
วิธีดําเนินการมาตรฐาน (Standard Operating Procedures) 
ของ 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน  
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

พ.ศ ๒๕๔๔* 

๑.    ขอกําหนดเกี่ยวกับสมาชิกภาพของคณะกรรมการฯ 
๑.๑ องคประกอบของคณะกรรมการฯ 

 คณะกรรมการฯประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจํานวนไมนอยกวา ๕ คน และในจํานวนนี้อยาง
นอย ๑ คนเปนบุคคลภายนอกคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี และอีก ๑ คน มีความถนัด
ในสาขาที่ไมใชวิทยาศาสตร 

๑.๒ วิธีแตงตั้งคณะกรรมการฯ 
คณะกรรมการฯไดรับการแตงตั้งจากคณบดีคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี     

 ประธานกรรมการ เลขานุการ และผูชวยเลขานุการจะไดรับการคัดเลือกโดยการใช         
ฉันทามติหรือเสียงขางมากของคณะกรรมการฯ เมื่อไดทําการคัดเลือกแลวใหนํารายชื่อเสนอตอ
คณบดีเพื่อทําการแตงตั้งตอไป 
 ทุกครั้งที่มีการแตงตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่หมดวาระ หรือในกรณีที่ประธาน
กรรมการหรือเลขานุการ หรือผูชวยเลขานุการพนจากตําแหนง ใหมีการคัดเลือกประธานกรรมการ 
หรือเลขานุการ หรือผูชวยเลขานุการใหม 
๒.    อายุการทํางานของคณะกรรมการฯ 

๒.๑ ระยะเวลาการเปนกรรมการ 
 กรรมการมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ๔ ป กรรมการที่พนตําแหนงตามวาระมีสิทธิ์      
ที่จะไดรับการแตงตั้งไดอีก 
  คณะกรรมการฯชุดแรกที่ไดรับการแตงตั้งตามคําสั่งคณะฯที่๒๙๓/๒๕๔๔”เร่ืองการแตง
ตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน”เมื่ออยูในตําแหนงครบ ๒ ป กรรมการกึ่งหนึ่งจะพนจาก
ตําแหนงโดยวิธีการจับฉลากและใหคณบดีแตงตั้งกรรมการมาแทนในจํานวนที่ไมนอยกวาจํานวน
กรรมการที่พนจากตําแหนงนั้นๆ 

๒.๒ วิธีการที่กรรมการพนจากตําแหนง 
นอกจากการพนจากตําแหนงตามขอ ๒.๑ แลวการใหกรรมการพนจากตําแหนงจะกระทํา

ไมไดเวนแตจะมีเหตุใดเหตุหนึ่งดังตอไปนี้ 
๒.๑.๑  ตาย 
๒.๑.๒ ลาออก 



  

๒.๑.๓ ตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ 

๒.๑.๔ เปนบุคคลลมละลาย 
๒.๑.๕ เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
๒.๑.๖ มีเหตุบกพรองอยางมากตอหนาที่หรือมีความประพฤติเสื่อมเสียอยางรายแรง และ

กรรมการเกินกึ่งหนึ่งเห็นสมควรใหออกจากตําแหนง 
๒.๓ วิธีการลาออก  

 กรรมการมีสิทธิ์ที่จะลาออกกอนการหมดวาระไดโดยใหแจงความจํานงเปนลายลักษณ
อักษรมายังประธานกรรมการ 

๒.๔ วิธีการแตงตั้งกรรมการทดแทน 
 ในกรณีที่มีกรรมการพนจากตําแหนงกอนหมดวาระ คณบดีอาจแตงตั้งผูอ่ืนเปนกรรมการ
แทนไดโดยผูที่ไดรับการแตงตั้งใหมจะดํารงตําแหนงแทนเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน 
ทั้งนี้ใหมีองคประกอบของคณะกรรมการฯตามขอ ๑.๑ 

๒.๕ วิธีแตงตั้งกรรมการเพิ่ม 
 คณบดีอาจแตงตั้งกรรมการเพิ่มได 

ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยู
ในตําแหนงใหผูที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการเพิ่มอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการ
ที่ไดรับแตงตั้งไวหลังสุด 
๓.  เงื่อนไขการแตงตั้งกรรมการ  

๓.๑ กรรมการเต็มใจที่จะเปดเผยชื่อ อาชีพและหนวยงานที่สังกัดตอสาธารณะ 
๓.๒ กรรมการเต็มใจที่จะเปดเผยรายรับและคาใชจายทั้งปวง (ถามี) ที่เกี่ยวของกับการทํางาน

ในฐานะกรรมการตอสาธารณะเมื่อมีการรองขอ 
๓.๓ กรรมการมีขอตกลงเรื่องการรักษาความลับที่เกี่ยวกับการพิจารณาของที่ประชุม การยื่น

เสนอโครงการ ขอมูลเกี่ยวกับอาสาสมัครและเรื่องอื่นๆที่ เกี่ยวของ นอกจากนั้นเจาหนาที่ใน        
สํานักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนทุกคนก็มีขอตกลงเรื่องการรักษาความลับใน
ลักษณะเชนเดียวกัน 

๔. อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการฯ 
 คณะกรรมการฯมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

๔.๑ มีอํานาจในการพิจารณาอนุมัติ ไมอนุมัติ ทบทวน ยับยั้ง หรือยุติโครงการศึกษาวิจัยและ
การทดลองในมนุษยของบุคลากรในสังกัดคณะฯตลอดจนบุคคลภายนอกที่เสนอโครงการศึกษา
วิจัยและการทดลองในมนุษยตอคณะกรรมการฯ 

 ในกรณีที่โครงการไมไดรับการอนุมัติหรือถูกยุติ ผูที่ยื่นเสนอโครงการมีสิทธิ์ที่จะยื่น
อุทธรณตอคณะกรรมการฯไดอีก ๑ คร้ังและการตัดสินครั้งนี้ถือวาเปนที่ส้ินสุด 



  

๔.๒  กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการพิจารณาโครงการศึกษาวิจัยและการทดลองในมนุษย 
๔๓  ตงตั้งคณะอนุกรรมการฯหรือคณะทํางานฯเพื่อชวยปฏิบัติงานในขอบแหงอํานาจหนาที่

ไดตามความจําเปนและความเหมาะสม 
๔.๔ รายงานผลการปฏิบัติงานตอคณบดีและคณะกรรมการประจําคณะฯปละ ๑ คร้ัง 
๔.๕ เร่ืองอื่นๆตามที่คณะฯหรือคณบดีมอบหมาย 

 ๕. ขอกําหนดเกี่ยวกับองคประชุม 
๕.๑  จํานวนต่ําสุดของคณะกรรมการฯที่จะครบองคประชุมตองมีเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวน

คณะกรรมการฯ  
๕.๒ เฉพาะกรรมการที่อยูในองคประชุมวาระนั้นเทานั้นจึงจะมีสวนรวมในการพิจารณาตัดสิน 

๖. วาระการประชุม 
 คณะกรรมการฯจะมีการประชุมอยางนอยเดือนละ ๑ คร้ัง โดยมีกําหนดวันและเวลาประชุม       
ที่ชัดเจนแนนอนแจงไวลวงหนา ในกรณีมีการทบทวนพิจารณาเรงดวนอาจจัดใหมีการประชุมโดย         
มีองคประชุมตามขอ ๕ 
๗. สํานักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน      

อยูที่สํานักงานวิจัยคณะฯ 
อาคารวิจัยและสวัสดิการ  
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
เลขที่  ๒๗๐ ถนนพระราม ๖ ราชเทวี กทม. ๑๐๔๐๐ 

๘.  การยื่นเสนอโครงการเพื่อพิจารณา 
๘.๑ วิธีการยื่นเสนอโครงการศึกษาวิจัยและการทดลองในมนุษยตอคณะกรรมการฯ เพื่อ

พิจารณาเห็นชอบมีได ๒ วิธีดังตอไปนี้ 
 ๘.๑.๑ การยื่นเสนอโครงการฉบับเต็มรูปแบบในกรณีศึกษาแบบไปขางหนา (prospective 
study) ที่เกี่ยวของกับ 

• การทําวิจัยที่เกี่ยวกับเภสัชผลิตภัณฑ 
• การทําวิจัยที่เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย 
• การทําวิจัยที่เกี่ยวกับการตรวจและรักษาทางรังสีวิทยา 
• การทําวิจัยเกี่ยวกับการผาตัด 
• การศึกษาวิจัยและการทดลองในมนุษยอ่ืนๆที่เกี่ยวของกับการศึกษาธรรมชาติ

ของโรคที่กระทําในรางกายมนุษย 
 



  

๘.๑.๒ การยื่นเสนอโครงการฉบับยอ (แบบ check list)  ไดแก  
• การศึกษาจากเวชระเบียนและระบบขอมูลซ่ึงบันทึกเชิงเวชระเบียน 
• การศึกษาดานระบาดวิทยา สังคมและจิตวิทยาที่อาจมีผลกระทบตอสังคม 

และจิตใจของผูเขารวมวิจัย (ในกรณีที่เปนบทความ บทสัมภาษณ แบบสอบถาม) 
• การศึกษาสิ่งสงตรวจเหลือใชจากงานประจํา 

 ๘.๒  ขอกําหนดในการยื่นเสนอโครงการ 
๘.๒.๑  เสนอบันทึกขอความถึงคณบดีผานหัวหนาภาควิชาที่สังกัด ในกรณีบุคคลภาย

นอกตองยื่นเสนอตอคณบดีคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
๘.๒.๒  รูปแบบโครงการที่ยื่นเสนอไดแกโครงการฉบับเต็มรูปแบบหรือโครงการฉบับ

ยอตามขอ8.1 ซ่ึงไดกําหนดไวในคูมือการขออนุมัติเพื่อการศึกษาวิจัยและการทดลองในมนุษยของ
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

๘.๒.๓  ภาษาไทยเปนภาษาที่ตองใชในเอกสารหลักโดยเฉพาะในเอกสารสรุปโครงการ
วิจัย เอกสารชี้แจงขอมูลคําแนะนําแกผูเขารวมโครงการ หนังสือยินยอม โดยไดรับการบอกกลาว
และเต็มใจ 

๘.๒.๔ โครงการวิจัยฉบับเต็มรูปแบบใหเสนอจํานวน ๑๕ ชุด สําหรับโครงการวิจัยฉบับ
ยอ (แบบ Check List) ใหเสนอ จํานวน ๔ ชุด 

๘.๒.๕ สงโครงการฉบับเต็มรูปแบบหรือโครงการฉบับยอจํานวน ๑ ชุดพรอมใบบันทึก
ขอความไปที่คณบดี สวนโครงการที่เหลือใหสงมาที่สํานักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย        
ในคนซึ่งทางเจาหนาที่จะแจงใหผูเสนอโครงการทราบวายังขาดเอกสารหรือขอมูลใดบาง การ
พิจารณาตัดสินจะเริ่มไดตอเมื่อผูเสนอโครงการไดดําเนินการใหเปนที่เรียบรอยแลวเทานั้น 

๘.๒.๖ วันที่ ๕ ของเดือนเปนวันลาสุดในการยื่นเสนอโครงการ วันพิจารณาคือวันพุธ       
ที่ ๓ ของเดือน การแจงผลเปนลายลักษณอักษรจะดําเนินการภายใน๑ - ๒ สัปดาหหลังการพิจารณา 

๘.๒.๗ โครงการศึกษาวิจัยและการทดลองในมนุษยที่ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก
ภาคเอกชนตองเสียคาธรรมเนียมสําหรับการพิจารณาโครงการเปนเงิน ๕,๐๐๐ บาท 
 ๘.๓  เอกสารที่ตองยื่นเสนอ  
 ผูที่ยื่นเสนอโครงการศึกษาวิจัยและการทดลองในมนุษยควรยื่นเอกสารทั้งหมด
ที่จําเปนตองใชในการทบทวนพิจารณาดานจริยธรรมอยางละเอียดและสมบูรณ ตามที่กําหนดไวใน
หนังสือคูมือการ ขออนุมัติเพื่อการศึกษาวิจัยและการทดลองในมนุษยของคณะแพทยศาสตรโรง
พยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

ในบางกรณีคณะกรรมการฯอาจขอใหผูวิจัยเสนอโครงการฉบับเต็มรูปแบบมาเพื่อการพิจารณาอีกครั้ง 
 



  

๙.   เนื้อหาสาระในการพิจารณา 
 คณะกรรมการฯจะพิจารณาโครงการศึกษาวิจัยและการทดลองในมนุษยที่ยื่นเสนอโดย
พิจารณาจากเนื้อหาสาระดังนี้ 

๙.๑ แงมุมทางวิทยาศาสตรในการออกแบบและการดําเนินการศึกษาวิจัย 
๙.๒ การคัดเลือกอาสาสมัคร 
๙.๓ การดูแลและคุมครองอาสาสมัคร 
๙.๔ การรักษาความลับของอาสาสมัคร 
๙.๕ กระบวนการการขอความยินยอม 
๙.๖ ขอพิจารณาในเรื่องชุมชน 

๑๐.  การพิจารณาตัดสิน 
๑๐.๑  การพิจารณาตัดสินโครงการศึกษาวิจัยและการทดลองในมนุษยทั่วไป (โครงการฉบับเต็ม

รูปแบบ) ใหใชฉันทามติหรือการใชเสียงขางมากขององคประชุมเปนเกณฑการตัดสิน 
๑๐.๒ โครงการวิจัยที่สงโครงการฉบับยอจะไดรับการพิจารณาโดยกรรมการอยางนอย ๓ คน       

ซ่ึงแตงตั้งโดยประธานกรรมการ ถาการพิจารณาผานการอนุมัติโดยเอกฉันทคณบดีและประธาน
กรรมการสามารถออกเอกสารรับรองใหแกผูยื่นเสนอโครงการวิจัยได เลยและใหนํามาแจง               
คณะกรรมการฯเพื่อทราบภายหลัง ถาการตัดสินไมเปนเอกฉันทใหนําโครงการเขาสูการพิจารณาของ
คณะกรรมการฯ 

๑๑.  การแจงผลการพิจารณา 
๑๑.๑  สํานักงานฯจะแจงผลการพิจารณาเปนลายลักษณอักษรภายในเวลา ๑ - ๒ สัปดาห 

ซ่ึงผลการพิจารณาอาจมีไดดังนี้ 
๑๑.๑.๑  ผานการพิจารณาเปนเอกฉันท 
๑๑.๑.๒ ผานการพิจารณาแบบมีขอแกไข แตไมตองเสนอเขาที่ประชุมคณะกรรมการฯ อีก 
๑๑.๑.๓ ผานการพิจารณาแบบมีขอแกไข และตองเสนอเขาที่ประชุมคณะกรรมการฯ 

พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
๑๑.๑.๔ ไมผานการพิจารณา 

 ๑๑.๒ โครงการที่ผานขบวนการโดยสมบูรณและไดรับอนุมัติใหดําเนินการวิจัยไดจะไดรับ
เอกสารรับรองที่ออกโดยคณบดีและประธานกรรมการ 
 
๑๒.  การเก็บรวบรวมเอกสาร  
               สํานักงานฯ จะเก็บเอกสารไวเปนเวลาอยางนอย ๓ ปหลังจากการศึกษาวิจัยเสร็จสิ้น  
 
 



  

๑๓.   การติดตาม  
๑๓.๑   คณะกรรมการฯจะมีการติดตามทบทวนพิจารณาในกรณี หรือเมื่อเกิดเหตุการณ          

ดัง ตอไปนี้ 
๑๓.๑.๑  มีการปรับปรุงแกไขโครงการที่อาจมีผลตอศักดิ์ศรี สิทธิ ความปลอดภัยและ                

/หรือความเปนอยูที่ดีของอาสาสมัคร 
 ๑๓.๑.๒ เกิดเหตุการณไมพึงประสงคที่รายแรงและไมไดคาดคิดมากอนที่เกี่ยวของกับ
การดําเนินการศึกษาวิจัยหรือผลิตภัณฑที่วิจัยรวมทั้งการแกไขโดยผูวิจัย ผูลงทุนและหนวยงาน 
ควบคุมระเบียบกฎหมาย 
 ๑๓.๑.๓ มีขอมูลใหมหรือเหตุการณใดๆที่อาจมีผลตออัตราสวนผลประโยชน/ความเสี่ยง
ของการศึกษาวิจัย 
 ๑๓.๒  คณะกรรมการฯจะแจงผลการตัดสินจากการติดตามทบทวนพิจารณาแกผูยื่นเสนอ 
โครงการใหทราบวาใหมีการปรับปรุงแกไขหรือระงับโครงการชั่วคราวหรือยุติโครงการหรือยืนยัน
วาคําอนุมัติเดิมยังมีผล 
 ๑๓.๓ ในกรณีที่มีการระงับหรือยุติการศึกษาวิจัยกอนกําหนดใหผูยื่นเสนอโครงการแจง        
คณะกรรมการฯถึงเหตุผลของการระงับหรือยุติโครงการ รวมทั้งควรสงผลสรุปการศึกษาวิจัยขอมูล
ที่มีกอนการระงับหรือยุติโครงการตอคณะกรรมการฯ ดวย 
 ๑๓.๔ คณะกรรมการฯ ควรไดรับรายงานหรือสรุปรายงานการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ 
 
 
 
หมายเหตุ  วิธีดําเนินการมาตรฐานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะแพทยศาสตร 
โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๔๔ ฉบับนี้จัดทําเปนครั้งแรกโดยบุคคลที่มีรายนาม 
ดังตอไปนี้ 

๑. ศ.นพ.กฤษฎา  รัตนโอฬาร  ประธานกรรมการ 
๒. ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.เพียรวิทย  ตันติแพทยางกูร  กรรมการ 
๓. ศ.นพ.กอบชัย  พัววิไล  กรรมการ 
๔. ศ.นพ.สวาง  แสงหิรัญวัฒนา  กรรมการ 
๕. รศ.นพ.สมศักดิ์  ต้ังตระกูล  กรรมการ  
๖. ผศ.พญ.สุรีรัตน  ศรีสวัสดิ์  กรรมการ 
๗. รศ.สิวลี  ศิริไล  กรรมการ 
๘. ศ.นพ.วรชัย  ศิริกุลชยานนท  กรรมการ 
๙. รศ.นพ.สมศักดิ์  สุทัศนวรวุฒิ  กรรมการ 
๑๐. รศ.นพ.ณรงค  สุภัทรพันธุ  กรรมการ 
๑๑. อ.ดร.อุดม  จันทรารักษศรี  กรรมการ 



  

๑๒. รศ.พญ.รจนา  ศิริศรีโร  กรรมการและเลขานุการ 
๑๓. รศ.ดร.รุจา  ภูไพบูลย  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๑๔. นางขวัญนิมิตต   ตุลวรรธนะ    เจาหนาที่สํานักงาน งานบริการวิชาการและวิจัย   
๑๕. นางสาวยุพา  ศิริสธนพันธ  เจาหนาที่สํานักงาน งานบริการวิชาการและวิจัย 
๑๖. นางนิตยา  พลสินพยัคฆ     เจาหนาที่สํานักงาน งานบริการวิชาการและวิจัย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๗ 
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