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บทที ่1 
โครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน   

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
 
1.  ผู้มีอ านาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 

คณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นผู้เสนอรายชื่อคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในคน ซึ่งประกอบ ด้วยประธานคณะกรรมการฯ  รองประธานคณะกรรมการฯ  
กรรมการฯ และเลขานุการ ให้อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ประกาศแต่งตั้ง  (ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง นโยบายการก ากับดูแลโครงการวิจัยในคน พ.ศ 2559)  โดยรองคณบดี
ฝ่ายวิจัยเป็นผู้เสนอรายชื่อประธานคณะกรรมการฯ ให้คณบดีฯ เป็นผู้พิจารณาคัดเลือก ส าหรับ
ต าแหน่งอ่ืน ๆ ได้แก่ รองประธานคณะกรรมการฯ เลขานุการ  ผู้ช่วยเลขานุการ และกรรมการ  
คัดเลือกโดยได้รับความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ของคณะกรรมการฯ  

 
2. ความสัมพันธ์ของคณะกรรมการจริยธรรมฯ กับหน่วยงานอ่ืนๆ  
 

2.1) ความสัมพันธ์กับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
1) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มีหน้าที่ประกาศนโยบายการก ากับดูแล

โครงการวิจัยในคนภายในคณะฯ และเสนอรายชื่อคณะกรรมการจริยธรรมฯ ให้อธิการบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ประกาศแต่งตั้ง พร้อมทั้งให้การสนับสนุนให้คณะกรรมการ
จริยธรรมฯ สามารถด าเนินงานให้ลุล่วงไปได้อย่างอิสระ ยุติธรรม และปราศจากการ
แทรกแซงจากฝ่ายต่าง ๆ 

2) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  พึงจัดหาทรัพยากรให้เพียงพอ ซึ่งหมายรวมถึง 
บุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ์ สถานที่และงบประมาณ แก่คณะกรรมการจริยธรรมฯ เพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

3) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ต้องให้การรับผิดชอบทางกฎหมายแก่
คณะกรรมการจริยธรรมฯ ที่ปฏิบัติงานทบทวนและพิจารณาโครงการวิจัยโดยสุจริต และ
จ่ายค่าสินไหมทดแทน แก่คณะกรรมการจริยธรรมฯ ในกรณีที่ถูกฟ้องร้องในทางแพ่ง 

4) ผู้บริหารระดับสูงของคณะฯ อาจไม่อนุมัติให้โครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองจาก
คณะกรรมการจริยธรรมฯ แล้วให้ด าเนินการวิจัยในคนได้ แต่ไม่สามารถอนุมัติให้
โครงการวิจัยที่ไม่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมฯ ด าเนินการวิจัยในคณะฯ 
ได ้

5) คณะกรรมการจริยธรรมฯ จะรายงานผู้บริหาร ดังนี้ 
• การรายงานผลการด าเนินงานตามปกติ ได้แก่ 
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- ผลการด าเนินงานประจ าปี ต่อคณบดีผ่านรองคณบดฝี่ายวิจัย  
- รายงานการจัดเก็บคา่ธรรมเนียมการพิจารณาโครงการวิจัยต่อรองคณบด ี
 ฝ่ายวิจัย 

- รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีต่อศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย ส านักงาน  
   อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

• การรายงานกรณีพิเศษ  
            คณะกรรมการจริยธรรมฯ จะรายงานผลการพิจารณาต่อคณบดฯี ผ่านรอง   
        คณบดีฝ่ายวิจัย ภายใน 2 สัปดาห์ หลังการประชุม ในกรณียุติการรับรอง  
        โครงการวิจัย อันเนื่องมาจากเหตุดังต่อไปนี้ ได้แก่ 

- กรณีเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง (serious adverse events) หรือ   
 ปัญหาที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า แต่มีเหตุสนับสนุนให้เชื่อได้ว่า 
 น่าจะเก่ียวข้องกับการวิจัย 
- กรณีท่ีผู้วิจัยด าเนินการวิจัยโดยผิดหลักจริยธรรมการวิจัยอย่างชัดเจน เช่น   

จงใจไม่ขอความยินยอมจากผู้เข้าร่วมวิจัยหรือจงใจด าเนินการวิจัยให้เบี่ยงเบน
ไปจากที่เคยแจ้งไว้ต่อคณะกรรมการจริยธรรมฯ และอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อ
ผู้เข้าร่วมวิจัย 

 

2.2) ความสัมพันธ์กับสถาบัน/องค์กรอื่น 
คณะกรรมการจริยธรรมฯ มีความเป็นอิสระจากสถาบัน/องค์กรอ่ืนทั้งภายใน และ

ภายนอกคณะฯ แต่อาจมีการติดต่อประสานงานเพ่ือให้แนวทางการปฏิบัติของคณะกรรมการ
จริยธรรมฯ มีความสอดคล้องกับคณะกรรมการจริยธรรมฯ ของสถาบันอ่ืน โดยเฉพาะใน
กรณีที่เป็นโครงการวิจัยพหุสถาบัน คณะกรรมการจริยธรรมฯ ของแต่ละสถาบัน มีเสรีภาพ
ในการพิจารณาโครงการวิจัยพหุสถาบันโดยผลการพิจารณาไม่จ าเป็นต้องเหมือนกับสถาบัน/
องค์กรอื่น 

คณะกรรมการจริยธรรมฯ มีความสัมพันธ์กับส านักงานคณะกรรมการร่วมพิจารณา
จริยธรรมการวิจัยในคนของประเทศไทย (CREC) ในฐานะหนึ่งในภาคีซึ่งมีข้อตกลงร่วมกันคือ 

2.2.1 โครงการวิจัยที่เป็นลักษณะพหุสถาบันซึ่งเป็น sponsored clinical trial จะส่งต่อ
ให้ทาง CREC ท าการพิจารณาเพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อน  

2.2.2 การพิจารณา local issue ที่ได้รับจากทาง CREC จะด าเนินการแบบ exemption  
2.2.3 คณะกรรมการจริยธรรมฯ จะเป็นผู้พิจารณา local SAE และ local protocol 

violation โดยหากมีประเด็นส าคัญจะส่งต่อข้อมูลไปยัง CREC เพ่ือด าเนินการต่อไป 
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คณะกรรมการจริยธรรมฯ เป็นหนึ่ งในคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในคนของ
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีข้อตกลงร่วมว่า โครงการวิจัยที่เป็นพหุสถาบันภายในมหิดล จะ
พิจารณาที่เดียว โดยยึดถือตามต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการวิจัย  

 

2.3) ความสัมพันธ์กับผู้วิจัย 
คณะกรรมการจริยธรรมฯ จะท าการติดต่อสื่อสารกับหัวหน้าโครงการวิจัย ในฐานะ

ผู้รับผิดชอบการด าเนินงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยนั้นๆ ตั้งแต่ขอการรับรองจาก
คณะกรรมการจริยธรรมฯ ให้เรียบร้อยก่อนเริ่มด าเนินงาน การให้ข้อมูลต่างๆ ที่จ าเป็น  และ
รายงานผลการด าเนินงาน รวมทั้งเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ตามระเบียบของคณะกรรมการ
จริยธรรมฯ 

คณะกรรมการจริยธรรมฯ จะท าหน้าที่ก ากับดูแลโครงการวิจัยในคนของทุกส่วนงานของ
คณะฯ หัวหน้าโครงการวิจัย จะส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ เกี่ยวข้อง ผ่านระบบ  
EC E-Submission Online 

• ในกรณีที่เป็นโครงการในคณะฯ กระบวนการก ากับดูแลทั้งหมด อยู่ในความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการจริยธรรมฯ 

• ในกรณีที่เป็นโครงการพหุสถาบัน ผู้วิจัยสังกัดอยู่ในหลายสถาบัน กระบวนการ
ก ากับดูแลโครงการวิจัย อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการจริยธรรมฯ 
เฉพาะส่วนที่ผู้วิจัยของคณะฯ รับผิดชอบ หรือส่วนของงานวิจัยที่เกิดขึ้นในคณะฯ  

 

2.4) ความสัมพันธ์กับองค์กรอ่ืนที่ควบคุมดูแลการวิจัยให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และ
พระราชบัญญัติที่มีก าหนดไว้  

องค์กรดังกล่าวได้แก่ แพทยสภา (The Medical Council of Thailand) ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (Thai FDA) กระทรวงสาธารณสุข (Ministry of  Public 
Health) พระราชบัญญัติสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 2558 / พระราชบัญญัติคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ 2562 เป็นต้น คณะกรรมการจริยธรรมฯ มีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อบังคับ
ของแพทยสภา พ.ศ. 2549 ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม หมวด 9 การ
ศึกษาวิจัยและการทดลองในมนุษย์ ค าประกาศสิทธิของผู้ป่วยโดยแพทยสภา สภาการ
พยาบาล สภาเภสัชกรรม ทันตแพทยสภา กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2541) และพรบ.
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 (มาตรา 7 และ 9) กฎหมายทางการแพทย์และสาธารณสุขอ่ืน ๆ  

 
3. องค์ประกอบของคณะกรรมการจริยธรรมฯ 

 

3.1) คุณสมบัติของคณะกรรมการ 
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3.1.1) กรรมการด้านการแพทย ์(medical committee) 
- เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาข้ันปริญญาบัตรสาขาแพทยศาสตร์  
- ได้ผ่านการฝึกอบรมความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในคน และแขนงอ่ืน  ๆ  

ที่เก่ียวข้อง เช่น ระเบียบวิธีวิจัย ICH-GCP เป็นต้น 
   3.1.2) กรรมการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (health science committee) 

        -   เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาข้ันปริญญาบัตรทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์อ่ืน ๆ ได้แก่   
             พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ หรือ สาขาอ่ืนๆ 

          -   ได้ผ่านการฝึกอบรมความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในคน และแขนงอ่ืน ๆ ที ่ 
               เกี่ยวข้อง เช่น ระเบียบวิธีวิจัย ICH-GCP เป็นต้น 

 3.1.3) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์และสาขาอ่ืนนอกเหนือจากทางการแพทย์  
(non-health science committee) 
- เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาข้ันปริญญาบัตรทางด้านใดด้านหนึ่งดังต่อไปนี้ คือ  
    วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์อ่ืน ๆ นอกเหนือจาก 3.1.1 สังคมศาสตร์/ 
    พฤติกรรมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ กฎหมาย  
- ได้ผ่านการฝึกอบรมความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในคน และแขนงอ่ืน ๆ ที ่
    เกี่ยวข้อง เช่น ระเบียบวิธีวิจัย ICH-GCP เป็นต้น 

3.1.4) กรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนทั่วไป (lay person) 
- ไม่เป็นผู้มีคุณสมบัตติามข้อ 3.1.1, 3.1.2 และ 3.1.3 
- ไม่เป็นผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพสาขาใดสาขาหนึ่งที่มีสมาคมวิชาชีพรับรอง เช่น 

กฎหมาย บัญชี วิศวกรรม เป็นต้น 
- ได้ผ่านการฝึกอบรมความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในคน 

3.1.5) กรรมการบุคคลภายนอก 
-  เป็นผู้ที่ไม่ได้มีต าแหน่งใดๆ ในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีหรือได้รับ  
   การจ้างจากคณะฯ 
-  มีคุณสมบัติตามข้อ 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 หรือ 3.1.4 
-  อาจเป็นบุคคลเดียวกับข้อ 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 หรือ 3.1.4 
 

3.2) ความหลากหลายของคณะกรรมการ  
เพ่ือให้มีมุมมองที่กว้างขวางครอบคลุมทุกแง่ทุกมุมที่นั กวิจัยอาจให้ความสนใจไม่

เพียงพอและอาจเกิดอันตรายต่อผู้เข้าร่วมการวิจัยได้ คณะกรรมการฯ จึงควรมีความ
หลากหลายโดยประกอบด้วย  

- กรรมการทั้งเพศหญิง และ เพศชาย 
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- กรรมการที่มีความรู้ทั้งทางแพทย์ ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ทางวิทยาศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ 

- กรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนทั่วไป (lay person) 
- กรรมการที่ เป็นบุคคลภายนอกคณะฯ ที่ ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับคณะ

แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
 

3.3) การได้มาซึ่งประธานคณะกรรมการฯ วาระการปฏิบัติงานและหน้าที่        
3.3.1)  รองคณบดฝี่ายวิจัยเป็นผู้เลือกสรรและได้รับความเห็นชอบจากคณบดี เพ่ือเสนอ   

 อธิการบดีให้แต่งตั้งประธานคณะกรรมการฯ ซึ่งเป็นข้าราชการประจ า ข้าราชการ   
 บ านาญ พนักงานมหาวิทยาลัย หรืออาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยมหิดล 

3.3.2)  วาระการปฏิบัติงาน 4 ปี  
- อาจได้รบัการแต่งตั้งซ้ าตามความเหมาะสม  
- พ้นหน้าที่เม่ือครบวาระ หรือพ้นหน้าที่ก่อนครบวาระด้วยเหตุต่าง ๆ เช่น  เสียชีวิต 

หรือ ลาออก เป็นต้น 
- หากเป็นการพ้นหน้าที่ก่อนครบวาระ รองคณบดีฝ่ายวิจัยจะต้องด าเนินการเสนอ

รายชื่อประธานคณะกรรมการฯ ใหมผ่่านคณบดี ให้อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
เป็นผู้ประกาศแต่งตั้ง ภายใน 60 วันปฏิทิน เพ่ือทดแทนผู้ที่พ้นหน้าที่ก่อนครบ
วาระโดยประธานคณะกรรมการฯ ใหมจ่ะด ารงต าแหน่งเท่ากับเวลาที่เหลืออยู่ของ
ผู้ด ารงต าแหน่งคนก่อน 

3.3.3)  หน้าที่ของประธานคณะกรรมการฯ 
1) ก าหนดรายชื่อกรรมการ ผู้รับผิดชอบทบทวนพิจารณาโครงร่างวิจัย ตามความ

เหมาะสม ส าหรับโครงการวิจัยที่มีความเสี่ยงต่ า สมควรพิจารณาโดยวิธีเร่งด่วน 
(Expedited review) จะมอบหมายให้กรรมการผู้มีประสบการณ์เป็นผู้ทบทวน
โครงร่างวิจัย โดยค านึงถึงความรู้ความช านาญของกรรมการที่เหมาะสมกับ
โครงการวิจัยนั้น 

2) ท าหน้าที่ทบทวนโครงการวิจัยประเภท Exemption from regular review, 
Expedited review และ Full board review ตามความเหมาะสม 

3) ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ตั้งไว้ ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ โดยประธานคณะกรรมการฯ อาจมอบหมายหน้าที่
นี้แก่รองประธานคณะกรรมการฯ  หรือกรรมการฯ ท่านอ่ืนตามความเหมาะสม 
หากประธานคณะกรรมการฯ ติดภารกิจ ไม่สามารถมาเข้าประชุมได้ตามก าหนด 

4) ลงนามในเอกสารส าคัญดังต่อไปนี้ 
- หนังสือรับรองโครงการวิจัย (Certificate of Approval) 
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- เอกสารส าคัญอ่ืน ๆ ของคณะกรรมการจริยธรรมฯ  
5) เป็นผู้คัดเลือกกรรมการใหม่ โดยได้รับความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากคณะ

กรรมการฯ และเสนอชื่อผ่านคณบดีฯ ให้อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้
ประกาศแต่งตั้ง 

6) เป็นผู้คัดเลือกกรรมการให้ท าหน้าที่ ผู้ พิจารณาโครงการวิจัยแบบเร่งด่วน 
(Expedited review)  

7) เป็นผู้พิจารณาโครงการวิจัยที่เข้าข่ายโครงการวิจัยที่ยกเว้นการทบทวนตามปกติ
(exemption from regular review) หรือโครงการวิจัยที่มีข้อตกลงให้พิจารณา
อย่างรวดเร็วตาม MOU ของมหาวิทยาลัยมหิดล และคณะกรรมการกลาง
พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน (Central Research Ehics Committees : 
CREC) 

8) เป็นผู้แต่งตั้งบุคคลเป็นอนุกรรมการ เพ่ือท าหน้าที่ต่าง ๆ ตามความจ าเป็น เช่น 
คณะอนุกรรมการตรวจสอบหน่วยวิจัยเมื่อมีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดข้ึน 

9) เสนอคณบดีฯ ผ่านรองคณบดีฝ่ายวิจัย เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ
จริยธรรมฯ ชุดใหม่  ก่อนคณะกรรมการจริยธรรมฯ ชุดปัจจุบันครบวาระ 90 วัน
ปฏิทิน เพ่ือความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน 

 

3.4) การได้มาซึ่งรองประธานคณะกรรมการฯ วาระการปฏิบัติงานและหน้าที่   
3.4.1) ประธานคณะกรรมการฯ เป็นผู้คัดเลือกรองประธานคณะกรรมการฯ จากข้าราชการ

ประจ า ข้าราชการบ านาญ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์พิเศษ หรือบุคคลภายนอก
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการฯ 
และเสนอชื่อผ่านคณบดฯี ให้อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ประกาศแต่งตั้ง 

3.4.2) วาระการปฏิบัติงาน  เช่นเดียวกับวาระของประธานคณะกรรมการฯ 
3.4.3) หน้าที่ของรองประธานคณะกรรมการฯ 

1) ท าหน้าที่ทบทวนโครงการวิจัยประเภท Expedited review และ Full board 
review ตามความเหมาะสม 

2) ด าเนินการประชุมแทนประธานคณะกรรมการฯในกรณีที่ประธานคณะกรรมการฯ 
ติดภารกิจไม่สามารถเข้าประชุมได้ 

3) ลงนามแทนประธานคณะกรรมการฯ ในเอกสารส าคัญต่าง ๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมายจากประธานคณะกรรมการฯ 

4) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ แทนประธานคณะกรรมการฯ หากประธานคณะกรรมการฯ ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
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3.5) การได้มาซึ่งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ วาระการปฏิบัติงานและหน้าที่ 
3.5.1) ประธานคณะกรรมการฯ และรองประธานคณะกรรมการฯ เป็นผู้คัดเลือกเลขานุการ 

และผู้ช่วยเลขานุการจากข้าราชการประจ า ข้าราชการบ านาญ พนักงานมหาวิทยาลัย 
อาจารย์พิเศษ หรือบุคคลภายนอก ต าแหน่งละ 1 คนโดยจะต้องได้รับความเห็นชอบ
เป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการฯ และเสนอชื่อเลขานุการผ่านคณบดีฯ ให้อธิการบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นผู้ประกาศแต่งตั้ง ส่วนผู้ช่วยเลขานุการเสนอชื่อให้คณบดีเป็น
ผู้ประกาศแต่งตั้ง 

3.5.2) วาระการปฏิบัติงาน เช่นเดียวกับวาระของประธานคณะกรรมการฯ กรณีที่ประธาน
คณะกรรมการฯ พ้นหน้าทีก่่อนครบวาระ ให้ปฏิบัติงานเช่นเดียวกับวาระของประธาน
คณะกรรมการฯ คนใหม่  

3.5.3) หน้าที่ของเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ 
1) คัดกรองจ าแนกประเภทโครงการวิจัยเป็นประเภท Exemption from regular 

review,  Expedited review และ Full board review เพ่ือน าเสนอต่อประธาน
คณะกรรมการฯ ในการก าหนดรายชื่อกรรมการผู้รับผิดชอบทบทวนพิจารณาโครง
ร่างวิจัย และ ติดตามให้เจ้าหน้าที่ส่งเอกสารที่จ าเป็นให้กรรมการให้เรียบร้อยตาม
ก าหนด 

2) ท าหน้าที่ทบทวนโครงการวิจัยประเภท Expedited review และ Full board 
review ตามความเหมาะสม 

3) ตรวจสอบการจัดโครงการวิจัยใหม่  และการติดตามความก้าวหน้าของ
โครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองแล้วเข้าวาระประชุม 

4) น าเสนอรายงานเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์ของโครงการวิจัยต่าง ๆ ต่อที่ประชุม 
และแจ้งมติที่ประชุมแก่ผู้วิจัย  

5) น าเสนอการปรับเปลี่ยนโครงร่างวิจัยแก่ท่ีประชุม และแจ้งมติที่ประชุมแก่ผู้วิจัย 
6) สรุปรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย การแจ้งปิดโครงการวิจัย หรือการขอ

ต่ออายุหนังสือรับรองโครงการวิจัย  แจ้งแก่ที่ประชุม และด าเนินการตามมติที่
ประชุม 

7) รวบรวมความเห็นของที่ประชุม และท าบันทึกแจ้งผู้วิจัยให้ด าเนินการ เสนอต่อ
ประธานคณะกรรมการฯ เพ่ือลงนาม 

8) ตรวจสอบความถูกต้องและความเรียบร้อยของรายงานการประชุม ซึ่งจัดพิมพ์โดย
เจ้าหน้าที่ ส านักงานคณะกรรมการจริยธรรมฯ 

9) ตรวจสอบการจัดเก็บเอกสารของเจ้าหน้าที่ส านักงานฯ 
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10) ลงนามแทนประธานคณะกรรมการฯ ในเอกสารส าคัญต่าง ๆ ตามที่ได้รับ     
มอบหมายจากประธานคณะกรรมการฯ 

11) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ แทนประธานคณะกรรมการฯ หากประธานคณะกรรมการฯ 
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

 
 

3.6) การได้มาซึ่งกรรมการประจ า วาระการปฏิบัติงานและหน้าที่       
3.6.1) กรรมการประจ าต้องมีคุณสมบัติตามคุณสมบัติที่ระบุในข้อ 3.1 กรณีที่เป็นการตั้ง

กรรมการใหม่ทั้งชุด รองคณบดีฝ่ายวิจัย ประธานคณะกรรมการฯ ท าหน้าที่คัดเลือก
กรรมการฯ ใหม่ กรณีที่เป็นการคัดเลือกเพ่ือทดแทนหรือเพ่ิมเติมให้ประธานเป็นผู้  
สรรหาโดยได้รับความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ของคณะกรรมการฯ ที่มีอยู่เดิม 

3.6.2) วาระการปฏิบัติงาน 
- มีวาระครั้งละ 4 ปี ซึ่งจะต่ออายุการท างานได้ตามความเหมาะสม  
- พ้นหน้าที่เมื่อหมดวาระ หรือลาออกก่อนครบวาระ หรือประธานคณะกรรมการฯ 

ขอให้ลาออก หากไม่สามารถท าหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม  
- หากลาออก หรือประธานคณะกรรมการฯ ขอให้ลาออกก่อนครบวาระ ประธาน

คณะกรรมการฯ จะเสนอชื่อกรรมการฯ ใหม่ให้คณบดีฯ เสนอชื่อให้อธิการบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศแต่งตั้งใหม่ภายใน 60 วันปฏิทิน กรรมการฯ ที่ได้รับ
การแต่งตั้งใหม่ จะด ารงต าแหน่งเท่ากับเวลาที่เหลืออยู่ของกรรมการฯ ผู้ด ารง
ต าแหน่งคนก่อน 

3.6.3) หน้าที่ของกรรมการประจ า 
1) เข้าร่วมประชุมอย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้ครบองค์ประชุม กรณีที่ไม่ เข้าประชุมตามที่

ก าหนดไว้หากไม่สามารถเข้าประชุมได้เนื่องจากติดภารกิจหรือติดราชการ ขอให้
แจ้งแก่เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ อย่างช้าภายใน 7 วันปฏิทิน ก่อนการประชุม 

2) ทบทวนพิจารณา ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ และลงมติในการตัดสินการรับรอง
โครงการวิจัย ทุกโครงการในการประชุม Full board 

3) กรรมการบางท่านจะได้รับมอบหมายเป็นผู้ทบทวนโครงร่างการวิจัยหลัก 
(Primary reviewer) และน าเสนอในที่ประชุม Full board ส าหรับการพิจารณา
โครงการแบบครบองค์ประชุม 

4) กรรมการฯ ที่มีประสบการณ์สูง อาจจะได้รับการแต่งตั้งให้ท าหน้าที่เป็นกรรมการ 
Expedited reviewer เพ่ือด าเนินการพิจารณาโครงการวิจัยแบบเร่งด่วนตามที่
ประธานคณะกรรมการฯ ก าหนด  
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5) หากกรรมการฯ มีความจ าเป็นจะต้องเข้าประชุมล่าช้ากว่าเวลาที่ก าหนด หรือ
จะต้องออกจากที่ประชุมก่อนสิ้นสุดการประชุม ขอให้กรรมการฯ แจ้งแก่ประธาน
คณะกรรมการฯ ล่วงหน้าเพ่ือให้สามารถด าเนินการประชุมได้อย่างครบองค์
ประชุม (Quorum)  ตลอดการประชุม 

6) กรณีมีการมีส่วนได้ส่วนเสียหรือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) 
กรรมการจะต้องแจ้งให้ประธานคณะกรรมการฯ ทราบและออกจากการประชุม
ชั่วคราวในการพิจารณาโครงการวิจัยนั้น ๆ 

 

3.7) การได้มาซึ่งกรรมการเสริม วาระการปฏิบัติงานและหน้าที่ 
3.7.1) กรรมการเสริมต้องมีคุณสมบัติตามคุณสมบัติที่ระบุในข้อ 3.1 ซึ่งมาจากการคัดเลือก

ของผู้บริหารภาควิชาต่าง ๆ ในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
3.7.2) วาระการปฏิบัติงาน 

- มีวาระครั้งละ 4 ปี ซึ่งจะต่ออายุการท างานได้ตามความเหมาะสม  
- พ้นหน้าที่เม่ือหมดวาระ หรือลาออกก่อนครบวาระ หรือประธานคณะกรรมการฯ 

ขอให้ลาออก หากไม่สามารถท าหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม  
- หากลาออก หรือประธานคณะกรรมการฯ ขอให้ลาออกก่อนครบวาระ ประธาน

คณะกรรมการฯ จะขอให้ผู้บริหารภาควิชาเสนอชื่อกรรมการฯ ใหม่ให้คณบดีฯ
เสนอชื่อให้อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศแต่งตั้งใหม่ภายใน 60 วัน
ปฏิทิน กรรมการฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ จะด ารงต าแหน่งเท่ากับเวลาที่
เหลืออยู่ของกรรมการฯ ผู้ด ารงต าแหน่งคนก่อน 

3.7.3) หน้าที่ของกรรมการเสริม 
1) เข้ารว่มประชุมเมื่อได้รับการมอบหมายจากประธานหรือเลขาฯ  
2) ทบทวนพิจารณา ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ และลงมติในการตัดสินการรับรอง

โครงการวิจัย ส าหรับโครงการที่ตรงกับความเชี่ยวชาญในการประชุม Full 
board 

3) เป็นผู้ทบทวนโครงร่างการวิจัยหลัก (Primary reviewer) ส าหรับโครงการวิจัยที่
ตรงกับความเชี่ยวชาญและน าเสนอในที่ประชุม Full board ส าหรับการ
พิจารณาโครงการแบบครบองค์ประชุม 

4) เป็นผู้ทบทวนโครงการวิจัยแบบเร่งด่วน (Expedited reviewer) ส าหรับ
โครงการที่ตรงกับความเชี่ยวชาญตามท่ีประธานคณะกรรมการฯ ก าหนด  

5) กรณีมีการมีส่วนได้ส่วนเสียหรือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) 
กรรมการเสริมจะต้องแจ้งให้ประธานคณะกรรมการฯ ทราบและขอยกเว้นไม่
พิจารณาโครงการวิจัยนั้น ๆ 
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4. การบริหารจัดการของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน  
 

4.1) การฝึกอบรมให้ความรู้แก่กรรมการฯ 
เพ่ือให้การด าเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมฯ ทุกคน ได้มาตรฐานสม่ าเสมอ และ

เป็นธรรมกับทุกโครงการวิจัยที่ได้รับการเสนอเข้ามา  กรรมการฯ ใหม่จะต้องได้รับความรู้
ด้านจริยธรรมการวิจัยในคน และมีการชี้แจงให้ทราบแนวทางการด าเนินงานของ
คณะกรรมการจริยธรรมฯ เป็นอย่างดีก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่กรรมการฯ  โดยการอบรม SOP 
ฉบับล่าสุด และการอบรมแนวทางการทบทวนโครงการวิจัยในด้านจริยธรรม 

กรรมการฯ ทุกท่านจะต้องเข้ารับการอบรม (training) ตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยอมรับคณะกรรมการ
พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนที่พิจารณาโครงการวิจัยทางคลินิกเกี่ยวกับยา หัวข้อ 6.1 
คุณสมบัติของคณะกรรมการฯ ข้อ 4 กรรมการฯ ต้องได้รับการอบรมด้านการศึกษาวิจัยและ
การทดลองในมนุษย์ ด้านจริยธรรมหรือด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ครั้ง ในทุกรอบ 2 
ปีที่เป็นกรรมการฯ 

นอกจากการให้ความรู้แก่กรรมการฯ ใหม่แล้ว คณะกรรมการจริยธรรมฯ ยังมีหน้าที่
สนับสนุนให้ความรู้อย่างต่อเนื่องกับกรรมการฯ ทั้งคณะ เพ่ือให้ทราบการปรับเปลี่ยนแนว
ทางการด าเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมฯ เช่น การปรับปรุง SOP การเปลี่ยนแปลง
ของกฎหมาย ข้อระเบียบบังคับ ประเด็นที่ละเอียดอ่อนทางจริยธรรมการวิจัย ที่ก าลังเป็น
ปัญหาหรืออาจก่อให้เกิดปัญหาในอนาคต รวมทั้งความเคลื่อนไหวในด้านจริยธรรมการวิจัย
ของนานาชาติ  โดยคณะกรรมการฯ ทุกท่านต้องได้รับการอบรมเพ่ิมเติมอย่างน้อย 1 ครั้ง ใน
ทุกรอบ 2 ปี เพ่ือให้มีความรู้ที่ทันสมัยสามารถน าความรู้ที่ได้มาประกอบการพิจารณา
โครงการวิจัยได้รอบคอบยิ่งขึ้น และเพ่ือเป็นการรักษามาตรฐานและรับประกันคุณภาพใน
การพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมฯ อีกทางหนึ่งด้วย 

 

4.2) ค่าตอบแทนที่กรรมการฯ จะได้รับ 
       ตามประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตรา
การจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่กรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี พ.ศ. 2561 

1) ก าหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนด้านจริยธรรมการวิจัยในคน             
   ไว้ดังนี้ 

1.1) ให้จ่ายเงินค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ในการพิจารณา  
      โครงการวิจัยที่มีความเสี่ยงน้อยพิจารณาแบบเร่งด่วน (Expedited Review) ใน    
      อัตราคนละ 200 บาท ต่อ 1 โครงการวิจัย (ส าหรับกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ 
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พิจารณาไม่เกิน 3 คนต่อ 1 โครงการวิจัย)  
1.2) ค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ในการพิจารณา  
      โครงการวิจัยที่เข้าประชุมเพ่ือพิจารณาโครงการวิจัยแบบครบองค์ประชุม (Full 

Board Review) 
  1.2.1)  กรณีโครงการวิจัยของบุคลากรสังกัดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล 
           รามาธิบดี ในอัตราคนละ 300 บาท ต่อ 1 โครงการวิจัย (ส าหรับกรรมการ 
           ที่เข้าร่วมประชุมพิจารณาโครงการ) 

1.2.2)  กรณีโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากภาคเอกชน ในอัตราคนละ 1,000 บาท   
          ต่อ 1 โครงการวิจัย (ส าหรับกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้พิจารณา 
          โครงการและน าเสนอในที่ประชุมไม่เกิน 3 คนต่อ 1 โครงการวิจัย)  

             1.2.3)  กรณีท่ีโครงการวิจัยจากภาคเอกชนได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ  
                                จริยธรรมการวิจัยในคน ส่งเอกสารหรือรายงานแก้ไขรายงานการ  
                                ปรับเปลี่ยนแก้ไขโครงการวิจัย (amendment)  ปรับปรุงคู่มือผู้วิจัย   
                                (Investigator’ brochure)   รายงานความก้าวหน้า รายงานเหตุการณ์ไม่  
                                พึงประสงค์ (serious adverse event) ในอัตราคนละ 300 บาท ต่อ 1  
                                โครงการวิจัย (ส าหรับกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้พิจารณาโครงการและ 
                                น าเสนอในที่ประชุมไม่เกิน 3 คนต่อ 1 โครงการวิจัย)   

2) ค่าเบี้ยประชุมแก่บุคลากรภายนอกคณะฯ ที่มิได้สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล และได้รับ 
    การแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจริยธรรมในคน ในอัตราคนละ 1,500 บาทต่อครั้ง 
3) ค่าเบี้ยประชุมแก่บุคลากรภายนอกคณะฯ ที่สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล /พนักงาน 
    มหาวิทยาลัยไม่เต็มเวลา และได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจริยธรรมในคน ใน  
    อัตราคนละ 500 บาทต่อครั้ง 

หมายเหตุ : โดยค่าตอบแทนที่กรรมการฯ ได้รับมาจากเงินรายได้คณะฯ มิได้เกี่ยวข้อง
กับค่าธรรมเนียมการพิจารณาโครงการ 

 

4.3) ความคุ้มครองทางกฎหมายส าหรับกรรมการ ฯ   
คณะกรรมการจริยธรรมฯ มีสิทธิได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายจากคณะ

แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล หากมีการฟ้องร้องเนื่องมาจากการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการฯ อย่างถูกต้องและเท่ียงตรง 
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4.4) การจัดการกับการมีส่วนได้ส่วนเสียหรือผลประโยชน์ทับซ้อนของกรรมการฯ กับ
โครงการวิจัย (Conflict of interest management)  
กรรมการจริยธรรมฯ ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมจะต้องลงชื่อเปิดเผยการมีส่วนได้ส่วนเสียหรือ
ผลประโยชน์ทับซ้อนก่อนเริ่มการประชุมทุกครั้ง 
4.4.1) การมีส่วนได้ส่วนเสียทางการเงิน (Financial conflict of interest) ได้แก่ กรณี

ต่อไปนี้ 
- กรรมการฯ หรือคู่สมรส มีส่วนได้ส่วนเสียทางการเงินกับผู้ ให้ทุนที่ เป็น

บริษัทเอกชน (บริษัทผู้ผลิตเวชภัณฑ์หรือเครื่องมือทางการแพทย์)  ในรูปแบบที่
เป็นหุ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตร  หรือได้รับการ
สนับสนุนทางการเงินในรูปแบบอ่ืน เช่น เป็นที่ปรึกษาหรือเป็นวิทยากรของบริษัท  

- กรรมการฯ หรือคู่สมรส มีส่วนได้ส่วนเสียกับนักวิจัย ในรูปแบบที่เป็นหุ้นส่วนมี
ส่วนได้ส่วนเสียทางการเงิน ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตร โดยมี
มูลค่าเกิน 300,000 แสนบาทต่อปี 

4.4.2) การมีส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่เก่ียวข้องทางการเงิน(Non-financial conflict of interest) 
ได้แก่ กรณีต่อไปนี้ 
- เป็นผู้ร่วมการวิจัย หรือ อาจารย์ที่ปรึกษา 
- หรืออ่ืนใดทีอ่าจท าให้การตัดสินใจไม่เป็นอิสระโดยปราศจากอคติ 

4.4.3) กรรมการฯ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะต้องด าเนินการดังนี้ 
- แจ้งกับประธานคณะกรรมการฯ ก่อนการประชุม  
- ออกจากห้องประชุมในขณะที่มีการให้ความเห็นและลงคะแนนเสียง แต่

กรรมการฯ ผู้นั้นอาจให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการวิจัยได้หากมีการร้องขอ 
4.4.4) ประธานคณะกรรมการฯ จะพิจารณาและด าเนินการดังต่อไปนี้  

- ไม่ก าหนดให้กรรมการฯ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท าหน้าที่ เป็นผู้ พิจารณาหลัก      
(Primary reviewer) หรือแสดงความคิดเห็น ต่อโครงการวิจัยนั้น 

- แจ้งให้ที่ประชุมทราบเมื่อเริ่มประชุม 
- ขอให้กรรมการฯ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียออกจากห้องประชุมในขณะที่มีการให้

ความเห็นและลงคะแนนเสียง 
หากกรรมการฯ ที่มีส่วนได้ส่วนเสียออกจากการประชุมในขณะนั้นแล้ว ท าให้ไม่ครบ

องค์ประชุมที่จะลงคะแนนเพ่ือตัดสินผลการพิจารณาโครงการได้ การพิจารณาโครงการ
จะต้องถูกเลื่อนออกไปจนกว่าจะมีกรรมการฯ ท่านอ่ืนมาเข้าประชุมในขณะนั้น และ
โครงการวิจัยนั้นอาจต้องถูกเลื่อนการตัดสินผลเป็นการประชุมวาระถัดไปภายใน 1 เดือน
ข้างหน้า ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับวิจารณญาณของประธานคณะกรรมการฯ 
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4.5) มาตรการรักษาความลับของโครงการวิจัย (Confidentiality agreement) 
บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจริยธรรมฯ จะต้องถือเป็นหน้าที่ที่จะรักษา

ความลับของโครงการวิจัย ที่ได้รับการเสนอเข้ามาเพ่ือรับการพิจารณารับรองโดยเคร่งครัด 
และมีการด าเนินการดังต่อไปนี้ 

- ลงนามในเอกสารข้อตกลงการรักษาความลับของโครงการวิจัย (Confidentiality 
agreement) ทุกครั้งที่มีการแต่งตั้งวาระใหม่ ซึ่งเจ้าหน้าที่ส านักงานฯ จะเก็บ
เอกสารนี้ไว้ในแฟ้มประวัติของกรรมการฯ ทุกท่าน 

- ส่งคืนเอกสารและข้อมูลอิเล็กโทรนิกส์ทุกรูปแบบที่ได้รับ กลับคืนมายังส านักงานฯ 
เพ่ือการเก็บรักษาหรือท าลาย 

 

4.6) เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนการท างานของคณะกรรมการจริยธรรมฯ 
มีหน้าที่เพ่ือสนับสนุนงานด้านธุรการของคณะกรรมการจริยธรรมฯ ดังต่อไปนี้ ได้แก่ 
1) ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน และรับเอกสารโครงการวิจัยผ่านระบบ 

 EC E-Submission Online  
2) ติดต่อสื่อสารกับผู้วิจัยและผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือขอข้อมูลเกี่ยวกับโครงการวิจัยตามการร้องขอ

ของกรรมการฯ หรือชี้แจงรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับผลการพิจารณาโครงการวิจัย  
3) จัดส่งเอกสารโครงการวิจัย ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่ าน Google Drive ให้แก่

คณะกรรมการฯ ผู้ได้รับมอบหมาย 
4) จัดท าสรุปรายงานการประชุม และแจ้งผลการพิจารณาให้แก่ผู้วิจัย ผ่านระบบ            

EC E-Submission Online 
5) รับเอกสารของโครงการที่ได้รับการรับรองแล้ว เช่น เมื่อมีการแจ้งปรับเปลี่ยนโครงร่าง

วิจัย (Protocol amendment) รายงานการเบี่ยงเบนจากโครงร่างวิจัย (Protocol 
deviation) รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (Adverse event report) การแจ้งปิด
โครงการวิจัย (Close out report) เป็นต้น และจัดท าหนังสือเชิญประชุม 

6) จัดเก็บเอกสาร/ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของโครงการวิจัยอย่างมีระบบ ให้สามารถสืบค้นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

7) รวบรวมสถิติเพ่ือท ารายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมฯ เสนอต่อ
ผู้บริหารตามก าหนด อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

8) จัดท าสื่อสารสนเทศใน Website ของคณะกรรมการจริยธรรมฯ เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลด้าน
จริยธรรมการวิจัยในคน 

9) รับเรื่องราวร้องทุกข์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยจากผู้มาติดต่อ และน าเสนอต่อประธาน
คณะกรรมการฯ หรือผู้แทนที่ได้รับการมอบหมาย เพ่ือด าเนินการต่อ 
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10) รับทราบมาตรการรักษาความลับของคณะกรรมการจริยธรรมฯ และปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครัด รวมทั้งลงนามในเอกสารข้อตกลงการรักษาความลับของโครงการวิจัย 
(Confidentiality agreement) เมื่อเริ่มเข้ามาท างานในฐานะเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน
การท างานของคณะกรรมการจริยธรรมฯ และลงนามซ้ าอีกอย่างน้อยทุก 4 ปี โดยจะต้อง
เก็บเอกสารนี้ไว้ในแฟ้มประวัติของเจ้าหน้าที่แต่ละคนด้วย 

 

เพ่ือให้สามารถท างานตามหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องมีกระบวนการ
ดังต่อไปนี้ 
1) มีการมอบหมายงานส าหรับเจ้าหน้าที่แต่ละคนอย่างชัดเจน  เพ่ือให้สามารถปฏิบัติได้

อย่างถูกต้อง และสามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้ หากมีการลาของเจ้าหน้าที่คนใดคน
หนึ่ง 

2) ให้การฝึกอบรมความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในคน เพ่ือความเข้าใจในงานที่ต้องปฏิบัติ 
3) มีการประชุมเจ้าหน้าที่ภายในส านักงานฯ เพ่ือติดตามงาน โดยจัดเป็นกระบวนการ

คุณภาพเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ 
4) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ โดยให้เข้ารับการฝึกอบรมในเรื่องที่

เกี่ยวข้อง อย่างสม่ าเสมอ เช่น การประกันคุณภาพงาน (Quality assurance) ทักษะ
ภาษาอังกฤษ ทักษะในการติดต่อสื่อสาร และทักษะในการใช้สื่อสารสนเทศ เป็นต้น 

 
5. หลักจริยธรรมที่คณะกรรมการจริยธรรมฯ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน (Ethical 
principles) 

เพ่ือให้การด าเนินการวิจัยได้มาตรฐานสากล ซึ่งเป็นที่ยอมรับของนานาอารยประเทศ 
คณะกรรมการจริยธรรมฯ ได้อ้างอิงหลักจริยธรรมการวิจัยในคน ดังต่อไปนี้ ได้แก่  

• Declaration of Helsinki (World Medical Association 1964, Revised 1975, 1983, 
1989, 1996, 2000, 2008, และ 2013) 

• The Belmont Report (1978) 
• The International Conference on Harmonization (ICH), Guidance for 

Industries in Good Clinical Practice (GCP) 2016 
• International Ethical Guidelines for Biomedical Research Involving Human 

Subjects:  The Council for International Organization of Medical Sciences 
(CIOMS) in collaboration with the World Health Organization (2016) 

• ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม (พ.ศ. 2549 หมวดที่ 
9 การศึกษาวิจัยและการทดลองในมนุษย์) 

• ประกาศแพทยสภาที่ 50/2549 เรื่อง ค าท่ีห้ามใช้ในการโฆษณา 
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• กฎหมายไทยที่เก่ียวข้อง เช่น พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 
• จรรยาบรรณนักวิจัย พ.ศ. 2554 โดยส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
• นโยบายก ากับดูแลโครงการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2559 
• พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ 2562 
• ประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เรื่องข้อปฏิบัติในการท าวิจัยในคน พ.ศ 

2563 
• นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2563  
• นโยบายในการก ากับดูแลการบริหารจัดการคลังชีววัตถุ ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์เพ่ือ

การวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2564 
• ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ห้ามใช้สิทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาลของผู้เข้าร่วมวิจัย

เพ่ือการวิจัย พ.ศ. 2565 
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สารบัญ 
 

บทที ่2 การจัดการโครงการวิจัยใหม่ที่ย่ืนขอรับการพิจารณา 
 
หัวข้อ เรื่อง หน้า 

1. หัวหน้าโครงการวิจัย 1 
2.  การก าหนดขอบข่ายและประเภทของการวิจัยที่ต้องได้รับการรับรองจาก

คณะกรรมการจริยธรรมฯ 
1 

 ประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เรื่อง ข้อปฏิบัติในการท า
วิจัยในคน พ.ศ. 2563 

2 

3. การพิจารณาโครงการวิจัย 
   3.1 ประเภทโครงการวิจัยที่เข้าข่ายยกเว้นการพิจารณาตามปกติ    
        (exemption from regular  review) 
   3.2 ประเภทโครงการวิจัยที่มีความเสี่ยงต่่า สามารถให้การพิจารณา 
         โครงการวิจัยแบบเร่งด่วน (Expedited review) 
   3.3 ประเภทโครงการวิจัยที่ไม่เข้าข่ายความเสี่ยงต่่า ให้น่าเข้าพิจารณาแบบ   
        ครบองค์ประชุม (Full-board Review)  
   3.4 โครงการทุนภาคเอกชน หมายถึง โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก   
        ภาคเอกชนหรือองค์กรที่ให้ทุนจากต่างประเทศ 

5 
5 
 
5 
 
7 
 
7 

4. ขั้นตอนการส่งเอกสารเพื่อรับการพิจารณา 7 
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บทที่ 2 
การจัดการโครงการวิจัยใหม่ที่ย่ืนขอรับการพิจารณา 

 

1. หัวหน้าโครงการวิจัย แบ่งกลุ่มได้ดังนี้ 
1.1 บุคลากรภายในคณะฯ ได้แก่ อาจารย์แพทย์ แพทย์ประจ าบ้าน แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด 

อาจารย์พยาบาล เจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ สามารถเข้าใช้งานระบบ EC E-Submission 
Online โดยใช้ Username/password เดียวกันกับการใช้งานระบบสารสนเทศของคณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

1.2 นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลทั้งก่อนปริญญาและหลังปริญญา ลงทะเบียนเข้าใช้งาน
ระบบ EC E-Submission Online โดยใช้ Username เป็นรหัสนักศึกษา และลงทะเบียน
เพ่ือรับ Password เข้าใช้งานในระบบ EC E-Submission Online 

1.3 บุคลากรภายนอกคณะฯ ที่ไม่ได้สังกัดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้แก่ 
บุคลากรที่สังกัดคณะอ่ืนภายในมหาวิทยาลัยมหิดล หรือ นอกมหาวิทยาลัยมหิดล 
สามารถลงทะเบียนเพื่อรับ Username/password เข้าใช้งานในระบบ EC                    E-
Submission Online และจะต้องช าระค่าธรรมเนียมในการพิจารณาโครงการ จ านวน 
600 บาทต่อโครงการ 

1.4 กรณีที่เป็นโครงการวิจัยที่ผ่าน MOU ระหว่าง IRB ในมหาวิทยาลัยมหิดล โครงการวิจัยที่
พิจารณาโดย CREC และโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากภาคเอกชน หัวหน้าโครงการสามารถ
ส่งโครงการในรูปแบบตามท่ี IRB ต้นทางหรือ CREC ก าหนด 
   

2.  การก าหนดขอบข่ายและประเภทของการวิจัยท่ีต้องได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ    
          จริยธรรมฯ   

2.1 ขอบข่ายโครงการวิจัย ที่จะต้องขอการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมฯ   
      ก่อนด าเนินการวิจัย  ได้แก่ 

2.1.1 โครงการวิจัยที่รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากคณะฯ 
2.1.2 โครงการวิจัยที่ด าเนินการหรือร่วมด าเนินการโดยบุคลากรของคณะฯ ทั้งที่

ด าเนินการภายในและภายนอกคณะฯ และ/หรือมีการใช้ทรัพยากรต่างๆ 
ภายในคณะฯ ในกรณีที่หัวหน้าโครงการวิจัยเป็นบุคคลภายนอก ต้องมี
บุคลากรของคณะฯ เป็นผู้ร่วมการวิจัย กรณีที่หัวหน้าโครงการวิจัยเป็น
นักศึกษาจะต้องมีบุคลากรของคณะฯ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหรือผู้ร่วมการ
วิจัย 
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2.1.3 โครงการวิจัยที่ขอใช้ข้อมูลของคณะฯ ซึ่งมิใช่ข้อมูลสาธารณะ และสามารถ
สืบไปถึงตัวบุคคลที่จะเป็นผู้เข้าร่วมการวิจัยได้  

2.1.4 โครงการวิจัยทุกโครงการจะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
จริยธรรมฯ ก่อนเสมอ คณะกรรมการจริยธรรมฯ จะไม่ให้การรับรอง
โครงการที่ได้ด าเนินการวิจัยไปแล้ว  ตามประกาศคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี  

        เรื่อง  ข้อปฏิบัติในการท าวิจัยในคน พ.ศ. 2563 ดังนี้ 
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3.  การพิจารณาโครงการวิจัย แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 
 

     3.1) ประเภทโครงการวิจัยที่เข้าข่ายยกเว้นการพิจารณาตามปกติ  (Exemption from     
regular review) ได้แก่ 

3.1.1) โครงการวิจัยที่ด าเนินการกับร่างอาจารย์ใหญ่ (ศพที่เจ้าของร่างยินดีบริจาคเพ่ือ   
         การศึกษา) โดยไม่รวมการวิจัยในศพลักษณะอ่ืน 
3.12) โครงการวิจัยที่เป็นลักษณะ case report (อาจมากกว่า 1 case) โดยมีเอกสารแสดง 
        ความยินยอม และต้องไม่เป็นการทดลองการรักษาแบบใหม่ 
3.1.3) โครงการวิจัยที่ใช้ข้อมูลซึ่งได้เผยแพร่ในทีส่าธารณะแล้ว (Published)  
3.1.4) โครงการวิจัยที่มาจากงานประจ า โดยอยู่ในขอบเขตหน้าที่ด าเนินการของผู้วิจัยและ 
         ไม่มีข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคล เช่น การส ารวจความพึงพอใจ รายงานสรุปการติด 
         เชื้อในโรงพยาบาล รายงานสรุปความคลาดเคลื่อนของยา   
3.1.5) โครงการวิจัยที่เป็นการประกัน/ประเมินคุณภาพงานประจ า โดยเป็นการด าเนินการ   
         ตามมาตรฐานเท่านั้น และไม่มีการใช้ข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคล 
3.1.6) โครงการวิจัยที่ด าเนินการเก็บข้อมูลในที่สาธารณะ โดยเป็นการเก็บข้อมูลหรือ 
        สังเกตการณ์ โดยไม่มีการเก็บข้อมูลรายบุคคลหรือมีข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคล  
        เช่น การเก็บข้อมูลระดับความดังของเสียง ข้อมูลคุณภาพอากาศ 
3.1.7) โครงการวิจัยที่ด าเนินการทั้งหมดกับหุ่นจ าลอง หรือระบบจ าลอง (simulation) โดย 
         ไม่ได้ก าหนดคนเป็นปัจจัยควบคุมส าหรับการวิจัย 
3.1.8) โครงการที่ใช้ชื่อว่าเป็นโครงการพัฒนาคุณภาพหรือ R2R ไม่ถูกจัดว่าได้รับการยกเว้น  
         จะต้องได้รับการพิจารณาเป็นกรณีไป 

 

3.2) ประเภทโครงการวิจัยที่มีความเสี่ยงต่ า สามารถให้การพิจารณาโครงการวิจัยแบบเร่งด่วน 
(Expedited Review) ได้แก่  

3.2.1)  โครงการวิจัยที่ มี ความเสี่ ยงต่ า  (minimal risk)  หมายถึ ง  ความเสี่ ย งจาก
กระบวนการวิจัยไม่มากไปกว่าความเสี่ยงในการด าเนินชีวิตประจ าวัน หรือการตรวจ
วินิจฉัยทั่วไป เช่น ซักประวัติ ตรวจร่างกายทั่วไป วัดสัญญาณชีพ ตรวจเลือดปริมาณ
เล็กน้อยส าหรับกลุ่มอายุนั้นๆ และแบบสอบถาม (ดังรายละเอียดด้านล่าง ข้อ 1.-16.)     

3.2.2) โครงการวิจัยที่มีการใช้เครื่องมือตรวจแบบ non-invasive เช่น X-ray, Ultrasound 
CT, MRI หรือ การตรวจร่างกายโดยวิธีจ าเพาะเช่น psychological test จะได้รับการ
พิจารณาเป็นกรณีไป  
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 หัตถการที่ด าเนินการแล้วถือว่าความเสี่ยงไม่มากไปกว่าการใช้ชีวิตประจ าวันตามนิยามของ 
US Department of Health and Human Services, Office for Human Research 
Protections ได้แก่ 
1. การตรวจร่างกาย 
2. การตรวจฟัน และหัตถการเชิงป้องกัน เช่น การขูดหินปูน 
3. การชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง วัดรอบศีรษะ 
4. การประเมินภาวะอ้วนด้วยการวัดความหนาของผิวหนัง 
5. เจาะเลือดปริมาณเล็กน้อยโดยใช้เข็มเจาะปลายนิ้ว หรือการเจาะเลือดจากหลอดเลือดด า 

ดังต่อไปนี้ 
5.1 การเจาะเลือดจากหลอดเลือดด าของอาสาสมัครสุขภาพดี ไม่ตั้งครรภ์ ที่มีน้ าหนักตัว

ไม่ต่ ากว่า 50 กิโลกรัม โดยปริมาตรเลือดที่เจาะต้องไม่เกิน 550 มิลลิลิตร ภายใน
ระยะเวลา 8 สัปดาห์ และเจาะเลือดไม่เกินสัปดาห์ละ 2 ครั้ง 

5.2 การเจาะเลือดจากผู้ใหญ่ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือไปจากที่กล่าวในข้อ 5.1 หรือเด็กให้
พิจารณาจากอายุ น้ าหนัก และสุขภาพของผู้เข้าร่วมวิจัย โดยปริมาตรเลือดที่เจาะต้อง
ไม่เกิน 3 มิลลิลิตร/น้ าหนักตัว 1 กิโลกรัม หรือปริมาตรเลือดที่เจาะไม่เกิน 50 
มิลลิลิตร ภายในระยะเวลา 8 สัปดาห์ และเจาะเลือดไม่เกินสัปดาห์ละ 2 ครั้ง 

6. การเก็บตัวอย่างทางชีววัตถุ (biological specimen) เพ่ือการวิจัย โดยใช้วิธีการที่ 
noninvasive เช่น ตัดผม ตัดขน ในลักษณะที่ไม่ท าให้เสียโฉม ฟันที่ได้จากการถอนใน
การรักษาตามปกติ สารคัดหลั่งจากภายนอก เช่น เหงื่อ ปัสสาวะ อุจจาระ การเก็บเซลล์
ผิวหนังที่เก็บโดยการขูด หรือ swab เซลล์เยื่อบุที่เก็บโดยการท า buccal swab หรือ 
mouth washing เก็บเสมหะหลังจากพ่นด้วยน้ าเกลือ รกจากการคลอดทารก น้ าคร่ าที่
ได้จากการแตกของถุงน้ าคร่ าก่อน หรือระหว่างการคลอด และอ่ืนๆ  

7. ตรวจการมองเห็นและการได้ยิน 
8. ปรับชนิดอาหาร หรือเวลารับประทานอาหาร 
9. ตรวจก าลังของกล้ามเนื้อ 
10. การตรวจของการรักษาตามปกติที่ไม่รุกล้ า (noninvasive procedures) เช่น คลื่นไฟฟ้า

หัวใจ (ECG) คลื่นสมอง (EEG) คลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ (EMG) การวัดออกซิเจนจากปลาย
นิ้ว (pulse oximetry) การวัด Body composition และอ่ืนๆ (ยกเว้น x-rays หรือ 
microwaves) 

11. การซักประวัติทางการแพทย์และสังคม 
12. การตรวจและทดสอบทางจิตวิทยา เช่น การตรวจสติปัญญา (IQ) พัฒนาการ 
13. การทดลองด้านการเรียน ให้ความรู้แก่เด็กหรือผู้ปกครอง 



 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

มหาวิทยาลัยมหิดล 

SOP 
ฉบับท่ี 2022 
version 3 

บทที่ 2  
การจัดการโครงการวิจัยใหม่ที่ย่ืนขอรับการ
พิจารณา 

 
หน้าที่ 7 ของ 11 

 

 
 

        

 

14. การตรวจทางรังสีวิทยาที่อาจยอมรับได้ในบางกรณี เช่น การตรวจความหนาแน่นกระดูก 
(DEXA scan) การตรวจอัลตราซาวด์ที่ไม่ต้องให้ยานอนหลับ การถ่ายภาพรังสี (plain 
film) ที่จ าเป็น 

15. การวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรม แบบบุคคลเดี่ยว หรือกลุ่มบุคคล หรือการวิจัยเชิงส ารวจ การ
สัมภาษณ์ การซักประวัติ focus group ประเมินโปรแกรม หรือวิธีการเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพ ซึ่งใช้เวลาสั้น ไม่ท าให้เกิดความเจ็บปวดหรือไม่สุขสบาย และไม่ท าให้
เกิดความไม่พึงพอใจหรืออับอาย 

16.การเก็บข้อมูลจากการบันทึกเสียง บันทึกวิดีโอ หรือภาพเพ่ือการวิจัย รวมถึงการน าข้อมูล
เก่ามาวิเคราะห์ในบริบทใหม่ 

 

3.3)  ประเภทโครงการวิจัยที่ไม่เข้าข่ายยกเว้นการพิจารณาตามปกติ หรือไม่เข้าข่ายความเสี่ยง
ต่ า ให้น าเข้าพิจารณาแบบครบองค์ประชุม (Full Board Review)  

 

3.4)  โครงการทุนภาคเอกชน หมายถึง โครงการวิจัยท่ีได้รับทุนสนับสนุนจากภาคเอกชนหรือ 
       องค์กรที่ให้ทุนจากต่างประเทศ 
 

หมายเหตุ: โครงการวิจัยทุกโครงการจะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมฯ ก่อน
เสมอ คณะกรรมการจริยธรรมฯ จะไม่ให้การรับรองโครงการที่ได้ด าเนินการวิจัยไปแล้ว 
 
4. ขั้นตอนการส่งเอกสารเพื่อรับการพิจารณา 

4.1   ผู้วิจัยส่งเอกสารโครงการวิจัยผ่านระบบ EC E-Submission Online  
4.2   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารต่างๆ (รายละเอียดเอกสารที่

ใช้ในประเภทโครงการวิจัยตามภาคผนวก แบบฟอร์มเอกสาร) ได้แก่ 
- แบบฟอร์มการส่งโครงการวิจัยเพื่อการพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมการ

วิจัยในคน 
- แบบเสนอโครงการ (Protocol) กรณีนักศึกษา แพทย์ประจ าบ้าน แพทย์ประจ า

บ้านต่อยอด จะต้องให้อาจารย์ที่ปรึกษาที่ลงนามท้ายแบบฟอร์ม หรือแนบหนังสือ
รับรองการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาท่ีลงนามโดยอาจารย์ที่ปรึกษา        

- เอกสารข้อมูลและขอความยินยอม     
- ประวัติผู้วิจัย (CV) ของผู้วิจัยหลัก อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ร่วมการวิจัยทุกท่าน 

พร้อมลงนามและวันที่ก ากับ 
- เอกสารรับรองผ่านการอบรมและทดสอบทางจริยธรรมการวิจัยในคนของผู้วิจัย 

อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ร่วมการวิจัยทุกท่าน พร้อมลงนามและวันที่ก ากับ กรณีการ
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วิจัยเป็น clinical trial ผู้รว่มการวิจัยทุกท่านต้องผ่านการอบรม GCP โดยเอกสาร
รับรองควรมีอายุการรับรองเหลือไม่น้อยกว่า 1 ปี  

- เอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยในกรณีที่เด็กอายุต่ ากว่า 7 ปี ต้องมีเอกสาร
ข้อมูลและขอความยินยอมส าหรับผู้ปกครอง เพ่ือท าความเข้าใจวัตถุประสงค์การ
วิจัย  และลงนามอนุญาตให้เด็กหรือบุคคลในปกครองเข้าร่วมการวิจัยเข้าร่วมการ
วิจัย  

- ในกรณีที่เด็กอายุ 7-12 ปี แต่ยังไม่ถึง 13 ปีบริบูรณ์ ต้องมีเอกสารข้อมูลและขอ
ความยินยอมส าหรับผู้ปกครองให้ผู้ปกครองลงนามอนุญาตให้เด็กหรือบุคคลใน
ปกครองเข้าร่วมการวิจัย และเอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัยและแสดงความสมัคร
ใจเข้าร่วมโครงการวิจัย ส าหรับอาสาสมัคร อายุ 7 ปี – น้อยกว่า 13 ปี ซึ่งควรใช้
ภาพหรือภาษาให้เหมาะสมกับวัย เช่น ท าไมหนูจึงถูกขอให้เข้าร่วมโครงการวิจัย 
เป็นต้น 

- ในกรณีที่เด็กอายุ 13-17 ปี แต่ยังไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ สามารถอ่านเขียนได้ควรมี  
เอกสารข้อมูลและขอความยินยอมส าหรับผู้ปกครองให้ผู้ปกครองลงนามอนุญาตให้
เด็กหรือบุคคลในปกครองเข้าร่วมการวิจัย และเอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัยและ
แสดงความสมัครใจเข้าร่วมโครงการวิจัย ส าหรับอาสาสมัคร อายุ 13 ปี – น้อยกว่า 
18 ปี ซึ่งควรใช้ภาพหรือภาษาให้เหมาะสมกับวัย เช่น ท าไมคุณจึงถูกขอให้เข้าร่วม
โครงการวิจัย เป็นต้น 

- แผนการจัดการข้อมูลโครงการวิจัย (Data Management Plan) 
- เอกสารอ่ืนๆ (ถ้ามี) เช่น case record form แบบสอบถาม แบบประเมิน เอกสาร

ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 
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4.3 ขั้นตอนการขอจริยธรรมการวิจัยในคน (โครงการใหม่) 
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สารบัญ 
บทที ่3 กระบวนการพิจารณาโครงการวิจัย 
หัวข้อ เรื่อง หน้า 

1. การก าหนดวิธีพิจารณารับรองโครงการวิจัย 1 
 1.1  การรับรองโครงการวิจัยที่เข้าข่ายยกเว้นการพิจารณาตามปกติ    

         (Exemption from regular review)  
1 

 
 1.2  การรับรองโครงการวิจัยด้วยวิธีเร่งด่วน (Expedited Review) 1 
 1.3  การรับรองโครงการวิจัยแบบครบองค์ประชุม (Full-board review) 3 
 1.4  ภาคเอกชน 5 

2. โครงการวิจัยท่ีมาจากข้อตกลงร่วม 6 
3. ผลการพิจารณามี 4 ประเภท  7 

 1.  กรณีผลการพิจารณาเป็นประเภทที่ 1 ผ่านการรับรองโดยไม่มีข้อแก้ไข 7 
 2.  กรณีผลการพิจารณาเป็นประเภทที่ 2 ปรับปรุงรายละเอียดบางส่วน (minor 

division) 
8 

 3.  กรณีผลการพิจารณาเป็นประเภทที่ 3 ต้องปรับปรุงรายละเอียดในหัวข้อ
ส าคัญ (major division)                                           

8 

 4.  กรณีผลการพิจารณาเป็นประเภทที่ 4 ไม่รับรอง 8 
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บทที่ 3  
กระบวนการพิจารณาโครงการวิจัย 

 

1. การก าหนดวิธีพิจารณารับรองโครงการวิจัย  
           แบ่งวิธีการพิจารณารับรองโครงการวิจัย ออกเป็น 4 ประเภท ตามความเสี่ยงของ       
โครงการวิจัย ดังนี้ 
1.1) การรับรองโครงการวิจัยที่เข้าข่ายยกเว้นการพิจารณาตามปกติ (Exemption from 

regular review) ใช้ระยะเวลาในการพิจารณาโครงการ 7 วันปฏิทิน  
• ประธานคณะกรรมการฯ หรือกรรมการฯ ซึ่งประธานมอบหมายจะด าเนินการ

พิจารณารับรองโครงการวิจัยประเภทที่เข้าข่ายยกเว้นการพิจารณาตามปกติ 
และเอกสารที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ กรรมการผู้พิจารณารับรอง หากมีข้อสงสัยหรือยัง
ขาดข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง กรรมการผู้ พิจารณาจะส่งให้เจ้าหน้าที่
ด าเนินการติดต่อผู้วิจัยเพ่ือตอบข้อสงสัย หรือเอกสารเพ่ิมเติม กรณีท่ีกรรมการผู้
พิจารณาเห็นว่าไม่สามารถพิจารณาได้อาจน าเข้าเป็นการพิจารณาแบบเร่งด่วน 
(Expedited Review) ที่มีกรรมการฯ 2-3 ท่าน หรือน าเข้าพิจารณาแบบครบ
องค์ประชุม (Full Board Review) ก็ได้ 

 

แผนภาพการด าเนินการรับรองโครงการวิจัยที่เข้าข่ายยกเว้นการพิจารณาตามปกติ  
(Exemption from regular review) 

 

 

 

 

 
 

1.2)  การรับรองโครงการวิจัยด้วยวิธีเร่งด่วน (Expedited Review) ใช้ระยะเวลาในการ 
                    พิจารณาโครงการ 20 วันปฏิทิน 

• ประธานคณะกรรมการฯ จะเป็นผู้มอบหมายให้กรรมการฯ จ านวน 2-3 ท่าน ท า
หน้าที่พิจารณารับรองโครงการวิจัยประเภทที่มีความเสี่ยงต่ า และเอกสารที่
เกี่ยวข้องอ่ืนๆ แทนการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมฯ ทั้งคณะ โดยคัดเลือก
จากสาขาที่กรรมการฯ มีความเชี่ยวชาญหรือสามารถเข้าใจบริบทของ

ผู้วิจัยส่งโครงการวิจัย 
ผ่านระบบ EC  

E - Submission Online 
 

 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ
ความถูกต้องครบถ้วน

ของเอกสาร/รับเอกสาร 
 

ประธานหรือกรรมการ 
1 ท่านที่ได้รับ

มอบหมายพิจารณา 
 

ออกเอกสารรับรอง 
 

3 วันปฏิทิน 

7 วันปฏิทิน 

   3 วันปฏิทนิ 
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โครงการวิจัยนั้นได้ดี หากกรรมการอย่างน้อย 1 ท่านลงความเห็นให้น าเข้า
พิจารณาแบบครบองค์ประชุมหรือลงความเห็นไม่รับรอง ให้น าโครงการวิจัยนั้น
เข้าไปพิจารณาจากคณะกรรมการฯ แบบครบองค์ประชุม 

• การรับรองโครงการวิจัยด้วยวิธี Expedited Review นี้ อาจกระท าได้ทั้งในกรณี
ที่เป็นโครงการใหม่และการติดตามโครงการที่ได้รับการรับรองแล้ว 

• กรณีการพิจารณาโครงการใหม่ก่อนเริ่มท าการวิจัย ในการพิจารณารับรอง
โครงการ จะต้องค านึงถึงปัจจัยดังต่อไปนี้ ได้แก่ 

1) งานวิจัยและระเบียบวิธีวิจัยถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์ (Scientific 
validity)  

2) สัดส่วนของความเสี่ยง ภาระ หรืออันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อผู้เข้าร่วม
วิจัย มีความคุ้มค่ากับประโยชน์อันพึงจะได้รับจากการวิจัย (Risk/benefit 
ratio) 

3) มีผู้อ่อนแอเปราะบาง (Vulnerable subjects) เข้าร่วมในโครงการวิจัย
หรือไม ่และมีการคุ้มครองที่เหมาะสม 

4) ความรุนแรงของความเสี่ยงหรืออันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นไม่มากไปกว่า 
minimal risk หรือ minor increase above minimal risk 

5) มีมาตรการในการป้องกันและแก้ไขผลข้างเคียงอันไม่พึงประสงค์ เตรียม
ไว้อย่างเหมาะสมหรือไม่ 

6) ความเหมาะสมของคุณสมบัติของหัวหน้าโครงการวิจัยและโอกาสเกิดผล
ประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) 

7) ความถูกต้องเหมาะสมของกระบวนการขอความยินยอมและเอกสารขอ
ความยินยอมโดยสมัครใจ กรณีเป็นการเก็บข้อมูลไปข้างหน้า 

8) กระบวนการรักษาความลับความปลอดภัยของข้อมูล (confidentiality) 
และการคุ้มครองความเป็นส่วนบุคคล (privacy) ตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562     
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แผนภาพการด าเนินการรับรองโครงการวิจัยด้วยวิธีเร่งด่วน (Expedited Review) 
 

 

 

 

 

 
 

1.3)  การรับรองโครงการวิจัยแบบครบองค์ประชุม (Full Board Review) ใช้ระยะเวลา  
     ในการพิจารณาโครงการ 30 วันปฏิทิน 

• โครงการที่สมควรได้รับการพิจารณาแบบครบองค์ประชุม ได้แก่ 
1.3.1) โครงการที่ไม่จัดอยู่ในประเภทความเสี่ยงต่ า หรือเป็นโครงการที่มีความ 
         ซับซ้อน หรือกระท ากับผู้ที่อ่อนแอเปราะบาง (Vulnerable subject) 
         จ าเป็นต้องอาศัยความคิดเห็นจากกรรมการเป็นองค์คณะ 
1.3.2) โครงการที่มีการตรวจผู้เข้าร่วมวิจัยแบบ invasive เช่น การส่องกล้อง   
         การเจาะชิ้นเนื้อ เป็นต้น 
1.3.3)  โครงการที่มีการก าหนดการรักษา (Clinical trial)  
1.3.4) โครงการที่ยื่นขอรับรองแบบวิธีเร่งด่วน (Expedited Review) แต ่   

             กรรมการอย่างน้อย 1 ท่านลงความเห็นให้น าเข้าพิจารณาแบบครบ   
             องค์ประชุมหรือลงความเห็นไม่รับรอง 
• คณะกรรมการฯ ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมฯ ต้องทบทวนพิจารณาโครงการวิจัย

ทุกโครงการ โดยจะได้รับเอกสารโครงการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการ
ประชุมอย่างน้อย 7 วันปฏิทิน โดยกรรมการประจ าบางท่านหรือกรรมการเสริม
ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาที่ตรงหรือใกล้เคียงกับเนื้อหาของโครงร่างการ
วิจัย จะได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ทบทวนโครงร่างการวิจัยหลัก (Primary 
reviewer) และบันทึกข้อมูลลงบนแบบฟอร์มทบทวน 

• โครงการทุนภาคเอกชน กรรมการฯ บางท่านจะได้รับมอบหมายเป็นผู้ทบทวน
โครงการวิจัยหลัก (Primary reviewer) และน าเสนอในที่ประชุม Full board 
โดยจะได้รับเอกสารโครงการก่อนการประชุมอย่างน้อย 7 วันปฏิทิน  

7 วันปฏิทิน 
ผู้วิจัยส่งโครงการวิจยั  

ผ่านระบบ  
EC E- Submission Online 

 

 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ
ความถูกต้องครบถ้วน

ของเอกสาร/รับเอกสาร 

 

ประธานก าหนด
กรรมการพิจารณา  

2-3 ท่าน 
 

ออกเอกสารรับรอง 

 

กรรมการฯ ที่ได้รับ
มอบหมายพิจารณารับรอง 

 

7 วันปฏิทิน 

7 วันปฏิทิน 

   3 วันปฏิทิน 
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• กรรมการฯ ซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนทั่วไป (lay person) จะได้รับมอบหมาย
ให้ทบทวนเอกสารข้อมูลและขอความยินยอม โดยบันทึกข้อมูลลงบนแบบฟอร์ม
ทบทวน 

• ประธานคณะกรรมการฯ หรือตัวแทนในที่ประชุม มอบหมายให้กรรมการประจ า
หรือกรรมการเสริมที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ทบทวนหลัก น าเสนอรายละเอียด
เกี่ยวกับที่มาและวัตถุประสงค์ในการวิจัย วิธีการคัดเลือกผู้เข้าร่วมวิจัยและความ
จ าเป็น ประโยชน์และความเสี่ยงที่ผู้เข้าร่วมวิจัยกลุ่มนั้นจะได้รับว่าเหมาะสม
หรือไม่ วิธีการด าเนินการวิจัย วิธีการเชิญชวนให้บุคคลเข้าร่วมโครงการวิจัย และ
กระบวนการขอความยินยอม โดยเฉพาะรายละเอียดของเอกสารข้อมูลและขอ
ความยินยอมส าหรับผู้เข้าร่วมการวิจัยว่าครบถ้วนเพียงพอหรือไม่ รวมทั้งเสนอ
ความเห็นของตนเองต่อที่ประชุม จากนั้นประธานเปิดรับฟังความคิดเห็นจาก
คณะกรรมการท่านอ่ืนๆ โดยแยกการอภิปรายเป็นประเด็นเชิงวิทยาศาสตร์และ
ประเด็นเชิงจริยธรรม และประธานเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
กรรมการฯ ซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับเอกสารข้อมูลและขอ
ความยินยอมส าหรับผู้เข้าร่วมการวิจัย กรรมการฯ ในที่ประชุมร่วมกันวิเคราะห์
และอภิปรายแสดงความคิดเห็น และกรรมการฯ ทุกท่านในที่ประชุมร่วมกันสรุป
เป็นผลการพิจารณาโครงการ 

• ในวันประชุม หากประธานคณะกรรมการฯ ไม่สามารถเข้าประชุมได้ในครั้งใด 
จะมีการมอบหมายให้รองประธานหรือเลขาคณะกรรมการฯ หรือกรรมการฯ ผู้ที่
เหมาะสมในการประชุมครั้งนั้น ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทนเฉพาะคราว 

• ในการจัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมฯ จะมีการก าหนดวันประชุมไว้
ล่วงหน้าตลอดปี และประกาศให้ผู้วิจัยทราบทางเว็บไซต์ของคณะกรรมการ
จริยธรรมฯ โดยจะประชุมเดือนละ 2 ครั้ง ในวันศุกร์ที่ 1 ของเดือน และในวันพุธ
ที่ 3 ของเดือน 

• องค์ประชุมจะต้องไม่น้อยกว่า 5 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการฯ ทั้งเพศชาย และ
เพศหญิง และจะต้องมีกรรมการฯ ที่เป็นแพทย์อย่างน้อย 3 ท่าน มีกรรมการที่
ตัวแทนจากภาคประชาชนร่วมด้วยอย่างน้อย 1 ท่าน ทุกครั้ง 

• คณะกรรมการจริยธรรมฯ มีอ านาจและหน้าที่ในการพิจารณาให้การรับรอง/ไม่
รับรองโครงการวิจัยหรือขอให้มีการปรับปรุงแก้ไขก่อนให้การรับรอง โดย
พิจารณาความเหมาะสมในกรณีต่อไปนี้คือ 
1) คุณสมบัติของผู้วิจัย/ผู้ ร่วมการวิจัย มีความเหมาะสมตามสาขาความ

เชี่ยวชาญและประสบการณ์ของผู้วิจัยหลัก/ผู้ร่วมการวิจัย และผู้วิจัยทุกท่าน
ต้องผ่านการอบรมทางจริยธรรมการวิจัยในคน โดยเอกสารรับรอง ระบุ
ระยะเวลาการอบรมอย่างน้อย 1 วัน หรืออย่างน้อย 6 ชั่วโมง หรือผ่านการ



 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

มหาวิทยาลัยมหิดล 

SOP 
ฉบับท่ี 2022 
version 3 

บทที่ 3  
กระบวนการพิจารณาโครงการวิจัย 

 
หน้าที่ 5 ของ 9 

 

อบรมและทดสอบทางจริยธรรมการวิจัยในคนทาง ออนไลน์  (จวค. 
2588/2561 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 และ จวค.1365/2561 วันที่ 14 
มิถุนายน 2561) กรณีการวิจัยที่เป็น clinical trial ผู้ร่วมการวิจัยทุกท่านต้อง
ผ่านการอบรม GCP โดยเอกสารรับรองควรมีอายุการรับรองเหลือไม่น้อยกว่า 
1 ปี  

2) การมีผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ของผู้วิจัย/ผู้ร่วมการวิจัย   
3) ความพร้อมของปัจจัยที่จ าเป็นต้องใช้ในการวิจัย เช่น ผู้ช่วยวิจัย เครื่องมือ 

อุปกรณ์ และสถานที่ท่ีท าวิจัย เป็นต้น 
4) งานวิจัยและระเบียบวิธีวิจัยถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์ (Scientific 

validity)  
5) สัดส่วนของความเสี่ยง ภาระ หรืออันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อผู้เข้าร่วมวิจัย มี

ความคุ้มค่ากับประโยชน์อันพึงจะได้รับจากการวิจัย (Risk/benefit ratio) 
6) การคุ้มครองดูแลผู้เข้าร่วมวิจัย ประโยชน์และความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจาก

การเข้าร่วมการวิจัย 
7) กระบวนการขอความยินยอมเพ่ือเข้าร่วมวิจัย และหนังสือแสดงความยินยอม

เข้าร่วมการวิจัย การพิจารณาจะเป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน ทั้งโครงการวิจัย
ใหม่ที่ยังไม่เคยได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมฯ ใดมาก่อน 
หรือโครงการวิจัยที่เคยได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมฯ ของ
สถาบันอ่ืนมาแล้ว เช่น ในกรณีที่เป็นโครงการวิจัยพหุสถาบัน (Multicenter 
study) 

8) กระบวนการรักษาความลับความปลอดภัยของข้อมูล (confidentiality) และ
การคุ้มครองความเป็นส่วนบุคคล (privacy) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 

 

แผนภาพการด าเนินการรับรองโครงการวิจัยแบบครบองค์ประชุม (Full board review) 
 

 

 

 
 

 

 

ผู้วิจัยส่งโครงการวิจยั  
ผ่านระบบ  

EC E- Submission Online 
 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ
ความถูกต้องครบถ้วน

ของเอกสาร/รับเอกสาร 

น าโครงการวิจยั
เข้ารอบประชุมเพื่อ

พิจารณา 
 

สรุปผล 
การพิจารณารับรอง 

 

   15 วันปฏิทิน 

ออกเอกสารรับรอง 
 
 

   15 วันปฏิทิน 

   7 วันปฏิทิน 

   3 วันปฏิทิน 
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1.4) ภาคเอกชน ใช้ระยะเวลาในการพิจารณาโครงการ 30 วันปฏิทิน 
1.4.1)   กรณีท่ีมีการศึกษาวิจัยที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเพียงสถาบันเดียว ผู้วิจัยหรือ 

ตัวแทนภาคเอกชนส่งโครงการวิจัยที่หน่วยวิจัยทางคลินิก (Clinical 
Research center : CRC) เพ่ือรับการพิจารณาคณะกรรมการพิจารณา
งบประมาณโครงการวิจัยในคน (budget review) โดยจ่ายค่าธรรมเนียม
การพิจารณา 10,000 บาท เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนแล้ว 
ส่งให้ประธานก าหนด Primary reviewer หรือผู้ที่ประธานมอบหมาย 
อย่างน้อย 2 ท่าน 

1.4.2)  กรณีที่มีการศึกษาวิจัยแบบสหสถาบัน (multicenter) ให้ด าเนินการส่ง    
โครงการวิจัยขอรับการรับรองผ่าน ส านักงานคณะกรรมการร่วมพิจารณา 
จริยธรรมการวิจัยในคนของประเทศไทย (Central Research Ethics 
Committee : CREC)  

หมายเหตุ: โดยจะเริ่มการวิจัยได้ต้องผ่านคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะกรรมการ
พิจารณางบประมาณโครงการวิจัยในคน (budget review) และด าเนินการเซ็นสัญญา 
(Material Transfer Agreement : MTA) (Clinical Trial Agreement : CTA) ตาม
ก าหนดมาตรฐานสากล 

 
แผนภาพการด าเนินการรับรองโครงการวิจัย ส าหรับภาคเอกชน และ CREC 

 

 

 

 

 

 

 

*กรณีโครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองจาก CREC จะเป็นการน าโครงการวิจัยเข้ารอบประชุมเพ่ือรับทราบ 
 

2.   โครงการวิจัยท่ีมาจากข้อตกลงร่วม 
1. โครงการตามข้อตกลงร่วมมหาวิทยาลัยมหิดล (Memorandum of Understanding: 

MOU) เนื่องจากในมหาวิทยาลัยมหิดลมีคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนประจ าแต่
ละส่วนงาน/สถาบัน (9 สถาบัน) จึงมีข้อตกลงระหว่างคณะกรรมการฯ ร่วมกัน ดังนี้ 

ผู้วิจัยส่งโครงการวิจยั  
ผ่านระบบ  

Online ส่งโครงการวิจัยส าหรบั
ทุนภาคเอกชน/ CREC  

 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ
ความถูกต้อง
ครบถ้วนของ

เอกสาร/รับเอกสาร 
 

น าโครงการวิจยั
เข้ารอบประชุม 
เพื่อพิจารณา/

รับทราบ* 
 

ออกเอกสารรับรอง 
 

15 วันปฏิทิน 

สรุปผลการพิจารณา 
รับรอง/รับทราบ 

 

7 วันปฏิทิน 

15 วันปฏิทิน 

   3 วันปฏิทิน 
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1.1 กรณีผู้วิจัยหลักอยู่ในสถาบันใด สถาบันต้นสังกัดของผู้วิจัยนั้นจะต้องเป็นผู้พิจารณา
หลัก (IRB of Record) โดยพิจารณาตามขั้นตอน หลังจากสรุปผลการพิจารณาแล้ว
จะต้องส่งผลการพิจารณาไปยังสถาบันร่วมอ่ืนๆ เพ่ือเสนอข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม หรือให้
การรับรอง และรวบรวมผลการพิจารณาให้ผู้วิจัยแก้ไขตามกระบวนการพิจารณา
แล้วจึงออกใบรับรองจากสถาบันผู้พิจารณาหลัก 

1.2 กรณีผู้วิจัยเป็นบุคลากรภายนอกคณะฯ แต่ต้องการท าการศึกษาวิจัยในคณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเพียงสถาบันเดียว ผู้วิจัยสามารถส่งโครงการ
ผ่านระบบ โดยจ่ายค่าธรรมเนียมในการพิจารณาโครงการจ านวน 600 บาท หรือ
กรณีเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดลแต่ไม่ได้สังกัดคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี สามารถให้สถาบันต้นสังกัดพิจารณาและท าบันทึกว่าเป็น
โ ค ร ง ก า ร ต า ม ข้ อ ต ก ล ง ร่ ว ม ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม หิ ด ล  ( Memorandum of 
Understanding : MOU) โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการพิจารณาโครงการ จ านวน 
600 บาท 

2.  โครงการวิจัยที่ส่งผ่านส านักงานคณะกรรมการร่วมพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนของ
ประเทศไทย (Central Research Ethics Committee :  CREC) คณะแพทยศาสตร์  
โรงพยาบาลรามาธิบดี มีนโยบายข้อตกลงร่วมกับ CREC ว่าโครงการวิจัยที่เป็นสหสถาบัน
ให้ด าเนินการส่งโครงการเพ่ือขอรับการพิจารณาจาก CREC โดยทาง CREC จะส่งให้ทาง
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พิจารณา Local Issue โดยก าหนดให้มีการตอบ
กลับมาภายใน 7 วันปฏิทิน และเมื่อ CREC พิจารณาเสร็จสิ้น สรุปผลการพิจารณาแล้ว
จะต้องส่งผลการพิจารณามายังคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และทางประธาน
คณะกรรมการฯ จะพิจารณารับรองแบบ Exemption from regular review หรือ 
Expedited Review ตามความเหมาะสม แล้วน าเรื่องเข้าแจ้งในที่ประชุมเพ่ือรับทราบ 
กรณีมีการรายงาน Local site SAE และ Local site protocol violation ที่เกิดขึ้นภายใน

คณะฯ ให้ส่งรายงานทางคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เพ่ือพิจารณา เมื่อเสร็จสิ้น 
สรุปผลการพิจารณาแล้ว ทางคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีจะพิจารณาส่งผลการ
พิจารณาไปยัง CREC เพ่ือรับทราบ 

 

 3.  ผลการพิจารณาโครงการวิจัยมี 4 ประเภท 

 1)  กรณีผลการพิจารณาเป็นประเภทที่ 1 ผ่านการรับรองโดยไม่มีข้อแก้ไข เจ้าหน้าที่จัดท า
เอกสารข้อมูลและขอความยินยอม โดยคาดลายน้ าว่า “รับรองโดยคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในคน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี” โดยมุมขวาบนของเอกสารจะ
ระบุเลขที่เอกสารรับรอง (COA NO.) วันรับรอง และออกเอกสารรับรองอิเล็กทรอนิกส์
เสนอประธานคณะกรรมการฯ เพ่ืออนุมัติโดยการลงนามอิเล็กทรอนิกส์ แจ้งผลให้ผู้วิจัย
รับทราบผ่าน E-Mail ซึ่งผู้วิจัยสามารถพิมพ์เอกสารรับรองฯ ผ่านระบบ EC E-Submission 
Online ภายใน 7 วันปฏิทิน 
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2)  กรณีผลการพิจารณาเป็นประเภทที่ 2 ปรับปรุงรายละเอียดบางส่วน (minor revision) จะ
ให้การรับรองเมื่อปรับแก้ตามค าแนะน าของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน หรือ
ชี้แจงเหตุผลเพ่ิมเติมตามที่สมควร เจ้าหน้าที่สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการที่ให้
แก้ไขเพ่ิมเติมส่งผ่านระบบ EC E-Submission Online โดยระบบมีการแจ้งเตือนอัตโนมัติ
ผ่านทาง E-Mail ไปให้ผู้วิจัย โดยจะต้องตอบค าถามข้อเสนอแนะฯ กลับมาภายใน 60 วัน
ปฏิทิน หากเกินก าหนดเวลาผู้วิจัยจะต้องด าเนินการส่งโครงการมาเพ่ือพิจารณาใหม่ 

  โดยมีเกณฑ์การตัดสิน ดังนี้ 
-  โครงการวิจัยที่มีความเสี่ยงต่ า 
-  โครงการวิจัยที่มีรายละเอียดข้อมูลครบถ้วนพอสมควรในการพิจารณา 
-  โครงการวิจัยที่ไม่มีความผิดพลาดส าคัญของข้อมูล  
-  กระบวนการวิจัยเหมาะสม  
-  การประเมินและติดตามความเสี่ยงเหมาะสมพอควร 
-  กระบวนการขอความยินยอมและข้อมูลและขอความยินยอมเหมาะสม 

3)  กรณีผลการพิจารณาเป็นประเภทที่ 3 ต้องปรับปรุงรายละเอียดในหัวข้อส าคัญ (major 
revision) เจ้าหน้าที่สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการที่ให้แก้ไขเพ่ิมเติม เพ่ือ
พิจารณาอีกครั้ง ส่งผ่านระบบ EC E-Submission Online โดยระบบมีการแจ้งเตือน
อัตโนมัติผ่านทาง E-Mail ไปให้ผู้วิจัย โดยผู้วิจัยจะต้องตอบค าถามข้อเสนอแนะฯ กลับมา
ภายใน 60 วันปฏิทิน หากเกินก าหนดเวลาผู้วิจัยจะต้องด าเนินการส่งโครงการมาเพ่ือ
พิจารณาใหม่ 

   -  กรณี Expedited Review เมื่อผู้วิจัยตอบค าถามข้อเสนอแนะฯ เจ้าหน้าที่จะส่ง
ต่อไปยังกรรมการท่านเดิมเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง 

   -  กรณี Full Board Review เมื่อผู้วิจัยตอบค าถามข้อเสนอแนะฯ เจ้าหน้าที่จะน า
โครงการเข้าสู่กระบวนการพิจารณาแบบครบองค์ประชุมในรอบถัดไป 

  โดยมีเกณฑ์การตัดสิน ดังนี้ 
 -   โครงการวิจัยมีข้อมูลไม่เพียงพอต่อการพิจารณา 
 -   กรรมการมีข้อสงสัยในด้านความปลอดภัย  
 -   กระบวนการวิจัยที่เห็นว่าต้องมีข้อมูลเพิ่มเติมอย่างส าคัญ 
 -   การประเมินและติดตามความเสี่ยงยังไม่ครบถ้วนอย่างมีนัยส าคัญ 

 -   กระบวนการขอความยินยอม และเอกสารข้อมูลและขอความยินยอม    
ขาดความเหมาะสม 

4) กรณีผลการพิจารณาเป็นประเภทที่ 4 ไม่รับรอง เจ้าหน้าที่สรุปผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการที่ไม่รับรองส่งผ่านระบบ EC E-Submission Online โดยระบบมีการแจ้ง
เตือนอัตโนมัติผ่านทาง E-Mail ไปให้ผู้วิจัย กรณีผู้วิจัยมีข้อโต้แย้ง หรืออุทธรณ์มติของ
คณะกรรมการ ผู้วิจัยสามารถท าบันทึกถึงประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจั ยในคน 
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กลับมาภายใน 60 วันปฏิทิน เพ่ือน าเข้าพิจารณาแบบครบองค์ประชุม (Full board) หาก
เกินก าหนดเวลาผู้วิจัยจะต้องด าเนินการส่งโครงการมาเพ่ือพิจารณาใหม่ 

 โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 
- โครงการวิจัยนั้นมีความเสี่ยงมากกว่าประโยชน์โดยตรงต่อผู้เข้าร่วมวิจัย

อย่างชัดเจน 
- กระบวนการวิจัยนั้นมีความไม่ถูกต้องอย่างมีนัยส าคัญที่จะท าให้

ผลการวิจัยไม่สามารถเชื่อถือได้ 
- การประเมินและติดตามความเสี่ยงไม่มีความเหมาะสมอย่างชัดเจน                                    
-   กระบวนการขอความยินยอม และเอกสารข้อมูลและความยินยอมไม่มี

ความเหมาะสมอย่างชัดเจน   
- หัวข้อวิจัยมีความสุ่มเสี่ยงต่อชื่อเสียงของสถาบัน  หรือขัดแย้งกับนโยบาย

ของคณะฯ และมหาวิทยาลัย ขัดกับกฎหมายและศีลธรรมอันดีงาม 
   การตัดสินผลการพิจารณาจะใช้วิธีการลงฉันทามติ (consensus) โดยประธานคณะ
กรรมการฯ จะสอบถามความเห็นของกรรมการฯ ซึ่งเป็นผู้ทบทวนหลักก่อน หลังจากนั้น
ค่อยขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ ในที่ประชุม หากมีกรรมการฯ ท่านหนึ่งท่านใด
ไม่เห็นด้วย ประธานคณะกรรมการฯ จะเปิดให้มีการอภิปรายจนกว่าจะได้ฉันทามติ หากใช้
เวลามากเกินไปโดยหาข้อสรุปไม่ได้ ประธานคณะกรรมการฯ อาจใช้วิธีการลงมติโดยใช้
เสียงข้างมาก (vote) 
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สารบัญ 
บทที ่4 การประชุมพิจารณาโครงการใหม่ 
หัวข้อ เรื่อง หน้า 

 การพิจารณาโครงการวิจัยแบบครบองค์ประชุม (Full-board Review) 1 

1. วิธีการพิจารณาโครงการวิจัย  
   1.1  ระเบียบวิธีวิจัย      
   1.2  ข้อพิจารณาเชิงจริยธรรม ควรประกอบด้วย 
   1.3  การพิจารณากระบวนการขอความยินยอมเข้าร่วมการวิจัย   
   1.4  การพิจารณาส่วนได้ส่วนเสียของผู้วิจัย 

1 
1 
1 
2 
7 

2. การขอความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ 7 

3. การพิจารณาโครงการวิจัยเฉพาะ ส าหรับผู้เข้าร่วมวิจัยบางกลุ่ม 
  -  การวิจัยในเด็กหรือผู้เยาว์ 
  -  การวิจัยในหญิงมีครรภ์ 
  -  การวิจัยในทารกแรกเกิด (Neonate) 
  -  การวิจัยในผู้ต้องขัง 
  -  การวิจัยในผู้ที่ไม่สามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเอง 

8 
8 
9 
10 
11 
12 

4. การพิจารณาโครงการวิจัยกรณีพิเศษ 
  -  การวิจัยในภาวะฉุกเฉิน (Emergency research) 
  -  กรณีท่ีน ายาหรือเครื่องมือส าหรับโครงการวิจัย ไปใช้ในการรักษาพยาบาล   
     ผู้ป่วยภาวะฉุกเฉิน (Emergency or compassionate use of   
     investigational drugs and medical devices)                                            
  -  การพิจารณาโครงการวิจัยที่ต้องใช้เครื่องมือทางการแพทย์  

12 
12 
14 
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

มหาวิทยาลัยมหิดล 

SOP 
ฉบับท่ี 2022 
version 3 

บทที่ 4 
การประชุมพิจารณาโครงการใหม่ 

 
หน้าที่ 1 ของ 16 

 

 
 

        

 

บทที่ 4  
การประชุมพิจารณาโครงการใหม่ 

 

การพิจารณาโครงการวิจัยแบบครบองค์ประชุม (Full Board Review) 
  

1. วิธีการพิจารณาโครงการวิจัย มีแนวทางดังต่อไปนี้ ได้แก่ 
 

1.1) ระเบียบวิธีวิจัย 
1.1.1) ระเบียบวิธีการวิจัยมีความถูกต้องและเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของ

การวิจัย แผนด าเนินการวิจัย ระเบียบวิธีทางสถิติ (การค านวณจ านวน
ประชากรที่ศึกษา และวิธีการวิเคราะห์ทางสถิติ)  เหตุผลและความ
เหมาะสมในการใช้กลุ่มเปรียบเทียบ 

1.1.2) เกณฑ์การคัดเข้าผู้เข้าร่วมวิจัย (Inclusion criteria) 
1.1.3) เกณฑ์การคัดออกผู้เข้าร่วมวิจัย (Exclusion criteria) 
1.1.4) เกณฑ์การคัดผู้เข้าร่วมการวิจัยออกจากโครงการวิจัยก่อน 
            ก าหนด (Withdrawal criteria)  
1.1.5) เกณฑ์การยับยั้งหรือยุติโครงการวิจัยทั้งหมด   
          (Termination criteria) 
1.1.6) ประสิทธิภาพของระบบและวิธีการก ากับดูแล และ 
          ตรวจสอบการด าเนินการวิจัย 
1.1.7) ความเหมาะสมของสถานที่วิจัยในด้านพ้ืนที่ รวมทั้งความเพียงพอของ

ผู้ ช่ วยวิจั ยและสิ่ งอ านวยความสะดวก และความพร้อมของ
วิธีด าเนินการในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

1.1.8) ก ร ะ บ ว น ก า ร รั ก ษ า ค ว า ม ลั บ ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ข อ ง ข้ อ มู ล 
(confidentiality) และการคุ้มครองความเป็นส่วนบุคคล (privacy) 
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 

 

1.2) ข้อพิจารณาเชิงจริยธรรม ควรประกอบด้วย 
1.2.1) ความเหมาะสมด้านคุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้วิจัย ต่อ

โครงการวิจัยที่เสนอ 
1.2.2) การคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยมีความเสมอภาค 
1.2.3) มีการระมัดระวั ง ในการน าผู้ อ่อนแอเปราะบาง ( Vulnerable 

subjects) เข้าร่วมโครงการวิจัย 
1.2.4) ความเสี่ยง และความไม่สะดวกสบายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น มีมาตรการ

ลดความเสี่ยงต่อผู้เข้าร่วมวิจัยให้เหลือน้อยที่สุด 
1.2.5) ผลประโยชน์ที่คาดว่าผู้เข้าร่วมวิจัย/ชุมชน/สังคมจะได้รับจากการวิจัย 
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1.2.6) ไม่มีการบังคับหรือชักชวน จูงใจผู้เข้าร่วมวิจัยอย่างไม่เหมาะสม 
เพ่ือให้เข้าร่วมโครงการวิจัยหรือยังคงอยู่ในโครงการวิจัยต่อไป 

1.2.7) มีเหตุผลที่ต้องหยุดหรืองดให้การรักษาที่เป็นมาตรฐานแก่ผู้เข้าร่วม
วิจัย (ถ้ามี) เพ่ือประโยชน์และผลสัมฤทธิ์ของการท าวิจัย และต้องเป็น
เหตุผลที่เหมาะสมและชัดเจน 

1.2.8) มีมาตรการและความพร้อมในการดูแลด้านการแพทย์ และการ
ช่วยเหลือด้านจิตใจแก่ผู้เข้าร่วมวิจัย 

1.2.9) มีขั้นตอนในการด าเนินการเมื่อผู้ เข้าร่วมวิจัยขอถอนตัวระหว่าง
ด าเนินการวิจัย 

1.2.10) เกณฑ์ในการขยายการใช้ผลิตภัณฑ์วิจัย หรือการใช้กรณีฉุกเฉิน 
(Emergency use) และ/หรือการบริจาค (Compassionate use) 

1.2.11) การแจ้งแพทย์ประจ าตัวหรือแพทย์ประจ าครอบครัวของผู้เข้าร่วมวิจัย 
เพ่ือให้ทราบความเป็นไปในการวิจัย โดยขอความยินยอมจาก
ผู้เข้าร่วมวิจัยก่อน 

1.2.12) รายละเอียดเกี่ยวกับแผนการจัดผลิตภัณฑ์ที่ศึกษาวิจัย ให้แก่ผู้เข้าร่วม
วิจัยภายหลังเสร็จสิ้นการวิจัย 

1.2.13) รายละเอียดค่ายาและการตรวจวินิจฉัยอื่น ๆ ที่ผู้เข้าร่วมวิจัยต้องจ่าย 
1.2.14) ค่าตอบแทนและค่าชดเชยแก่ผู้ เข้าร่วมวิจัย เช่น เงิน การให้บริการ 

และ/หรือสิ่งของ  เป็นต้น 
1.2.15) การชดเชย/การรักษา ในกรณีที่เกิดอันตราย/ความพิการ/การตายของ

ผู้เข้าร่วมวิจัย อันเนื่องมาจากการเข้าร่วมการศึกษาวิจัย การจัดการ
เกี่ยวกับการประกันและการชดเชยความเสียหาย การรักษาความลับ
ของผู้เข้าร่วมวิจัย 

1.2.16) มีรายละเอียดของบุคคลที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของ
ผู้เข้าร่วมวิจัย รวมทั้งเวชระเบียนและตัวอย่างส่งตรวจ 

1.2.17) มีมาตรการในการรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าร่วมวิจัย และการ
รักษาความลับ และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ เข้าร่วม
วิจัยอย่างเหมาะสม 

 

1.3) การพิจารณากระบวนการขอความยินยอมเข้าร่วมการวิจัย 
        

กระบวนการที่จะต้องมีซึ่งเกี่ยวข้องกับเอกสารข้อมูลและขอความยินยอมเข้า
ร่วมการวิจัย ได้แก่ 

1) เอกสารข้อมูลและขอความยินยอมที่ผู้วิจัยจะน าไปใช้ จะต้องได้รับ
ความเห็นชอบและรับรองโดยคณะกรรมการจริยธรรมฯ ว่ามีข้อมูลที่
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ครบถ้วนใช้ภาษาที่สละสลวยเข้าใจง่าย  และต้องได้รับการท าลายน้ า
คาดว่า “รับรองโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี” ในเอกสารข้อมูลและขอความ
ยินยอม โดยมุมขวาบนของเอกสารจะระบุเลขที่เอกสารรับรอง (COA. 
MURA) และวันที่รับรอง จึงจะสามารถน าเอกสารฉบับนี้ไปใช้ในการ
เก็บข้อมูลกับผู้เข้าร่วมวิจัยได ้

2) ผู้วิจัยจะสามารถด าเนินการวิจัยได้ต่อเมื่อ ผู้เข้าร่วมวิจัยได้รับข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับการวิจัยครบถ้วน โดยการอ่านและปรึกษาหารือกับผู้
ใกล้ชิดหรือแพทย์ประจ าตัว รวมทั้งได้สอบถามผู้วิจัยจนเป็นที่เข้าใจ
โดยตลอดแล้วจึงลงลายมือชื่อและวันที่ไว้ในเอกสารข้อมูลและขอ
ความยินยอม โดยมีรายละเอียดของแต่ละกรณีที่จะกล่าวถึงในข้อ
ต่อไป 

3) มีการลงลายมือชื่อและวันที่ในเอกสารข้อมูลและขอความยินยอม โดย
ผู้วิจัยให้ค าแนะน าและผู้เข้าร่วมวิจัยยินยอมเข้าร่วมการวิจัย (ลงนาม
ทั้ง 2 ฉบับ) 

4) กรณีที่ผู้เข้าร่วมวิจัยเป็นผู้เยาว์ มีการลงลายมือชื่อและวันที่ในเอกสาร
ข้อมูลและขอความยินยอม โดยผู้มีอ านาจกระท าการแทนผู้เข้าร่วม
วิจัย (ผู้แทนโดยชอบธรรม ลงนามทั้ง 2 ฉบับ) 

5) กรณีผู้เข้าร่วมวิจัยไม่สามารถอ่าน-เขียนได้ ต้องให้ญาติหรือผู้ที่ไม่มี
ส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการวิจัยเป็นผู้อ่านให้ฟัง หากผู้เข้าร่วมวิจัย
สมัครใจเข้าร่วมการวิจัยแล้ว จึงให้พิมพ์ลายนิ้วมือโดยใช้หมึกที่ไม่
สามารถลบเลือนได้  และญาติหรือผู้ที่ ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับ
โครงการวิจัยลงนามเป็นพยาน 1 คน 

6) ผู้วิจัยจะต้องให้เอกสารข้อมูลและขอความยินยอมที่มีข้อความอย่าง
เดียวกันและลงลายมือชื่อและวันที่เรียบร้อยแล้วแก่ผู้เข้าร่วมวิจัยเก็บ
รักษาไว้ 1 ฉบับและผู้วิจัยเก็บรักษาไว้ 1 ฉบับ ตลอดการด าเนินการ
วิจัยและหลังสิ้นสุดการวิจัยแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี 

7) กรณีเอกสารข้อมูลและขอความยินยอมแบบเปิดกว้าง เพ่ือเก็บรักษา
ข้อมูลและตัวอย่างชีวภาพไว้ส าหรับการวิจัยในอนาคต งานวิจัยที่เก็บ
จากสิ่งส่งตรวจที่เหลือจากร่างกายมนุษย์ เช่น เลือด ของเหลว เนื้อเยื่อ 
ฯลฯ ที่ต้องการเก็บไว้ศึกษาวิจัยในอนาคต มีการลงลายมือชื่อและ
วันที่ในเอกสารข้อมูลและขอความยินยอม โดยผู้เข้าร่วมวิจัย  

8) กรณีเอกสารข้อมูลและขอความยินยอมส าหรับการวิจัยด้านพันธุกรรม 
งานวิจัยที่เก็บจากสิ่งส่งตรวจที่เหลือจากร่างกายมนุษย์ เช่น เลือด 
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ของเหลว เนื้อเยื่อ ฯลฯ ที่ต้องการเก็บไว้ศึกษาวิจัยด้านพันธุกรรม      
ค ายินยอมของผู้เข้าร่วมการวิจัย ในเอกสารจะต้องระบุว่า ข้าพเจ้า    
 ต้องการ  ไม่ต้องการ ทราบผลการวิจัยรายบุคคลของข้าพเจ้า 

 

 

ข้อมูลที่จะต้องมีในเอกสารข้อมูลและขอความยินยอม ได้แก่ 
1) ชื่อโครงการ ชื่อผู้วิจัย สถานที่วิจัย และแหล่งทุนวิจัย/ผู้สนับสนุนการ

วิจัย (ถ้ามี) 
2) เหตุผลและความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการวิจัย 
3) เหตุผลที่เชิญชวนเข้าร่วมการวิจัย 
4) ระยะเวลาที่ต้องเข้าร่วมวิจัย และจ านวนผู้เข้าร่วมวิจัยทั้งหมดที่

ประมาณการไว้รายละเอียดขั้นตอนต่างๆ ในการวิจัยที่ผู้เข้าร่วมวิจัย
จะต้องปฏิบัติหรือได้รับการปฏิบัติ 

5) หากมีทั้งขั้นตอนที่เป็นการรักษาพยาบาลตามปกติร่วมด้วย จะต้อง
แจ้งให้ชัดเจนว่าขั้นตอนใดเป็นการรักษาพยาบาลตามปกติ และ
ขั้นตอนใดเป็นการวิจัย  

6) มีการใช้ยาหลอก ด้วยหรือไม่ หากมีจะต้องแจ้งว่าโอกาสที่ผู้เข้าร่วม
วิจัยจะได้รับยาหลอกเป็นสัดส่วนเท่าใด เทียบกับยาจริงที่ใช้ในการ
วิจัย 

7) ความเสี่ยงต่ออันตรายหรือความไม่สุขสบายที่อาจจะได้รับจากการเข้า
ร่วมวิจัย 

8) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย ทั้งประโยชน์โดยตรงต่อ
ผู้เข้าร่วมวิจัย และประโยชน์ต่อส่วนรวม 

9) ทางเลือกอ่ืนหากไม่เข้าร่วมการวิจัย 
10) การปกป้องข้อมูลส่วนตัวและการเก็บข้อมูลเป็นความลับของผู้เข้าร่วม

วิจัย โดยจะไม่เปิดเผยต่อสาธารณะเป็นรายบุคคล โดยทั่วไปแล้วการ
รายงานผลการวิจัยจะเป็นข้อมูลโดยรวม แต่ข้อมูลของผู้เข้าร่วมวิจัย
เป็นรายบุคคล อาจมีคณะบุคคลบางกลุ่มเข้ามาตรวจสอบได้ เช่น ผู้ให้
ทุนวิจัย สถาบันหรือองค์กรของรัฐที่มีหน้าที่ตรวจสอบ คณะกรรม
จริยธรรมฯ เป็นต้น 

11) หากเกิดเหตุการณ์ผิดปกติต่อร่างกายและจิตใจของผู้เข้าร่วมวิจัย 
ระหว่างการวิจัย ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการเข้าร่วมวิจัย ผู้เข้าร่วมวิจัย
จะต้องแจ้งให้ผู้วิจัยทราบโดยเร็ว ตามชื่อ สถานที่ติดต่อ หมายเลข
โทรศัพท์หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่จะติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง ระบุไว้
ในเอกสารข้อมูลและขอความยินยอม 
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12) หากเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ผู้เข้าร่วมวิจัยได้รับบาดเจ็บ/เจ็บป่วย
จากการวิจัย จะได้รับการปฏิบัติอย่างไร เช่น รักษาพยาบาลให้โดยไม่
เสียค่าใช้จ่าย หากเกิดพิการหรือเสียชีวิตจะมีการชดเชยอย่างไร เป็น
ต้น 

13) ค่าตอบแทนที่จะได้รับเมื่อเข้าร่วมโครงการวิจัย 
14) ค่าใช้จ่ายที่ผู้ เข้าร่วมวิจัยจะต้องรับผิดชอบในระหว่างเข้าร่วม

โครงการวิจัย เช่น ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการที่เป็นขั้นตอนทางการ
รักษาพยาบาลตามปกติ 

15) หากมีข้อมูลเพิ่มเติมทั้งด้านประโยชน์และโทษที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยนี้ 
ผู้วิจัยจะแจ้งให้ทราบอย่างรวดเร็วโดยไม่ปิดบัง 

16) ผู้เข้าร่วมวิจัยมีสิทธิ์ถอนตัวออกจากโครงการวิจัยเมื่อใดก็ได้ โดยไม่
ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการไม่เข้าร่วมหรือถอนตัวออกจาก
โครงการวิจัยนี้ จะไม่มีผลกระทบต่อการได้รับบริการหรือการรักษาที่
จะได้รับแต่ประการใด 

17) หากผู้เข้าร่วมวิจัยได้รับการปฏิบัติที่ไม่ตรงตามที่ระบุไว้ในเอกสาร
ข้อมูลและขอความยินยอมหรือมีค าถามเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัย 
สามารถติดต่อกับคณะกรรมการจริยธรรมฯ ได้อย่างไร (บอกชื่ อ
สถานที่ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์) 

18) เอกสารข้อมูลและขอความยินยอม จะต้องได้รับความเห็นชอบและ
รับรองโดยคณะกรรมการจริยธรรมฯ ว่ามีข้อมูลที่ครบถ้วนใช้ภาษาที่
อ่านเข้าใจง่าย  และต้องได้รับการท าลายน้ าคาดว่า “รับรองโดย
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี” ในเอกสารข้อมูลและขอความยินยอม โดยมุมขวาบนของ
เอกสารจะระบุเลขที่เอกสารรับรอง (COA. MURA) และวันที่รับรอง 
จึงจะสามารถน าเอกสารฉบับนี้ไปใช้กับผู้เข้าร่วมวิจัยในการขอความ
ยินยอม (Informed Consent) 

19) เพ่ือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  
และตามประกาศข้อปฏิบัติการวิจัยในคนของคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี ปี พ.ศ.2563 ซึ่งได้ระบุว่า การวิจัยที่ใช้ข้อมูล
จากคนและเป็นการเก็บข้อมูลไปข้างหน้าจะต้องขอความยินยอมโดย
สมัครใจจากผู้เข้าร่วมวิจัยเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ร่วมวิจัยหรือ
ตัวแทนตามกฎหมาย ก่อนเริ่มด าเนินการวิจัยในผู้เข้าร่วมวิจัยรายนั้นๆ 
เสมอ 
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กรณีที่ยกเว้นหรือเปลี่ยนเป็นการขอความยินยอมด้วยวิธีการอ่ืน โดยไม่ต้องลง
นามในเอกสาร (Waiver or alteration of documentation of consent) 
ได้แก่ 

1) การวิจัยที่เป็นการสัมภาษณ์ ส ารวจ โดยเฉพาะการวิจัยในหัวข้อที่
อ่อนไหว เสี่ยงต่อการเสียชื่อเสียง หรือกระท าผิดกฎหมาย และ/หรือ
เป็นความต้องการของผู้เข้าร่วมวิจัยเอง ที่ไม่ต้องการลงลายมือชื่อไว้
เป็นหลักฐาน คณะกรรมการจริยธรรมฯ เห็นว่าผู้เข้าร่วมวิจัยจะได้รับ
การปกป้องสิทธิ์และปลอดภัยมากกว่า หากไม่มีการลงลายมือชื่อใน
เอกสารข้อมูลและขอความยินยอม เนื่องจากการลงนามในเอกสารจะ
เป็นหลักฐานเพียงอย่างเดียวที่จะสืบสาวไปถึงตัวบุคคลได้ แต่ผู้วิจัย
ยังคงต้องให้ค าอธิบายโครงการแก่ผู้เข้าร่วมวิจัยด้วย และผู้เข้าร่วม
วิจัย (อาสาสมัคร) ต้องให้ความยินยอมด้วยวาจา (Verbal informed 
consent) 

2) การโทรศัพท์ เพ่ือสัมภาษณ์หรือติดตามอาการ ซึ่งไม่สามารถขอความ
ยินยอมโดยสมัครใจจากผู้ร่วมวิจัยเป็นลายลักษณ์อักษรได้ ผู้วิจัย
สามารถขอยกเว้นการขอความยินยอมโดยสมัครใจจากผู้ร่วมวิจัยเป็น
หนังสือจากคณะกรรมการจริยธรรมฯ ได้  โดยจะต้องด าเนินดังต่อไปนี้ 

- ส่งเอกสารบทพูด (Script) ส าหรับการขอความยินยอม และ
บทสัมภาษณ์ ให้คณะกรรมการจริยธรรมฯ พิจารณาแทน
เอกสารข้อมูลและขอความยินยอมโดยสมัครใจ  

- ผู้วิจัยจะต้องท าการบันทึกเสียงระหว่างขั้นตอนการขอความ
ยินยอมทุกครั้ง และเก็บรักษาไว้เป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปี 
เพ่ือเป็นหลักฐานส าหรับการตรวจสอบหากมีข้อร้องเรียน 
และเพ่ือการสุ่มตรวจประจ าปีจากคณะกรรมการจริยธรรม
วิจัยในคน 

3)   การใช้ข้อมูล หรือ specimen จากร่างกายผู้เข้าร่วมวิจัยที่เหลือจาก
โครงการวิจัยก่อนหน้านี้ ผู้วิจัยสามารถขอยกเว้นการขอความยินยอม
โดยสมัครใจจากผู้ร่วมวิจัยเป็นหนังสือจากคณะกรรมการจริยธรรมฯ 
ได้ โดยมีเงื่อนไขดังต่อนี้ 

- มีหลักฐานแสดงว่าได้ด าเนินการขอความยินยอมจาก 
ผู้ เข้าร่วมวิจัยก่อนหน้านี้แล้วว่าอาจจะน าข้อมูลหรือ 
specimen จากร่างกายผู้ เข้าร่วมวิจัย เก็บไว้เ พ่ือใช้ใน
โครงการวิจัยอื่น (Broad consent) 
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- ในเอกสารโครงร่างวิจัยได้ระบุรายละเอียดกระบวนการ 
รักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลไว้อย่าง
เหมาะสม 

4)  กรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้ร่วมวิจัยได้ หรือผู้ร่วมวิจัยเสียชีวิตแล้ว โดย
ผู้วิจัยจะต้องจัดท าหนังสือแจ้งคณะกรรมการจริยธรรมฯ เป็นหลักฐาน
ว่าได้ด าเนินการติดต่อเพ่ือขอความยินยอมแล้วแต่ไม่สามารถกระท าได้
  

1.4) การพิจารณาการมีส่วนได้ส่วนเสียของผู้วิจัย (Researchers’ conflict 
of interest) 
คณะกรรมการจริยธรรมฯ อาจด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเกี่ยวกับการมี
ส่วนได้ส่วนเสียของผู้วิจัยในกรณีที่เห็นว่าอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินการ
วิจัย  ดังต่อไปนี้  ได้แก่ 

1) ขอให้ผู้วิจัยระบุการมีส่วนได้ส่วนเสียจากการวิจัย ไว้ในเอกสาร
ข้อมูลและขอความยินยอมแก่ผู้เข้าร่วมการวิจัย  

2) ในกรณีที่การมีส่วนได้ส่วนเสียมากเกินกว่าจะยอมรับได้  
คณะกรรมการจริยธรรมฯ อาจไม่รับรองให้ผู้วิจัยนั้นมีส่วน
ด าเนินการวิจัยต่อไป โดยท าบันทึกถึงหัวหน้าโครงการวิจัย ผู้ให้
ทุนและผู้บังคับบัญชาของผู้วิจัยผู้นั้น พร้อมระบุเหตุผลอย่าง
ชัดเจน 

 

2. การขอความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ 
 

ในกรณีโครงการวิจัยมีความซับซ้อน ต้องอาศัยความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง 
หรือเป็นโครงการที่มีความเสี่ยงสูงต่อผู้เข้าร่วมวิจัย คณะกรรมการจริยธรรมฯ อาจขอ
ความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญที่มิได้เป็นคณะกรรมการจริยธรรมฯ และไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับ
โครงการวิจัย  อีกทั้ง ยังเป็นผู้ที่สามารถรักษาความลับของโครงการวิจัยได้ โดยมีวิธีปฏิบัติ 
ดังนี้ 

1) ประธานคณะกรรมการฯ ขอให้ที่ประชุมเสนอชื่อผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง  
2) ประธานคณะกรรมการฯ หรือเลขานุการ ประสานงานโทรศัพท์ติดต่อ

เชิญผู้ เชี่ยวชาญเพ่ือประเมินโครงการ แจ้งให้ผู้ เชี่ยวชาญทราบถึง
มาตรการรักษาความลับ ก่อนพิจารณาทบทวนโครงการวิจัย 

3) เจ้าหน้าที่จัดท าจดหมายเชิญผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ประเมินโครงการ      ระบุ
ประเด็นที่ขอความเห็นเพ่ิมเติม เสนอประธานคณะกรรมการฯ    ลง
นาม 
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4) น าผลการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญแจ้งที่ประชุมพิจารณาฯ หรืออาจ
เชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้ความเห็นในที่ประชุมได้ตามความเหมาะสม 

3. การพิจารณาโครงการวิจัยเฉพาะ ส าหรับผู้เข้าร่วมวิจัยบางกลุ่ม 
 

การวิจัยในเด็กหรือผู้เยาว์ 
สืบเนื่องจากศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยมหิดล (MU 

CERif) ได้ออกหนังสือ “แนวทางจริยธรรมการวิจัยในเด็ก” (อ้างอิง ที่ศธ.
0517.0130/00260 วันที่ 1 กรกฎาคม 2559) เรื่อง ก าหนดอายุเด็กในการขอ
ความยินยอมเข้าร่วมวิจัย ดังนี้ 

• อายุต่ ากว่า 7 ปี ขอความยินยอมจากผู้ปกครองของเด็กอย่างเดียว 
• อายุ 7-12 ปี (ไม่ถึง 13 ปีบริบูรณ์) เตรียมเอกสารชี้แจงส าหรับเด็ก 

แยกจากเอกสารของผู้ปกครอง ซึ่งใช้ภาษาที่เหมาะสมกับเด็กระดับ
ประถมศึกษา 

• อายุ 13-17 ปี (ไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์) เตรียมเอกสารชี้แจงส าหรับเด็ก 
และผู้ปกครองลงนามร่วมกันในการแสดงความยินยอมเข้าร่วมวิจัย
หรือ อาจท าเอกสารแยกแล้วแต่กรณี 

• อายุ 18 ปีบริบูรณ์ แสดงความยินยอมเข้าร่วมวิจัยได้ด้วยตนเอง ไม่
ต้องขอความยินยอมจากผู้ปกครอง  

ตามประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เรื่อง ข้อปฏิบัติใน
การท าวิจัยในคน พ.ศ.2563 การวิจัยในเด็กอายุ 7 – 18 ปี เมื่อผู้ปกครองได้ให้
ความยินยอมแล้ว จะต้องมีการขอความยินยอมจากเด็กโดยตรง (Assent) เว้นแต่
จะได้รับการเห็นชอบให้สามารถยกเว้นโดยคณะกรรมการจริยธรรมวิจัย 
ในคน 

กรณีที่เด็กปฏิเสธ ไม่ให้ความยินยอม ผู้วิจัยต้องก าหนดให้ความเห็นของ
เด็กเป็นส าคัญแม้ว่าขัดกับความยินยอมของผู้ปกครอง ยกเว้นกรณีที่การเข้าร่วม
โครงการวิจัยนั้นอาจเกิดประโยชน์โดยตรงต่อโรคหรือภาวะของเด็ก 

ผู้ปกครองซึ่งเป็นผู้ ให้ความยินยอมต้องเป็นผู้ปกครองที่ถูกต้องตาม
กฎหมายเท่านั้น 

การเจาะเลือดในเด็ก ปริมาณที่เจาะต้องไม่เกิน 3 mL/Kg ในระยะเวลา 8 
สัปดาห์ และไม่เกิน 50 mL ต่อครั้งโดยต้องคิดรวมการเจาะเลือดเพ่ือตรวจตาม
มาตรฐานการรักษาอ่ืน ๆ ด้วย และรวมถึงโครงการวิจัยอื่น ๆ ที่อาจท าร่วมกันหรือ
ในเวลาเดียวกัน ในเด็กกลุ่มเดียวกัน 
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การวิจัยในหญิงมีครรภ์ 
คณะกรรมการจริยธรรมฯ จะให้การรับรองส าหรับการท าวิจัยในหญิง     

มีครรภ์ และทารกในครรภ์ในกรณี  ดังต่อไปนี้ ได้แก่ 
1) มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์จากการศึกษาวิจัยทางปรีคลินิก ใน

สัตว์ทดลองที่ตั้งครรภ์ และการวิจัยทางคลินิกในหญิงที่ไม่ได้ตั้งครรภ์ 
มากเพียงพอที่จะท าให้คาดเดาระดับความเสี่ยงที่อาจเกิดต่อหญิง
ตั้งครรภ์และทารกในครรภ์ได้ 

2) อัตราส่วนความเสี่ยงและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (risk/benefit 
ratio) จากการวิจัย ควรมีความเหมาะสม ดังต่อไปนี้  คือ 

- หญิงและทารกในครรภ์ควรจะได้รับประโยชน์โดยตรงจากการวิจัย 
จึงจะคุ้มค่ากับความเสี่ยงที่ทารกในครรภ์จะได้รับ 

- หากผลการวิจัยมิได้เกิดประโยชน์โดยตรงกับหญิงและทารกใน
ครรภ์ แต่จะช่วยในการพัฒนาความรู้ใหม่ทางชีววิทยาหรือทาง
การแพทย์ โดยไม่สามารถแสวงหาความรู้ดังกล่าวด้วยวิธีการอ่ืนๆ 
ได้แล้ว ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นควรไม่ เกิน minimal risk เช่น 
ความเสี่ยงต่อทารกในครรภ์มิได้มากไปกว่าการตั้งครรภ์ตามปกติ 
หรือการตรวจครรภ์ตามปกติ 

- วัตถุประสงค์ในการวิจัยไม่ควรท าให้เกิดความเสี่ยงใดๆ ต่อทารกใน
ครรภ์โดยจงใจ 

- ส าหรับผู้ที่สามารถให้ความยินยอมเพ่ือเข้าร่วมโครงการวิจัย และ
ประโยชน์ที่จะรับจากการวิจัยนั้น เป็นประโยชน์ต่อหญิงมีครรภ์
เป็นหลัก หญิงมีครรภ์สามารถให้ความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย
ได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากบิดาของทารกในครรภ์ ถ้าหาก
ทารกในครรภ์มิได้มีความเสี่ยงมากไปกว่าความเสี่ยงจากการ
ตั้งครรภ์ตามปกติ 

- หากประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัยนั้น เป็นประโยชน์ต่อทารกใน
ครรภ์แต่เพียงอย่างเดียว โดยมิได้เกิดประโยชน์โดยตรงกับหญิง   
มีครรภ์ จะต้องขอความยินยอมจากทั้งหญิงมีครรภ์และบิดาของ
ทารกในครรภ์ เว้นเสียแต่ไม่สามารถจะติดต่อกับบิดาของทารกใน
ครรภ์ได้ หรือบิดาของทารกในครรภ์เป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือ
การตั้งครรภ์นั้นเกิดจากการข่มขืน หรือ การร่วมประเวณีโดยผิด
ประเพณี (incest) และหญิงมีครรภ์สามารถให้ความยินยอมเพียง 
ผู้เดียวได้ 
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- หากหญิงมีครรภ์นั้นยังเป็นผู้เยาว์และไม่จดทะเบียนสมรส (อายุต่ า
กว่า 18 ปี) จะต้องขอความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้แทนโดย
ชอบธรรมและหญิงมีครรภ์ โดยให้ผู้เข้าร่วมวิจัยลงนามในเอกสาร
ฉบับเดียวกับบิดามารดาหรือผู้แทนโดยชอบธรรม 

3) เพ่ือพิทักษ์ความปลอดภัยของทารกในครรภ์ โครงการวิจัยนั้นจะต้อง
ไม่มีการกระท าดังต่อไปนี้  อันได้แก่ 
- ไม่กระท าการใดๆ ที่จะชักจูงให้หญิงมีครรภ์นั้นยินยอมให้การ

ตั้งครรภ์สิ้นสุดลง (Termination of pregnancy) ยกเว้นการท า
แท้งเพ่ือการรักษา (Therapeutic abortion) 

- การวิจัยนั้นจะต้องไม่มีกระบวนการใดๆ ที่จะท าให้การตั้งครรภ์นั้น
สิ้นสุดลง 

- ผู้เข้าร่วมการวิจัยที่เป็นหญิงมีครรภ์ ไม่สามารถให้ความเห็นว่าจะ
ยอมให้ทารกในครรภ์มีชีวิตอยู่ต่อไปหรือไม่ 

 

การวิจัยในทารกแรกเกิด (Neonate) 
คณะกรรมการจริยธรรมฯ จะให้การรับรองส าหรับการท าวิจัยในทารกแรก

เกิดในกรณี ดังต่อไปนี้ ได้แก่ 
1) กรณีท่ีทารกคลอดมาแล้วมีชีวิต 

- จะต้องมีการศึกษาวิจัยในทางปรีคลินิกและคลินิก ที่ให้ข้อมูลเพียง
พอที่จะพิจารณาได้ว่าการวิจัยนั้น มีความเสี่ยงต่อทารกแรกเกิด
มากน้อยเพียงใด 

- ผู้วิจัยไม่มีสิทธิตัดสินว่าจะให้ทารกนั้นอยู่รอดหรือเสียชีวิต 
- การวิจัยนั้น จะสามารถเพ่ิมโอกาสในการรอดชีวิตของทารกแรก

เกิดได้ และจะต้องไม่เพ่ิมความเสี่ยงในการเสียชีวิตของทารกแรก
เกิด หรือ การวิจัยนั้น เป็นไปเพ่ือแสวงหาความรู้ใหม่ที่จะเป็น
ประโยชน์ทางการแพทย์ ซึ่งต้องกระท าในทารกแรกเกิดเท่านั้น ไม่
สามารถท าได้ด้วยวิธีอ่ืน โดยการวิจัยจะต้องไม่เพ่ิมความเสี่ยงต่อ
ทารกแรกเกิด 

- ได้รับความยินยอมจากบิดามารดาของทารก แต่หากไม่สามารถ
ติดตามบิดามารดาของทารก มาขอความยินยอมได้เนื่องจากเหตุ
ใดๆ ก็ตาม หรือบิดามารดาของทารกเป็นผู้ไร้ความสามารถ อาจ
ขอความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมของบิดามารดาของทารก
นั้นได้ แต่ไม่ต้องขอความยินยอมจากบิดาของทารก หากการ
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ตั้งครรภ์นั้นเกิดจากการข่มขืน หรือการร่วมประเวณีโดยผิด
ประเพณี (incest)   

2) กรณีท่ีทารกคลอดมาแล้วเสียชีวิต 
- จะต้องไม่มีการกระท าใดๆ ที่จะท าให้ทารกมีชีวิตอยู่ต่อไปโดยมิใช่

เป็นการมีชีวิตอยู่ตามธรรมชาติด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ 
(Artificially maintained vital function) เ พ่ือที่จะท าวิ จั ย ใน
ทารกนั้น 

- หากจะศึกษาวิจัยในทารกที่คลอดมาแล้วเสียชีวิต จะต้องเป็นการ
วิจัยเ พ่ือให้ได้ความรู้ทางชีววิทยาการแพทย์  (Biomedical 
knowledge) ที่ไม่อาจศึกษาได้โดยวิธีอ่ืน 

- การขอความยินยอมเพ่ือท าวิจัยในกรณีนี้ จะต้องขอความยินยอม
จากบิดามารดาของทารกที่เสียชีวิตแล้ว หรือขอความยินยอมจาก
ผู้แทนโดยชอบธรรมของบิดามารดาของทารกแทนได้ หากบิดา
หรือมารดาของทารกนั้นเป็นผู้ไร้ความสามารถ ให้ขอความยินยอม
จากบิดาหรือมารดาของทารกนั้นเพียงผู้ ใดผู้หนึ่ ง ได้  แต่ไม่
จ าเป็นต้องขอความยินยอมจากบิดาของทารกนั้น หากการ
ตั้งครรภ์นั้นเกิดจากการข่มขืนหรือการร่วมประเวณีโดยผิด
ประเพณี (incest) หากมารดาของทารกมีความสามารถให้ความ
ยินยอมได้ 

 

การวิจัยในผู้ต้องขัง 
ผู้ต้องขัง เป็นบุคคลที่ตกอยู่ในสภาวะที่ไม่อาจตัดสินใจได้ด้วยตนเองอย่าง

อิสระ มักจะมีสถานการณ์หรือความจ าเป็นบังคับให้เข้าร่วมโครงการวิจัยโดยไม่
สมควร ไม่ว่าจะเป็นการข่มขู่ คุกคาม หรือให้อามิสสินจ้าง หรือท าให้เข้าใจผิดว่า
การเข้าร่วมโครงการวิจัยจะมีส่วนท าให้ได้รับการอภัยโทษ และได้รับอิสรภาพเร็ว
ขึ้นกว่าก าหนด 

ในการพิจารณาโครงการวิจัยที่จะท าในผู้ต้องขังนั้น ควรมีกรรมการรับเชิญ 
1 คน ที่มีประสบการณ์หรือทราบความเป็นอยู่ในเรือนจ าที่จะเป็นสถานที่ท าการ
วิจัยนั้นเป็นอย่างดี ช่วยให้ความเห็นว่าการท าวิจัยนั้นมีความเหมาะสมหรือไม่ เพ่ือ
ช่วยในการพิทักษ์สิทธิ์ และศักดิ์ศรีของความเป็นคนให้กับผู้ต้องขังที่จะเป็นผู้ถูกวิจัย
อย่างเหมาะสม  

คณะกรรมการจริยธรรมฯ จะให้การรับรองการวิจัยในผู้ต้องขังโดยค านึงถึง
ปัจจัยดังต่อไปนี้ ได้แก่ 
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1) ความเสี่ยงในการวิจัย จะต้องไม่มากไปกว่าความเสี่ยงที่ผู้เข้าร่วมวิจัยที่
มิใช่ผู้ต้องขังจะยอมรับได้ 

2) การเข้าร่วมวิจัย จะต้องไม่มีส่วนท าให้ความเป็นอยู่ในเรือนจ าของ
ผู้ ต้ อ งขั งที่ เ ข้ า ร่ วมวิ จั ยดี ขึ้ นกว่ าความ เป็ นอยู่ เ ดิ ม ในแง่ การ
รักษาพยาบาล อาหาร ความสะดวกสบาย หรือการมีรายได้ซึ่งจะท า
ให้ผู้เป็นผู้ต้องขังเข้าร่วมวิจัยโดยไม่ค านึงถึงความเสี่ยงจากการวิจัย  

3) การเข้าร่วมวิจัย จะต้องไม่มีส่วนที่จะท าให้ผู้ต้องขังที่เข้าร่วมวิจัยได้รับ
อิสรภาพเร็วกว่าก าหนดเดิม 

4) ในการคัดเลือกผู้ต้องขังเพ่ือเข้าร่วมวิจัย จะต้องเป็นการคัดเลือกแบบ
สุ่ม (Random) โดยไม่มีอคติ 

5) วัตถุประสงค์ในการท าวิจัยในผู้ต้องขัง ควรเป็นไปเพ่ือช่วยในการแก้ไข
ปัญหาที่พบบ่อยในผู้ต้องขัง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางการแพทย์ เช่น 
โรคติดต่อที่พบได้บ่อยในเรือนจ า หรือปัญหาทางจิต ที่น าไปสู่
พฤติกรรมที่ท าให้ต้องโทษ ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ในการป้องกันมิให้เกิด
ซ้ าอีก 

6) ในกรณีที่ผู้ต้องขังจะไม่ได้รับประโยชน์โดยตรงจากการเข้าร่วมวิจัย 
ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางทัณฑวิทยา และฟังความคิดเห็นจาก
ประชาชนทั่วไปว่ามีความเหมาะสมเพียงใด 

 

การวิจัยในผู้ที่ไม่สามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเอง 
 ผู้ที่ไม่สามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเอง เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยทางจิตเวช ผู้ป่วย

วิกฤต ผู้ป่วยที่ได้รับยาที่มีผลต่อจิตประสาทในเกณฑ์คัดเข้า จะต้องมีกระบวนการ
ประเมินว่า ผู้เข้าร่วมวิจัยสามารถตัดสินใจให้ความยินยอมได้เอง หรือพิจารณาขอ
ความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมาย (จวค.1365/2561 วันที่ 14 
มิถุนายน 2561) 

 

4. การพิจารณาโครงการวิจัยกรณีพิเศษ 
 

การวิจัยในภาวะฉุกเฉิน (Emergency research) 
การวิจัยในภาวะฉุกเฉิน ที่ต้องรีบด าเนินการวิจัยไปก่อนที่จะมีโอกาสขอ

เอกสารข้อมูลและขอความยินยอมได้ เนื่องจากหากไม่รีบด าเนินการรักษา
ผู้เข้าร่วมวิจัยอาจมีอันตรายถึงชีวิต จะได้รับการพิจารณาในกรณีดังต่อไปนี้ ได้แก่ 

1) ผู้เข้าร่วมวิจัย จะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัย และลงลายมือชื่อใน
เอกสารข้อมูลและขอความยินยอมเหมือนกรณีทั่วๆ ไป ภายหลังจากท่ี
มีอาการดีข้ึนจนมีสติสัมปชัญญะเพียงพอที่จะรับทราบข้อมูลได้ 
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2) มีกระบวนการขอความยินยอมเข้าร่วมการวิจัย เมื่อติดตามญาติหรือ
ผู้แทนโดยชอบธรรมได้  

3) เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมวิจัย (Inclusion criteria) เป็นผู้ป่วยหนัก
ระยะฉุกเฉินที่อาจมีอันตรายถึงแก่ชีวิต โดยที่ 

- วิธีการรักษาที่มีอยู่ในปัจจุบันยังไม่มีประสิทธิภาพดีเพียงพอ    
- วิธีการที่จะใช้ในการวิจัยมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ เพียงพอที่

น่าเชื่อถือว่าจะได้ผลดีกับผู้เข้าร่วมวิจัย 
- เป็นโครงการวิจัยที่ได้รับการวางแผนอย่างถูกต้องและรอบคอบ 

ตามระเบียบวิธีวิจัย ที่จะท าให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถสรุปผลได้
อย่างเที่ยงตรง 

- การขอเอกสารข้อมูลและขอความยินยอม ก่อนเริ่มด าเนินการ
วิจัยจากผู้เข้าร่วมวิจัยไม่อาจกระท าได้ เนื่องด้วย 
• ผู้เข้าร่วมวิจัยก าลังป่วยหนักจากโรคที่เป็นอยู่ หรือบาดเจ็บ

สาหัสจากอุบัติเหตุ 
• ต้องรีบด าเนินการวิจัยทันที ก่อนที่จะมีเวลาติดตามญาติหรือ

ผู้แทนโดยชอบธรรมเพ่ือรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัยและ
ให้ความยินยอมได้ 

• ไม่สามารถขอความร่วมมือไว้ล่วงหน้า เนื่องจากไม่อาจคาด
เดาได้ว่าจะเกิดภาวะฉุกเฉินขึ้นกับผู้ ใดและในเวลาใด 
เช่นเดียวกับการเกิดอุบัติเหตุ 

- การเข้าร่วมโครงการวิจัย จะมีผลประโยชน์โดยตรงต่อผู้เข้าร่วม
วิจัย เนื่องจาก   
• ผู้เข้าร่วมวิจัยอยู่ในภาวะฉุกเฉินที่ต้องได้รับการรักษาอย่าง

รีบด่วน เพ่ือรักษาชีวิต 
• มีการศึกษาในสัตว์ทดลองแล้วว่าการด าเนินการวิจัยนั้นน่าจะ

ได้ประโยชน์ต่อผู้ เข้าร่วมการวิจัย หรือมีข้อมูลอย่างอ่ืน
ประกอบ 

• ความเสี่ยงและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับอยู่ในเกณฑ์ที่
ยอมรับได้ เมื่อเทียบกับความเสี่ยง และประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับจากการรักษาท่ีเป็นมาตรฐานในปัจจุบัน 

4) หากไม่อนุญาตให้เริ่มด าเนินการวิจัยไปก่อนที่จะด าเนินการขอความ
ยินยอมจะไม่สามารถด าเนินการวิจัย 
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5) ผู้วิจัยก าหนดระยะเวลาในการรอการติดตามญาติ หรือผู้แทนโดยชอบ
ธรรมก่อนเริ่มลงมือวิจัยว่าสามารถจะรอได้นานเป็นเวลาเท่าไร โดย
การลงมือให้การรักษาตามข้ันตอนการวิจัยนั้น ไม่ล่าช้าจนเกิดอันตราย
ต่อผู้เข้าร่วมวิจัยที่ป่วยหนักข้ันวิกฤต 

6) ผู้วิจัยจะต้องเขียนรายงานแสดงวิธีการติดตามญาติ หรือผู้แทนโดย
ชอบธรรมของผู้เข้าร่วมวิจัยโดยแสดงให้เห็นว่า ได้พยายามติดตาม
ญาติหรือผู้แทนโดยชอบธรรมอย่างเต็มที่แล้ว ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด และได้ขอความยินยอมน าผู้ป่วยเข้าร่วมโครงการวิจัยโดยเร็ว
ที่สุดเมื่อติดตามญาติ หรือผู้แทนโดยชอบธรรมได้  

7) หากติดตามญาติหรือผู้แทนโดยชอบธรรมไม่ได้ในเวลาที่ก าหนด ผู้วิจัย
สามารถลงมือด าเนินการวิจัยกับผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามเกณฑ์
การคัดเลือกผู้เข้าร่วมวิจัยได้ โดยต้องจดบันทึกวิธีการติดตามญาติหรือ
ผู้ แทนโดยชอบธรรมของผู้ เ ข้ า ร่ วมวิ จั ย ไว้  เ พ่ื อรายงานต่ อ
คณะกรรมการจริยธรรมฯ ตามระยะเวลาที่ก าหนดให้ส่งรายงานความ
คืบหน้าของโครงการวิจัย 

8) คณะกรรมการจริ ยธรรมฯ จะท าการทบทวนและพิจารณา
โครงการวิจัยในภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งเอกสารข้อมูลและขอความ
ยินยอมส าหรับผู้เข้าร่วมการวิจัย ตามมาตรฐานเดียวกับโครงการวิจัย
อ่ืนๆ เพียงแต่อนุโลมให้เริ่มลงมือด าเนินการวิจัยก่อนการด าเนินการ
ขอความยินยอมได้ (Delayed consent) ในกรณีจ าเป็นดังกล่าวแล้ว
เท่านั้น  

 

กรณีที่น ายาหรือเครื่องมือส าหรับโครงการวิจัย ไปใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย
ภาวะฉุกเฉิน (Emergency or compassionate use of investigational drugs 
and medical devices) 

ในบางกรณีที่ยาหรือเครื่องมือส าหรับโครงการวิจัย เหมาะสมที่จะใช้ในการ
รักษา พยาบาลผู้ป่วยภาวะฉุกเฉินอย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ โดยที่ผู้ป่วยนั้นมิได้
มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์การคัดเลือกเพ่ือเข้าร่วมโครงการวิจัยนั้น คณะกรรมการ
จริยธรรมฯ เห็นควรที่จะอนุญาตให้น ายา หรือเครื่องมือส าหรับโครงการวิจัยไปใช้
ในการรักษาชีวิตผู้ป่วยได้เพ่ือมนุษยธรรม แต่ไม่อนุญาตให้น าข้อมูลที่ได้จากการใช้
ยาหรือเครื่องมือในกรณีดังกล่าวมาใช้เป็นข้อมูลของการวิจัย โดยมิต้องมี เอกสาร
ข้อมูลและขอความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย  ดังต่อไปนี้  คือ 

1) ผู้ป่วยนั้นอยู่ในภาวะวิกฤตที่อาจถึงแก่ชีวิตหากมิได้รับการรักษาด้วย
ยา หรือเครื่องมือที่เตรียมไว้ส าหรับการวิจัย 
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2) ไม่สามารถติดต่อกับญาติ หรือผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้ป่วยได้ใน
เวลาอันจ ากัด หากรอช้าผู้ป่วยอาจเสียชีวิตได้ จึงไม่สามารถขอความ
ยินยอมจากท้ังผู้ป่วยและญาติหรือผู้แทนโดยชอบธรรม 

3) ไม่มีวิธีการรักษาที่เป็นที่ยอมรับ หรือทางเลือกอ่ืนที่จะช่วยชีวิตผู้ป่วย
ในขณะนั้น 

4) หากมีการใช้ยา หรือเครื่องมือที่เตรียมไว้ส าหรับการวิจัยในกรณี
ดังกล่าวแล้ว ให้ผู้วิจัยเขียนรายงานชี้แจงเหตุผล และความจ าเป็นใน
การใช้อย่างฉุกเฉิน ไม่มีเวลาเพียงพอที่จะขอความยินยอมจากญาติ 
หรือผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้ป่วยได้ ส่งให้คณะกรรมการจริยธรรมฯ 
ภายใน 7 วัน คณะกรรมการจริยธรรมฯ จะขอความเห็นจากแพทย์ผู้
ไม่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยว่า การกระท าเหมาะสมและชอบด้วย
เหตุผลแล้วหรือไม่  เพ่ือประกอบ การพิจารณาและเก็บบันทึกไว้เป็น
หลักฐานต่อไป 

 

การพิจารณาโครงการวิจัยท่ีต้องใช้เครื่องมือทางการแพทย์  
 

ในประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายที่ควบคุมเกี่ยวกับการวิจัยเพ่ือทดสอบ
ประสิทธิภาพ  หรือความปลอดภัยจากการใช้ เครื่องมือทางการแพทย์   
คณะกรรมการจริยธรรมฯ จะพิจารณาว่าเครื่องมือที่จะน ามาทดสอบนั้นมีความ
เสี่ยงมากหรือน้อยเพียงใด โดยอ้างอิงตาม ISO 14155:2020 และจะต้องมี
ผู้เชี่ยวชาญทางวิศวกรรมหรือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นร่วมเป็นกรรมการ
พิจารณา 

นิยามของเครื่องมือที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่  
1) เป็นเครื่องมือที่ต้องสอดใส่เข้าภายในร่างกายของมนุษย์ โดย

เครื่องมือนั้นมีผลต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ที่ต้องใช้
เครื่องมือ 

2) เป็นเครื่องมือส าคัญที่ต้องใช้เพ่ือช่วยในการวินิจฉัยและรักษาโรค 
ซึ่งหากขาดเครื่องมือดังกล่าวแล้ว จะไม่สามารถหายจากโรค และ
กลับมามีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีดังเดิมได้ 

3) ความเสี่ยงจากการใช้เครื่องมืออาจท าให้ถึงแก่ชีวิต หรือมีความ
ผิดปกติ/พิการอย่างถาวร ทั้งในแง่การท างานของอวัยวะนั้นและ
ท าให้มีความวิกลรูปอย่างถาวรร่วมด้วย 

อนึ่ง ในกรณีที่บริษัทผู้ผลิตเครื่องมือนั้นต้องการจะน าข้อมูลที่ท าวิจัย
ในประเทศไทยไปใช้เพ่ือขออนุญาตผลิตและจ าหน่ายในสหรัฐอเมริกา ให้
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ค านึ งถึ งกฎเกณฑ์ของส านักงานอาหารและยา ( Food and Drug 
Administration, FDA) ของสหรัฐอเมริกาด้วย 

กรณีท่ีเครื่องมือทางการแพทย์นั้น เป็นการวิจัยเชิงนวัตกรรม หมายถึง
เป็นต้นแบบที่ผลิตขึ้นเพ่ือการวิจัย เครื่องมือการแพทย์นั้น ๆ จะต้องมี
ข้อมูลการตรวจรับรองความปลอดภัยที่เหมาะสมตามบริบท  
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สารบัญ 
บทที่ 5 การติดตามอย่างต่อเนื่องของการด าเนินโครงการวิจัย (Continuing review) 
หัวข้อ เรื่อง หน้า 

1. การรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย การต่ออายุโครงการวิจัย และการ
ปิดโครงการ 

1 

2. การแจ้งขอปรับเปลี่ยนโครงร่างวิจัย (Protocol Amendments) 3 

3. การจัดการเม่ือได้รับรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (Adverse Event: AE)   
และปัญหาที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า (Unanticipated Problems) 

5 

4. การจัดการเม่ือได้รับรายงานการด าเนินงานวิจัยท่ีเบี่ยงเบนไปจากที่ได้รับรองไว้ 
(Protocol Deviation Report) 

7 

5. การตรวจสอบงานวิจัย 8 

6. การพักการรับรองการวิจัยช่ัวคราว หรือยุติการรับรองโครงการวิจัย 
(Suspension or Termination of Approval of Research Project) 

9 

7. การอุทธรณ์ผลการพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมฯ 10 

8. การจัดการเม่ือได้รับการสอบถามข้อสงสัย ได้รับเรื่องราวร้องทุกข์ 
  8.1 เมื่อได้รับการสอบถามข้อสงสัย (Questions) 
  8.2 เมื่อได้รับเรื่องราวร้องทุกข์ (Complaints) 

10 

10 

11 
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บทที่ 5 
การติดตามอย่างต่อเนื่องของการด าเนินโครงการวิจัย (Continuing Review) 

1. การรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย การต่ออายุโครงการวิจัย และการปิดโครงการ 
การรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย (Progress Report) ได้แก่ 

1) โครงการวิจัยทุกโครงการก าหนดให้ส่งรายงานความก้าวหน้ามายังคณะกรรมการ
จริยธรรมฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

2) โครงการวิจัยที่คณะกรรมการฯ เห็นว่ามีความเสี่ยงสูงมาก อาจก าหนดให้ส่งรายงาน
ความก้าวหน้าทุก 3-6 เดือน หรือแล้วแต่กรณี   

         การต่ออายุเอกสารรับรองโครงการวิจัย (Extension of Certificate of Approval) 
1) เอกสารรับรองโครงการวิจัย (Certificate of approval) จะมีอายุการรับรอง 1 ปี     

โดยจะระบุวันเริ่มต้นรับรองและระยะเวลาสิ้นสุดการศึกษาไว้ในเอกสารดังกล่าว ซึ่งมี
ประธานคณะกรรมการฯ เป็นผู้ลงนาม หากผู้วิจัยมีความประสงค์ขอขยายเวลา
การศึกษาโครงการเดิม หรือ โครงการวิจัยมีระยะเวลาการศึกษานานกว่า 1 ปี สามารถ
ยื่นขอต่ออายุเอกสารรับรองโครงการ 

2) กรณีผู้วิจัยต้องการขอต่ออายุการรับรองโครงการวิจัย ให้ยื่นค าร้องขอต่ออายุ ภายใน 
30 วันก่อน หรือ 60 วันหลังวันหมดอายุ ตามที่ระบุในเอกสารรับรองโครงการวิจัย 

3) หากผู้วิจัยต่ออายุโครงการวิจัยหลังเอกสารรับรองฯ หมดอายุ วันที่คณะกรรมการฯ 
รับรองการต่ออายุจะเป็นวันที่เอกสารค าร้องได้รับการพิจารณารับรอง 

4) วิธีการพิจารณาเพ่ือขอต่ออายุโครงการ ประธานคณะกรรมการฯ หรือกรรมการฯ ที่
ได้รับมอบหมายจะพิจารณาเอกสารดังกล่าวแบบ Exemption from regular review 

5) ผลการพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการฯ 
- รับรองต่อโดยไม่มีเงื่อนไข หัวหน้าโครงการวิจัยสามารถด าเนินการวิจัย

ต่อเนื่องไปได้ทันที ประธานคณะกรรมการฯ หรือกรรมการฯ ที่ได้รับ
มอบหมายจะแจ้งในที่ประชุมในวาระที่ 1 แจ้งเพ่ือทราบ จากนั้นจึงจะออก
เอกสารรับรองการต่ออายุภายใน 2 สัปดาห์ หลังการประชุม 

- ไม่รับรองต่อ ประธานคณะกรรมการฯ หรือกรรมการฯ ที่ได้รับมอบหมายจะ
น าเรื่องเข้าพิจารณาในวาระอ่ืน ๆ พร้อมชี้แจงเหตุผล เพื่อพิจารณา โดยมติที่
ประชุมถือเป็นที่สิ้นสุด และจะออกเอกสารรับรองการต่ออายุหรือไม่ต่ออายุให้
ผู้วิจัยทราบ ภายใน 2 สัปดาห์ หลังการประชุมคณะกรรมการฯ 

- หากจ าเป็นต้องด าเนินการวิจัยต่อ ในระหว่างที่ยังไม่ได้รับการรับรองต่ออายุ 
หัวหน้าโครงการวิจัยจะไม่สามารถรับผู้เข้าร่วมวิจัยรายใหม่ได้ เช่นเดียวกับ
กรณีที่ถูกพักการรับรองการวิจัยชั่วคราว แต่สามารถด าเนินการวิจัยกับ
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ผู้เข้าร่วมวิจัยที่รับไว้แล้วได้ จนกว่าจะจบกระบวนการวิจัย จะรับผู้เข้าร่วม
วิจัยรายใหม่ได้ต่อเมื่อได้รับการรับรองการต่ออายุ 

 
แผนภาพการด าเนินการรายงานความก้าวหน้า/การต่ออายุโครงการวิจัย 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
การแจ้งปิดโครงการวิจัย (Close out Report) มีขั้นตอนการด าเนินการ ได้แก่ 

1) เจ้าหน้าที่รับสรุปผลการด าเนินงานวิจัยและแจ้งปิดโครงการ  
2) เสนอประธานคณะกรรมการฯ หรือกรรมการฯ ที่ได้รับมอบหมายเพ่ือพิจารณา

เบื้องต้น 
3) ประธานคณะกรรมการฯ หรือกรรมการฯ ที่ได้รับมอบหมายจะแจ้งในที่ประชุมใน

วาระแจ้งเพื่อทราบ และขอรับการอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการฯ   
4) ท าบันทึกข้อความแจ้งผลอนุมัติปิดโครงการให้ผู้วิจัย  

ผู้วิจัยส่งรายงาน 
ความก้าวหน้า/ค าร้อง 
ขอต่ออายุฯ ผ่านระบบ  

EC E- Submission Online 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ
ความถูกต้องครบถ้วน

ของเอกสาร 

 

ประธานคณะกรรมการฯ หรือ
กรรมการฯ ที่ได้รับมอบหมาย

จะพิจารณาโดยมผีลการ
พิจารณา 2 กรณี คือ 

ประธานคณะกรรมการฯ หรือกรรมการฯ       
ที่ได้รับมอบหมายจะแจ้งในท่ีประชุมใน      

วาระที่ 1 แจ้งเพื่อทราบ 

น าเรื่องเข้าพิจารณาในวาระ
อ่ืน ๆ พร้อมช้ีแจงเหตุผล 

1) รับรองต่อโดยไม่มเีงื่อนไข 2) ไม่รับรองต่อ 

มติที่ประชุมมี 2 กรณี คือ 

1) รับรอง                                             2) ไม่รับรอง 

ออกเอกสารรับรองการต่ออาย ุ

 

ออกเอกสารบันทึกข้อความ
ไม่รับรองการต่ออาย ุ

 

แจ้งผู้วิจัยให้พิมพ์เอกสารรับรอง/ไม่รับรอง 
ผ่านระบบ EC E-Submission Online โดย 

ระบบมีการแจ้งเตือนอัตโนมัตผิ่านทาง                                
E-Mail ไปให้ผู้วิจัย 
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5) แ จ้ ง ผู้ วิ จั ย ผ่ า น ร ะบบ ใ ห้ พิ ม พ์ เ อ ก ส า ร รั บ ร อ ง / ไ ม่ รั บ ร อ ง  ผ่ า น ร ะบบ 
EC E-Submission Online โดยระบบมีการแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่านทาง E-Mail ไป
ให้ผู้วิจัย  

 
แผนภาพการด าเนินการด าเนินการเมื่อแจ้งปิดโครงการวิจัย 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
 

2. การแจ้งขอปรับเปลี่ยนโครงร่างวิจัย (Protocol Amendments) 
1) เจ้าหน้าที่รับเรื่องแจ้งขอปรับเปลี่ยนโครงร่างวิจัย ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง

ของเอกสาร  
2) เสนอประธานคณะกรรมการฯ หรือกรรมการฯ ที่ได้รับมอบหมาย พิจารณา

รายละเอียดการขอปรับเปลี่ยนโครงการวิจัย  
- กรณีที่ 1 การปรับเปลี่ยนเป็นเรื่องท่ีไม่มีผลกระทบต่อผู้เข้าร่วมวิจัย เช่น เปลี่ยน

ชื่อโครงการ เพ่ิมผู้วิจัยร่วม ฯลฯ ประธานคณะกรรมการฯ หรือ ผู้ที่ประธาน
คณะกรรมการฯ มอบหมาย พิจารณาแล้วให้การรับรอง จัดท าจดหมายแจ้ง
รับทราบการปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการวิจัย และเอกสารรับทราบ 
(Acceptance letter) เสนอประธานคณะกรรมการฯ ลงนาม 

- กรณีที่ 2 การปรับเปลี่ยนเป็นเรื่องที่มีความเสี่ยงหรือมีผลกระทบต่อผู้เข้าร่วม
วิจัย เช่น เพ่ิมจ านวนตัวอย่าง เปลี่ยนกลุ่มตัวอย่าง ปรับกระบวนการวิจัย ฯลฯ 
ให้ด าเนินการต่อตามข้อ 3) 

3) ประธานคณะกรรมการฯ หรือ ผู้ที่ประธานคณะกรรมการฯ มอบหมาย พิจารณา
ทบทวนเบื้องต้น จัดเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการฯ ในวาระอ่ืน ๆ เพ่ือพิจารณา
และขออนุมัติรายละเอียดการขอปรับเปลี่ยน 

แจ้งผู้วิจัยผ่านระบบให้พิมพเ์อกสารรับรอง/ไมร่ับรอง 
  ผ่านระบบ EC E-Submission Online โดยระบบ 
มีการแจ้งเตือนอตัโนมตัิผ่านทาง E-Mail ไปให้ผู้วิจัย 
 

แจ้งในที่ประชุมในวาระแจ้งเพื่อ
ทราบและรับการอนุมัต ิ

ท าบันทึกข้อความแจ้งผลอนุมตัิปดิโครงการ 

ผู้วิจัยส่งรายงานสรุปผล        
การด าเนินงานวิจยั 

เพื่อแจ้งปิดโครงการผ่านระบบ
EC E-Submission Online 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความ
ถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร 

 

ประธานคณะกรรมการฯ หรือ
กรรมการฯ ที่ได้รับมอบหมายจะ

พิจารณาเบื้องต้น 
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- หากรับรองต่อโดยไม่มีเงื่อนไข ให้ด าเนินการต่อตามข้อ 4) ถึง 6) 
- หากจ าเป็นต้องขอข้อมูลเพ่ิมเติมหรือแก้ไขเพ่ือรับรอง (minor revision) ให้

ด าเนินการต่อตามข้อ 7), 8) และ 11)  
- หากต้องขอข้อมูลเพ่ิมเติมหรือแก้ไขเพ่ือน ามาพิจารณาใหม่อีกครั้ง (major 

revision) ให้ด าเนินการต่อตามข้อ 7), 8) และ 11) 
- ไม่รับรองการปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการวิจัย ให้ด าเนินการต่อตามข้อ 9) 

ถึง 11) 
4) จัดท าหนังสือรับรองการขอปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการวิจัย เสนอประธาน

คณะกรรมการฯ ลงนาม โดยระบุวันที่เข้าประชุมคณะกรรมการฯ  
  กรณีโครงการวิจัยไม่ใช่ทุนภาคเอกชน หนังสือรับรองดังกล่าวจะออกใน
รูปแบบบันทึกข้อความถึงผู้วิจัย ส่วนกรณีโครงการวิจัยทุนภาคเอกชน จะออกใน
รูปแบบเอกสารรับรอง (Documentary Proof of Ethical Clearance) 

5) จัดส่งหนังสือรับรองการขอปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการวิจัย ส่งให้ผู้วิจัย 
6) ส าเนาหนังสือรับรองการขอปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการวิจัย จัดเก็บเข้า

โครงการต้นเรื่อง พร้อมบันทึกข้อมูล  
7) หากต้องขอข้อมูลเพ่ิมเติม ให้ท าบันทึกถึงผู้วิจัยเพ่ือขอข้อมูลเพ่ิมเติมตามมติที่

ประชุมคณะกรรมการฯ 
8) เมื่อผู้วิจัยส่งข้อมูลเพ่ิมเติมมาแล้ว เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับ และแจ้งต่อ

ประธานคณะกรรมการฯ/เลขานุการฯ เพ่ือพิจารณา หากสมควรให้การรับรองต่อ ให้
ด าเนินการต่อตามข้อ 4) ถึง 6) หากสมควรน าเข้าพิจารณาใหม่อีกครั้ง น าเข้าวาระ
สืบเนื่องในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งต่อไป 

9)  จัดท าบันทึกข้อความไม่รับรองการขอปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการวิจัยพร้อม       
ชี้แจงเหตุผล เสนอประธานคณะกรรมการฯ ลงนาม โดยระบุวันที่เข้าประชุม
คณะกรรมการฯ 

10)  จัดส่งบันทึกข้อความไม่รับรองการขอปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการวิจัยให้ผู้วิจัย 
11)  บันทึกข้อมูลการขอปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการวิจัย และข้อมูลกระบวนการ

ด าเนินงาน 
12) กรรมการอาจพิจารณาไม่รับรองการปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการวิจัย  เมื่อ

เข้าเกณฑข์้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ 
- การปรับเปลี่ยนนั้นมีผลต่อ risk-benefit ratio อย่างมีนัยส าคัญ 
- กระบวนการวิจัยมีความเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ 
- การปรับเปลี่ยนนั้นไม่เหมาะสมตามหลักวิทยาศาสตร์ 
- เหตุผลการปรับเปลี่ยนไม่เหมาะสม 
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แผนภาพการด าเนินการการด าเนินการเมื่อได้รับการแจ้งปรับเปลี่ยนโครงร่างวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

3. การจัดการเม่ือได้รับรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (Adverse Event: AE) และปัญหา
ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า (Unanticipated Problems) 

• กรณีเป็นเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ไม่ร้ายแรง ทั้งท่ีไม่สามารถคาดเดาล่วงหน้าหรือที่
คาดเดาไว้ล่วงหน้า ซึ่งเกิดกับผู้เข้าร่วมวิจัยในความรับผิดชอบในขณะที่อยู่ระหว่าง
เข้าร่วมการวิจัย ผู้วิจัยจะต้องรายงานเหตุการณ์ภายใน 30 วันปฏิทิน หลังจาก
รับทราบว่าเกิดเหตุการณ์ขึ้น (ดูหัวข้อ 9.1) ประธานคณะกรรมการฯ หรือผู้ที่
ประธานคณะกรรมการฯ มอบหมาย จะใช้ข้อมูลเหตุการณ์ดังกล่าวในการพิจารณา
ให้ด าเนินการวิจัยต่อหรือให้มีการทบทวนกระบวนการวิจัย ตามท่ีเห็นสมควร 

• ในกรณีที่ เป็นเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงที่ไม่สามารถคาดเดาล่วงหน้า 
(Unexpected Serious Adverse Events) (หมายถึงเสียชีวิต ทุพพลภาพ ท าให้
ต้องนอนโรงพยาบาลหรือต้องนอนโรงพยาบาลนานขึ้น) ซึ่งเกิดกับผู้เข้าร่วมวิจัยใน
ความรับผิดชอบในขณะที่อยู่ระหว่างเข้าร่วมการวิจัย ผู้วิจัยจะต้องรายงานเหตุการณ์

ผู้วิจัยส่งรายงานขอปรับเปลี่ยน
โครงร่างวิจัยผ่านระบบ EC  
E-Submission Online  

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความ
ครบถ้วน และถูกต้องของ

เอกสาร 

เสนอประธานคณะกรรมการฯ 
หรือกรรมการฯ ที่ไดร้ับมอบหมาย 

โดยมีการพิจารณา 2 กรณี คือ 
 

กรณีที่ 1: ไมเ่สี่ยง กรณีที่ 2: เสี่ยง 

ประธานคณะกรรมการฯ 
พิจารณาให้การรับรอง 

 แจ้งผู้วิจัยผ่านระบบให้พิมพ์เอกสารรับรอง/ไมร่ับรอง 
  ผ่านระบบ EC E-Submission Online โดยระบบม ี
  การแจ้งเตือนอัตโนมตัิผา่นทาง E-Mail ไปให้ผู้วิจัย 
 

ออกหนังสือรับรองการขอ
ปรับเปลีย่นโครงร่างวิจัย 

จัดท าบันทึกข้อความ 
ไม่รับรอง 

น าเข้าท่ีประชุมในวาระอื่นๆ 

minor revision major revision ไม่รับรอง รับรองโดย
ไม่มีข้อแก้ไข 

ผลการพิจารณา 4 กรณี คือ 

ประธานคณะกรรมการฯ/
เลขานุการ พิจารณา 
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ดังกล่าวโดยเร็วที่สุด ผ่านทางโทรศัพท์ โดยส่งแบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
และเอกสารที่เกี่ยวข้องภายใน 24 ชั่วโมง หลังผู้วิจัยทราบว่าเกิดเหตุการณ์ขึ้น 

• ขั้นตอนการด าเนินการ ได้แก่ 
1) เจ้าหน้าที่ ได้รับรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง (Serious 

adverse event report)  
2) เสนอประธานคณะกรรมการฯ โดยเร็วที่สุด หรือภายใน 1 วันปฏิทิน เพ่ือ

พิจารณาสั่งการ ดังนี้ 
- ให้หยุดพักการวิจัยชั่วคราวทันที หรือ 
- ให้มีการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมฯ วาระเร่งด่วน หรืออาจ

เป็นการประชุมตามวาระ เพ่ือพิจารณาในประเด็นดังต่อไปนี้ 
• จ าเป็นต้องให้หยุดพักการวิจัยชั่วคราว หรือไม่ 
• จ าเป็นต้องมีการตรวจสอบงานวิจัยเพ่ือหาข้อมูลเพ่ิมเติม

หรือไม่ หากจ าเป็นจะมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ 
เพ่ือตรวจสอบ  

• หากไม่จ าเป็นต้องหยุดพักการวิจัย และไม่จ าเป็นต้อง
ตรวจสอบงานวิจัย ให้นักวิจัยปรับแก้ไขโครงร่างวิจัย เพ่ือ
การป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ซ้ าเดิมอีก และ/หรือ แจ้ง
แผนการให้ความช่วยเหลือผู้เข้าร่วมวิจัยตามที่เห็นสมควร 
และด าเนินการต่อตามข้อ 3) 

3) เจ้าหน้าที่จัดท าบันทึกข้อความตามความเห็นในข้อ  2)  ส่งให้ผู้วิจัยด าเนินการ 
4) เมื่อได้ข้อมูลเพ่ิมเติมตามข้อ 3) แล้ว ผู้ช่วยเลขาฯ เสนอต่อประธานคณะกรรมการฯ 

เพ่ือพิจารณา น าเรื่องจัดเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการฯ ในครั้งถัดไปเพ่ือ
พิจารณา  

• หากที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้รับรองโครงการวิจัยต่อ เจ้าหน้าที่จะ
ท าเอกสารแจ้งผู้วิจัย ตามข้ันตอนในข้อ 5) ถึง 7)   

• หากที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ยุติการรับรองโครงการวิจัย ให้
ด าเนินการยุติการวิจัย 

5) เจ้าหน้าที่จัดท าจดหมายแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ เกี่ยวกับการ
จัดการเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ เสนอประธานคณะกรรมการฯ ลงนาม 
และจัดส่งเอกสารให้ผู้วิจัย 

6) ส าเนาจดหมายแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ เกี่ยวกับการจัดการ
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ จัดเก็บเข้าโครงการต้นเรื่อง พร้อมบันทึกข้อมูล 

7) บันทึกข้อมูลการด าเนินงานรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ 
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แผนภาพการด าเนินการเมื่อได้รับแจ้งเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 
4. การจัดการเม่ือได้รับรายงานการด าเนินงานวิจัยที่เบี่ยงเบนไปจากที่ได้รับรองไว้  (Protocol Deviation 
Report) 

• ในกรณีที่เป็นเหตุการณ์ที่ไม่กระทบต่อสิทธิและสวัสดิภาพของผู้เข้าร่วมวิจัย 
1) เจ้าหน้าที่รับรายงานการเบี่ยงเบนโครงการวิจัย  
2) บรรจุเรื่องเข้าที่ประชุมครั้งถัดไปในวาระแจ้งเพ่ือทราบ และขอรับการ

อนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการฯ 
3) ท าบันทึกข้อความแจ้งรับทราบและรับรองรายงานการเบี่ยงเบน

โครงการวิจัย เสนอประธานคณะกรรมการฯ และส่งให้ผู้วิจัย 
4) บันทึกข้อมูลการด าเนินงานรายงานการเบี่ยงเบนโครงการวิจัย 

• ในกรณีที่เป็นเหตุการณ์ที่กระทบต่อสิทธิและสวัสดิภาพของผู้เข้าร่วมวิจัย 
และ/หรือเป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดซ้ า 

แจ้งผู้วิจัยผ่านระบบให้พิมพ์เอกสารรับรอง/ 
ไม่รับรองผ่านระบบ EC E-Submission  

Online โดยระบบมีการแจ้งเตือนอัตโนมัต ิ
ผ่านทาง E-Mail ไปให้ผู้วิจัย 

ผู้วิจัยส่งรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ผ่าน
ระบบ EC E-Submission Online 

เสนอประธานคณะกรรมการฯ พิจารณา 
เหตุการณไ์ม่พึงประสงค์ ได้ 2 กรณี คือ 

ท าบันทึกข้อความแจ้ง
รับทราบและรับรองรายงาน

เหตุการณไ์ม่พึงประสงค ์

1) ร้ายแรง 2) ไม่ร้ายแรง 

ประธานคณะกรรมการฯ  
สั่งพักการวิจัยทันทีช่ัวคราว 

น าเข้าท่ีประชุม  
เพื่อพิจารณา 

พักการวิจัย ไม่พักการวิจยั 

น าเข้าท่ีประชุม เพื่อรับทราบ 

ด าเนินการตามขั้นตอน 

ตั้งคณะอนุกรรมการ 
ตรวจสอบงานวิจยั 

แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้วิจยั
เพิ่มมาตรการป้องกัน มิให้

เกิดเหตุการณ์ซ้ าอีก 

ผู้วิจัยแจ้งมาตรการป้องกัน  
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1) เจ้าหน้าที่รับรายงานการเบี่ยงเบนโครงการวิจัย จะลงทะเบียนรับเรื่อง 
และบันทึกข้อมูลในทะเบียนโครงการ หรือรายงานผ่านระบบ EC E-
Submission Online 

2) ด าเนินการในท านองเดียวกันกับเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
ร้ายแรง 
 

แผนภาพการด าเนินการเมื่อได้รับรายงานการด าเนินการวิจัยท่ีเบ่ียงเบนไปจากที่ได้รับรองไว้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

5.   การตรวจสอบงานวิจัย 
             ขั้นตอนด าเนินการตรวจสอบงานวิจัยเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์อย่างร้ายแรง หรือ
เกิดการเบี่ยงเบน/ฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัติตามโครงร่างการวิจัยที่ได้รับการรับรอง ที่กระทบต่อสิทธิและ
สวัสดิภาพของผู้เข้าร่วมวิจัย และ/หรือเป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดซ้ าบ่อย มีดังนี ้

1) ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบโครงการวิจัย บันทึกไว้
ในรายงานการประชุม 

2) เจ้าหน้าที่โทรศัพท์ติดต่อขอนัดให้คณะอนุกรรมการฯ เพ่ือตรวจสอบ
เอกสารวิจัย กระบวนการด าเนินการวิจัย และสัมภาษณ์ผู้วิจัยภายใน     
14 วันปฏิทิน นับจากวันประชุมคณะกรรมการฯ 

ผู้วิจัยส่งรายงานการเบี่ยงเบน
โครงการวิจัย ผ่านระบบ  

EC E-Submission Online 

เสนอประธานคณะกรรมการฯ พิจารณารายงานการเบี่ยงเบนเกี่ยวกบัการเกิด 
ผลกระทบต่อสิทธิและสวัสดิภาพของผู้เข้าร่วมวิจัย ได้ 2 กรณี คือ 

ท าบันทึกข้อความแจ้งรับทราบ
และรับรองรายงานการเบี่ยงเบน 

 

1) เกิดผลกระทบ 2) ไม่เกิดผลกระทบ 

ประธานคณะกรรมการฯ สั่งพัก
การวิจัยชั่วคราว 

น าเข้าท่ีประชุม เพื่อพิจารณา 

พักการวิจัย ไม่พักการวิจยั 

น าเข้าท่ีประชุม เพื่อรับทราบ  

ด าเนินการตรวจสอบ 
งานวิจัย 

 

ให้ผู้วิจัยแจ้งมาตรการป้องกัน
ไม่ให้เกิดการเบีย่งเบนซ้ าอีก ผู้วิจัยแจ้งมาตรการป้องกัน  
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3) ท าบันทึกถึงผู้วิจัย แจ้งนัดหมายวันตรวจสอบ และกระบวนการเก็บข้อมูล 
เช่น จะท าการสัมภาษณ์ผู้ใดบ้างและเอกสารที่ต้องการตรวจสอบ 

4) ผู้ตรวจสอบบันทึกข้อมูลเพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมวาระถัดไป 

6.  การพักการรับรองการวิจัยชั่วคราว หรือยุติการรับรองโครงการวิจัย  
    (Suspension or Termination of Approval of Research Project) 

การพักการวิจัยช่ัวคราว (Suspension) มีข้ันตอนดังนี้ ได้แก่ 
1) เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนรับเรื่องและบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลทะเบียนโครงการ และ

สืบค้นโครงการวิจัยต้นเรื่อง  
2) เสนอประธานคณะกรรมการฯ พิจารณา ประธานคณะกรรมการฯ อาจสั่ง

พักการวิจัยชั่วคราว หรือน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือลงมติสั่งพัก
การวิจัย แล้วแต่ความเร่งด่วน  

3) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมฯ วาระเร่งด่วน หรืออาจเป็น
การประชุมตามวาระ ภายใน 7 วันปฏิทิน หลังรับรายงานจากผู้วิจัย เพ่ือ
พิจารณาตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบงานวิจัย ประกอบด้วย ประธาน
คณะกรรมการฯ เลขานุการ และกรรมการฯ ตามความเหมาะสม   

4) ท าบันทึกแจ้งผู้วิจัย 
- แจ้งขอท าการตรวจสอบงานวิจัย 
- แจ้งมิให้รับผู้เข้าร่วมวิจัยรายใหม่ แต่ให้ด าเนินการวิจัยที่ยังคงค้าง

อยู่ไม่แล้วเสร็จกับผู้เข้าร่วมวิจัยรายเดิมได้ โดยเฉพาะในกรณีที่
ผู้เข้าร่วมวิจัยจ าเป็นต้องได้รับยา หรือการปฏิบัติเพ่ือการรักษาโรค
ที่เป็นอยู่ โดยคาดว่าการปฏิบัติดังกล่าวจะไม่เกิดอันตรายกับ
ผู้เข้าร่วมวิจัยรายนั้น  หากมีโอกาสที่จะเกิดอันตรายก็ให้พักการ
ด าเนินการวิจัยไว้ก่อน 

5) ด าเนินการตรวจสอบงานวิจัยเพ่ือน าข้อมูลเสนอต่อที่ประชุม ในการ
พิจารณาลงความเห็นว่าจะยังคงรับรองโครงการวิจัยนั้นต่อไป โดยให้
ผู้วิจัยเพิ่มมาตรการป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์นั้นซ้ าอีก หรือยุติการรับรอง 

การยุติการรับรองโครงการวิจัย (Termination) มีข้ันตอนดังนี้ ได้แก่ 
1) คณะอนุกรรมการตรวจสอบงานวิจัย รายงานผลการตรวจสอบ

โครงการวิจัยในที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมฯ มีมติยุติการรับรอง 
2) คณะกรรมการจริยธรรมฯ จะท าบันทึกไปยังบุคคลต่อไปนี้ทันทีหรือ

ภายใน 2 สัปดาห์  ได้แก่  1) หัวหน้าโครงการวิจัย 2) ผู้ ให้ทุน 3) 
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้แก่ หัวหน้าภาควิชาหรือเทียบเท่า  และ 4) 
คณบดีฯ ผ่านรองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ 



 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

มหาวิทยาลัยมหิดล 

SOP 
ฉบับท่ี 2022 
version 3 

บทที่ 5 การติดตามอย่างต่อเนื่องของการ
ด าเนินโครงการวิจัย (Continuing Review) 

 
หน้าที่ 10 ของ 12 

 

     โครงการวิจัยที่ถูกยุติการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมฯ แล้ว จะไม่สามารถด าเนินการ
ต่อไปภายในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีได้ 

แผนภาพการด าเนินการพักการวิจัยชั่วคราว การตรวจสอบงานวิจัยและการยุติการรับรอง 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
7.  การอุทธรณ์ผลการพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมฯ  

 หัวหน้าโครงการวิจัย อาจขอให้คณะกรรมการจริยธรรมฯ ทบทวนผลการพิจารณาได้โดย
ท าบันทึกถึงประธานคณะกรรมการฯ ขอทบทวนผลการพิจารณาโครงการใดโครงการหนึ่ง 
พร้อมเหตุผลที่สมควร ประธานคณะกรรมการฯ จะพิจารณาเพ่ือน าเข้าปรึกษาหารือในที่
ประชุมในวาระต่อไป  

8.  การจัดการเม่ือได้รับการสอบถามข้อสงสัย ได้รับเรื่องราวร้องทุกข์ 
          8.1) เมื่อได้รับการสอบถามข้อสงสัย (Questions) 

   
 

ท่ีประชุมมีมติให้พักการวิจัยช่ัวคราว 

ตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบ แจ้งผู้วิจัยด าเนินการ 
- พักการวิจัยชั่วคราว 
- นัดวันตรวจสอบงานวิจัยภายใน          
  2 สัปดาห์ หลังวันประชุม 
- แจ้งกระบวนการตรวจสอบ 

ด าเนินการตรวจสอบ 

รับรองต่อโดยเพิ่มมาตรการป้องกนั ยุติการรับรอง 

น าเสนอผลการตรวจสอบในที่ประชุม 

แจ้งผู้วิจัยเพิ่มมาตรการป้องกัน 

ท าบันทึกแจ้ง 
1) หัวหน้าโครงการวิจัย  
2) ผู้ให้ทุน  
3) ผู้บังคับ บัญชาช้ันต้น 
4) คณบดี ผ่านรองคณบด ี  
ฝ่ายวิจัย 
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   มีข้ันตอนด าเนินการดังต่อไปนี้ 
กรณีที่ 1) หากมีผู้สอบถามข้อสงสัยโดยมาด้วยตนเองหรือโทรศัพท์มายังส านักงานฯ 

ให้เจ้าหน้าที่บันทึกลงในแบบฟอร์มฯ และผู้ช่วยเลขานุการค้นหาข้อมูลเพ่ือตอบข้อ
สงสัยเบื้องต้น หากผลเป็นที่พอใจขอผู้สอบถามให้ลงบันทึกเพ่ิมเติมในแบบฟอร์ม 
แล้วน าเสนอต่อประธานคณะกรรมการฯ ภายใน 2 สัปดาห์ และเก็บส าเนา
แบบฟอร์มลงในแฟ้มของโครงการวิจัยนั้น 

กรณีที่ 2) หากมีผู้สอบถามข้อสงสัยโดยส่งเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรมายัง
ส านักงานฯ ให้เจ้าหน้าที่บันทึกลงในแบบฟอร์มฯ และแล้วน าเสนอต่อประธาน
คณะกรรมการฯ ภายใน 2 สัปดาห์ เพ่ือพิจารณาด าเนินการตามความเหมาะสม 
และเก็บส าเนาแบบฟอร์มลงในแฟ้มของโครงการวิจัยนั้น 

8.2) เมื่อได้รับเรื่องราวร้องทุกข์ (Complaints) 
      มีข้ันตอนด าเนินการดังต่อไปนี้ 

1) หากมีผู้แจ้งเรื่องราวร้องทุกข์เป็นลายลักษณ์อักษร มาด้วยตนเอง หรือทาง
โทรศัพท์มายังส านักงานฯ ให้เจ้าหน้าที่บันทึกลงในแบบฟอร์มฯ แล้วน าเสนอต่อ
ประธานคณะกรรมการฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายภายใน 1 วันปฏิทิน และเก็บ
ส าเนาแบบฟอร์มลงในแฟ้มของโครงการวิจัยนั้นโดยจะต้องรักษาความลับของ
ข้อมูลที่ได้รับอย่างเคร่งครัด มิให้เกิดผลกระทบต่อผู้แจ้งเรื่อง 

2) ประธานคณะกรรมการฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์แล้ว 
ด าเนินการสืบสวนหาข้อเท็จจริงตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของ
เรื่องท่ีได้รับ ได้แก่ 

- การสอบถามผู้วิจัยและผู้เกี่ยวข้อง หรือ 
- การตรวจสอบงานวิจัย 

3) น าข้อมูลทั้งหมดเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมฯ ตามวาระเพ่ือลงมติใน
การจัดการที่เหมาะสม โดยจะต้องรักษาความลับของผู้แจ้งเรื่องอย่างเคร่งครัด มิ
ให้เกิดผลกระทบต่อผู้แจ้งเรื่อง 

4) แจ้งมติของที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมฯ ส าเนาแจ้งผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้วิจัย 
ผู้บังคับบัญชาของผู้วิจัย และผู้ให้ทุน โดยจะต้องรักษาความลับของผู้แจ้งเรื่อง
อย่างเคร่งครัด มิให้เกิดผลกระทบต่อผู้แจ้งเรื่อง 

5) ประธานคณะกรรมการฯ พิจารณาน าเนื่องเสนอคณะกรรมการก ากับดูแล
จริยธรรม ซ่ึงแต่งต้ังโดยคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หรือเสนอ
ต่ออธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อพิจารณาด าเนินการต่อไป 
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สารบัญ 
บทที ่6 การจัดท ารายงานการประชุม 
หัวข้อ เรื่อง หน้า 

1. การจัดท ารายงานการประชุม 1 

2. การเก็บรายงานการประชุม 3 

3. การแจ้งผลการพิจารณาโครงการวิจัย 3 

4. ระเบียบและขั้นตอนในการแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้วิจัย 4 
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บทที ่6 
การจัดท ารายงานการประชุม 

 

การจัดท ารายงานการประชุม จะต้องระบุรายละเอียดในรายงานการประชุม โดยมีหัวข้อ
ดังต่อไปนี้  

1) หัวข้อ สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน  
2) การประชุมครั้งที่ …..รอบประชุม…../ปี พ.ศ. .......วันที่ เวลาเริ่มและสิ้นสุดการประชุม 

สถานที่ประชุม 
3) รายชื่อกรรมการที่มาประชุม รายชื่อกรรมการที่ลาประชุม พร้อมแนบแบบฟอร์ม COI 

ของกรรมการที่มาประชุม 
4) วาระการประชุมมีดังนี้ 

  วาระท่ี 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
1. โครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาแล้ว ขอส่งรายงานเหตุการณ์ไม่พึง

ประสงค์ร้ายแรง (Serious adverse event) เกิดขึ้นนอกคณะฯ 
จ านวน..........โครงการ 

2. โ ค ร งก า ร วิ จั ย ที่ ผ่ า นก า ร พิ จ า รณาแล้ ว  ขอส่ ง คู่ มื อ ผู้ วิ จั ย 
(Investigator’s brochure)  จ านวน..........โครงการ 

3. โครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาแล้ว ขอส่งรายงานการแก้ไข/
เปลี่ยนแปลง/เ พ่ิมเติมรายละเ อียดการวิจัย (Amendment)      
จ านวน..........โครงการ 

4. โครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาแล้ว ขอรายงานเหตุการณ์เบี่ยงเบน
จากโครงการวิจัย จ านวน..........โครงการ 

5. โครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาแล้ว ขอรายงานความก้าวหน้า     
จ านวน..........โครงการ 

6. โครงการวิจัยที่ ผ่ านการ พิจารณาแล้ว  ขอเ พ่ิมแพทย์ผู้ วิ จั ย         
จ านวน..........โครงการ 

7. โครงการวิ จั ยที่ ผ่ านการ พิจารณาแล้ ว  ขอเ พ่ิมอาสาสมั คร             
จ านวน..........โครงการ 

8. โครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาแล้ว  ขอขอขยายระยะเวลา     
จ านวน..........โครงการ 

9. โครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาแล้ว ขอรายงาน Certificate of 
Insurance จ านวน..........โครงการ 

10.โครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาแล้ว ขอรายงาน Data Monitoring 
Committee จ านวน..........โครงการ 
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11.โครงการวิจัยที่ ผ่ านการพิจารณาแล้ว  ขอแจ้ งปิดโครงการ          
จ านวน..........โครงการ 

12.โครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาแล้ว ขอรายงาน Clinical Study 
Report จ านวน..........โครงการ 

หมายเหตุ:  
             1)   ขอแจ้งโครงการวิจัยฉบับย่อที่ได้พิจารณา และได้รับการอนุมัติแล้วในเดือน.........พ.ศ. 
                   ......... จ านวน ....... โครงการ 
             2)   ขอแจ้งโครงการวิจัยฉบับเต็มที่ได้พิจารณา และได้รับการอนุมัติแล้วในเดือน........พ.ศ.     
                   ......... จ านวน ....... โครงการ  

สรุปยอดรวมเดือนละ 1 ครั้ง น าเรื่องแจ้งเฉพาะในรอบประชุมวันพุธที่ 3 ของเดือน 
 

 วาระท่ี 2   รับรองรายงานการประชุมในครั้งท่ีผ่านมา 
        ระบุหัวข้อและรายละเอียดตามมติท่ีประชุมให้แก้ไข  
 

 วาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่องเพ่ือพิจารณา 
1. โครงการวิจัยแบบเร่งด่วน (ชุด ย) (Expedited Review) กรรมการ

มีความเห็นให้น าเข้าพิจารณาใน Full Board Review  จ านวน
..........โครงการ 

2. โครงการวิจัยฉบับเต็ม (ชุด ว) (Full Board Review) ที่ผ่านการ
พิจารณา ผลการพิจารณายังไม่ได้รับการอนุมัติแบบมีข้อแก้ไข
เพ่ิมเติมเพ่ือน ามาพิจารณาอีกครั้ง (สืบเนื่อง) จ านวน..........โครงการ 

3. โครงการวิจัยฉบับเต็มได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน (ชุด ท)   ที่
ผ่านการพิจารณา ผลการพิจารณาอนุมัติแบบมีข้อแก้ไขเพ่ิมเติม 
ตอบข้อแก้ไขและประธานคณะกรรมการให้น าเข้าพิจารณาอีกครั้ง    
จ านวน..........โครงการ 

    

 วาระท่ี 4   เรื่องเพ่ือพิจารณา  

1. โครงการวิจัยที่ขออนุมัติท าการวิจัยของ แพทย์ประจ าบ้าน        
จ านวน..........โครงการ   แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด จ านวน..........
โครงการ  รวมจ านวน…....โครงการ 

2. โครงการวิจัยที่ขออนุมัติท าการวิจัยของบุคลากรภายในคณะฯ 
อาจารย์แพทย์  จ านวน. . . . . . . . . . โครงการ  อาจารย์พยาบาล           
จ านวน..........โครงการ   เจ้าหน้าที่ จ านวน..........โครงการ             
รวมจ านวน……... โครงการ 
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3. โครงการวิจัยที่ ขออนุมัติท าการวิจัยของนักศึกษาหลักสูตร     
ปริญญาโท จ านวน.. . . . . . . . . โครงการ  นักศึกษาปริญญา เอก      
จ านวน..........โครงการ และบุคลากรนอกคณะฯ จ านวน..........
โครงการ รวมจ านวน...........โครงการ 

4. โครงการวิจัยที่ขออนุมัติท าการวิจัยโดยได้รับการสนับสนุนจาก
ภาคเอกชน จ านวน..........โครงการ รวมจ านวน……...โครงการ 
 

 วาระท่ี 5   เรื่องอ่ืน ๆ    
1. โครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาแล้ว ขอส่งรายงานเหตุการณ์ไม่พึง

ประสงค์ร้ายแรง (Serious adverse event)   เกิดข้ึนในคณะฯ 
จ านวน...........โครงการ 

2. โครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการร่วม
พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนของประเทศไทย (Central 
Research Ethics Committee : CREC) น าเรื่องเข้าแจ้งในที่
ประชุมเพ่ือรับทราบ จ านวน..........โครงการ 

3. โครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาแบบ Full board ส่งรายงานการต่อ
อายุโครงการ/รายงานAmendment/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม 
จ านวน.......โครงการ รวมจ านวน.......โครงการ 

5) สรุปเวลาเริ่มและสิ้นสุดการประชุม 
6) แนบ Ramathibodi Research Ethics Review ของโครงการวิจัยที่เข้าพิจารณาใน

รอบประชุม 
7) รายชื่อผู้บันทึก/ร่างการประชุม และตรวจทานรายงานการประชุม 
8) จัดส่งรายงานการประชุมให้เลขานุการ และ/หรือประธานคณะกรรมการฯ ตรวจทาน

ก่อนส่งให้กรรมการในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ก่อนการประชุมครั้งต่อไป
ล่วงหน้า 7 วันปฏิทิน  
 

การเก็บรายงานการประชุม 
รายงานการประชุมถือเป็นเอกสารที่ต้องรักษาความลับ และเจ้าหน้าที่ส านักงานฯ 

ต้องรวบรวมเก็บไว้ในห้องเก็บเอกสาร หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่จ ากัดผู้เข้าถึงข้อมูล 
การแจ้งผลการพิจารณาโครงการวิจัย 

เมื่อโครงการได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมฯ เจ้าหน้าที่จะท าการ
สรุปผลและแจ้งผู้วิจัยภายใน 7 วันปฏิทิน 
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ระเบียบและขั้นตอนในการแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้วิจัย มีดังนี้ 
1) โครงการวิจัยที่ได้รับการรับรอง จะมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  ได้แก่ 

- การด าเนินการวิจัย จะต้องเป็นไปตามโครงร่างที่แจ้งไว้กับคณะกรรมการ
จริยธรรมฯ เท่านั้น หากมีการปฏิบัติที่เบี่ยงเบนไปจากที่แจ้งไว้  จะต้อง
รายงานต่อคณะกรรมการจริยธรรมฯ พร้อมชี้แจงเหตุผล และแจ้งมาตรการที่
จะป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์นั้นซ้ าอีก หากมีความจงใจที่จะด าเนินการที่
เบี่ยงเบนนั้นซ้ าแล้วซ้ าอีก คณะกรรมการจริยธรรมฯ จะพิจารณายุติการ
รับรองโครงการวิจัยนั้น 

- ในการให้ข้อมูลและขอความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย กับบุคคลที่จะมา
เป็นผู้เข้าร่วมวิจัย จะต้องใช้เอกสารที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ
จริยธรรมฯ และมีการท าลายน้ าคาดว่า “รับรองโดยคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในคน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี” โดยมุมขวาบนของ
เอกสารจะระบุเลขที่เอกสารรับรอง (COA. MURA) และวันที่รับรองแล้ว
เท่านั้น 

- หากเป็นโครงการวิจัยที่ท าร่วมกับต่างประเทศ เอกสารข้อมูลและขอความ
ยินยอมส าหรับผู้เข้าร่วมการวิจัยที่เป็นคนไทย จะต้องใช้ฉบับภาษาไทยมี
ข้อความที่เหมาะสมและสื่อความหมายตรงกับฉบับภาษาต่างประเทศ และ
ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมฯ โดยมีการท าลายน้ าค าว่า 
“รับรองโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี” โดยมุมขวาของเอกสารจะระบุเลขที่เอกสารรับรอง 
(COA. MURA) และวันที่รับรองแล้วเท่านั้น  

- การด าเนินการขอความร่วมมือให้เข้าร่วมโครงการวิจัย จะต้องด าเนินไปโดย
ปราศจากการบังคับหรือชักจูง อย่างไม่เหมาะสม จากผู้วิจัยหรือผู้ช่วยวิจัย 
เพ่ือให้บุคคลสามารถเข้าร่วมวิจัยด้วยความสมัครใจอย่างแท้จริง 

- เอกสาร หรือเครื่องมืออ่ืน ๆ ที่จะใช้ในการประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วมวิจัย 
จะต้องได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมฯ และมีการระบุเลขที่
เอกสารรับรอง (COA. MURA) และวันที่รับรองด้วย 

- หากจ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงโครงร่างวิจัย ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม 
จะต้องแจ้งกับคณะกรรมการจริยธรรมฯ ให้ทราบพร้อมเหตุผล และจะต้อง
ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมฯ ก่อนที่จะไปด าเนินการกับ
ผู้เข้าร่วมวิจัยได้ ยกเว้นในกรณีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เพ่ือมิให้เกิด
อันตรายแก่ผู้ เข้าร่วมวิจัยเท่านั้น ซึ่งหัวหน้าโครงการวิจัยจะต้องแจ้ง
เหตุการณ์ดังกล่าว ให้คณะกรรมการจริยธรรมฯ ได้ทราบภายใน 5 วันปฏิทิน
นับจากวันที่ด าเนินการ  
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- หากมีข้อมูลใหม่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย และมีผลต่อความปลอดภัยและ
สวัสดิภาพ (well-being) ของผู้เข้าร่วมวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยจะต้องแจ้ง
ให้คณะกรรมการจริยธรรมฯ ได้รับทราบด้วย 

- หัวหน้าโครงการวิจัยจะต้องแจ้งรายงานการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ทั้งท่ี
รุนแรงและไม่รุนแรง รวมทั้งเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดเดาได้ล่วงหน้า แต่มีผลต่อ
ความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้เข้าร่วมวิจัยที่เกิดขึ้นในระหว่างการ
วิจัย ให้คณะกรรมการจริยธรรมฯ รับทราบ โดยเร็วที่สุด ผ่านทางโทรศัพท์
หรือ E-mail ของหน่วยงาน โดยส่งแบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์และ
เอกสารที่เกี่ยวข้องภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากรับทราบว่าเกิดเหตุการณ์ข้ึน 

- หัวหน้าโครงการวิจัยจะต้องส่งรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการวิจัยให้
คณะกรรมการจริยธรรมฯ รับทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ยกเว้น
โครงการวิจัยที่คณะกรรมการจริยธรรมฯ มีความเห็นว่ามีความเสี่ยงสูงมาก 
อาจส่งรายงานความก้าวหน้าทุก 3-6 เดือน หรือตามแต่กรณี 
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สารบัญ 
บทที่ 7  การติดตามการด าเนินงานของโครงการวิจัย   
หัวข้อ เรื่อง หน้า 

1 การติดตามการด าเนินงานของโครงการวิจัย 1 
2 แนวทางการติดตามการด าเนินงานของโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองแล้ว 1 
3 ก าหนดเกณฑ์ของการติดตามสุ่มตรวจโครงการวิจัยประเภทพิจารณาแบบครบ

องค์ประชุม 
2 

4 รูปแบบการจัดส่งรายงานโครงการที่ถูกสุ่มตรวจ  2 
5 การปิดโครงการวิจัยหรือการสิ้นสุดโครงการวิจัย 3 
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บทที่ 7 การติดตามการด าเนินงานของโครงการวิจัย 
ด้วยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี   

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดท าเอกสาร “แนวทางการปฏิบัติส าหรับโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรอง
แล้ว” (ตามเอกสารแนบในภาคผนวก แบบฟอร์มเอกสาร) เพ่ือใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติส าหรับผู้วิจัย
หลังจากโครงการวิจัยได้รับการรับรองให้การด าเนินการวิจัยได้ถูกต้อง น่าเชื่อถือ ตามหลัก
มาตรฐานสากล โดยจะแนบเอกสารดังกล่าวพร้อมเอกสารรับรอง พร้อมทั้งคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในคนจะท าการสุ่มตรวจเอกสารข้อมูลและขอความยินยอมเป็นระยะ ผู้วิจัยต้องเก็บเอกสาร
ดังกล่าวไว้ในช่วงเวลาที่ด าเนินการวิจัย และเม่ือเสร็จสิ้นโครงการวิจัยแล้วเป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปี 
  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน จะด าเนินการติดตามและประเมินโครงการวิจัย
ประเภทพิจารณาแบบครบองค์ประชุม (Full Broad Review)  ที่ผ่านการรับรอง โดยสุ่มตรวจเอกสาร
ข้อมูลและขอความยินยอม โดยจะท าหนังสือแจ้งผู้วิจัยผ่านหัวหน้าภาควิชา ล่วงหน้าเป็นเวลา          
2 สัปดาห์ (อ้างถึงเอกสาร จวค. 1051/59 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2559) 
 
แนวทางการติดตามการด าเนินงานของโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองแล้ว 

1. ก าหนดให้หัวหน้าโครงการวิจัย ส่งรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย อย่างน้อย    
ปีละ 1 ครั้ง ระบุรายละเอียดตามแบบติดตามผลการด าเนินการวิจัยประจ าปี (Annual 
Report) 
- ชื่อโครงการวิจัยภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ 
- ชื่อหัวหน้าโครงการ              
- รหัสโครงการ  
- วันที่โครงการอนุมัติ/ วันที่สิ้นสุดโครงการ   
- การต่ออายุเอกสารรับรองโครงการวิจัย (Certificate of approval) 
- รวบรวมข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยตามที่วางแผนไว้ 
- ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการวิจัย 
- ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (Adverse event) หรือเหตุการณ์ไม่คาดคิด 

(Unexpected event) ที่เกิดกับผู้เข้าร่วมโครงการในหน่วยวิจัยคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี  

- การปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการวิจัย (Protocol amendment) ในระหว่างการ
ด าเนินการวิจัย 

- การเบี่ยงเบนไปจากโครงการวิจัยที่ได้รับรอง (Protocol deviation) ในระหว่างการ
ด าเนินการวิจัย 

- ข้อมูลที่สืบค้นได้เพ่ิมเติมในแง่ ความเสี่ยง/ประโยชน์ (Risk/benefit) ที่เก่ียวข้องกับ
การวิจัย 

- แผนการน าเสนอการวิจัย 
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- ขั้นตอนการเผยแพร่ผลงานวิจัย 
- ความช่วยเหลือที่ผู้วิจัยต้องการได้รับจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
- กรณีแจ้งปิดโครงการวิจัย กรุณาระบุ วัน/เดือน/ปี 

2. เอกสารข้อมูลและขอความยินยอมที่มีลายน้ า เอกสารที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ภายหลังผู้เข้าร่วมวิจัย/
ผู้แทนโดยชอบธรรม ได้รับการชี้แจงข้อมูล/ค าแนะน าฯ ตัดสินใจเข้าร่วมการวิจัย ให้
ผู้เข้าร่วมวิจัย/ผู้แทนฯ ลงนามในเอกสารข้อมูลและขอความยินยอม ระบุวัน เดือน ปีที่ขอ
ความยินยอม และลงนามพยาน 1 ท่าน (พยานควรเป็นญาติของผู้เข้าร่วมวิจัย หรือผู้ที่ไม่มี
ส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการวิจัย) 

 
ก าหนดเกณฑ์ของการติดตามสุ่มตรวจโครงการวิจัยประเภทพิจารณาแบบครบองค์ประชุม ดังนี้ 

1. โครงการวิจัยที่มีความเสี่ยงสูงต่ออาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการวิจัย เช่น 
- โครงการวิจัยทางคลินิก ระยะที่ 1 (Clinical Trial Phase 1) 
- โครงการวิจัยที่กระท าในผู้เข้าร่วมวิจัยกลุ่มเปราะบาง (Research involving 

vulnerable subjects) 
- โครงการวิจัยที่มีรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หรือไม่คาดคิด (SAE, SUSARs) 

ที่เกิดขึ้นบ่อย 
- โครงการวิจัยที่มีรายงานการเบี่ยงเบนจากโครงร่างการวิจัย (Protocol 

deviation) หรือผู้วิจัยไม่ปฏิบัติตามโครงร่างวิจัยที่ได้รับการรับรอง (Protocol 
violation) หรือผู้วิจัยไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับของคณะกรรมการฯ 

2. โครงการวิจัยที่เป็นที่สนใจต่อสาธารณชน หรืออาจมีผลกระทบต่อชุมชนอย่างกว้างขวาง 
(Involve large numbers of subjects) 

3.  โครงการวิจัยที่ถูกร้องเรียนหรือมีรายงานเกี่ยวกับการกระท าผิดแนวทางจริยธรรมการ 
    วิจัยในคน 
 

รูปแบบการจัดส่งรายงานโครงการที่ถูกสุ่มตรวจ    
รูปแบบที่ 1 จัดส่งแบบติดตามการสุ่มตรวจโครงการวิจัย และ เอกสารข้อมูลและขอความ

ยินยอม ฉบับจริงหรือส าเนา ผ่านระบบออนไลน์ได้ที่            
https://script.google.com/macros/s/AKfycbwk3ZwFVfdNIk9IsApUbGebe53OQ6UpHAd
X8VFeq6G6iTxybGSD/exec 

หรือ  
รูปแบบที่ 2 จัดส่งแบบติดตามการสุ่มตรวจโครงการวิจัย และ เอกสารข้อมูลและขอความ

ยินยอม ฉบับจริงหรือส าเนา  ใส่ซองส่งมาที่หน่วยจริยธรรมการวิจัยในคน ส านักงานวิจัยคณะฯ     
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ชั้น 3 อาคารวิจัยและสวัสดิการ (ส าหรับกรณีเอกสารข้อมูลและขอความยินยอม ตั้งแต่ 1,000 ฉบับ
ขึ้นไป) 

หรือ  
รูปแบบที่ 3 ส่งแบบติดตามการสุ่มตรวจโครงการวิจัย พร้อมแจ้งวัน เวลา สถานที่ที่สะดวกให้

เข้าติดตามตรวจเยี่ยมโครงการวิจัย (visit site) และตรวจสอบ เอกสารข้อมูลและขอความยินยอมที่
รวบรวมไว้ (ส าหรับกรณีเอกสารข้อมูลและขอความยินยอม ตั้งแต่ 5,000 ฉบับขึ้นไป โดยระบุวัน 
เวลา สถานที่มาในบันทึกข้อความ) 

 
การปิดโครงการวิจัยหรือการสิ้นสุดโครงการวิจัย 

1. เมื่อผู้วิจัยได้ท าการสรุปผลการวิจัยแล้วโดยอาจเขียนรายงานหรือไม่ได้เขียนรายงานการ
วิจัยก็ได้ ให้ถือว่าเป็นการสิ้นสุดโครงการวิจัย ผู้วิจัยท าบันทึกข้อความแจ้งปิด
โครงการวิจัยถึงคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในคน พร้อมแนบเอกสารรายงาน
ความก้าวหน้าของโครงการวิจัย เพ่ือปิดโครงการวิจัย 

2. กรณีที่ระยะการรับรองโครงการวิจัยได้สิ้นสุดลง และผู้วิจัยไม่ได้แจ้งขอขยายเวลาการ
รับรองออกไป ภายใน 90 วันปฏิทิน จะถือว่าเป็นการสิ้นสุดโครงการวิจัย 

3. เมื่อปิดโครงการวิจัยหรือสิ้นสุดโครงการวิจัยแล้ว ผู้วิจัยจะไม่สามารถขอด าเนินการใดๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย เช่น เปลี่ยนชื่อโครงการวิจัย เปลี่ยนหัวหน้าโครงการ 
ปรับเปลี่ยนรายละเอียดขั้นตอนวิธีวิจัย (ตาม จวค. 83/2565 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564) 
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สารบัญ 
บทที่ 8 การจัดการเอกสาร 
หัวข้อ เรื่อง หน้า 

1. ชนิดของเอกสารที่ต้องเก็บไว้เป็นหลักฐาน 1 
2. วิธีด าเนินการจัดเก็บเอกสารโครงการวิจัย 2 
3. ระยะเวลาที่ต้องเก็บรักษาเอกสารไว้ (Duration of Record Keeping) 3 
4. วิธีด าเนินการในการท าลายเอกสารเมื่อครบวาระ 3 

  5. มาตรการการรักษาความลับของข้อมูล Hard Copy, Electronic File และ
วิธีการท าลาย 

4 

 
 
 

   
 
   

 
       

 
 

             



 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

มหาวิทยาลัยมหิดล 

SOP 
ฉบับท่ี 2022 
version 3 

บทที่ 8  
การจัดการเอกสาร 

หน้าที่ 1 ของ 5 

 

บทที่ 8  
การจัดการเอกสาร 

         

1. ชนิดของเอกสารที่ต้องเก็บไว้เป็นหลักฐาน ได้แก่ 
1) แฟ้มประวัติคณะกรรมการจริยธรรมฯ ทุกท่าน เพ่ือแสดงถึง 

• ประวัติส่วนตัวและผลงาน   
• ต าแหน่งหน้าที่ประจ าของกรรมการฯ แต่ละท่าน 
• ความเกี่ยวเนื่องกับสถาบัน เช่น เป็นข้าราชการ หรือสถานภาพอ่ืนที่เกี่ยวข้อง

กับสถาบันโดยตรง หรือเป็นบุคคลภายนอก 
• คุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง เพ่ือเป็นเครื่องสนับสนุนว่าบุคคลนั้นมี

ความเหมาะสมในการท าหน้าที่เป็นกรรมการจริยธรรมฯ 
• หลักฐานการผ่านการฝึกอบรมความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในคน และแขนง

อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ระเบียบวิธีวิจัย ICH-GCP 
2) แฟ้มประวัติเจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 

• ประวัติส่วนตัว  
• คุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง  
• ประกาศนียบัตรการเข้ารับการอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยในคน และแขนง

อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
3) แฟ้มโครงการวิจัย   
4) ข้อมูลที่เก็บในรูป electronic file เช่น แผ่น CD หรือระบบเก็บข้อมูลบน server 

ของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และ External hard disk 
5) แฟ้มรายงานการประชุม ซึ่งจะต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  คือ 

• จดหมายเชิญประชุม 
• วาระการประชุม 
• เอกสารประกอบเรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
• เอกสารประกอบวาระการประชุม 
• แบบสรุปผลการประเมินโครงการตามมติที่ประชุม 
• รายงานการประชุม 
• แบบลงนามผู้เข้าร่วมประชุม 
• ส าเนาใบส าคัญรับเงินค่าเบี้ยประชุม 
• ส าเนาใบส าคัญรับเงินค่าจัดเลี้ยงอาหารว่างและอาหารกลางวัน 
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2.  วิธีด าเนินการจัดเก็บเอกสารโครงการวิจัย ได้แก่ 
    2.1  จัดเก็บเอกสารโครงการวิจัย ในระบบ EC E-submission Online 
    2.2 จัดเก็บเอกสารโครงการวิจัย โดยแฟ้มโครงการวิจัย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ คือ 

1) จัดท าสารบัญ (Check list) การจัดเก็บโครงการวิจัยที่ด าเนินการตาม
กระบวนการพิจารณา และได้รับการรับรองโครงการวิจัยแล้ว ซึ่งประกอบด้วย 
ชนิดของเอกสารที่จะจัดเก็บ ช่องที่ใช้ส าหรับท าเครื่องหมายเช็คชนิดของ
เอกสารว่า “มี” หรือ “ไม่มี” วันที่จัดเก็บเอกสาร ผู้ที่จัดเก็บเอกสาร 

2) จัดเก็บเอกสารโครงการวิจัยเรียงตามล าดับชนิดของเอกสารในสารบัญ 
ประกอบด้วย 
• เอกสารโครงการวิจัยต้นฉบับ และเอกสารประกอบอื่นๆ ที่ส่งครั้งแรก 
• เอกสารโครงการวิจัยฉบับแก้ไข และเอกสารประกอบอ่ืนๆ ที่แก้ไขตาม

ข้อเสนอแนะของกรรมการ ครั้งที่ 2 โดยเรียงตามวันที่ของการรับเอกสาร 
• เอกสารประกอบการพิจารณาชนิดอ่ืนๆ เช่น โครงร่างการวิจัย ประวัติ 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย สื่อประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 
• ส าเนาจดหมายการแจ้งผลการพิจารณาจากที่ประชุม ส าเนาเอกสาร

รับรองโครงการวิจัย ส าเนาเอกสารข้อมูลและขอความยินยอม 
•  ระบุหมายเลขรหัสเอกสารรับรองโครงการวิจัยที่หัวกระดาษของสารบัญ

จัดเก็บเอกสาร  
3) จัดท าป้ายติดหน้าแฟ้มหรือหน้าชุดเอกสาร หมายเลขรหัสโครงการวิจัย และ

ระบุสถานะการรับรองโครงการวิจัยประเภทใดประเภทหนึ่งต่อไปนี้ “รับรอง” 
“รอเอกสารเพิ่มเติม”  “รอพิจารณาใหม่”  “ไม่รับรอง”  

4) จัดเก็บเอกสารโครงการวิจัยเรียงตามล าดับเอกสารรับรองโครงการวิจัย และ
เก็บใส่กล่องหรือตู้เก็บเอกสาร แยกตามประเภทของสถานะการรับรอง 

5) กรณีที่ผู้วิจัยส่งสรุปผลการด าเนินการวิจัยเพ่ือแจ้งปิดโครงการ จะแยกเอกสาร
โครงการวิจัยมาเก็บใส่กล่องหรือตู้เก็บเอกสารประเภทโครงการที่ปิดแล้ว  

6) เก็บเอกสารประเภทโครงการที่ปิดแล้ว เป็นระยะเวลา 3 ปี 
 

แผนภาพการด าเนินการจัดเก็บเอกสารในระบบ EC E-Submission Online 
 
 
 
 

 
 

เอกสารโครงการวิจยั  
ที่ด าเนินการจนไดร้ับการรับรองแล้ว 
(ผ่านระบบ EC E-submission Online) 

เก็บเอกสารโครงการวิจัย 
ในระบบ EC E-submission Online 
เก็บข้อมูลบน server ของคณะ
แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธบิดี 
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แผนภาพการด าเนินการจัดเก็บเอกสาร (เข้าแฟ้ม) 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ระยะเวลาที่ต้องเก็บรักษาเอกสารไว้ (Duration of Record Keeping) 
คณะกรรมการจริยธรรมฯ จะเก็บรักษาเอกสารทั้งหมดไว้ เพ่ือเป็นหลักฐานในการ

ด าเนินงาน ส าหรับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย จะเก็บรักษาไว้ในส านักงาน
ตลอดระยะเวลาด าเนินงานของโครงการวิจัย จนกว่าจะสิ้นสุดการวิจัยแล้วเป็นเวลา
อย่างน้อย 3 ปี จากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนการท าลายเอกสาร 

  
4. วิธีด าเนินการในการท าลายเอกสารเมื่อครบวาระ 

เอกสารโครงการวิจัยทุกโครงการที่แจ้งปิดโครงการแล้ว จะถูกแยกออกจากกลุ่ม
โครงการที่ได้รับการรับรอง น ามาเก็บรวมในกล่องหรือตู้เก็บเอกสารที่ปิดโครงการแล้ว
ตามปีที่ได้รับการปิดและจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 ปี หลังจากนั้นจะ
เข้าสู่ขั้นตอนการท าลาย ดังนี้ 
1) เจ้าหน้าที่รวบรวมรายชื่อโครงการและเอกสารโครงการจากกล่องหรือตู้เก็บ 

    เอกสารที่ปิดโครงการแล้ว และเก็บรักษามาเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 ปี (กรณี  
    โครงการวิจัยที่ไม่มีการแจ้งปิดโครงการจะเก็บรักษาไว้เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5  
    ปี) ให้ผู้ช่วยเลขานุการฯ ตรวจสอบ 

2) เสนอประธานคณะกรรมการฯ พิจารณาอนุมัติให้ท าลายเอกสารตามรายชื่อที่เสนอ 
3) เจ้าหน้าที่จัดเก็บส าเนาเอกสารรับรองโครงการวิจัย เก็บใส่กล่องหรือตู้ใส่เอกสาร 

แยกตามปีที่ได้รับการรับรอง  
4) ด าเนินการท าลายเอกสารโครงการวิจัยตามรายชื่อโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติ

ท าลาย ด้วยเครื่องท าลายเอกสารชนิดย่อยเป็นเส้น  
 
 
 

เอกสารโครงการวิจยั  
ที่ด าเนินการจนไดร้ับการ
รับรองแล้ว 

จัดท าสารบัญ    
การจัดเก็บเอกสาร
โครงการวิจัย 

จัดเก็บเอกสารโครงการ
ตามสารบัญการจดัเก็บ
เอกสาร 

จัดท าป้ายตดิแฟ้ม 
เก็บโครงการวจิัย 

เก็บเอกสารโครงการวิจัย 
ใส่แฟ้มตามล าดับวันท่ี 

จัดเก็บแฟ้มโครงการวิจยั 
ใส่ตู้เอกสารตามปีที่ได้รับการ
รับรอง 
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แผนภาพการด าเนินการท าลายเอกสาร 
 
 
 
 
 
 

 
5. มาตรการการรักษาความลับของข้อมูล Hard Copy, Electronic File และวิธีการ

ท าลาย 
การเข้าถึงข้อมูล และวิธีการท าลายข้อมูล มีวิธีการดังต่อไปนี้ คือ 

1) ข้อมูลที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่แล้วเสร็จ จะเก็บไว้ในกล่องหรือตู้เก็บ
เอกสารที่อยู่ภายในห้องซึ่งจ ากัดให้เข้าได้เฉพาะเจ้าหน้าที่ของหน่วยจริยธรรมการ
วิจัยในคนเท่านั้น 

2) ข้อมูลที่ได้รับการพิจารณาเสร็จสิ้นกระบวนการแล้ว คือ แจ้งผลการพิจารณารับรอง 
และออกเอกสารรับรองโครงการแล้ว ข้อมูลจะถูกเก็บไว้ในกล่องหรือตู้เก็บเอกสาร
ส าหรับโครงการที่ผ่านการรับรองเรียงตามล าดับเลขท่ีที่ได้รับรองในปีนั้น 

3) ข้อมูลที่แจ้งปิดโครงการแล้ว จะแยกเก็บไว้ในกล่องหรือตู้เก็บเอกสารที่แจ้งปิด
โครงการแล้ว เป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปี เมื่อครบเวลา 3 ปี แล้ว เจ้าหน้าที่รวบรวม
รายชื่อโครงการและเอกสารโครงการให้ผู้ช่วยเลขานุการฯ ตรวจสอบ เพ่ือน าเสนอ
ประธานคณะกรรมการฯ พิจารณาอนุมัติให้ท าลายเอกสาร โดยจะแยกเก็บส าเนา
เอกสารรับรองโครงการวิจัยไว้เท่านั้น ส่วนเอกสารอ่ืน จะด าเนินการท าลายเอกสาร 
ด้วยเครื่องท าลายเอกสารชนิดย่อยเป็นเส้น  

4) ข้อมูลที่เป็นเอกสารรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic file) เก็บไว้ในฐานเก็บข้อมูล
บน server ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ซึ่งมีระบบการรักษาความ
ปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO 20000:2011 นอกจากนี้มีการส าเนาข้อมูล Electronic 
file เก็บไว้ที่ Network Attached Storage (NAS) ที่ก าหนดเป็น RAID1 เพ่ิมขึ้น
จากระบบเก็บข้อมูลของคณะฯ 

5) การจ ากัดการเข้าถึงของข้อมูล Electronic file คือ จ ากัดเฉพาะคอมพิวเตอร์ 6 
เครื่อง ที่อยู่ในหน่วยจริยธรรมฯ แต่ละเครื่องจะเข้าถึงข้อมูลได้ต่อเมื่อใช้รหัสผ่าน 
(password) จ าเพาะบุคคลของเจ้าหน้าที่ในหน่วยที่เป็นเจ้าของในการใช้งานเฉพาะ
เครื่องนั้น การเข้าถึงข้อมูลบน server นี้ ไม่สามารถเข้าได้จากระบบอินเตอร์เน็ต 

จัดท าตารางสรุปรายชื่อโครงการ 
วิจัยที่แจ้งปิดโครงการแล้ว และ
ครบ 3 ปี  

เสนอประธานฯ  
อนุมัติท าลายเอกสาร 

ท าลายเอกสารโครงการวิจยั 
จัดเก็บส าเนาเอกสาร
รับรองใส่แฟ้มต่างหาก 

 



 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

มหาวิทยาลัยมหิดล 

SOP 
ฉบับท่ี 2022 
version 3 

บทที่ 8  
การจัดการเอกสาร 

หน้าที่ 5 ของ 5 

 

6) อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic file) บน Hard disk (CD) จะถูกท าลายด้วยการกรีดหรือ
วิธีที่เหมาะสมจนแน่ใจว่าไม่สามารถเปิดไฟล์ได้อีก ก่อนจะรวบรวมทิ้งทุก 3 เดือน 
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