับภาคผนวก หากเป็นแบบเอกสาร (Form) จะเรียงตามหมายเลขของแบบเอกสาร 
เช่น  HEC F01 เป็นต้น และสร้างตารางของบทต่างๆ ของแบบเอกสาร (HEC F02) และหาก
เป็นแผนภาพ (Chart) จะเรียงตามหมายเลขของแผนภาพ เช่น HEC C01 เป็นต้น 

5.5.6 ท าสารบัญหรือตารางของหัวข้อต่างๆ ของวิธีด าเนินการมาตรฐาน ทั้งหัวข้อหลักและหัวข้อ
ย่อย  

5.5.7 ท าบทสรุปของการท าวิธีด าเนินการมาตรฐาน  
5.5.8 ตรวจสอบความถูกต้องของวิธีด าเนินการมาตรฐาน ภาษา ตัวสะกด และไวยากรณ์ 
5.5.9 ตรวจสอบความถูกต้องของหมายเลขบทและ version ของวิธีด าเนินการมาตรฐาน 
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5.6 กำรทบทวน  
5.6.1 การทบทวนจะกระท าโดยคณะท างานพัฒนาวิธีด าเนินการมาตรฐาน 
5.6.2 จัดการประชุมคณะท างานพัฒนาวิธีด าเนินการมาตรฐาน เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะและแก้ไข

วิธีด าเนินการมาตรฐาน 
5.6.3 ตรวจสอบความถูกต้องของวิธีด าเนินการมาตรฐาน ภาษา ตัวสะกด และไวยากรณ์ 
5.6.4 น าเสนอร่างวิธีด าเนินการมาตรฐานแก่กรรมการ และเจ้าหน้าที่ส านักงานจริยธรรมการวิจัย

เพ่ือทบทวนและให้ข้อเสนอแนะ 
 

5.7 กำรอนุมัติวิธีด ำเนินกำรมำตรฐำน  
5.7.1 คณะท างานพัฒนาวิธีด าเนินการมาตรฐาน เตรียมใบสรุปวิธีด าเนินการมาตรฐานแต่ละบท 

โดยเป็นใบเสนอขออนุมัติ ใช้วิธีด าเนินการมาตรฐาน ซึ่งลงนามและวันที่ โดยประธาน
คณะท างาน ทั้งนี้ให้ระบุวันที่มีผลบังคับใช้  

5.7.2 น าเสนอผู้อ านวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพลงนาม และวันที่ เพ่ือขออนุมัติใช้  
 

5.8 กำรแจกจ่ำยส ำเนำวิธีด ำเนินกำรมำตรฐำน  
เจ้าหน้าที่ส านักงานจริยธรรมการวิจัยบันทึกเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของวิธีด าเนินการมาตรฐานที่ได้รับ

อนุมัติจากผู้อ านวยการสถาบันฯ ใน Tablet แล้วแจกจ่าย Tablet  ให้กับกรรมการและเผยแพร่เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวบน website ของส านักงานจริยธรรมการวิจัย 

 
5.9 กำรปรับปรุงแก้ไขวิธีด ำเนินกำรมำตรฐำน  

5.9.1 ทบทวนเพ่ือปรับปรุงแก้ไขวิธีด าเนินการมาตรฐานอย่างสม่ าเสมอ อย่างน้อยภายในสองปี 
หลังจากวันที่มีผลบังคับใช้ 

5.9.2 กรรมการอาจขอให้คณะท างานพัฒนาวิธีด าเนินการมาตรฐาน สร้างบทใหม่ของวิธีด าเนินการ
มาตรฐาน หรือปรับปรุงแก้ไขวิธีด าเนินการมาตรฐานฉบับที่มีอยู่เดิมโดยเสนอต่อประธาน
กรรมการ 

5.9.3 หากประธานกรรมการเห็นชอบกับการแก้ไขปรับปรุงวิธีด าเนินการมาตรฐาน จะมอบหมายให้
คณะท างานพัฒนาวิธีด าเนินการมาตรฐานด าเนินการแก้ไขปรับปรุงวิธีด าเนินการมาตรฐาน 
แล้วบันทึกประวัติการแก้ไขใน HEC F03 โดยจัดเก็บให้อยู่ท้ายบทนั้นๆ และบันทึกเอกสาร
เป็น electronic files เก็บไว้ใน computer\ORE(O:)\ORE_WORKAREA\HEC_SOP\  
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5.10 กำรอนุมัติวิธีด ำเนินกำรมำตรฐำนฉบับปรับปรุงแก้ไข 
 วิธีด าเนินการมาตรฐานแต่ละฉบับที่ร่างขึ้นใหม่หรือมีการแก้ไขปรับปรุง ต้องผ่านการอนุมัติโดย 

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 

5.11 กำรแจกจ่ำยวิธีด ำเนินกำรมำตรฐำนฉบับปรับปรุงแก้ไข 
 ด าเนินการเช่นเดียวกับการแจกจ่ายส าเนาวิธีด าเนินการมาตรฐานในข้อ 5.8 

 
5.12 กำรจัดเก็บต้นฉบับวิธีกำรด ำเนินกำรมำตรฐำน 

5.12.1 เอกสารต้นฉบับวิธีด าเนินการมาตรฐานฉบับปัจจุบัน จะถูกเก็บไว้ที่ห้องส านักงานจริยธรรม
การวิจัย  

5.12.2 เอกสารต้นฉบับวิธีด าเนินการมาตรฐานฉบับเก่าจะถูกประทับตรา “ยกเลิก” ที่หน้าปกและ
เก็บไว้ในตู้เก็บเอกสารแยกกับฉบับปัจจุบัน โดยเอกสารต้นฉบับจะเก็บไว้ 10 ปี และเมื่อจะ
ท าลายเอกสารต้นฉบับจะต้องจัดเก็บเป็นอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ไว้ 

5.12.3 บันทึกวิธีด าเนินการมาตรฐานทุกฉบับในระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
 

6. นิยำมศัพท์ 
วิธีด าเนินการมาตรฐาน  
(Standard Operating 
Procedures: SOP) 

รายละเอียดวิธีปฏิบัติ เป็นลายลักษณ์อักษรในรูปแบบหนึ่ง แสดง
กิจกรรมและการปฏิบัติงานในองค์กรเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  
 

คณะท างานพัฒนา
วิธีด าเนินการมาตรฐาน 

คณ ะท างาน ที่ ป ระกอบ ด้ วย ป ระธาน กรรมการ  เลขานุ ก าร
คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ส านักงานจริยธรรมการวิจัยเพ่ือจัดท า 
ทบทวน ปรับปรุงแก้ไขวิธีด าเนินการมาตรฐานของกรรมการพิทักษ์
สิทธิ์สวัสดิภาพและป้องกันภยันตรายในการวิจัยกับมนุษย์ สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

7. ภำคผนวก 
HEC F01 รายการวิธีการด าเนินการมาตรฐาน 
HEC F02 รายการแบบเอกสาร 
HEC F03 บันทึกประวัติการแก้ไข SOP 
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8. เอกสำรอ้ำงอิง 
8.1  WHO. Standards and operational guidance for ethics review of health-related research 

with human participants. Geneva: WHO Press, 2011. 
8.2 ICH Harmonised Guideline Integrated Addendum to ICH E6(R1): Guideline for Good 

Clinical Practice E6(R2) Current Step 4 version dated 9 November 2016.  
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บันทึกประวัติ SOP 
 
ผู้จัดท ำ ฉบับท่ี แสดงกำรแก้ไขหลัก 

รศ.ดร.นิมิตร มรกต 1.0 พ.ศ. 2551 - 
รศ.ดร.นิมิตร มรกต 2.0 พ.ศ. 2554 1.  แก้ไขตามข้อแนะน าของ SIDCER/FERCAP ในการตรวจเยี่ยมระหว่าง

วันที่ 24-26 กรกฎาคม 2551 
2.เพ่ิมเติมแบบฟอร์มการรับการรับวิธี ด าเนินการมาตรฐานและแบบสรุป

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขวิธีด าเนินการมาตรฐาน / แนวปฏิบัติ 
รศ.ดร.นิมิตร มรกต 2.1 พ.ศ. 2556 แก้ไขให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนไป  และแก้ไขให้ถูกต้องตามปฏิบัติจริง 
รศ.ดร.นิมิตร มรกต 2.2 พ.ศ. 2558 แก้ไขวิธีการแจกวิธีด าเนินการมาตรฐาน 
รศ.ดร.นิมิตร มรกต 3.0 พ.ศ. 2559 แก้ไขค าผิด จัดรูปแบบหน้าใหม่ และแก้ไขให้ถูกต้องตามปฏิบัติจริง 
รศ.ดร.นิมิตร มรกต 4.0 พ.ศ. 2562 แก้ไขเอกสารอ้างอิงให้เป็นฉบับใหม่ 
รศ.ดร.นิมิตร มรกต 4.5 พ.ศ. 2564 แก้ไขค าผิด และแก้ไขให้ถูกต้องตามทีป่ฏิบัติจริง 

เพ่ิมระยะเวลาการทบทวน ระยะเวลาการเก็บรักษา SOP 
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(Preparation of Guidelines) 
 

 

สำรบัญ 
 

 ล ำดับเร่ือง หน้ำ 
1 วัตถุประสงค์ 2 

2 ขอบเขต 2 

3 ความรับผิดชอบ 2 

4 แผนภูมิขั้นตอนการด าเนินการ 2 

5 รายละเอียดการด าเนินการ 2 

 5.1  การก าหนดหัวข้อของแนวปฏิบัติ 2 

 5.2  โครงสร้างของแนวปฏิบัติ 3 

 5.3  การพิจารณาเพ่ืออนุมัติ 3 

 5.4  การอนุมัติการใช้แนวปฏิบัติ 3 

 5.5  การแจกจ่ายแนวปฏิบัติ 3 

 5.6  การใช้แนวปฏิบัติ  
5.7  การปรับปรุงแก้ไขแนวปฏิบัติ 

4 
4 

6 
7 

นิยามศัพท์ 
ภาคผนวก 

4 
4 

8 เอกสารอ้างอิง 4 

 บันทึกประวัติ  5 
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1. วัตถุประสงค ์
เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดท าแนวปฏิบัติฉบับใหม่หรือปรับปรุงแก้ไขจากฉบับเดิม 

2. ขอบเขต 
เป็นวิธีการจัดท าแนวปฏิบัติส าหรับนักวิจัย กรรมการ โดยมีความสอดคล้องกับวิธีด าเนินการมาตรฐาน 

(SOP) ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

3. ควำมรับผิดชอบ 
คณะท างานพัฒนาวิธีด าเนินการมาตรฐาน เป็นผู้จัดท าแนวปฏิบัติส าหรับนักวิจัย และกรรมการ 

ผู้อ านวยการสถาบันฯ เป็นผู้อนุมัติการใช้แนวปฏิบัติ เจ้าหน้าที่ส านักงานจริยธรรมการวิจัยเป็นผู้แจกจ่ายแนว
ปฏิบัติ โดยนักวิจัยและกรรมการ จะต้องด าเนินการตามแนวปฏิบัติที่ได้จัดท าขึ้น 

4. แผนภมูิขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 
 

ล ำดับ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
1 การก าหนดหัวข้อของแนวปฏิบัติ 

 
คณะท างาน 

2 โครงสร้างของแนวปฏิบัติ 
 

คณะท างาน 

3 การพิจารณาเพ่ืออนุมัติ 
 

คณะท างาน 

4 การอนุมัติการใช้แนวปฏิบัติ 
 

ผู้อ านวยการสถาบันฯ 

5 การแจกจ่ายแนวปฏิบัติ 
 

เจ้าหน้าที่ส านักงาน 
 

7 การปรับปรุงแก้ไขแนวปฏิบัติ คณะท างาน 

5. รำยละเอียดกำรด ำเนินกำร 
5.1 กำรก ำหนดหัวข้อของแนวปฏิบัต ิ

5.1.1 การให้รหัสแนวปฏิบัติ (Guidelines) 
1) ใช้ตัวอักษร HEC GL ย่อมาจาก Human Experimentation Committee 

Guidelines  
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2) ใช้ตัวเลข 2 ตัว ส าหรับแสดงหมายเลขแนวทางปฏิบัติ เช่น แนวปฏิบัติที่ 1 ใช้ รหัส 
HEC GL01 

3) ระบุฉบับท่ีหลังรหัส โดยล าดับฉบับของแนวปฏิบัติให้ใช้หมายเลข เช่น ฉบับที่ 1.0 เป็น
ต้น 

4) ระบุปีข้างหลังรหัส เช่น แนวปฏิบัติฉบับที ่1 ของปี 2559 ให้ใช้หมายเลข ฉบับที ่
1.0/2559 

5) การเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติเพียงเล็กน้อย ให้เปลี่ยนหมายเลขฉบับ ที ่0.1 เช่น แนว
ปฏิบัติฉบับที ่1.0 ที่เปลี่ยนแปลงเล็กน้อย จะเปลี่ยนเป็นฉบับที่ 1.1 เป็นต้น  

6) การเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติในส่วนส าคัญให้เปลี่ยนหมายเลขฉบับ เช่น เปลี่ยนจาก
ฉบับที่ 1.0 เป็น ฉบับที ่2.0 เป็นต้น 

 
5.2 โครงสร้ำงของแนวปฏิบัติ  

5.2.1 แนวปฏิบัติฉบับใหม่และฉบับแก้ไข ประกอบด้วย 5 ส่วน ได้แก่  
1) ปก 
2) ค าน า 
3) สารบัญ 
4) เนื้อหา  
5) เอกสารอ้างอิง 
6) ภาคผนวก  

 
5.3 กำรพิจำรณำเพ่ืออนุมัติ 

คณะท างานพัฒนาวิธีด าเนินการมาตรฐานส าหรับกรรมการ เสนอเพ่ือขออนุมัติจากผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

  
5.4 กำรอนุมัติกำรใช้แนวปฏิบัติ 

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นผู้อนุมัติการใช้แนวปฏิบัติ 
 

5.5 กำรแจกจ่ำยแนวปฏิบัติ 
แนวปฏิบัติไม่ใช่เอกสารที่ต้องรักษาความลับ สามารถแจกจ่ายส าเนาให้ผู้วิจัยหรือบุคคลอ่ืนได้ โดย

เผยแพร่ไว้บนเวบไซต์ของส านักงานจริยธรรมการวิจัย 
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5.6 กำรใช้แนวปฏิบัติ  
นักวิจัย กรรมการ และเจ้าหน้าที่ส านักงานจริยธรรมการวิจัย ควรอ่านและเข้าใจในแนวปฏิบัติ  

 
5.7 กำรปรับปรุงแก้ไขแนวปฏิบัต ิ

กระท าโดยคณะท างานพัฒนาวิธีด าเนินการมาตรฐาน เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแนวปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับวิธีด าเนินการมาตรฐาน แล้วบันทึกเอกสารเป็น electronic files เก็บไว้ใน computer\ 
ORE(O:)\ORE_WORKAREA\ HEC_SOP\ และได้จัดท าแบบสรุปการเปลี่ยนแปลงแก้ไขตามเอกสาร HEC 
F02 

6. นิยำมศัพท์ 
แนวปฏิบัติ  
(Guideline) 

ข้อแนะน า กฎ เกณฑ์ ฯลฯ ให้เป็นแนวทางการปฏิบัติในเรื่องใดๆ  

7  ภำคผนวก 
 - 

8  เอกสำรอ้ำงอิง 
8.1 WHO. Standards and operational guidance for ethics review of health-related research 

with human participants. Geneva: WHO Press, 2011. 
8.2 ICH Harmonised Guideline Integrated Addendum to ICH E6(R1): Guideline for Good 

Clinical Practice E6(R2) Current Step 4 version dated 9 November 2016.  
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บันทึกประวัติ SOP 
 

ผู้จัดท ำ ฉบับท่ี แสดงกำรแก้ไขหลัก 
รศ.ดร.นิมิตร มรกต 1.0 พ.ศ. 2551 - 
รศ.ดร.นิมิตร มรกต 2.0 พ.ศ. 2554 1.  เพิ่มข้ันตอนการปรับปรุงแก้ไขแนวปฏิบัติ 

2.  เพ่ิมเติมแบบสรุปการเปลี่ยนแปลงแก้ไขวิธีด าเนินการ
มาตรฐาน/แนวปฏิบัติ 

3. เพิ่มหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ส านักงานจริยธรรมการวิจัยใน
ส่วนผู้รับผิดชอบในการปรับปรุงแก้ไขแนวปฏิบัติ 

4.  เพ่ิมขั้นตอนการด าเนินการในเรื่องการปรับปรุงแก้ไข
แนวทางปฏิบัติ 

รศ.ดร.นิมิตร มรกต 2.1 พ.ศ. 2556 แก้ไขให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนไป  และแก้ไขให้
ถูกต้องชัดเจนยิ่งขึ้น 

รศ.ดร.นิมิตร มรกต 2.2 พ.ศ. 2558 1.  ตัดแบบฟอร์มแบบสรุปการเปลี่ยนแปลงแก้ไข
วิธีด าเนินการมาตรฐาน/แนวปฏิบัติออก  เนื่องจาก
เป็นแบบฟอร์มที่ซ้ ากับแบบฟอร์มในบทย่อย 1.1 

2 แก้ไขการอ้างอิงแบบฟอร์มให้ตรงกับชื่อฟอร์มในบท
ย่อย 1.1 

3.  เขียนการอ้างอิงแบบฟอร์มให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
รศ.ดร.นิมิตร มรกต 3.0 พ.ศ. 2559 แก้ไขวิธีการแจกจ่ายแนวปฏิบัติ จัดรูปแบบหน้าใหม่ และ

แก้ไขให้ถูกต้องตามปฏิบัติจริง 
รศ.ดร.นิมิตร มรกต 4.0 พ.ศ. 2562 แก้ไขเอกสารอ้างอิงให้เป็นฉบับใหม่ 
รศ.ดร.นิมิตร มรกต 4.5 พ.ศ. 2564 เปลี่ยนหมายเลข version ให้สอดคล้องกับบทอ่ืนๆ 
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สำรบัญ 
 

 ล ำดับเร่ือง หน้ำ 
1 วัตถุประสงค์ 2 

2 ขอบเขต 2 

3 ความรับผิดชอบ 2 

4 แผนภูมขิั้นตอนการด าเนินการ 3 

5 รายละเอียดการด าเนินการ 3 

 5.1   หลักจริยธรรม 3 
 5.2   องค์ประกอบและคุณสมบัติของกรรมการ 4 
 5.3   การแต่งตั้งและวาระการปฏิบัติงาน 5 
 5.4   การลาออกและการพ้นจากต าแหน่ง 5 
 5.5   การแต่งตั้งกรรมการเพ่ือทดแทน 

5.6   กรรมการสมทบ (Alternate member) 
5.7   ประธานกรรมการ 
5.8   เลขานุการคณะกรรมการ 
5.9 ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ 
5.10 หัวหน้าและเจ้าหน้าที่ส านักงานจริยธรรมการวิจัย 
5.11 คณะกรรมการพิทักษ์สิทธิ์ฯ 
5.12 อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิทกัษ์สิทธิ์ฯ 

6 
6 
6 
7 
8 
8 
8 
9 

6 นิยามศัพท์ 9 

7 ภาคผนวก 11 

8 เอกสารอ้างอิง 11 

 บันทึกประวัติ  13 
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1. วัตถุประสงค ์
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นแหล่งกลางในการประสานงาน ส่งเสริม 

สนับสนุนและด าเนินการวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยร่วมกับหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่ง
งานวิจัยที่สถาบันฯ ด าเนินการอยู่มีความจ าเป็นที่จะต้องท าการวิจัยในมนุษย์ ในการท าวิจัยกับมนุษย์นั้นต้องเป็น
โครงการวิจัยที่มีมาตรฐานการด าเนินงานบนพ้ืนฐานของหลักจริยธรรมสากลและไม่ขัดต่อสภาพสังคมและ
วัฒนธรรมอันดีงามของไทย ดังนั้นจึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมขึ้น มีชื่อว่า “คณะกรรมการพิทักษ์
สิทธิ์สวัสดิภาพและป้องกันภยันตรายในการวิจัยกับมนุษย์  (Human Experimentation Committee)” โดย
ผู้อ านวยการสถาบันฯ จะเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการ กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการ   

กรรมการ ประกอบด้วยกรรมการทั้งที่เป็นนักวิทยาศาสตร์และไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ มีอิสระที่จะแสดง
ความคิดเห็น ค าแนะน า และพิจารณาตัดสิน 

วิธีด าเนินการมาตรฐานนี้ แสดงกรอบหน้าที่ (Terms of Reference [TOR]) ซึ่งครอบคลุมการแต่งตั้ง 
โครงสร้าง หน้าที่ ความรับผิดชอบและกิจกรรมของกรรมการ กรอบหน้าที่ดังกล่าวสนับสนุนโดยนโยบายของ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2. ขอบเขต 
กรรมการแต่งตั้งโดยผู้อ านวยการสถาบันฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพิทักษ์ซึ่งสิทธิ ความปลอดภัย และความ

เป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัครและชุมชนที่เข้าร่วมการวิจัย ภายใต้ความรับผิดชอบของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่จะให้การสนับสนุนการด าเนินงานไม่ว่าจะเป็นด้านสถานที่ อุปกรณ์หรืองบประมาณ โดย
โครงสร้างการบริหารงานของกรรมการเป็นไปตามแผนภูมิที่ HEC C01 

กรรมการมีหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบการด าเนินงานโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ของ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ/หรือโครงการวิจัยที่สถาบันฯ มีส่วนร่วมในการด าเนินงานวิจัย โครงการวิจัย
ของหน่วยงานอ่ืนที่ขอด าเนินงานที่สถาบันฯ และโครงการวิจัยของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ไม่มีกรรมการพิจารณาด้านจริยธรรม หรือหน่วยงานที่มีกรรมการพิจารณาด้านจริยธรรม
แต่ยังขาดกรรมการผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ หรือหน่วยงานที่มีกรรมการพิจารณาด้านจริยธรรมแต่ขอเสนอ
พิจารณาเพิ่มเติมในประเด็นที่ร้องขอ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศของสถาบันฯ 

3. ควำมรับผิดชอบ 
กรรมการและเจ้าหน้าที่ส านักงานจริยธรรมการวิจัยมีหน้าที่ท าความเข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบหรือ

หลักปฏิบัติงานของกรรมการ 
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4. แผนภูมิขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 
ล ำดับ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

1 หลักจริยธรรม 
 

กรรมการ 

2 องค์ประกอบและคุณสมบัติกรรมการ 
 

กรรมการ 

3 การแต่งตั้งและวาระการปฏิบัติงาน 
 

ผู้อ านวยการสถาบันฯ และประธานกรรมการ 

4 การลาออกและการพ้นจากต าแหน่ง 
 

กรรมการ และประธานกรรมการ 

5 การแต่งตั้งกรรมการเพ่ือทดแทน 
 

กรรมการ และประธานกรรมการ 

6 กรรมการสมทบ 
 

กรรมการสมทบ 

7 ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ 

   

8 เลขานุการคณะกรรมการ 
 

เลขานุการคณะกรรมการ 

9 ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ 
 

ผ ู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ 
 

10 หัวหน้าและเจ้าหน้าที่ส านักงานจริยธรรมการ
วิจัย 
 

หัวหน้าส านักงานและเจ้าหน้าที่ส านักงาน 
 

11 อ านาจหน้าที่ของกรรมการ กรรมการ 

5. รำยละเอียดกำรด ำเนินกำร 
5.1 หลักจริยธรรม 

5.1.1 การทบทวนพิจารณาด้านจริยธรรมของโครงการวิจัยจะกระท าโดยยึดหลักจริยธรรมพ้ืนฐานที่
แสดงใน The Belmont Report ได้แก่ หลักการเคารพในบุคคล หลักการคุณประโยชน์ และ
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หลักการยุติธรรม การทบทวนจะครอบคลุมเอกสารโครงการวิจัย อัตตประวัติผู้วิจัย เอกสาร
การให้ความยินยอมโดยได้รับข้อมูลและเอกสารใด ๆ ที่ใช้กับอาสาสมัคร โดยพิจารณาทั้ง
แง่มุมทางวิทยาศาสตร์และจริยธรรม 

5.1.2 ในการประเมินโครงการวิจัย กรรมการตระหนักถึงความแตกต่างทางกฎหมาย ประเพณี
วัฒนธรรม และเวชปฏิบัติในประเทศต่างๆ 

5.1.3 กรรมการ ใช้หลักจริยธรรมและแนวทางปฏิบัติอ่ืนๆ ในการทบทวนพิจารณา ดังนี้ 
1) Declaration of Helsinki. Ethical Principles for Medical Research Involving 

Human Subjects. 64th WMA General Assembly, Fortaleza, Brazil, October 
2013. 

2) The International Ethical Guidelines for Health-related Research Involving 
Human Subjects (CIOMS), Geneva, 2016  

3) ICH HARMONISED GUIDELINE INTEGRATED ADDENDUM TO ICH E6(R1): 
Guideline for Good Clinical Practice E6(R2), 2016  

4) US Federal policy for the Protection of Human Subjects (The Common 
rule, 2017, 45 CFR 46, 21 CFR 50) 

 
5.2 องค์ประกอบและคุณสมบัติของกรรมกำร 

5.2.1 กรรมการประกอบด้วยกรรมการสายวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้และประสบการณ์หลากหลาย
สาขาวิชา บุคคลภายนอก และบุคคลนอกสายวิทยาศาสตร์ เพ่ือให้สามารถในการพิจารณา
โครงการวิจัยครอบคลุมทั้งในแง่วิทยาศาสตร์และจริยธรรม 

5.2.2 กรรมการมีจ านวนอย่างน้อย 7 คน (รวมทั้งประธานกรรมการ) มีทั้งเพศหญิง และชาย 
5.2.3 กรรมการอย่างน้อย 3 คน เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (medical members) 
5.2.4 กรรมการในสายวิทยาศาสตร์อย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้หรือประสบการณ์หรือวิชาชีพใน

สาขาการวิจัยที่พิจารณาบ่อย เช่น เภสัชศาสตร์/เภสัชวิทยา สาธารณสุขศาสตร์ พฤติกรรม
ศาสตร์ สังคมศาสตร์ ระบาดวิทยา ตามความเหมาะสมทั้งนี้เพ่ือให้มั่นใจว่าระเบียบวิธีวิจัยของ
โครงการวิจัยที่เสนอมาได้รับการพิจารณาอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ  

5.2.5 กรรมการอย่างน้อยหนึ่งคน เป็นนักกฎหมายหรือมีความรู้ทางด้านกฎหมาย (Lawyer or 
member knowledgeable in law)  

5.2.6 กรรมการอย่างน้อยหนึ่งคน เป็นบุคคลอยู่นอกสายวิทยาศาสตร์ (non-scientific or lay 
member) คือ ไม่มีความเกี่ยวข้องกับงานทางด้านวิทยาศาสตร์ และด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์  
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5.2.7 กรรมการอย่างน้อยหนึ่งคน เป็นบุคคลภายนอกซึ่งไม่สังกัดสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
(non-affiliated member) ซึ่งอาจเป็นบุคคลในสาย หรือนอกสายวิทยาศาสตร์ ก็ได้ 

5.2.8 กรรมการต้องผ่านการอบรมพ้ืนฐานความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัย และฟ้ืนความรู้อย่างน้อย 1 
ครั้ง ในทุกรอบ 2 ปี ที่เป็นกรรมการ 

5.2.9 กรรมการจะต้องปฏิบัติตามหลักการจริยธรรมเพ่ือพิทักษ์สิทธิ ความปลอดภัย และความ
เป็นอยูท่ี่ดีของอาสาสมัครและชุมชน 

5.2.10 กรรมการต้องเต็มใจที่จะเปิดเผยชื่อ อาชีพ อายุ หน่วยงานที่สังกัด ต่อสาธารณะ 
5.2.11 กรรมการต้องลงนามในเอกสารการรักษาความลับ เพ่ือการรักษาความลับของข้อมูลที่

เกี่ยวข้องกับการพิจารณาของกรรมการ เอกสารโครงการวิจัย ข้อมูลเกี่ยวกับอาสาสมัคร และ
เรื่องอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

5.2.12 กรรมการต้องเปิดเผยการมีส่วนได้ส่วนเสีย (conflict of interest) กับโครงการวิจัยที่
พิจารณาและต้องไมเ่ป็นผู้ร่วมพิจารณาตัดสินโครงการวิจัยนั้นๆ 

 
5.3  กำรแต่งตั้งและวำระกำรปฏิบัติงำน 

5.3.1 ประธานกรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการ เสนอรายชื่อกรรมการ ที่ต้องสรรหา พร้อม
กับคุณวุฒิและสถานภาพกรรมการว่าจะเป็น กรรมการในสายวิทยาศาสตร์ หรือ นอกสาย
วิทยาศาสตร์ หรือ ไม่สังกัดสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือที่ปรึกษาของกรรมการต่อ
ผู้อ านวยการสถาบันฯ หรือผู้ที่ผู้อ านวยการสถาบันฯ มอบหมาย เพ่ือทาบทามเข้าร่วมเป็น
กรรมการ การจัดกรรมการเป็นสายวิทยาศาสตร์ หรือ นอกสายวิทยาศาสตร์ ให้อิงความเห็น
ของ SACHRP  

5.3.2 ผู้อ านวยการสถาบันฯ ออกประกาศแต่งตั้งกรรมการ  
5.3.3 กรรมการมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 2 ปี และสามารถเป็นกรรมการ ต่อได้อีก แต่รวม

แล้วต้องไม่เกิน 3 วาระ ติดต่อกัน  
5.3.4 ในกรณีที่หากรรมการทดแทนกรรมการที่หมดวาระบางท่านได้ยาก สามารถแต่งตั้งกรรมการ

ท่านนั้นต่อได้ไม่เกิน 2 วาระ 
 

5.4 กำรลำออกและกำรพ้นจำกต ำแหน่ง 
5.4.1 กรรมการที่ลาออกก่อนครบวาระการปฏิบัติงาน ต้องแจ้งความจ านงมายังประธานกรรมการ

อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร  
5.4.2 การพ้นต าแหน่งนอกเหนือจากการครบวาระการปฏิบัติงาน จะกระท าได้ในกรณีใดกรณหีนึ่ง 

ดังต่อไปนี้ 
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1) ตาย 
2) ลาออก 
3) ต้องพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นความผิดอันได้กระท าโดยประมาทหรือ

ความผิดลหุโทษ 
4) เป็นบุคคลล้มละลาย 
5) เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
6) การพ้นจากต าแหน่งจะกระท าโดยค าสั่งของผู้อ านวยการฯ โดยผ่านการพิจารณาของ

กรรมการ 
 

5.5 กำรแต่งตั้งกรรมกำรเพื่อทดแทน 
ในกรณีที่มีกรรมการลาออกหรือพ้นต าแหน่งก่อนครบวาระการปฏิบัติงาน ผู้อ านวยการสถาบันฯ จะท า

การแต่งตั้งกรรมการทดแทน  และจะด ารงต าแหน่งแทนเท่ากับวาระที่เหลือของผู้ซึ่งตนทดแทน โดยมีวิธีสรร
หาเช่นเดียวกับข้อ 5.3.1 

 
5.6 กรรมกำรสมทบ (Alternate member) 

5.6.1 กรรมการสมทบ ได้มาจากการแต่งตั้งของผู้อ านวยการสถาบันฯ ซึ่ง จะมีวาระการด ารง
ต าแหน่งเช่นเดียวกับกรรมการ โดยมีวิธีสรรหาเช่นเดียวกับข้อ 5.3.1 

5.6.2 กรรมการสมทบต้องลงนามในเอกสารเพื่อการรักษาความลับ 
5.6.3 กรรมการสมทบท าหน้าที่เช่นเดียวกับกรรมการประจ า หากท าหน้าที่เข้าร่วมประชุมแทน

กรรมการประจ าผู้ใดผู้หนึ่งที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้  
5.6.4   ประธานกรรมการอาจเชิญกรรมการสมทบเข้าร่วมประชุมเพ่ือให้ความคิดเห็นเพ่ิมเติมจาก

กรรมการประจ าได ้แต่ไม่สามารถร่วมตัดสิน 
 

5.7 ประธำนกรรมกำร  
5.7.1 ประธานกรรมการ ได้จากการแต่งตั้งของผู้อ านวยการสถาบันฯ โดยต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และ

ประสบการณ์ในด้านจริยธรรมการท าวิจัยในคน  
5.7.2 ประธานกรรมการ มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 2 ปี และเมื่อครบวาระมีสิทธิ์ที่จะได้รับ

การแต่งตั้งได้อีก 
5.7.3 การลาออกจากต าแหน่งประธานกรรมการ ต้องแจ้งให้ผู้อ านวยการสถาบันฯ และกรรมการ 

ทราบถึงความประสงค์ในการลาออก 
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5.7.4 ประธานกรรมการมีหน้าที่ในการธ ารงไว้ซึ่งการท างานของกรรมการ ให้เป็นไปตามหลัก
จริยธรรมวิจัย หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติสากล/ประเทศ และกฎหมาย 

5.7.5 ประธานกรรมการ มีหน้าที่ ในการด าเนินการประชุมของกรรมการ ให้ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

5.7.6 ประธานกรรมการ มีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาตัดสินให้ความเห็นชอบ หรือไม่เห็นชอบ 
โครงการวิจัยที่พิจารณา ระงับ หรือ เพิกถอนความเห็นชอบ  ส าหรับโครงการวิจัยที่ผ่านการ
เห็นชอบไปแล้ว และพิจารณาอนุมัติการขอยกเว้นการพิจารณาด้านจริยธรรม (Exemption 
form ethical review) 

5.7.7 ประธานกรรมการมีหน้าที่ในการอนุญาตแขกรับเชิญเข้าสังเกตการณ์การประชุม เช่น 
เจ้าหน้าที่ส านักงานจริยธรรมการวิจัยจากท่ีอ่ืน นักศึกษา ฯลฯ  

5.7.8 ประธานกรรมการมีหน้ าที่ ในการมอบหมายภารกิจต่างๆ  ให้กรรมการ/เลขานุการ
คณะกรรมการ  

5.7.9 ประธานกรรมการสามารถให้ค าแนะน าในการแต่งตั้งกรรมการ แก่ผู้อ านวยการสถาบันฯ 
5.7.10 ประธานกรรมการสามารถเสนอรายชื่ออนุกรรมการและคณะท างานต่อผู้อ านวยการฯ 

ภายใต้อ านาจของผู้อ านวยการสถาบันฯ เพ่ือแต่งตั้งให้ท าภารกิจเฉพาะใดๆ ตามความ
เหมาะสม  

5.7.11 ประธานกรรมการสามารถคัดเลือกกรรมการ คนใดคนหนึ่งท าหน้าที่แทนประธานของที่
ประชุม (ก) เมื่อประธาน ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ (ข) เมื่อประธานออกจากที่
ประชุมเนื่องจากมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับโครงการวิจัย หรือมีภาระกิจ 

 
5.8 เลขำนุกำรคณะกรรมกำร  

5.8.1 เลขานุการคณะกรรมการ  ได้จากการแต่งตั้งของผู้อ านวยการสถาบันฯ โดยต้องเป็นผู้ที่มี
ความรู้และประสบการณ์ในด้านจริยธรรมการท าวิจัยในคน 

5.8.2 เลขานุการคณะกรรมการ มีหน้าที่ดูแลและบริหารจัดการ การด าเนินงานของกรรมการ ให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวิธีด าเนินการมาตรฐาน รวมทั้งมีหน้าที่ตรวจสอบรายงานการ
ประชุมของกรรมการ ด้วย 

5.8.3 เลขานุการคณะกรรมการ มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 2 ปี และเมื่อพ้นต าแหน่งตาม
วาระมีสิทธิ์ที่จะได้รับการแต่งตั้งได้อีก เว้นแต่จะลาออกหรือพ้นจากต าแหน่ง ตามข้อ 5.4.2 

5.8.4   หากเลขานุการคณะกรรมการ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เช่น ติดภาระกิจต่างประเทศ ให้
ผู้ช่วยเลขานุการปรึกษางานกับเลขานุการคณะกรรมการ แล้วปฏิบัติหน้าที่แทน 
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5.9 ผู้ช่วยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร  
 มีหน้าที่ช่วยเหลือเลขานุการคณะกรรมการ ในการบริหารจัดการ การด าเนินงานภายในกรรมการ 

ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวิธีด าเนินการมาตรฐาน  รวมทั้งมีหน้าที่บันทึกรายงานการประชุมของ
กรรมการ และมีหน้าที่ปฏิบัติงานแทนเลขานุการคณะกรรมการ ในกรณีที่เลขานุการคณะกรรมการ ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  

 
5.10  หัวหน้ำ และเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนจริยธรรมกำรวิจัย 

5.10.1 มีหน้าที่ให้ความร่วมมือและประสานงานกับประธานกรรมการในการด าเนินงานของ
กรรมการ ให้เป็นไปตามนโยบายของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

5.10.2 น ากฎระเบียบทางการวิจัยที่ เป็นสากล เช่น  ICH GCP, CIOMS International Ethical 
Guidelines และกฎหมายของรัฐบาลกลางประเทศสหรัฐอเมริกา (United States Code 
of Federal Regulation. Protection of Human Subjects), ม าป ระยุ ก ต์ ใช้ ใน ก าร
ด าเนินงาน 

5.10.3 ประสานงานระหว่างกรรมการ และผู้วิจัย หรือผู้ให้ทุนวิจัย 
5.10.4 ท างานร่วมกับประธานกรรมการ ในการพัฒนาปรับปรุงนโยบายการด าเนินงานของกรรมการ

อย่างต่อเนื่อง 
5.10.5 เป็นตัวแทนกรรมการในการติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการด าเนินงานของกรรมการต่อ

องค์กรทางจริยธรรมที่เก่ียวข้อง 
5.10.6 ดูแลและบริหารจัดการการด าเนินงานภายในส านักงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
5.10.7 รายงานเสนอแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ธุรการอ่ืนๆ เพ่ือปฏิบัติงานในส านักงานตามความเหมาะสม 
5.10.8 รวบรวมค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละท่าน และเปิดเผยต่อผู้ตรวจสอบเมื่อได้รับการร้อง

ขอ  
5.10.9 รวบรวมรายงานประจ าปี สรุปผลการด าเนินงานของกรรมการ และงบประมาณการ

ด าเนินการ ให้ประธานกรรมการ เสนอต่อผู้อ านวยการสถาบันฯ 
 

5.11  คณะกรรมกำรพิทักษ์สิทธิ์ฯ 
 มีหน้าทีร่ับผิดชอบ ดังนี้ 
5.11.1 พิจารณาโครงการวิจัยและเอกสารอ่ืน ๆ ที่ เสนอเข้ารับการพิจารณา  ตามที่ประธาน

กรรมการมอบหมาย 
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5.11.2 เข้าร่วมประชุมเพ่ือร่วมตัดสินเห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ ระงับความเห็นชอบหรือเพิกถอนความ
เห็นชอบที่เคยให้ก่อนหน้านั้น หรือให้ความคิดเห็นอ่ืนๆ ต่อประธานกรรมการ หรือที่ประชุม  

5.11.3 พิจารณาเสนอแต่งตั้งที่ปรึกษาอิสระ ที่อาจช่วยเหลือกรรมการเกี่ยวกับความช านาญเฉพาะ
ในโครงการวิจัยที่เสนอมา เช่น ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค หรือเชี่ยวชาญด้านระเบียบวิธีวิจัย 
หรืออาจเป็นผู้แทนของชุมชน ผู้ป่วยหรือกลุ่มผลประโยชน์เฉพาะ 

5.11.4 รักษาความลับของข้อมูลในโครงการวิจัย และข้อมูลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง และเมื่อสิ้นสุดการ
ประชุมกรรมการ ต้องน าส าเนาเอกสารโครงการวิจัยและข้อมูลที่ เกี่ยวข้องส่งคืนเจ้าหน้าที่
ส านักงานจริยธรรมการวิจัย 

5.11.5 แสดงตัวต่อประธานกรรมการหรือที่ประชุมในกรณีที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนในโครงการวิจัย
ที่ได้รับมอบหมายให้พิจารณา หรือที่เข้าพิจารณาในที่ประชุม 

 
5.12 อ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรพิทักษ์สิทธิ์ฯ 

5.12.1 กรรมการมีความรับผิดชอบในการให้ความมั่นใจว่าผู้เข้าร่วมการวิจัยได้รับการปกป้องสิทธิ 
ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดี  โดยการทบทวนพิจารณาให้ความเห็นชอบ
โครงการวิจัย ความเหมาะสมของผู้วิจัย สถานที่อุปกรณ์ และวัสดุและวิธีการที่ใช้ในการขอ
ความยินยอม 

5.12.2 กรรมการมีหน้าที่พิจารณาเอกสารโครงการวิจัย/ส่วนแก้ไขเพ่ิมเติมที่เสนอมาเป็นครั้งแรก 
(initial review) และพิจารณาต่อเนื่อง (continuing review) จนกว่าจะปิดโครงการ 

5.12.3 กรรมการมีอ านาจให้ความเห็นชอบ ไม่ เห็นชอบ โครงการวิจัย ส่วนแ ก้ไขเพ่ิมเติม
โครงการวิจัย หรือการขอขยายระยะเวลาด าเนินการวิจัย 

5.12.4 ในกรณีที่ให้ความเห็นชอบไปแล้ว กรรมการมีอ านาจระงับความเห็นชอบ (suspension of 
approval/favorable opinion) หรือเพิกถอนความเห็นชอบที่ เคยให้ไว้ก่อนหน้านั้น 
(termination of approval/favorable opinion) เมื่อการทบทวนต่อเนื่องพบว่าไม่ท า
ตามระเบียบ/ข้อก าหนดของกรรมการ หรือการวิจัยก่ออันตรายร้ายแรงที่ไม่คาดคิดต่อ
ผู้เข้าร่วมการวิจัย 

 
6. นิยำมศัพท์ 
การแต่งตั้งกรรมการเพ่ือ
ทดแทน  
(Replacement) 

การแต่งตั้งกรรมการคนใหม่เพ่ือทดแทนกรรมการที่ลาออกหรือพ้น
จากต าแหน่ งก่อนครบวาระการปฏิบัติ งาน โดยผู้ อ านวยการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
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กรรมการสมทบ (Alternate 
member) 

กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งโดยผู้อ านวยการฯ มีหน้าที่ในการพิจารณา
โครงการวิจัยแทนกรรมการประจ า ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้
ต้องมีคุณวุฒิและประสบการณ์ในสาขาเดียวกัน หรือใกล้เคียงกับ
กรรมการประจ าทีท่ าหน้าที่แทน 

  

กรรมการในสายวิทยาศาสตร์ 
(scientific 
members) 

บุคคลที่มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญด้านวิธีการวิจัย โดยคุณวุฒิ 
การฝึกอบรม ต าแหน่ง การงาน อาชีพ และโน้มเอียงที่จะทบทวน
โครงการวิจัยในมุมมองของระเบียบวิธีวิจัยเป็นหลัก ตัวอย่างบุคคล
กลุ่มนี้ เช่น (1) ผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ และสาขาอ่ืนในวิทยาศาสตร์
สุขภาพ แสดงโดยใบประกอบวิชาชีพ (เช่น แพทย์ เภสัชกร ทันต
แพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ พยาบาล นักกายภาพบ าบัด) (2) ผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระบาด
วิทยา สาธารณสุขศาสตร์ (3) นักสถิติ (4) อาจารย์หรือนักวิจัยใน
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ 
 

กรรมการนอกสาย
วิทยาศาสตร์ 
(Non-scientific or lay 
members)  

บุคคลที่ไม่ได้รับการฝึกอบรมด้านวิธีการวิจัยหรือเคยมีแต่ท างานใน
สาขาที่ไม่ได้ใช้ความรู้นั้น จึงไม่ใช้ความรู้ด้านนี้ และโน้มเอียงจะ
ทบทวนโครงการวิจัยในมุมมองของคนที่ไม่ใช่นักวิจัย กล่าวคือ 
พิจารณาในแง่มุมทางด้านผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยและ/หรือชุมชนสังคม 
มากกว่าจะดูระเบียบวิธีวิจัย ตัวอย่างบุคคลกลุ่มนี้ เช่น ผู้ส าเร็จ
การศึกษาในสาขานิติศาสตร์ ภาษาศาสตร์ วรรณคดี บริหารธุรกิจ 
ปรัชญาและศาสนา บรรณารักษ์ศาสตร์ (2) บุคคลทั่วไปจากชุมชน 
เช่น บุคคลที่เป็นกรรมการที่ปรึกษาชุมชน (Community advisory 
board (CAB)) 

กรรมการที่ไม่สังกัด
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
สุขภาพ  
(Non-affiliated members) 
 

ตัวแทนชุมชนหรือบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 
ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ทั้งอดีตและปัจจุบัน 

การระงับความเห็นชอบที่ให้
ไว้ก่อนหน้านั้น (suspension 
of any prior approval/ 

การระงับความเห็นชอบที่กรรมการที่เคยให้ไว้ก่อนหน้า โดยระงับการ
รับอาสาสมัครเข้าร่วมการวิจัย หรือกิจกรรมการวิจัยชั่วคราวจนกว่า
ผู้วิจัยด าเนินการจัดการแก้ไขปัญหาให้เรียบร้อย (corrective action) 
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favorable opinion) แล้วจึงยกเลิกการระงับความเห็นชอบ ระหว่างการระงับนี้ผู้วิจัยยัง
ต้องด าเนินการส่งรายงานต่าง ๆ ตามปกติ 
 

การเพิกถอนความเห็นชอบที่
ให้ไว้ก่อนหน้านั้น 
(termination of any prior 
approval/favorable 
opinion) 

การเพิกถอนความเห็นชอบที่กรรมการที่เคยให้ไว้ก่อนหน้าอย่างถาวร 
เป็นผลให้ผู้วิจัยต้องหยุดด าเนินการรับอาสาสมัครเข้าร่วมการวิจัย 
รวมทั้งกิจกรรมการวิจัยทั้งหมด เหลือเพียงการดูแลอาสาสมัครที่เข้า
ร่วมการวิจัยตามเวชปฏิบัติทั่วไป 

 
7. ภำคผนวก 

HEC C01  โครงสร้างการบริหารงานของคณะกรรมการพิทักษ์สิทธิ์สวัสดิภาพและป้องกันภยันตรายในการ
วิจัยกับมนุษย์ (RIHES HEC Organization Chart) 
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Pediatric Population E11. Current Step 4 version, dated 20 July 2000.  

8.4 World Medical Association. Declaration of Helsinki. Ethical Principles for Medical 
Research Involving Human Subjects. Adopted by the 18th WMA General Assembly, 
Helsinki, Finland, June 1964, and amended by the 64th WMA General Assembly, 
Fortaleza, Brazil, October 2013  

8.5 The National Commission for the Protection of Human Subjects of Biomedical and 
Behavioral Research. “The Belmont Report: Ethical Principles and Guidelines for the 
Protection of Human Subjects of Research”, 1979 (44 FR 23192)  

8.6 International Ethical Guidelines for Health-related Research Involving Humans, Fourth 
Edition. Geneva. Council for International Organizations of Medical Sciences (CIOMS); 
2016.  

8.7 US Federal Policy for the Protection of Human Subjects (82 FR 7149) 
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8.8 45 CFR 46 (US Code of Federal Regulations. Title 45 Public Welfare Department of 
Health and Human Services Part 46 Protection of Human Subjects 

8.9 21 CFR 50 (US Food and Drug Administration, DHHS) Protection of human subjects. 
8.10 SACHRP. January 24, 2011 SACHRP Letter to the HHS Secretary: Recommendations 

Involving Informed Consent and Biospecimens, IRB Membership and Definition of Non-
scientist. Attachment B: Recommendation on IRB Membership and Definition of Non-
scientist under 45 CFR 46 and 21 CFR 56 

8.11 พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ 
8.12 พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑ 
8.13 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒ 
8.14 ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.๒๕๔๙ 
8.15 ค าประกาศสิทธิและข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย พ.ศ.๒๕๕๘ 
8.16 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการคุ้มครองและจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๑ 
8.17 ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย “แนวทางจริยธรรมการท าวิจัยในคนในประเทศไทย” พ.ศ. 

๒๕๕๐ 
8.18 ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การยอมรับ

คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนที่พิจารณาโครงการวิจัยทางคลินิกเกี่ยวกับยา ราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๓๕ ง ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ หน้า ๑๒ 
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บันทึกประวัติ SOP 

ผู้จัดท ำ ฉบับท่ี แสดงกำรแก้ไขหลัก 

รศ.ดร.นิมิตร มรกต 1.0 พ.ศ. 2551 - 

รศ.ดร.นิมิตร มรกต 2.0 พ.ศ. 2554 1.  แก้ไขตามข้อแนะน าของ SIDCER/FERCAP ในการตรวจเยี่ยม
ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2551 ในการเพ่ิมรายละเอียดหน้าที่
ของกรรมการ และขอบเขตของผู้ที่สามารถน าเสนอโครงการวิจัยได้ 

2.  เพ่ิมแบบตรวจสอบองค์ประชุม 
3.  แก้ ไขบ ท บ าท และห น้ าที่ ข อ ง เล ขานุ ก ารก รรมการ  แล ะ

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ ให้ถูกต้องตามการปฏิบัติจริง  ให้
ถูกต้องตามการปฏิบัติจริง 

4.  เพ่ิมรายละเอียดบทบาทและหน้าที่ของหัวหน้า และเจ้าหน้าที่
ส านักงานจริยธรรมการวิจัย 

5.  เพิ่มรายละเอียดบทบาทและหน้าที่ของกรรมการ 
รศ.ดร.นิมิตร มรกต 2.1 พ.ศ. 2556 เพ่ิมรายละเอียดผู้รับผิดชอบในการแต่งตั้งวาระการปฏิบัติงาน ปรับแก้

ไขรายละเอียดเรื่องกรรมสมทบ เรื่องที่ปรึกษาอิสระ การด าเนินการ
แต่งตั้งและวาระการปฏิบัติงาน การลาออกและการพ้นจากต าแหน่ง 
องค์ประกอบและคุณสมบัติของะกรรมการ เพ่ิมรายละเอียดหน้าที่ของ
ประธานกรรมการ เพ่ิมรายละเอียดการแต่งตั้ง หน้าที่ และวาระการ
ด ารงต าแหน่งของเลขานุการคณะกรรมการ และปรับแก้ไขหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของกรรมการ องค์ประชุมของกรรมการ การพิจารณา
ตัดสินของกรรมการ ปรับแก้ไขรายละเอียดในแบบตรวจสอบองค์
ประชุมคณะกรรมการพิทักษ์สิทธิ์สวัสดิภาพและป้องกันภยันตรายใน
การวิจัยกับมนุษย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้สอดคล้องกับ
บริบทที่เปลี่ยนไป  และแก้ไขให้ถูกต้องตามปฏิบัติจริง 

รศ.ดร.นิมิตร มรกต 3.0 พ.ศ. 2559 ปรับแก้ไขถ้อยค าและส านวนภาษา ปรับปรุงอ านาจหน้าที่ประธาน
กรรมการ เพ่ิมการแต่งตั้งกรรมการที่หมดวาระได้อีก 2 วาระตามความ
จ าเป็น เพ่ิมนิยามศัพท์ของผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์/วิทยาศาสตร์ 
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(Medical/scientific members) และบุคคลที่ ไม่สังกัดสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์สุขภาพ (Non-affiliated members) และตัดค านิยามการ
พิจารณาโครงการวิจัยแบบเร่งด่วน (Expedited review) เนื่องจาก
รายละเอียดอยู่ในบทที่ 10 การพิจารณาแบบเร่งด่วน SOP number: 
10/V3.0 แล้ว 

รศ.ดร.นิมิตร มรกต 4.0 พ.ศ. 2562 - เพ่ิมอ านาจหน้าที่ของกรรมการ 
- เพ่ิมนิยาม suspension/ termination of HEC approval 
- แก้ไขเอกสารอ้างอิงให้ทันสมัย 

รศ.ดร.นิมิตร มรกต 4.5 พ.ศ. 2564 - แก้ไขค าผิด  
- ปรับแกไ้ขการรวบรวมข้อมูลค่าตอบแทนของกรรมการ เป็นหน้าที่ของ
ส านักงาน  
- ปรับแก้ไขนิยามศัพท์ 
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HEC C01 โครงสร้างการบริหารงานของคณะกรรมการพิทักษ์สิทธิ์สวัสดิภาพและป้องกันภยันตรายในการวิจัยกับมนุษย์    
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HEC C01 RIHES HEC Organization Chart 
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สำรบัญ 
 

 ล ำดับเรื่อง หน้ำ 
1 วัตถุประสงค์ 2 

2 ขอบเขต 2 

3 ความรับผิดชอบ 2 

4 แผนภูมิขั้นตอนการด าเนินการ 2 

5 รายละเอียดการด าเนินการ 2 

 5.1  การอ่านเนื้อความในข้อตกลงรักษาความลับ 
5.2  การซักถามข้อสงสัยถ้ามี 
5.3  การลงนามในข้อตกลงการรักษาความลับ 
5.4  การตระหนักถึงความส าคัญของการรักษาความลับ 

2 
3 
3 
3 

6 
7 

นิยามศัพท์ 
ภาคผนวก  

3 
3 

8 เอกสารอ้างอิง 3 

 บันทึกประวัติ 4 
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1. วัตถุประสงค ์
เพ่ือให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้อ่าน เข้าใจ ยอมรับและลงนามในเอกสารการรักษาความลับอันเกี่ยวข้องกับ

ข้อมูลในโครงการวิจัย การพิจารณาของที่ประชุมกรรมการ และข้อมูลอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

2. ขอบเขต 
วิธีด าเนินมาตรฐาน จะครอบคลุมถึงการรักษาความลับของข้อมูลและเอกสารที่ เกี่ยวข้องกับการ

ปฏิบัติงานของกรรมการ 

3. ควำมรับผิดชอบ 
กรรมการที่แต่งตั้งใหม่ทุกคน และเจ้าหน้าที่ส านักงานจริยธรรมการวิจัย ต้องอ่าน เข้าใจ ยอมรับ และลง

นามในบันทึกการข้อตกลงรักษาความลับก่อนเริ่มปฏิบัติงานพิจารณาโครงการวิจัยในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 ผู้ได้รับเชิญเข้าเยี่ยมสังเกตการณ์การประชุม ผู้ขอดูงานจริยธรรมการวิจัยของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
สุขภาพ ผู้ร้องขอส าเนาเอกสาร และกรรมการตรวจเยี่ยม/ตรวจตรา ต้องลงนามในข้อตกลงการรักษาความลับ
เช่นเดียวกัน 

4. แผนภูมิขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 
 

ล ำดับ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
1 การอ่านเนื้อความในข้อตกลงรักษาความลับ 

 
กรรมการ/เจ้าหน้าที่ส านักงาน/ 

ผู้เข้าเยี่ยม 
2 การซักถามข้อสงสัย (ถ้ามี) 

 
กรรมการ/เจ้าหน้าที่ส านักงาน/ 

ผู้เข้าเยี่ยม 
3 การลงนามในข้อตกลงการรักษาความลับ 

 
กรรมการ/เจ้าหน้าที่ส านักงาน/ 

ผู้เข้าเยี่ยม 
4 การตระหนักถึงความส าคัญของการรักษา

ความลับ 
กรรมการ/เจ้าหน้าที่ส านักงาน/ 

ผู้เข้าเยี่ยม 

5. รำยละเอียดกำรด ำเนินกำร 
5.1 กำรอ่ำนเนื้อควำมในข้อตกลงรักษำควำมลับ 

เจ้าหน้าที่ส านักงานจริยธรรมการวิจัย มอบแบบบันทึกข้อตกลง (Confidentiality agreement) 
(เอกสำร HEC F04-08) จ านวน 1 ชุด ให้กับกรรมการ กรรมการสมทบ ที่ปรึกษาอิสระ เจ้าหน้าที่ส านักงาน
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จริยธรรมการวิจัย ผู้เข้าเยี่ยมสังเกตการณ์ประชุม ผู้ขอดูงาน กรรมการตรวจตรา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือ
อ่านและท าความเข้าใจก่อนเริ่มปฏิบัติงาน 

 

5.2 กำรซักถำมข้อสงสัย (ถ้ำมี) 
ผู้ที่มีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้จากเลขานุการคณะกรรมการ หรือผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ ถึง

ข้อสงสัย ประโยค หรือสาระ จนเข้าใจชัดเจน 
 

5.3 กำรลงนำมในข้อตกลงกำรรักษำควำมลับ 
บุคคลดังกล่าวข้างต้น เติมค าลงในช่องว่าง ลงนาม และระบุวันที่ที่ลงนามในข้อตกลงรักษาความลับ โดย

เอกสารข้อตกลงการรักษาความลับต้นฉบับจะเก็บไว้ที่ส านักงาน และส าเนาเก็บไว้กับผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็น
หลักฐาน 1 ชุด (หากต้องการ) 

 

5.4 กำรตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรรักษำควำมลับ 
บุคคลที่ลงนามในข้อตกลงรักษาความลับ  ต้องตระหนักถึงความส าคัญของการรักษาความลับอัน

เกี่ยวข้องกับข้อมูลในโครงการวิจัย การพิจารณาของที่ประชุมกรรมการ และข้อมูลอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง   

6. นิยำมศัพท์ 
การรักษาความลับ การไม่เปิดเผยข้อมูลอันเกี่ยวข้องกับข้อมูลในโครงการวิจัย การพิจารณาของ

ที่ประชุมกรรมการ และข้อมูลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องต่อผู้ไม่มีสิทธิ์ล่วงรู้อันจะก่อ
เกิดความเสียหายต่อผู้เสนอหรือผู้สนับสนุนการวิจัย 

7. ภำคผนวก 
HEC F04   ข้อตกลงการรักษาความลับของโครงการวิจัยส าหรับกรรมการ  
HEC F05   ข้อตกลงการรักษาความลับของโครงการวิจัยส าหรับกรรมการสมทบ 
HEC F06   ข้อตกลงการรักษาความลับของโครงการวิจัยส าหรับที่ปรึกษาอิสระ      
HEC F07   ข้อตกลงการรักษาความลับส าหรับผู้เยี่ยมสังเกตการณ์การประชุมของกรรมการ 
HEC F08   ข้อตกลงการรักษาความลับส าหรับผู้ที่ ไม่เป็นกรรมการซึ่งร้องขอส าเนาเอกสารของส านักงาน

จริยธรรม    

8. เอกสำรอ้ำงอิง 
8.1 WHO. Standards and operational guidance for ethics review of health-related research 

with human participants. Geneva: WHO Press, 2011. 
8.2  ICH Harmonised Guideline Integrated Addendum to ICH E6(R1): Guideline for Good 

Clinical Practice E6(R2) Current Step 4 version dated 9 November 2016.  



 

ส ำนักงำนจริยธรรมกำรวิจัย 
(Office of Research Ethics) 

SOP number: 
RIHES HEC 04/V4.5 

 
หน้ำ 4 จำก 4 

บทที่ 04 
ข้อตกลงกำรรักษำควำมลับ 

(Confidentiality Agreements) 
 

บันทึกประวัติ SOP 
 

ผู้จัดท า ฉบับที่ แสดงการแก้ไขหลัก 
รศ.ดร.นิมิตร มรกต 1.0 พ.ศ. 2551 - 
รศ.ดร.นิมิตร มรกต 2.0 พ.ศ. 2554 แก้ไขการเขียนการอ้างอิงแบบฟอร์มให้เป็นไปในทิศทาง

เดียวกัน 
รศ.ดร.นิมิตร มรกต 2.1 พ.ศ. 2556 ปรับแก้ไขค าผิดและส านวนภาษาให้ถูกต้องและเหมาะสม 
รศ.ดร.นิมิตร มรกต 2.2 พ.ศ. 2558 1.  เพ่ิมแบบฟอร์มข้อตกลงการรักษาความลับของ

โครงการวิจัยส าหรับกรรมการสมทบ และแบบฟอร์ม
ข้อตกลงการรักษาความลับของโครงการวิจัยส าหรับที่
ปรึกษาอิสระ  

2 ปรับชื่อแบบฟอร์มให้ชัดเจนยิ่งขึ้น  
รศ.ดร.นิมิตร มรกต 3.0 พ.ศ. 2559 ปรับแก้ไขถ้อยค า และการอ้างอิงการใช้แบบฟอร์มต่างๆ ให้

ถูกต้อง 
รศ.ดร.นิมิตร มรกต 4.0 พ.ศ. 2562 แก้ไขเอกสารอ้างอิงให้เป็นฉบับใหม่ 
รศ.ดร.นิมิตร มรกต 4.5 พ.ศ. 2564 เพ่ิมเติมข้อความให้สมบูรณ์ 
 





 

ส ำนักงำนจริยธรรมกำรวิจัย 
(Office of Research Ethics) 

SOP number: 
RIHES HEC 05/V4.5 

 
หน้ำ 1 จำก 4 

บทที่ 05 
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

(Conflict of Interest) 
 

สำรบัญ  
 

 ล ำดับเรื่อง หน้ำ 
1 วัตถุประสงค์ 2 

2 ขอบเขต 2 

3 ความรับผิดชอบ 2 

4 แผนภูมิขั้นตอนการด าเนินการ 2 

5 รายละเอียดการด าเนินการ 
5.1 การอ่านเนื้อความในข้อตกลงการเปิดเผยผลประโยชน์

ทับซ้อน 
5.2 การซักถามข้อสงสัย (ถ้ามี) 
5.3  การลงนามในข้อตกลงการเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน 

2 
3 
 
3 
3 

6 
7 

นิยามศัพท์ 
ภาคผนวก 

3 
3 

8 เอกสารอ้างอิง 3 

 บันทึกประวัติ  4 

 
 



 

ส ำนักงำนจริยธรรมกำรวิจัย 
(Office of Research Ethics) 

SOP number: 
RIHES HEC 05/V4.5 

 
หน้ำ 2 จำก 4 

บทที่ 05 
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

(Conflict of Interest) 
 

1. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้การพิจารณาโครงการวิจัยเป็นไปตามหลักจริยธรรมการวิจัย เป็นอิสระ ปราศจากอคติจากการมี

ผลประโยชน์ทับซ้อนของกรรมการ และเพ่ือแสดงวิธีการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนของกรรมการ 

2. ขอบเขต 
วิธีด าเนินการมาตรฐานบทนี้  จะครอบคลุมถึงการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน ในการพิจารณา

โครงการวิจัยของกรรมการ 

3. ควำมรับผิดชอบ 
กรรมการทุกคน ต้องยอมรับและปฏิบัติตามแนวทางที่ระบุในวิธีด าเนินการมาตรฐานเกี่ยวกับผลประโยชน์

ทับซ้อนให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานสากล 

4. แผนภมูิขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
  

ล ำดับ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
1 การอ่านเนื้อความในข้อตกลงการเปิดเผย 

การมผีลประโยชน์ทับซ้อนกับโครงการวิจัย 
 

กรรมการ 

2 การซักถามข้อสงสัย (ถ้ามี) 
 

กรรมการ 

3 การลงนามในข้อตกลงการเปิดเผย 
การมผีลประโยชน์ทับซ้อนกับโครงการวิจัย 

 

กรรมการ 

5. รำยละเอียดกำรด ำเนินกำร 
ในการพิจารณาโครงการวิจัยใดๆ ที่กรรมการ คนใดคนหนึ่งหรือมากกว่านั้นมีผลประโยชน์ทับซ้อน (เช่น 

ในฐานะนักวิจัยในเรื่องเดียวกัน มีส่วนร่วมกับผู้ให้ทุนการวิจัย เป็นผู้ร่วมงานวิจัย หรือเป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัย 
เป็นต้น) กรรมการคนนั้นต้องเปิดเผยการมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับโครงการวิจัย และยังสามารถให้ข้อคิดเห็นแก่
กรรมการ ได้ แต่ไมส่ามารถพิจารณา และลงมติตัดสินในโครงการวิจัยนั้นๆ 



 

ส ำนักงำนจริยธรรมกำรวิจัย 
(Office of Research Ethics) 

SOP number: 
RIHES HEC 05/V4.5 

 
หน้ำ 3 จำก 4 

บทที่ 05 
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

(Conflict of Interest) 
 

 
5.1 กำรอ่ำนเนื้อควำมในข้อตกลงกำรไม่มีส่วนได้เสีย 

เจ้าหน้าที่ส านักงานจริยธรรมการวิจัยมอบข้อตกลงการเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนกับโครงการวิจัย
ส าหรับกรรมการ (Conflict of Interest Agreement) (HEC F09) ให้กับกรรมการเพ่ืออ่านและท าความ
เข้าใจก่อนเริ่มปฏิบัติงาน 
 
5.2 กำรซักถำมข้อสงสัย (ถ้ำมี) 

ผู้ที่มีข้อสงสัยสามารถซักถามได้จากเลขานุการคณะกรรมการ หรือผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ ถึงข้อ
สงสัย ประโยค หรือสาระ จนเข้าใจชัดเจน 
 
5.3 กำรลงนำมในข้อตกลงกำรรักษำควำมลับ 

กรรมการเติมค าลงในช่องว่าง ลงนาม และระบุวันที่ที่ลงนามในข้อตกลงการเปิดเผยผลประโยชน์ทับ
ซ้อนกับโครงการวิจัยส าหรับกรรมการ (เอกสำรที่ HEC F08) จากนั้น ต้นฉบับจะเก็บไว้ที่ส านักงาน
จริยธรรม และส าเนาเอกสาร จะมอบให้ผู้ลงนามไว้เป็นหลักฐาน (หากต้องการ) 

6. นิยำมศัพท์ 
ผลประโยชน์ทับซ้อน  
(Conflict of Interest) 

1. สถานการณ์ที่กรรมการอาจขาดการตัดสินใจอันเที่ยงธรรมเนื่องจาก
การมีหรือได้รับผลประโยชน์ อันเกี่ยวข้องกับโครงการวิ จัย หรือ
ผู้สนับสนุนการวิจัย 

 

7. ภำคผนวก 
HEC F09 ข้อตกลงการเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนกับโครงการวิจัยส าหรับกรรมการ 

 

8. เอกสำรอ้ำงอิง 
8.1 WHO. Standards and operational guidance for ethics review of health-related research 

with human participants. Geneva: WHO Press, 2011. 
8.2  ICH Harmonised Guideline Integrated Addendum to ICH E6(R1): Guideline for Good 

Clinical Practice E6(R2) Current Step 4 version dated 9 November 2016. 
 
 



 

ส ำนักงำนจริยธรรมกำรวิจัย 
(Office of Research Ethics) 

SOP number: 
RIHES HEC 05/V4.5 

 
หน้ำ 4 จำก 4 

บทที่ 05 
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

(Conflict of Interest) 
 

บันทึกประวัติ SOP 
 

ผู้จัดท า ฉบับที่ แสดงการแก้ไขหลัก 
รศ.ดร.นิมิตร มรกต 1.0 พ.ศ. 2551 - 
รศ.ดร.นิมิตร มรกต 2.0 พ.ศ. 2554 แก้ไขค าว่า “ผลประโยชน์ทับซ้อน” เป็นค าว่า “การมี

ผลประโยชน์ทับซ้อน” เพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับบท
อ่ืนๆ 

รศ.ดร.นิมิตร มรกต 3.0 พ.ศ. 2559 เพ่ิมแผนภูมิขั้นตอนการด าเนินงาน และเพ่ิมรายละเอียดการ
ด าเนินการ การอ่านเนื้อความในข้อตกลงการเปิดเผยการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนกับโครงการวิจัย การซักถามข้อสงสัย 
การลงนามในข้อตกลงการรักษาความลับ และเพ่ิมแบบฟอร์ม
ข้อตกลงการ เปิ ด เผยการมี ผลประโยชน์ ทั บซ้ อน กั บ
โครงการวิจัยส าหรับกรรมการ 

รศ.ดร.นิมิตร มรกต 4.0 พ.ศ. 2562 แก้ไขเอกสารอ้างอิงให้เป็นฉบับใหม่ 
รศ.ดร.นิมิตร มรกต 4.5 พ.ศ. 2564 1.เปลี่ยนค าว่า “การมีส่วนได้เสีย” เป็นค าว่า “ผลประโยชน์

ทับซ้อน” 
2.ปรับส านวนการเขียน 
3.แก้ไขนิยามศัพท์  

 





 

ส ำนักงำนจริยธรรมกำรวิจัย 
(Office of Research Ethics) 

SOP number: 
RIHES HEC 06/V4.5 

 
หน้ำ 1 จำก 5 

บทที่ 06 
กำรฝึกอบรมกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนจริยธรรมกำรวิจัย 

(Training Members and Personnel of Office of 
Research Ethics) 

 

 

สำรบัญ 
 

 ล ำดับเร่ือง หน้ำ 
1 วัตถุประสงค์ 2 

2 ขอบเขต 2 

3 ความรับผิดชอบ 2 

4 แผนภูมิขั้นตอนการด าเนินการ 2 

5 รายละเอียดการด าเนินการ 2 

 5.1  หัวข้อฝึกอบรม 2 

 5.2  การเข้ารับการอบรม 3 

 5.3  การเก็บหลักฐานการฝึกอบรม 3 

6 
7 

นิยามศัพท์ 
ภาคผนวก 

3 
4 

8 เอกสารอ้างอิง 4 

 บันทึกประวัติ  5 

 



 

ส ำนักงำนจริยธรรมกำรวิจัย 
(Office of Research Ethics) 

SOP number: 
RIHES HEC 06/V4.5 

 
หน้ำ 2 จำก 5 

บทที่ 06 
กำรฝึกอบรมกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนจริยธรรมกำรวิจัย 

(Training Members and Personnel of Office of 
Research Ethics) 

 

1. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้กรรมการ และเจ้าหน้าที่ของส านักงานจริยธรรมการวิจัย ตระหนักถึงความส าคัญของการเพ่ิมพูน

ความรู้ และมีโอกาสได้เข้ารับการฝึกอบรมด้านจริยธรรมการท าวิจัย เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตระหนักถึงความส าคัญและให้การสนับสนุนการฝึกอบรมจริยธรรมการ

วิจัยแก่กรรมการ และเจ้าหน้าที่ส านักงานจริยธรรมการวิจัย 

2. ขอบเขต 
วิธีด าเนินการมาตรฐานในส่วนการฝึกอบรม ครอบคลุมถึงกรรมการ และเจ้าหน้าที่ของส านักงานจริยธรรม

การวิจัย 

3. ควำมรับผิดชอบ 
กรรมการ และเจ้าหน้าที่ส านักจริยธรรมการวิจัย ต้องมีความรับผิดชอบในการแสวงหาความรู้ และเข้า

รว่มการฝึกอบรมด้านจริยธรรมการท าวิจัยอย่างสม่ าเสมอ 

4. แผนภมูิขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 
 

ล ำดับ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
1 หัวข้อฝึกอบรม 

 
กรรมการ และเจ้าหน้าที่ส านักงาน 

2 การเข้ารับการอบรม 
 

กรรมการ และเจ้าหน้าที่ส านักงาน 

3 การเก็บหลักฐานการฝึกอบรม 
 

กรรมการ และเจ้าหน้าที่ส านักงาน 

 

5. รำยละเอียดกำรด ำเนินกำร 
5.1 หัวข้อฝึกอบรม 

5.1.1 กรรมการและเจ้าหน้าที่ส านักงานจริยธรรมการวิจัย ควรได้รับการอบรมในเรื่อง ต่อไปนี้ 
5.1.1.1 จริยธรรมการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์  

1) การปกป้องอาสาสมัคร (Protection of Human Subjects) 
2) การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี หรือ ICH Good Clinical Practice (ICH GCP)  



 

ส ำนักงำนจริยธรรมกำรวิจัย 
(Office of Research Ethics) 

SOP number: 
RIHES HEC 06/V4.5 

 
หน้ำ 3 จำก 5 

บทที่ 06 
กำรฝึกอบรมกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนจริยธรรมกำรวิจัย 

(Training Members and Personnel of Office of 
Research Ethics) 

 

5.1.1.2 การฝึกอบรมวิธีการด าเนินการมาตรฐานส าหรับกรรมการ ซ่ึงครอบคลุมอย่างน้อย ใน
เรื่องอ านาจหน้าที่ของกรรมการ รูปแบบการพิจารณาโครงการใหม่ (แบบเร่งด่วน แบบ
พิจารณาในที่ประชุม) เกณฑ์การยกเว้นจากการพิจารณา วิธีการประเมินโครงการวิจัย
และการขอความยินยอม การวิจัยในกลุ่มเปราะบาง  

5.1.2 ระหว่างเป็นกรรมการ ควรเข้ารับการอบรม ประชุม หรือสัมมนาในเรื่องที่เก่ียวข้อง เช่น  
1) ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรม ประเด็นจริยธรรมสมัยใหม่ 

หรือแนวทางจริยธรรมที่ปรับปรุง  
2) กฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศท่ีเกี่ยวข้องกับจริยธรรมการวิจัยในคน  
3) กระบวนการตรวจเยี่ยม (survey) 
4) การท าหน้าที่ของกรรมการ 

 
5.2 กำรเข้ำรับกำรอบรม 

5.2.1 เลขานุการคณะกรรมการติดตามข่าวสารการฝึกอบรม และการประชุมด้านจริยธรรมการวิจัย
การท าวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ที่ประกาศใน website หรือสื่ออ่ืนๆ หรือจาก
เจ้าหน้าที่ส านักงาน  

5.2.2 เลขานุการคณะกรรมการ แจ้งกรรมการ และเจ้าหน้าที่ของส านักงานจริยธรรมการวิจัยทราบ
โดยทั่วถึง ถึงรายละเอียดของการฝึกอบรมและการประชุมด้านจริยธรรมการวิจัย 

5.2.3 คัดเลือกหรือส่งกรรมการ และเจ้าหน้าที่ของส านักงานจริยธรรมการวิจัยเข้าร่วมการฝึกอบรม
และการประชุมด้านจริยธรรมการท าวิจัย 

5.2.4 เสนอขออนุมัติงบประมาณสนับสนุนจากผู้อ านวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
5.2.5 กรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ส านักงานเข้าร่วมการประชุมหรือฝึกอบรมได้ปีละ 1 ครั้ง หรือ

มากกว่านั้นตามความเหมาะสม 
 

5.3 กำรเก็บหลักฐำนกำรฝึกอบรม 
หลักฐานการเข้าร่วมการฝึกอบรมหรือการประชุม เช่น ส าเนาใบรับรอง หรือประกาศนียบั ตร ที่มีการ

เซ็นลงนาม ส าเนาถูกต้อง และระบุวันที่ ต้องเก็บรักษาไว้ในส่วนเอกสารของส านักงานจริยธรรมการวิจัย โดย
เจ้าหน้าที่ส านักงานจะบันทึกลงในแบบฟอร์มการเข้าฝึกอบรม (HEC F10) 

6. นิยำมศัพท์   
การฝึกอบรม  การฝึกอบรมเก่ียวกับจริยธรรมการวิจัย ซึ่งอาจ

เป็นการฝึกอบรมเชิ งปฏิบัติการ หรือการ
ฝึกอบรม Online Ethic training module ซึ่ง
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จัดท าโดยส านักงานจริยธรรมการวิจัยของ
สถาบันฯ หรือหน่วยงานอ่ืนที่มีหลักสูตรตาม
ข้อ 5.1.1.1 

 

7. ภำคผนวก 
HEC F10 แบบบันทึกการเข้าฝึกอบรม 

 

8. เอกสำรอ้ำงอิง 
8.1 WHO. Standards and operational guidance for ethics review of health-related research 

with human participants. Geneva: WHO Press, 2011. 
8.2  ICH Harmonised Guideline Integrated Addendum to ICH E6(R1): Guideline for Good 

Clinical Practice E6(R2) Current Step 4 version dated 9 November 2016. 
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ผู้จัดท า ฉบับที่ แสดงการแก้ไขหลัก 
รศ.ดร.นิมิตร มรกต 1.0 พ.ศ. 2551 - 
รศ.ดร.นิมิตร มรกต 2.0 พ.ศ. 2554 แก้ไขการเขียนการอ้างอิงแบบฟอร์มให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
รศ.ดร.นิมิตร มรกต 3.0 พ.ศ. 2559 แก้ไขถ้อยค า ปรับปรุงแก้ไขหัวข้อการอบรมให้เหมาะสม และการ

อ้างอิงการใช้แบบฟอร์มให้ถูกต้อง 
รศ.ดร.นิมิตร มรกต 4.0 พ.ศ. 2562 ก าหนดขอบเขตการอบรมกรรมการใหม่ให้ชัดเจนขึ้น แก้ไข

เอกสารอ้างอิงให้เป็นฉบับใหม่ 
รศ.ดร.นิมิตร มรกต 4.5 พ.ศ. 2564 ก าหนดขอบเขตการอบรมกรรมการให้ตรงกับความจ าเป็น 

ครอบคลุมสถานการณ์ปัจจุบัน และปฏิบัติได้  
รศ.ดร.นิมิตร มรกต 4.5 พ.ศ. 2565 ก าหนดให้มีการลงนามในหลักฐานการเข้าร่วมการฝึกอบรมหรือ

การประชุม เช่น ส าเนาใบรับรอง หรือประกาศนียบัตร  
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สำรบัญ 
 

 ล ำดับเร่ือง หน้ำ 
1 วัตถุประสงค์ 2 

2 ขอบเขต 2 

3 ความรับผิดชอบ 2 

4 แผนภูมิขั้นตอนการด าเนินการ 2 

5 รายละเอียดการด าเนินการ 2 

 5.1  การคัดเลือกท่ีปรึกษา 2 

 5.2  การขอค าปรึกษา 3 

 5.3  การแสดงความคิดเห็น 3 

 5.4  การน าเข้าพิจารณาในที่ประชุมกรรมการ 3 

6 
7 

นิยามศัพท์ 
ภาคผนวก 

3 
4 

8 เอกสารอ้างอิง 4 

 บันทึกประวัติ  5 
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1. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเป็นแนวทางในการเลือกที่ปรึกษาอิสระที่เชี่ยวชาญส าหรับการให้ค าปรึกษาแก่กรรมการ ในการ

พิจารณาโครงการวิจัย 

2. ขอบเขต 
เมื่อประธานกรรมการ พิจารณาเห็นว่าโครงการวิจัยใด ต้องการข้อมูลเพ่ิมเติมหรือ ความเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญในสาขาซึ่งกรรมการขาดความเชี่ยวชาญในบางประเด็น ประธานกรรมการ จะส่งโครงการวิจัยดังกล่าว
ต่อที่ปรึกษาอิสระ เพ่ือช่วยทบทวนโครงการวิจัย และให้ความเห็นในประเด็นที่ส่งปรึกษา 

3. ควำมรับผิดชอบ 
ประธานกรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการ เสนอรายชื่อที่ปรึกษาอิสระที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่

ต้องการ ต่อผู้อ านวยการสถาบันฯ หรือผู้ที่ผู้อ านวยการสถาบันฯ มอบหมาย เพ่ือทาบทามเข้าร่วมเป็นที่ปรึกษา
ของคณะกรรมการพิทักษ์สิทธิ์สวัสดิภาพและป้องกันภยันตรายในการวิจัยกับมนุษย์ 

4. แผนภมูิขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 
ล ำดับ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

1 การคัดเลือกท่ีปรึกษาอิสระ 
 

กรรมการ 

2 การขอค าปรึกษา 
 

เลขานุการคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่

ส านักงาน 

3 การแสดงความคิดเห็น 
 

ที่ปรึกษาอิสระ 

4 การน าเข้าพิจารณาในที่ประชุม 
กรรมการ 

เลขานุการคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่

ส านักงาน 

5. รำยละเอียดกำรด ำเนินกำร 
5.1 กำรคัดเลือกที่ปรึกษำอิสระ 
 ก.กรณีคัดเลือกที่ปรึกษำอิสระล่วงหน้ำ ให้ด ำเนินกำรดังนี้ 

5.1.1 ประธานกรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการ เสนอชื่อผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่ต้องการ ต่อ
ผู้อ านวยการสถาบันฯ หรือผู้ที่ผู้อ านวยการสถาบันฯ มอบหมาย 

5.1.2 ผู้อ านวยการสถาบันฯ หรือผู้ที่ผู้อ านวยการสถาบันฯ มอบหมายทบทวนคุณวุฒิของ
ผู้เชี่ยวชาญที่ถูกเสนอชื่อ  
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5.1.3 ผู้อ านวยการสถาบันฯ แต่งตั้งท่ีปรึกษาอิสระ 
 

ข.กรณีที่เมื่อมีกำรพิจำรณำโครงกำรวิจัยในประชุมแล้ว ต้องกำรที่ปรึกษำอิสระนอกเหนือจำกที่แต่งตั้ง
ล่วงหน้ำ ให้ด ำเนินกำรดังนี้ 

5.1.4 ประธานกรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการ เสนอชื่อผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่ต้องการ และ
ระบุประเด็นที่ต้องการปรึกษาให้ชัดเจน เช่น scientific issue หรือ ethical issue ต่อ
ผู้อ านวยการสถาบันฯ หรือผู้ที่ผู้อ านวยการสถาบันฯ มอบหมาย 

5.1.5 ผู้อ านวยการสถาบันฯ หรือผู้ที่ผู้อ านวยการสถาบันฯ แต่งตั้งที่ปรึกษาอิสระเพ่ิมเติมส าหรับ
ประเด็นปรึกษาเรื่องนั้นๆ  

 

5.2 กำรขอค ำปรึกษำ 
5.2.1 เลขานุการคณะกรรมการ เสนอชื่อที่ปรึกษาอิสระที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่ต้องการต่อ

ประธานกรรมการ เมื่อไม่มีกรรมการท่านใดเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาดังกล่าว  
5.2.2 จัดส่งโครงการวิจัย พร้อมทั้งประเด็นที่ต้องการปรึกษา เช่น scientific issue หรือ ethical 

issue และเอกสารข้อตกลงการรักษาความลับของโครงการวิจัยส าหรับที่ปรึกษาอิสระ (HEC 
F06) และเอกสารข้อตกลงการเปิดเผยการมีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการวิจัยส าหรับกรรมการ 
(HEC F09) ให้ที่ปรึกษาอิสระ เพ่ือทบทวน พิจารณา และลงนาม พร้อมกับแบบรายงาน
ความเห็นของที่ปรึกษา (HEC F11)  

 

5.3 กำรแสดงควำมคิดเห็น 
ที่ปรึกษาอิสระที่เป็นผู้เชี่ยวชาญสรุปและแสดงความคิดเห็นในแบบรายงานของที่ปรึกษา เพ่ือน าเข้า

พิจารณาในที่ประชุมกรรมการ 
5.3.1 ที่ปรึกษาอิสระสรุปรายงานความเห็นในแบบรายงานความเห็นของที่ปรึกษา (HEC F11) แล้ว

ส่งรายงานความเห็นกลับมาให้เลขานุการคณะกรรมการ เพ่ือน าเข้าพิจารณาในที่ประชุม
กรรมการ 

5.3.2 ที่ปรึกษาอิสระอาจเข้าร่วมประชุมด้วยและรายงานความเห็นในที่ประชุมกรรมการ แต่ไม่
สามารถมีส่วนร่วมในการพิจารณาตัดสิน 

 

5.4  กำรน ำเข้ำพิจำรณำในที่ประชุมกรรมกำร 
รายงานของที่ปรึกษาอิสระจะถูกเก็บไว้เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารการพิจารณาโครงการวิจัย 

6. นิยำมศัพท์   
ที่ปรึกษาอิสระ ผู้เชี่ยวชาญซึ่งทบทวน วิเคราะห์โครงการวิจัยและแสดงความเห็นโดยไม่มี

ผลประโยชน์ทับซ้อนกับสถาบันฯหรือผู้วิจัยในโครงการวิจัยนั้นๆ 
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7.  ภำคผนวก 
HEC F11 รายงานความเห็นของที่ปรึกษาอิสระ 

8.  เอกสำรอ้ำงอิง 
8.1 WHO. Standards and operational guidance for ethics review of health-related 

research with human participants. Geneva: WHO Press, 2011. 
8.2 ICH Harmonised Guideline Integrated Addendum to ICH E6(R1): Guideline for 

Good Clinical Practice E6(R2) Current Step 4 version dated 9 November 2016. 

.  
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บันทึกประวัติ SOP 
 

ผู้จัดท า ฉบับที่ แสดงการแก้ไขหลัก 
รศ.ดร.นิมิตร มรกต 1.0 พ.ศ. 2551 - 
รศ.ดร.นิมิตร มรกต 2.0 พ.ศ. 2554 แก้ไขการขียนการอ้างอิงแบบฟอร์มให้เป็นไปในทิศทาง

เดียวกัน 
รศ.ดร.นิมิตร มรกต 2.1 พ.ศ. 2556 1. แก้ไขการคัดเลือกที่ปรึกษาโดยเพ่ิมรายละเอียดในการ

แต่งตั้ง การสรรหาและทาบทามท่ีปรึกษา ตามปฏิบัติจริง  
2.  แก้ไขรายละเอียดในการขอค าปรึกษาให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
3.  เพ่ิมรายละเอียดในการแสดงความคิดเห็นของที่ปรึกษา

อิสระให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
4.  แก้ไขค าผิดและค าตกหล่น 
5.  แก้ไขแบบฟอร์มรายงานความเห็นของที่ปรึกษา และแบบ

เอกสารข้อตกลงการรักษาความลับของโครงการวิจัย ให้
ถูกต้องและชัดเจนยิ่งขึ้น 

รศ.ดร.นิมิตร มรกต 2.2 พ.ศ. 2558 แก้ไขการขียนการอ้างอิงแบบฟอร์มให้ให้ตรงกับชื่อฟอร์ม ใน
บทย่อย 2.2 และตัดแบบฟอร์มข้อตกลงการรักษาความลับ
ของโครงการวิจัยออก เนื่องจากเป็นแบบฟอร์มที่ซ้ ากับ
แบบฟอร์มในบทย่อย 2.2 

รศ.ดร.นิมิตร มรกต 3.0 พ.ศ. 2559 แก้ไขการขียนการอ้างอิงแบบฟอร์มให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 

รศ.ดร.นิมิตร มรกต 4.0 พ.ศ. 2562 แก้ไขเอกสารอ้างอิงให้เป็นฉบับใหม่ 
รศ.ดร.นิมิตร มรกต 4.5 พ.ศ. 2564 เพ่ิมเติมการแต่งตั้งที่ปรึกษาอิสระนอกเหนือจากที่แต่งตั้ง

ล่วงหน้า และแก้ไขรายละเอียดในการขอค าปรึกษาให้ชัดเจน
ยิ่งขึ้น 

 





 

สํานักงานจริยธรรมการวิจัย 
(Office of Research Ethics) 

SOP number: 
RIHES HEC 08/V4.5 

 
หนา 1 จาก 7 

บทที่ 08 
การจัดการโครงการวิจัยที่ยื่นขอรับการพิจารณา 
(Management of Protocol Submissions) 

 

 

สารบัญ 
 

 ลําดับเร่ือง หนา 

1 วัตถุประสงค 2 

2 ขอบเขต 2 

3 ความรับผิดชอบ 2 

4 แผนภูมิข้ันตอนการดําเนินการ 2 

5 รายละเอียดการดําเนินการ 3 

 5.1  การรับเอกสารและบันทึกวันท่ีรับเอกสาร/เอกสารท่ีเก่ียวของ 3 

 5.2  การตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร 3 

 5.3  การเตรยีมแจกจายเอกสาร 4 

6 
7 

นิยามศัพท 
ภาคผนวก 

4 
4 

8 เอกสารอางอิง 5 

 บันทึกประวัติ  6 
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1. วัตถุประสงค 
เพ่ือเปนแนวทางใหเลขานุการคณะกรรมการ และเจาหนาท่ีสํานักงานจริยธรรมการวิจัย จัดการกับ

โครงการวิจัยและเอกสารท่ีเก่ียวของท่ีเสนอตอกรรมการ 

2. ขอบเขต 
วิธีดําเนินการมาตรฐานนี้ครอบคลุมการจัดการโครงการวิจัยและเอกสารท่ีเก่ียวของ ไดแก 

2.1 โครงการวิจัยท่ีสงเขาพิจารณาครั้งแรก (Protocol submission for initial review) 
2.2 โครงการวิจัยท่ีแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการแลวสงเขามาใหม (Resubmission of  

protocols with corrections) 
2.3 เอกสารสวนแกไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัย (Protocol amendment, Letter of Amendment) 
2.4 รายงานความกาวหนาของโครงการวิจัย (Progress report เพ่ือรับ Continuing review) 
2.5 รายงานการสิ้นสุดโครงการวิจัย (Close-study report) 
2.6 รายงานการยุติ/ระงับโครงการวิจัยกอน กําหนด  (Protocol premature termination/ 

suspension report) 
2.7 รายงานขอมูลเรื่องความปลอดภัย (Safety report) 
2.8 การเสนออ่ืนๆ เชน รายงานจาก Protocol team ของโครงการวิจัย, Clarification Memo และ

อ่ืนๆ  
2.9 เอกสารเสนอเพ่ือขอยกเวนการพิจารณาดานจริยธรรม   

3. ความรับผิดชอบ 
เจาหนาท่ีสํานักงานจริยธรรมการวิจัยและเลขานุการคณะกรรมการ มีหนาท่ีรับ บันทึก แจกจาย

โครงการวิจัย และเอกสารท่ีเก่ียวของ เพ่ือพิจารณาในท่ีประชุมกรรมการ หรือพิจารณาแบบเรงดวน ตามแผนภูมิท่ี 
HEC C02 พรอมแจงผลการพิจารณาตอผูเสนอโครงการวิจัย 

4. แผนภูมิข้ันตอนการดําเนินการ 
 

ลําดับ กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 
1 การรับเอกสารและบันทึกวันท่ีรับเอกสาร 

↓ 

เจาหนาท่ีสํานักงาน  

2 การตรวจสอบความครบถวนของเอกสาร 

↓ 

เจาหนาท่ีสํานักงาน 

3 การเตรียมแจกจายเอกสาร เจาหนาท่ีสํานักงาน 
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5. รายละเอียดการดําเนินการ 
5.1 การรับเอกสารและบันทึกวันที่รับโครงการวิจัย/เอกสารที่เกี่ยวของ 

เจาหนาท่ีสํานักงานจริยธรรมการวิจัย ประทับรับเอกสาร บันทึกขอมูลทะเบียนการรับเอกสารในระบบ
ฐานขอมูลคอมพิวเตอร และกรอกใบตอบรับสงใหโครงการวิจัย (HEC F12) 

 

5.2 การตรวจสอบความครบถวนของเอกสาร  
การเสนอโครงการวิจัยเพ่ือพิจารณาจะตองมีแบบคําขอรับรองเชิงจริยธรรม ถึงผูอํานวยการสถาบันฯ 

และบันทึกจากผูอํานวยการสถาบันฯ ถึงประธานกรรมการ 
5.2.1 โครงการวิจัยท่ีสงเขาพิจารณาครั้งแรก 

ดู ในรายการตรวจสอบความครบถวนของเอกสาร (HEC F13) และให รหั ส
โครงการวิจัย 

5.2.2 โครงการวิจัยท่ีแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการและสงเขามาใหม  
ดูรับเอกสารและตรวจสอบความครบถวนของเอกสารใน (HEC F14) 

5.2.3 เอกสารสวนแกไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัย/เอกสารเสนอพิจารณาเพ่ิมเติม 
ดูรับเอกสารและตรวจสอบความครบถวนของเอกสารใน (HEC F15) 

5.2.4 รายงานความกาวหนาของโครงการวิจัย  
ดูในรายการตรวจสอบความครบถวนของเอกสาร รายงานความกาวหนาของ

โครงการวิจัย (HEC F16) 
5.2.5 รายงานการสิ้นสุดโครงการวิจัย  

ดูในรายการตรวจสอบความครบถวนของเอกสารรายงานการสิ้นสุดโครงการวิจัย 
(HEC F17) 

5.2.6 รายงานการยุติหรือระงับการวิจัยกอนกําหนด  
ดูในรายการตรวจสอบความครบถวนของเอกสารรายงานการยุติหรือระงับการวิจัยกอน

กําหนด  (HEC F18) 
5.2.7 รายงานซูซารหรือเหตุการณท่ีไมคาดคิดท่ีเกิดภายในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสุขภาพ 

ดูในรายการตรวจสอบความครบถวนของเอกสารสําหรับรายงานซูซารหรือเหตุการณท่ี
ไมคาดคิดท่ีเกิดภายในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสุขภาพ (HEC F19) 

5.2.8 รายงานความปลอดภัย 
ดูในรายการตรวจสอบความครบถวนของเอกสารสําหรับรายงานความปลอดภัย (HEC 

F20) 
5.2.9 รายงานอ่ืนๆ  

ดูในรายการตรวจสอบความครบถวนของเอกสารโครงการวิจัยเรื่องอ่ืนๆ (HEC F21) 
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หากเอกสารไมครบถวน เจาหนาท่ีสํานักงานจริยธรรมจะทําการแจงโครงการวิจัย 
 

5.3 การเตรียมแจกจายเอกสาร 
จัดเตรียมเอกสารเพ่ือแจกจายใหกรรมการกอนวันประชุมไมนอยกวา 10 วันทําการ เพ่ือใหกรรมการ

ทบทวน 
 

6. นิยามศัพท 
กรรมการ  บุคคลผูดํารงตําแหนงกรรมการในคณะกรรมการพิทักษสิทธิ์สวัสดิภาพและปองกันภยันตรายใน

การวิจัยกับมนุษย 
 

โครงการวิจัย 
(protocol) 

เอกสารท่ีแสดงวัตถุประสงค การออกแบบ วิธีการ การใชสถิติวิเคราะห และการจัดการการวิจัย 
ปกติแลวโครงการวิจัยจะแสดงการทบทวนวรรณกรรม หลักการและเหตุผล ดวย แตสามารถ
จัดทําเปนเอกสารแยกตางหากได คําพอง โครงการวิจัย ขอเสนอโครงการวิจัย (research 
proposal)  โครงรางวิทยานิพนธ (thesis/dissertation proposal) 

 

7. ภาคผนวก 
HEC F12 ใบตอบรับการไดรับเอกสาร 
HEC F13 รายการตรวจสอบความครบถวนของเอกสารสําหรับโครงการวิจัยท่ีสงเขาพิจารณาครั้งแรก 
HEC F14 รายการตรวจสอบความครบถวนของเอกสารโครงการวิจัยท่ีมีการแกไขตามขอเสนอแนะของ

กรรมการ และสงเขามาใหม  
HEC F15 รายการตรวจสอบความครบถวนของเอกสารสวนแกไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัย/เอกสารเสนอ

พิจารณาเพ่ิมเติม 
HEC F16 รายการตรวจสอบความครบถวนของเอกสารสําหรับรายงานความกาวหนา/ขอขยายเวลา

โครงการวิจัย 
HEC F17 รายการตรวจสอบความครบถวนของเอกสารสําหรับการสิ้นสุดโครงการวิจัย 
HEC F18 รายการตรวจสอบความครบถวนของเอกสารสําหรับการยุติหรือระงับการวิจัยกอนกําหนด 
HEC F19 รายการตรวจสอบความครบถวนของเอกสารสําหรับรายงานซูซารหรือเหตุการณท่ีไมคาดคิด 

ท่ีเกิดภายในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสุขภาพ 
HEC F20 รายการตรวจสอบความครบถวนของเอกสารสําหรับรายงานเรื่องความปลอดภัย 
HEC F21 รายการตรวจสอบความครบถวนของเอกสารโครงการวิจัยเรื่องอ่ืนๆ 
HEC C02  แผนภูมิกระบวนการพิจารณาโครงการของคณะกรรมการพิทักษสิทธิ์ฯ 
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8. เอกสารอางอิง 
8.1 WHO. Standards and operational guidance for ethics review of health-related research 

with human participants. Geneva: WHO Press, 2011. 
8.2 ICH Harmonised Guideline Integrated Addendum to ICH E6(R1): Guideline for Good 

Clinical Practice E6(R2) Current Step 4 version dated 9 November 2016.  
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บันทึกประวัติ SOP 
 

ผูจัดทํา ฉบับท่ี แสดงการแกไขหลัก 
รศ.ดร.นิมิตร มรกต 1.0 พ.ศ. 2551 - 
รศ.ดร.นิมิตร มรกต 2.0 พ.ศ. 2554 1. จัดหมวดหมูในการดําเนินการเอกสารตามลําดับตามการปฏิบัติจริง 

2.  เพ่ิมเติมรายละเอียดของขอบเขตในการยื่นขอรับการพิจารณาให
ชัดเจนยิ่งข้ึน 

3.  เพ่ิมรายละเอียดการรับเอกสารใหชัดเจนยิ่งข้ึน 
4. แกไขการขียนการอางอิงแบบฟอรมใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

รศ.ดร.นิมิตร มรกต 2.1 พ.ศ. 2556 1. แกไขคําผิดในแบบฟอรมแบบเอกสารรายการตรวจสอบความ
ครบถวนของเอกสารสําหรับโครงการวิจัยท่ีสงเขาพิจารณาครั้งแรก 
และแบบเอกสารรายการตรวจสอบความครบถวนของเอกสาร
โครงการวิจัยท่ีมีการแกไขเล็กนอยและสงเขามาใหม 

2.  แกไขแผนผังแสดงกระบวนการพิจารณาโครงการของกรรมการ ให
ถูกตองตามปฏิบัติจริง 

รศ.ดร.นิมิตร มรกต 2.2 พ.ศ. 2558 เพ่ิมรายละเอียดในการทบทวนการเขารวมของอาสาสมัครในเรื่องความ
เสี่ยงตางๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเขารวมโครงการวิจัย และเรื่องการ
รักษาความลับของขอมูลท่ีเปนสวนตัวของอาสาสมัคร 

รศ.ดร.นิมิตร มรกต 3.0 พ.ศ. 2559 แกไขการขียนการอางอิงแบบฟอรมใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
รศ.ดร.นิมิตร มรกต 4.0 พ.ศ. 2562 1. แกไขเอกสารอางอิงใหเปนฉบับใหม 

2. แกรายงานการยุติโครงการเปนรายงานยุติหรือระงับโครงการเพ่ือให
สอดคลองกับ ICH GCP 4.12 Premature termination or 
suspension of a trial 

รศ.ดร.นิมิตร มรกต 4.5 พ.ศ. 2564 เพ่ิมเติมขอ 2.10 และแกไขขอความใหถูกตอง 
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HEC C02 แผนภูมิกระบวนการพิจารณาโครงการของคณะกรรมการพิทักษสิทธิ์ฯ 
(Management of protocol submission) 
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สำรบัญ 
 

 ล ำดับเร่ือง หน้ำ 
1 วัตถุประสงค์ 2 

2 ขอบเขต 2 

3 ความรับผิดชอบ 2 

4 แผนภูมขิั้นตอนการด าเนินการ 2 

5 รายละเอียดการด าเนินการ 2 

 5.1  รับเอกสารและตรวจสอบความครบถ้วน 2 

 5.2  ตรวจสอบเกณฑ์ยกเว้น 2 

 5.3  พิจารณาอนุมัติ 3 

 5.4  แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้วิจัยและกรรมการในที่ประชุม 3 

 5.5  เก็บรักษาเอกสารโครงการวิจัย 3 

6 โครงการวิจัยที่เข้าข่ายการขอยกเว้นการพิจารณาด้านจริยธรรม 3 

7 เกณฑการพิจารณาโครงการที่ไมสามารถขอยกเว้นการพิจารณา
ด้านจริยธรรม 

5 

8 นิยามศัพท์ 5 

9 ภาคผนวก 5 

10 เอกสารอ้างอิง 5 

 บันทึกประวัติ 6 
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1. วัตถุประสงค ์
เพ่ือแสดงเกณฑการพิจารณาวาโครงการใดสามารถขอยกเวนการพิจารณาดานจริยธรรม รวมถึงแนวทาง

การจัดการ การทบทวนพิจารณาตัดสิน และการอนุมัติยกเว้นจากการพิจารณา 

2. ขอบเขต 
วิธีด าเนินการมาตรฐานครอบคลุมถึงการศึกษาท่ีสามารถยกเว้นจากการพิจารณาด้านจริยธรรม 

3. ควำมรับผิดชอบ 
เลขานุการคณะกรรมการ มีหน้าที่คัดกรองว่าโครงการวิจัยใดเข้าข่ายการยกเว้นแล้วเสนอประธาน

กรรมการพิจารณาอนุมัติยกเว้นต่อไป 

4. แผนภูมิขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 
 

ล ำดับ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
1 รับเอกสารและตรวจสอบความครบถ้วน 

 
เจ้าหน้าที่ส านักงาน 

2 ตรวจสอบเกณฑ์ยกเว้น 
 

เลขานุการคณะกรรมการ 

3 พิจารณาอนุมัติ 
 

ประธานกรรมการ 

4 แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้วิจัย  
และกรรมการในที่ประชุม  

 

ประธานกรรมการ และ
เลขานุการคณะกรรมการ 

5 เก็บรักษาเอกสารโครงการวิจัย เจ้าหน้าที่ส านักงาน 

5. รำยละเอียดกำรด ำเนินกำร 
5.1  รับเอกสำรและตรวจสอบควำมครบถ้วน 

เจาหนาที่ส านักงานจริยธรรมการวิจัยรับเอกสารโครงการวิจัยพรอมค าขอยกเวน (HEC F22) 
 

5.2  ตรวจสอบเกณฑ์ยกเว้น 
เลขานุการคณะกรรมการ ตรวจสอบกับเกณฑยกเวน แลวเสนอความเห็นต่อประธานกรรมการว่า

โครงการวิจัยดังกล่าวเข้าข่ายเกณฑ์การยกเว้นหรือไม ่(ไม่เกิน 5 วัน ท าการ) 
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5.3  พิจำรณำอนุมัติ 
ประธานกรรมการตัดสินวาโครงการวิจัยดังกล่าวเข้าข่ายเกณฑ์การยกเว้นหรือไม่ 

 
5.4  แจ้งผลกำรพิจำรณำให้ผู้วิจัยและกรรมกำรในที่ประชุม 

ประธานกรรมการจะแจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้อ านวยการสถาบันฯ เพ่ือแจ้งยังผู้วิจัยทราบต่อไป และ
เลขานุการคณะกรรมการน าแจ้งให้กรรมการรับทราบในที่ประชุม 
 
5.5  เก็บรักษำเอกสำรโครงกำรวิจัย 

5.5.1 เก็บส าเนาหนังสือแจ้งผลการพิจารณา เอกสารแบบประเมินโครงการวิจัย และเอกสาร
โครงการวิจัยที่เสนอไว้ในแฟ้มการยกเว้นการพิจารณาด้านจริยธรรม 

5.5.2 เอกสารโครงการวิจัยทั้งหมด ต้องเก็บใส่ตู้เอกสารในห้องที่ปลอดภัย และมีการจ ากัดการ
เข้าถึงข้อมูล 

6. โครงกำรวิจัยที่เข้ำข่ำยกำรขอยกเว้นกำรพิจำรณำด้ำนจริยธรรม 
 โครงการที่ผู้วิจัยสามารถขอยกเว้นจากการพิจารณาดานจริยธรรม มีดังนี ้

6.1  โครงการที่ไม่ใช่การวิจัย 
6.1.1 เป็นกิจกรรมการเรียนการสอน การประกันคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพ

โรงพยาบาล การปรับปรุงคุณภาพงาน การประเมินผลการให้บริการของหน่วยงาน ทั้งนี้ต้อง
เป็นการด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดโดยกรรมการพัฒนาคุณภาพ หรือกรรมการอ่ืน ใน
ระดับคณะขึ้นไป 

6.1.2 เป็นรายงานผู้ป่วย (case report) ที่ไม่เกิน 3 ราย ที่ผู้เสนอขอยกเว้นได้แสดงการปกป้อง
ความลับของผู้ป่วยอย่างเหมาะสม (หมายเหตุ ผู้วิจัยพึงตระหนักว่า วารสารวิชาการหลายแห่ง
อาจก าหนดให้มีหลักฐานหนังสือความยินยอมขอใช้ข้อมูลผู้ป่วย หรือภาพผู้ป่วย แล้วแต่กรณี) 

6.2 โครงการวิจัยที่จัดเข้าในประเภทต่อไปนี้ 
6.2.1 เป็นการวิจัยที่ไม่เก่ียวข้องกับบุคคลมาเป็นผู้ถูกทดลอง หรือเก็บข้อมูลส่วนบุคคล หรือตัวอย่าง

ชีวภาพที่มีข้อมูลส่วนบุคคล 
6.2.2 เป็นการวิจัยในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสถาบันการศึกษาอ่ืนเกี่ยวกับการบริการ

การศึกษา (เช่น การวิจัยยุทธศาสตร์ทางการศึกษา หรือ  การวิจัยประสิทธิผล หรือ
เปรียบเทียบเทคนิคการสอน หลักสูตร หรือการจัดการชั้นเรียน ที่ด าเนินการเป็นปกติอยู่แล้ว
โดยไม่มีการเพ่ิมเติมมาตรการใด ๆ เข้าไป) หรือเป็นการวิจัยเพ่ือประเมินโครงการบริหาร
จัดการของหน่วยงานของสถาบัน 

6.2.3 เป็นการวิจัยโดยใช้วิธีการส ารวจ สัมภาษณ์ ทั้งนี้ต้อง  
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1) ไม่มีหัวข้อ/ค าถามที่ อ่อนไหว เช่น พฤติกรรมทางเพศ พฤติกรรมผิดกฎหมาย 
พฤติกรรมที่เสื่อมเสียชื่อเสียงบุคคล/ชุมชน  

2) ไม่ถามทัศนคติที่หากเปิดเผยเป็นผลเสียแก่การจ้างงาน เช่น การส ารวจความพึงพอใจ
ของข้าราชการเก่ียวกับสวัสดิการที่ได้รับ 

3) การตีพิมพ์รายงานผลการส ารวจไม่ท าให้องค์กรที่ให้ข้อมูลเสื่อมเสียชื่อเสียง 
4)  ไม่บันทึกข้อมูลในลักษณะที่บ่งบอกถึงตัวบุคคลได้ ไม่ว่าจะทางตรงหรือผ่านรหัส

เชื่อมโยง 
6.2.4 เป็นการวิจัยโดยการสังเกตพฤติกรรมของประชาชนในที่สาธารณะโดยที่  

1) ผู้วิจัยไม่ไปแทรกแซง หรือจัดฉาก 
2) พฤติกรรมที่ถูกสังเกต/สถานที่ที่ใช้สังเกตไม่ล่วงล้ าความเป็นส่วนตัว 
3) ไม่บันทึกข้อมูลในลักษณะที่บ่งบอกถึงตัวบุคคลได้หรือผ่านรหัสเชื่อมโยง 

6.2.5 เป็นการวิจัยโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหรือตัวอย่างชีวภาพที่เข้าข่ายข้อใดข้อหนึ่ง
ต่อไปนี้ 

1) เปิดเผยต่อสาธารณะอยู่แล้วตามกฎหมาย หรือไม่คาดหวังว่าเป็นข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ความลับ 

2) ไม่บันทึกข้อมูลในลักษณะที่บ่งบอกถึงตัวบุคคลได้ ไม่ว่าจะทางตรงหรือผ่านรหัส
เชื่อมโยง นักวิจัยไม่ติดต่อกับบุคคลเจ้าของข้อมูล/ตัวอย่างชีวภาพ และไม่ สืบหาตัว
บุคคล 

6.2.6 เป็นการวิจัยที่ใช้ข้อมูลข่าวสารทุติยภูมิแบบนิรนาม เช่น การใช้ข้อมูลจากรายงานประจ าปี
ของหน่วยงาน การใช้ข้อมูลจากระเบียนการตรวจวินิจฉัยการให้บริการ 

6.2.7 เป็นการวิจัยในห้องปฏิบัติการโดยใช้ตัวอย่างจากแหล่งบริการเชิงพาณิชย์ เช่น การวิจัยโดยใช้ 
cell line ที่ซื้อจาก ATCC หรือขอจากห้องปฏิบัติการอ่ืน และปฏิบัติตามข้อตกลงโอนถ่าย
วัสดุ (ถ้ามี) 

6.2.8 เป็นการวิจัยย้อนหลังในตัวอย่างชีวภาพที่เหลือจากการตรวจวินิจฉัยและเก็บรักษาไว้ในคลัง
ของหน่วยงานที่จัดตั้งและได้รับอนุมัติจากกรรมการ และใช้ตัวอย่างตามข้อก าหนดของคลัง
ตัวอย่างชีวภาพ  

6.2.9 การประเมินรสชาติอาหาร และคุณภาพ และความพึงพอใจของผู้บริโภคอาหารทั่วไปโดย 
1) เป็นอาหารที่เป็นประโยชน์ ไม่มีวัตถุเจือปนสารปรุงแต่งหรือสารปนเปื้อน หรือ 
2) ถ้ามีวัตถุเจือปน สารปรุงแต่ง หรือสารปนเปื้อน มีหลักฐานแสดงว่าไม่เกินปริมาณที่

ก าหนดโดย อย. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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7. เกณฑกำรพิจำรณำโครงกำรที่ไมสำมำรถขอยกเว้นกำรพิจำรณำด้ำนจริยธรรม 
7.1 โครงการวิจัยที่เกี่ยวกับนักโทษ  ผูติดเชื้อ HIV มารดาวัยรุ่น คนชายขอบ (คนไร้สัญชาติ คนต่างด้าว คน

อพยพหรือลี้ภัย คนเร่ร่อน คนไร้บ้าน) ทารกในครรภ และ human in vitro fertilization  
7.2 การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม ทัศนคติ ที่รายงานผลการวิจัยสามารถคาดเดาถึงกลุ่มบุคคล/ชุมชน 

และอาจส่งผลต่อชื่อเสียงของกลุ่มบุคคล/ชุมชน หรืออาจน าไปสู่การด าเนินการทางกฎหมาย 

8. นิยำมศัพท์ 
การยกเว้นจากการพิจารณา
ด้านจริยธรรม 
(Exemption) 

โครงการ/โครงการวิจัยที่แทบไม่มีความเสี่ยงต่อบุคคล 
(negligible risk) และอยู่ในรายการที่สามารถขอรับการ
ยกเว้นจากการพิจารณาด้านจริยธรรมจากคณะกรรมการ
พิทักษ์สิทธิ์ฯ 

 

9. ภำคผนวก 
HEC F22   แบบเสนอเพ่ือขอยกเว้นจากการพิจารณาด้านจริยธรรม 

10. เอกสำรอ้ำงอิง 
10.1  Federal Policy for the Protection of Human Subjects (82 FR 7149) 

§_.101 and §_.109(f) 
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บันทึกประวัติ SOP 
 

ผู้จัดท า ฉบับที่ แสดงการแก้ไขหลัก 
รศ.ดร.นิมิตร มรกต 3.0 พ.ศ. 2559 เพ่ิม SOP number: 09/V3.0 เพ่ือความครบถ้วนในการ

พิจารณาโครงการวิจัย  
รศ.ดร.นิมิตร มรกต 4.0 พ.ศ. 2562 เพ่ิมรายการที่สามารถ exempt ได้ คือ รายงานความก้าวหน้า 

อ้างอิงตาม Common rule 2017 ข้อ §_.109(f) IRB review 
of research 
แก้ไขเอกสารอ้างอิงให้เป็นฉบับใหม่ 

รศ.ดร.นิมิตร มรกต 4.5 พ.ศ. 2564 ปรับแก้ ไขรายการที่ ส ามารถ exempt และไม่ สามารถ 
exempt ตาม Common rule  
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สำรบัญ 
 

 ล ำดับเรื่อง หน้ำ 
1 วัตถุประสงค์ 2 

2 ขอบเขต 2 

3 ความรับผิดชอบ 2 

4 แผนภูมิข้ันตอนการด าเนินการ 2 

5 รายละเอียดการด าเนินการ 3 

 5.1  การรับเอกสารโครงการวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 3 

 5.2  การบันทึกวันที่รับโครงการวิจัย/เอกสารที่เก่ียวข้อง 3 

 5.3  การตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร 3 

 5.4  การคัดเลือกโครงการวิจัยเข้าที่จะพิจารณาแบบเร่งด่วน 3 

 5.5  การพิจารณาโครงการวิจัยแบบเร่งด่วน 6 

 5.6  การแจ้งผลการพิจารณา 8 

6 นิยามศัพท ์ 8 

7 ภาคผนวก 9 

8 เอกสารอา้งอิง 9 

 บันทึกประวัติ  11 
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1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือก าหนดเกณฑ์การพิจารณาว่าโครงการวิจัยใดสามารถพิจารณาโดยกระบวนการแบบเร่งด่วนได ้ 
1.2 เพ่ือก าหนดแนวทางการจัดการ การทบทวนพิจารณาตัดสิน และการให้ความเห็นชอบโครงการวิจัยแบบ

เร่งด่วน 

2. ขอบเขต 
วิธีด าเนินการมาตรฐานครอบคลุมถึงการทบทวน การพิจารณาตัดสิน และให้ความเห็นชอบ (ก) 

โครงการวิจัย ซึ่งมีความเสี่ยงเล็กน้อย (minimal risk) ต่ออาสาสมัครที่เข้าร่วมในโครงการวิจัย (ข) ส่วนแก้ไข
เพ่ิมเติมโครงการวิจัยที่ผ่านการเห็นชอบไปแล้ว เอกสารชี้แจงอาสาสมัคร/ใบยินยอม ที่เปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย 
(minor change) (ค) รายงานความก้าวหน้า (ง) รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค ์

3. ควำมรับผิดชอบ 
เลขานุการคณะกรรมการ  มีหน้าที่ตัดสินว่าโครงการวิจัยใดเข้าข่ายรับการพิจารณาแบบเร่งด่วน  

4. แผนภูมิขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 
 
ล ำดับ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
1 การรับเอกสารโครงการวิจัย 

และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 

เจ้าหน้าที่ส านักงาน 
 

2 การบันทึกวันที่รับ 
เอกสารโครงการวิจัย 

 

เจ้าหน้าที่ส านักงาน 

4 การคัดเลือกโครงการวิจัย 
ที่จะพิจารณาแบบเร่งด่วน 

 

เลขานุการคณะกรรมการ 

5 การพิจารณาโครงการวิจัย 
แบบเร่งด่วน 

 

ประธานกรรมการ 
เลขานุการคณะกรรมการ หรือกรรมการ 2 

คนที่ได้รับมอบหมายจากประธาน 
6 การแจ้งผลการพิจารณาต่อผู้วิจัย            

และต่อกรรมการ ในที่ประชุม 
ประธานกรรมการ/ 

เลขานุการคณะกรรมการ 
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5. รำยละเอียดกำรด ำเนินกำร 
5.1 กำรรับโครงกำรวิจัยและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

ดู SOP Number: 08/V4.0 ข้อ 5.1 
5.2 กำรบันทึกวันที่รับโครงกำรวิจัย/เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

ดู SOP Number: 08/V4.0 ข้อ 5.1 
5.3 กำรตรวจสอบควำมครบถ้วนของเอกสำร 

ดู SOP Number: 08/V4.0 ข้อ 5.2 
5.4 กำรคัดเลือกโครงกำรวิจัยที่จะพิจำรณำแบบเร่งด่วน 

เลขานุการคณะกรรมการ คัดเลือกให้โครงการวิจัยเข้ารับการพิจารณาแบบเร่งด่วนหากเข้าหลักเกณฑ์ 
ต่อไปนี้ 

5.4.1 ส่วนแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัย ที่เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมเล็กน้อย (minor changes) ของ
โครงการวิจัยที่อนุมัติไปแล้ว ที่เป็นผลให้ความเสี่ยงอาสาสมัครเพ่ิมไม่เกิน minimal risk หรือ 
ไม่ท าให้การประเมินความเสี่ยงต่อผลประโยชน์เปลี่ยนไปอย่างมีนัยส าคัญ (non-significant 
risk) เช่น 

1) การแก้ไขค าผิด การแก้ไขรูปแบบการเขียนที่ยังคงความหมายเดิม  
2) การเปลี่ยนนักวิจัยร่วมที่อยู่ที่ติดต่อได้ของผู้วิจัย 
3) การเปลี่ยนผู้บริหารโครงการโดยไม่ท าให้เกิดการเปลี่ยนสาขาความเชี่ยวชาญ 
4) การขอเพ่ิมปริมาณเลือดที่เจาะเก็บปริมาณน้อยเนื่องจากปริมาตรเดิมไม่พอต่อการ

วิเคราะห์ เป็นต้น แต่ต้องไม่รวมการตรวจวิเคราะห์ทางพันธุศาสตร์ 
5.4.2 โครงการวิจัยที่มีการสัมภาษณ์/ใช้แบบสอบถาม และบันทึกข้อมูลในลักษณะที่บ่งชี้ตัวบุคคล

ไม่ว่าทางตรงหรือผ่านรหัสเชื่อมโยงแต่ต้องไม่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว (เช่น 
ความชอบทางเพศ) และไม่ก่อผลเสียหายต่อสถานภาพ หรือสิทธิประโยชน์ของบุคคลหาก
เปิดเผย และไม่ก้าวล่วงความอ่อนไหวของประชากรที่เก่ียวข้อง 

5.4.3 โครงการวิจัยที่ต้องการเพียงเก็บเลือดปริมาณน้อยและไม่บ่อยเกิน เช่น เจาะปลายนิ้ว ส้นเท้า 
หรือ ใบหู 

1) จากผู้ใหญ่สุขภาพดี น้ าหนักไม่ต่ ากว่า 45 กก. เจาะปริมาณรวมไม่เกิน 550 มล. ใน 8 
สัปดาห์ โดยเจาะไม่เกิน 2 ครั้ง ใน 1 สัปดาห์ 

2) จากเด็กหรือผู้ป่วย ให้ค านึงถึงน้ าหนัก ความเจ็บป่วย วิธีเจาะเก็บ ความถี่ในการเจาะ 
ปริมาตรเลือดโดยรวมที่เจาะเก็บไม่ควรเกิน 3 มล. ต่อ กก. ใน 8 สัปดาห์ และเจาะไม่
เกิน 2 ครั้ง ใน 1 สัปดาห์ 

5.4.4 โครงการวิจัยที่ต้องการเพียงเก็บตัวอย่างทางชีวภาพเพ่ือวิจัยโดยวิธีไม่รุกล้ าร่างกาย (เช่น เก็บ
น้ าคัดหลั่งหรือสิ่งขับถ่าย ตัดเล็บโดยไม่เสียโฉม)  
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5.4.5 การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการวิจัยโดยกระบวนการที่ไม่รุกล้ า (ไม่เกี่ยวข้อง
กับการให้ยาระงับความรู้สึก [anesthesia] หรือการท าให้สงบ [sedation]) ใช้ประจ าในเวช
ปฏิบัติ และการใช้อุปกรณ์แพทย์ซึ่งอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ตัวอย่างหัตถการรวมการเก็บข้อมูล
จากการใช้อิเล็กโทรดของ EEG หรือ ECG การทดสอบทางเสียง (acoustic testing) การ
ทดสอบโดยอาศัยหลัก Doppler การวัดความดันโลหิตโดยหัตถการที่ไม่รุกล้ า และการตรวจ
ทั่วไป การทดสอบสมรรถนะร่างกายโดยการออกก าลังกาย ล  ทั้งนี้ การฉายรังสีเอ็กซ์ หรือ
ไมโครเวฟ หรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) ไม่เข้าข่ายการพิจารณาแบบเร่งด่วน 

5.4.6 การวิจัยเกี่ยวกับข้อมูล เอกสาร หรือตัวอย่างส่งตรวจที่เก็บรวบรวมไว้แล้ว หรือก าลังจะเก็บ
รวบรวมจากการรักษาหรือวินิจฉัยผู้ป่วย (อาจทราบชื่อบุคคลหรือบันทึกชื่อบุคคลหรือใช้รหัส
ที่เชื่อมโยงถึงตัวบุคคลได้) 

5.4.7 การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับลักษณะบุคคล กลุ่มบุคคล หรือการวิจัยที่ใช้วิธีส ารวจ สัมภาษณ์ ซัก
ประวัติ focus group และมีการบันทึกข้อมูลข่าวสารที่สามารถระบุตัวบุคคลโดยตรงหรือผ่าน
รหัสเชื่อมโยง 

5.4.8 รายงานความก้าวหน้า/การขอขยายเวลาด าเนินการวิจัยของโครงการวิจัยที่อนุมัติไปแล้วโดย
การประชุมกรรมการ โดย (ก) โครงการวิจัยที่ยังไม่ได้เริ่มด าเนินการใดๆ กับอาสาสมัคร (ข) 
ปิดรับอาสาสมัครแล้ว หรือ อาสาสมัครทุกรายได้รับยา/หัตถการวิจัยครบตามก าหนดแล้ว 
และ กิจกรรมที่ต้องด าเนินเหลือแค่การติดตามอาสาสมัคร (ค) ไม่มีอาสาสมัครเพ่ิมและไม่มี
ความเสี่ยงเพ่ิมเติมจากเดิม (ง) การวิจัยเหลือแค่การวิเคราะห์ข้อมูล หรือตัวอย่างทางชีวภาพ 

5.4.9 โครงการวิจัยที่ได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการ (HEC 13) 
5.4.10 การด าเนินการของโครงการวิจัยเพื่อความปลอดภัยของอาสาสมัคร 
5.4.11 รายงานข้อมูลความปลอดภัยจากคณะกรรมการก ากับดูแลข้อมูลและความปลอดภัย ที่ระบุ

ไม่พบการเปลี่ยนแปลงข้อมูลความปลอดภัยที่มีผลต่ออาสาสมัครผู้เข้าร่วมการวิจัย 
5.4.12 Safety information ของผลิตภัณฑ์วิจัย (Investigator’s brochure/ Package Insert) 

ฉบับปรับปรุง 
5.4.13 เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ หรือ IND Safety report เป็นฉบบัที่เคยเข้าที่ประชุมมาแล้ว แต่ส่ง

มาใหม่โดยผู้วิจัยสถาบันอ่ืนเพราะการวิจัยเป็นพหุสถาบัน 
5.4.14  การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการแทรกแซงพฤติกรรมที่ไม่เป็นอันตราย  (benign behavioral 

intervention) ร่วมกับการเก็บข้อมูลจากอาสาสมัครผู้ใหญ่โดยการตอบค าถามด้วยวาจา
หรือการเขียน รวมถึงการเก็บข้อมูลโดยการบันทึกภาพและเสียง ซึ่งอาสาสมัครได้ตกลง
ยินยอมล่วงหน้า และเข้าเกณฑ์ดังต่อไปนี้อย่างน้อย 1 ข้อ: 

(A) ข้อมูลที่จะเก็บมีการบันทึกโดยผู้วิจัยในลักษณะที่ไม่สามารถระบุตัวตนของอาสาสมัคร
ได้โดยตรงหรือผ่านตัวบ่งชี้ที่เชื่อมโยงกับอาสาสมัคร  

(B) การเปิดเผยค าตอบใดๆ ของอาสาสมัครสู่ภายนอกจะไม่ท าให้เกิดความเสี่ยงต่อการรับ
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ผิดทางอาญาหรือทางแพ่ง หรือสร้างความเสียหายต่อสถานะทางการเงิน การจ้างงาน 
ความก้าวหน้าทางการศึกษา หรือชื่อเสียง หรือ  

(C) ข้อมูลที่จะเก็บมีการบันทึกโดยผู้วิจัยในลักษณะที่ไม่สามารถระบุตัวตนของอาสาสมัคร
โดยตรงหรือผ่านตัวบ่งชี้ที่เชื่อมโยงกับอาสาสมัคร 

หมายเหตุ ส ำหรับข้อ 5.4.14 กำรวิจัยที่ใช้กำรแทรกแซงทำงพฤติกรรมที่ไม่เป็นอันตรำย ใช้เวลำสั้น ไม่
ก่อให้เกิดอันตรำย ไม่ท ำเจ็บปวด ไม่ท ำให้รังเกียจหรือน่ำอับอำย ไม่มีกำรรุกล้ ำทำงร่ำงกำย ไม่ส่งผลกระทบในทำง
ลบอย่ำงมีนัยส ำคัญในระยะยำว ตัวอย่ำงของกำรแทรกทำงทำงพฤติกรรมที่ไม่เป็นอันตรำย ได้แก่ กำรให้
อำสำสมัครเล่นเกมส์ออนไลน์ ให้อำสำสมัครเล่นเกมส์ไขปริศนำภำยใต้สภำพแวดล้อมที่มีเสียงรบกวน  หรือให้
อำสำสมัครตัดสินใจว่ำจะจัดสรรเงินสดที่มีเพียงแต่ในนำม ให้ตนเองและคนอื่นอย่ำงไร  

5.4.15  การวิจัยที่มีวิธีการเป็นการหลอกลวง (deceiving) อาสาสมัคร ด้วยลักษณะการวิจัยหรือตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย จะไม่สามารถ exemption ได้ จนกว่าอาสาสมัครจะยินยอม/
อนุญาตให้มีการหลอกลวงนี้ โดยท าข้อตกลงล่วงหน้าว่าจะเข้าร่วมการวิจัยในสถานการณ์ที่
อาสาสมัครได้รับทราบว่า อาสาสมัครจะไม่ทราบหรือเข้าใจผิด (mislead) เกี่ยวกับลักษณะ
การวิจัยหรือวัตถุประสงค์ของการวิจัย   

5.4.16  การจัดตั้งคลังตัวอย่างชีวภาพเพ่ือการวิจัยในอนาคตโดยใช้ broad consent 
 

กำรพิจำรณำแบบเร่งด่วน ไม่สำมำรถใช้ได้กับ 
(ก) การวิจัยที่มีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับกลุ่มประชากรเปราะบาง (vulnerable populations) ต้อง

น าเข้าพิจารณาในการประชุมกรรมการ ได้แก่ 
1) การวิจัยในกลุ่มบุคคลผู้อ่อนด้อยทางฐานะการเงินหรือการศึกษา หรือผู้อ่านเขียนไม่ได ้
2) การวิจัยในกลุ่มผู้ป่วยที่หมดหวังจากการรักษา* 
3) การวิจัยในกลุ่มผู้ป่วยอาการหนัก*  
4) การวิจัยในกลุ่มผู้ป่วยด้วยโรคที่สังคมไม่ยอมรับ เช่น โรคเรื้อน โรคติดต่อทาง

เพศสัมพันธ์ รวมถึงผู้ติดเชื้อเอชไอวี** 
5) การวิจัยในกลุ่มผู้ที่มีความบกพร่องในการตัดสินใจ เช่น ผู้ที่มีความบกพร่องทางจิต 

ความทรงจ า หรือมีความผิดปกติในด้านสมองหรือพฤติกรรม 
6) การวิจัยในชนกลุ่มน้อย กลุ่มชาติพันธุ์ หรือผู้ที่ไม่สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยได้* 
7) การวิจัยในผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ 
8) การวิจัยในกลุ่มคนไร้ที่อยู่ 
9) การวิจัยในผู้ป่วยในห้องฉุกเฉิน 
10) การวิจัยในทารกในครรภ์ 
11) การวิจัยในนักโทษหรือผู้ต้องขัง 
12) การวิจัยในกลุ่มอพยพ/ผู้ลี้ภัย 
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13) การวิจัยในผู้เสพหรือผู้ขายยาเสพติด หรือสิ่งผิดกฎหมาย 
14) การวิจัยเด็กท่ีอยู่ในสถานสงเคราะห์ 

(ข)  การวิจัยที่การเปิดเผยค าตอบของอาสาสมัครก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการรับโทษทางแพ่งหรือ
ทางอาญา หรือเป็นผลเสียต่อสถานะการเงิน การจ้างงาน การประกัน หรืออาชีพ หรือถูกตีตรา 
เว้นแต่โครงการวิจัยได้แสดงมาตรการปกป้องการรุกล้ าความเป็นส่วนตัวและความลับไม่ให้
รั่วไหลอย่างเหมาะสมจนความเสี่ยงเหลือไม่เกิน minimal risk 

(ค) การวิจัยที่การรายงานผลการวิจัยมีแนวโน้มที่คาดเดาถึงกลุ่มคนหรือชุมชนได้ และอาจน าไปสู่
การเสื่อมเสียชื่อเสียง หรือน าไปสู่การฟ้องร้องด้านกฎหมาย 

*หากการวิจัยไม่เกิน minimal risk พิจารณาจาก specific circumstance (ภาคผนวก) สามารถ expedite ได ้
**กรณีผู้ติดเชื้อ HIV หากบันทึกข้อมูลแบบ code-link มีการระบุมาตรการรักษาความลับที่ประเมินแล้วปลอดภัย

อย่างชัดเจน สามารถ expedite ได ้
 

5.5 กำรพิจำรณำโครงกำรวิจัยแบบเร่งด่วน  
5.5.1 กรณี 5.4.1 เลขานุการคณะกรรมการ น าเสนอประธานกรรมการเพ่ืออนุมัติแบบเร่งด่วน 

(expedited approval) หรือเลขานุการคณะกรรมการสามารถท าหน้าที่ เป็นกรรมการ
ทบทวน แล้วสรุปผลพิจารณาเสนอประธานกรรมการเพื่อตัดสิน 

5.5.2 กรณี 5.4.2 ถึง 5.4.7 เลขานุการคณะกรรมการ เสนอรายชื่อกรรมการทบทวนต่อประธาน
กรรมการ เพ่ือเลือกกรรมการ 2 ท่าน โดยเป็นผู้ทบทวนรายละเอียดของโครงการวิจัย 1 ท่าน 
และกรรมการที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับงานทางด้านวิทยาศาสตร์ อีก 1 คน เป็นผู้ทบทวน
เอกสารให้ความยินยอม จากนั้นส่งเอกสารโครงการวิจัยที่ก าหนดให้กรรมการทบทวนทั้ง 2 
คน อ่านและประเมินโครงการวิจัย (expedited review) (HEC F23) และกรรมการทบทวน
ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับงานทางด้านวิทยาศาสตร์ 1 คน ประเมิน (HEC F24) เอกสารให้
ความยินยอมเพ่ิมเติมด้วย  

1) การคัดเลือกกรรมการทบทวนสายวิทยาศาสตร์ จะเลือกตามความเชี่ยวชาญที่
สอดคล้องกับสาขาที่ก าลังพิจารณาให้มากท่ีสุด ยกเว้นกรณีท่ีเลขานุการคณะกรรมการ 
เป็นผู้วิจัย ประธานกรรมการจะท าหน้าที่มอบหมายโครงการวิจัยให้กรรมการผู้อ่ืนเป็น
ผู้ทบทวน 

2)  กรรมการทบทวนส่งผลการประเมินภายใน 1 สัปดาห์ หรือ 5 วันท าการ ภายหลัง
ได้รับโครงการวิจัยพร้อมเอกสารที่สมบูรณ์  

3) กรรมการส่งข้อคิดเห็นมายังส านักงานจริยธรรมการวิจัย  ผลการประเมิน มีให้เลือก
ดังต่อไปนี้ 
- เห็นชอบให้ด าเนินการวิจัยได้โดยไม่มีข้อแก้ไข (approve/favorable opinion)  
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- เห็นชอบหลังปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ (Modifications required prior to its 
approval/favorable opinion)  

- เห็นควรน าเข้าประชุมเพราะ (1) ความเสี่ยงเกิน minimal risks (2) มีความเสี่ยง
เกินความเสี่ยงต่ า เนื่องจากพฤติการณ์แวดล้อมหรือสถานการณ์ (specific 
circumstance) ของการวิจัย เช่น กลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มเปราะบางสูง (highly 
vulnerable) หรือ (3) มีประเด็นทางวิทยาศาสตร์หรือจริยธรรมที่ต้องหารือในที่
ประชุมอย่างรอบคอบและถ่ีถ้วน (deliberation) 

4) ในกรณีที่กรรมการทั้งสองคนหรือคนใดคนหนึ่ง ต้องการข้อมูลเพ่ิมเติม ให้ส านักงาน
จริยธรรมการวิจัย สรุปผลแจ้งผู้วิจัย แล้วส่งข้อมูลที่ได้ให้กรรมการคนเดิมพิจารณา 
หรือให้เลขานุการคณะกรรมการ ตรวจสอบข้อมูลตามที่กรรมการร้องขอ เมื่อครบถ้วน
แล้วให้เสนอประธานกรรมการ ตามข้อเสนอแนะของกรรมการทบทวน 

5) ในกรณีที่กรรมการทั้งสองคน หรือคนใดคนหนึ่งไม่เห็นชอบ ประธานกรรมการ น าเข้า
พิจารณาตัดสินในที่ประชุม (full board review)  

6) หากกรรมการคนหนึ่งคนใดเห็นแย้งว่าเกินความเสี่ยงต่ า หรือเกี่ยวข้องกับกลุ่ม
เปราะบางสูง ให้ประธานกรรมการเป็นผู้วินิจฉัยว่าจะยังคงพิจารณาแบบเร่งด่วน หรือ
น าเข้าพิจารณาในที่ประชุม 

7) ในกรณีที่ผลการประเมินของกรรมการ 2 คน ให้ความเห็นชอบโครงการวิจัย หรือ 
เห็นชอบหลังปรับปรุงแก้ไข เลขานุการจะสรุปผลการพิจารณา เสนอประธานกรรมการ 
เพ่ือพิจารณาตัดสิน 

8) กระบวนการในการทบทวนพิจารณาแบบเร่งด่วน ควรแล้วเสร็จภายใน 10 วันท าการ 
นับตั้งแต่วันตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารเรียบร้อยแล้ว 

9) น าชื่อโครงการวิจัยที่ ได้ รับการเห็นชอบจากการพิจารณาแบบเร่งด่วนพร้อม
รายละเอียด เช่น ชื่อผู้วิจัย วันที่อนุมัติ แจ้งต่อที่ประชุมกรรมการ เป็นวาระแจ้งเพ่ือ
ทราบ พร้อมเอกสารสรุป โดยใช้แบบสรุปโครงการวิจัยที่ผ่านความเห็นชอบโดยวิธี
พิจารณาแบบเร่งด่วน (HEC F25)  

10) ถ้าหากกรรมการในที่ประชุมมีประเด็นปัญหาเสนอเพ่ิมเติมที่ได้ผ่านการพิจารณาจาก
กรรมการทบทวนแบบบบเร่งด่วนไปแล้วในโครงการวิจัยใดๆ ให้น าโครงการวิจัยนั้น
มาพิจารณาตัดสินในที่ประชุมอีกครั้ง แล้วแจ้งข้อแนะน าให้กับผู้วิจัยเพื่อปรับปรุง  

5.5.3 กรณี 5.4.8 ถึง 5.4.15 เลขานุการคณะกรรมการ เสนอรายชื่อกรรมการทบทวนต่อประธาน
กรรมการ 1-2 ท่าน ตามความเหมาะสมเป็นผู้ทบทวนรายละเอียดโครงการวิจัย โดยต้องเป็น
คนเดิมที่เคยทบทวนโครงการวิจัยในครั้งแรก ทั้งนี้หากกรรมการทบทวนเดิมไม่ได้อยู่ใน
กรรมการชุดปัจจุบัน เลขานุการคณะกรรมการสามารถท าหน้าที่เป็นกรรมการทบทวน แล้ว
สรุปผลพิจารณาเสนอต่อประธานกรรมการเพื่อพิจารณา 
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5.6 กำรแจ้งผลกำรพิจำรณำ 

5.6.1 ส านักงานจริยธรรมการวิจัย ด าเนินการแจ้งผลพิจารณาอย่างไม่เป็นทางการให้หัวหน้า
โครงการวิจัย/ผู้ประสานงานโครงการวิจัยทราบทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ภายใน 
3 วันท าการ หลังจากทราบผลการพิจารณาจากกรรมการทบทวน 

5.6.2 ส านักงานจริยธรรมการวิจัย ส่งเอกสารผลการพิจารณาแก่ผู้วิจัยโดยมีประธานกรรมการ เป็น
ผู้ลงนาม (HEC F26) ภายใน 5 วันท าการ หลังจากทราบผลการพิจารณาจากกรรมการ
ทบทวน  

5.6.3 ในกรณีที่เป็นข้อเสนอโครงการวิจัยใหม่และได้รับการเห็นชอบ ส านักงานจริยธรรมการวิจัย
ออกเอกสารรับรองโครงการวิจัยในมนุษย์ ลงนามโดยประธานกรรมการให้กับผู้วิจัย แบบ
เอกสารรับรองฉบับภาษาไทย (HEC F27)  และแบบเอกสารรับรองฉบับภาษาอังกฤษ (HEC 
F28)  

5.6.4 เอกสารรับรองโครงการวิจัย (Certificate of Ethical Clearance) 
1) ระบุรายการเอกสารที่ให้ความเห็นชอบ หมายเลข (Version) และวันที่ของเอกสารที่ได้รับ

การอนุมัติ วันที่อนุมัติ วันหมดอายุ และเงื่อนไข (ถ้ามี)  
2) วันที่อนุมัติให้เริ่มด าเนินการวิจัยได้คือ วันที่ประธานกรรมการ ลงนาม หลังจากที่ได้รับ

สรุปรายงาน/ความเห็น จากกรรมการ 2 คน วันหมดอายุให้เป็น 1 ปี นับจากวันอนุมัต ิ
3) มีข้อความระบุว่าหากแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัย ต้องขอความเห็นชอบจากกรรมการ ก่อน

เริ่มด าเนินการ 
4) เมื่อครบก าหนดความเห็นชอบที่ให้ไว้ ต้องขอต่ออายุหนังสือรับรองโดยให้เหตุผลที่การวิจัย

ยังไม่แล้วเสร็จ 
5) เลขานุการคณะกรรมการ ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งของชื่อโครงการ และวันที่ใน

เอกสารรับรองและในข้อเสนอโครงการให้ตรงกัน 

6. นิยำมศัพท์ 
เ อ ก ส า ร รั บ ร อ ง
โครงการวิจั ย ในมนุ ษย์ 
(Certificate of Ethical 
Clearance) 
 

เอกสารที่รับรองว่าโครงการวิจัยและเอกสารตามรายชื่อที่ระบุได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิทักษ์สิทธ์ฯ แล้ว และผู้ เสนอ
โครงการสามารถเริ่มการวิจัยได้ ตามวันที่อนุมัติที่ปรากฎในเอกสาร  
 

การอนุมัติแบบเร่งด่ วน 
(Expedited approval) 

การอนุมัติโดยประธานกรรมการของสถาบันฯ  ส าหรับส่วนแก้ไข
เพ่ิมเติมโครงการวิจัย หรือเอกสารชี้แจงอาสาสมัคร/ใบยินยอม ที่เคย
อนุมัติไปแล้ว และ การแก้ไขเพ่ิมเติมนั้นก่อความเสี่ยงไม่เกินความเสี่ยง
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เล็กน้อย (minimal risk) 
 

การพิจารณาแบบเร่งด่วน  
(Expedited review) 

กระบวนการทบทวนพิจารณาส าหรับโครงการวิจัยที่มีความเสี่ยงแค่
ความเสี่ยงเล็กน้อย หรือการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัยที่เห็นชอบไป
ก่อนหน้าเพียงเล็กน้อย หรือรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัยที่
เข้าเกณฑ์สามารถเห็นชอบโดยวิธีเร่งด่วน โดยประธานกรรมการ
พิทักษ์สิทธิ์ หรือกรรมการที่ประธานกรรมการมอบหมายจ านวน 2 คน 
เป็นผู้ทบทวนและเสนอความเห็นต่อประธานกรรมการ 
 

ความเสี่ยงเล็กน้อย  
(Minimal risk) 

โอกาสและขนาดของภยันตรายหรือความไม่สบายที่คาดหวังจากการ
วิจัย ไม่เกินไปจากสิ่งที่เกิดในชีวิตประจ าวันหรือระหว่างการตรวจหรือ
การทดสอบทางร่างกายหรือจิตใจตามปกติวิสัยของบุคคลสุขภาพดี 
 

 

7. ภำคผนวก 
HEC F23 แบบฟอร์มการประเมินโครงการวิจัยส าหรับกรรมการทบทวนในการพิจารณาโครงการวิจัย 

แบบเร่งด่วน 
HEC F24 รายการตรวจสอบเอกสารขอความยินยอม 
HEC F25 แบบสรุปโครงการวิจัยที่ผ่านความเห็นชอบโดยวิธีพิจารณาแบบเร่งด่วน 
HEC F26 เอกสารผลการพิจารณาของคณะกรรมการ 
HEC F27 เอกสารรับรองโครงการวิจัยในมนุษย์ ฉบับภาษาไทย 
HEC F28 เอกสารรับรองโครงการวิจัยในมนุษย์ ฉบับภาษาอังกฤษ (Certificate of ethical clearance) 

8. เอกสำรอ้ำงอิง 
8.1  WHO. Standards and operational guidance for ethics review of health-related research 

with human participants. Geneva: WHO Press, 2011. 
8.2   ICH Harmonised Guideline Integrated Addendum to ICH E6(R1): Guideline for Good 

Clinical Practice E6(R2) Current Step 4 version dated 9 November 2016. 
8.3  Code of Federal Regulations Title 21 Part 56 Institutional Review Board. 
8.4  Department of Health and Human Services Food and Drug Administration. Protection of 

Human Subjects: Categories of Research That May Be Reviewed by the Institutional 
Review Board (IRB) Through an Expedited Review Procedure. Federal Register / Vol. 63, 
No. 216 / Monday, November 9, 1998, p. 60353. 
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8.5  Office for Human Research Protections (OHRP). Department of Health and Human 
Services (HHS). Guidance on the Use of Expedited Review Procedures, Date: August 11, 
2003. http://www.hhs.gov/ohrp/policy/exprev.html 

http://www.hhs.gov/ohrp/policy/exprev.html
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บันทึกประวัติ SOP 
 

ผู้จัดท า ฉบับที่ แสดงการแก้ไขหลัก 
รศ.ดร.นิมิตร มรกต 1.0 พ.ศ. 2551 - 
รศ.ดร.นิมิตร มรกต 2.0 พ.ศ. 2554 1.  แก้ไขตามข้อแนะน าของ SIDCER/FERCAP ในการตรวจเยี่ยม

ระหว่างวันที่  24-26 กรกฎาคม 2551 ในเรื่องเกณฑ์การคัด
โครงการวิจัยเข้ารับการพิจารณาแบบเร่งด่วนในกรณีที่เป็นการ
วิจัยในกลุ่มประชากรเปราะบาง (vulnerable populations) 

2. เพ่ิมหลักเกณฑ์ในการพิจารณาโครงการวิจัยแบบ
เร่งด่วน 

3.  เพิ่มเติมเรื่องการขอขยายเวลาด าเนินการวิจัย 
รศ.ดร.นิมิตร มรกต 2.1 พ.ศ. 2556 เพ่ิมรายละเอียดหน้าที่ของเลขานุการคณะกรรมการ ในการพิจารณา

แบบเร่งด่วน แก้ไขการคัดเลือกโครงการวิจัยที่จะพิจารณาแบบ
เร่งด่วน โดย เพ่ิมรายละเอียดโครงการวิจัยที่ไม่สามารถพิจารณาแบบ
เร่งด่วนได้  และเพ่ิมขอบเขตในการรายงานความก้าวหน้าของ
โครงการวิจัยในการพิจารณาแบบเร่งด่วน 

รศ.ดร.นิมิตร มรกต 2.2 พ.ศ. 2558 เพ่ิมรายละเอียดการส่งรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ในเอกสาร
รับรองฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ให้ครบถ้วนและมีความ
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และแก้ไขการอ้างอิงชื่อแบบฟอร์มให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 

รศ.ดร.นิมิตร มรกต 3.0 พ.ศ. 2559 แก้ไขตามข้อแนะน าของ SIDCER/FERCAP ในการตรวจเยี่ยมระหว่าง
วันที่ 9-11 มีนาคม 2558 ดังนี้ 
1. แก้ ไขรายละเอียดในการพิจารณาแบบเร่งด่วน เพ่ิมจ านวน

กรรมการทบทวนเป็น 3 ท่าน ซึ่งจะต้องมีกรรมการที่ไม่มีความ
เกี่ยวข้องกับงานทางด้านวิทยาศาสตร์ 1 ท่าน เป็นผู้ทบทวน
เอกสารให้ความยินยอม 

2. เพ่ิมรายละเอียดการก าหนดกรรมการทบทวน เพ่ิมรายละเอียดการ
แจ้งผลพิจารณาแบบไม่เป็นทางการทางจดหมายอิเล็คทรอนิคส์ 
(Email) 

3. เพ่ิมรายละเอียดผู้ลงนามในเอกสารรับรอง ส าหรับโครงการวิจัยที่มี
ผู้อ านวยการสถาบันฯ เป็นนักวิจัยหลัก 
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ผู้จัดท า ฉบับที่ แสดงการแก้ไขหลัก 
รศ.ดร.นิมิตร มรกต 4.0 พ.ศ. 2562 1. ปรับแก้ไขรายงานความก้าวหน้าที่เข้าพิจารณาโดยเร่งด่วนให้ใช้กับ 

clinical trial แต่ถ้าเป็น investigator-initiated research 
ประเภทที่ไมใ่ช่ clinical trial ไม่ต้องเข้า expedited review  

2. เพ่ิม letter of amendment ให้อยู่ในรายการพิจารณาแบบ
เร่งด่วนได้ ตาม SOP ของ DAIDS 

3. ปรับแก้นิยาม expedited review 
4. เพ่ิมการตัดสินของกรรมการ 
5. แก้ไขเอกสารอ้างอิงให้ทันสมัย 

รศ.ดร.นิมิตร มรกต 4.5 พ.ศ. 2564 1. แก้ไขการพิจารณา letter of amendment ให้เป็นไปตามความ
เสี่ยง 

2. แก้ไขเพ่ิมรายละเอียดในการพิจารณาแบบเร่งด่วน 
3. แก้ไขจ านวนกรรมการที่พิจารณาแบบเร่งด่วนข้อ 5.5.2 และ 5.5.3  
4. ปรับเกณฑ์การพิจารณาการวิจัยในกลุ่มเปราะบางว่าสามารถ

พิจารณาแบบเร่งด่วนได้หากกรณีแวดล้อมก่อความเสี่ยงไม่เกินความ
เสี่ยงต่ า 

5. ปรับภาษาของนิยามศัพท์ : การพิจารณาแบบเร่งด่วน ให้เข้าใจ
ชัดเจนขึ้น 
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สำรบัญ 
 

 ล ำดับเรื่อง หน้ำ 
1 วัตถุประสงค์ 2 

2 ขอบเขต 2 

3 ความรับผิดชอบ 2 

4 แผนภูมิข้ันตอนการด าเนินการ 2 

5 รายละเอียดการด าเนินการ 3 

 5.1   การเสนอรายชื่อกรรมการผู้สมควรเป็นผู้ทบทวนหลัก 3 
 5.2   การมอบหมายหน้าที่ให้กรรมการทบทวนหลัก 

5.3 การส่งเอกสารโครงการวิจัยให้กรรมการ 
3 
3 

 5.4   การรับเอกสาร 3 
 5.5   การทบทวนโครงการวิจัยและการประเมิน 4 

6 นิยามศัพท์ 4 

7 ภาคผนวก 4 

8 เอกสารอ้างอิง 4 

 บันทึกประวัติ  6 
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1. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับกรรมการ ในการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัยที่ยื่นขอรับการพิจารณาเป็นครั้ง

แรก และเตรียมเข้าให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมกรรมการ 

2. ขอบเขต 
วิธีด าเนินการมาตรฐานครอบคลุมโครงการวิจัยทุกฉบับ ที่ส่งเข้ามาเพ่ือพิจารณาเป็นครั้งแรก ทีไ่ม่เข้าข่าย

เกณฑย์กเว้น (exempt) หรือพิจารณาแบบเร่งด่วน (expedited review)  

3. ควำมรับผิดชอบ 
3.1 กรรมการใช้ระบบ primary reviewer ในการพิจารณาโครงการวิจัยใหม่ 
3.2 เลขานุการคณะกรรมการ เป็นผู้เสนอชื่อกรรมการที่สมควรเป็นผู้ทบทวนหลัก (primary reviewer) ของ

แต่ละโครงการวิจัยต่อประธานกรรมการ โดยเลือกตามความเชี่ยวชาญ (คุณวุฒิ  วิชาชีพ และ
ประสบการณ์) ที่เหมาะสมกับโครงการวิจัยที่ระบุใน membership roster 

3.3 ประธานกรรมการเป็นผู้ลงนามมอบหมายกรรมการเป็นผู้ทบทวนหลัก 
3.4 กรรมการที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ทบทวนหลัก มีหน้าที่ประเมินโครงการวิจัยโดยใช้แบบประเมินที่

ก าหนด แล้วให้ข้อสังเกต ข้อคิดเห็น ต่อที่ประชุมกรรมการ ตามแบบประเมิน 
3.5 กรรมการที่ไม่ใช่ผู้ทบทวนหลัก ทบทวนโครงการวิจัย แล้วให้ข้อสังเกต ข้อคิดเห็น เพ่ิมเติมต่อที่ประชุม

กรรมการ  

4. แผนภมูิขั้นตอนกำรด ำเนินกำร  
ล ำดับ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

1 การเสนอรายชื่อกรรมการผู้สมควรเป็น        
ผู้ทบทวนหลัก 

 

เลขานุการคณะกรรมการ 

2 การมอบหมายหน้าที่ให้ 
กรรมการผู้ทบทวนหลัก 

 

ประธานกรรมการ 

3 การส่งเอกสารโครงการวิจัยให้กรรมการ  
 

เจ้าหน้าที่ส านักงาน 

4 การรับเอกสาร 
 

กรรมการ 

5 การทบทวนโครงการวิจัยและประเมิน กรรมการ  
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5. รำยละเอียดกำรด ำเนินกำร 
5.1 กำรเสนอรำยช่ือกรรมกำรผู้สมควรเป็นผู้ทบทวนหลัก  

5.1.1 เลขานุการคณะกรรมการ ตรวจสอบลักษณะของโครงการวิจัย เช่น ลักษณะผู้ป่วย โรคที่
ศึกษา สาขาวิชาที่วิจัย แล้วตรวจสอบรายชื่อกรรมการใน membership roster ว่าท่านใด
เหมาะสมที่จะเป็นผู้ทบทวนหลัก สามารถทบทวนทั้งประเด็นวิทยาศาสตร์ ประเด็นจริยธรรม 
ความเสี่ยง การดูแลรักษา และอ่ืน ๆ 

5.1.2 เลือกกรรมการ 2 คน มีความรู้และประสบการณ์หรือวิชาชีพในสาขาการวิจัยที่พิจารณา เป็น
กรรมการทบทวนหลักสายวิทยาศาสตร์ (scientific member) และเลือกกรรมการ ที่ไม่มี
ความเก่ียวข้องกับงานทางด้านวิทยาศาสตร์ และด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ (non-scientific 
member) 1 คน เป็นกรรมการทบทวนหลักนอกสายวิทยาศาสตร์ เสนอต่อประธานกรรมการ 

5.1.3 ในกรณีที่ โครงการวิจัยซับซ้อนหรือลึกซึ้ ง ไม่สามารถระบุ กรรมการที่มีความรู้หรือ
ประสบการณ์ในสาขาการวิจัยที่ พิจารณาได้ ให้เลขานุการคณะกรรมการ เสนอชื่อผู้ที่
เหมาะสมเป็นที่ปรึกษาอิสระ (independent consultant) 

 

5.2 กำรมอบหมำยหน้ำที่ให้กรรมกำรทบทวนหลัก  
ประธานกรรมการทบทวนรายชื่อแล้วลงนามมอบหมายผู้ทบทวนหลัก ทั้งนี้ประธานกรรมการอาจ

มอบหมายให้กรรมการคนอ่ืนที่ไม่อยู่ในรายชื่อที่เสนอโดยเลขานุการคณะกรรมการ 
  

5.3 กำรส่งเอกสำรโครงกำรวิจัยให้กรรมกำร  
เจ้าหน้าที่ ส านักงาน ส่งเอกสารให้กรรมการทุกคนก่อนการประชุมอย่างน้อย 10 วันท าการ 

ประกอบด้วย 
5.3.1 เอกสารตามรายการในเอกสาร HEC F13 เช่น แบบเสนอโครงการวิจัยเพ่ือพิจารณาครั้งแรก 

(HEC F29) แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาเชิงจริยธรรม (HEC F30) เป็นต้น 
5.3.2 แบบประเมินโครงการวิจัย HEC F24, F31 หรือ HEC F32 

 
5.4 กำรรับเอกสำร  

5.4.1 กรรมการตรวจสอบว่าตนเองเป็นผู้ทบทวนหลักของโครงการใด จากนั้นตรวจสอบเบื้องต้นว่า
มีเอกสารโครงการวิจัยและแบบประเมินตามระบุ หากไม่พบเอกสารที่ต้องการ ให้ติดต่อ
ส านักงาน 

5.4.2 หากกรรมการตรวจพบระหว่างการทบทวนว่าขาดเอกสารใด ให้ติดต่อส านักงาน 
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5.5 กำรทบทวนโครงกำรวิจัยและกำรประเมิน 
5.5.1 กรรมการทบทวนหลักในสายวิทยาศาสตร์ อ่านทบทวนโครงการวิจัยให้เข้าใจ จากนั้นกรอก

แบบฟอร์มการประเมิน (HEC F31) ให้เน้นการประเมินด้านวิทยาศาสตร์และจริยธรรม ส่วน 
ICF ให้ท าบางหัวข้อ ตามเหมาะสม เช่น หัวข้อความเสี่ยง 

5.5.2 กรรมการทบทวนหลักนอกสายวิทยาศาสตร์ ให้เน้นการประเมินด้านจริยธรรม (HEC F32) 
และเอกสารชี้แจงข้อมูลแก่ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยและเอกสารขอค ายินยอม โดยใช้รายการ
ตรวจสอบเอกสารขอความยินยอม (HEC F24) 

6. นิยำมศัพท์ 
การทบทวนพิจารณาโครงการ
ใหม่เพ่ือเสนอในที่ประชุม (Initial 
Review) 

การทบทวนพิจารณาโครงการวิจัยครั้งแรกโดยกรรมการล่วงหน้า
ก่อนเข้าประชุมในที่ประชุมคณะกรรมการ  

Primary reviewer system ระบบการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัยโดยก าหนดให้มีผู้ทบทวน
หลัก (primary reviewers) 

ผู้ ท บ ท ว น ห ลั ก  (Primary 
reviewers) 

กรรมการที่มีความเชี่ยวชาญเหมาะสมกับโครงการวิจัยที่ยื่นขอรับ
รองเชิงจริยธรรมนั้น และน าเสนอข้อสรุปของโครงการวิจัยเป็นลาย
ลักษณ์อักษรในแบบประเมิน หรือด้วยวาจาในที่ประชุม พร้อมกับ
ข้อคิดเห็นในประเด็นวิทยาศาสตร์ จริยธรรม หรือเอกสารการขอ
ความยินยอม ตามบทบาทหน้าที่ของกรรมการ 

 

7. ภำคผนวก 
HEC F29 แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อพิจารณาครั้งแรก 
HEC F30 แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาเชิงจริยธรรม 
HEC F31 แบบฟอร์มการประเมินโครงการวิจัยส าหรับกรรมการทบทวนหลัก   
HEC F32 แบบฟอร์มการประเมินโครงการวิจัยส าหรับกรรมการ 

8. เอกสำรอ้ำงอิง 
8.1 WHO. Standards and operational guidance for ethics review of health-related research 

with human participants. Geneva: WHO Press, 2011.  
8.2 ICH Harmonised Guideline Integrated Addendum to ICH E6(R1): Guideline for Good 

Clinical Practice E6(R2) Current Step 4 version dated 9 November 2016. 
8.3 US FDA. 21 CFR Part 56 - Institutional Review Boards 
8.4 Guidance for IRBs, Clinical Investigators, and Sponsors. IRB Continuing Review after 

Clinical Investigation Approval. U.S. Department of Health and Human Services Food 
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and Drug Administration, Center for Biologics Evaluation and Research (CBER), Center 
for Devices and Radiological Health (CDRH), Center for Drug Evaluation and Research 
(CDER), Office of Good Clinical Practice (OGCP). February 2012. Procedural 
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บันทึกประวัติ SOP 
 

ผู้จัดท า ฉบับที่ แสดงการแก้ไขหลัก 
รศ.ดร.นิมิตร มรกต 1.0 พ.ศ. 2551 - 
รศ.ดร.นิมิตร มรกต 2.0 พ.ศ. 2554 แก้ไขตามข้อแนะน าของ SIDCER/FERCAP ในการตรวจเยี่ยมระหว่าง

วันที่ 24-26 กรกฎาคม 2551  
1.  เพ่ิมรายละเอียดการเลือกกรรมการทบทวนในกรณีที่เลขานุการ

คณะกรรมการ เป็นผู้วิจัย 
2. เพิ่มรายละเอียดผลการตัดสินของกรรมการ 
3.  เพ่ิมรายละเอียดเรื่องวันอนุมัติให้ด าเนินการวิจัยให้ครอบคลุมและ

ชัดเจนยิ่งขึ้น 
รศ.ดร.นิมิตร มรกต 2.1 พ.ศ. 2556 แก้ไขการส่งมอบโครงการวิจัยให้กรรมการทบทวนพิจารณา แก้ไขการ

ประชุมพิจารณา และตัดสินโครงการวิจัย แก้ไขนิยามศัพท์การพิจารณา
ครั้งแรก แก้ไขรายละเอียดของอาสาสมัครที่เปราะบางและอ่อนแอใน
เอกสารแบบเสนอโครงการวิจัยเพ่ือพิจารณาครั้งแรก เพ่ิมเติมเรื่องวิธี
ป้องกันอาสาสมัครในเอกสารแบบรายงานการทบทวนโครงการวิจัย
ส าหรับกรรมการ ผู้มีหน้าที่ทบทวน 

รศ.ดร.นิมิตร มรกต 2.2 พ.ศ. 2558 แก้ไขชื่อฟอร์ม “แบบสรุปโครงการวิจัย” เป็น “แบบเสนอโครงการวิจัย
เพ่ือขอรับการพิจารณาเชิงจริยธรรม” ให้ตรงกับชื่อที่ใช้ในเว็บไซต์ของ
ส านักงานจริยธรรมการวิจัย  ตัดแบบฟอร์มแบบรายงานการทบทวน
โครงการวิจัยของผู้ที่มีหน้าที่ทบทวน เนื่องจากเป็นแบบฟอร์มที่ซ้ ากับ
แบบฟอร์มในบทย่อย 3.2 และแก้ไขการอ้างอิงชื่อแบบฟอร์มให้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน 

รศ.ดร.นิมิตร มรกต 3.0 พ.ศ. 2559 1.  เรียบเรียงรายละเอียดเนื้อหาให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
2.  แก้ไขตามข้อแนะน าของ SIDCER/FERCAP ในการตรวจเยี่ยม

ระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2558 โดยแก้ไขรายละเอียดในการ
พิจารณาแบบเร่งด่วน เพ่ิมจ านวนกรรมการทบทวนเป็น 3 ท่าน ซึ่ง
จะต้องมีกรรมการที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับงานทางด้านวิทยาศาสตร์ 
1 ท่าน เป็นผู้ทบทวนเอกสารให้ความยินยอม 

รศ.ดร.นิมิตร มรกต 4.0 พ.ศ. 2562 1. เพ่ิมบทบาทของ scientific member 
2. แก้ไขเอกสารอ้างอิงให้ทันสมัย 

รศ.ดร.นิมิตร มรกต 4.5 พ.ศ. 2564 1. แก้ไขชื่อบทให้สอดคล้องกับนิยามศัพท์มากยิ่งขึ้น 
2. แก้ไขข้อ 5.5.1 กรรมการทบทวนหลักสายวิทยาศาสตร์ให้เนื้อหา
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ผู้จัดท า ฉบับที่ แสดงการแก้ไขหลัก 
เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น 
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สำรบัญ 
 

 ล ำดับเร่ือง หน้ำ 
1 วัตถุประสงค์ 2 

2 ขอบเขต 2 

3 ความรับผิดชอบ 2 

4 แผนภูมิข้ันตอนการด าเนินการ 2 

5 รายละเอียดการด าเนินการ 3 

 5.1 การรับเอกสาร 3 

 5.2 ก่อนการประชุมกรรมการ 3 

 5.3 การพิจารณาในที่ประชุม 4 

 5.4 การด าเนินการภายหลังการประชุม 4 

6 นิยามศัพท์ 5 

7 ภาคผนวก 7 

8 เอกสารอา้งอิง 7 

 บันทึกประวัติ 8 
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1. วัตถุประสงค์  
เพ่ือก าหนดวิธีการทบทวนพิจารณาและให้ความเห็นชอบโครงการวิจัยเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ที่ยื่นต่อ

คณะกรรมการพิทักษ์สิทธิ์ฯ 

2. ขอบเขต  
วิธีด าเนินการมาตรฐานครอบคลุมการยื่นขอและการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัยเกี่ยวกับเครื่องมือ

แพทย์น ามาศึกษาวิจัยทางคลินิก 

3. ควำมรับผิดชอบ  
คณะกรรมการพิทักษ์สิทธิ์ฯ ต้องอยู่ในบัญชีรายชื่อที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ยอมรับ

ให้พิจารณาโครงการวิจัยเครื่องมือแพทย์  
 ในการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัยเครื่องมือแพทย์นั้น กรรมการอาจพิจารณาตัดสินแตกต่างไปจาก

โครงการทดลองยา กรรมการต้องพิจารณาดูก่อนว่าการศึกษาเครื่องมือแพทย์นั้นก่อความเสี่ยงระดับใด แล้วจึง
ตัดสินใจว่าจะเห็นชอบหรือไมเ่ห็นชอบ 

กรรมการต้องดูลักษณะของอันตรายที่อาจเกิดจากการใช้เครื่องมือแพทย์นั้น โดยพิจารณาจากความเสี่ยง
ทั้งหมดที่อาจเป็นผลมาจากการใช้เครื่องมือแพทย์นั้น ไม่ใช่ความเสี่ยงที่ มีเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องมืออ่ืนหรือ
หัตถการอ่ืน ถ้าเครื่องมือแพทย์ที่จะน ามาศึกษาใช้ร่วมกับวิธีการหรือหัตถการที่มีความเสี่ยง กรรมการต้องน าความ
เสี่ยงของวิธีการหรือหัตถการไปรวมกับความเสี่ยงของเครี่องมือเพ่ือพิจารณา  

ผู้ให้ทุนวิจัย ผู้ผลิต หรือผู้วิจัย ต้องประเมินประเภทเครื่องมือแพทย์ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง การจัดเครื่องมือแพทย์ตามระดับความเสี่ยง พ.ศ.๒๕๖๒ และประเมินว่าเป็นเครื่องมือแพทย์ที่มีความเสี่ยงมี/
ไม่มีนัยส าคัญ (SR/NSR) กรรมการอาจเห็นตามหรือเห็นแย้ง หากเห็นแย้งต้องสื่อสารตกลงกันก่อนด าเนินการวิจัย 
การวิจัยเครื่องมือแพทย์ทางคลินิกจะเริ่มได้ก็ต่อเมื่อ (1) ทั้งส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และ
กรรมการเห็นชอบ หรือ (2) กรรมการเห็นชอบ ทั้งนี้ข้ึนกับระเบียบ อย. 

4.  แผนภูมิขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 

ล ำดับ กิจกรรม ผูร้ับผิดชอบ 
1 การรับเอกสาร 

 
เจ้าหน้าที่ส านักงาน 

2 การส่งเอกสารให้กรรมการ 
 

เลขานุการคณะกรรมการ 
 

3 การพิจารณาในที่ประชุม 
 
 

กรรมการ 
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4 การด าเนินการภายหลังการประชุม 

 
เลขานุการคณะกรรมการ และ 

เจ้าหน้าที่ส านักงาน 

5. รำยละเอียดกำรด ำเนินกำร 
5.1 กำรรับเอกสำร 

5.1.1 รับเอกสารโครงการศกึษาวิจัยเครื่องมือแพทย์ 
5.1.2 ตรวจความสมบูรณ์ของเอกสารว่ามีเอกสาร หรือข้อมูลต่อไปนี้ก่อนด าเนินการทบทวน

พิจารณา 
1) โครงการวิจัย 
2) เอกสารชี้แจงอาสาสมัคร/ใบยินยอม 
3) เอกสารแสดงคุณลักษณะเครื่องมือแพทย์ และ/หรือ Investigator’s brochure 
4) รายงานผลการศึกษาเครื่องมือแพทย์ทีไ่ด้ท ามาแล้ว (ถ้ามี) 
5) อัตตประวัติผู้วิจัย (Curriculum Vitae) 
6) ผลการประเมินประเภทเครื่องมือตามความเสี่ยง และความเสี่ยงมี/ไม่มีนัยส าคัญโดย

ผู้ผลิต ผู้น าเข้า หรือสนับสนุนการวิจัย 
5.1.3 แจ้งผู้ยื่นขอในกรณีที่เอกสารประกอบการยื่นขอไม่สมบูรณ์ 

 
5.2 ก่อนกำรประชุมกรรมกำร 

5.2.1   เลขานุการเลือกกรรมการทบทวนหลัก 2 คน ที่เป็นกรรมการสายวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้และ
ประสบการณ์หรือวิชาชีพในสาขาการวิจัยที่พิจารณา (scientific member) และกรรมการ
ทบทวนหลัก 1 คน ที่อยู่นอกสายวิทยาศาสตร์ (non-scientific member) เสนอต่อประธาน
กรรมการเพ่ือมอบหมายผู้ทบทวน 

5.2.2   ส่ง (ก) เอกสารโครงการวิจัย (ข) แบบฟอร์มประเมิน (HEC F33) (ค) หลักเกณฑ์การจัด
ประเภทเครื่องมือแพทย์ฯ (ง) ประเภท SR/NSR ตาม US FDA หรือ ประกาศ อย. (ถ้ามี) 
(HEC F34, 35) ให้กรรมการทบทวนหลักสายวิทยาศาสตร์  

5.2.3  กรรมการทบทวนหลักที่อยู่นอกสายวิทยาศาสตร์ (non-scientific member) ให้ประเมิน
เอกสารให้ความยินยอม (HEC F24) และแบบฟอร์มประเมินโครงการวิจัยส าหรับกรรมการ 
(HEC F32) 

5.2.4  จัดเข้าวาระพิจารณา 
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5.3 กำรพิจำรณำในที่ประชุม 
5.3.1 กรรมการทบทวนหลักน าเสนอสรุปโครงการวิจัย รูปแบบการวิจัย ความเสี่ยง และประเด็น

จริยธรรม 
5.3.2 ประธานกรรมการเปิดอภิปรายตัดสินว่าเป็นเครื่องมือแพทย์ที่มีความความเสี่ยงอย่างมี 

หรือไม่มีนัยส าคัญ (SR/NSR)  
5.3.3 ประธานกรรมการน าการอภิปรายเกี่ยวกับเอกสารต่างๆ (เช่น โครงการวิจัย เอกสารค าชี้แจง

และใบยินยอม อัตตประวัติและคุณวุฒิความเชี่ยวชาญของผู้วิจัย สื่อประชาสัมพันธ์) 
5.3.4 ประธานกรรมการ เสนอผลการตัดสินต่อกรรมการ ตามรูปแบบเดียวกันกับโครงการวิจัยใหม่ 

(ดู SOP number: 22) ดังต่อไปนี้ 
  1) เห็นชอบ (approval/favorable opinion) หมายถึง การวิจัยที่เสนอมีความ 

เหมาะสมด้านจริยธรรม ผู้วิจัยสามารถด าเนินการตามโครงการวิจัยที่เสนอได้ 
  2) เห็นชอบหลังผู้วิจัยปรับปรุงโครงการวิจัย (modifications required prior to its  

approval/favorable opinion) หมายถึง การออกแบบวิจัย สัดส่วนความเสี่ยงและ
ประโยชน์ ผ่านเกณฑ์ แต่มีส่วนในโครงการวิจัย หรือเอกสารขอความยินยอมที่ต้อง
แก้ไขให้สมบูรณ์ หลังแก้ไขแล้วจึงให้ความเห็นชอบ และน าเสนอโครงการวิจัยที่แกไข
แลวตอประธานกรรมการ ทั้งนี้ประธานกรรมการ ต้องมอบหมายให้กรรมการไม่เกิน 
2 คน เป็นผู้พิจารณาการปรับปรุงแก้ไข หรือค าชี้แจง 

 3) ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะแล้วน าเข้าพิจารณาอีกครั้งในที่ประชุม (resubmission) 
หมายถึง การออกแบบวิจัย หรือสัดส่วนของความเสี่ยงต่อคุณประโยชน์ ยังไม่ผ่าน
เกณฑ์ยอมรับหรือไม่สามารถประเมินได้ ต้องแก้ไขโครงการวิจัยอย่างมาก และ/หรือ
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม จากนั้นต้องน าเข้าพิจารณาในที่ประชุม 

 4)  ไม่เห็นชอบ (disapprove/negative opinion) หมายถึง การออกแบบวิจัย หรือ
สัดส่วนของความเสี่ยงต่อคุณประโยชน์ ไม่สามารถยอมรับด้านจริยธรรม ตามเหตุผล
ที่ที่ประชุมระบุ 

 และการตัดสินใช้ฉันทามต ิ(consensus) แต่หากไม่ยุติ ให้ใช้เสียงส่วนใหญ่ 
5.3.5 ในกรณีที่ผลการพิจารณาเป็น (1) และ (2) ให้ที่ประชุมพิจารณาว่าควรให้ผู้วิจัยส่งรายงาน

ความก้าวหน้าบ่อยเพียงใด 
   

 

5.4 กำรด ำเนินกำรภำยหลังกำรประชุม 
   ท าตามวิธีการใน SOP number: 22 
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6. นิยำมศัพท์ 
การศึกษาวิจัยทางคลินิก 
(clinical 
investigation) 

การศึกษาวิจัยอย่างเป็นระบบในมนุษย์ ซึ่งต้องมีอาสาสมัครจ านวนอย่าง
น้อยหนึ่งคนขึ้นไป เพ่ือประเมินความปลอดภัย หรือสมรรถนะการท างาน
ของเครื่องมือแพทย์  
 

เครื่องมือแพทย์วิจัยทาง
คลินิก (investigational 
medical device) 

เครื่องมือแพทย์ซึ่งน ามาทดสอบหรืออยู่ในระหว่างการทดสอบทางคลินิก 
เพ่ือประเมินความปลอดภัย หรือสมรรถนะการท างานของเครื่องมือ
แพทย์  
 

แผนการศึกษาวิจัยทาง
คลินิก (clinical 
investigation plan) 

เอกสารที่ประกอบด้วยความเป็นมา วัตถุประสงค์ การออกแบบและ
วิธีการวิเคราะห์ ระเบียบวิธีวิจัย การติดตาม การด าเนินการ และการ
เก็บบันทึกข้อมูลของการศึกษาวิจัยทางคลินิก  
 

เครื่องมือแพทย์ 
(medical device) 

(๑) เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องกล วัตถุท่ีใช้ใส่เข้าไปในร่างกาย น้ายาที่ใช้
ตรวจในหรือนอกห้องปฏิบัติการ ผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ หรือวัตถุอ่ืนใด ที่
ผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์มุ่งหมายเฉพาะส าหรับใช้อย่างหนึ่งอย่างใด
กับมนุษย์หรือสัตว์ดังต่อไปนี้ ไม่ว่าจะใช้โดยล าพัง ใช้ร่วมกัน หรือ 
ใช้ประกอบกับสิ่งอ่ืนใด 

(ก) วินิจฉัย ป้องกัน ติดตาม บ าบัด บรรเทา หรือรักษาโรค 
(ข) วินิจฉัย ติดตาม บ าบัด บรรเทา หรือรักษาการบาดเจ็บ 
(ค) ตรวจสอบ ทดแทน แก้ไข ดัดแปลง พยุง ค้ า หรือจุนด้านกาย

วิภาคหรือกระบวนการทางสรีระของร่างกาย 
(ง) ประคับประคองหรือช่วยชีวิต 
(จ) คุมก าเนิดหรือช่วยการเจริญพันธุ์ 
(ฉ) ช่วยเหลือหรือช่วยชดเชยความทุพพลภาพหรือพิการ 
(ช) ให้ข้อมูลจากการตรวจสิ่งส่งตรวจจากร่างกาย เพื่อ

วัตถุประสงค์ทางการแพทย์หรือการวินิจฉัย 
(ซ) ท าลายหรือฆ่าเชื้อส าหรับเครื่องมือแพทย์ 

(๒) อุปกรณ์เสริมส าหรับใช้ร่วมกับเครื่องมือแพทย์ตาม (๑) 
(๓) เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องกล ผลิตภัณฑ์ หรือวัตถุอ่ืนที่รัฐมนตรี
ประกาศก าหนดว่าเป็นเครื่องมือแพทย์ 

ผลสัมฤทธิ์ตามความมุ่งหมายของสิ่งที่กล่าวถึงตาม (๑) ซึ่งเกิดข้ึนใน
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ร่างกายมนุษย์หรือสัตว์ต้องไม่เกิดจากกระบวนการทางเภสัชวิทยา วิทยา
ภูมิคุ้มกัน หรือปฏิกิริยาเผาผลาญให้เกิดพลังงานเป็นหลัก 

 
เครื่องมือแพทย์ส าหรับ
การวินิจฉัยภายนอก
ร่างกาย [In Vitro 
Diagnostic (IVD) 
medical devices] 

น้ ายา (reagent) ชุดตรวจ (reagent product) ตัวสอบเทียบ 
(calibrator) สารควบคุม (control material) เครื่องมือหรืออุปกรณ์ 
(kit, instrument, apparatus or equipment) ระบบการตรวจ
วิเคราะห์ (system) หรือวัตถุอ่ืนใด ไม่ว่าจะใช้โดยลาพัง ใช้ร่วมกัน หรือ
ใช้ร่วมกับเครื่องมือแพทย์อ่ืนที่เจ้าของผลิตภัณฑ์มุ่งหมายสาหรับตรวจสิ่ง
ส่งตรวจจากร่างกายมนุษย์ รวมทั้งโลหิตและอวัยวะบริจาคเพ่ือให้ข้อมูล 
(๑) สภาพทางสรีรวิทยา หรือพยาธิสภาพ หรือความพิการแต่ก าเนิด 
(๒) พิจารณาความปลอดภัยและความเข้ากันได้ของเนื้อเยื่อของผู้ที่มี
โอกาสรับอวัยวะ หรือ 
(๓) ตรวจติดตามการรักษา รวมทั้งภาชนะเก็บสิ่งส่งตรวจ 

 
เครื่องมือแพทย์ที่มีความ
เสี่ยงอย่างมีนัยส าคัญ 
(significant risk 
medical device, SR) 

เครื่องมือแพทย์วิจัยทางคลินิก ดังต่อไปนี้  
(๑) มีวัตถุประสงค์ส าหรับใช้ฝังในร่างกาย และมีแนวโน้มทาให้เกิด

ความเสี่ยงที่ร้ายแรงต่อสุขภาพ ความปลอดภัย และความ
เป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัคร  

(๒) ใช้ประคับประคองหรือช่วยชีวิตของมนุษย์ และมีแนวโน้มท าให้
เกิดความเสี่ยงที่ร้ายแรงต่อสุขภาพ ความปลอดภัย และความ
เป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัคร  

(๓) มีความส าคัญอย่างมากในการวินิจฉัย ป้องกัน บ าบัด บรรเทา 
หรือรักษาโรค และมีแนวโน้มท าให้เกิดความเสี่ยงที่ร้ายแรงต่อ
สุขภาพ ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัคร  

(๔) เครื่องมือแพทย์อ่ืนใด ที่มีแนวโน้มท าให้เกิดความเสี่ยงที่ร้ายแรง
ต่อสุขภาพ ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัคร  

 

เครื่องมือแพทย์ที่ไม่มีความ
เสี่ยงอย่างมีนัยส าคัญ 
(Nonsignificant risk 
medical device, NSR) 
 

เครื่องมือแพทย์ที่ใช้ในการศึกษาวิจัยทางคลินิกท่ีไม่เข้านิยาม
เครื่องมือแพทย์ที่มีความเสี่ยงอย่างมีนัยส าคัญ 
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7. ภำคผนวก 
HEC F33 แบบประเมินโครงการวิจัยเครื่องมือแพทย์ 
HEC F34 การวิจัยเครื่องมือแพทย์ที่ความเสี่ยงมาก 
HEC F35 การวิจัยเครื่องมือแพทย์ที่ความเสี่ยงน้อย 

 
8. เอกสำรอ้ำงอิง 

8.1 Code of Federal Regulation (CFR) 21, Volume 8, Part 812, April 2003, Food and Drug 
Administration, U.S. Government Printing Office via GPO Access 

8.2 US FDA. Information Sheet Guidance for IRBs, Clinical Investigators, and Sponsors 
Significant Risk and Nonsignificant Risk Medical Device Studies. January, 2006.   

8.3 US FDA. Factors to Consider When Making Benefit-Risk Determinations in Medical 
Device Premarket Approval and De Novo Classifications. March 28, 2012. 

8.4 US FDA. Design Considerations for Pivotal Clinical Investigations for Medical Devices - 
Guidance for Industry, Clinical Investigators, Institutional Review Boards and Food and 
Drug Administration Staff. November 7, 2013. 

8.5 พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
8.6 พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒  
8.7 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการจัดเครื่องมือแพทย์ตามระดับความเสี่ยง พ.ศ.๒๕๖๒ ราชกิจจา

นุเบกษา เล่ม ๑๓๖ หน้า ๕๓ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
8.8 หลักเกณฑ์การจัดประเภทเครื่องมือแพทย์ตามความเสี่ยง กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ส านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา พิมพ์ครั้งที่ ๑ : สิงหาคม ๒๕๕๘ โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง
ประเทศไทย จ ากัด 
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บันทึกประวัติ SOP 
 

ผู้จัดท า ฉบับที่ แสดงการแก้ไขหลัก 
รศ.ดร.นิมิตร มรกต 1.0 พ.ศ. 2551 - 
รศ.ดร.นิมิตร มรกต 2.0 พ.ศ. 2554 แก้ไขการเขียนการอ้างอิงแบบฟอร์มให้เป็นไปใน

ทิศทางเดียวกัน 
รศ.ดร.นิมิตร มรกต 2.1 พ.ศ. 2556 แก้ไขการเขียนการอ้างอิงแบบฟอร์มให้เป็นไปใน

ทิศทางเดียวกัน 
รศ.ดร.นิมิตร มรกต 3.0 พ.ศ. 2559 เรียบเรียงรายละเอียดเนื้อหาให้อ่านเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น 

แก้ไขค าผิดและการเขียนการอ้างอิงแบบฟอร์มให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเพ่ิมนิยามศัพท์ของ 
“ประเภทความเสี่ยง” 

รศ.ดร.นิมิตร มรกต 4.0 พ.ศ. 2562 แก้ไขเอกสารอ้างอิงให้เป็นฉบับใหม่ 
แก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจประเมินจาก 
FERCAP 

รศ.ดร.นิมิตร มรกต 4.5 พ.ศ. 2564 1.ปรับแก้เนื้ อหา นิยามศัพท์  ตามกฎหมายและ
ประกาศฉบับใหม ่

2.เพ่ิมเติมกรรมการหลักผู้ทบทวน 
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สำรบัญ 
 

 ล ำดับเร่ือง หน้ำ 
1 วัตถุประสงค์ 2 

2 ขอบเขต 2 

3 ความรับผิดชอบ 2 

4 แผนภูมขิั้นตอนการด าเนินการ 2 

5 รายละเอียดการด าเนินการ 3 

 5.1  การรับเอกสารและตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร 3 

 5.2  การเสนอโครงการวิจัยให้กรรมการทบทวนที่ได้รับ
มอบหมายพิจารณา 

3 

 5.3  การทบทวนโครงการวิจัยฉบับปรับปรุง 4 

 5.4  การแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้วิจัยและกรรมการในที่ประชุม 4 

 5.5  การเก็บรักษาเอกสารโครงการวิจัย 4 

6 นิยามศัพท์ 5 

7 ภาคผนวก 5 

8 เอกสารอ้างอิง 5 

 บันทึกประวัติ  6 
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1. วัตถุประสงค ์
เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับกรรมการ ในการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัยที่ส่งกลับเข้ามา ภายหลังการ

ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการ 

2. ขอบเขต 
วิธีด าเนินการมาตรฐานครอบคลุมการทบทวนโครงการวิจัยที่กรรมการ เคยพิจารณาและมีมติ 

(ก) เห็นชอบหลังปรับปรุงโครงการวิจัย หรือ 
(ข) ปรับปรุงแก้ไข แล้วน าเข้าพิจารณาอีกครั้งในทีป่ระชุม  (resubmission) 

3. ควำมรับผิดชอบ 
เจ้าหน้าที่ส านักงานจริยธรรมการวิจัย มีหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนของโครงการวิจัยที่ส่งเข้ามา และ

แจ้งให้กรรมการ ทราบว่า เป็น (ก) โครงการวิจัยที่เคยได้รับการพิจารณาและกรรมการ มีมติเห็นชอบหลังปรับปรุง
แก้ไข หรือ (ข) ปรับปรุงแก้ไข แล้วน าเข้าพิจารณาอีกครั้งในที่ประชุม พร้อมทั้งแนบความเห็นที่ประชุมในการ
พิจารณาโครงการวิจัยครั้งแรก  

4. แผนภูมิขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 
 

ล ำดับ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
1 การรับเอกสารและตรวจสอบความครบถ้วน 

 
เจ้าหน้าที่ส านักงาน 

2 การเสนอโครงการวิจัยให้กรรมการทบทวน  
ที่ได้รับมอบหมาย 

 

ประธานกรรมการ 
เลขานุการคณะกรรมการ และ

เจ้าหน้าที่ส านักงาน 
3 การทบทวนโครงการวิจัยฉบับปรับปรุง 

 
กรรมการทบทวน 

4 การแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้วิจัย และกรรมการในท่ี
ประชุม  
 

ประธานกรรมการ และ
เลขานุการคณะกรรมการ 

5 การเก็บรักษาเอกสารโครงการวิจัย เจ้าหน้าที่ส านักงาน 
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รำยละเอียดกำรด ำเนินกำร 
5.1 กำรรับเอกสำรและตรวจสอบควำมครบถ้วนของเอกสำร 

5.1.1 เจ้าหน้าที่ส านักงานจริยธรรมการวิจัยรับเอกสาร โดยประทับรับและลงวันที่รับในเอกสาร
โครงการวิจัย ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารตามรายการตรวจสอบความครบถ้วนของ
เอกสารโครงการวิจัยที่มีการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการ และส่งเข้ามาใหม่  (HEC 
F14) โดยมีรายการดังนี้ 

1) แบบสรุปการเปลี่ยนแปลงแก้ไข (HEC F36) 
2) เอกสารที่  resubmit จ านวน 2 versions คือแบบ track change แสดงการแก้ไข 

และแบบ clean file (pdf format) 
3) เอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

5.1.2 โครงการวิจัยที่กรรมการมีมติเห็นชอบหลังปรับปรุงโครงการวิจัย เจ้าหน้าที่ส านักงาน 
ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารที่แนบมาว่าได้แก้ไขตามที่ระบุไว้ในบันทึกน าส่งหรือไม่ 
และเอกสารที่อ้างถึงมีครบถ้วนหรือไม่ ทั้งนี้ผู้วิจัยจะต้องส่งเรื่องกลับมายังกรรมการ เพ่ือ
พิจารณาภายใน 2 เดือน นับจากวันที่ที่สถาบัน ประทับรับหนังสือผลพิจารณาของกรรมการ 
เว้นแต่ผู้วิจัยเสนอขอขยายระยะเวลาการส่งเอกสารโครงการวิจัยต่อกรรมการ ทั้งนี้ประธาน
กรรมการ จะเป็นผู้พิจารณาการขอขยายระยะเวลาดังกล่าว หากเกินก าหนดให้ท าเรื่องเสนอ
เช่นเดียวกับการเสนอโครงการวิจัยครั้งแรก 

5.1.3 โครงการวิจัยที่กรรมการมีมติให้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะแล้วน าเข้าพิจารณาอีกครั้งในที่
ประชุม เจ้าหน้าที่ส านักงาน ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารตามการพิจารณา
โครงการวิจัยที่เสนอครั้งแรก (SOP number: 11) 

 
ในกรณีเอกสารมีข้อมูลไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าที่ส านักงานจริยธรรม จะส่งโครงการวิจัยคืนให้ผู้วิจัยเพ่ือ

แก้ไข   
 

5.2 กำรเสนอโครงกำรวิจัยให้กรรมกำรทบทวนที่ได้รับมอบหมำยพิจำรณำ 
5.2.1 โครงการวิจัยที่ปรับปรุงแก้ไขตาม 5.1.2  กรณีนี้อาจเป็นการพิจารณาแบบเร่งด่วนได้ (HEC 

10 ข้อ 5.4.9) เจ้าหน้าที่ส านักงาน จัดโครงการวิจัยที่ส่งเข้ามาใหม่ให้กรรมการทบทวนที่
ได้รับมอบหมาย จ านวนไม่เกิน 2 คน โดยกรรมการทบทวนจะต้องเป็นกรรมการทบทวนเดิม
ที่เคยเป็นผู้ทบทวนโครงการวิจัยในครั้งแรก หรือเป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายตามมติที่
ประชุมหรือจากประธานกรรมการ ทั้งนี้หากกรรมการทบทวนเดิมคนใดคนหนึ่งไม่ได้อยู่ใน
กรรมการ ชุดปัจจุบัน เลขานุการคณะกรรมการ สามารถท าหน้าที่เป็นกรรมการทบทวน ได้ 
แล้วสรุปผลพิจารณาเสนอต่อประธานกรรมการ เพ่ือพิจารณา  
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5.2.2 โครงการวิจัยที่ปรับปรุงแก้ไขตาม 5.1.3  เลขานุการคณะกรรมการ เสนอรายชื่อกรรมการ
ทบทวนหลัก 3 คน (กรรมการ 2 คนมีความรู้และประสบการณ์หรือวิชาชีพในสาขาการวิจัยที่
พิจารณา เป็นกรรมการทบทวนหลักสายวิทยาศาสตร์ (scientific member) และเลือก
กรรมการที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับงานด้านวิทยาศาสตร์ และด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
(non-scientific member) 1 คน เป็นกรรมการทบทวนหลักนอกสายวิทยาศาสตร์) ถ้า
เป็นไปได้ควรเป็นคนเดิมที่อ่านและน าเสนอโครงการวิจัยครั้งแรก เสนอต่อประธานกรรมการ  
 

5.3 กำรทบทวนโครงกำรวิจัยฉบับปรับปรุง 
5.3.1 โครงการวิจัยทีก่รรมการ มีมติเห็นชอบหลังผู้วิจัยปรับปรุงโครงการวิจัย   

1) กรรมการ ผู้ที่ได้รับมอบหมายทบทวนพิจารณาโครงการวิจัย และน าเสนอผลการ
พิจารณาต่อประธานกรรมการ เพ่ือพิจารณา  

2) ในกรณีที่ประธานกรรมการ เห็นว่าผู้วิจัยแก้ไขไม่ครบถ้วนตามค าแนะน าของกรรมการ 
เป็นผลให้ความเสี่ยงไม่ลดลง ประธานกรรมการ สามารถให้น าข้อชี้แจงของผู้วิจัยเข้า
พิจารณาในที่ประชุม 

5.3.2 โครงการวิจัยที่กรรมการ มีมติปรับปรุงตามข้อเสนอแนะแล้วน าเข้าพิจารณาอีกครั้งในที่
ประชุม กรรมการผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทบทวนพิจารณาโครงการวิจัย อ่านทบทวน วิเคราะห์ 
ว่าได้แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะหรือไม่ และน าเสนอข้อคิดเห็นในที่ประชุมกรรมการ เพ่ือ
พิจารณาตัดสินในที่ประชุมโดยใช้ แบบประเมิน HEC F24, F31, F32 เช่นเดียวกันกับการ
พิจารณาโครงการวิจัยทีเ่สนอเข้ามาพิจารณาครั้งแรก  
 

5.4 กำรแจ้งผลกำรพิจำรณำให้ผู้วิจัยและกรรมกำรในที่ประชุม 
5.4.1 การแจ้งผลการพิจารณา กรณีเป็นโครงการวิจัยที่กรรมการมีมติเห็นชอบหลังผู้วิจัยปรับปรุง

โครงการวิจัย ประธานกรรมการจะแจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้อ านวยการสถาบันฯ เพื่อแจ้งยัง
ผู้วิจัยทราบต่อไป และเลขานุการคณะกรรมการน าแจ้งให้กรรมการรับทราบในที่ประชุม 

5.4.2 การแจ้งผลการพิจารณา กรณีเป็นโครงการวิจัยทีก่รรมการมีมติปรับปรุงตามข้อเสนอแนะแล้ว
น าเข้าพิจารณาอีกครั้งในที่ประชุม ด าเนินการในท านองเดียวกันกับการแจ้งผลการพิจารณา
โครงการวิจัยที่ส่งเข้ามาพิจารณาครั้งแรก   
 

5.5  กำรเก็บรักษำเอกสำรโครงกำรวิจัย 
5.5.1 เก็บส าเนาหนังสือแจ้งผลการพิจารณา (เอกสารรับรองโครงการหากเห็นชอบให้ด าเนินการ

วิจัยได้)  เอกสารแบบประเมินโครงการวิจัย และเอกสารโครงการวิจัยที่เสนอไว้ในแฟ้ม
โครงการวิจัยในเรื่องนั้นๆ  
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5.5.2 เอกสารโครงการวิจัยทั้งหมด ต้องเก็บใส่ตู้เอกสารในห้องที่ปลอดภัย และมีการจ ากัดการ
เข้าถึงข้อมูล 

6. นิยำมศัพท์ 
 -  

7. ภำคผนวก 
HEC F36  แบบรายงานสรุปการเปลี่ยนแปลงแก้ไขส าหรับส่วนแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัย/การปรับปรุงแก้ไข

ตามมติกรรมการ 

8. เอกสำรอ้ำงอิง 
8.1 WHO. Standards and operational guidance for ethics review of health-related research 

with human participants. Geneva: WHO Press, 2011. 
8.2 ICH Harmonised Guideline Integrated Addendum to ICH E6(R1): Guideline for Good 

Clinical Practice E6(R2) Current Step 4 version dated 9 November 2016. 
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บันทึกประวัติ SOP 
 

ผู้จัดท า ฉบับที่ แสดงการแก้ไขหลัก 
รศ.ดร.นิมิตร มรกต 1.0 พ.ศ. 2551 - 
รศ.ดร.นิมิตร มรกต 2.0 พ.ศ. 2554 1. เพ่ิมรายละเอียดการรับเอกสารและตรวจสอบความครบถ้วนของ

เอกสาร 
2.  เพ่ิมรายละเอียดระยะเวลาในการส่งเรื่องกลับมาพิจารณาใหม่ 
3.  เพ่ิมรายละเอียดจ านวนกรรมการทบทวน 

รศ.ดร.นิมิตร มรกต 2.1 พ.ศ. 2556 แก้ไขแบบฟอร์มสรุปการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเอกสาร Version 2.0 
รศ.ดร.นิมิตร มรกต 2.2 พ.ศ. 2558 เพ่ิ มวิ ธีด า เนิ นการในกรณี ที่ ผู้ วิ จั ยมี เหตุ จ า เป็ น ในการแก้ ไข

โครงการวิจัยไม่เสร็จตามก าหนด 
รศ.ดร.นิมิตร มรกต 3.0 พ.ศ. 2559 1.  เพ่ิมรายละเอียดการมอบหมายโครงการวิจัยให้กรรมการทบทวน 

2.  เพิ่มรายละเอียดการทบทวนโครงการวิจัย ในกรณีที่แก้ไขไม่
ครบถ้วนตามค าแนะน าของกรรมการ เป็นผลให้ความเสี่ยงไม่
ลดลง 

รศ.ดร.นิมิตร มรกต 4.0 พ.ศ. 2562 แก้ไขเอกสารอ้างอิงให้เป็นฉบับใหม่ 
ปรับแก้ถ้อยค าเล็กน้อย 

รศ.ดร.นิมิตร มรกต 4.5 พ.ศ. 2564 1.เพ่ิมรายละเอียดความรับผิดชอบ 
2.เพ่ิมรายละเอียดการเสนอโครงการวิจัยให้กรรมการทบทวนที่ได้รับ

มอบหมายพิจารณา และการทบทวนโครงการวิจัย 
รศ.ดร.นิมิตร มรกต 4.5 พ.ศ. 2565 แก้ไขรายละเอียดการเสนอโครงการวิจัยให้กรรมการทบทวนที่ได้รับ

มอบหมายพิจารณา (กรณปีรับปรุงแก้ไข แล้วน าเข้าพิจารณาอีกครั้ง
ในที่ประชุม  (resubmission)) 
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สำรบัญ 
 

 ล ำดับเร่ือง หน้ำ 
1 วัตถุประสงค์ 2 

2 ขอบเขต 2 

3 ความรับผิดชอบ 2 

4 แผนภูมขิั้นตอนการด าเนินการ 2 

5 รายละเอียดการด าเนินการ 2 

 5.1  รับเอกสารและตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร 2 

 5.2  เลือกการพิจารณาแบบเร่งด่วน หรือพิจารณาในที่ประชุม
กรรมการ 

3 

 5.3  ส่งมอบโครงการวิจัยให้กรรมการ ที่ได้รับมอบหมายทบทวน
พิจารณา 

4 

 5.4  การพิจารณาตัดสินส่วนแก้ไขเพ่ิมเติมแบบเร่งด่วนหรือในที่
ประชุม 

5 

 5.5  การแจ้งผลการพิจารณาต่อผู้วิจัย 5 

 5.6  เก็บรักษาเอกสารโครงการวิจัย 5 

6 นิยามศัพท์ 5 

7 ภาคผนวก 6 

8 เอกสารอ้างอิง 6 

 บันทึกประวัติ 7 
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1. วัตถุประสงค ์
เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับกรรมการ ในการทบทวนพิจารณาส่วนแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัย (Protocol 

Amendment)  

2. ขอบเขต 
วิธีด าเนินการมาตรฐาน ครอบคลุมโครงการวิจัยที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติจากกรรมการ ก่อนหน้าแล้ว 

แต่ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัยในเวลาต่อมา และเสนอต่อกรรมการ เพ่ือพิจารณาว่าการแก้ไขเพ่ิมเติม
ดังกล่าวนั้นมีอัตราส่วนระหว่างความเสี่ยงและผลประโยชน์ที่อาสาสมัครจะได้รับเหมาะสมหรือไม่  ทั้งนี้ ส่วนที่
แก้ไขเพ่ิมเติมในโครงการวิจัยต้องไม่ด าเนินการจนกว่าจะได้รับการพิจารณาและอนุมัติโดยกรรมการ 

3.  ควำมรับผิดชอบ 
กรรมการ มีหน้าที่ทบทวนโครงการวิจัยที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม 

4. แผนภูมิขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 
ล ำดับ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

1 การรับเอกสารส่วนแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัย 
 

เจ้าหน้าที่ส านักงาน 

2 เลือกการพิจารณาแบบเร่งด่วน หรือพิจารณา
ในที่ประชุมกรรมการ 

 

เลขานุการคณะกรรมการ 

4 การพิจารณาแบบเร่งด่วนหรือ 
ในทีป่ระชุมพิจารณาโครงการวิจัย 

 

กรรมการ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

5 การแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้วิจัย 
 

เจ้าหน้าที่ส านักงาน 

6 การเก็บรักษาเอกสารโครงการวิจัย เจ้าหน้าที่ส านักงาน 

5. รำยละเอียดกำรด ำเนินกำร 
5.1 รับเอกสำรและตรวจสอบควำมครบถ้วนของเอกสำร 

5.1.1 เจ้าหน้าที่ส านักงานจริยธรรมการวิจัยรับเอกสาร โดยประทับรับและลงวันที่รับในเอกสารส่วน
แก้ไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัย และตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารตามรายการตรวจสอบ
ความครบถ้วนส่วนแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัย (HEC F15) โดยมีรายการดังนี้ 
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1) แบบการขอรับการพิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัย (HEC F37) 
2) แบบสรุปสาระส าคัญการเปลี่ยนแปลง และเพ่ิมเติมจากโครงการวิจัยที่ได้รับการอนุมัติ 

(HEC F36) 
3) เอกสารโครงการวิจัย หรือ เอกสารอ่ืน ๆ ที่มีการปรับปรุงแก้ไข 

 
5.2 เลือกกำรพิจำรณำแบบเร่งด่วน หรือพิจำรณำในที่ประชุมกรรมกำร 

5.2.1 เลขานุการคณะกรรมการ จะพิจารณาตาม SOP ของกรรมการ ว่าจะพิจารณาโดย
กระบวนการพิจารณาแบบเร่งด่วน หรือพิจารณาในที่ประชุมกรรมการ หรือน าเข้าท่ีประชุม
กรรมการ ตามที่ผู้วิจัยร้องขอโดยระบุใน HEC F37 ข้อ 4  

5.2.2 การแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัยเพียงเล็กน้อย (minor changes) สามารถเข้ากระบวนการ
อนุมัติแบบเร่งด่วน (ดูใน SOP number:  10) 

5.2.3 การแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัยมาก (major changes) ท าให้ความเสี่ยงของอาสาสมัคร
เพ่ิมข้ึนเกิน minimal risk หรือ ท าให้การประเมินความเสี่ยงต่อผลประโยชน์เปลี่ยนไปอย่าง
ส าคัญ (significant risk) ให้น าเข้าพิจารณาในที่ประชุม  

 
ตัวอย่างประเภทการแก้ไขเพ่ิมเติมน้อย หรือมาก 

แก้ไขเพิ่มเติมน้อย แก้ไขเพิ่มเติมมำก 

 การแก้ไขค าผิด การแก้ไขรูปแบบการเขียนที่ยังคง
ความหมายเดิม  

 การเปลี่ยนผู้วิจัยหรือท่ีอยู่ที่ติดต่อได้ 
 การเปลี่ยนด้านบริหารจัดการโครงการ 

 การแก้ไขเล็กน้อยในวิธีเชื้อเชิญอาสาสมัคร เอกสาร
ที่ใช้เชื้อเชิญตามวิธีเชื้อเชิญที่เห็นชอบแล้ว 

 การแก้ไขเล็กน้อยในแบบสอบถาม แบบส ารวจ 

 การเปลี่ยนแปลงค่าเสียเวลา อาสาสมัครเพียง
เล็กน้อย 

 การขอเพ่ิมปริมาณ เลือดที่ เจาะเก็บ เนื่ องจาก
ปริมาตรเดิมไม่พอต่อการวิเคราะห์  

 การเสนอเอกสารแปลจากเอกสารต้นฉบับที่
เห็นชอบไปแล้ว 

 ก า ร ป รั บ  Investigator’s brochure ใ ห้ เป็ น
ปัจจุบัน 

 การเปลี่ยนรูปแบบเอกสารที่ใช้บันทึกข้อมูล 

 การเพ่ิมการตรวจทางพันธุกรรม วิธีตรวจใหม่ทาง
พันธุกรรม หรือการจัดเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อในคลังเพ่ือ
การทดสอบทางพันธุกรรม 

 การเพ่ิมการทดลองแบบเปิดเผยหลังการทดลอง
ประสิทธิผล 

 การปรับปรุงแก้ ไขเร่งด่วนที่ท าไปแล้วเพ่ือความ
ปลอดภัยของอาสาสมัคร แล้ วน ามารายงานขอ
ปรับปรุงแก้ไขโครงการวิจัยภายหลัง 

 การเปลี่ยนวัตถุประสงค์หลักของการวิจัย 

 การเปลี่ยนขนาดยา หรือ ระยะเวลาการให้ยา หรือ 
วิธีการให้ยา 

 การลดความถี่การติดตามผล  
 การเปลี่ยนวิธีการเสาะหาอาสาสมัครจนท าให้กระทบ

ต่อความลับที่อาจถูกเปิดเผย หรือเกิดการคุกคาม การ
เกรงใจ  

 การเปลี่ยนวิธีทดลอง 
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 การเปลี่ยนแปลงวิธีการส่ง/รับตัวอย่าง 

 การเพ่ิม site (ที่ ไม่เกี่ยวกับการวิจัยทดลองยา/
เครื่องมือแพทย์ใหม่) 

 การขยายระยะเวลาเกินกว่าที่ระบุในเอกสารที่ยื่น
ขอ 

 

 การเปลี่ยนประชากรที่ศึกษา 

 การเพ่ิมการรักษาใหม่ หรือตัดการรักษาออก   

 การเปลี่ยนเกณฑ์คัดเข้าหรือคัดออก 

 การเปลี่ยนหรือลดจ านวนตัวอย่างเป็นจ านวนที่มาก 
คื อ  ในกรณี ที่ จ าน วนตั วอย่ าง เดิ มน้ อยกว่ า  20  
เปลี่ยนแปลงโดยเพ่ิมหรือลดเกิน 5 คน หรือ ในกรณีที่
จ านวนตัวอย่างมากกว่า 20 มีการเปลี่ยนแปลงโดยเพ่ิม
หรือลดเกินร้อยละ 20 

 การเปลี่ยนแปลงลักษณะกลุ่มตัวอย่างท าให้กระทบต่อ
วัตถุประสงค์ เดิ ม  หรือ  มีการเพ่ิ มอาสาสมัครที่
เปราะบางเข้ามา 

 การเพ่ิ ม  site (เฉพาะกรณี การวิ จั ยทดลองยา/
เครื่องมือแพทย์ใหม่) 

 การเปลี่ยนตัวผู้วิจัยหลัก 

 การเปลี่ยนเกณฑ์การสิ้นสุดการวิจัย 
 

5.3 ส่งมอบโครงกำรวิจัยให้กรรมกำร ที่ได้รับมอบหมำยทบทวนพิจำรณำ 
5.3.1 หากเป็นการพิจารณาแบบเร่งด่วน ให้ด าเนินการตามรายละเอียดการพิจารณาโครงการวิจัย

แบบเร่งด่วน SOP number: 10 ข้อ 5.5.1 เจ้าหน้าที่ส านักงานจริยธรรมการวิจัย จัดส่ง
เอกสารแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัยให้กรรมการทบทวน  

5.3.2 หากเป็นการพิจารณาในที่ประชุม  เลขานุการคณะกรรมการ จะเสนอรายชื่อกรรมการ
ทบทวน 2 คน ต่อประธานกรรมการ โดยหากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารข้อมูลส าหรับ
อาสาสมัครและเอกสารขอความยินยอมจะเสนอให้กรรมการสายวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้และ
ประสบการณ์หรือวิชาชีพในสาขาการวิจัยที่พิจารณา (scientific member)  1 คน และ
กรรมการที่อยู่นอกสายวิทยาศาสตร์ 1 คน แต่หากไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารข้อมูล
ส าหรับอาสาสมัครและเอกสารขอความยินยอม ให้กรรมการสายวิชาการที่มีความรู้และ
ประสบการณ์หรือวิชาชีพในสาขาการวิจัยที่พิจารณา (scientific member)  2 คน โดย
กรรมการทบทวนจะต้องเป็นกรรมการทบทวนเดิมที่เคยเป็นผู้ทบทวนโครงการวิจัยในครั้งแรก 
ทั้งนี้หากกรรมการทบทวนเดิมไม่ได้อยู่ในกรรมการชุดปัจจุบัน เลขานุการคณะกรรมการ อาจ
เสนอรายชื่อกรรมการที่มีความเชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ หรือเลขานุการคณะกรรมการ สามารถ
ท าหน้าที่เป็นกรรมการทบทวนได ้
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5.3.3 เจ้าหน้าที่ส านักงานจริยธรรมการวิจัย จัดส่งเอกสารแก้ไขเพ่ิมเติมและโครงการวิจัยฉบับ
ปัจจุบันให้กรรมการทบทวน เพ่ือทบทวนแล้วเตรียมน าเสนอข้อสรุป ข้อคิดเห็นในตารางท้าย
แบบการขอรับการพิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัย (HEC F37) และลงมติในที่ประชุม 
ก่อนการประชุมประมาณ 10 วันท าการ  

 
5.4 กำรพิจำรณำตัดสินส่วนแก้ไขเพิ่มเติมแบบเร่งด่วนหรือในที่ประชุม 

ผลการตัดสินดู ใน SOP number: 10 (พิจารณาแบบเร่งด่วน) ส่วนการตัดสินในที่ประชุม ให้อิงผลการ
ตัดสินโครงการวิจัยใหม่ใน SOP number: 22 

 
5.5 กำรแจ้งผลกำรพิจำรณำต่อผู้วิจัย 

ดูใน SOP number: 13 ข้อ 5.4  
 

5.6 เก็บรักษำเอกสำรโครงกำรวิจัย 
5.6.1 เก็บส าเนาหนังสือแจ้งผลการพิจารณา (เอกสารรับรองโครงการหากเห็นชอบให้ด าเนินการ

วิจัยได้)  เอกสารแบบประเมินโครงการวิจัย และเอกสารโครงการวิจัยที่เสนอไว้ในแฟ้ม
โครงการวิจัยในเรื่องนั้นๆ 

5.6.2 เอกสารโครงการวิจัยทั้งหมด ต้องเก็บใส่ตู้เอกสารในห้องที่ปลอดภัย และมีการจ ากัดการ
เข้าถึงข้อมูล 

 
การพิจารณาส่วนแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัยแสดงได้ไว้ดังแผนภาพ HEC C03 

6. นิยำมศัพท์ 
เอกสารส่วนแก้ไขเพ่ิมเติม
โครงการวิจัย (Protocol 
amendment)  
 
การแก้ไขเพ่ิมเติม
โครงการวิจัยมาก  
(major 
changes/substantial 
amendment) 
 
การแก้ไขเพ่ิมเติม

เอกสารที่เขียนอธิบายถึงการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัย 
 
 
 
การแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัยที่ท าให้ความเสี่ยงของอาสาสมัครเพ่ิมขึ้น
เกิน minimal risk หรือ ท าให้การประเมินความเสี่ยงต่อผลประโยชน์
เปลี่ยนไปอย่างส าคัญ (significant risk) หรือมีผลกระทบต่อคุณค่าทาง
วิทยาศาสตร์ของการวิจัย (scientific value) 
 
การแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัยที่อนุมัติไปแล้ว เป็นผลให้ความเสี่ยง
อาสาสมัครเพ่ิมไม่เกิน minimal risk หรือ ไม่ท าให้การประเมินความ
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โครงการวิจัยน้อย 
(minor changes) 
 

เสี่ยงต่อผลประโยชน์เปลี่ยนไปอย่างมีนัยส าคัญ (non-significant risk) 
หรือไม่มีผลกระทบต่อคุณค่าทางวิทยาศาสตร์ของการวิจัย (scientific 
value) 
 

การอนุมัติแบบเร่งด่วน
(Expedited approval) 

การอนุมัติของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยโดยประธาน หรือ
กรรมการ ส าหรับการปรับปรุงเล็กน้อยของการวิจัยที่ได้รับอนุมัติไปก่อน
หน้า ซึ่งไม่เกินความเสี่ยงเล็กน้อย ตามที่ปรากฏใน SOP number : 
RIHES HEC 10 การพิจารณาแบบเร่งด่วน 

 

7. ภำคผนวก 
HEC F37 แบบการขอรับการพิจารณาการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัย 
HEC C03 แผนภูมิการพิจารณาส่วนแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัย 

8. เอกสำรอ้ำงอิง 
8.1 WHO. Standards and operational guidance for ethics review of health-related research 

with human participants. Geneva: WHO Press, 2011. 
8.2  ICH Harmonised Guideline Integrated Addendum to ICH E6(R1): Guideline for Good 

Clinical Practice E6(R2) Current Step 4 version dated 9 November 2016. 
8.3 Code of Federal Regulation (CFR), 21 §56.110, The United States of America, 1998 
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บันทึกประวัติ SOP 
 

ผู้จัดท า ฉบับที่ แสดงการแก้ไขหลัก 
รศ.ดร.นิมิตร มรกต 1.0 พ.ศ. 2551 - 
รศ.ดร.นิมิตร มรกต 2.0 พ.ศ. 2554 1. เพ่ิมรายละเอียดการรับเอกสารและตรวจสอบความครบถ้วนของ

เอกสาร 
2.  เพ่ิมรายละเอียดการเลือกการพิจารณาแบบเร่งด่วนหรือน าเข้า

พิจารณาในที่ประชุมกรรมการ 
รศ.ดร.นิมิตร มรกต 2.1 พ.ศ. 2556 1.  เพ่ิมรายละเอียดในการทบทวนโครงการวิจัยที่พิจารณาในที่

ประชุม ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
2. เพ่ิมรายละเอียดสถานภาพของโครงการวิจัย และจ านวน

อาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการวิจัยตามตามมติกรรมการ จากการ
ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2556 

3.  แก้ไขแบบฟอร์มสรุปการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเอกสาร Version 2.0 
รศ.ดร.นิมิตร มรกต 2.2 พ.ศ. 2558 1.  แก้ไขการเขียนการอ้างอิงแบบฟอร์มให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

2. ตัดแบบฟอร์มแบบรายงานส่วนแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัยออก 
เนื่องจากเป็นแบบฟอร์มที่ซ้ ากับแบบฟอร์มในบทย่อย 4.1 

รศ.ดร.นิมิตร มรกต 3.0 พ.ศ. 2559 1.  เพิ่มรายละเอียดของขอบเขตในการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัย 
2.  เพ่ิมรายละเอียดการส่งมอบโครงการวิจัยให้กรรมการทบทวนใน

กรณีท่ีเป็นการพิจารณาแบบเร่งด่วน 
3.  เพ่ิมรายละเอียดการส่งมอบโครงการวิจัยให้กรรมการทบทวนใน

กรณีท่ีเป็นการพิจารณาในที่ประชุม 
4.  เพ่ิมค านิยามศัพท์ของค าว่าการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัยมาก 

และการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัยน้อย 
รศ.ดร.นิมิตร มรกต 4.0 พ.ศ. 2562 1. แก้ไขเอกสารอ้างอิงให้เป็นฉบับใหม่ 

2. แก้ไขข้อความเล็กน้อย 
3. แก้ไขนิยาม protocol amendment ให้ตรงกับ ICH GCP 

รศ.ดร.นิมิตร มรกต 4.5 พ.ศ. 2564 เพ่ิมรายละเอียดการส่งมอบโครงการวิจัยให้กรรมการทบทวน 
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HEC C03 แผนภูมิกำรพิจำรณำส่วนแก้ไขเพ่ิมเติมโครงกำรวิจัย 
(Flow Chart of Protocol Amendment Review) 

 
ผู้วิจัยส่งรายงานส่วนแก้ไข

เพิ่มเติมโครงการวิจัย 

เลือกการพิจารณาแบบเร่งด่วน หรือ
พิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการ 

 

น าเข้าพิจารณาในที่ประชุม
คณะกรรมการ 

กรรมการทบทวนพิจารณาแล้ว
น าเสนอประธานกรรมการ 

เลขานุการคณะกรรมการ เสนอ
รายชื่อกรรมการทบทวนให้
ประธานกรรมการ พิจารณา 

ประธานกรรมการ มอบหมาย
กรรมการทบทวน 

แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้วิจัย
ทราบ 

แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้วิจัย
ทราบ 

แจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการ 

การแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการวิจัยที่มี 
1) การแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการวิจัยมาก (major 
changes) ท าให้ความเสี่ยงของอาสาสมัคร
เพิ่มขึ้นเกิน minimal risk  
2) การเปลี่ยนแปลงที่ท าใหก้ารประเมินความ
เสี่ยงต่อผลประโยชนเ์ปลี่ยนไปอย่างส าคัญ 
(significant risk) 
3) การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อคุณค่าทาง
วิทยาศาสตร์ของการวิจัย (scientific value)
เช่น การเปลี่ยนแปลงระเบียบวิธวีิจัย 

พิจารณาแบบเร่งด่วน 

การแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการวิจัยที่มี 
 การแก้ไขเลก็น้อยที่เป็นผลให้ความ

เสี่ยงของอาสาสมัครเพิ่มไม่เกิน 
minimal risk 
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สำรบัญ 
 

 ล ำดับเร่ือง หน้ำ 
1 วัตถุประสงค์ 2 

2 ขอบเขต 2 

3 ความรับผิดชอบ 2 

4 แผนภูมขิั้นตอนการด าเนินการ 2 

5 รายละเอียดการด าเนินการ 3 

 5.1  การตรวจดูวันก าหนดส่งรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย 3 

 5.2  การแจ้งเตือนให้ผู้วิจัยส่งรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย 3 

 5.3  การรับเอกสารและตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร 4 

 5.4  การเตรียมวาระการประชุม 4 

 5.5  การส่งรายงานความก้าวหน้าใหก้รรมการ 4 

 5.6  การทบทวนพิจารณาโครงการวิจัย 5 

 5.7  การแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้วิจัย 5 

 5.8  การเก็บรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย 6 

6 นิยามศัพท์ 6 

7 ภาคผนวก 6 

8 เอกสารอ้างอิง 6 

 บันทึกประวัติ 7 
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1. วัตถุประสงค ์
เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติส าหรับการพิจารณาทบทวนต่อเนื่องโครงการวิจัยที่ได้รับความเห็นชอบจากกรรมการ

ไปแล้ว โดยการทบทวนรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย เพ่ือปกป้องสิทธิและสวัสดิภาพของอาสาสมัคร
อย่างต่อเนื่อง  

2. ขอบเขต 
วิธีด าเนินการมาตรฐานครอบคลุมการทบทวนต่อเนื่อง/การทบทวนรายงานความก้าวหน้า/การขอขยาย

เวลาการด าเนินการวิจัยของโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ตามก าหนดระยะเวลาที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่
อาจเกิดแก่อาสาสมัคร แต่ต้องไม่น้อยกว่าปีละครั้ง กรรมการอาจขอทบทวนต่อเนื่องให้ถี่ขึ้นกว่านี้ ทั้งนี้ขึ้นกับ
ลักษณะของการวิจัย ความเปราะบางหรือความอ่อนแอของอาสาสมัคร และระยะเวลาที่ท าการวิจัย  

การทบทวนต่อเนื่อง/รายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัยจะต้องทบทวนในที่ประชุม ยกเว้น 
1. โครงการวิจัยที่ได้รับการพิจารณาครั้งแรกโดยกระบวนการพิจารณาแบบเร่งด่วน กรณีนี้ไม่ต้องส่ง

รายงานความก้าวหน้า  
2. โครงการวิจัยที่ยังไม่ได้เริ่มรับอาสาสมัคร กรณีนี้สามารถทบทวนต่อเนื่องโดยวิธีเร่งด่วน  
3. โครงการวิจัยที่รับอาสาสมัครครบจ านวนแล้ว ติดตามอาสาสมัครเสร็จสิ้นแล้วและอยู่ระหว่างการ 

วิเคราะห์ข้อมูล โดยที่ระหว่างระยะเวลาการรายงานความก้าวหน้าไม่พบความเสี่ยงเพ่ิมเติมจาก
การรายงานครั้งก่อน กรณีนี้สามารถทบทวนต่อเนื่องโดยวิธีเร่งด่วน 

3. ควำมรับผิดชอบ 
3.1 เจ้าหน้าที่ส านักงานจริยธรรมการวิจัยมีหน้าที่ในการแจ้งเตือนผู้วิจัยหลักว่า โครงการวิจัยใดควรได้รับ

การทบทวนต่อเนื่อง  
3.2   กรรมการ มีหน้าที่ทบทวนพิจารณารายงานความก้าวหน้าของการวิจัยการเปลี่ยนแปลงแหล่งทุน การ

แก้ไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัย การเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรง และไม่ร้ายแรงหรือปัญหาที่ไม่
คาดคิด ข้อมูลใหม่ที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์หรือความเสี่ยงของอาสาสมัคร อัตราการเข้าร่วมโครงการ
ของอาสาสมัคร ปัญหาหรือความเห็นเชิงลบในชุมชน หรืออาสาสมัคร มีการตรวจสอบเอกสารชี้แจง
อาสาสมัคร/ ใบยินยอมหรือพร้อมใจว่ายังคงใช้ได้ 

4. แผนภมูิขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 
ล ำดับ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

1 การตรวจดูวันก าหนดส่งรายงาน
ความกา้วหน้าของการวิจัย 

 

เจ้าหน้าที่ส านักงาน 
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2 การแจ้งเตือนให้ผู้วิจัยส่งรายงาน
ความกา้วหน้าของการวิจัย 

 

เจ้าหน้าที่ส านักงาน 

3 การรับเอกสารและตรวจสอบความครบถ้วน
ของเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที่ส านักงาน 

4 การเตรียมวาระการประชุม 
 

เจ้าหน้าที่ส านักงาน 

5 การส่งรายงานความก้าวหน้าให้กรรมการ 
 

เจ้าหน้าที่ส านักงาน 

6 การทบทวนพิจารณาโครงการวิจัย 
 

กรรมการ 

7 การแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้วิจัย 
 

เจ้าหน้าที่ส านักงาน 

8 การเก็บรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย เจ้าหน้าที่ส านักงาน 
 

 

5. รำยละเอียดกำรด ำเนินกำร 
5.1 กำรตรวจดูวันก ำหนดส่งรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรวิจัย 

เจ้าหน้าที่ส านักงานจริยธรรมการวิจัย ตรวจดูวันส่งรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัยที่ได้รับการ
อนุมัติไปแล้วจากแฟ้มหรือฐานข้อมูล ซึ่งจะขึ้นอยู่กับวันที่อนุมัติโครงการวิจัยครั้งแรกและความถี่ของการ
รายงาน เช่น ถ้าความถี่ของการรายงานความก้าวหน้า 1 ปี ก าหนดส่งรายงาน คือ 30 วัน ก่อนเอกสาร
รับรองโครงการวิจัยสิ้นสุด ทั้ งนี้หากส่งหลังวันสิ้นสุดการรับรองผู้วิจัยต้องส่งรายงานการเบี่ยงเบน
โครงการวิจัยต่อกรรมการ เนื่องจากการรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัยและขอขยายระยะเวลา
ด าเนินการวิจัย ต้องรายงานต่อกรรมการ ก่อนเอกสารรับรองโครงการวิจัยสิ้นสุด 

 
5.2 กำรแจ้งเตือนให้ผู้วิจัยส่งรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรวิจัย 

เจ้าหน้าที่ส านักงานจริยธรรม แจ้งเตือนให้ผู้วิจัยทราบอย่างน้อย 45 วันก่อนก าหนดวันส่งรายงาน ทาง
เอกสารแจ้งเตือน โดยส าเนาเก็บเอกสารแจ้ง 1 ฉบับ ไว้ที่ส านักงาน และโครงการวิจัยควรส่งรายงาน
ความก้าวหน้าภายใน 30 วัน ก่อนวันหมดอายุการรับรอง 
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5.3 กำรรับเอกสำรและตรวจสอบควำมครบถ้วนของเอกสำร 
5.3.1 เจ้าหน้าที่ส านักงานจริยธรรมการวิจัยรับเอกสารและตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารตาม

รายการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารส าหรับรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย 
(HEC F16) โดยมีรายการดังนี้ 

(1) แบบรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย (HEC F38) 
(2) โครงการวิจัยฉบับปัจจุบัน 
(3) ใบยินยอม/ข้อมูลส าหรับอาสาสมัครฉบับปัจจุบัน 
(4) สรุปรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ท่ีเกิดในสถาบันฯ ที่ไม่เป็น SUSAR/UAP 

หลังจากได้รับการพิจาณาจากคณะกรรมการล่าสุด 
(5) เอกสารอื่นๆ 

5.3.2 เมื่อตรวจสอบเอกสารครบถ้วนแล้วเลือกช่องทางการพิจารณา (แผนภูมิ HEC F04)   
5.3.3 โครงการวิจัยที่เห็นชอบโดยวิธีเร่งด่วน หากจะขอขยายระยะเวลาให้ท าวิจัยต่อไป แนบบันทึก

สรุปสถานภาพการด าเนินการวิจัย พร้อมทั้งแสดงเหตุผลที่การวิจัยยังไม่แล้วเสร็จ  
 

5.4 กำรเตรียมวำระกำรประชุม 
5.4.1 ดู SOP number: 22 
5.4.2 บรรจุเข้าวาระการประชุมครั้งถัดไป 

 
5.5 กำรส่งรำยงำนควำมก้ำวหน้ำใหก้รรมกำร 

5.5.1 หากเป็นการบันทึกขอขยายเวลาของโครงการวิจัยที่เห็นชอบโดยวิธีเร่งด่วน ให้ เจ้าหน้าที่
น าเสนอต่อเลขานุการคณะกรรมการ ประธานกรรมการเพ่ือรับทราบและเห็นชอบให้ขยาย
เวลาให้ท าวิจัยต่อไป  

5.5.2  หากเป็นการพิจารณาแบบเร่งด่วน เจ้าหน้าที่ส านักงานจริยธรรมการวิจัย จัดส่งโครงการวิจัย
ให้กรรมการทบทวนภายใน 3 วันท าการ หลังตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารเรียบร้อย
แล้ว โดยเลขานุการคณะกรรมการ จะเสนอรายชื่อกรรมการทบทวน 2 คน ต่อประธาน
กรรมการ โดยกรรมการทบทวนควรเป็นกรรมการทบทวนเดิมที่ เคยเป็นผู้ทบทวน 
โครงการวิจัยในครั้งแรก ทั้งนี้หากกรรมการทบทวนเดิมไม่ได้อยู่ในกรรมการชุดปัจจุบัน 
เลขานุการคณะกรรมการ เสนอชื่อกรรมการทบทวน 2 คน ต่อประธานกรรมการเพ่ือแต่งตั้ง 

5.5.3 หากเป็นการพิจารณาในที่ประชุม เจ้าหน้าที่ส านักงานจริยธรรมการวิจัย จัดส่ง โครงการวิจัย
ให้กรรมการทบทวน 2 คน ที่เคยเป็นผู้ทบทวนโครงการวิจัยในครั้งแรก ทั้งนี้หากกรรมการ
ทบทวนเดิมคนใดคนหนึ่งไม่ได้อยู่ในกรรมการชุดปัจจุบัน เลขานุการคณะกรรมการ สามารถ
ท าหน้าที่เป็นกรรมการทบทวน ก่อนการประชุมประมาณ 10 วันท าการ เพ่ือให้กรรมการ
ทบทวนเตรียมน าเสนอข้อสรุปและข้อคิดเห็นในที่ประชุม  
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5.6 กำรทบทวนพิจำรณำโครงกำรวิจัย 
5.6.1 กรรมการทบทวนรายงานความก้าวหน้าของการวิจัยที่เสนอมา  โดยสรุปในตารางท้ายแบบ

รายงานความก้าวหน้าของการวิจัย (HEC F38) โดยทบทวนดังนี้ 
1) สถานภาพโครงการวิจัย 
2) จ านวนอาสาสมัครที่รับเข้าศึกษา 
3) ข้อมูลอาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการ เช่น การถอนตัวออกจากการศึกษา ก่อนก าหนด 

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ท่ีร้ายแรงและไม่ร้ายแรง ข้อมูลใหม่ที่เก่ียวข้องกับผลประโยชน์ 
หรือความเสี่ยงของอาสาสมัคร ปัญหาหรือความเห็นเชิงลบในชุมชน หรืออาสาสมัคร
และส่วนแก้ไขเพ่ิมเติม 

5.6.2 ผลการพิจารณารายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย 
กรรมการ จะมีมติเป็นข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
 รับทราบรายงานความก้าวหน้าและเห็นชอบให้ด าเนินการวิจัยต่อไปได้ 
 ระงับความเห็นชอบ (suspension of prior approval/favorable opinion) แบ่งเป็น 

o ระงับการรับอาสาสมัครรายใหม่ชั่วคราว หรือ 
o ระงับกิจกรรมวิจัยชั่วคราว 

 เพิกถอนความเห็นชอบ (termination of prior approval/favorable opinion) 
กรณีที่รับทราบรายงานความก้าวหน้าและเห็นชอบให้ด าเนินการวิจัยต่อไปได้ จะอนุมัติ

ขยายเวลาด าเนินการวิจัยได้ครั้งละไม่เกิน 1 ปี โดยสามารถขยายระยะเวลาด าเนินการวิจัยต่อ
จากวันที่สิ้นสุดการรับรอง หรือแล้วแต่ผู้วิจัยระบุโดยกรรมการเห็นสมควร โดยส านักงาน
จริยธรรมการวิจัยจะออกเอกสารรับรองฉบับภาษาไทย (HEC F27) และเอกสารรับรองฉบับ
ภาษาอังกฤษ (HEC F28)  

หากการประชุมอยู่ภายในระยะเวลา 1 เดือน ก่อนหมดอายุเอกสารรับรอง ให้ขยายเวลา
ต่อนับจากวันหมดอายุของใบอนุมัติ 

หากการพิจารณาในที่ประชุมเกิดก่อนเอกสารรับรองหมดอายุเกิน 1 เดือน ให้ขยายเวลา
ต่อนับจากวันประชุมอนุมัติ 

กรณีที่ระงับความเห็นชอบไว้ชั่วคราว ต้องแสดงเหตุผล และมาตรการที่กรรมการต้องการ
ให้ผู้วิจัยด าเนินการ เมื่อผู้วิจัยเสนอมาตรการป้องกัน หรือค าชี้แจงมาแล้วเป็นที่เหมาะสม 
กรรมการจะคืนความเห็นชอบให้ 

5.6.3 บันทึกผลการพิจารณารายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยในรายงานการประชุม 
 

5.7 กำรแจ้งผลกำรพิจำรณำแก่ผูว้ิจัย 
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เจ้าหน้าที่ส านักงานจริยธรรมการวิจัย เตรียมจดหมายแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้วิจัย และมีการตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลและภาษาก่อนส่งจดหมาย 

5.7.1 การแจ้งผลพิจารณา กรณีที่รายงานความก้าวหน้าได้รับพิจารณาแบบเร่งด่วน  ประธาน
กรรมการจะแจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้อ านวยการสถาบันฯ เพ่ือแจ้งยังผู้วิจัยทราบต่อไป และ
เลขานุการคณะกรรมการ น าแจ้งให้กรรมการรับทราบในที่ประชุม 

5.7.2 การแจ้งผลพิจารณา กรณีที่รายงานความก้าวหน้าได้รับการพิจารณาในที่ประชุม  ประธาน
กรรมการจะแจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้อ านวยการสถาบันฯ เพ่ือแจ้งยังผู้วิจัยทราบต่อไป 

 
5.8 กำรเก็บรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรวิจัย 

รายงานความก้าวหน้าของการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาโคยกรรมการ และผลการพิจารณาจะถูกบันทึกไว้
ในฐานข้อมูล และจัดเก็บไว้ในแฟ้มของโครงการวิจัยนั้นๆ  

6. นิยำมศัพท์ 
 -  

7. ภำคผนวก 
HEC F38 แบบรายงานความก้าวหน้า 
HEC C04 แผนภูมิการพิจารณาการพิจารณาทบทวนโครงการวิจัยต่อเนื่อง 

8. เอกสำรอ้ำงอิง 
8.1 WHO. Standards and operational guidance for ethics review of health-related research 

with human participants. Geneva: WHO Press, 2011.  
8.2 ICH Harmonised Guideline Integrated Addendum to ICH E6(R1): Guideline for Good 

Clinical Practice E6(R2) Current Step 4 version dated 9 November 2016. 
8.3 Federal Policy for the Protection of Human Subjects (82 FR 7149)  
8.4 Guidance for IRBs, Clinical Investigators, and Sponsors. IRB Continuing Review after 

Clinical Investigation Approval. U.S. Department of Health and Human Services, Food 
and Drug Administration, Center for Biologics Evaluation and Research (CBER), Center 
for Devices an, Radiological Health (CDRH), Center for Drug Evaluation and Research 
(CDER), Office of Good Clinical Practice (OGCP). February 2012. Procedural. 
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บันทึกประวัติ SOP 
 

ผู้จัดท า ฉบับที่ แสดงการแก้ไขหลัก 
รศ.ดร.นิมิตร มรกต 1.0 พ.ศ. 2551 - 
รศ.ดร.นิมิตร มรกต 2.0 พ.ศ. 2554 เพ่ิมรายละเอียดการขอขยายระยะเวลาด าเนินการวิจัย  
รศ.ดร.นิมิตร มรกต 2.1 พ.ศ. 2556 1.  เพ่ิมรายละเอียดขอบเขตของการรายงานความก้าวหน้าของ

โครงการวิจัยที่ได้รับการพิจารณาแบบเร่งด่วน 
2. เพ่ิมรายละเอียดการแจ้งเตือนโครงการวิจัย 
3.  เพ่ิมรายละเอียดในการขอขยายระยะเวลาด าเนินการวิจัย 

และการออกเอกสารรับรองของโครงการวิจัย ตามปฏิบัติ
จริง 

รศ.ดร.นิมิตร มรกต 2.2 พ.ศ. 2558 1.  เพ่ิมรายละเอียดผลการพิจารณารายงานความก้าวหน้า
โครงการวิจัยของกรรมการ ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

2. แก้ไขการเขียนการอ้างอิงแบบฟอร์มให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 

รศ.ดร.นิมิตร มรกต 3.0 พ.ศ. 2559 1. เพ่ิมรายละเอียดการส่งรายงานความก้าวหน้ าให้กับ
กรรมการ 

2.  เพ่ิมรายละเอียดการแจ้งผลพิจารณาแก่ผู้วิจัย 
รศ.ดร.นิมิตร มรกต 4.0 พ.ศ. 2562 1. แก้ไขเอกสารอ้างอิงให้เป็นฉบับใหม่ 

2. ก าหนดการยกเว้นจากการพิจารณาตาม common rule 
2017 

3. เพ่ิมผลการพิจารณาของกรรมการ 
4. แก้ไขถ้อยค าเล็กน้อย 

รศ.ดร.นิมิตร มรกต 4.5 พ.ศ. 2564 1.ปรับแก้ไขเลขข้อ 5.5.3 ให้ถูกต้อง 
2. เพ่ิมรายละเอียดการส่งรายงานความก้าวหน้าให้กรรมการ 
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HEC C04 แผนภูมิกำรพิจำรณำทบทวนโครงกำรวิจัยต่อเนื่อง 
(Continuing review of study protocols) 

 
 

 
ผู้วิจัยส่งรายงานความก้าวหน้าของ

โครงการวิจัย 

เลือกการพิจารณาแบบเร่งด่วน หรือ
พิจารณาในที่ประชุม 

โครงการวิจัยทีเ่ห็นชอบในที่ประชุม 
และมสีถานภาพปัจจุบัน ไม่เข้ำขำ่ย

การพิจารณาแบบเร่งด่วน 

น าเข้าพิจารณาในที่ประชุม
คณะกรรมการ 

แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้วิจยัทราบ 

โครงการวิจัยมีสถานภาพ 
1. โครงการวิจัยที่ยังไม่ได้เริม่ด าเนนิการใดๆ 
กับอาสาสมัคร 
2. โครงการวจิัยที่รับอาสาสมัครครบจ านวน
แล้ว ติดตามอาสาสมคัรเสร็จสิ้นแล้ว และอยู่
ระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูล โดยทีร่ะหว่าง
ระยะเวลาการรายงานความก้าวหน้าไม่พบ
ความเสีย่งเพิ่มเติมจากการรายงานครั้งก่อน  

พิจารณาแบบเร่งด่วน ตาม HEC 10  

แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้วิจยัทราบ 

แจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการ 
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สำรบัญ 
 

 ล ำดับเร่ือง หน้ำ 
1 วัตถุประสงค์ 2 

2 ขอบเขต 2 

3 ความรับผิดชอบ 2 

4 แผนภูมขิั้นตอนการด าเนินการ 2 

5 รายละเอียดการด าเนินการ 3 

 5.1  การรับเอกสารรายงานการสิ้นสุดโครงการวิจัย 3 
 5.2 การส่งรายงานการสิ้นสุดโครงการวิจัยให้กรรมการ 

5.3  การทบทวนและพิจารณา 
3 
3 

 5.4  การแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้วิจัย 3 
 5.5  การเก็บรายงานสิ้นสุดโครงการวิจัย 3 

6 นิยามศัพท์ 3 

7 ภาคผนวก 4 

8 เอกสารอ้างอิง 4 

 บันทึกประวัติ 5 
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1. วัตถุประสงค ์
เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติส าหรับการทบทวนรายงานการสิ้นสุดโครงการวิจัยที่ได้รับการพิจารณาจากกรรมการ  

2. ขอบเขต 
วิธีด าเนินการมาตรฐานครอบคลุมการทบทวนรายงานการสิ้นสุดโครงการวิจัย ซึ่งเป็นข้อก าหนดส าหรับ

ผู้วิจัยที่ต้องส่งให้กรรมการเมื่อสิ้นสุดโครงการวิจัย ภายใน 3 เดือน หลังจากสิ้นสุดโครงการวิจัย 
ผู้วิจัยอาจเสนอรายงานสิ้นสุดการวิจัยตามรูปแบบอื่นๆ ของผู้สนับสนุนการวิจัยได้ถ้ามีสาระส าคัญเพียงพอ 
การรายงานสิ้นสุดโครงการวิจัย โครงการที่เป็น multicenter สามารถรายงานการสิ้นสุดโครงการวิจัย

เฉพาะ site สถาบันได้ เมื่อหยุดกิจกรรมทุกอย่างกับอาสาสมัคร เหลือเฉพาะการวิเคราะห์ข้อมูลหลังจากนั้นค่อย
ส่งสรุปผลการวิจัยเมื่อเมื่อได้รับสรุปผลจากผู้สนับสนุนการวิจัย แต่หากเป็นโครงการวิจัยที่ไม่ได้เป็น multicenter 
ให้ส่งรายงานสรุปผลการวิจัยในรูปแบบบทคัดย่อหรือบทสรุปหลังจากจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว 

3. ควำมรับผิดชอบ 
ผู้วิจัยมีหน้าที่ส่งรายงานสรุปผลการวิจัยให้กับกรรมการ เมื่อโครงการวิจัยได้เสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์ 
กรรมการมีหน้าที่ทบทวนรายงานสรุปผลการวิจัย 

4. แผนภูมิขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 
ล ำดับ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

1 การรับเอกสารรายงานการสิ้นสุด
โครงการวิจัย 

 

เจ้าหน้าที่ส านักงาน 

2 การส่งรายงานการสิ้นสุดโครงการวิจัยให้
เลขานุการ 
 

เจ้าหน้าที่ส านักงาน 

3 การทบทวนและพิจารณา 
 

เลขานุการคณะกรรมการ หรือกรรมการ 

4 การแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้วิจัย 
 

เจ้าหน้าที่ส านักงาน 

5 การเก็บรายงานการสิ้นสุดโครงการวิจัย เจ้าหน้าที่ส านักงาน 
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5. รำยละเอียดกำรด ำเนินกำร 
5.1 กำรรับเอกสำรรำยงำนกำรสิ้นสุดโครงกำรวิจัย 

เจ้าหน้าที่ส านักงานจริยธรรมการวิจัยรับเอกสารและตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารตามรายการ
ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารส าหรับรายงานการสิ้นสุดโครงการวิจัย (HEC F17) โดยมีรายการดังนี้ 

5.1.1 แบบรายงานการสิ้นสุดโครงการวิจัย (HEC F39) 
5.1.2 บทคัดย่อ 
5.1.3 เอกสารอ่ืนๆ 

 
5.2 กำรส่งรำยงำนกำรสิ้นสุดโครงกำรวิจัยให้กรรมกำร 

เจ้าหน้าที่ส านักงานจริยธรรมการวิจัย จัดส่งรายงานสิ้นสุดโครงการวิจัย ให้เลขานุการคณะกรรมการท า
การพิจารณา หรือกรรมการ 1 คน ที่เลขานุการเห็นว่ามีคุณวุฒิและประสบการณ์เหมาะสม ให้เสนอรายชื่อให้
ประธานกรรมการมอบหมาย 

 
5.3 กำรทบทวนและพิจำรณำ  

5.3.1 เลขานุการหรือกรรมการ สรุปในตารางท้ายแบบรายงานการสิ้นสุดโครงการวิจัย (HEC F39) 
และน าเสนอข้อสรุปของการรายงานการสิ้นสุดโครงการวิจัยต่อประธานกรรมการ  

5.3.2 ประธานกรรมการลงมติรับทราบรายงานการสิ้นสุดโครงการวิจัย ทั้งนี้ประธานกรรมการอาจ
ขอข้อมูลเพ่ิมเติมจากผู้วิจัย หรือให้ค าแนะน ากับผู้วิจัยในกรอบของการปกป้องความเป็นอยู่ที่
ดีของอาสาสมัคร  

 
5.4 กำรแจ้งผลกำรพิจำรณำแก่ผูว้ิจัย 

เจ้าหน้าที่ส านักงานจริยธรรมการวิจัย ส่งหนังสือรับทราบการสิ้นสุดโครงการวิจัยที่ลงนามโดยประธาน
กรรมการ ไปยังผู้อ านวยการสถาบันฯ เพ่ือแจ้งยังผู้วิจัยทราบต่อไป 
 
5.5 กำรเก็บรำยงำนสิ้นสุดโครงกำรวิจัย 

รายงานการสิ้นสุดโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาโดยกรรมการ และผลการพิจารณาจะถูกบันทึกไว้ใน
ฐานข้อมูล และจัดเก็บไว้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยนั้นๆ  
 

6. นิยำมศัพท์ 
การสิ้นสุดโครงการวิจัย  
(Close Study) 

1.    โครงการวิจัยที่เป็น multicenter เมื่อหยุดรับอาสาสมัครและ
หยุดกิจกรรมทุกอย่างกับอาสาสมัคร เหลือเฉพาะการวิเคราะห์
ข้อมูล  
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2.    โครงการวิจัยภายในสถาบัน เมื่อได้จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์
แล้ว 

 

7. ภำคผนวก 
HEC F39   แบบรายงานการสิ้นสุดโครงการวิจัย 

8. เอกสำรอ้ำงอิง 
8.1 WHO. Standards and operational guidance for ethics review of health-related research 

with human participants. Geneva: WHO Press, 2011.  
8.2 ICH Harmonised Guideline Integrated Addendum to ICH E6(R1): Guideline for Good 

Clinical Practice E6(R2) Current Step 4 version dated 9 November 2016.  
 

 



 

ส ำนักงำนจริยธรรมกำรวิจัย 
(Office of Research Ethics) 

SOP number: 
RIHES HEC 16/V4.5 

 
หน้ำ 5 จำก 5 

บทที่ 16 
กำรพิจำรณำรำยงำนกำรสิ้นสุดโครงกำรวิจัย 

(Review of Close Study Report) 
 

บันทึกประวัติ SOP 
 

ผู้จัดท า ฉบับที่ แสดงการแก้ไขหลัก 
รศ.ดร.นิมิตร มรกต 1.0 พ.ศ. 2551 - 
รศ.ดร.นิมิตร มรกต 2.0 พ.ศ. 2554 1. เพ่ิมรายละเอียดการส่งรายงานสิ้นสุดโครงการวิจัยแบบ 

multicenter 
2. เพ่ิมนิยามศัพทข์องค าว่าการสิ้นสุดโครงการวิจัย 

รศ.ดร.นิมิตร มรกต 2.1 พ.ศ. 2556 เพ่ิมระยะเวลาที่ โครงการวิจัยควรส่งรายงานการสิ้นสุดให้
ชัดเจน 

รศ.ดร.นิมิตร มรกต 3.0 พ.ศ. 2559 1.  เพ่ิ มรายละเอียดการรับ เอกสารรายงานการสิ้ นสุ ด
โครงการวิจัย 

2.  เพ่ิมรายละเอียดในการส่งรายงานการสิ้นสุดโครงการวิจัยให้
กรรมการ 

3.  เพิ่มรายละเอียดการแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้วิจัย 
รศ.ดร.นิมิตร มรกต 4.0 พ.ศ. 2562 1. แก้ไขเอกสารอ้างอิงให้เป็นฉบับใหม่ 

2. เพ่ิมความรับผิดชอบของผู้วิจัยตาม ICH GCP 4.13 
3. ปรับแก้ถ้อยค าเล็กน้อย 

รศ.ดร.นิมิตร มรกต 4.5 พ.ศ. 2564 1.แก้ไขท่ีพิมพ์ผิด 
2. ข้อ 5.1 ตัดรายงานฉบับสมบูรณ์ออก 
3. ปรับรายละเอียดในการส่งรายงานการสิ้นสุดโครงการวิจัยให้

กรรมการ 
4.แก้ไขการทบทวนและพิจารณาให้รวดเร็วขึ้นโดยไม่ต้องน าเข้า

ประชุม 
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สำรบัญ 
 

 ล ำดับเร่ือง หน้ำ 
1 วัตถุประสงค์ 2 

2 ขอบเขต 2 

3 ความรับผิดชอบ 2 

4 แผนภูมขิั้นตอนการด าเนินการ 2 

5 รายละเอียดการด าเนินการ 2 

 5.1  การรับรายงานการเบี่ยงเบน หรือไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนด 2 
 5.2  การประชุมและการตัดสินของกรรมการ 3 
 5.3  การแจ้งผู้วิจัย 4 
 5.4  การเก็บเอกสารและการติดตามผล 4 
6 นิยามศัพท์ 4 

7 ภาคผนวก 5 

8 เอกสารอ้างอิง 
บันทึกประวัติ 

5 
6 
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1. วัตถุประสงค ์
เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการเมื่อผู้วิจัยไม่ปฏิบัติตามโครงการวิจัยที่ได้รับความเห็นชอบ หรือไม่

ปฏิบัติตามหลักจริยธรรมของการท าวิจัยในมนุษย ์หรือไมป่ฏิบัติตามข้อก าหนดของกรรมการ 

2. ขอบเขต 
วิธีด าเนินการมาตรฐานครอบคลุมทุกโครงการวิจัยในมนุษย์ที่ได้รับการเห็นชอบจากกรรมการ 

3. ควำมรับผิดชอบ 
ที่ประชุมกรรมการมีหน้าที่พิจารณาเรื่องร้องเรียน หรือรายงานการเบี่ยงเบนจากโครงการวิจัยหรือไม่

ปฏิบัติตามข้อก าหนด 
นักวิจัยมีหน้าที่รายงานการเบี่ยงเบน หรือไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนด พร้อมกับแสดง root cause และเสนอ 

corrective/ preventive action 

4. แผนภมูิขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 
 

ล ำดับ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
1 

 

การรับรายงานการเบี่ยงเบนหรือไม่ปฏิบัติตาม
ข้อก าหนด 
 

เจ้าหน้าที่ส านักงาน 

2 การตัดสินใจของกรรมการในที่ประชุม 
 

ประธานกรรมการและกรรมการ 

3 การแจ้งผู้วิจัย 
 

เจ้าหน้าที่ส านักงาน 

4 การเก็บเอกสารและติดตามผล เจ้าหน้าที่ส านักงาน 

5. รำยละเอียดกำรด ำเนินกำร 
5.1  กำรรับรำยงำนกำรเบี่ยงเบน หรือไม่ปฏบิัติตำมข้อก ำหนด 

5.1.1 เจ้าหน้าที่ส านักงานจริยธรรมการวิจัย รับรายงานการเบี่ยงเบน หรือการไม่ปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดตามแบบรายงานการไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดโครงการวิจัย  (HEC F40 ส าหรับ
รายงานที่พบโดยทีมวิจัย) หรือ แบบบันทึกการไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนด (HEC F41 ส าหรับ
เหตุการณ์ที่ได้รับการร้องเรียน) 
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5.1.2 เลขานุการคณะกรรมการเสนอชื่อกรรมการทบทวน 1 คน ให้ประธานกรรมการมอบหมาย ผู้
ทบทวนอาจเป็นเลขานุการคณะกรรมการ หรือกรรมการที่มีความรู้ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการวิจัย  

5.1.3 จัดเข้าวาระพิจารณาในการประชุมครั้งท่ีจะถึง 
 

5.2  กำรประชุมและกำรตัดสินของกรรมกำร 
ที่ประชุมอภิปรายว่าการเบี่ยงเบนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดส่งผลต่อสิทธิ ความปลอดภัย และความ

เป็นอยู่ที่ดี ของอาสาสมัครเพียงใด และ corrective/ preventive action ที่ผู้วิจัยเสนอ มีความเหมาะสม
เพียงใด  

หากเป็นการเบี่ยงเบนน้อย/ฝ่าฝืนน้อย เช่น  
1) การคัดลอกข้อมูลจากเอกสารต้นฉบับไม่ถูกต้อง  
2) ลายเซ็นไม่เหมือนกัน เช่น ตัวย่อ/ชื่อเต็ม   
3) ไม่โทรติดตามอาการอาสาสมัคร  
4) แก้ไขข้อมูลโดยไม่เซ็นชื่อ/วันที่ ก ากับ 
ที่ประชุมมีมตริับทราบ และขอให้ผู้วิจัยมีความระมัดระวังมากขึ้น 
 
หากเป็นการเบี่ยงเบนมาก/ฝ่าฝืนมาก เช่น 
1) การด าเนินการวิจัยก่อนวันอนุมัติของกรรมการ 
2) การเปลี่ยนวิธีด าเนินการวิจัยก่อนได้รับอนุมัติจากกรรมการ 
3) ไม่ยุติการด าเนินการวิจัยกับอาสาสมัครที่อยู่ในเกณฑ์ให้ถอนตัวจากโครงการวิจัย 
4) ไม่มีการลงนามและวันที่ของอาสาสมัครในใบขอความยินยอม  
5) คัดเลือกอาสาสมัครไม่มีคุณสมบัติตรงกับเกณฑ์การรับเข้า หรือมีคุณสมบัติบางข้ออยู่ในเกณฑ์การ

คัดออก 
6) มาตรการการรักษาความลับและการเก็บข้อมูลไม่เหมาะสมท าให้ผู้ไม่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึง

ข้อมูลได ้
จะแจ้งผู้วิจัยเป็นลายลักษณอั์กษร ดังนี้ 
1) รับทราบ  
2) ระงับความเห็นชอบที่เคยให้ก่อนหน้านั้น  
3) เพิกถอนความเห็นชอบที่เคยให้ก่อนหน้านั้น  
4) ปฏิเสธการพิจารณาโครงการวิจัยใหม่ที่จะส่งเขา้มาในอนาคต 

ในกรณีที่พบว่ามีการเบี่ยงเบนมากหลายครั้งผิดสังเกต กรรมการควรปรึกษาถึงความเป็นไปได้ในการตรวจ
เยี่ยมสถานที่วิจัย 
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5.3  กำรแจ้งผู้วิจัย 
5.3.1  เลขานุการคณะกรรมการบันทึกผลการตัดสินลงในรายงานการประชุม 
5.3.2 รา่งและพิมพ์ผลพิจารณาแจ้งผู้วิจัย  
5.3.3 ประธานกรรมการลงนามและลงวันที่ ในผลพิจารณา แล้วแจ้งผลการพิจารณาไปยัง

ผู้อ านวยการสถาบันฯ เพ่ือแจ้งยังผู้วิจัยทราบต่อไป  
5.3.4 ในกรณีที่มีการระงับความเห็นชอบ (suspension of prior approval/favorable opinion) 

/การเพิกถอนความเห็นชอบ (termination of prior approval/favorable opinion) จะส่ง
จดหมายแจ้งผู้อ านวยการ หรือส่งจดหมายแจ้งผู้บังคับบัญชาของผู้วิจัยหรืออาจารย์ที่ปรึกษา
กรณีเป็นนักศึกษา ส่วนหากเป็นงานวิจัยทางคลินิกจะส่งจดหมายแจ้งส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา และส าเนาเก็บไว้ที่ส านักงานจริยธรรม 1 ชุด  

 
5.4  กำรเก็บเอกสำรและกำรติดตำมผล 

5.4.1 ส าเนาจดหมายที่เหลือ 1 ชุด เก็บไว้ที่ส านักงานจริยธรรมการวิจัย โดย 
1) หากเป็นรายงานเหตุการณ์การไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดที่พบโดยโครงการวิจัย  จะท าการ

เก็บเอกสารในแฟ้มของโครงการวิจัย 
2) หากเป็นเหตุการณ์ที่กรรมการได้รับการร้องเรียน หรือกรรมการพบเห็นเหตุการณ์ที่ไม่

ปฏิบัติตามข้อก าหนด จะท าการเก็บเอกสารในแฟ้มผู้วิจัยที่ไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนด 
5.4.2 ติดตามผลการปฏิบัติของผู้วิจัยในช่วงเวลาที่เหมาะสม 

6. นิยำมศัพท์ 
กำรเบี่ยงเบนไปจำก
โครงกำรวิจัย 
(Protocol 
Deviation/Violation) 

การกระท าที่ไม่ตรงกับที่ปรากฏในโครงการวิจัยที่ผ่านการอนุมัติจาก
กรรมการไปแล้วโดยไม่ยื่นขออนุมัติแก้ไขเพ่ิมเติม  

1) กำรเบี่ยงเบนมำก  การกระท าที่มีผลต่อความปลอดภัยของ
อาสาสมัคร ความน่าเชื่อถือของข้อมูล และ/หรือความประสงค์
เข้าร่วมวิจัยของอาสาสมัคร 

2) กำรเบี่ยงเบนน้อย  การกระท าที่ไม่ส่งผลต่อความปลอดภัย
ของอาสาสมัคร ความน่าเชื่อถือของข้อมูล และ/หรือความ
ประสงค์เข้าร่วมวิจัยของอาสาสมัคร 

 
กำรไม่ปฏิบัติตำม
ข้อก ำหนด  
(Non-compliance) 

การกระท าใดๆ ที่ไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของสถาบัน หรือแนว
ปฏิบัตินานาชาติ (เช่น ICH GCP, FDA เป็นต้น) 
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7.  ภำคผนวก 
HEC F40 แบบรายงานการไม่ปฏิบัติตาม/ฝ่าฝืนตามข้อก าหนดของโครงการวิจัย 
HEC F41 แบบบันทึกการไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนด 

8. เอกสำรอ้ำงอิง 
8.1 WHO. Standards and operational guidance for ethics review of health-related research 

with human participants. Geneva: WHO Press, 2011. 
8.2 ICH Harmonised Guideline Integrated Addendum to ICH E6(R1): Guideline for Good 

Clinical Practice E6(R2) Current Step 4 version dated 9 November 2016. 
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บันทึกประวัติ SOP 
 

ผู้จัดท า ฉบับที่ แสดงการแก้ไขหลัก 
รศ.ดร.นิมิตร มรกต 1.0 พ.ศ. 2551 - 
รศ.ดร.นิมิตร มรกต 2.0 พ.ศ. 2554 1.  เพ่ิมรายละเอียดในเรื่องของการพบเห็นการไม่ปฏิบัติตาม

ข้อก าหนด 
2.  เพ่ิมรายละเอียดหลักเกณฑ์การตัดสินของกรรมการ ของ

การเบี่ยงเบนจากโครงการวิจัย 
3.  เพ่ิมรายละเอียดในการด าเนินการในกรณีท่ีมีการเบี่ยงเบน

น้อย/ฝ่าฝืนน้อย 
รศ.ดร.นิมิตร มรกต 2.1 พ.ศ. 2556 แก้ไข Bullet เป็นเลขข้อเพ่ือความสะดวกในการอ้างอิง

ข้อความในบทย่อยต่างๆ 
รศ.ดร.นิมิตร มรกต 3.0 พ.ศ. 2559 เพ่ิมรายละเอียดการส่งรายงานการไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนด

โครงการวิจัยให้กรรมการ 
รศ.ดร.นิมิตร มรกต 4.0 พ.ศ. 2562 1. แก้ไขเอกสารอ้างอิงให้เป็นฉบับใหม่ 

2. ปรับปรุงเนื้อหาให้เป็นไปตามปฏิบัติจริง 
3. ป รั บ ศั พ ท์ ที่ ใ ช้  เ ป็ น  deviation ( เ บี่ ย ง เ บ น ) 
noncompliance (ไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนด) ตาม ICH GCP 
4.5 และ 5.20 

รศ.ดร.นิมิตร มรกต 4.5 พ.ศ. 2564 1. ปรับข้อความ 5.2 ให้ชัดเจนขึ้น 
2. ปรับปรุงกระบวนการแจ้งผู้วิจัย 
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สำรบัญ 
 

 ล ำดับเร่ือง หน้ำ 
1 วัตถุประสงค์ 2 

2 ขอบเขต 2 

3 ความรับผิดชอบ 2 

4 แผนภูมขิั้นตอนการด าเนินการ 2 

5 รายละเอียดการด าเนินการ 2 

 5.1  การรับเรื่องร้องเรียน 2 

 5.2  การตอบสนอง 3 

 5.3  การเก็บเอกสาร 3 

6 นิยามศัพท์ 3 

7 ภาคผนวก 3 

8 เอกสารอ้างอิง 3 

 บันทึกประวัติ 4 
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1. วัตถุประสงค ์
เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการกับการร้องเรียน  ของอาสาสมัครที่เข้าร่วมในโครงการวิจัย เนื่องจาก

กรรมการ มีหน้าที่ ในการพิทักษ์ซึ่งสิทธิ ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัครที่เข้าร่วมใน
โครงการวิจัย ซึ่งได้รับผ่านการเห็นชอบจากกรรมการ ทั้งนี้ในเอกสารการให้ความยินยอมโดยได้รับข้อมูล ควรระบุ
สถานที่ และเบอร์โทรศัพท์ของ ส านักงานจริยธรรมการวิจัย ซึ่งอาสาสมัครสามารถติดต่อได้ เมื่อมีค าถามหรือ
ปัญหา เกี่ยวกับสิทธิ ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดี 

2. ขอบเขต 
วิธีด าเนินการมาตรฐานครอบคลุมการจัดการเรื่องร้องเรียน ที่เก่ียวข้องกับสิทธิ  ความปลอดภัย และความ

เป็นอยูท่ี่ดีของอาสาสมัครที่เข้าร่วมในโครงการวิจัยซึ่งผ่านการเห็นชอบจากกรรมการ 

3. ควำมรับผิดชอบ 
กรรมการและเจ้าหน้าที่ส านักงานจริยธรรมการวิจัย มีหน้าที่ในการตอบสนองต่อการร้องเรียน ที่เกี่ยวข้อง

กับสิทธิ ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัครที่เข้าร่วมในโครงการวิจัยซึ่งได้ผ่านการเห็นชอบจาก
กรรมการ 

เลขานุการคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ของส านักงานจริยธรรมการวิจัย มีหน้าที่เป็นตัวแทนกรรมการ ใน
การอ านวยความสะดวกส าหรับการร้องเรียน ของอาสาสมัครที่เข้ารว่มในโครงการวิจัย 

4. แผนภูมิขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 
ล ำดับ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

1 การรับเรื่องร้องเรียน  
 
 

ประธานกรรมการ และ/หรือ
เลขานุการคณะกรรมการ หรือ

เจ้าหน้าที่ส านักงาน 
2 การตอบสนอง 

 
ประธานกรรมการ และ/หรือ

เลขานุการคณะกรรมการ 
3 การเก็บเอกสาร 

 
เจ้าหน้าที่ส านักงาน 

5. รำยละเอียดกำรด ำเนินกำร 
5.1 กำรรับเร่ืองร้องเรียน 

5.1.1 เจ้าหน้าที่ส านักงานจริยธรรมการวิจัยรับเรื่องร้ องเรียนจากอาสาสมัครที่ เข้าร่วมใน
โครงการวิจัย  

5.1.2 บันทึกการร้องเรียนลงในแบบบันทึกข้อร้องเรียน  (HEC F42) 
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5.1.3 เสนอบันทึกต่อเลขานุการคณะกรรมการ /ประธานกรรมการ เพ่ือขอแนวทางด าเนินการ 
 

5.2 กำรตอบสนอง 
5.2.1 ประธานกรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ อาจตอบสนอง

โดยการให้ค าแนะน าแก่อาสาสมัครที่ร้องเรียน หรือ 
5.2.2 แจ้งโครงการวิจัยให้ชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษร หากมีข้อสงสัยให้ตั้งคณะกรรมการตรวจเยี่ยม

สถานที่วิจัย ตาม SOP number: 21 การก ากับดูแลสถานที่วิจัย (Site Monitoring Visit)  
หรือ 

5.2.3 น าเข้าที่ประชุมกรรมการ เพ่ืออภิปรายและหาข้อสรุปส าหรับการตอบสนองต่อไป 
5.2.4 บันทึกข้อเท็จจริง การตอบสนอง และการติดตามผลในแบบบันทึกการตอบสนองเรื่อง

ร้องเรียนของอาสาสมัคร (HEC F42) 
5.2.5 ผลการตรวจเยี่ยมให้ด าเนินการตาม SOP number: 17  ข้อ 5.3 การแจ้งผู้วิจัย  
5.2.6 รายงานต่อกรรมการถึงการด าเนินการและผลลัพธ์ 

 
5.3 กำรเก็บเอกสำร 

5.3.1 เก็บบันทึกการร้องเรียนในแฟม้ “การร้องเรียน”  
5.3.2 เก็บส าเนาบันทึกการร้องเรียน รวมไว้กับโครงการวิจัยนั้นๆ 

6. นิยำมศัพท์ 
-  

7. ภำคผนวก 
HEC F42  แบบบันทึกข้อร้องเรียน 

8. เอกสำรอ้ำงอิง 
8.1 WHO. Standards and operational guidance for ethics review of health-related research 

with human participants. Geneva: WHO Press, 2011. 
8.2 ICH Harmonised Guideline Integrated Addendum to ICH E6(R1): Guideline for Good 

Clinical Practice E6(R2) Current Step 4 version dated 9 November 2016 



 

ส ำนักงำนจริยธรรมกำรวิจัย 
(Office of Research Ethics) 

SOP number: 
RIHES HEC 18/V4.5 

 
หน้ำ 4 จำก 4 

บทที่ 18 
กำรตอบสนองข้อร้องเรียนของอำสำสมัคร 
(Response to participants’ requests) 

 

บันทึกประวัติ SOP 
 

ผู้จัดท า ฉบับที่ แสดงการแก้ไขหลัก 
รศ.ดร.นิมิตร มรกต 1.0 พ.ศ. 2551 - 
รศ.ดร.นิมิตร มรกต 2.0 พ.ศ. 2554 เพ่ิมหน้าที่รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ส านักงานจริยธรรม

การวิจัยในการตอบสนองข้อร้องเรียนของอาสาสมัคร 
รศ.ดร.นิมิตร มรกต 2.1 พ.ศ. 2556 แก้ไข Bullet เป็นเลขข้อเพ่ือความสะดวกในการอ้างอิง

ข้อความในบทย่อยต่างๆ 
รศ.ดร.นิมิตร มรกต 3.0 พ.ศ. 2559 แก้ไขการขียนการอ้างอิงแบบฟอร์มให้เป็นไปในทิศทาง

เดียวกัน 
รศ.ดร.นิมิตร มรกต 4.0 พ.ศ. 2562 แก้ไขเอกสารอ้างอิงให้เป็นฉบับใหม่ 
รศ.ดร.นิมิตร มรกต 4.5 พ.ศ. 2564 แก้ไขการอ้างอิงหัวข้อในข้อ 5.2.5 ให้ถูกต้อง 
 





 

ส ำนักงำนจริยธรรมกำรวิจัย 
(Office of Research Ethics) 

SOP number: 
RIHES HEC 19/V4.5 

 
หน้ำ 1 จำก 5 

บทที่ 19 
กำรจัดกำรกรณียุติหรือระงับกำรวิจัยก่อนก ำหนด 

(Management of Premature Study Termination or 
Suspension) 

 

 

 

สำรบัญ 
 

 ล ำดับเร่ือง หน้ำ 
1 วัตถุประสงค์ 2 

2 ขอบเขต 2 

3 ความรับผิดชอบ 2 

4 แผนภูมขิั้นตอนการด าเนินการ 2 

5 รายละเอียดการด าเนินการ 3 

 5.1  ได้รับค าขอยุติโครงการวิจัยก่อนก าหนด 3 

 5.2  การทบทวนและพิจารณา 3 

 5.3  การแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้วิจัย 3 

 5.4  การเก็บรายงานยุติโครงการวิจัยก่อนก าหนด 4 

 5.5  Inactivate เอกสารโครงการวิจัย 4 

6 นิยามศัพท์ 4 

7 ภาคผนวก 4 

8 เอกสารอ้างอิง 4 

 บันทึกประวัติ 5 

 
  



 

ส ำนักงำนจริยธรรมกำรวิจัย 
(Office of Research Ethics) 

SOP number: 
RIHES HEC 19/V4.5 

 
หน้ำ 2 จำก 5 

บทที่ 19 
กำรจัดกำรกรณียุติหรือระงับกำรวิจัยก่อนก ำหนด 

(Management of Premature Study Termination or 
Suspension) 

 

 

1. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติส าหรับการทบทวนการยุตหิรือระงับโครงการวิจัยก่อนก าหนด  

2. ขอบเขต 
วิธีด าเนินการมาตรฐานครอบคลุมโครงการวิจัยที่ได้รับการเห็นชอบจากกรรมการ แต่มีการยุติหรือระงับ

โครงการวิจัยก่อนก าหนด อันเนื่องมาจากกรรมการระงับหรือเพิกถอนความเห็นชอบ หรือผู้ให้ทุนวิจัย (Sponsor) 
ขอยุติหรือระงับโครงการวิจัย หรือผู้วิจัยขอยุติหรือระงับโครงการวิจัย หรือผู้มีอ านาจทางกฎหมายสั่งยุติหรือระงับ
โครงการวิจัย  

3. ควำมรับผิดชอบ 
กรรมการมีหน้าที่ในการพิจารณาเห็นชอบให้ยุติหรือระงับโครงการวิจัยก่อนก าหนด เมื่อได้รับเรื่องจาก

นักวิจัย หรือเพิกถอนความเห็นชอบที่ให้ไปก่อนหน้า เป็นผลให้ผู้วิจัยยุติหรือระงับโครงการวิจัยก่อนก าหนด 
เลขานุการคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ส านักงานจริยธรรมการวิจัย รับผิดชอบการจัดการกระบวนการ

ยุติหรือระงับโครงการวิจัย 

4. แผนภมูิขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 
 

ล ำดับ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
1 ได้รับค าขอยุติหรือระงับโครงการวิจัยก่อน

ก าหนด หรือกรรมการ พบข้อมูล 
 

เจ้าหน้าที่ส านักงาน 

2 การทบทวนและพิจารณา 
 

กรรมการ 

3 การแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้วิจัย 
 

เจ้าหน้าที่ส านักงาน 

4 การเก็บรายงานยุติหรือระงับโครงการวิจัย 
ก่อนก าหนด 
 

เจ้าหน้าที่ส านักงาน 

5 Inactivate เอกสารโครงการวิจัย เจ้าหน้าที่ส านักงาน 

 



 

ส ำนักงำนจริยธรรมกำรวิจัย 
(Office of Research Ethics) 

SOP number: 
RIHES HEC 19/V4.5 

 
หน้ำ 3 จำก 5 

บทที่ 19 
กำรจัดกำรกรณียุติหรือระงับกำรวิจัยก่อนก ำหนด 

(Management of Premature Study Termination or 
Suspension) 

 

 

5. รำยละเอียดกำรด ำเนินกำร 
5.1 ได้รับค ำขอยุติโครงกำรวิจัยก่อนก ำหนด 

5.1.1 ส านักงานจริยธรรมการวิจัยรับค าขอยุติหรือระงับโครงการวิจัยก่อนก าหนดจากผู้วิจัย พร้อม
กับรายงานเพื่อยุติหรือระงับโครงการวิจัยก่อนก าหนด (HEC F43) 

5.1.2 เจ้าหน้าที่ส านักงานจริยธรรมการวิจัยตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารและลงรับเอกสาร 
 

5.2 กำรทบทวนและพิจำรณำ 
5.2.1 บรรจุในวาระการประชุมเสนอรายงานเพ่ือยุติ/ระงับการวิจัยก่อนก าหนด และรายงาน

ความก้าวหน้าของการวิจัยแก่กรรมการ  
5.2.2 เจ้าหน้าที่ส านักงานจริยธรรมการวิจัย จัดส่งรายงานการยุติ/ระงับการวิจัยก่อนก าหนดให้

กรรมการทบทวนเดิมที่เคยเป็นผู้ทบทวนโครงการวิจัยในครั้งแรก ทั้งนี้หากกรรมการทบทวน
เดิมไม่ได้อยู่ ในกรรมการ ชุดปัจจุบัน เลขานุการคณะกรรมการเสนอกรรมการสาย
วิทยาศาสตร์ 2 ท่าน (scientific member) ให้ประธานกรรมการมอบหมายท าหน้าที่ทบทวน
และรายงานในการประชุม 

5.2.3 ในบางกรณี ประธานกรรมการ อาจเรียกประชุมนัดพิเศษ (Extra meeting) กรรมการ เพ่ือ
แจ้งและอภิปรายเรื่องการยุติโครงการวิจัยก่อนก าหนด 

5.2.4 ที่ประชุม ทบทวนแผนการดูแลอาสาสมัครหลังยุติโครงการ เช่น มีแผนการรองรับการใช้ยา
รักษาต่อเนื่อง มีแผนการส่งตัวเพ่ือรับการรักษาจากสถานพยาบาลอ่ืน เป็นต้น และรับทราบ
และเห็นชอบให้ยุติ/ระงับการวิจัยก่อนก าหนด ผลการพิจารณาต้องบันทึกไว้ในรายงานการ
ประชุม  

5.2.5 เจ้าหน้าที่ส านักงานจริยธรรมการวิจัย เตรียมจดหมายรับทราบการยุติหรือระงับโครงการวิจัย
ก่อนก าหนด 

 
5.3 กำรแจ้งผลกำรพิจำรณำแก่ผูว้ิจัย 

5.3.1  เจ้าหน้าที่ส านักงานจริยธรรมการวิจัย ส่งจดหมายผลการพิจารณาการยุติโครงการวิจัยก่อน
ก าหนดที่ลงนามโดยประธานกรรมการ ไปยังผู้อ านวยการสถาบัน เพ่ือแจ้งยังผู้วิจัยทราบต่อไป 

5.3.2  กรณีเป็นการระงับการวิจัยก่อนก าหนด ให้แจ้งผู้วิจัยว่ายังคงต้องส่งรายงานความก้าวหน้าเป็น
ระยะตามก าหนด 



 

ส ำนักงำนจริยธรรมกำรวิจัย 
(Office of Research Ethics) 

SOP number: 
RIHES HEC 19/V4.5 

 
หน้ำ 4 จำก 5 

บทที่ 19 
กำรจัดกำรกรณียุติหรือระงับกำรวิจัยก่อนก ำหนด 

(Management of Premature Study Termination or 
Suspension) 

 

 

 
5.4 กำรเก็บรำยงำนยุติกำรวิจัยก่อนก ำหนด 

รายงานการยุติการวิจัยก่อนก าหนดและเอกสารประกอบอื่นๆ ที่ผ่านการพิจารณาโดยกรรมการ และผล
การพิจารณาจะถูกบันทึกไว้ในฐานข้อมูล และจัดเก็บไว้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยนั้นๆ เช่นเดียวกับกรณี
การสิ้นสุดโครงการวิจัย 

 
5.5 Inactivate เอกสำรโครงกำรวิจัย 

ดู SOP number: 25 ข้อ 5.2.3 ถึง 5.2.4 

6. นิยำมศัพท์ 
กำรยุตหิรือระงับกำรวิจัย  
ก่อนก ำหนด 

การยุติการวิจัยอย่างถาวร หรือระงับกิจกรรมวิจัยชั่วคราวก่อนครบ
ก าหนดเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนงานโดยผู้ให้ทุนวิจัย (Sponsor) หรือ
ผู้วิจัย หรือผู้มีอ านาจทางกฎหมายสั่งยุติโครงการวิจัย หรือจากการ
ระงับ/เพิกถอนความเห็นชอบโดยกรรมการ 

 

7. ภำคผนวก 
HEC F43   แบบรายงานการยุติโครงการวิจัยก่อนก าหนด 
 

8. เอกสำรอ้ำงอิง 
8.1 WHO. Standards and operational guidance for ethics review of health-related research 

with human participants. Geneva: WHO Press, 2011.  
8.2 ICH Harmonized Guideline Integrated Addendum to ICH E6(R1): Guideline for Good 

Clinical Practice E6(R2) Current Step 4 version dated 9 November 2016.  
 
 



 

ส ำนักงำนจริยธรรมกำรวิจัย 
(Office of Research Ethics) 

SOP number: 
RIHES HEC 19/V4.5 

 
หน้ำ 5 จำก 5 

บทที่ 19 
กำรจัดกำรกรณียุติหรือระงับกำรวิจัยก่อนก ำหนด 

(Management of Premature Study Termination or 
Suspension) 

 

 

บันทึกประวัติ SOP 
 

ผู้จัดท า ฉบับที่ แสดงการแก้ไขหลัก 
รศ.ดร.นิมิตร มรกต 1.0 พ.ศ. 2551 - 
รศ.ดร.นิมิตร มรกต 2.0 พ.ศ. 2554 1. เพ่ิมรายละเอียดของผู้มีอ านาจในการยุติโครงการวิจัยก่อนก าหนด 

2.  เรียบเรียงข้อความใหม่ให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการ 
นักวิจัย และผู้ให้ทุนวิจัย 

3.  เพ่ิมรายละเอียดการส่งเอกสาร 
4.  เพิ่มนิยามศัพท์ของการยุติโครงการวิจัยก่อนก าหนด 

รศ.ดร.นิมิตร มรกต 3.0 พ.ศ. 2559 เพ่ิมรายละเอียดการส่งเอกสารให้กรรมการทบทวน และผู้ท าหน้าที่ทบทวน
รายงานในการประชุม 

รศ.ดร.นิมิตร มรกต 4.0 พ.ศ. 2562 1. เพ่ิม premature suspension 
2. แก้ไขนิยมศัพท์ให้สอดคล้องกับ ICH GCP 
3. แก้ไขเอกสารอ้างอิงให้ทันสมัย 
4. แก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบจาก FERCAP 

รศ.ดร.นิมิตร มรกต 4.5 พ.ศ. 2564 1.เพ่ิมข้อความให้ชัดเจนขึ้นตามหัวเรื่องบท 
2. เพ่ิมรายละเอียดการตั้งกรรมการทบทวนและพิจารณา 

 





   

ส ำนักงำนจริยธรรมกำรวิจัย 
(Office of Research Ethics) 

SOP number: 
RIHES HEC 20/V4.6 

 
หน้ำ 1 จำก 14 

บทที่ 20 
กำรพิจำรณำรำยงำนควำมปลอดภัย  

(Review of Safety Report) 
 

 
สำรบัญ 

 
 ล ำดับเร่ือง หน้ำ 
1 วัตถุประสงค์ 2 

2 ขอบเขต 2 

3 ความรับผิดชอบ 2 

4 แผนภูมขิั้นตอนการด าเนินการ 2 

5 รายละเอียดการด าเนินการ 3 

 5.1 การตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร 3 

 5.2 การเลือกช่องทางเข้าพิจารณาและเกณฑ์การพิจารณา 4 

 5.3 การทบทวนและอภิปราย 6 

 5.4 การตัดสินมาตรการที่ต้องด าเนินการ 7 

 5.5 การแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้วิจัย 7 

6 นิยามศัพท์ 7 

7 ภาคผนวก 10 

8 เอกสารอ้างอิง 10 

 บันทึกประวัติ 11 

 



   

ส ำนักงำนจริยธรรมกำรวิจัย 
(Office of Research Ethics) 

SOP number: 
RIHES HEC 20/V4.6 

 
หน้ำ 2 จำก 14 

บทที่ 20 
กำรพิจำรณำรำยงำนควำมปลอดภัย  

(Review of Safety Report) 
 

1. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเป็นแนวทางในการทบทวนพิจารณารายงานความปลอดภัย เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ไม่ร้ายแรง 

(Adverse events: AE), เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรง (Serious Adverse Event: SAE) ,เหตุการณ์ไม่พึง
ประสงค์ที่ร้ายแรงและไม่คาดคิดและอาจสัมพันธ์กับยาหรือวิธีการวิจัย (reasonable suspected causal 
relationship) (SUSAR)  และเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด (Unanticipated problems: UAP)  

2. ขอบเขต 
วิธีด าเนินการมาตรฐานครอบคลุมการด าเนินการเกี่ยวกับการเลือกช่องทางและเกณฑ์การทบทวน

พิจารณารายงานความปลอดภัย (ก) เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (AE,SAE,SUSAR) (ข) เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด (UAP) 
(ค) จดหมายจากคณะกรรมการก ากับดูแลข้อมูลและความปลอดภัย (Data Safety Monitoring Board: DSMB) 
(ง) เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรงในสถาบันฯ แต่ผู้ให้ทุนสนับสนุน (sponsor) ยังไม่ได้ประเมินว่าเป็น SUSAR 
หรือ UAP 

3. ควำมรับผิดชอบ 
3.1 นักวิจัยรายงาน SAE/SUSAR/UAP ที่เกิดในสถาบัน ต่อผู้สนับสนุนการวิจัย 
3.2 ผู้สนับสนุนการวิจัยประเมิน expectedness หากเข้าข่าย SUSAR/UAP ต้องรายงานต่อกรรมการ โดย

ผ่านนักวิจัย 
3.3 ผู้สนับสนุนการวิจัยส่งรวบรวมรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดนอกสถาบันฯ และแจ้งเป็นระยะ

ผ่านนักวิจัยตามก าหนดในโครงการวิจัย 
3.4   ประธานกรรมการพิจารณาตัดสินในที่ประชุมกรรมการ  

4. แผนภมูิขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 
ล ำดับ กิจกรรม ผูร้ับผิดชอบ 

1 การตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที่ส านักงาน 
 

2 การมอบหมายกรรมการให้ข้อคิดเห็น 
 

เลขานุการคณะกรรมการ 

3  การทบทวนรายงาน 
 

กรรมการ 

4 การตัดสิน กรรมการ 

 
5 

 
การแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้วิจัย 

 
เลขานุการคณะกรรมการ และ

เจ้าหน้าที่ส านักงาน 
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5. รำยละเอียดกำรด ำเนินกำร 
5.1 กำรตรวจสอบควำมครบถ้วนของเอกสำร 

เจ้าหน้าที่ส านักงานจริยธรรมการวิจัยตรวจสอบความครบถ้วนของแบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
ตามเอกสาร HEC F19 หรือ HEC F20 โดยแยกเป็น 

5.1.1 รายงาน SAE/SUSAR/UAP ที่เกิดขึ้นภายในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ (internal or 
local SAE/SUSAR/UAP)  
1) รายงานเดียวใช้แบบฟอร์ม HEC F44 หรือแบบรายงานของ CIOMS หรือแบบมาตรฐาน

อ่ืนที่มีข้อมูลเพียงพอ โดยมีรายละเอียดอย่างน้อย ประกอบด้วย 
ก. ชื่อโครงการวิจัย 
ข. วันที่พบเหตุการณ์ 
ค. ข้อมูลอาสาสมัคร 
ง. โรค/อาการเจ็บป่วยก่อนเข้าร่วมโครงการ 
จ. ยาอื่นๆ ที่ได้รับ 
ฉ. เหตุการณ ์
ช. ผลของเหตุการณ์ (ความรุนแรง) 
ซ. ความสัมพันธ์ของเหตุการณ์กับผลิตภัณฑ์ที่ศึกษาวิจัยหรือเครื่องมือการแพทย์ที่

รักษาวิจัย 
2) รายงานไม่พึงประสงค์ร้ายแรง (SAE) ที่เกิดขึ้นภายในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

(internal or local SAE) ที่ท าให้อาสาสมัครเสียชีวิตหรือคุกคามชีวิตอาสาสมัคร ให้
หัวหน้าโครงการวิจัยรายงานต่อประธานกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 24 ชั่วโมง 
หลังจากที่ทราบเหตุการณ์ ส่วนกรณีผลไม่ถึงกับเสียชีวิตหรือคุกคามต่อชีวิต ให้รายงาน
ภายใน 7 วันปฏิทิน หลังจากผู้วิจัยทราบเหตุการณ์ โดยรายงานตามข้อ 1 

                         3) รายงานมากกว่า 1 ราย ให้รายงานที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกับการรายงานเดียว 
รายงาน SUSAR/UAP ที่มีผลให้อาสาสมัครเสียชีวิต (Death) หรือคุกคามชีวิตอาสาสมัคร 
(Life-threatening) ให้หัวหน้าโครงการวิจัยรายงานต่อประธานกรรมการเป็นลายลักษณ์
อักษรภายใน 7 วันปฏิทิน หลังผู้ให้ทุนวิจัยแจ้งยืนยัน (confirm) หรือหลังผู้วิจัยทราบ
เหตุการณ์ หากรายงานเบื้องต้นไม่สมบูรณ์ ผู้ให้ทุนวิจัยรายงานต่อประธานกรรมการด้วย
ข้อมูลจากการติดตามที่เกี่ยวข้องและจัดท าให้สมบูรณ์โดยเร็วที่สุดภายใน 8 วันปฏิทินถัด
มา ข้อมูลใหม่ที่ส าคัญรายงานติดตามผล ผู้ให้ทุนรายงานต่อประธานกรรมการ ภายใน 15 
วันปฏิทิน ส่วนกรณีผลไม่ถึงกับเสียชีวิตหรือคุกคามต่อชีวิต ให้รายงานภายใน 15 วัน
ปฏิทิน หลังผู้ให้ทุนวิจัยแจ้งยืนยัน (confirm) หรือหลังผู้วิจัยทราบเหตุการณ์ 
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5.1.2 รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง (SAE) ที่เกิดขึ้นภายนอกสถาบันฯ ที่อาจเพ่ิมความ
เสี่ยงต่ออาสาสมัคร ให้หัวหน้าโครงการรายงานต่อประธานโดยเร็ว ภายใน  15 วันปฏิทิน
หลังจากท่ีทราบเหตุการณ์ โดยรายงานแบบ CIOMS หรือแบบมาตรฐานอื่นที่มีข้อมูลเพียงพอ 

5.1.3 รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ไม่ร้ายแรงเกิดขึ้นภายในสถาบันฯ (local or internal AE) 
ให้สรุปรายงานประจ าทุก 1 ปี โดยให้รายงานพร้อมกับรายงานความก้าวหน้า HEC F38 ข้อ5 
(ร่วมกับสรุปรายงาน SAE/SUSAR/UAP ที่ผ่านการพิจารณาแล้ว) 

5.1.4 รายงาน SUSAR/UAP ภายนอกสถาบันฯ ตามรูปแบบรายงานของ CIOMS หรือแบบ
มาตรฐานอ่ืนที่มีข้อมูลเพียงพอตามระยะตามก าหนดในโครงการวิจัยหรือผู้สนับสนุนการวิจัย 
หรือทุก 6 เดือน ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 1 ปี (periodic or annual safety report) 

5.1.5  เอกสารรายงานข้อมูลความปลอดภัยจากคณะกรรมการก ากับดูแลข้อมูลและความปลอดภัย 
(Data safety Monitoring Board, DSMB) ใช้แบบฟอร์ม HEC F56  
ก. ผู้ให้ทุนวิจัยต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญใดๆ อันส่งผลให้เพ่ิมความเสี่ยงต่อ

อาสาสมัครและประเด็นใหม่ๆ ซึ่งส่งผลเสียต่อความปลอดภัยของอาสาสมัครหรือการ
ด าเนินการวิจัยต่อคณะกรรมการพิทักษ์สิทธิ์สวัสดิภาพและป้องกันภยันตรายในการวิจัย
กับมนุษย์ ทั้งนี้ภายในไม่เกิน 15 วันปฏิทินหลังพบการเปลี่ยนแปลง 

ข. ผู้ให้ทุนวิจัยต้องรายงานข้อแนะน าจาก DSMB โดยเร็วทั้งนี้ภายในไม่เกิน 15 วันปฏิทินหลัง
ได้รับข้อแนะน าจากคณะกรรมการก ากับดูแลข้อมูลและความปลอดภัย 

5.1.6 Safety information ของผลิตภัณฑ์วิจัย (Investigator’s brochure/Package Insert) ใช้
แบบฟอร์ม HEC F56 

5.2 กำรมอบหมำยกรรมกำรพิจำรณำ 
เลขานุการคณะกรรมการ ทบทวนรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ และคัดเลือกว่ารายงานใด ควร

พิจารณาแบบเร่งด่วน หรือเข้าท่ีประชุมกรรมการ (แผนภูมิ HEC C05) ตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
5.2.1 รายงานที่เลขานุการคณะกรรมการเสนอพิจารณาแบบเร่งด่วน เสนอชื่อกรรมการทบทวน 1 

คน ต่อประธานกรรมการ โดยการกรรมการทบทวนจะต้องเป็นแพทย์ หรือผู้มีความรู้ด้านยา 
(ส านักงานจริยธรรมการวิจัยส่งรายงานให้กรรมการทบทวนภายใน 3 วันท าการ หลัง
ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารเรียบร้อยแล้ว) ได้แก่ 

1) รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรง (Serious Adverse Event, SAE) ที่เกิด
ภายในสถาบันวิจัยฯ 

2) เอกสารรายงานข้อมูลความปลอดภัยจากคณะกรรมการก ากับดูแลข้อมูลและความ
ป ล อ ด ภั ย  (Data Safety Monitoring Board: DSMB) ที่ ร ะ บุ ไ ม่ พ บ ก า ร
เปลี่ยนแปลงข้อมูลความปลอดภัยที่มีผลต่ออาสาสมัครผู้เข้าร่วมการวิจัย 

3) Safety information ของผลิตภัณฑ์วิจัย (Investigator’s brochure/ Package 
Insert) ฉบับปรับปรุง 
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4) เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ หรือ IND Safety report เป็นฉบับที่เคยเข้าที่ประชุม
มาแล้ว แต่ส่งมาใหม่โดยผู้วิจัยสถาบันอ่ืนเพราะการวิจัยเป็นพหุสถาบัน 

 กรรมการทบทวนจะท าหน้าที่พิจารณาทบทวน และเสนอความเห็นในแบบฟอร์ม HEC F56 
เสนอต่อประธานกรรมการรับทราบ ภายใน 5 วันท าการซึ่งอาจเป็นข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้  

ก.  รับทราบ 
ข. ขอข้อมูลเพ่ิมเติม 
ค. เห็นควรน าเข้าพิจารณาในที่ประชุม เพราะมีประเด็นส าคัญที่ส่งผลต่อ ความ

ปลอดภัยของอาสาสมัคร  
5.2.2 รายงานทีเ่ลขานุการคณะกรรมการ น าเข้าท่ีประชุมกรรมการ เสนอชื่อกรรมการทบทวน 2 คน 

ต่อประธานกรรมการ โดยกรรมการทบทวนจะเป็นแพทย์ 1 คน และผู้มีความรู้ด้านยา/
intervention ที่เกี่ยวข้อง 1 คน และเจ้าหน้าที่ส านักงานส่งรายงานให้กรรมการทบทวน
ภายใน 3 วันท าการ หลังตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารเรียบร้อยแล้ว ได้แก่  

1) SAE/SUSAR/UAP ที่เกิดในสถาบันฯ แต่ละราย (HEC F44) 
2) SAE/SUSAR/UAP ที่เกิดภายนอกสถาบันฯ ให้ส่งเป็นระยะตาม 5.1.4  
3) เอกสารรายงานข้อมูลความปลอดภัยจากคณะกรรมการก ากับดูแลข้อมูลและความ

ปลอดภัย (DSMB) ที่พบข้อมูลความปลอดภัยเพ่ิมเติมที่มีผลต่อการประเมินความ
เสี่ยง/ประโยชน์ของผู้เข้าร่วมการวิจัย (HEC F56) 
กรรมการทบทวนจะท าหน้าที่พิจารณาทบทวน และเสนอความเห็น (HEC F44 
หรือ 56) ต่อประธานกรรมการ ภายใน 5 วันท าการ เมื่อกรรมการทบทวนเสนอ
ความเห็นต่อประธานกรรมการแล้ว โดยกรรมการทบทวน 2 คน นั้นจะน าเสนอ
ข้อสรุปและข้อคิดเห็นดังกล่าวในที่ประชุม กรณีข้อ 1 และ 2 ซึ่งอาจเป็นข้อใดข้อ
หนึ่ง (HEC F44) ดังต่อไปนี้  
ก. รับทราบ 
ข. แจ้งข้อมูลเพ่ิมเติมแก่ผู้ที่ก าลังจะรับเข้าและที่อยู่ในโครงการวิจัย 
ค. ให้รายงานความก้าวหน้าเพื่อทบทวนต่อเนื่อง (Continuing review) ถี่ข้ึน 
ง. เพ่ิมมาตรการการติดตามหรือปรับเกณฑ์คัดเข้า/ออก เพ่ือลดความเสี่ยง 
จ. ปรบัปรุงเอกสารชี้แจงอาสาสมัคร/ใบยินยอมโดยเพ่ิมเติมความเสี่ยง  และให้

ข้อมลูใหม่/ขอเซ็นยินยอมใหม่ 
ฉ. ตรวจเยี่ยมสถานที่วิจัย 
ช. ร ะ งั บ ก า ร เ ห็ น ช อ บ ก า ร วิ จั ย ชั่ ว ค ร า ว  ( suspension of prior 

approval/favorable opinion) โดย ระงับการรับอาสาสมัครรายใหม่ชั่วคราว 
และ/หรือระงับกิจกรรมวิจัยชั่วคราว 
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ซ. เ พิ ก ถ อ น ก า ร เห็ น ช อ บ  ( termination of prior approval/favorable 
opinion) 

กรณีข้อ 3 อาจเป็นข้อใดข้อหนึ่ง (HEC F56) ดังต่อไปนี้  
ก. รับทราบ และ* 

- เห็นชอบให้ใช้เอกสารข้อมูลส าหรับผู้ป่วย/ใบยินยอมฉบับปรับปรุง แก้ไข  
หรือ 

- เห็นชอบหลังผู้วิจัยปรับปรุงแก้ไขเอกสารข้อมูลส าหรับผู้ป่วย/ใบยินยอมตาม
ข้อเสนอแนะ  

*กรณีมีการยื่นขอพิจารณาเอกสารข้อมูลส าหรับผู้ป่วย/ใบยินยอมฉบับ
ปรับปรุงแก้ไข ร่วมด้วย 

ข. ขอข้อมูลเพิ่มเติม 
ค. เห็นควรน าเข้าพิจารณาในที่ประชุม เพราะมีประเด็นส าคัญที่ส่งผลต่อ ความ

ปลอดภัยของอาสาสมัคร 
5.2.3 รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ ไม่ร้ายแรง เกิดในสถาบันฯ (local or internal AEs) ให้

สรุปรายงานแนบมาพร้อมกับแบบรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย (HEC F38) กรรมการ
ทบทวนจะท าหน้าที่ พิจารณาทบทวน และเสนอความเห็นต่อประธานกรรมการ โดย
ด าเนินการตาม SOP number:15 การพิจารณาทบทวนโครงการวิจัยต่อเนื่อง (Continuing 
Review of Study Protocols) โดยสรุปรายงาน SAE/SUSAR/UAP ที่ผ่านการพิจารณาแล้ว
ใน HEC F38 ด้วย 

 
5.3 กำรทบทวนและอภิปรำย 

5.3.1 เมื่อกรรมการทบทวนน าเสนอรายงานเหตุการณ์ไมพึ่งประสงค์ในที่ประชุม ประธานกรรมการ 
น าการอภิปราย และสรุปรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ก่อนขอมติที่ประชุม ในการสรุปผล
การพิจารณา 

5.3.2 ประธานกรรมการ เสนอค าตัดสินตามข้อคิดเห็นของกรรมการ และถือเป็นมติหากไม่มี
กรรมการผู้ใดคัดค้าน (consensus) แต่ถ้าไม่มีข้อยุติให้ใช้มติเสียงส่วนใหญ่ (majority vote) 
โดยการยกมือ    

5.3.3 หากที่ประชุมมีมติระงับการเห็นชอบการวิจัยชั่วคราว ให้สรุปปัญหาที่พบ และก าหนดเวลาให้
ผู้วิจัยเสนอแผนการแก้ไข (corrective and preventive action plan) ภายใน 3 เดือน เพ่ือ
น าเข้าพิจารณาในที่ประชุม ผู้วิจัยจะเริ่มด าเนินการวิจัยใหม่ได้หลังจากท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ
แผนการแก้ไข 

5.3.4 กรณีท่ีประชุมมีมติเพิกถอนการเห็นชอบ ให้สรุปปัญหาที่พบ และก าหนดเวลาให้ผู้วิจัยอุทธรณ์ 
ภายใน 3 เดือน 
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5.4 กำรตัดสินมำตรกำรที่ต้องด ำเนินกำร 

5.4.1 หากกรรมการเห็นว่าไม่ต้องด าเนินการใดๆ ให้แจ้งผู้วิจัยรับทราบ และด าเนินการวิจัยต่อไปได้ 
5.4.2 หากกรรมการ มีมตินอกเหนือจากนั้น เลขานุการคณะกรรมการ แจ้งให้ผู้วิจัยด าเนินการตาม

มติที่ประชุม 
5.4.3 กรรมการอาจท าการตรวจเยี่ยมสถานที่วิจัยเพ่ือประเมินว่าผู้วิจัยและสถาบันที่ด าเนินการวิจัย

ดูแลอาสาสมัคร บันทึกข้อมูลและรายงานผลการด าเนินการโดยเฉพาะเหตุการณ์ไม่พึง
ประสงค์ท่ีร้ายแรงได้ดีเพียงใด (SOP number: 21) 

 
5.5 กำรแจ้งผลกำรตัดสินแก่ผูว้ิจัย 

5.5.1 เจ้าหน้าที่ส านักงานจริยธรรมการวิจัยร่างหนังสือทางราชการแจ้งผู้วิจัยให้ด าเนินการตามค า
ตัดสินของกรรมการ 

5.5.2 เสนอหนังสือให้ประธานกรรมการ ลงนามอนุมัติ และลงวันที่  
5.5.3 ส่งหนังสือและบันทึกวันที่ส่ง 

6. นิยำมศัพท์ 
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์  
(Adverse Events, AE) 

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ทางการแพทย์ใดๆ ซึ่งเกิดขึ้นกับผู้ป่วยหรือ
อาสาสมัครที่เข้าร่วมการวิจัยทางคลินิกหลังจากได้รับผลิตภัณฑ์ โดย
เหตุการณ์นั้น ไม่จ าเป็นต้องสัมพันธ์กับยาที่ได้รับ ดังนั้น เหตุการณ์ไม่พึง
ประสงค์อาจได้แก่ อาการแสดงต่างๆ ซึ่งไม่พึงประสงค์และไม่คาดมา
ก่อนว่าจะเกิดขึ้น (รวมทั้งความผิดปกติที่ตรวจพบทางห้องปฏิติการ) 
รวมทั้งอาการหรือโรคที่ เกิดขึ้นเมื่อใช้ยาวิจัยไม่ว่าเหตุการณ์นั้นจะ
เกี่ยวข้องกับยาวิจัยที่ใช้หรือไม่ก็ตาม  
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เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ 
จากยา (Adverse Drug 
Reaction) 

อาการทั้งปวงที่อันตรายและไม่พึงประสงค์อันเกิดจากยาไม่ว่าขนาดใดๆ 
ก็ตาม ถือว่าเป็นเหตุการณไ์ม่พึงประสงค์จากยา (ค าเหมือน อาการไม่พึง
ประสงค์)  
อาการไม่พึงประสงค์จากยาทั้งหมด ตัดสินจากรายงานของผู้วิจัยหรือผู้ให้
การสนับสนุน การทีม่ีความสัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์ยาอย่างสมเหตุสมผล 
ถือเป็น อาการไม่พึงประสงค์ ความสัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์ยาอย่าง
สมเหตุสมผล  หมายถึง การมีหลักฐานหรือข้อโต้แย้งที่บ่งบอกถึงเหตุของ
ความสัมพันธ์ 

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ท่ี
ร้ายแรง  
(Serious Adverse 
Event, SAE) 

เหตุการณ์ทางการแพทย์ไม่พึงประสงค์ใดๆ ที่เกิดขึ้นแล้วเป็นผลให้เกิด
เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ดังนี้ 
1)   อาสาสมัครเสียชีวิต  
2)   เป็นอันตรายคุกคามต่อชีวิตอาสาสมัคร  

ตัวอย่างเช่น เครื่องกระตุ้นหัวใจไม่ท างาน เลือดออกในทางเดิน
อาหาร การกดไขกระดูก ตัวควบคุมการไหลสารละลายเข้าเส้น
เลือดไม่ท างานท าให้ได้รับยาเกินขนาด 

3)   อาสาสมัครต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือต้องอยู่
โรงพยาบาลนานขึ้น 

ตัวอย่างเช่น Anaphylaxis; pseudomembranous colitis; 
เลือดออก 

4)   อาสาสมัครเกิดความพิการ/ทุพพลภาพที่ส าคัญ หรือสูญเสีย
สมรรถภาพอย่างถาวรหรืออย่างส าคัญ 

ตัวอย่างเช่น โรคหลอดเลือดสมองสาเหตุจากลิ่มเลือดอุดตัน 
อันเนื่องมาจาก; โรคเส้นประสาทส่วนปลาย 

5)   บุตรธิดาในครรภ์ของอาสาสมัครเกิดความพิการ/ความผิดปกติ
โดยก าเนิด  

ตั วอย่ าง เช่ น  ม ะเร็ งช่ อ งคลอด ในบุ ต รี จ ากการใช้ 
diethylstilbestrol ระหว่างตั้งครรภ์ ทารกพิการจากทาลิ
โดไมด ์

6) เหตุการณ์ซึ่ งถ้าไม่ได้มีการแทรกแซงรักษาอาจท าให้ เกิด
เหตุการณ์ในข้อ 1 - 5 
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เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
จากยาทีร่้ายแรง ไม่
คาดคิด และสงสัยสัมพันธ์
กับยา (Suspected 
Unexpected Serious 
Adverse Reaction; 
SUSAR) 
  

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากยาที่ (ก) ร้ายแรง (ข) ไม่คาดคิด และ (ค) 
ผู้สนับสนุนการวิจัยสงสัยว่าอาจมีความสัมพันธ์กับยาที่ศึกษาวิจัย  
(reasonable possibility of a causal relationship with the study 
drug) 
 

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
จากยาที่ไม่คาดคิด  
(Unexpected ADR) 

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากยาที่มีลักษณะและความรุนแรงไม่เป็นไป
ตามท่ีระบุในข้อมูลผลิตภัณฑ์ (เช่น เอกสารคู่มือผู้วิจัย)   

เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด 
(Unanticipated 
problems; UAP) 

เหตุการณ์ทีเ่ป็นลักษณะดังนี้ คือ 
• ไม่คาดคิด (ในลักษณะ ความรุนแรง หรือความถี่ที่เกิด) ในแง่ของข้อมูล

ที่ระบุไว้ในโครงการการวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง และลักษณะของ
ผู้เข้าร่วมวิจัย 

• มีความสัมพันธ์หรือเป็นไปได้ที่จะมีความสัมพันธ์กับการเข้าร่วมการวิจัย 
และ  

• บ่งชี้ว่าการวิจัยท าให้อาสาสมัครหรือผู้อ่ืน มีความเสี่ยงเพ่ิมมากขึ้น ทั้ง
ทางร่างกาย จิตใจ เศรษฐกิจ สังคม เกินกว่าที่ทราบมาก่อนหน้า 
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7. ภำคผนวก 
HEC F44   แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงคท์ี่เกิดภายในสถาบันฯ [Local or Internal Adverse 

Events (AEs) Report] 
HEC F56   แบบการขอรับการพิจารณารายงานความปลอดภัย DSMB Report, Updated IB/PI, IND 

Safety Report (Safety Information Report Submission Form) 
HEC C05   แผนภูมิการพิจารณารายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ของโครงการวิจัย 

8. เอกสำรอ้ำงอิง 
8.1 WHO. Standards and operational guidance for ethics review of health-related research 

with human participants. Geneva: WHO Press, 2011. 
8.2  ICH Harmonised Guideline Integrated Addendum to ICH E6(R1): Guideline for Good 

Clinical Practice E6(R2) Current Step 4 version dated 9 November 2016. 
8.3 ICH Harmonised Tripartite Guideline. Clinical Safety Data Management E2A 
8.4 Guidance for Adverse Event Report from “Achieving Guidance in Clinical Trial Safety 

Information among Stakeholder”. Forum for Ethical Review Committee in Thailand 
(FERCIT) June 2011. 

8.5 OHRP. Unanticipated Problems Involving Risks & Adverse Events Guidance (2007) 
8.6 EUROPEAN COMMISSION Communication from the Commission — Detailed guidance 

on the collection, verification and presentation of adverse event/reaction reports 
arising from clinical trials on medicinal products for human use (‘CT-3’) (2011/C 
172/01). 

8.7 US FDA. GUIDANCE DOCUMENT. Adverse Event Reporting to IRBs — Improving Human 
Subject Protection Guidance for Clinical Investigators, Sponsors, and IRBs January 2009. 

8.8 European Commission. Detailed guidance on the collection, verification and 
presentation of adverse reaction reports arising from clinical trials on medicinal 
products for human use. Revision 2, April 2006. 
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บันทึกประวัติ SOP 
ผู้จัดท า ฉบับที่ แสดงการแก้ไขหลัก 

รศ.ดร.นิมิตร มรกต 1.0 พ.ศ. 2551 - 
รศ.ดร.นิมิตร มรกต 2.0 พ.ศ. 2554 1.  เพ่ิมรายการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร 

2.  เพ่ิมรายละเอียดการส่งรายงานเหตุการณ์ไม่พึง
ประสงค์ชนิดไม่ร้ายแรงในสถาบันฯ ให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดของ FERCIT guideline 

3.  เพ่ิมนิยามศัพท์ค าว่าเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิด
เร่งด่วน (Expedited adverse events) 

4.  แก้ไขตามข้อแนะน าของ SIDCER/FERCAP ในการ
ตรวจเยี่ยมระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2551 
โดย เพ่ิ ม รายละ เอี ยดการพิ จารณ ารายงาน
เหตุ การณ์ ไม่ พึ งประสงค์ ชนิ ด เร่ งด่ วน  และ
รายละเอียดเรื่องระยะ เวลาในการด าเนินการต่างๆ 

รศ.ดร.นิมิตร มรกต 2.1 พ.ศ. 2556 1. เพ่ิมเกณฑ์ในการพิจารณารายงานเหตุการณ์ไม่พึง
ประสงค์ ตามแนวทางของ FERCIT 

2. ปรับแก้ไขการเลือกช่องทางเข้าพิจารณาและเกณฑ์
การพิจารณา โดยเพ่ิมเงื่อนไขและจ านวนวันในส่ง
เอกสารให้กรรมการ ตามข้อปฏิบัติจริง 

รศ.ดร.นิมิตร มรกต 2.2 พ.ศ. 2558 1. ตัดแบบฟอร์มรายการตรวจสอบความครบถ้วนของ
เอกสารส าหรับการรายงาน เหตุการณ์ ไม่ พึ ง
ประสงค์ชนิดไม่ร้ายแรงและร้ายแรงที่เกิดขึ้นใน
สถาบันฯ และแบบฟอร์มรายการตรวจสอบความ
ครบถ้วนของเอกสารรายงานความก้าวหน้าเรื่อง
ความปลอดภัยของยาออก เนื่องจากเป็นเป็น
แบบฟอร์มที่ซ้ ากับแบบฟอร์มในบทย่อย 3.1 

2.  เพ่ิมแผนภูมิการพิจารณารายงานเหตุการณ์ไม่พึง
ประสงค์ของโครงการวิจัย เพ่ือแสดงโครงสร้างการ
พิจารณารายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ของ
โครงการวิจัย 

3. เพ่ิมรายละเอียดเกณ ฑ์การพิจารณารายงาน
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ผู้จัดท า ฉบับที่ แสดงการแก้ไขหลัก 
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ของโครงการวิจัยด้าน
สังคมศาสตร์เพ่ือให้เกณฑ์การพิจารณาดังกล่าวให้
มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

รศ.ดร.นิมิตร มรกต 3.0 พ.ศ. 2559 แก้ไขตามข้อแนะน าของ SIDCER/FERCAP ในการ
ตรวจเยี่ยมระหว่างวันที่  9-11 มีนาคม 2558 โดย
แก้ไขรายละเอียดการเลือกช่องทางเข้าพิจารณาและ
เกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 
1. การพิจารณาแบบเร่งด่วน (กรรมการทบทวน 1 

ท่าน) โดยกรรมการทบทวนจะสรุปรายงาน/
ความเห็น เสนอต่อประธานกรรมการ ภายใน 5 
วันท าการ ได้แก่  (1) รายงานเหตุการณ์ ไม่ พึง
ประสงค์นอกสถาบันฯ รายงาน 3 เดือนหรือ
รายงานประจ าปี (2)รายงาน DSMB (3) รายงาน
เหตุการณ์ ไม่ พึ งประสงค์ชนิดร้ายแรงและไม่
ร้ายแรงที่เกิดนอกสถาบันฯ เป็นรายงานประปราย 
(4) รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดไม่ร้ายแรง
ในสถาบันฯ (5) เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ หรือ IND 
Safety report 

2. การพิจารณาใน full board (กรรมการทบทวน 2 
ท่าน) โดยกรรมการทบทวนจะสรุปรายงาน/
ความเห็น เสนอต่อประธานกรรมการ ภายใน 5 
วันท าการ แล้วน าเสนอข้อสรุป/ข้อข้อคิดเห็น
ดังกล่าวในที่ประชุม ได้แก่ รายงานเหตุการณ์ไม่พึง
ประสงค์ชนิดร้ายแรง/เร่งด่วนที่เกิดภายในสถาบัน
ฯ 

นอกจากนี้ได้เพ่ิมนิยามศัพท์ของเหตุการณ์ที่สงสัยว่าจะ
เป็นเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรงและไม่คาดคิด 
( Suspected Unexpected Serious Adverse 
Reaction; SUSARs) 

รศ.ดร.นิมิตร มรกต 4.0 พ.ศ. 2562 แก้ไขเอกสารอ้างอิงให้เป็นฉบับใหม่ 
รศ.ดร.นิมิตร มรกต 4.5 พ.ศ. 2564 ปรับใหญ่โดยให้กรรมการพิจารณาเฉพาะ SUSAR หรือ 

UAP 
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ผู้จัดท า ฉบับที่ แสดงการแก้ไขหลัก 
รศ.ดร.นิมิตร มรกต 4.5 พ.ศ. 2564 1 เพ่ิมเติมการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง

ที่เกิดภายใน และภายนอกสถาบันให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดของ Fercit  

2 แก้ไขฟอร์ม HECF19, 20 และ44 ให้สอดคล้องกับ 
SOP  
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HEC C05 แผนภูมิกำรพิจำรณำรำยงำนเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์ของโครงกำรวิจัย 
(Review of Adverse Events Report) 

 
 

 
 

 
 

 
                                                           

ผู้วิจัยส่งรายงานเหตุการณ์ไม่พึง
ประสงค์ของโครงการวิจัย 

เลือกช่องทางการพิจารณา 

*1. SAE/SUSAR/UAP ที่เกิดในสถาบันฯ (local 
or internal SAE/SUSAR/UAP)  

*2. SAE/SUSAR/UAP ที่เกิดภายนอกสถาบันฯ  
(Non-Local SAE/SUSAR/UAP) 

*3. เอกสารรายงานข้อมูลความปลอดภัยจาก
คณะกรรมการก ากับดูแลข้อมูลและความ
ป ล อ ด ภั ย  (DSMB) ที่ พ บ ข้ อ มู ล ค ว าม
ปลอดภัยเพิ่มเติมที่มีผลตอ่การประเมนิความ
เสี่ยง/ประโยชน์ของผู้เข้าร่วมการวิจัย 

 
 
 
 

น าเข้าพิจารณาในที่ประชุมกรรมการ 
(*โดยผ่านการเสนอแบบเร่งด่วนกอ่นเพื่อให้

กรรมการทบทวน หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้วิจัย) 

แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้วิจยัทราบ 

1. เอกสารรายงานข้อมูลความปลอดภัยจาก
คณะกรรมการก ากับดูแลข้อมูลและความ
ป ล อ ด ภั ย  (DSMB) ที่ ร ะ บุ ไ ม่ พ บ ก า ร
เปลี่ยนแปลงข้อมูลความปลอดภัยที่มีผลต่อ
อาสาสมัครผู้เข้าร่วมการวิจัย 

2. Safety information ของผลติภัณฑ์วิจยั 
(Investigator’s brochure/Package Insert) 

3. IND Safety report เป็นฉบับท่ีเคยเข้าที่
ประชุมมาแล้วแตส่่งมาใหมโ่ดยผู้วจิัยสถาบันอื่น 
เพราะการวิจัยเป็นพหสุถาบัน 

  
 

พิจารณาแบบเร่งด่วน  

เลขานุการคณะกรรมการ 
เสนอช่ือกรรมการทบทวน 1 ท่าน ให้ 

ประธานกรรมการพิจารณา  

เลขานุการคณะกรรมการ 
เสนอช่ือกรรมการทบทวน ให ้

ประธานกรรมการพิจารณา (SAE 1 คน, SUSAR/UAP 
2 คน และ เอกสาร   DSMB 2 คน  

ประธานกรรมการมอบหมายให้
กรรมการทบทวน 

ประธานกรรมการมอบหมายให้
กรรมการทบทวน 

กรรมการทบทวนพิจารณาแล้ว
น าเสนอประธานกรรมการ                 

รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
ทีไ่ม่ร้ายแรง เกิดในสถาบันฯ 
(local or internal AEs) และ 
SAE/SUSAR/UAP ที่ผ่านการ
พิจารณาแล้ว 

ด าเนินการตาม SOP 
number:15 การ
พิจารณาทบทวน

โครงการวิจัยต่อเนื่อง 

แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้วิจยัทราบ 

กรรมการทบทวนพิจารณาแล้ว
น าเสนอประธานกรรมการ                 
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สำรบัญ 
 

 ล ำดับเร่ือง หน้ำ 
1 วัตถุประสงค์ 2 

2 ขอบเขต 2 

3 ความรับผิดชอบ 2 

4 แผนภูมขิั้นตอนการด าเนินการ 2 

5 รายละเอียดการด าเนินการ 3 

 5.1  การคัดเลือกโครงการวิจัยที่จะตรวจเยี่ยม 3 

 5.2  ก่อนการตรวจเยี่ยม 3 

 5.3  ระหว่างการตรวจเยี่ยม 4 

 5.4  ภายหลังการตรวจเยี่ยม 5 

 5.5  การรายงานผลการตรวจเยี่ยม 5 

 5.6  การเก็บรายงานการตรวจเยี่ยม 5 

6 นิยามศัพท์ 6 

7 ภาคผนวก 6 

8 เอกสารอ้างอิง 6 

 บันทึกประวัติ 7 
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1. วัตถุประสงค ์
1.1  เพ่ือเป็นแนวทางในการพิจารณาว่าควรตรวจเยี่ยมสถานที่วิจัยเมื่อใด อย่างไรและเพ่ือให้การท าวิจัย

เป็นไปตามแผนการวิจัยที่วางไว้และเป็นไปตามหลักการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดีของ ICH GCP 
1.2  เพ่ือพิทักษ์ซึ่งสิทธิความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัคร และชุมชนที่ เข้าร่วมใน

โครงการวิจัย 
1.3  เพ่ือให้ได้ผลการวิจัยที่มีความถูกต้องน่าเชื่อถือ 

2. ขอบเขต 
วิธีการด าเนินการมาตรฐาน ครอบคลุมถึงการตรวจเยี่ยมเพ่ือก ากับดูแลสถานที่ที่ด าเนินการวิจัย  ตามที่

ระบุไว้ในโครงการวิจัยที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติจากกรรมการ  

3. ควำมรับผิดชอบ 
กรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ มีหน้าที่ในการตรวจเยี่ยมเพ่ือก ากับดูแลสถานที่ที่

ด าเนินการวิจัย ตามท่ีระบุไว้ในโครงการวิจัยที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติจากกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย  

4. แผนภูมิขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 
 

ล ำดับ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
1 การคัดเลือกโครงการวิจัยที่จะตรวจเยี่ยม 

 
กรรมการ และ 

ประธานกรรมการ 
2 ก่อนการตรวจเยี่ยม 

 
คณะกรรมการก ากับดูแลการวิจัย 

3 ระหว่างการตรวจเยี่ยม 
 

คณะกรรมการก ากับดูแลการวิจัย 

4 ภายหลังการตรวจเยี่ยม 
 

คณะกรรมการก ากับดูแลการวิจัย 

5 การรายงานผลการตรวจเยี่ยม 
 

ประธานกรรมการ 

6 การเก็บรายงานการตรวจเยี่ยม เลขานุการคณะกรรมการ และ
เจ้าหน้าที่ส านักงาน 
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5. รำยละเอียดกำรด ำเนินกำร 
5.1 กำรคัดเลือกโครงกำรวิจัยที่จะตรวจเยี่ยม 

5.1.1 กรรมการศึกษาจากฐานข้อมูลโครงการวิจัย หรือโครงการวิจัยที่เข้าประชุม เพ่ือท าการ
คัดเลือกโครงการวิจัยที่จะให้คณะกรรมการก ากับดูแลการวิจัย ไปตรวจเยี่ยมเพ่ือก ากับดูแล
การวิจัย 

5.1.2 หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกโครงการวิจัยที่จะตรวจเยี่ยมเพ่ือก ากับดูแลการวิจัย  ได้แก ่
โครงการวิจัยที่มีข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้  
1) มีรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรง ที่ไม่คาดคิดมาก่อน (Unexpected) และ 

ที่อาจเกี่ยวข้อง (Possibly related) หรือ น่าจะเกี่ยวข้อง (Probably related) หรือ 
เกี่ยวข้องแน่นอนกับผลิตภัณฑ์วิจัย และ/หรือกระบวนการด าเนินการของโครงการวิจัย 
(Definitely related) ที่ท าให้เกิดอันตรายกับอาสาสมัคร 

2) มีการเบี่ยงเบนหรือสงสัยว่ามีการเบี่ยงเบนวิธีด าเนินการวิจัยจากโครงการวิจัยที่ได้รับการ
พิจารณาอนุมัติฉบับล่าสุด ซึ่งท าให้เกิดอันตรายกับอาสาสมัคร 

3) มีข้อมูลที่ระบุหรือสงสัย ว่าวิธีด าเนินการวิจัยไม่เป็นไปตามหลักการปฏิบัติการวิจัยทาง
คลินิกที่ดีของ International Conference on Harmonization (ICH) Good Clinical 
Practice หรือ ICH GCP 

4) โครงการวิจัยที่ไม่มี Clinical Monitoring Committee 
5) ผู้วิจัยหลักมีจ านวนโครงการวิจัยที่ด าเนินการอยู่ ณ แห่งนั้นหลายโครงการ 

 
5.2 ก่อนกำรตรวจเยี่ยม 

กรรมการ หรือคณะกรรมการก ากับดูแลการวิจัย ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
5.2.1 จัดท าแผนการตรวจเยี่ยมสถานที่วิจัย 
5.2.2 ประสานกับผู้วิจัย โดยส่งจดหมายแจ้งให้ทราบว่าจะมีการตรวจเยี่ ยมเพ่ือก ากับดูแลการวิจัย 

พร้อมทั้งระบุวันที่ และเวลาที่จะตรวจเยี่ยม ก่อนวันตรวจเยี่ยมอย่างน้อย 1 เดือน แจ้งนักวิจัย
ให้อยู่ที่สถานที่วิจัยในวันตรวจเยี่ยมเพ่ือให้ข้อมูลเพ่ิมเติม หากเป็นการตรวจเยี่ยมสถานที่วิจัย
ที่มีรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ขั้นรุนแรง ประสานงานกับผู้วิจัยและจัดการตรวจเยี่ยม
ภายใน 1 สัปดาห์หลังได้รับรายงาน 

5.2.3 ทบทวนโครงการวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้องของโครงการวิจัยนั้นๆ บันทึกข้อสังเกตตาม
เหมาะสม 

5.2.4 เตรียมเอกสารที่จะใช้ในการประเมินในระหว่างการตรวจเยี่ยม เอกสารส าคัญที่จะน าไป
เปรียบเทียบกับเอกสารในแฟ้มที่สถานที่วิจัยเก็บไว้ และแบบบันทึกรายงานการก ากับดูแลการ
วิจัย 
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5.3 ระหว่ำงกำรตรวจเยี่ยม 
กรรมการ  หรือคณะกรรมการก ากับดูแลการวิจัย ตรวจสอบ หรือสังเกต ตามแผนการตรวจเยี่ยม โดย

เน้นการตรวจสอบตามวัตถุประสงค์ของการตรวจเยี่ยม เช่น การตรวจเยี่ยมโครงการที่มีการเบี่ยงเบนหรือ
สงสัยว่ามีการเบี่ยงเบน ให้ตรวจสอบเอกสารโครงการวิจัย ข้อมูลเอกสาร การให้ความยินยอมโดยได้รับข้อมูล 
การรักษาความลับของข้อมูล การตรวจเยี่ยมโครงการวิจัยที่มีรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรงให้
ตรวจสอบเอกสารโครงการวิจัย ข้อมูลเอกสาร สถานที่ท าการวิจัย ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการวิจัย เป็นต้น โดยมี
แนวทางการตรวจสอบ ดังต่อไปนี้ 

5.3.1 ตรวจสอบเอกสารโครงการวิจัย 
1) มีโครงการวิจัยฉบับแรก และโครงการวิจัยที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม ซึ่งได้รับการพิจารณา

อนุมัติจากกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย  
2) มีเอกสารชี้แจงอาสาสมัคร/ใบยินยอมฉบับที่ใช้อยู่ปัจจุบัน 
3) มีเอกสารอนุมัติ จากกรรมการ และคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยจากสถาบัน อ่ืนๆ ที่

เกี่ยวข้อง  
5.3.2 ข้อมูลเอกสาร  

1) มีเอกสารส าคัญครบถ้วน ได้แก ่ 
ก. รายชื่อผู้วิจัยและผู้ช่วยผู้วิจัย พร้อมทั้งงานที่รับผิดชอบ  
ข. คู่มือผู้วิจัยฉบับล่าสุด (Investigator’s brochure)  
ค. เอกสารแสดงการขนส่งผลิตภัณฑ์และสารที่ใช้ในการวิจัย (ถ้ามี) 
ง. เอกสารแสดงการควบคุมปริมาณการรับจ่ายผลิตภัณฑ์และสารที่ใช้ในการวิจัย (ถ้า

มี)  
จ. บันทึกการเก็บตัวอย่างของเหลวหรือเนื้อเยื่อร่างกาย (ถ้ามี) 
ฉ. ส าเนารายงานความก้าวหน้าของการวิจัยที่ส่งให้กรรมการ 
ช. รายงานการตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการก ากับดูแลข้อมูลและความปลอดภัย 

(Data safety monitoring committee, DSMB) (ถ้ามี)  
5.3.3 ผู้วิจัย และผู้ช่วยผู้วิจัย (ICH GCP 5.18.4)  

1) มีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติตามขั้นตอนวิธีด าเนินการวิจัย ที่ระบุในโครงการวิจัย
อย่างเคร่งครัด  

2) ปริมาณงานในโครงการวิจัย ไม่มากเกินไป เมื่อพิจารณาถึงจ านวนผู้วิจัย และผู้ช่วยผู้วิจัย 
5.3.4 สถานที่ที่ท าการวิจัย (ICH GCP 5.18.4)  

1) มีการสนับสนุนการท าโครงการวิจัยนั้นๆ อย่างเหมาะสม  
2) สถานที่ มีความเหมาะสมและเอ้ืออ านวยต่อการท าโครงการวิจัยนั้นๆ  

5.3.5 การให้ความยินยอมโดยได้รับข้อมูล (ICH GCP 5.18.4)  



 

ส ำนักงำนจริยธรรมกำรวิจัย 
(Office of Research Ethics) 

SOP number: 
RIHES HEC 21/V4.5 

 
หน้ำ 5 จำก 7 

บทที่ 21 
กำรตรวจเยี่ยมเพ่ือก ำกับดูแลสถำนที่วิจัย 

(Site Monitoring Visit) 
 

1) สุ่มตรวจเอกสารการให้ความยินยอมโดยได้รับข้อมูลว่า อาสาสมัครลงนามในเอกสารฉบับ
ที่ได้รับอนุมัติจากกรรมการ 

2) ในบางกรณี อาจขอสังเกตขบวนการขอความยินยอมโดยขออนุญาตอาสาสมัครก่อน  
5.3.6 อาสาสมัครที่เข้าร่วมในโครงการวิจัย  

1) ได้รับการพิทักษ์ซึ่งสิทธิและความเป็นอยู่ที่ดีอย่างเหมาะสม  
2) ในบางกรณี อาจสัมภาษณ์อาสาสมัครที่เข้าร่วมในโครงการวิจัย 

5.3.7 การรักษาความลับของข้อมูล (ICH GCP 5.18.4)  
1) มีการเก็บเอกสารข้อมูลของอาสาสมัครที่เข้าร่วมในโครงการวิจัยอย่างเหมาะสม และจ ากัด

ผู้ที่สามารถเข้าถึงข้อมูล  
5.3.8 รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (ICH GCP 5.18.4)  

1) ตรวจสอบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (ถ้ามี) เปรียบเทียบกับรายงานที่ส่งให้กรรมการ 
5.3.9 การสรุปผลการตรวจเยี่ยมและข้อเสนอแนะ  

1) เมื่อสิ้นสุดการตรวจเยี่ยม กรรมการ หรือคณะกรรมการก ากับดูแลการวิจัย สรุปผลการ
ตรวจเยี่ยมและข้อเสนอแนะแก่ผู้วิจัย พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้วิจัยซักถามหรือให้ข้อมูล
เพ่ิมเติม  

 
5.4 ภำยหลังกำรตรวจเยี่ยม 

5.4.1 สรุปผลการตรวจเยี่ยมในแบบรายงานการตรวจเยี่ยมเพ่ือก ากับดูแลการวิจัย (HEC F45) และ
น าเสนอต่อประธานกรรมการ ภายใน 2 สัปดาห์  

5.4.2 ส่งส าเนารายงาน 1 ฉบับ ให้ผู้วิจัย  
 

5.5 กำรรำยงำนผลกำรตรวจเยี่ยม 
5.5.1 ประธานกรรมการ น าเสนอรายงานการตรวจเยี่ยมในท่ีประชุมกรรมการ  
5.5.2 บันทึกการรายงานการตรวจเยี่ยมในบันทึกประชุม  

 
5.6 กำรเก็บรำยงำนกำรตรวจเยี่ยม 

รายงานการตรวจเยี่ยม จะเก็บไว้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยนั้นๆ และในแฟ้มของคณะกรรมการ
ก ากับดูแลการวิจัย รวมทั้งลงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์  
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6. นิยำมศัพท์ 
คณะกรรมการ 
ก ากับดูแลการวิจัย  

กรรมการ ที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการโดยความเห็นชอบ
ของผู้อ านวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้เป็นตัวแทนใน
การตรวจเยี่ยม เพ่ือก ากับดูแลการวิจัย  

การตรวจเยี่ยมเพ่ือก ากับดูแล
การวิจัย  

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการก ากับดูแลการวิจัย  เพ่ือประเมิน
ผู้วิจัย ว่ามีการพิทักษ์ซึ่งสิทธิและความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัครที่เข้า
ร่วมในโครงการวิจัย โดยตรวจสอบเอกสารที่ เกี่ยวข้องหรือสังเกต
ขั้นตอนในการท าวิจัย  

7. ภำคผนวก 
HEC F45 แบบรายงานการตรวจเยี่ยมเพ่ือก ากับดูแลการวิจัย 

8. เอกสำรอ้ำงอิง 
8.1 WHO. Standards and operational guidance for ethics review of health-related research 

with human participants. Geneva: WHO Press, 2011. 
8.2 ICH Harmonised Guideline Integrated Addendum to ICH E6(R1): Guideline for Good 

Clinical Practice E6(R2) Current Step 4 version dated 9 November 2016. 
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บันทึกประวัติ SOP 
 

ผู้จัดท า ฉบับที่ แสดงการแก้ไขหลัก 
รศ.ดร.นิมิตร มรกต 1.0 พ.ศ. 2551 - 
รศ.ดร.นิมิตร มรกต 2.0 พ.ศ. 2554 เพ่ิมเติมล าดับหมายเลขหน้าข้อความ เพ่ือให้อ่านได้

เข้าใจมากขึ้น และแก้ไขการเขียนการอ้างอิงแบบฟอร์ม
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

รศ.ดร.นิมิตร มรกต 2.1 พ.ศ. 2556 แก้ไข Bullet เป็นเลขข้อ เพ่ือความสะดวกในการอ้างอิง
ข้อความในบทย่อยต่างๆ 

รศ.ดร.นิมิตร มรกต 3.0 พ.ศ. 2559 แก้ไขการเขียนการอ้างอิงแบบฟอร์มให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 

รศ.ดร.นิมิตร มรกต 4.0 พ.ศ. 2562 แก้ไขเอกสารอ้างอิงให้เป็นฉบับใหม่ 
รศ.ดร.นิมิตร มรกต 4.5 พ.ศ. 2564 ปรับข้อความและเกณฑ์ที่ใช้ตรวจ  
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สำรบัญ 
 

 ล ำดับเร่ือง หน้ำ 
1 วัตถุประสงค์ 2 

2 ขอบเขต 2 

3 ความรับผิดชอบ 2 

4 แผนภูมขิั้นตอนการด าเนินการ 2 

5 รายละเอียดการด าเนินการ 3 

 5.1  ก่อนการประชุม 3 

 5.2  ระหว่างการประชุม 4 

 5.3  การพิจารณาตัดสิน 6 

 5.4  ภายหลังการประชุม 8 

 5.5  การเตรียมรายงานการประชุม เอกสารรับรอง และหนังสือแจ้งผลการ
ตัดสิน 

8 

 5.6  การรับรองรายงานการประชุม และหนังสือแจ้งผลการพิจารณา 9 

 5.7  การจัดเก็บรายงานการประชุม เอกสารรับรอง และหนังสือแจ้งผลการ
พิจารณา 

10 

 5.8  การส่งรายงานการประชุม เอกสารรับรอง และหนังสือแจ้งผลการ
พิจารณา 

10 

6 นิยามศัพท์ 10 

7 ภาคผนวก 11 

8 เอกสารอ้างอิง 11 

 บันทึกประวัติ 12 
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1. วัตถุประสงค ์
เพ่ือช่วยในการบริหารจัดการวาระการประชุม (Meeting Agenda) และรายงานการประชุม (Minutes) 

ตั้งแต่การเตรียม การแจกจ่าย การบันทึก การตรวจสอบ และการเตรียมจดหมายต่างๆ ของกรรมการ 

2. ขอบเขต 
วิธีการด าเนินการมาตรฐานครอบคลุมทุกขั้นตอนของการบริหารจัดการเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุม

กรรมการ ในรูปแบบการประชุม  ณ สถานที่ที่ก าหนด  (on-site) และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์             
(e-meeting) ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ กอ่นการประชุม ระหว่างการประชุม หลังการประชุม  

3. ควำมรับผิดชอบ 
เลขานุการคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ส านักงานเลขานุการ มีหน้าที่จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม 

และควบคุมคุณภาพและความถูกต้องของรายงานการประชุมเมื่อการประชุมกรรมการ สิ้นสุดลง 

4. แผนภำพขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 
ล ำดับ กิจกรรม ควำมรับผิดชอบ 

1  ก่อนการประชุม 
 

เลขานุการคณะกรรมการ และ 
เจ้าหน้าที่ส านักงาน 

2  ระหว่างการประชุม 
 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ  และ 

เลขานุการคณะกรรมการ 
3 การพิจารณาตัดสิน 

 
ประธานกรรมการ 

กรรมการ ที่ไม่มีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน ์

4  
 

ภายหลังการประชุม 
 

เลขานุการคณะกรรมการ 
และเจ้าหน้าที่ส านัก 

5 
 

การเตรียมรายงานการประชุม เอกสารรับรอง 
และหนังสือแจ้งผลการตัดสิน 

 

เลขานุการคณะกรรมการ 
และเจ้าหน้าที่ส านักงาน 

6 การอนุมัติรายงานการประชุม ประธานกรรมการ 
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 และหนังสือแจ้งผลการพิจารณา 
 

7 การเก็บรายงานการประชุม เอกสารรับรอง 
และจดหมายแจ้งผลการพิจารณา 

 

เจ้าหน้าที่ส านักงาน 

8 การส่งรายงานการประชุม เอกสารรับรอง และ
หนังสือแจ้งผลการพิจารณา 

เจ้าหน้าที่ส านักงาน 

 

5. รำยละเอียดกำรด ำเนินกำร 
5.1 ก่อนกำรประชุม 

5.1.1  การนัดวันประชุม 
1) เจ้าหน้าที่ส านักงานจริยธรรมการวิจัยติดต่อสื่อสารกับประธานกรรมการ เลขานุการ

คณะกรรมการ และกรรมการ ว่าสามารถเข้าร่วมประชุมในช่วงวันเวลาที่ก าหนด 
2) เลือกวันประชุมที่กรรมการ สามารถเข้าร่วมประชุมได้จ านวนมากที่สุดและครบองค์

ประชุมตาม HEC 03 
3) เจ้าหน้าที่ส านักงานจริยธรรมการวิจัยแจ้งรายชื่อกรรมการ ที่สามารถเข้าร่วมประชุมให้

เลขานุการคณะกรรมการ เพ่ือเสนอชื่อกรรมการทบทวนหลักแก่ประธานกรรมการ 
5.1.2 การเตรียมระเบียบวาระการประชุม  

1) เจ้าหน้าที่ส านักงานจริยธรรมการวิจัยบรรจุโครงการวิจัยเข้าประชุมตามประเภทของการ
พิจารณา เช่น การพิจารณาโครงการวิจัยใหม่ การขอปรับปรุงแก้ไขโครงการ รายงาน
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ และจัดล าดับในกลุ่มตามเลขที่หนังสือเสนอพิจารณา 

2) เตรียมระเบียบวาระการประชุม และหนังสือเชิญประชุม โดยใช้แบบก าหนดการประชุม 
HEC F46 HEC F47 และตารางสรุปวาระการประชุม HEC F48 

3) เสนอเลขานุการคณะกรรมการ เพ่ืออนุมัติ 
5.1.3 การเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน  

1) เตรียมเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ รายงานการประชุมครั้งก่อน เอกสารแจ้งเพ่ือทราบ 
เอกสารโครงการวิจัย แบบฟอร์มประเมินโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง หนังสือเชิญประชุม 
หนังสือขอเป็นกรรมการทบทวน และเอกสารอื่นๆ  โดยจัดเรียงไฟล์เอกสารตามวาระการ
ประชุม  
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2) เตรียม เอกสารบั นทึ กรายงานการประชุ ม  HEC F50 (ส่ งให้ เฉพาะเลขานุ การ
คณะกรรมการ) 

3)  จัดเรียงเอกสารเป็นชุดแล้วจัดใส่ซอง ได้แก่ หนังสือเชิญประชุม HEC F46 หรือ HEC 
F47 และตารางสรุปวาระการประชุม  HEC F48 พร้อมแบบฟอร์มประเมินส าหรับ
กรรมการทบทวนหลัก HEC F31 และ HEC F24 และแบบฟอร์มประเมินของกรรมการ 
HEC F32 ในกรณีที่มีโครงการวิจัยใหม่ และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ประกอบด้วยวาระ
การประชุมทั้งหมดที่เตรียมแล้ว บีบอัดและเข้ารหัส (zip file, password-protected) 
อัพโหลดทาง Google Drive 

5.1.4 การส่งเอกสารโครงการวิจัย  
1) ต้องค านึงวิธีรักษาความลับของเอกสารในการเตรียมและจัดส่งเอกสาร  
2) เอกสารกระดาษให้ส่งใส่ซองปิดผนึกพร้อมประทับตรา “ลับ” 
3) จัดส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ส่ง E-mail ให้กรรมการ และกรรมการทบทวน เชื่อมโยงทาง 

Google Drive ล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันท าการ 
4) จัดเก็บหนังสือเชิญประชุมไว้ในแฟ้มกรรมการ ในส่วนก าหนดการประชุมและเอกสารเชิญ

ประชุม  
5.1.5 การเตรียมการประชุม  

1) จองห้องประชุมในวันและเวลาที่ก าหนดไว้ 
2) กรณีจัดประชุมรูปแบบการประชุมทั้ งในห้องประชุมร่วมกับการประชุมผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่จัดท า link ส าหรับการประชุมโดยใช้ Application Zoom ผ่าน
แพลตฟอร์มออนไลน์โดยเชิญกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมผ่านกลุ่มไลน์ของคณะกรรมการฯ 

3) เจ้าหน้าที่จัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆก่อนเข้าร่วมประชุมได้แก่ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ ค 
ไมโครโฟน ล าโพง กล้อง จอโทรทัศน์ ฯลฯ ตรวจสอบว่าเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ต้องใช้ มีครบ
และพร้อมใช้งาน 

 
5.2 ระหว่ำงกำรประชุม  

5.2.1 กรรมการ อาจอนุญาตให้ผู้วิจัย ผู้จัดการโครงการวิจัย ผู้สนับสนุนการวิจัย เข้าร่วมการประชุม
ในวาระท่ีเกี่ยวข้อง 

5.2.2 เลขานุการคณะกรรมการ ตรวจสอบองค์ประชุมด้วยแบบตรวจสอบองค์ประชุม (HEC F49) 
โดยขานชื่อและ Capture หน้าจอกรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และชื่อ
กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในห้องประชุม แล้วแจ้งประธานกรรมการ เมื่อกรรมการครบองค์
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ประชุมตามเกณฑ์ ดังนี้ 
1) กรรมการเข้าประชุมเกินครึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ ทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 5 คน  

ทั้งเพศหญิงและชาย โดย 
ก. กรรมการอย่างน้อย 1 คน เป็นบุคคลภายนอกซ่ึงไม่ได้สังกัดสถาบันวิจัย

วิทยาศาสตร์สุขภาพ (non-affiliated member) 
ข. กรรมการอย่างน้อย 1 คน อยู่นอกสายวิทยาศาสตร์ (non-scientific member) 
ค. กรรมการอย่างน้อย 1 คน มีความรู้และประสบการณ์หรือวิชาชีพในสาขาการวิจัยที่

พิจารณาบ่อย เช่น แพทย์ เภสัชศาสตร์/เภสัชวิทยา สาธารณสุขศาสตร์ พฤติกรรม
ศาสตร์ ระบาดวิทยา ตามความเหมาะสมของวาระพิจารณา (scientific member) 

2) ในกรณีที่เป็นการพิจารณาโครงการวิจัยในเด็ก องค์ประชุมต้องมีกรรมการผู้ทบทวนเป็น
กุมารแพทย์ หรือผู้ที่มีวิชาชีพ/ประสบการณ์เกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิภาพของเด็ก  ตาม
ความ เหมาะสมโครงการวิจัย  ว่ า เป็ น  clinical trial, biomedical research หรือ 
social/behavioral research เว้นแต่หากรรมการทบทวนหลักที่เหมาะสมไม่ได้ต้องขอ
ข้อคิดเห็นจาก independent consultant 

3) ในกรณีที่เป็นการพิจารณาโครงการวิจัยที่การเปิดเผยตัวตนของอาสาสมัครอาจมีความ
เสี่ยงต่อการรับผิดทางกฏหมาย ควรมีความเห็นของกรรมการที่มีความรู้ทางกฎหมาย
ประกอบการพิจารณา 

4) ในกรณีที่เป็นการพิจารณาโครงการวิจัยหรือรายงานเกี่ยวกับผู้ต้องขังหรือนักโทษ ต้องมี
กรรมการที่มีภูมิหลังและประสบการณ์เกี่ยวกับผู้ต้องขังหรือนักโทษ  

5.2.3 ประธานกรรมการเปิดการประชุม และสอบถามที่ประชุมว่ากรรมการท่านใดมีผลประโยชน์
ทับซ้อนในโครงการวิจัย หรือวาระพิจารณา หากกรรมการท่านใดมีผลประโยชน์ทับซ้อนอาจ
อยู่ให้ข้อมูลในที่ประชุมได้ แต่ต้องออกจากที่ประชุมขณะพิจารณาตัดสินโครงการวิจัย และ
กลับเข้ามาใหม่หากการพิจารณาเรื่องนั้นเสร็จสิ้น หากกรรมการเข้าประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ให้ออกจากการประชุม แล้วจึงเข้ามา log in ใหม่เมื่อได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ 

5.2.4 ประธานกรรมการด าเนินการประชุมตามล าดับวาระการประชุม เว้นแต่มีความจ าเป็นที่
ประธานต้องสลับวาระ  

5.2.5 วาระพิจารณาโครงการวิจัยใหม่  
1) เริ่มโดยให้กรรมการทบทวนหลักคนที่หนึ่งเสนอสรุปโครงการวิจัยโดยย่อและข้อคิดเห็น

ทางวิทยาศาสตร์โดยวาจาโดยอิงแบบประเมิน และตามด้วยกรรมการทบทวนหลักคนที่
สองให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมจากคนแรก ประธานขอความเห็นเพ่ิมเติมจากที่ประชุม และสรุป
ตามเหมาะสม 



 

ส ำนักงำนจริยธรรมกำรวิจัย 
(Office of Research Ethics) 

SOP number: 
RIHES HEC 22/V4.6 

 
หน้ำ 6 จำก 14 บทที่ 22 

กำรเตรียมวำระกำรประชุม กำรด ำเนินกำรประชุม และกำร
รำยงำนกำรประชุม 

(Agenda Preparation, Meeting Procedures and 
Minutes) 

 

2) น าเสนอความเห็นในส่วนของจริยธรรมเหมือนข้างต้น  
3) กรรมการทบทวน ICF เสนอผลการประเมินเป็นล าดับต่อไป 
4)  ประธาน สรุปประเด็นหลัก (ก) ทางวิทยาศาสตร์ (ข) ทางจริยธรรม (ค) ทาง ICF และ

ด าเนินการอภิปรายในประเด็นต่างๆ ตามเหมาะสม โดยเฉพาะหากมีประเด็นสงสัยต้อง
อภิปรายจนได้ข้อยุติ 

5.2.6 การพิจารณานอกเหนือจากโครงการวิจัยใหม่ให้กรรมการที่ประธานกรรมการ มอบหมาย (ถ้า
มี) เป็นผู้น าเสนอ และให้กรรมการทุกคนร่วมกันแสดงข้อคิดเห็น 

5.2.7 เลขานุการคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ส านักงานจริยธรรมการวิจัยบันทึกรายละเอียดการ
อภิปรายในที่ประชุมและสรุปผลการตัดสินของกรรมการในแต่ละวาระ ลงในเอกสารบันทึก
รายงานการประชุม (HEC F50) 

5.2.8 ผู้วิจัยอาจได้รับอนุญาตเข้าน าเสนอโครงการวิจัยโดยย่อและชี้แจงข้อค าถามที่กรรมการยกขึ้น
มา 

5.2.9 ประธานกรรมการ หรือกรรมการซึ่งที่ประชุมมอบหมาย อาจโทรศัพท์หาผู้วิจัยหรือเชิญเข้า
ชี้แจง ณ ห้องประชุม ตามเหมาะสม เพ่ือขอข้อมูลประกอบการตัดสินใจ 

5.3 กำรพิจำรณำตัดสิน 
5.3.1 เพ่ือหลีกเลี่ยงการมีส่วนได้ส่วนเสีย เฉพาะกรรมการที่ เป็นอิสระจากคณะผู้วิจัย และ

ผู้สนับสนุนการวิจัยเท่านั้นที่สามารถพิจารณาตัดสิน 
5.3.2 การตัดสินกระท าได้ต่อเมื่อกรรมการ/ผู้เสนอโครงการ/ผู้สังเกตการณ์ ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 

ออกห้องประชุมไปแล้ว 
5.3.3 เลขานุการคณะกรรมการ ต้องนับจ านวนกรรมการ และองค์ประกอบว่าครบองค์ประชุม

หรือไม่จึงสามารถด าเนินการต่อ 
5.3.4 ประธานกรรมการเสนอค าตัดสินและข้อเสนอแนะ 
5.3.5 ประธานกรรมการเสนอผลการตัดสินต่อที่ประชุม ผลการตัดสินถือเป็นยอมรับเมื่อกรรมการ 

ไม่มีผู้ใดคัดค้าน ซึ่งถือเอาว่าเห็นพ้องต้องกันเป็นฉันทามติ (consensus) หากวิธีการดังกล่าว
ไม่สามารถหาข้อยุติได้ ประธานกรรมการสามารถตัดสินโดยใช้เสียงข้างมาก (majority vote) 
โดยให้กรรมการในที่ประชุมลงมติในกระดาษโดยไม่ระบุชื่อ ส่วนกรรมการที่ประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ให้ลงมติผ่านข้อความใน Application Zoom โดยจะมีการ Capture หน้าจอ
แล้วนับคะแนน เลขานุการคณะกรรมการต้องบันทึกคะแนนเสียงที่เห็นด้วย (vote for) ไม่
เห็นด้วย (vote against) และงดออกเสียง (abstain) ไว้ด้วย และผลการตัดสินจะถูกบันทึกไว้
เป็นลายลักษณ์อักษร กรณีที่คะแนนเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่ากัน ให้ประธานในที่
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ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
5.3.6 ผลการตัดสินโครงการวิจัยใหม่อาจเป็นข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

1) เห็นชอบ (approval/favorable opinion) หมายถึง การวิจัยที่เสนอมีความเหมาะสม
ด้านจริยธรรม ผู้วิจัยสามารถด าเนินการตามโครงการวิจัยที่เสนอได้ 

2) เห็นชอบหลั งผู้ วิจัยปรับปรุงโครงการวิจัย  (modifications required prior to its 
approval/favorable opinion) หมายถึง ผู้ วิจัยต้องด าเนินการแก้ ไขเอกสาร ตาม
ข้อแนะน าของที่ประชุมคณะกรรมการ และน าเสนอโครงการวิจัยที่แก้ไขแล้วต่อประธาน
กรรมการ จะกระท าเมื่อที่ประชุมเห็นว่า สัดส่วนของความเสี่ยงต่อคุณประโยชน์นั้น 
ยอมรับได้ แต่มีข้อผิดพลาดหรือข้อที่ต้องแก้ไขให้สมบูรณ์ในส่วนอื่น ๆ เช่น 

ก. การเขียนเอกสารข้อมูลส าหรับอาสาสมัคร/ใบยินยอม มีเนื้อหาไม่ครบถ้วน หรือไม่
สมบูรณ์ ภาษาท่ีใช้ยากต่อการเข้าใจ  

ข. ไม่ได้แนบเอกสารมาด้วยตามที่ระบุไว้ในโครงการวิจัย  ประธานกรรมการ ในที่
ประชุม จะมอบหมายให้เลขานุการ หรือกรรมการ 2 คน เป็นผู้ทบทวนพิจารณา
การแก้ไขท่ีส่งกลับมาแล้วเสนอผลการทบทวนพิจารณาต่อประธานกรรมการ 

3) ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะแล้วน าเข้าพิจารณาอีกครั้งในที่ประชุม (resubmission) ยังไม่
พิจารณาตัดสิน เนื่องจากต้องมีการศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติม หรือต้องปรับปรุงมาก กระท าเมื่อ
ที่ประชุมเห็นว่าสัดส่วนของความเสี่ยงต่อคุณประโยชน์นั้น ยังไม่ผ่านเกณฑ์ยอมรับหรือไม่
สามารถประเมินได้ ต้องแก้ไขโครงการวิจัยอย่างมาก และ/หรือให้เอกสารข้อมูลเพิ่มเติม 

4) ไม่เห็นชอบ (disapprove/negative opinion) หมายถึง การออกแบบวิจัย หรือสัดส่วน
ของความเสี่ยงต่อคุณประโยชน์ ไม่สามารถยอมรับด้านจริยธรรม ตามเหตุผลที่ที่ ประชุม
ระบุ 

 
ในกรณีที่เป็นการวิจัยในเด็ก ให้จัดประเภทการวิจัยตาม 45 CFR 46 Subpart D 

ดังนี้ 
§46.404   Research not involving greater than minimal risk. 
§46.405   Research involving greater than minimal risk but presenting 

the prospect of direct benefit to the individual subjects. 
§46.406   Research involving greater than minimal risk and no 

prospect of direct benefit to individual subjects, but likely 
to yield generalizable knowledge about the subject's 
disorder or condition. 
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§46.407   Research not otherwise approvable which presents an 
opportunity to understand, prevent, or alleviate a serious 
problem affecting the health or welfare of children. 

 
5.3.7 พิจารณาความถ่ีของรายงานความก้าวหน้า   

ในกรณีที่ประชุมมีมติเห็นชอบ หรือ เห็นชอบหลังผู้วิจัยปรับปรุงโครงการวิจัยให้กรรมการ 
พิจารณาความถี่ของการส่งรายงานความก้าวหน้าเพ่ือ continuing review ว่าควรเป็น 3 
เดือน 6 เดือน หรือ 1 ปี หรืออิงจ านวนบุคคลที่รับเป็นอาสาสมัครโดยพิจารณาจาก 

1) ลักษณะความเสี่ยงอันเกิดจากการวิจัย (The nature of and any risks posed 
by the clinical investigation) 

2) ระดับความไม่ แน่ นอน เกี่ ย วกับความ เสี่ ย ง (The degree of uncertainty 
regarding the risks involved) 

3) สภ าพ เป ราะบ างขอ งก ลุ่ ม ตั ว อย่ า ง  (The vulnerability of the subject 
population) 

4) ความเชี่ยวชาญของผู้วิจัย (The experience of the clinical investigator in 
conducting clinical research) 

5) ปัญหาที่กรรมการเคยพบเกี่ยวกับผู้วิจัยหรือผู้สนับสนุน (The IRB’s previous 
experience with that investigator and/or sponsor (e.g., compliance 
history, previous problems with the investigator obtaining informed 
consent, prior complaints from subjects about the investigator)) 

6) อัตราการได้อาสาสมัครที่คาดการณ์ไว้ (The projected rate of enrollment) 
และ 

7) การรักษาที่ใหม่ (Whether the study involve novel therapies) 
5.3.8 ผลการพิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ เป็นไปตามบทท่ีเกี่ยวข้อง 

 
5.4 ภำยหลังกำรประชุม  

ด าเนินการออกจดหมายแจ้งผลการพิจารณาของกรรมการ HEC F26 รวมทั้งเอกสารรับรอง HEC 
F27 และ HEC F28 ผู้เข้าร่วมประชุม On site วางเอกสารโครงการวิจัยไว้ให้เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมต่อไป 
ส่วนผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเลกทรอนิกส์ลบเอกสารอิเลคทรอนิกส์จากคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลอย่าง
ถาวร เจ้าหน้าที่ลบไฟล์ใน Google drive 
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5.5 กำรเตรียมรำยงำนกำรประชุม เอกสำรรับรอง และหนังสือแจ้งผลกำรตัดสิน  
5.5.1 จัดเตรียมรายงานการประชุม  

1) เจ้าหน้าที่ส านักงานจริยธรรมการวิจัยรวบรวมแบบประเมินโครงการวิจัยจากกรรมการ ที่
เข้าร่วมประชุม 

2) เจ้าหน้าที่ส านักงานจริยธรรมการวิจัยร่างรายงานการประชุมโดยใช้เอกสารบันทึกรายงาน
การประชุม (HEC F50) ประกอบการเขียนรายงานการประชุม  

3) เขียนสรุปการอภิปรายและผลการพิจารณาให้กระชับและอ่านง่าย ให้แน่ใจว่าครอบคลุม
หัวข้อครบถ้วนในแต่ละส่วน 

4) ระบุหมายเลข (Version) และวันที่ของเอกสารโครงการที่กรรมการ ได้ท าการพิจารณา 
5) ตรวจสอบค าสะกด ไวยากรณ์ และบริบทของรายงานการประชุม 
6) แจ้งผลแบบไม่เป็นทางการให้ผู้วิจัยทราบทางอีเมล์ภายใน 5 วันท าการหลังการประชุม

เสร็จสิ้น ส าหรับรายงานการประชุมฉบับสมบูรณ์ท าให้เสร็จภายใน 10 วันท าการ หลังการ
ประชุมเสร็จสิ้น 

7) พิมพ์และเสนอร่างรายงานการประชุมแก่เลขานุการคณะกรรมการ เพ่ือตรวจทานความ
ถูกต้อง 

8) แก้ไขรายงาน และเสนอเลขานุการคณะกรรมการ  
9) รายงานการประชุมควรประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้ 

ก. ชื่อรายงานการประชุม 
ข. ครั้งที่ประชุม 
ค. วันที่ เวลา สถานที่ของการประชุม 
ง. รายนามผู้เข้าร่วมประชุม (ณ สถานที่ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) รายนามผู้ไม่เข้า

ร่วมประชุม 
จ. เวลาเริ่มประชุม 
ฉ. วาระและเรื่องที่ประชุมพิจารณา 
ช. เวลาเลิกประชุม 
ซ. ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
ฌ. ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

10)  รายละเอียดของโครงการวิจัยที่เสนอพิจารณา 
ก. ชื่อโครงการวิจัยทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และชื่อย่อ (หากมี) 
ข. ชื่อผู้วิจัยหลัก 
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ค. เลขที่ และวันที่เอกสารเสนอกรรมการ  
ง. เรื่องท่ีเสนอพิจารณา และผลการพิจารณา 

5.5.2 เตรียมหนังสือแจ้งผลการพิจารณา 
หนังสือแจ้งผลการพิจารณาประกอบด้วยหัวข้อเหล่านี้เป็นอย่างน้อย 
1) ชื่อโครงการวิจัยทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และชื่อย่อ (หากมี) 
2) รหัสโครงการวิจัย (ถ้ามี) 
3) ชื่อผู้วิจัยหลัก 
4) เลขที่ และวันที่เอกสารเสนอกรรมการ  
5) เรื่องท่ีเสนอพิจารณา 
6) วันที่ ครั้งที่ของการประชุมพิจารณา 
7) ผลการพิจารณาของกรรมการ (กรณีที่ยังไม่อนุมัติให้ด าเนินการวิจัย ต้องระบุเหตุผล ข้อ

ชี้แจง ข้อเสนอแนะของกรรมการอย่างชัดเจน) 
 

5.6 กำรรับรองรำยงำนกำรประชุม และหนังสือแจ้งผลกำรพิจำรณำ 
5.6.1 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของรายงานการประชุม 
5.6.2 ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ ลงนามและลงวันที่ ในรายงานการประชุม และเสนอ

เลขานุการคณะกรรมการ ลงนามและวันที่ โดยรายงานการประชุมจะถูกส่งให้แก่กรรมการ 
พร้อมเอกสารพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป เพ่ือพิจารณาและรับรองรายงานการประชุม 

5.6.3 เสนอประธานกรรมการลงนามในหนั งสือแจ้งผลการพิจารณา และเอกสารรับรอง 
(Certificate of Ethical Clearance) HEC F27 HEC F28 (ก รณี ที่ ผ ล ก ารตั ด สิ น เป็ น 
“เห็นชอบให้ด าเนินการวิจัย”) ทั้งนี ้
1) กรณีท่ีเห็นชอบโดยไม่มีการแก้ไข ให้วันที่เห็นชอบให้เป็นวันที่ประชุมพิจารณาโครงการ 
2) กรณีท่ีมีการปรับปรุงแก้ไข ให้ลงวันที่เห็นชอบเป็นวันที่ประธานกรรมการลงนามเห็นชอบ 
3) วันหมดอายุ นับจากวันที่เห็นชอบ 1 ปีหรือน้อยกว่านั้นตามมติที่ประชุม (การให้ความ

เห็นชอบให้ด าเนินการวิจัยเป็นแบบปีต่อปี)  
5.6.4 ส่งผลการพิจารณาอย่างเป็นทางการให้โครงการวิจัยทราบภายใน 10 วันท าการ หลังการ

ประชุม 
5.7 กำรจัดเก็บรำยงำนกำรประชุม เอกสำรรับรอง และหนังสือแจ้งผลกำรพิจำรณำ 

5.7.1 เก็บรายงานการประชุมต้นฉบับในแฟ้มกรรมการ ในส่วนรายงานการประชุม 
5.7.2 จัดเก็บส าเนาหนังสือโต้ตอบ เอกสารรับรอง หนังสือแจ้งผลการพิจารณา ไว้ในแฟ้ม
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โครงการวิจัย 
 

5.8 กำรส่งรำยงำนกำรประชุม เอกสำรรับรอง และหนังสือแจ้งผลกำรพิจำรณำ 
5.8.1 ส่งหนังสือแจ้งผลการตัดสินถึงผู้ยื่นขอ ในกรณี “เห็นชอบโครงการวิจัย” ให้แนบเอกสาร

รับรองไปด้วย 
5.8.2 ส่งส าเนารายงานการประชุมให้กรรมการ ไปพร้อมกับเอกสารอ่ืนๆ ในการประชุมครั้งต่อไป 

6. นิยำมศัพท์ 
ระเบียบวาระการประชุม 
(Agenda) 

เอกสารบันทึกรายการของเรื่องที่จะน าเสนอในที่ประชุมกรรมการ 
 

รายงานการประชุม  
(Minute) 

เอกสารบันทึกสิ่งต่างๆ  ที่อภิปรายหรือกระท าในการประชุม
กรรมการ 
 

องค์ประชุม  
(Quorum) 

จ านวนและองค์ประกอบของกรรมการ ที่ก าหนดไว้ส าหรับการ
พิจารณาตัดสินโครงการวิจัยอย่างเป็นทางการในที่ประชุม 
 

ฉันทามติ  
(Consensus) 

การเห็นชอบโดยไม่ต้องลงคะแนนเนื่องจากไม่มีการแสดงความเห็น
คัดค้าน 

 

7. ภำคผนวก  
HEC F46 จดหมายเชิญประชุมส าหรับกรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
HEC F47 จดหมายเชิญประชุมกรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
HEC F48   ตารางสรุปวาระการประชุม 
HEC F49 แบบตรวจสอบองคป์ระชุม 
HEC F50 แบบบันทึกรายงานการประชุม 

8. เอกสำรอ้ำงอิง 
8.1  WHO. Standards and operational guidance for ethics review of health-related research  

with human participants. Geneva: WHO Press, 2011. 
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8.2  International Council for Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals 
for Human Use (ICH). ICH Harmonised Guideline Integrated Addendum To ICH E6(R1): 
Guideline for Good Clinical Practice E6(R2). Current Step 4 version, dated 9 November 
2016 

8.3  ICH Harmonised Guideline. Addendum to ICH E11: Clinical Investigation of Medicinal 
Products in The Pediatric Population E11 (R1) Final version Adopted on 18 August 2017. 

8.4  Office for Human Research Protections (OHRP). Department of Health and Human 
Services. Guidance on Written IRB Procedures. Date: January 15, 2007. 

8.5  45 CFR 46 (US Code of Federal Regulations. Title 45 Public Welfare Department of 
Health and Human Services Part 46 Protection of Human Subjects) 

8.6 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2556. 
8.7  นิติ นวรัตน์ เสียงเอกฉันท์ต่างจากฉันทามติอย่างไร ไทยรัฐออนไลน์ 25 เมษายน 2556 (เข้าดู 29 

สิงหาคม 2558) 
8.8  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จัดท าโดย ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

ส านักงาน ก.พ. ส านักงาน ก.พ.ร. กรมบัญชีกลาง ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิตัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  
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บันทึกประวัติ SOP 
 
ผู้จัดท า ฉบับที่ แสดงการแก้ไขหลัก 

รศ.ดร.นิมิตร มรกต 1.0 พ.ศ. 2551 - 

รศ.ดร.นิมิตร มรกต 2.0 พ.ศ. 2554 1. แก้ไขตามข้อแนะน าของ SIDCER/FERCAP ในการตรวจเยี่ยมระหว่าง
วันที่ 24-26 กรกฎาคม 2551 โดยเพ่ิมรายละเอียดผลการตัดสินของ
กรรมการ 

2. แก้ไขการเขียนการอ้างอิงแบบฟอร์มให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
รศ.ดร.นิมิตร มรกต 2.1 พ.ศ. 2556 1. เปลี่ยนชื่อผู้ตรวจรายงานการประชุม ให้ถูกต้อง 

2. แก้ไขการเขียนการอ้างอิงแบบฟอร์มให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

รศ.ดร.นิมิตร มรกต 2.2 พ.ศ. 2558 1. แก้ไขการจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้องตามการปฏิบัติงานจริง     
2. แก้ไขการเขียนการอ้างอิงแบบฟอร์มให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

รศ.ดร.นิมิตร มรกต 3.0 พ.ศ. 2559 1. เพ่ิมรายละเอียดการเสนอชื่อกรรมการทบทวน 
2. เพ่ิมรายละเอียดการจัดส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
3. เพ่ิมรายละเอียดเกี่ยวกับองค์ประชุมของกรรมการ 
4.  เพ่ิมรายละอียดการพิจารณาโครงการวิจัยใหม่ 
5. เพ่ิมรายละเอียดผลการตัดสินของกรรมการ และรายละเอียดการ

ลงคะแนนเสียงหากผลการตัดสินไม่เป็นฉันทามติ 
6. เพ่ิมรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารรับรองโครงการวิจัย 
7. เพ่ิมนิยามศัพท์ค าว่า ฉันทามติ (Consensus) 
8. แก้ไขการเขียนการอ้างอิงแบบฟอร์มให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

รศ.นิมิตร มรกต 4.0 พ.ศ.2562 1. ตัดข้อก าหนดให้องค์ประชุมต้องมีผู้ มีความรู้ด้ านกฎหมายออก 
เปลี่ยนเป็นเงื่อนไขว่าหากเป็นโครงการที่เสี่ยงต่อการรับผิดทางกฎหมาย
ให้มีความเห็นจากกรรมการที่มีความรู้ทางกฎหมาย ทั้งนี้เพ่ือเพ่ิมความ
ยืดหยุ่นขององค์ประชุม แต่ไม่กระทบต่อความรอบคอบในการพิจารณา 

2. เพ่ิม categories ของการวิจัยในเด็กตาม 45 CFR 46 Subpart D 
3. แก้ไขเอกสารอ้างอิงให้เป็นฉบับใหม่ 
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ผู้จัดท า ฉบับที่ แสดงการแก้ไขหลัก 

รศ.นิมิตร มรกต 4.5 พ.ศ.2564 1. ปรับผลการตัดสินให้สอดคล้องกับบทอ่ืน 
2. เพ่ิมข้อ 5.3.8 ผลการพิจารณาเรื่องอ่ืนๆ  

รศ.นิมิตร มรกต 4.6 พ.ศ.2566 เพ่ิมรายละเอียดการประชุมภายในห้องประชุมร่วมกับการประชุมผ่าน
ระบบออนไลน์ 
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สำรบัญ 
 

 ล ำดับเร่ือง หน้ำ 
1 วัตถุประสงค์ 2 

2 ขอบเขต 2 

3 ความรับผิดชอบ 2 

4 แผนภูมขิั้นตอนการด าเนินการ 2 

5 รายละเอียดการด าเนินการ 2 

 5.1  ก่อนการประชุมกรรมการ 2 

 5.2  ระหว่างการประชุมกรรมการ 3 

 5.3  ภายหลังการประชุมกรรมการ 3 

6 นิยามศัพท์ 3 

7 ภาคผนวก 3 

8 เอกสารอ้างอิง 3 

 บันทึกประวัติ 4 
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1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการประชุมนัดพิเศษ  
1.2 เพ่ือเป็นแนวทางในการทบทวน พิจารณา และลงมต ิในเรื่องต่างๆ ของการประชุมนัดพิเศษ  

2. ขอบเขต 
วิธีด าเนินการมาตรฐานครอบคลุมการประชุมกรณีพิเศษ  ส าหรับเรื่องต่างๆ ที่ต้องการการพิจารณาโดย

กรรมการ นอกเหนือจากการประชุมตามก าหนดปกติ 

3. ควำมรับผิดชอบ 
ประธานกรรมการ เป็นผู้เรียกประชุมนัดพิเศษ 

4. แผนภูมิขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 
 

ล ำดับ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
1 ก่อนการประชุมกรรมการ  

 
กรรมการทบทวน 

2 ระหว่างการประชุมกรรมการ 
 

กรรมการ 

3 ภายหลังการประชุมกรรมการ 
 

เจ้าหน้าที่ส านักงาน 

5. รำยละเอียดกำรด ำเนินกำร 
5.1 ก่อนกำรประชุมกรรมกำร  

5.1.1 การประชุมนัดพิเศษ จะกระท าในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ ได้แก่  
1) มีเหตุการณ์ ไม่ พึงประสงค์ชนิดร้ายแรง  และไม่คาดคิดมาก่อน  (unexpected) ซึ่ ง

กรรมการทบทวนประเมินแล้วว่ามีความสัมพันธ์กับยาที่ใช้ในการศึกษา 
2) เรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับความเป็นความตายของอาสาสมัครที่เข้าร่วมในโครงการวิจัย 
3) เรื่องท่ีต้องการการพิจารณาเร่งด่วน เนื่องจากมีผลกระทบต่อชุมชนหรือเศรษฐกิจของชาติ 
4)  เรื่องอ่ืนๆ ที่ประธานกรรมการเห็นควรให้มีการประชุมนัดพิเศษ 

5.1.2 แจ้งใหก้รรมการ ทราบถึงการเชิญประชุมนัดพิเศษ  
5.1.3 เจ้าหน้าที่ส านักงานจริยธรรมการวิจัย จัดส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ประกอบด้วยวาระการ

ประชุมที่จะน าเข้าพิจารณาให้กรรมการ ที่จะเข้าร่วมประชุม  
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5.2 ระหว่ำงกำรประชุมกรรมกำร 
5.2.1 การประชุมนัดพิเศษ ต้องประกอบด้วยองค์ประชุมเช่นเดียวกับการประชุมกรรมการ 
5.2.2 การประชุมนัดพิเศษ ปฏิบัติตามวิธีด าเนินการมาตรฐานในเรื่องต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  

 
5.3 ภำยหลังกำรประชุมกรรมกำร 

การประชุมนัดพิเศษ ปฏิบัติตามวิธีด าเนินการมาตรฐานในเรื่องต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  

6. นิยำมศัพท์ 
การประชุมนัดพิเศษ  
Extra meeting  

การประชุมกรรมการ นอกเหนือจากการประชุมตามก าหนดปกติ 
ขั้นตอนและหลักการปฏิบัติจะเป็นไปตามแนวทางที่วางไว้ใน
วิธีด าเนินการมาตรฐาน  

 

 

7. ภำคผนวก 
- 

8. เอกสำรอ้ำงอิง 
8.1 WHO. Standards and operational guidance for ethics review of health-related research 

with human participants. Geneva: WHO Press, 2011. 
8.2  ICH Harmonised Guideline Integrated Addendum to ICH E6(R1): Guideline for Good 

Clinical Practice E6(R2) Current Step 4 version dated 9 November 2016.  
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บันทึกประวัติ SOP 
 

ผู้จัดท า ฉบับที่ แสดงการแก้ไขหลัก 
รศ.ดร.นิมิตร มรกต 1.0 พ.ศ. 2551 - 
รศ.ดร.นิมิตร มรกต 2.0 พ.ศ. 2554 1.  แก้ไขค าผิด 

2.  ขยายความหมายของการรายงานเหตุการณ์ไม่พึง
ประสงค์ชนิดร้ายแรงและไม่คาดคิดมาก่อน ให้ชัดเจน
ยิ่งขึ้น 

รศ.ดร.นิมิตร มรกต 2.1 พ.ศ. 2556 แก้ไขการเขียนการอ้างอิงแบบฟอร์มให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 

รศ.ดร.นิมิตร มรกต 3.0 พ.ศ. 2559 เพ่ิมรายละเอียดการจัดส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
รศ.ดร.นิมิตร มรกต 4.0 พ.ศ. 2562 แก้ไขเอกสารอ้างอิงให้เป็นฉบับใหม่ 
รศ.ดร.นิมิตร มรกต 4.5 พ.ศ. 2564 แก้ไขค าที่พิมพ์ผิด 
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สำรบัญ 
 

 ล ำดับเร่ือง หน้ำ 
1 วัตถุประสงค์ 2 

2 ขอบเขต 2 

3 ความรับผิดชอบ 2 

4 แผนภูมขิั้นตอนการด าเนินการ 2 

5 รายละเอียดการด าเนินการ 2 

 5.1  การบันทึกการติดต่อสื่อสาร 2 

 5.2  ข้อความบันทึกในเอกสาร/หนังสือ 3 

 5.3  การด าเนินการกับเรื่องที่มีการติดต่อสื่อสาร 3 

6 นิยามศัพท์ 3 

7 ภาคผนวก 3 

8 เอกสารอ้างอิง 3 

 บันทึกประวัติ 4 
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1. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับเลขานุการคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ส านักงานจริยธรรมการวิจัย ในการ

ติดต่อสื่อสารกับประธานกรรมการ 

2. ขอบเขต 
วิธีด าเนินการมาตรฐานครอบคลุมถึงการติดต่อสื่อสารโดยเป็นเรื่องส าคัญที่ประธานกรรมการ ที่ต้องการ

เน้นย้ ากับกรรมการ หรือโครงการวิจัย รวมถึงเรื่องท่ีประธานกรรมการ ต้องการให้บันทึกไว้เป็นหลักฐานด้วย 

3. ควำมรับผิดชอบ 
เมื่อมีการติดต่อสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย จะต้องมีการบันทึกในแบบบันทึกการสื่อสาร (HEC 

F51)  

4. แผนภูมิขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 
 

ล ำดับ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
1 การบันทึกการติดต่อสื่อสาร  

 
 

ประธานกรรมการ 
เลขานุการคณะกรรมการ และ

เจ้าหน้าที่ส านักงาน 
2 ข้อความในเอกสาร/หนังสือ 

 
 

เลขานุการคณะกรรมการ และ
เจ้าหน้าที่ส านักงาน 

 
3 การด าเนินการกับเรื่องที่มีการติดต่อสื่อสาร 

 
กรรมการ 

เลขานุการคณะกรรมการ และ
เจ้าหน้าที่ส านักงาน 

 

5. รำยละเอียดกำรด ำเนินกำร 
5.1 กำรบันทึกกำรติดต่อสื่อสำร 

วิธีการบันทึกการติดต่อสื่อสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร อาจท าได้หลายวิธี ได้แก่ การเขียนด้วยลายมือ 
การพิมพ์ การพิมพ์เก็บไว้ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การเก็บส าเนาหน้า E-mail หรือการเก็บส าเนาหน้า
สนทนาโปรแกรม Line 
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5.2 ข้อควำมบันทึกในเอกสำร/หนังสือ 
แบบบันทึกการสื่อสาร (HEC F51) ควรประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้  

1) วันที่ติดต่อสื่อสาร  
2) ข้อมูลเกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย ได้แก่ รหัสโครงการวิจัย ผู้วิจัย ผู้ให้ทุนวิจัย เป็นต้น  
3) ชื่อผู้ที่ติดต่อด้วย พร้อมทั้งท่ีอยู่ เบอร์โทรศัพท์ หรือ อีเมล  
4) สรุปข้อมูลที่ต้องการติดต่อสื่อสาร  
5) แผนการติดตามผล (ถ้ามี)  
6) ลงนามผู้บันทึกเอกสาร/หนังสือ 

 
5.3 กำรด ำเนินกำรกับเร่ืองที่มีกำรติดต่อสื่อสำร 

เมื่อบันทึกการสื่อสารแล้ว ท าส าเนาเอกสารเพ่ือแจกจ่าย หรือ เก็บไว้ ดังนี้ 
1) เก็บไว้กับแฟ้มโครงการวิจัยนั้นๆ หรือแฟ้มที่เก่ียวข้อง 
2) แจ้งหรือส่งเอกสารไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง  

6. นิยำมศัพท์ 
 -  

7. ภำคผนวก 
HEC F51   แบบบันทึกการสื่อสาร 

8. เอกสำรอ้ำงอิง 
 -  
  



 
 
  

ส ำนักงำนจริยธรรมกำรวิจัย 
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SOP number: 
RIHES HEC 24/V4.5 
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บทที่ 24 
กำรบันทึกกำรติดต่อสื่อสำร 

(Communication Records) 
 

บันทึกประวัติ SOP 
 

ผู้จัดท า ฉบบัที่ แสดงการแก้ไขหลัก 
รศ.ดร.นิมิตร มรกต 1.0 พ.ศ. 2551 - 
รศ.ดร.นิมิตร มรกต 2.0 พ.ศ. 2554 1.  แก้ไขขอบเขตและความรับผิดชอบในการใช้แบบ

บันทึกการติดต่อสื่อสาร ให้ถูกต้องตามปฏิบัติจริง 
2. แก้ไขการเขียนการอ้างอิงแบบฟอร์มให้เป็นไปใน

ทิศทางเดียวกัน 
รศ.ดร.นิมิตร มรกต 2.1 พ.ศ. 2556 แก้ไขการเขียนการอ้างอิงแบบฟอร์มให้เป็นไปใน

ทิศทางเดียวกัน 
รศ.ดร.นิมิตร มรกต 3.0 พ.ศ. 2559 1.  แก้ไขวัตถุประสงค์และขอบเขตในการใช้แบบ

บันทึกการติดต่อสื่อสาร โดยแก้ไขให้เป็นการที่
เลขานุ การคณ ะกรรมการ  และ เจ้ าหน้ าที่
ส านักงาน ติดต่อสื่อสารกับประธานกรรมการ 

2.  เปลี่ยนรายชื่อผู้รับผิดชอบกิจกรรมต่างๆ ใน
แผนภูมิข้ันตอนการด าเนินการ 

3. แก้ไขการเขียนการอ้างอิงแบบฟอร์มให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

รศ.ดร.นิมิตร มรกต 4.0 พ.ศ. 2562 แก้ไขหมายเลขแบบฟอร์ม 
รศ.ดร.นิมิตร มรกต 4.5 พ.ศ. 2564 เพ่ิมวิธีการบันทึกการติดต่อสื่อสารให้ทันตามยุคสมัย 
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สำรบัญ 
 

 ล ำดับเร่ือง หน้ำ 
1 วัตถุประสงค์ 2 

2 ขอบเขต 2 

3 ความรับผิดชอบ 2 

4 แผนภูมขิั้นตอนการด าเนินการ 2 

5 รายละเอียดการด าเนินการ 2 

 5.1  การรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย 2 

 5.2  การเก็บรักษาเอกสารโครงการวิจัย 3 

6 นิยามศัพท์ 3 

7 ภาคผนวก 3 

8 เอกสารอ้างอิง 3 

 บันทึกประวัติ 4 
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1. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเป็นแนวทางในการเตรียม รวบรวม และเก็บรักษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยที่ได้รับการ

พิจารณาให้ความเห็นชอบจากกรรมการ และโครงการวิจัยทีก่ าลังด าเนินการอยู่ ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการค้นหา 
และคงไว้ซึ่งการรักษาความลับของข้อมูล 

2. ขอบเขต 
วิธีด าเนินการมาตรฐานครอบคลุมการเตรียมความครบถ้วนของแฟ้มเอกสารโครงการวิจัย รวบรวมเพ่ือ

ความสะดวกในการค้นหา และเก็บรักษาเอกสารตามระยะเวลาที่ก าหนดของโครงการวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ทุกโครงการที่ได้รับการพิจารณาใหค้วามเห็นชอบจากกรรมการ 

3. ควำมรับผิดชอบ 
เลขานุการคณะกรรมการ  และเจ้าหน้าที่ส านักงานจริยธรรมการวิจัย มีหน้าที่จัดการเตรียม รวบรวม และ

เก็บรักษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย ตามระยะเวลาที่ก าหนด ทั้งนี้เพ่ือความสะดวกในการค้นหา และ
คงไว้ซึ่งการรักษาความลับของขอ้มูล 

4. แผนภูมิขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 
ล ำดับ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

1 การรวบรวมเอกสารที่เก่ียวข้องกับโครงการวิจัย 
 

เลขานุการคณะกรรมการ และ
เจ้าหน้าที่ส านักงาน 

2 การเก็บรักษาเอกสารโครงการวิจัย 
 

เลขานุการคณะกรรมการ และ
เจ้าหน้าที่ส านักงาน 

 

5. รำยละเอียดกำรด ำเนินกำร 
5.1 กำรรวบรวมเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรวิจัย 

5.1.1 เก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยเข้าแฟ้ม ตามล าดับที่เสนอ 
5.1.2 บันทึกลงในโปรแกรมบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลที่จัดเก็บประกอบด้วย 

1) ชื่อโครงการวิจัย 
2) รหัสโครงการวิจัย 
3) ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย 
4) เรื่องท่ีพิจารณา 
5) ช่องทางการพิจารณา 
6) ชื่อกรรมการทบทวน 
7) เลขที่เอกสารเสนอ/เลขที่เอกสารผลการพิจารณา (เลขที่ อว) 
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8) วันที่เอกสารเสนอ/วันที่เอกสารผลการพิจารณา 
9) ผลการพิจารณาโดยย่อ 

5.1.3 เอกสารเสนอกรรมการ และเอกสารผลการพิจารณาที่ได้ท าการบันทึกลงในแบบบันทึกแล้วจะ
เก็บไว้ในแฟ้มโครงการวิจัย โดยน าเอกสารเสนอ เก็บคู่กับเอกสารผลการพิจารณ า โดย
เรียงล าดับตามเลขที่เอกสารเสนอกรรมการ  

5.1.4 ข้อมูลที่บันทึกลงในแบบบันทึกข้อมูลโครงการวิจัย จะถูกพิมพ์ออกมาและจัดเก็บไว้ส่วนหน้า
ของแต่ละแฟ้ม 

5.1.5 สันแฟ้มโครงการวิจัยประกอบด้วย  
1) ชื่อโครงการวิจัย ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ(ถ้ามี)  
2) ชื่อย่อโครงการ (ถ้ามี) 
3) เล่มที่ (Volume) 
4) ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย 
5) ระยะเวลาที่อนุมัติให้ด าเนินการวิจัย 
6) รหัสแฟ้มเอกสารออกโดยส านักงานจริยธรรมการวิจัย 

 
5.2 กำรเก็บรักษำเอกสำรโครงกำรวิจัย 

5.2.1 เก็บรักษาแฟ้มเอกสารโครงการวิจัยไว้ในห้องที่ปลอดภัย และจ ากัดการเข้าถึง 
5.2.2 การจัดเก็บจะเรียงล าดับตามเลขที่แฟ้มเอกสาร 
5.2.3 โครงการวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้วจะท าการติดสติ๊กเกอร์ “สิ้นสุดโครงการวิจัย” และจะเก็บรักษาไว้

อย่างน้อย 3 ปี หลังจากการวิจัยเสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยจะเก็บแยกชั้นไว้ต่างหาก 
5.2.4 เมื่อครบก าหนดการเก็บรักษาเอกสารกรณี 5.2.3 เจ้าหน้าที่ส านักงานจริยธรรมการวิจัยจะ

ท าลายเอกสาร  
5.2.5  เอกสารของกรรมการ ได้แก่ รายงานการประชุม ความคิดเห็นของที่ปรึกษา หรือค าแนะน า

ของกรรมการ  โดยเอกสารต้นฉบับจะเก็บไว้ 10 ปี และเมื่อจะท าลายเอกสารต้นฉบับจะต้อง
จัดเก็บเป็นอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ไว้  

6. นิยำมศัพท์ 
- 

7. ภำคผนวก 
- 

8. เอกสำรอ้ำงอิง 
8.1.ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526. 
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บันทึกประวัติ SOP 
 

ผู้จัดท า ฉบับที่ แสดงการแก้ไขหลัก 
รศ.ดร.นิมิตร มรกต 1.0 พ.ศ. 2551 - 
รศ.ดร.นิมิตร มรกต 2.0 พ.ศ. 2554 1. แก้ไขตามข้อแนะน าของ SIDCER/FERCAP ในการ

ตรวจเยี่ยมระหว่างวันที่  24-26 กรกฎาคม 2551 
โดยให้เพ่ิมการประทับตรา “สิ้นสุดโครงการวิจัย” 
บนแฟ้มโครงการวิจัย 

2. แก้ไขการเขียนการอ้างอิงแบบฟอร์มให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

รศ.ดร.นิมิตร มรกต 2.1 พ.ศ. 2556 1.  ปรับแก้ ไขการรวบรวมเอกสารที่ เกี่ยวข้องกับ
โครงการวิจัย เนื่องจากเปลี่ยนวิธีบันทึกข้อมูล 

2. ยกเลิกแบบบันทึกข้อมูลโครงการวิจัย  เนื่องจาก
เปลี่ยนวิธีการบันทึกข้อมูล โดยใช้โปรแกรมเก็บฐาน 
ข้อมูลในคอมพิวเตอร์ 

รศ.ดร.นิมิตร มรกต 3.0 พ.ศ. 2559 1.  แก้ไขค าผิด 
2.  เพ่ิมรายละเอียดขั้นตอนก่อนท าลายเอกสาร โดย

ก่อนจะท าลายเอกสารจะท าการแจ้งผู้วิจัยก่อน 
รศ.ดร.นิมิตร มรกต 4.0 พ.ศ. 2562 เปลี่ยนหมายเลข Version ให้สอดคล้องกับบทอ่ืนๆ 
รศ.ดร.นิมิตร มรกต 4.5 พ.ศ. 2564 1.ปรับแก้ไขตามที่ปฏิบัติงานจริง  

2.เพ่ิมการเก็บรักษาเอกสารของกรรมการ  
3.เพิ่มเอกสารอ้างอิง 
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สำรบัญ 
 

 ล ำดับเร่ือง หน้ำ 
1 วัตถุประสงค์ 2 

2 ขอบเขต 2 

3 ความรับผิดชอบ 2 

4 แผนภูมขิั้นตอนการด าเนินการ 2 

5 รายละเอียดการด าเนินการ 2 

 5.1  เมื่อประธานกรรมการ รับทราบรายงานสิ้นสุดการวิจัย 2 

 5.2  การเก็บรักษาเอกสารโครงการวิจัย 2 

 5.3  การค้นเอกสารโครงการวิจัย 3 

6 นิยามศัพท์ 3 

7 ภาคผนวก 3 

8 เอกสารอ้างอิง 3 

 บันทึกประวัติ 4 
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1. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเป็นแนวทางในเก็บรักษาและค้นหาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติจาก

กรรมการ และผู้วิจัยรายงานสิ้นสุดการวิจัย เพ่ือสะดวกต่อการค้นหาและคงไว้ซึ่งการรักษาความลับของข้อมูล 

2. ขอบเขต 
วิธีด าเนินการมาตรฐานครอบคลุมการบริหารจัดการโครงการวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้องทุกโครงการที่

ได้รับการพิจารณาอนุมัติจากกรรมการ ได้แก่ การเก็บรักษาและการขอค้นเอกสารโครงการวิจัยโดยบุคคลอ่ืน 
เตรียมพร้อมในการถูกตรวจสอบ และคงไว้ซึ่งการรักษาความลับของข้อมูล 

3. ควำมรับผิดชอบ 
เจ้าหน้าที่ส านักงานจริยธรรมการวิจัย ที่มีหน้าที่บริหารจัดการ คือ เก็บรักษา และค้นหาเอกสารที่

เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย เตรียมพร้อมในการถูกตรวจสอบ และคงไว้ซึ่งการรักษาความลับของข้อมูล  

4. แผนภูมิขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 
 

ล ำดับ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
1 ภายหลังจากได้รับเอกสารเกี่ยวกับโครงการวิจัย  

 
เจ้าหน้าที่ส านักงาน 

2 การเก็บรักษาเอกสารโครงการวิจัย 
 

เจ้าหน้าที่ส านักงาน 

3 การค้นหาเอกสารโครงการวิจัย เจ้าหน้าที่ส านักงาน 
 

5. รำยละเอียดกำรด ำเนินกำร 
5.1 เมื่อประธำนกรรมกำร รับทรำบรำยงำนสิ้นสุดกำรวิจัย  

5.1.1 ตรวจสอบความครบถ้วนของแฟ้มเอกสารโครงการวิจัย (ดูใน SOP number:  25) 
5.1.2 เจ้าหน้าที่ส านักงานจริยธรรมการวิจัย แยกแฟ้มเอกสารโครงการวิจัยที่สิ้นสุดลง ออกจากส่วน

เก็บแฟ้มเอกสารโครงการวิจัยที่ก าลังด าเนินการอยู่ 
 

5.2 กำรเก็บรักษำเอกสำรโครงกำรวิจัย 
5.2.1 เก็บแฟ้มเอกสารโครงการวิจัย ในส่วนเก็บที่แยกเป็นสัดส่วน และง่ายต่อการค้นหาเพ่ือการ

ตรวจสอบ ในห้องที่ปลอดภัย และจ ากัดผู้เข้าถึงข้อมูล  
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5.2.2 การเก็บรักษาแฟ้มเอกสารโครงการวิจัย ต้องเก็บไว้อย่างน้อย 3 ปี ภายหลังจากการวิจัยเสร็จ
สิ้นสมบูรณ์แล้ว (ICH GCP 3.4)  

5.2.3 ลงข้อมูลโครงการวิจัย ในระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์  
 

5.3 กำรค้นหำเอกสำรโครงกำรวิจัย 
5.3.1 ตระหนักว่าเอกสารโครงการวิจัย เป็นเอกสารที่ต้องรักษาความลับ  
5.3.2 การขอค้นเอกสารโครงการวิจัยโดยบุคคลอ่ืน นอกเหนือจากกรรมการ ได้แก่ หัวหน้า

โครงการวิจัย ผู้ประสานงานโครงการวิจัย หรือเจ้าหน้าที่ของส านักงานจริยธรรมการวิจัย ต้อง
มีจดหมายร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษร และได้รับการลงนามอนุมัติจากหัวหน้าส านักงาน
จริยธรรมการวิจัย หากหัวหน้าส านักงานจริยธรรมไม่อยู่ ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่
แทน 

5.3.3 ผู้ร้องขอท าการค้นเอกสารโครงการวิจัย นอกเหนือจากกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ของส านักงาน
จริยธรรมการวิจัย ต้องใช้แบบค าร้องขอค้นเอกสารโครงการวิจัย (HEC F52) พร้อมทั้งลง
นามและวันที่ ในแบบบันทึกการขอค้นเอกสาร (HEC F53) 

5.3.4 เมื่อเสร็จสิ้นการทบทวนหรือตรวจสอบเอกสารโครงการวิจัย ต้องส่งคืนเอกสารโครงการวิจัย 
ให้เจ้าหน้าที่ส านักงานจริยธรรมการวิจัย เพ่ือน าไปเก็บรักษาไว้ในที่เดิม  

5.3.5 บันทึกชื่อและลงนามผู้ขอค้นเอกสารโครงการวิจัย พร้อมทั้งวันที่รับ ส่งคืน และเก็บเอกสาร 

6. นิยำมศัพท์ 
 -  

7. ภำคผนวก 
HEC F52 แบบค าร้องขอค้น/ขอส าเนาเอกสารโครงการวิจัย 
HEC F53 แบบบันทึกการขอค้นเอกสาร 

8. เอกสำรอ้ำงอิง 
8.1 WHO. Standards and operational guidance for ethics review of health-related research 

with human participants. Geneva: WHO Press, 2011. 
8.2 ICH Harmonised Guideline Integrated Addendum to ICH E6(R1): Guideline for Good 

Clinical Practice E6(R2) Current Step 4 version dated 9 November 2016. 
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บันทึกประวัติ SOP 
 

ผู้จัดท า ฉบับที่ แสดงการแก้ไขหลัก 
รศ.ดร.นิมิตร มรกต 1.0 พ.ศ. 2551 - 
รศ.ดร.นิมิตร มรกต 2.0 พ.ศ. 2554 1.  แก้ ไขผู้ รับผิดชอบในการเก็บและค้น เอกสาร

โครงการวิจัย 
2.  เพ่ิมผู้ปฏิบัติงานแทนหัวหน้าส านักงาน 
3.  แก้ไขการเขียนการอ้างอิงแบบฟอร์มให้เป็นไปใน

ทิศทางเดียวกัน 
รศ.ดร.นิมิตร มรกต 2.1 พ.ศ. 2556 ปรับ Bullet เป็นย่อหน้า 
รศ.ดร.นิมิตร มรกต 3.0 พ.ศ. 2559 แก้ไขค าผิดและแก้ไขการเขียนการอ้างอิงแบบฟอร์มให้

เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
รศ.ดร.นิมิตร มรกต 4.0 พ.ศ. 2562 แก้ไขเอกสารอ้างอิงให้เป็นฉบับใหม่ 
รศ.ดร.นิมิตร มรกต 4.5 พ.ศ. 2564 1.เพ่ิมรายละเอียดของขอบเขต และเพ่ิมเติมตัวอย่างของ

บุคคลอื่น 
2.แก้ไขค าผิด 
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สำรบัญ 
 

 ล ำดับเร่ือง หน้ำ 
1 วัตถุประสงค์ 2 

2 ขอบเขต 2 

3 ความรับผิดชอบ 2 

4 แผนภูมขิั้นตอนการด าเนินการ 2 

5 รายละเอียดการด าเนินการ 3 

 5.1  การเข้าถึงเอกสาร 3 

 5.2  การจัดแบ่งประเภทของเอกสารที่ต้องรักษาความลับ 3 

 5.3  การท าส าเนาเอกสารที่ต้องรักษาความลับ 3 

 5.4  แบบบันทึกการท าส าเนาเอกสาร 4 

6 นิยามศัพท์ 4 

7 ภาคผนวก 4 

8 เอกสารอ้างอิง 4 

 บันทึกประวัติ 5 
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1. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเป็นแนวทางในการด ารงไว้ซึ่งการรักษาความลับของเอกสารของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย 

หรือเอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

2. ขอบเขต 
 บทนี้ใช้กับเอกสารของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย 

2.1 วิธีด าเนินการมาตรฐานจะครอบคลุมถึงการจัดการกับเอกสารทุกขั้นตอน โดยรวมถึงการแจกจ่ายและ
การเก็บรักษาเอกสารต่างๆของกรรมการ รวมทั้งเอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

2.2 การท าส าเนาเอกสารที่ต้องรักษาความลับ โดยบุคคลผู้มีอ านาจทางกฎหมาย นอกเหนือจากกรรมการ 
ชุดปัจจุบัน หรือเจ้าหน้าที่ของส านักงานจริยธรรมการวิจัย ต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้าส านักงาน
จริยธรรมการวิจัย และผู้ร้องขอต้องลงนามในเอกสารการรักษาความลับ  

2.3 การท าส าเนาเอกสารที่ต้องรักษาความลับ โดยบุคคลผู้มีอ านาจทางกฎหมาย ต้องมีการบันทึกในแบบค า
ร้องการขอค้น/ขอส าเนาเอกสารโครงการวิจัย และบันทึกการท าส าเนาเอกสาร  

3. ควำมรับผิดชอบ 
การรักษาความลับของโครงการวิจัย เอกสารของกรรมการ และเอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นสิ่งส าคัญที่

กรรมการ และเจ้าหน้าที่ของส านักงานจริยธรรมการวิจัยทุกคน ต้องตระหนักและเคร่งครัดในการปฏิบัติตามค า
สัญญาในเอกสารเพ่ือการรักษาความลับ  

4. แผนภูมิขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 
ล ำดับ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

1 การเข้าถึงเอกสาร 
 

กรรมการ และ 
เจ้าหน้าที่ส านักงาน 

2 การจัดแบ่งประเภทของเอกสาร 
 

กรรมการ และ 
เจ้าหน้าที่ส านักงาน 

3 การท าส าเนาเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที่ส านักงาน 

4 แบบบันทึกการท าส าเนา เจ้าหน้าที่ส านักงาน 
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5. รำยละเอียดกำรด ำเนินกำร 
5.1 กำรเข้ำถึงเอกสำร 

กรรมการ และเจ้าหน้าที่ส านักงานจริยธรรมการวิจัย ต้องอ่าน เข้าใจ และยอมรับในข้อปฏิบัติ ต่อไปนี้ 
1) ลงนามในเอกสารข้อตกลงการรักษาความลับของโครงการวิจัยการรักษาความลับตาม SOP 

number: 04 ข้อตกลงรักษาความลับก่อนเริ่มปฏิบัติงาน 
2) สามารถเข้าถึงเอกสารทุกชนิดของเจ้าหน้าที่ส านักงานจริยธรรมการวิจัย 
3) สามารถร้องขอเพ่ือน าต้นฉบับและส าเนาของเอกสาร ของส านักงานจริยธรรมการวิจัย  ไปใช้เพ่ือ

งานของกรรมการ 
 

5.2 กำรจัดแบ่งประเภทของเอกสำรที่ต้องรักษำควำมลับ 
เอกสารที่ต้องรักษาความลับแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้ 

5.2.1  โครงการวิจัย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูล เอกสารการให้ความยินยอม
โดยได้รับข้อมูล เป็นต้น 

5.2.2  เอกสารของกรรมการ ได้แก่ รายงานการประชุม ความคิดเห็นของที่ปรึกษา หรือค าแนะน า
ของกรรมการ เป็นต้น 

5.2.3  จดหมายและเอกสารติดต่อ ได้แก่ หนังสือผลพิจารณาโครงการวิจัย จดหมายของกรรมการที่
ติดต่อกับผู้วิจัย ผู้สนับสนุนแหล่งทุน อาสาสมัคร ที่ปรึกษา ผู้ตรวจเยี่ยม เป็นต้น 

 

5.3 กำรท ำส ำเนำเอกสำรที่ต้องรักษำควำมลับ 
5.3.1 ผู้มีสิทธิในการขอท าส าเนาเอกสาร 

1) การท าส าเนาเอกสารข้อ 5.2.2 จะกระท าได้เมื่อน าไปใช้ในงานของกรรมการ ชุดปัจจุบัน
เท่านั้น 

2)  กรรมการ ชุดปัจจุบันเท่านั้น ที่สามารถร้องขอเพ่ือท าส าเนาเอกสารที่ต้องรักษาความลับ
ที่ระบุในข้อ 5.2.2 

3)  เจ้าหน้าที่ของส านักงานจริยธรรมการวิจัยเท่านั้น ที่สามารถด าเนินการท าส าเนาเอกสาร
เมื่อกรรมการ ชุดปัจจุบันร้องขอ 

5.3.2 การขอส าเนาเอกสาร 
1) การขอส าเนาเอกสารที่ต้องรักษาความลับ นอกเหนือจากกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ของ

ส านักงานจริยธรรมการวิจัย ได้แก่ ผู้มีอ านาจทางกฎหมาย ต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้า
ส านักงานจริยธรรมการวิจัย  ยกเว้นเอกสารในข้อ 5.2.2 ที่ต้องขออนุญาตจากประธาน
กรรมการ หรือเลขานุการคณะกรรมการ และผู้ร้องขอต้องลงนามในเอกสารการรักษา
ความลับ 
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2) การขอส าเนาเอกสารที่ต้องรักษาความลับโดยบุคคลอ่ืน ต้องบันทึกในแบบบันทึกการท า
ส าเนาเอกสาร (HEC F53) 

5.4 แบบบันทึกกำรท ำส ำเนำ 
5.4.1 แบบบันทึกการท าส าเนาเอกสาร ไม่ใช่เอกสารที่ต้องรักษาความลับ และสามารถตรวจสอบได้ 
5.4.2 แบบบันทึกหลักฐานการท าส าเนาเอกสารต้องประกอบด้วยชื่อและการลงนามของผู้รับส าเนา

เอกสาร ชื่อผู้ท าส าเนา จ านวนส าเนาเอกสาร และวันที่ที่ท าส าเนาเอกสาร 

6. นิยำมศัพท์ 
 -  

7. ภำคผนวก 
  - 

8. เอกสำรอ้ำงอิง 
8.1 WHO. Standards and operational guidance for ethics review of health-related research 

with human participants. Geneva: WHO Press, 2011. 
8.2 ICH Harmonised Guideline Integrated Addendum to ICH E6(R1): Guideline for Good 

Clinical Practice E6(R2) Current Step 4 version dated 9 November 2016. 



 

ส ำนักงำนจริยธรรมกำรวิจัย 
(Office of Research Ethics) 

SOP number: 
RIHES HEC 27/V4.5 

 
หน้ำ 5 จำก 5 

บทที่ 27 
กำรธ ำรงไว้ซึ่งควำมลับของเอกสำรของคณะกรรมกำรจริยธรรม

กำรวิจัย 
( Maintaining Confidentiality of HEC Documents) 

 

บันทึกประวัติ SOP 
 

ผู้จัดท า ฉบับที่ แสดงการแก้ไขหลัก 
รศ.ดร.นิมิตร มรกต 1.0 พ.ศ. 2551 - 
รศ.ดร.นิมิตร มรกต 2.0 พ.ศ. 2554 1.  เพ่ิมแบบบันทึกการท าส าเนาเอกสาร 

2.  แก้ไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์และขอบเขตในการรักษา
ความลับของเอกสารของกรรมการ 

3.  แก้ไขกระบวนการขอส าเนาเอกสารโดยยกเลิกการบันทึก
ในสมุดบันทึกหลักฐานการท าส าเนาเอกสาร แต่จะบันทึก
การท าส าเนาเอกสารไว้ในแบบบันทึกการท าส าเนา
เอกสาร รวมทั้งเพ่ิมรายละเอียดผู้มีอ านาจในการอนุญาต
ให้ส าเนาเอกสารได ้

4.  แก้ไขการเขียนการอ้างอิงแบบฟอร์มให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 

รศ.ดร.นิมิตร มรกต 2.1 พ.ศ. 2556 เปลี่ยน Bullet เป็นหมายเลขข้อเพ่ือความสะดวกในการ
อ้างอิงข้อความในบทย่อยต่างๆ 

รศ.ดร.นิมิตร มรกต 3.0 พ.ศ. 2559 แก้ไขค าผิดและแก้ไขการเขียนการอ้างอิงแบบฟอร์มให้เป็นไป
ในทิศทางเดยีวกัน 

รศ.ดร.นิมิตร มรกต 4.0 พ.ศ. 2562 แก้ไขเอกสารอ้างอิงให้เป็นฉบับใหม่ 
รศ.ดร.นิมิตร มรกต 4.5 พ.ศ. 2564 เพ่ิมรายละเอียดของผู้ขอส าเนาเอกสารให้ชัดเจนขึ้น 

 





 

ส ำนักงำนจริยธรรมกำรวิจัย 
(Office of Research Ethics) 

SOP number: 
RIHES HEC 28/V4.5 

 
หน้ำ 1 จำก 6 

บทที่ 28 
กำรตรวจสอบ และกำรตรวจตรำคณะกรรมกำรจริยธรรม

กำรวิจัย 
(Audit and Inspection of the HEC) 

 

สำรบัญ 
 

 ล ำดับเร่ือง หน้ำ 
1 วัตถุประสงค์ 2 

2 ขอบเขต 2 

3 ความรับผิดชอบ 2 

4 แผนภูมิขั้นตอนการด าเนินการ 2 

5 รายละเอียดการด าเนินการ 3 

 5.1  การรับและแจ้งการตรวจสอบ 3 

 5.2  การเตรียมรับการตรวจสอบ 3 

 5.3  การต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบ 3 

 5.4 การปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง 
5.5 เก็บรักษารายงานสรุปผลการด าเนินการตรวจสอบ/ตรวจ

เยี่ยม 

4 
4 

6 นิยามศัพท์ 4 

7 ภาคผนวก 4 

8 เอกสารอ้างอิง 5 

 บันทึกประวัติ 6 

 
 



 

ส ำนักงำนจริยธรรมกำรวิจัย 
(Office of Research Ethics) 

SOP number: 
RIHES HEC 28/V4.5 

 
หน้ำ 2 จำก 6 

บทที่ 28 
กำรตรวจสอบ และกำรตรวจตรำคณะกรรมกำรจริยธรรม

กำรวิจัย 
(Audit and Inspection of the HEC) 

 

1. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเป็นแนวทางในการเตรียมตัวรับการตรวจสอบและตรวจเยี่ยมการท างานของกรรมการ 

2. ขอบเขต 
วิธีด าเนินการมาตรฐานครอบคลุมการเตรียมตัวของกรรมการ และเจ้าหน้าที่ส านักงานจริยธรรมการวิจัย 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพเพ่ือรับการตรวจสอบ 

3. ควำมรับผิดชอบ 
ประธานกรรมการ กรรมการ เลขานุการคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ส านักงานจริยธรรมการวิจัย ต้อง

ปฏิบัติงานตามแนวทางที่ระบุในวิธีด าเนินการมาตรฐาน และเตรียมพร้อมในการเตรียมเอกสาร  และตอบค าถาม 
ระหว่างการประเมิน ตรวจสอบ หรือตรวจตราของคณะกรรมการตรวจสอบ  

4. แผนภูมิขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 
 

ล ำดับ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
1 การรับและแจ้งการตรวจสอบ 

 
ประธานกรรมการ หรือ 
ผู้อ านวยการสถาบันฯ 

2 การเตรียมรับการตรวจสอบ 
 
 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 

เลขานุการคณะกรรมการ และ 
เจ้าหน้าที่ส านักงาน 

3 การต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 

เลขานุการคณะกรรมการ และ 
เจ้าหน้าที่ส านักงาน 

4 การปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง 
 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 

เลขานุการคณะกรรมการ และ 
เจ้าหน้าที่ส านักงาน 

5 การเก็บรักษารายงานสรุปผลการตรวจสอบ/
ตรวจเยี่ยม 

เลขานุการคณะกรรมการ และ 
เจ้าหน้าที่ส านักงาน 

 



 

ส ำนักงำนจริยธรรมกำรวิจัย 
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SOP number: 
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หน้ำ 3 จำก 6 

บทที่ 28 
กำรตรวจสอบ และกำรตรวจตรำคณะกรรมกำรจริยธรรม

กำรวิจัย 
(Audit and Inspection of the HEC) 

 

5. รำยละเอียดกำรด ำเนินกำร 
5.1 กำรรับและแจ้งกำรตรวจสอบ 

5.1.1 ประธานกรรมการ ประชุมกรรมการเพ่ือลงมติขอรับการตรวจสอบ 
5.1.2 ประธานกรรมการ หรือ เลขานุการคณะกรรมการ รับทราบก าหนดการตรวจสอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ  
5.1.3 ประธานกรรมการ แจ้งใหเ้ลขานุการคณะกรรมการ และผู้อ านวยการสถาบันฯ ทราบ  
5.1.4 ประธานกรรมการ มอบหมายให้กรรมการ เลขานุการคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ส านักงาน 

เตรียมความพร้อมรับการตรวจสอบ  
 

5.2 กำรเตรียมรับกำรตรวจสอบ 
5.2.1 ศึกษารายการเตรียมรับการตรวจสอบ (HEC F54) 
5.2.2 ด าเนินการตามรายการเตรียมรับการตรวจสอบ 
5.2.3 อ่านทบทวนวิธีด าเนินการมาตรฐาน 
5.2.4 ตรวจสอบว่าเอกสารต่างๆ ได้รับการเก็บรักษาในที่ท่ีเหมาะสม 
5.2.5 ตรวจสอบความครบถ้วนของแฟ้มเอกสารโครงการวิจัย 
5.2.6 เตรียมห้องประชุมและอุปกรณ์ท่ีต้องใช้ 
5.2.7 แจ้งวันเวลาของการตรวจสอบ พร้อมทั้งนัดหมายกรรมการ และเจ้าหน้าที่ของส านักงาน

จริยธรรมการวิจัย เพ่ือเข้าร่วมในการตรวจสอบ 
 

5.3 กำรตอ้นรับคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
5.3.1 ประธานกรรมการ กรรมการ เลขานุการคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ส านักงานจริยธรรมการ

วิจัยต้อนรับและน าคณะกรรมการตรวจสอบ/ตรวจตรามายังห้องประชุมที่เตรียมไว้  
5.3.2 กรรมการ และเจา้หน้าที่ส านักงานจริยธรรมการวิจัย เขา้ร่วมในการประชุม  
5.3.3 เริ่มการประชุม โดยคณะกรรมการตรวจสอบแจ้ งวัตถุประสงค์  และระบุสิ่งที่ต้องการ

ตรวจสอบ  
5.3.4 ประธานกรรมการ กรรมการ เลขานุการคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ของส านักงานจริยธรรม

การวิจัย ตอบค าถามของคณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยความสุภาพ ชัดเจน และตรงประเด็น  
5.3.5 ค้นหาและจัดเตรียมข้อมูลหรือแฟ้มเอกสารที่คณะกรรมการตรวจสอบ/ตรวจตราร้องขอ  
5.3.6 เลขานุการคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ส านักงานจริยธรรมการวิจัยจดบันทึกค าวิจารณ์และ

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ/ตรวจตรา 
 



 

ส ำนักงำนจริยธรรมกำรวิจัย 
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บทที่ 28 
กำรตรวจสอบ และกำรตรวจตรำคณะกรรมกำรจริยธรรม

กำรวิจัย 
(Audit and Inspection of the HEC) 

 

5.4 กำรปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง 
5.4.1 เลขานุการคณะกรรมการ น าเสนอรายงานสรุปผลการตรวจสอบในที่ประชุมกรรมการ  
5.4.2 ประธานกรรมการ ด าเนินการอภิปรายเพื่อหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง 
5.4.3 ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 
5.4.4 ด าเนินการตรวจสอบภายใน 
5.4.5 ประเมินผลจากการตรวจสอบติดตามภายใน 
5.4.6 รายงานสรุปผลลัพธ์ต่อประธานกรรมการ 

 
5.5 เก็บรักษำรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตรวจสอบ/ตรวจเยี่ยม 

5.5.1 เก็บรักษารายงานสรุปผลการตรวจสอบ/ตรวจตรา ของคณะกรรมการตรวจสอบ/ตรวจตรา 
ในแฟ้ม “การตรวจสอบ/ตรวจตรา” 

5.5.2 เอกสารสรุปผลจากการตรวจสอบติดตามภายใน เก็บไว้ในแฟ้ม “การตรวจสอบ/ตรวจตรา” 

6. นิยำมศัพท์ 
การตรวจสอบ 
(Audit) 

การประเมินกระบวนการอนุมัติโครงการวิจัยและเอกสารอย่างเป็นระบบ
และเป็นอิสระ เพ่ือตรวจสอบว่ากระบวนการทบทวนพิจารณาและการ
อนุมัติโครงการวิจัยมีการด าเนินการ มีการบันทึกข้อมูล และมีการรายงาน
อย่างถูกต้องตรงตามวิธีด าเนินการมาตรฐานที่ก าหนด และเป็นไปตามหลัก
จริยธรรม ได้แก่ การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดีของ International 
Conference on Harmonization (ICH) Good Clinical Practice หรือ 
ICH GCP, Declaration of Helsinki และระเบียบข้อบังคับ 
   

การตรวจตรา  
(Inspection) 

ปฏิบัติการโดยผู้มีอ านาจหน้าที่ในการทบทวนเอกสาร สถานที่ บันทึก และ
ทรัพยากรอ่ืนๆ ซึ่งผู้ตรวจตราเห็นว่าเกี่ยวข้องกับการทดลองทางคลินิก และ
อาจด าเนินการที่สถานที่ด าเนินการวิจัย สถานที่ของผู้ให้ทุนวิจัย และ/หรือ 
องค์กรที่รับวิจัยตามสัญญา ส านักงานจริยธรรมการวิจัย หรือที่อ่ืนๆ ตาม
ผู้ตรวจตราเห็นเหมาะสม 
 

7. ภำคผนวก 
HEC F54   รายการส าหรับเตรียมรับการตรวจสอบ/ตรวจตรา 
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(Office of Research Ethics) 

SOP number: 
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บทที่ 28 
กำรตรวจสอบ และกำรตรวจตรำคณะกรรมกำรจริยธรรม

กำรวิจัย 
(Audit and Inspection of the HEC) 

 

8. เอกสำรอ้ำงอิง 
8.1 WHO. Standards and operational guidance for ethics review of health-related research 

with human participants. Geneva: WHO Press, 2011. 
8.2  ICH Harmonised Guideline Integrated Addendum to ICH E6(R1): Guideline for     Good 

Clinical Practice E6(R2) Current Step 4 version dated 9 November 2016.  
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บันทึกประวัติ SOP 
 

ผู้จัดท า ฉบับที่ แสดงการแก้ไขหลัก 
รศ.ดร.นิมิตร มรกต 1.0 พ.ศ. 2551 - 
รศ.ดร.นิมิตร มรกต 2.0 พ.ศ. 2554 1.  แก้ไขค าผิด 

2.  เพ่ิมบทบาทและหน้าที่ของเลขานุการคณะกรรมการ 
และเจ้าหน้าที่ส านักงานจริยธรรมการวิจัยในการต้อนรับ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

รศ.ดร.นิมิตร มรกต 3.0 พ.ศ. 2559 แก้ไขค าผิดและแก้ไขการเขียนการอ้างอิงแบบฟอร์มให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

รศ.ดร.นิมิตร มรกต 4.0 พ.ศ. 2562 แก้ไขเอกสารอ้างอิงให้เป็นฉบับใหม่ 
รศ.ดร.นิมิตร มรกต 4.0 พ.ศ. 2562 เปลี่ยนหมายเลข Version ให้สอดคล้องกับบทอ่ืนๆ 
รศ.ดร.นิมิตร มรกต 4.5 พ.ศ. 2564 เปลี่ยนหมายเลข Version ให้สอดคล้องกับบทอ่ืนๆ 

 





 

ส ำนักงำนจริยธรรมกำรวิจัย 
(Office of Research Ethics) 

SOP number: 
RIHES HEC 29/V1.5 

 
หน้ำ 1 จำก 5 

บทที่ 29 
กำรยอมรับ CREC ให้พิจำรณำโครงกำรวิจัยพหุสถำบัน 

(Reliance on CREC for Ethical Review of 
Multicenter Study) 

 

สำรบัญ 
 

 ล ำดับเรื่อง หนำ 
1 วัตถุประสงค์ 2 

2 ขอบเขต 2 

3 ความรับผิดชอบ 2 

4 แผนภูมิข้ันตอนการด าเนินงาน 2 

5 รายละเอียดการปฏิบัติ 3 

 5.1  การพิจารณาโครงการวิจัยครั้งแรก 3 

 5.2  การรับรองโครงการวิจัย  3 

 5.3  การพิจารณาโครงการวิจัยภายหลังการรับรองจาก CREC 3 

6 นิยามศัพท์ 4 

7 ภาคผนวก 4 

8 เอกสารอางอิง 4 

 บันทึกประวัติ  5 
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1. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือแสดงเกณฑ์การยอมรับให้คณะกรรมการกลางฯ เป็นผู้พิจารณาโครงการวิจัยพหุสถาบัน  รวมถึง

แนวทางการจัดการ การทบทวนพิจารณา และการอนุมัติโครงการ ทั้งนี้เป็นไปเพ่ือการประหยัดทรัพยากรและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการพิจารณา 

2. ขอบเขต 
วิธีด าเนินการมาตรฐานครอบคลุมเฉพาะ multicenter study ที่ในทีมวิจัยมีผู้วิจัยสังกัดสถาบันวิจัย

วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

3. ควำมรับผิดชอบ 
คณะกรรมการพิทักษ์สิทธิฯ มีหนาที่พิจารณา local issues แล้วแจ้งผลการพิจารณาแก่ CREC และหาก 

CREC ให้ความเห็นชอบแล้ว ต้องออกเอกสารรับรองให้กับนักวิจัยในสังกัดต่อไป  

4. แผนภูมิขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 
4.1 กำรพิจำรณำโครงกำรวิจัยคร้ังแรก 

 
ล ำดับ กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

1 รับโครงการวิจัยจาก CREC 
 

เจ้าหน้าที่ส านักงาน 
จริยธรรมการวิจัย 

2 ประเมิน Local Issue  ผู้แทนสถาบัน 

4.2 กำรรับรองโครงกำรวิจัย 

ล ำดับ กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 
1 รับเอกสารรับรองจาก CREC 

 
เจ้าหน้าที่ส านักงาน 
จริยธรรมการวิจัย 

2 ออกหนังสือแจ้งผู้วิจัย ประธานกรรมการ/เจ้าหน้าที่
ส านักงาน 

จริยธรรมการวิจัย 
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4.3 กำรพิจำรณำโครงกำรวิจัยภำยหลังผ่ำนกำรรับรองจำก CREC  

ล ำดับ กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 
1 รับเอกสารโครงการวิจัย 

 
เจ้าหน้าที่ส านักงาน 
จริยธรรมการวิจัย 

2 เสนอผู้แทนสถาบันฯ 
 

ผู้แทนสถาบันฯ 

3 ออกหนังสือแจ้งผู้วิจัย ประธานกรรมการ/เจ้าหน้าที่
ส านักงาน 

จริยธรรมการวิจัย 

5. รำยละเอียดกำรด ำเนินกำร 
5.1 กำรพิจำรณำโครงกำรวิจัยคร้ังแรก 

5.1.1 การรับโครงการวิจัยจาก CREC 
เจ้าหน้าที่ส านักงานจริยธรรมการวิจัย รับโครงการวิจัยและแบบประเมิน local issues, CV, 
สรุปโครงการวิจัย จาก CREC 

5.1.2 การประเมิน Local Issue  
5.1.2.1 ส่งแบบประเมิน Local Issue ให้ตัวแทนสถาบันฯประเมิน 
5.1.2.2 ผู้แทนส่งผลการประเมินมายังส านักงานจริยธรรมภายใน 3 วันท าการ 
5.1.2.3 ส านักงานจริยธรรมการวิจัย ส่งผลการประเมิน Local Issue ให้ CREC 

5.2 กำรรับรองโครงกำรวิจัย  
5.2.1 การรับเอกสารรับรองโครงการวิจัยจาก CREC  

5.2.1.1 เจ้าหน้าทีส่ านักงาน รับเอกสารรับรองโครงการวิจัยจาก CREC พร้อมกับ CD 
บันทึกโครงการวิจัยและเอกสารอื่น 

5.2.1.2 ออกเอกสารรับรองของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย วันที่อิงตามของ 
CREC เสนอต่อประธานกรรมการ เพ่ือลงนามโดยผ่านผู้แทนสถาบันฯ 

5.2.1.3 การออกหนังสือแจ้งผู้วิจัย 
ส านักงาน ส่งเอกสารรับรองที่ลงนามแล้วให้นักวิจัย และส าเนาแจ้ง CREC 

5.3 กำรพิจำรณำโครงกำรวิจัยภำยหลังผ่ำนกำรรับรองจำก CREC  
5.3.1 การรับเอกสารโครงการวิจัย 

เจ้าหน้าที่ส านักงาน รับเอกสารโครงการวิจัยจาก CREC (amendment, progress report, 
SAE, protocol deviation, close study report) 
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5.3.2 เสนอต่อผู้แทนสถาบันฯ 
เสนอเอกสารโครงการวิจัยต่อผู้แทนสถาบันฯ เพ่ือลงความเห็นว่าเห็นควรอนุมัติ เห็นชอบ 
หรือรับทราบ จากนั้นเสนอประธานกรรมการ พิจารณาลงนาม ทั้งนี้ให้อิง CREC 18  

5.3.3 ออกหนังสือแจ้งผู้วิจัย 
ส่งเอกสารที่ประธานกรรมการ ลงนามแล้วให้นักวิจัย และส าเนาแจ้ง CREC 

 กระบวนการทั้ง 3 ขั้นตอน รวมไม่เกิน 7 วันท าการ 

6. นิยำมศัพท์ 
CREC คณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน (Central 

Research Ethics Committee) ภายใต้การก ากับดูแลของ
มูลนิธิส่งเสริมการวิจัยในคนในประเทศไทย 

ผู้แทนสถำบันฯ กรรมการพิทักษ์สิทธิ์ฯ ที่สังกัดสถาบันฯ และด ารงต าแหน่ง
เลขานุการคณะกรรมการ ที่ได้รับมอบหมายจากสถาบันวิจัย
วิ ท ย าศ า ส ต ร์ สุ ข ภ าพ ให้ พิ จ า ร ณ า  local issue ต า ม
วิธีด าเนินการตามมาตรฐานของ CREC และท าหน้าที่อ่ืนหาก
จ าเป็นในการร่วมมือกับ CREC 

7. ภำคผนวก 
 -  

8. เอกสำรอ้ำงอิง 
8.1 WHO. Standards and operational guidance for ethics review of health-related research 

with human participants. Geneva: WHO Press, 2011. 
8.2 ICH Harmonised Guideline Integrated Addendum to ICH E6(R1): Guideline for Good 

Clinical Practice E6(R2) Current Step 4 version dated 9 November 2016. 
8.3 US DHHS. Guidance for Industry Using a Centralized IRB Review Process in Multicenter 

Clinical Trials March 2006 Procedural  
8.4 Final NIH Policy on the Use of a Single Institutional Review Board for Multi-Site 

Research Notice Number: NOT-OD-16-094 Key Dates Release Date: June 21, 2016 
Effective Date: New Date - January 25, 2018 

8.5 CREC Standard operating procedures CREC 18 การท างานร่วมกันระหว่างคณะกรรมการกลางฯ 
และคณะกรรมการจริยธรรมของสถาบัน (Co-operation between CREC and Local Institutional 
Review Board) 
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บันทึกประวัติ SOP 
 

ผู้จัดท า ฉบับที่ แสดงการแก้ไขหลัก 
รศ.ดร.นิมิตร มรกต 1.0 พ.ศ. 2562 - 
รศ.ดร.นิมิตร มรกต 1.5 พ.ศ. 2564 1. แก้ไขค าให้สอดคล้องกัน 

2.เพิ่มขยายนิยามศัพท์ให้ชัดเจน 
3.เพิ่มเอกสารอ้างอิง 
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สำรบัญ 
 

   ล ำดับเร่ือง หนำ 
1 วัตถุประสงค์ 2 

2 ขอบเขต 2 

3 ความรับผิดชอบ 2 

4 แผนภูมิข้ันตอนการด าเนินงาน 2 

5 รายละเอียดการปฏิบัติ 2 

 5.1  การรับโครงการวิจัย 2 

 5.2  การพิจารณา  2 

 5.3  การแจ้งผล 3 

6 นิยามศัพท์ 3 

7 ภาคผนวก 3 

8 เอกสารอางอิง 3 

9 บันทึกประวัติ  4 
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1. วัตถุประสงค ์
เพ่ือให้มีแนวทางการจัดการ การทบทวนพิจารณา และการอนุมัติโครงการวิจัย ตามข้อตกลงที่ลงนาม

ร่วมกันระหว่างสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2. ขอบเขต 
วิธีด าเนินการมาตรฐานครอบคลุมเฉพาะโครงการวิจัยที่ในทีมวิจัยมีผู้วิจัยหลักสังกัดทั้งสถาบันวิจัย

วิทยาศาสตร์สุขภาพ และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือ สังกัดสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
แต่มีผู้วิจัยร่วมสังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมีการด าเนินการวิจัยในคณะแพทยศาสตร์ด้วย 

3. ควำมรับผิดชอบ 
คณะกรรมการพิทักษ์สิทธิฯ มีหนาที่พิจารณาโครงการวิจัยครั้งแรก พิจารณาต่อเนื่อง และพิจารณา

รายงานอื่น ๆ จนกระทั่งการวิจัยยุติ/ระงับก่อนก าหนด หรือปิดโครงการวิจัย  
ส านักงานจริยธรรมการวิจัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีหน้าที่ประสานงานกับส านักงานจริยธรรม

การวิจัย คณะแพทยศาสตร์ เพ่ือให้การด าเนินการสอดคล้องกับวิธีด าเนินการมาตรฐาน  

4. แผนภูมิขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 
ล ำดับ กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

1 รับโครงการวิจัย 
 

เจ้าหน้าที่ส านักงาน 
จริยธรรมการวิจัย 

2 พิจารณา 
  

คณะกรรมการพิทักษ์สิทธิ์ฯ 

3 แจ้งผล เจ้าหน้าที่ส านักงาน 
จริยธรรมการวิจัย 

5. รำยละเอียดกำรด ำเนินกำร 
5.1 รับโครงกำรวิจัย 

5.1.1 เจ้าหน้าที่ส านักงานรับแบบยื่นขอรับการพิจารณาโครงการวิจัยใหม่ /การแก้ไขเพ่ิมเติม /
รายงานความก้าวหน้า/ รายงานอื่น ๆ และเอกสารประกอบ จากนักวิจัย  

5.1.2 ตรวจคุณสมบัติหัวหน้าโครงการวิจัย และผู้วิจัยร่วม ว่าเป็นไปตามข้อตกลง 
5.1.3 ด าเนินการตามวิธีด าเนินการมาตรฐานที่เก่ียวข้อง  

5.2 กำรพิจำรณำโครงกำรวิจัย  
5.2.1 คณะกรรมการพิทักษ์สิทธิ์ฯ พิจารณาโครงการวิจัยใหม่ /การแก้ไขเพ่ิมเติม /รายงาน

ความก้าวหน้า/ รายงานอ่ืน ๆ และเอกสารประกอบ  
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5.2.2 การพิจารณาอาจเป็นโดยวิธีเร่งด่วน หรือวิธีพิจารณาในที่ประชุม  ตามวิธีด าเนินการมาตรฐาน
ที่เก่ียวข้อง 

5.3 กำรแจ้งผล  
5.3.1 การแจ้งผลต่อนักวิจัย 

 เจ้าหน้าที่ส านักงาน ออกหนังสือรับรอง/ เห็นชอบ/ รับทราบ ส่งให้นักวิจัยภายในเวลาที่
ก าหนดตามวิธีด าเนินการมาตรฐานที่เก่ียวข้อง 

5.3.2 การแจ้งผลต่อคณะแพทยศาสตร์ 
 กรณีท่ีโครงการวิจัยขอยุติ/ระงับก่อนก าหนด หรือปิดโครงการวิจัย และคณะกรรมการ

พิทักษ์สิทธิ์ฯ ออกหนังสือรับทราบ ให้เจ้าหน้าที่ส่งส าเนาเอกสารดังกล่าวไปยังส านักงาน
จริยธรรมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์  

6. นิยำมศัพท ์
 - 

7. ภำคผนวก 
 - 

8. เอกสำรอ้ำงอิง 
- 
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บันทึกประวัติ SOP 
 

ผู้จัดท า ฉบับที่ แสดงการแก้ไขหลัก 
รศ.ดร.นิมิตร มรกต 1.0 พ.ศ. 2564 ฉบับแรก 

 

  


