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เอกสารประกอบ มาตรฐานการดำเนินงานจริยธรรมการวจิัยในคนสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 

รายการวิธีดำเนินการมาตรฐาน FA 01.01 version 2 (1 ตุลาคม 2564) 

 

รายการวิธีดำเนินการมาตรฐาน 
 

รหัส มาตรฐานการดำเนินงาน หน้า เอกสารประกอบ 
SD.IRB.01 การเตรียมวิธีดำเนินการมาตรฐานและการปรับปรุงแก้ไข 

(preparation and revision of standard operating procedures) 
1 - 5 FA 01.01, FA 01.02 

FA 01.03 
SD.IRB.02 โครงสร้างคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน 

(constituting a research ethics committee) 
6 - 15 FA 02.01 , 

SD.IRB.03 ข้อตกลงการรักษาความลับ และ/ การมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
(confidentiality agreement and conflict of interest) 

16 - 18 FA 03.01, FA 03.02 

SD.IRB.04 การบริหารจัดการโครงร่างการวิจัยที่ยื่นขอรับพิจารณาครั้งแรก  
(management of protocol submission) 

19 - 31 FB 04.01, FB 04.02 
FB 04.03               

FB 04.03.01,FB 04.04 
FB 04.05, FB 04.06 
FB 04.07, FA 04.01 
FA 04.02, FA 04.03 
FA 04.04, FA 04.05 

FA 04.06,  
SD.IRB.05 แนวทางการพิจารณาและประเมินโครงร่างการวิจัย 

(review and assessment protocol) 
32 - 38 - 

SD.IRB.06 การประชุมพิจารณาโครงร่างการวิจัยแบบเต็มชุด 
(full board review) 

39 - 43 FA 04.03, FB 04.04 
FB 04.05 

SD.IRB.07 การพิจารณาโครงร่างการวิจัยแบบเร็ว 
(expedited review) 

44 - 49 FA 04.03 

SD.IRB.08 การยกเว้นพิจารณาโครงร่างการวิจัย  
(exemption review) 

50 – 52 FA 04.04 

SD.IRB.09 การพิจารณาส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัย 
(review of protocol amendment) 

53 - 59 FB 09.01, FB 09.02 
FA 09.01 

SD.IRB.10 การพิจารณารายงานความก้าวหนา้ของการวิจัย 
(review of progress report) 

60 - 69 FA 10.01, FA 10.02 
FA 10.03, FB 10.01 

SD.IRB.11 การพิจารณารายงานสรุปผลการวิจัย 
(review of final reports) 

70 - 72 FA 10.01, FA 11.01, 
FA 11.02 
FB 11.01 

SD.IRB.12 การพิจารณารายงานการยุติโครงร่างการวิจัยก่อนกำหนด 
(management of study termination) 

73 - 75 FA 12.01 ,FA 12.02, 
FB 12.01 

SD.IRB.13 การพิจารณารายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรง 
(review of serious adverse event (SAE) reports) 

76 - 82 FA 13.01, FA 13.02 
FB 13.01 

SD.IRB.14 การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด   
(non-compliance/protocol deviation/protocol violation) 

83 - 87 FA 14.01, FA 14.02 
FB 14.01 

SD.IRB.15 การพิจารณาตอบสนองการร้องเรียนของอาสาสมัครผู้รับการวิจัย 
(responses to participants requests) 

88 - 90 FB 15.01 
 
 



 

เอกสารประกอบ มาตรฐานการดำเนินงานจริยธรรมการวจิัยในคนสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 

รายการวิธีดำเนินการมาตรฐาน FA 01.01 version 2 (1 ตุลาคม 2564) 

 
รหัส มาตรฐานการดำเนินงาน หน้า เอกสารประกอบ 

SD.IRB.16 การจัดการเอกสารโครงร่างการวิจัย 
(management of study files) 
 

91 - 94 FA 16.01, FB 16.02 
FB 16.01 

SD.IRB.17 การเตรียมแผนการประชุมและรายงานการประชุม 
(agenda preparation, meeting procedures and minutes) 

95 - 99 FA 17.01 

SD.IRB.18 การตรวจเยี่ยมเพื่อกำกับดูแลการวิจัย 
(site monitoring visit) 

100 - 104 FA 18.01 

SD.IRB.19 การตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนด้าน
สุขภาพจิตและจิตเวช กรมสุขภาพจิต 
(surveying and evaluation of the IRB) 
 

105 - 108 - 

SD.IRB.20 ความสัมพันธ์ของคณะกรรมการพิจารณาฯ กับหน่วยงานอ่ืน 
(the relationship of the IRB with other institutes) 

109 - 113 - 

 
 
 



 

 

เอกสารประกอบ มาตรฐานการดำเนินงานจริยธรรมการวจิัยในคนสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 

รายการเอกสารประกอบวิธีดำเนนิการมาตรฐาน FA 01.02 version 2 (1 ตุลาคม 2564) 

 

รายการเอกสารประกอบวิธีดำเนินการมาตรฐาน 
 

 
 

SD.IRB มาตรฐานการดำเนินงาน ชื่อย่อ ชื่อเอกสาร 
01 การเตรียมวิธีดำเนินการมาตรฐานและการปรับปรุงแก้ไข FA 01.01 รายการวิธีการดำเนินการมาตรฐาน 

FA 01.02 รายการเอกสารประกอบวิธีดำเนินการมาตรฐาน 
FA 01.03 ทะเบียนการแจกจ่ายวิธีดำเนินการมาตรฐาน 

02 โครงสร้างคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน FA 02.01 
 

แบบฟอร์มประวัติคณะกรรมการฯ/คณะกรรมการ
เสริมฯ 

03 ข้อตกลงการรักษาความลับ และ/ การมีผลประโยชน์ทับซ้อน FA 03.01 คำรับรองในการรักษาข้อมูลความลับ 
และเปิดเผยการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของคณะ
กรรมการฯ 

FA 03.02 คำรับรองในการรักษาข้อมูลความลับ 
สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ และผู้มาเยี่ยม
สังเกตการณ์ 

04 การบริหารจัดการโครงร่างการวิจัยที่ยื่นขอรับพิจารณาครั้งแรก FB 04.01 แบบยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย 
FB 04.02 แบบตรวจสอบความครบถ้วนของโครงร่างการวิจัย

โดยผู้วิจัย 
FB 04.03 โครงร่างการวิจัยฉบับสมบูรณ ์
FB 04.03.01 แบบเสนอโครงร่างเพื่อการพัฒนาคุณภาพอย่าง

ต่อเนื่อง CQI 
FB 04.04 เอกสารชี้แจงหรือเอกสารคำแนะนำการวิจัยแก่กลุ่ม

ตัวอย่าง 
FB 04.05 เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัยของกลุ่ม

ตัวอย่าง 
FB 04.06 แบบฟอร์มเปิดเผยการมีผลประโยชน์ทับซ้อนและทุน

วิจัย 
FB 04.07 แบบสรุปการแก้ไขโครงร่างการวิจัย 
FA 04.01 แบบตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารสำหรับ

เจ้าหน้าที่สำนักงาน 
FA 04.02 บันทึกเชิญประชุมและวาระการประชุม 
FA 04.03 แนวทางการพิจารณาโครงร่างการวิจัย 
FA 04.04 หนังสือรับรองโครงการวิจัย 
FA 04.05 หนังสือแจ้งผลการพิจารณาโครงร่างการวิจัย 

(กรณีผลการพิจารณาปรับปรุงแก้ไข) 
FA 04.06 หนังสือแจ้งผลการพิจารณาโครงร่างการวิจัย 

(กรณีผลการพิจารณาไม่สมควรอนุมัต ิ
05 แนวทางการพิจารณาและประเมินโครงร่างการวิจัย - - 



 

 

เอกสารประกอบ มาตรฐานการดำเนินงานจริยธรรมการวจิัยในคนสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 

รายการเอกสารประกอบวิธีดำเนนิการมาตรฐาน FA 01.02 version 2 (1 ตุลาคม 2564) 

 
SD.IRB มาตรฐานการดำเนินงาน ชื่อย่อ ชื่อเอกสาร 

06 การประชุมพิจารณาโครงร่างการวิจัยแบบเต็มชุด FA 04.03 แนวทางการพิจารณาโครงร่างการวิจัย 
FB 04.04 เอกสารชี้แจงหรือเอกสารคำแนะนำการวิจัยแก่กลุ่ม

ตัวอย่าง 
FB 04.05 เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัยของกลุ่ม

ตัวอย่าง 
07 การพิจารณาโครงร่างการวิจัยแบบเร็ว FA 04.03 แนวทางการพิจารณาโครงร่างการวิจัย 

FA 04.03.01 แบบเสนอโครงร่างเพื่อการพัฒนาคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง CQI 

08 การยกเว้นพิจารณาโครงร่างการวิจัย  FA 04.04 หนังสือรับรองโครงการวิจัย 
09 การพิจารณาส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัย FB 09.01 หนังสือขอรายงาน 

FB 09.02 แบบรายงานส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัย 
FA 09.01 แบบประเมินรายงานส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการ

วิจัย 
10 การพิจารณารายงานความก้าวหน้าของการวิจัย FA 10.01 หนังสือแจ้งเตือน 

FA 10.02 แบบประเมินรายงานความก้าวหน้าโครงร่างการวิจัย 
FB 10.01 แบบรายงานความก้าวหน้า / ขอต่ออายุการรับรอง

โครงร่างการวิจัย / ขอปิดโครงการวิจัย 
FA 10.03 หนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานความก้าวหน้า

โครงการวิจัย 
11 การพิจารณารายงานสรุปผลการวิจัย FA 10.01 หนังสือแจ้งเตือน 

FA 11.01 หนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานสรุปผลโครงร่าง
การวิจัย 

FA 11.02 แบบประเมินรายงานสรุปผลการวิจัย 
FB 11.01 แบบรายงานสรุปผลการวิจัย 

12 การพิจารณารายงานการยุติโครงร่างการวิจัยก่อนกำหนด FA 12.01 หนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการยุติโครงร่าง
การวิจัยก่อนกำหนด 

FA 12.02 แบบประเมินรายงานการยุติโครงการวิจัยก่อน
กำหนด 

FB 12.01 แบบรายงานการขอยุติโครงร่างการวิจัยวิจัยก่อน
กำหนด 

13 การพิจารณารายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรง FA 13.01 แบบประเมินรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
ร้ายแรง 

FA 13.02 หนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานเหตุการณ์ไม่พึง
ประสงค์ 

FB 13.01 แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง 
14 การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด   FA 14.01 แบบประเมินรายงานการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด   

FA 14.02 หนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการไม่ปฏิบัติ
ตามข้อกำหนด 

FB 14.01 แบบรายงานการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด 
 



 

 

เอกสารประกอบ มาตรฐานการดำเนินงานจริยธรรมการวจิัยในคนสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 

รายการเอกสารประกอบวิธีดำเนนิการมาตรฐาน FA 01.02 version 2 (1 ตุลาคม 2564) 

 

 
 
 
 
 
 

SD.IRB มาตรฐานการดำเนินงาน ชื่อย่อ ชื่อเอกสาร 
15 การพิจารณาตอบสนองการร้องเรียนของอาสาสมัครผู้รับการ

วิจัย 
FB 15.01 แบบรายงานเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับโครงร่างการวิจัย 

16 การจัดการเอกสารโครงร่างการวิจัย FA 16.01 แบบบันทึกการขอค้น/ทำสำเนาเอกสาร   
FB 16.02 บันทึกขอทำลายเอกสาร 
FB 16.01 บันทึกข้อความขอคน้/สำเนาเอกสาร 

17 การเตรียมแผนการประชุมและรายงานการประชุม FA 17.01 การจัดทำรายงานการประชุม 
18 การตรวจเยี่ยมเพื่อกำกับดูแลการวิจัย FA 18.01 แบบรายงานการตรวจเยี่ยมเพื่อกำกับดูแลการวิจัย   
19 การตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพคณะกรรมการพิจารณา

จริยธรรมการวิจัยในคน สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 
- - 

20 ความสัมพันธ์ของคณะกรรมการพิจารณาฯ กับหน่วยงานอ่ืน - - 



 

มาตรฐานการดำเนินงานจริยธรรมการวิจัยในคนสถาบันจติเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 

เรื่อง การเตรียมวิธดีำเนินการมาตรฐานและการปรับปรุงแก้ไข SD.IRB.01 version 2 (1 ตุลาคม 2564) 

 

1 

 

การเตรียมวธิีดำเนินการมาตรฐานและการปรับปรุงแก้ไข 
(Preparation and revision of standard operating procedures) 

 
1. วัตถุประสงค ์

เพื่อเป็นแนวทางในการเขียน พิจารณา แจกจ่าย และปรับปรุงแก้ไขวิธีดำเนินการมาตรฐาน (standard 
operating procedures: SOPs) สำหรับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา (คณะกรรมการฯ) คณะอนุกรรมการหลักของคณะกรรมการพิจารณา
จริยธรรมการวิจัยในคนสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา (คณะอนุกรรมการหลักฯ) คณะอนุกรรมการ
เสริมของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิ จัยในคนสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 
(คณะอนุกรรมการเสริมฯ) หัวหน้าสำนักงานจริยธรรมการวิจัยในคนสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 
(หัวหน้าสำนักงานฯ) และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานจริยธรรมการวิจัยในคนสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จ
เจ้าพระยา (เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ)  
 
2. ขอบเขต 

แนวทางการเตรียมวิธีดำเนินการมาตรฐาน (SOPs) ที่บรรยายไว้ในที่นี้ให้ใช้เป็นแนวทางการเตรียม
วิธีดำเนินการมาตรฐานทั้งหมดของคณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการหลักฯ คณะอนุกรรมการเสริมฯ หัวหน้า
สำนักงานฯ และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ  
 
3. ความรับผดิชอบ 
 3.1 ประธานคณะกรรมการฯ และรองประธานคณะกรรมการฯ คัดเลือกและเสนอรายชื่อ
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ให้ผู้อำนวยการสถาบัน
จิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา เป็นผู้แต่งตั้ง 
 3.2 คณะอนุกรรมการหลัก ดำเนินการร่างวิธีดำเนินการมาตรฐานด้านจริยธรรมการวิจัยในคน โดย
อ้างอิง มาตรฐานการดำเนินงานจริยธรรมการวิจัยในคนด้านสุขภาพจิตและจิตเวช กรมสุขภาพจิต ฉบับ
ปัจจุบัน ร่วมกับแนวทางจริยธรรมการวิจัยของประเทศและสากลเช่น มาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยในคน (มคจค.), พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551, WHO standards and operational guidance 
for ethics review of health-related research with human participants (2011) รวมทั้งกฎหมายและ
ระเบียบข้อบังคับอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 3.3 ผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นผู้อนุมัติมาตรฐานการดำเนินงานฯ ก่อนประกาศใช ้

 3.4 คณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการหลักฯ คณะอนุกรรมการเสริมฯ หัวหน้าสำนักงานฯ หรือ
เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เสนอข้อควรแก้ไขวิธีดำเนินการมาตรฐาน 
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3.5 คณะอนุกรรมการหลัก ปรับปรุงตามที่ได้รับข้อเสนอ เพื่อเสนอผู้อำนวยการสถาบันฯ ลงนามอนุมัติ
ในฉบับแก้ไขวิธีดำเนินการมาตรฐานก่อนประกาศใช ้
3.6 การปรับปรุงวิธีดำเนินการมาตรฐานอาจดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจประเมินจากภายนอก 
 
4. ขั้นตอนการปฏิบัติและผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตอนการปฏิบัต ิ ผู้รับผิดชอบ 
การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน (ขอ้ 5.1) 

 
ผู้อำนวยการสถาบันฯ 

การกำหนดรายการวิธีดำเนินการมาตรฐาน 
 

คณะอนุกรรมการหลักฯ 

การกำหนดโครงร่างและรูปแบบ 
 

คณะอนุกรรมการหลักฯ 

การเขียนวิธีดำเนินการมาตรฐาน 
 

คณะอนุกรรมการหลักฯ 

การทบทวนวิธีดำเนินการมาตรฐาน คณะอนุกรรมการหลักฯ 

การอนุมัติวิธีดำเนนิการมาตรฐาน 
 

ผู้อำนวยการสถาบันฯ 

การแจกจ่ายวิธีดำเนินการมาตรฐาน 
 

เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 

การปรับปรุงแก้ไขวิธีดำเนินการมาตรฐาน 
 

คณะอนุกรรมการหลักฯ 

การอนุมัตวิิธีดำเนินการมาตรฐานฉบับปรับปรุงแก้ไข 
 

ผู้อำนวยการสถาบันฯ 

การแจกจ่ายวิธีดำเนินการมาตรฐานฉบับปรบัปรุงแก้ไข 
 

เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 

การเก็บต้นฉบับวิธีดำเนินการมาตรฐาน 
 

เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 
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5. วิธีการปฏบิัติ 
 5.1 การแต่งตัง้คณะกรรมการพิจารณาจรยิธรรมการวิจยัในคน 
 ประธานคณะกรรมการฯ รองประธานคณะกรรมการฯ คัดเลือกและเสนอรายชื่อคณะกรรมการ

พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา โดยคัดเลือกบุคคลที่มีประสบการณ์ใน
การดำเนินการด้านจริยธรรมการวิจัยในคน และ/หรือมีประสบการณ์ในการเขียนมาตรฐานการดำเนินการของ
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา  

5.2 การกำหนดวิธีดำเนินการมาตรฐาน  
คณะทำงานพัฒนามาตรฐานฯ ดำเนินการ 

  5.2.1 พิจารณารายละเอียดหัวข้อต่าง ๆ จากมาตรฐานการดำเนินงานจริยธรรมการวิจัยใน
คนสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ฉบับปัจจุบัน 
  5.2.2 แบ่งหัวข้อใหม่หรือใช้บทเดิมให้ครบตามความจำเป็นในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ  
  5.2.3 กำหนดจำนวนและรายละเอียดหัวข้อในรายการวธิีดำเนินการมาตรฐาน (FA 01.01)  
  5.2.4 จัดทำเอกสารประกอบวิธีดำเนินการมาตรฐาน (FA 01.02) 
 5.3 การกำหนดโครงร่างและรูปแบบ 

5.3.1 หัวข้อหลักในวิธีดำเนินการมาตรฐานแต่ละบท ประกอบด้วย 9 ส่วน ได้แก ่
1) วัตถุประสงค์  
2) ขอบเขต 
3) ความรับผิดชอบ 
4) ขั้นตอนการปฏิบตัิและผู้รับผิดชอบ 
5) วิธีการปฏิบัต ิ
6) นิยามศัพท ์
7) ภาคผนวก 
8) เอกสารอ้างอิง 
9) ประวัตวิิธีดำเนินการมาตรฐาน 

  5.3.2 การให้รหัส  
   5.3.2.1 รหัสวิธีดำเนินการมาตรฐาน (SOPs codes) คือ SD.IRB.XX version X 
    1) ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ 5 ตัว SD เป็นตัวอักษรย่อหน่วยงาน ตามด้วย 
IRB ซึ่งเป็นอักษรย่อสำหรับ institute review board 
    2) XX เป็นตัวเลข 2 หลักสำหรับหมายเลขบท เช่น มาตรฐานที่ 1 ใช้รหัส 01 
    3) version คือ ฉบับที่ 
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   5.3.2.2 รหัสเอกสารภาคผนวก (annex) แบ่งดังนี้ 
    1) กลุ่มการใชง้านของภาคผนวก 
     - FA XX.Y เป็นเอกสารที่ใช้ในการดำเนินงานภายในสำนักงานฯ 

- FB XX.Y เป็นเอกสารสำหรับผู้วิจัย/ผู้สนับสนุนทุนวิจัย 
    2) XX เป็นตัวเลข 2 หลัก แทนมาตรฐานที ่
    3) .Y เป็นตัวเลข 1 หลัก แสดงลำดับของเอกสารในแต่ละมาตรฐาน 
    4) ตัวอย่าง เช่น FA 02.2 หมายถึง เอกสาร FA มาตรฐานที่ 02 ลำดับที่ 2   
 5.4 การเขียนวิธีดำเนินการมาตรฐาน 
  5.4.1  ใช้ภาษาที่กระชับ และกะทัดรัด 
  5.4.2 ระบุ ฉบบั (version) ของวิธีดำเนินการมาตรฐาน 
  5.4.3 ตรวจสอบความถูกต้องของโครงร่างภาษา ตัวสะกด และไวยากรณ์ 
 5.5 การทบทวนวิธีดำเนินการมาตรฐาน (review) 
  5.5.1 วิธีดำเนินการมาตรฐานที่คณะอนุกรรมการหลัก จัดทำขึ้นจะส่งให้คณะกรรมการฯ ทบทวน
และให้ข้อเสนอแนะ 
  5.5.2 ประชุมคณะอนุกรรมการหลัก เพื่อรวบรวม ข้อเสนอแนะ และแก้ไขวิธีดำเนินการ
มาตรฐาน    
 5.6 การอนุมัตวิิธีดำเนินการมาตรฐาน (approval) 
 วิธีดำเนินการมาตรฐานที่คณะอนุกรรมการหลัก ได้แก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วตามข้อเสนอแนะให้เสนอ
ต่อผู้อำนวยการสถานันฯเพื่อลงนามอนุมัต ิ
 5.7 การแจกจ่ายวิธีดำเนินการมาตรฐาน (distribution) 
 เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ แจกจ่ายวิธีดำเนินการมาตรฐานที่ได้รับการเห็นชอบ ให้คณะกรรมการฯ ทุกคน 
พร้อมทั้งบันทึกในทะเบียนการแจกจ่ายวิธีดำเนินการมาตรฐาน (FA 01.03) 
 5.8 การปรับปรุงแก้ไขวิธีดำเนินการมาตรฐาน (revision) 
  5.8.1 เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ รวบรวมข้อมูลข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงวิธีดำเนินการมาตรฐาน
จากคณะกรรมการฯ หรือข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพ  
  5.8.2 คณะกรรมอนุกรรมการหลัก ประชุมเพื่อปรับปรุงแก้ไขวิธีดำเนินการมาตรฐาน และ
ภาคผนวกการประชุมจัดตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของปัญหาส่วนการ
ปรับปรุงที่จะต้องทำอย่างสม่ำเสมอ 
 5.9 การอนุมัตวิิธีดำเนินการมาตรฐานฉบับปรับปรุงแก้ไข 
 ประธานคณะกรรมการฯ เสนอวิธีดำเนินการมาตรฐานที่ปรับปรุงแก้ไขเสนอต่อผู้อำนวยการสถาบันฯ 
เพื่อลงนามอนุมัต ิ
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 5.10 การแจกจ่ายวิธีดำเนินการมาตรฐานฉบับปรับปรุงแก้ไข 
 ดำเนินการเช่นเดียวกับการแจกจ่ายวิธีดำเนินการมาตรฐานในข้อ 5.7 

5.11  การเก็บต้นฉบับวิธีดำเนินการมาตรฐาน 
5.11.1 เก็บต้นฉบับวิธีดำเนินการมาตรฐานทุกฉบับไว้ในตู้เก็บเอกสารในห้องของสำนักงานฯ  
5.11.2 บันทึกวิธีดำเนินการมาตรฐานทุกฉบับในรูปอิเล็กทรอนิกส์ 
5.11.3 เผยแพร่วิธีดำเนินการมาตรฐานบน web site ของหน่วยงาน  
 

6. นิยามศัพท์ 
 ไม่มี 
 
7.  ภาคผนวก 

FA 01.0 1 รายการวิธีดำเนินการมาตรฐาน 
FA 01.0 2 รายการเอกสารประกอบวิธีดำเนินการมาตรฐาน 
FA 01.0 3         ทะเบียนการแจกจ่ายวิธีดำเนินการมาตรฐาน 
 

8.  เอกสารอ้างอิง 
8.1 ICH Harmonized Guideline. Integrated addendum to ICH E6(R1): Guidance for 

Good Clinical Practice E6(R2), 2016.   
8.2 WHO. Standards and Operational Guidance for Ethics Review of Health-Related 

Research with Human Participants, 2011.  
8.3 World Medical Association. World Medical Association Declaration of Helsinki:  

ethical principles for medical research involving human subjects. JAMA. 2013; 310 (20):2191-4.  
8.4 International ethical guidelines for health-related research involving humans  

(CIOMS2016) [Online]. [cited 2017 July 14]; Available from: 
https://cioms.ch/shop/product/international-ethical-guidelines-for-health-related-research-
involving-humans/  
 8.5 กรมสุขภาพจิต. มาตรฐานการดำเนินงานจริยธรรมวิจัยในคนด้านสุขภาพจิตและจิตเวช. ฉบับที่ 1. 
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เรื่อง โครงสร้างคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน 

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 
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โครงสร้างคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน 
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 

 
1. วัตถุประสงค ์
  คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาหรือ เรียกย่อว่า 
“คณะกรรมการฯ” หรือ “IRB.SD” จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพิจารณาโครงร่างการวิจัยที่อยู่ในขอบเขต
ความรับผิดชอบ ให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส เพื่อพิทักษ์สิทธิ ความปลอดภัยความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัคร
ที่เข้าร่วมในการวิจัย รวมทั้งพัฒนาศักยภาพกระบวนการพิจารณาการวิจัยในคนให้มีมาตรฐานสากล เป็นที่
ยอมรับจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ 
 
2. ขอบเขต 

 คณะกรรมการฯ มีขอบเขตในการพิจารณาโครงร่างการวิจัยที่ส่งเข้ามาเพื่อรับรองด้านจริยธรรมการ
วิจยั โดยกำกับดูแลโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรอง และตลอดระยะเวลาดำเนินการวิจัย  
 
3. ความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการฯ ประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการฯ รองประธานคณะกรรมการฯ คณะ
กรรมการฯ เลขานุการฯ และผู้ช่วยเลขานุการฯ มีหน้าที่ดำเนินงานตามขอบเขตที่กำหนด โดยประสานงานกับ
ผู้วิจัยหลัก ผู้สนับสนุนทุนวิจัย และคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ
ดำเนินงานเป็นไปตามวิธีดำเนินการมาตรฐาน (Standard Operating Procedure: SOPs) และการปฏิบัติการ
วิจัยทางคลินิกที่ดี (Good Clinical Practice: GCP)  
 คณะกรรมการเสริมฯ (alternate member) เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยมี
หน้าที่ พิจารณาโครงการวิจัยที่ได้รับมอบหมายจากประธานคณะกรรมการฯ เพื่อให้ความคิดเห็นหรือข้อ
คำแนะนำในประเด็นจริยธรรมต่อโครงการวิจัย โดยให้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิ์ในการออกความเห็นและให้
การตัดสินในที่ประชุมได ้
  ที่ปรึกษา (Consultant) เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่ไม่ได้อยู่ในคณะกรรมการเสริม 
ซึ่งประธานคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการนั้น ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือความเห็นจาก
ผู้เชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะให้ทบทวนโครงการวิจัย ในกรณีที่ไม่มีผู้เชี่ยวชาญ  ในเรื่องนั้น ๆ ภายในกรม
สุขภาพจิต สามารถเลือกผู้เช่ียวชาญจากภายนอกได้ 
 สำนักงานจริยธรรมการวิจัย (สำนักงานฯ) ประกอบด้วย หัวหน้าสำนักงานฯ และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 
มีหน้าที่ในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการดำเนินงาน  
 



 

มาตรฐานการดำเนินงานจริยธรรมการวิจัยในคนสถาบันจติเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 

เรื่อง โครงสร้างคณะกรรมการพิจารณาจรยิธรรมการวิจัยในคน 

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 
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4. ขั้นตอนการปฏิบัติและผู้รับผิดชอบ 
 4.1 แผนภูมิโครงสร้างคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จ
เจ้าพระยา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 
4.2 ขั้นตอนการปฏิบัติและผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตอนการปฏิบัต ิ ผู้รับผิดชอบ 
การแต่งต้ังประธานคณะกรรมการ และรองประธานคณะกรรมการ 

พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนฯ (ข้อ 5.1) 
 

ผู้อำนวยการสถาบันฯ 

การสรรหาและเสนอช่ือเพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
คณะอนกุรรมการหลัก และคณะอนุกรรมการเสริม (ข้อ 5.2) 

 

ประธานคณะกรรมการฯ 
และรองประธานคณะกรรมการฯ 

การแต่งต้ังคณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการหลัก 
และคณะอนุกรรมการเสริม (ข้อ 5.3) 

 

ผู้อำนวยการสถาบันฯ 

การจัดหาหัวหน้าและเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ (ข้อ5.5) ประธานคณะกรรมการฯ 
และรองประธานคณะกรรมการฯ 

การจัดอบรมคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าทีส่ำนักงานฯ (ข้อ5.6) หัวหน้าสำนักงานฯ และ 
เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 

สำนักงานจริยธรรมการวิจัยในคน 
 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 

 

คณะกรรมการพจิารณาจรยิธรรมการวจิยัในคน 
สถาบนัจติเวชศาสตรส์มเดจ็เจา้พระยา 

 

ผูอ้ านวยการสถาบนัฯ 
 

คำสั่งสถาบันจิตเวชศาสตร์ 
สมเด็จเจ้าพระยา ที่ … /2562  

ลงวันที่ .................. 

คณะอนุกรรมการเสริมการพิจารณา
จริยธรรมการวิจัยในคน 

คณะอนุกรรมการหลักการพิจารณา 
จริยธรรมการวิจัยในคน 



 

มาตรฐานการดำเนินงานจริยธรรมการวิจัยในคนสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 

เรื่อง โครงสร้างคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน 
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5. วิธีการปฏิบัต ิ
 5.1 การแต่งตั้งประธานและรองประธานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนสถาบัน
จิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 
 ผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นผู้แต่งตั้งประธานและรองประธานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการ
วิจัยในคนสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา จากผู้ที่มีคุณสมบัติดังน้ี 
  1) เป็นหรือเคยเป็นคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยไม่น้อยกว่า 3 ปี และ/หรือ     
  2) มีประสบการณ์การเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยไมน่้อยกว่า 5 โครงการ 

5.2 การสรรหาและเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน  
ประธานคณะกรรมการฯ และรองประธานคณะกรรมการฯ เป็นผู้เลือก เลขานุการคณะกรรมการฯ 

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ คณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการหลัก คณะอนุกรรมการเสริม และที่ปรึกษา 
โดยอิงคุณวุฒิและประสบการณ์ความเชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ เฉพาะด้านโดยอาจเป็นเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน
การแพทย์ สถิติ สังคมศาสตร์ กฎหมาย จริยธรรม และศาสนา ซึ่งอาจเคย/ไม่เคยเป็นกรรมการพิจารณา
จริยธรรมการวิจัยมาก่อน แต่สามารถเข้ารับการอบรมตามที่กำหนดในภายหลัง และเสนอต่อผู้อำนวยการ
สถาบันฯ เพื่อแต่งต้ัง 
  5.2.1 ประธานคณะกรรมการฯ ดำเนินการสรรหาผู้ที่สมควรเป็นคณะกรรมการฯ โดยอิง
คุณวุฒิและประสบการณ์การเป็นกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยของหน่วยงานในและนอกสังกัดกรม
สุขภาพจิต และสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ โดยคำนึงถึงหลกัเกณฑ์ต่อไปนี ้
   5.2.1.1 คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จ
เจ้าพระยา ประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการฯ รองประธานคณะกรรมการฯ เลขานุการคณะกรรมการฯ 
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการหลักฯ คณะอนุกรรมการเสริม และที่ปรึกษา ในจำนวนน้ี
ต้องมี 
    1) อย่างน้อย 3 คน เป็นแพทย์ 
    2) อย่างน้อย 1 คน ที่ไม่อยู่ในสายวิชาชีพ/วิชาการสาขาวิทยาศาสตร์
สุขภาพหรือวิทยาศาสตร์การแพทย์ (nonscientific) 
    3) อย่างน้อย 1 คน เป็นผู้เชี่ยวชาญสาขาสังคมศาสตร์/พฤติกรรมศาสตร์/
มนุษยศาสตร์  

4) อย่างน้อย 1 คน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย 
    5) อย่างน้อย 1 คน ไม่ใช่บุคลากรในสังกัดกรมสุขภาพจิต หรือมีญาติสาย
ตรงเป็นบุคลากรในสังกัดสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา (non-affiliated member)  
   5.2.1.2 คณะกรรมการฯ แต่ละคนอาจมีพื้นฐานข้างต้นมากกว่า 1 ข้อ 



 

มาตรฐานการดำเนินงานจริยธรรมการวิจัยในคนสถาบันจติเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 

เรื่อง โครงสร้างคณะกรรมการพิจารณาจรยิธรรมการวิจัยในคน 
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   5.2.1.3 คณะกรรมการฯ ต้องมีพื้นฐานความรู้ที่หลากหลายและทันสมัย ในเรื่อง
ต่อไปนี ้
    1) วิธีการดำเนินการมาตรฐานของ IRB.SD  
    2) การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี หรือ ICH Good Clinical Practice 
(ICH GCP) (ยกเว้น independent consultant) 
    3) แนวทางปฏิบัติทางจริยธรรมการวิจัยในคนสากล (international ethical 
guidelines) 
    4) ประเด็นจริยธรรมการวิจัยในเรื่องที่อยู่ในความสนใจของสังคม  
    5) ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในมนุษย์ 
    6) กระบวนการตรวจเยี่ยมเพื่อประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน 
    ทั้งนี้ รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิด ข้อมูลข่าวสาร และประสบการณ์ กับ
สถาบัน/องค์กรต่างประเทศ และติดตามแนวโน้มด้านจริยธรรมการวิจัยในคนใหม่ ๆ อยู่เสมอ 

  5.2.1.4 คณะกรรมการฯ ต้องประกอบด้วยทั้งเพศชายและเพศหญิง 
   5.2.1.5 คณะกรรมการฯ ควรประกอบด้วยกลุ่มอายุที่หลากหลาย 
  5.2.2 ในการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิที่จะมาดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการฯ ให้เจ้าหน้าที่
สำนักงานฯ แจ้งหน้าที่แก่ผู้ทรงคุณวุฒิให้รับทราบถึงภาระหน้าที่ในตำแหน่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้
   5.2.2.1 ประธานคณะกรรมการฯ มีหน้าที่ดังนี ้
    1) อำนวยการประชุมคณะกรรมการฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ 
    2) ดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ แนวทาง ที่กำหนด     
ในวิธีดำเนินการมาตรฐาน  
    3) สรุปผลการลงมติเมื่อสิ้นสุดการอภิปรายโครงร่างการวิจัยและเอกสารที่
เกี่ยวข้อง 
    4) ติดตามการดำเนินการของเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เพื่อให้มั่นใจว่าการ
บันทึกมติที่ประชุมและการสื่อสารกับผู้วิจัยเป็นไปอย่างถูกต้อง เป็นลายลักษณ์อักษร ลงนามโดยประธานคณะ
กรรมการฯ หรือผู้ที่ประธานคณะกรรมการฯ มอบหมาย 
    5) ให้ความเห็นชอบผู้พิจารณาโครงร่างการวิจัยตามที่เลขานุการฯ เสนอช่ือ 
   5.2.2.2 รองประธานคณะกรรมการฯ มีหน้าที่ดังนี ้
   ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมในกรณีที่ประธานคณะกรรมการฯ ไม่สามารถมาประชุมได้
และทำหน้าทีอ่ื่นตามที่ประธานคณะกรรมการฯ มอบหมาย 
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   5.2.2.3 เลขานุการคณะกรรมการฯ มีหน้าที่ดังนี ้
    1) บริหารจัดการการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบรอ้ยตามวิธีดำเนินการมาตรฐาน 
    2) เสนอช่ือผู้พิจารณาโครงร่างการวิจัยต่อประธานคณะกรรมการฯ 
    3) จัดองค์ประชุมคณะกรรมการฯ 
    4) ตรวจความเรียบร้อยของเอกสารที่ เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เตรียมไว้
ประกอบการประชุม 
    5) บันทึกการประชุมหรือกำกับดูแลการบันทึกการประชุมของเจ้าหน้าที่
สำนักงานฯ 
    6) ให้คำแนะนำและกำกับดูแลการดำเนินงานในสำนักงานฯ ให้มีประสิทธิภาพ 
    7) ทำหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
   5.2.2.4 ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ มีหน้าที่ดังนี้ 
   ช่วยเหลือ หรือปฏิบัติหน้าที่แทน ในกรณีที่เลขานุการคณะกรรมการฯ ไมส่ามารถมา
ประชุมได้ และหน้าที่อื่นของเลขานุการคณะกรรมการฯ ตามความเหมาะสม 
    5.2.2.5 คณะอนกุรรมการหลักฯ มีหน้าที่ดังนี ้ 
   1. กำหนด นโยบาย เป้าหมายและแผนการดำเนินงานในด้าน จริยธรรมการวิจัยใน
คนของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 
   2. จัดทำมาตรฐานการดำเนินการด้านจริยธรรมการวิจัยในคน (SOP) 
   3. พิจารณาโครงการวิจัยในคนด้านจริยธรรม และด้านวิทยาศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์
สากล เพื่อปกป้องศักดิ์ศรี สิทธิ ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ของผู้ถูกวิจัย  โดยได้รับมอบหมายจาก
ประธานคณะกรรมการฯ ในการพิจารณาโครงร่างการวิจัย ให้เข้าประชุมและมีสิทธิในการออกความเห็นและ
ลงมติในที่ประชุมได้ 
   4. ธำรงไว้ซึ่งความลับของเอกสารโครงร่างการวิจัย เอกสารที่เกี่ยวข้อง และผลการ
พิจารณาในที่ประชุม 
   5. แจ้งประธานคณะกรรมการฯหากมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
   6. เสนอความเห็นต่อผู้อำนวยการเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการวิจัยของสถาบันฯ 
หรือให้บุคคลภายนอกสถาบันฯดำเนนิการวิจัยภายในสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 
   7. กำกับ และติดตามการดำเนินโครงการวิจัย ซึ่ งผ่านการรับรองจากคณะ
กรรมการฯ แล้ว  
   8. ให้คำปรึกษาแก่ผู้วิจัยในการดำเนินการเพ่ือขอรับรองจริยธรรมการวิจัย 
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   9. พัฒนาองค์ความรู้ด้านจริยธรรมงานวิจัยในคน ระเบียบวิธีวิจัย รวมถึงองค์ความรู้
ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาจริยธรรมงานวิจัยให้แก่คณะกรรมการฯให้เป็นปัจจุบันและตามมาตรฐานสากล 
   10. รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับด้านการทำงานของคณะกรรมการฯ 
   11. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการฯ  
   12. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 
    5.2.2.6 คณะอนกุรรมการเสริมฯ มีหน้าที่ดังนี ้
   1. พิจารณาโครงการวิจัยในคนด้านจริยธรรม และด้านวิทยาศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์
สากล เพื่อปกป้องศักดิ์ศรี สิทธิ ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ของผู้ถูกวิจัย โดยได้รับมอบหมายจาก
ประธานคณะกรรมการฯ ในการพิจารณาโครงร่างการวิจัย ให้เข้าประชุมและมีสิทธิในการออกความเห็นและ
ลงมติในที่ประชุมได้ 
   2. ธำรงไว้ซึ่งความลับของเอกสารโครงร่างการวิจัย เอกสารที่เกี่ยวข้อง และผลการ
พิจารณาในที่ประชุม 
   3. กำกับ และติดตามการดำเนินโครงการวิจัยที่ได้รับมอบหมายให้พิจารณา ซึ่งผ่าน
การรับรองจากคณะกรรมการฯ แล้ว  
   4. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฯในการพิจารณาโครงร่างการวิจัย มีสิทธิ์ในการ
ออกความเห็น และลงมติในการพิจารณาโครงร่างการวิจัยที่ได้รับมอบหมาย    
   5. แจ้งประธานคณะกรรมการฯหากมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
   6. เข้าร่วมประชุมอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง 
   7. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย  
   5.2.2.7 ที่ปรึกษา มีหน้าที่ดังนี ้
   ทำหน้าที่แสดงความเห็นเพิ่มเติมต่อโครงร่างการวิจัยในแบบประเมินโครงการวิจัย 
(FA 09.0) เพื่อให้เลขานุการคณะกรรมการฯ นำเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการฯ โดยรายงานของที่
ปรึกษาจะถูกเก็บไว้เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารการพิจารณาโครงการวิจัย การทำหน้าที่สิ้นสุดเมื่อสิ้นสุดการ
พิจารณาโครงการวิจัย 
   5.2.2.8 หัวหน้าสำนักงานฯ มีหน้าที่ดังนี ้
    1) แจ้งให้ผู้วิจัย ผู้ให้ทุนวิจัย และกรรมการกลางฯ ทราบถึงระเบียบปฏิบัติ 
แนวทางจริยธรรม ขั้นตอนและวิธีดำเนินการมาตรฐานของคณะกรรมการฯ 
    2) กำกับดูแลความก้าวหน้าของการพิจารณาโครงร่างการวิจัยและรายงาน
ต่าง ๆ ภายหลังการรับรอง ให้เป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนด รวมทั้งกำกับ ดูแลการตรวจสอบ และการ
จัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน สำหรับใหค้ณะกรรมการฯ พิจารณา 
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    3) จัดเตรียมการประชุมของคณะกรรมการฯ รวมทั้งการจัดส่งเอกสารต่าง ๆ 
ให้คณะกรรมการฯ ผูพ้ิจารณา การกำหนดวันประชุม และกำกับดูแลให้ครบองค์ประชุม 
    4) ประสานงานกับประธานคณะกรรมการฯ ในการเตรียมการประชุม
พิจารณาโครงร่างการวิจัยโดยกรรมการเต็มชุด และการพิจารณาโครงร่างการวิจัยแบบเร่งด่วน 
    5) ประสานงานกับผู้วิจัย และ/หรือ ผู้ประสานงานโครงการวิจัย ในงานต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การแก้ไขโครงร่างการวิจัย การส่งรายงานส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่ างการวิจัย รายงาน
ความกา้วหน้าของการวิจัย รายงานสรุปผลการวิจัย เป็นต้น 
    6) ประสานงานกับประธานคณะกรรมการฯ ในการเตรียมรายงานการ
ประชุม และรายงานประจำปีของคณะกรรมการฯ (ซึ่งรวมถึงสรุปรายรับ-รายจ่ายของคณะกรรมการฯ) 
    7) กำกับดูแลการจัดเก็บโครงร่างการวิจัย รายงานภายหลังการรับรองโครงร่าง
การวิจัย และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกำกับดูแลการรักษาความลับของข้อมูลของคณะกรรมการฯ 
    8) ช่วยเหลือในการค้นหา/รวบรวม ข้อมูลเอกสารด้านจริยธรรมการวิจัย 
และข้อมูลโครงการการอบรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อกรรมการกลางฯ  
    9) จัดระบบข้อมูลคณะกรรมการฯ เกี่ยวกับประวัติ การอบรมด้านจริยธรรม 
และข้อมูลการแสดงผลประโยชน์ทับซ้อน 
    10) กำกับดูแลให้เว็บไซต์ของคณะกรรมการฯ มีความทันสมัย และบุคคล
ทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ (ถ้ามีเวบ็ไซต์) 
  5.2.3 คณะกรรมการฯ สามารถดำรงตำแหน่งติดต่อกันหลายวาระได ้ 
  5.3 การลาออก การพ้นจากตำแหน่ง และการแต่งตั้งทดแทน 
  5.3.1 คณะกรรมการฯ ที่ประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระการปฏิบัติงาน ต้องยื่นหนังสือขอ
ลาออก ต่อประธานคณะกรรมการฯ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ 
  5.3.2 การพ้นตำแหน่งนอกเหนือจากการครบวาระการปฏิบัติงาน จะกระทำได้ในกรณีใด
กรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้ 
   5.3.2.1 เสียชีวิต 
   5.3.2.2 ลาออก 
   5.3.2.3 ต้องพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นความผิดอันได้กระทำโดยประมาท 
หรือความผิดลหุโทษ 
   5.3.2.4 เป็นบุคคลล้มละลาย 
   5.3.2.5 เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
   5.3.2.6 มีเหตุบกพร่องอย่างมากต่อหน้าที่หรือมีความประพฤติเสื่อมเสียอย่าง
ร้ายแรง และกรรมการกึ่งหน่ึงเห็นสมควรให้ออกจากตำแหน่ง 
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   5.3.2.7 เกษียณอายุราชการ 
  5.3.3 การคัดเลือกคณะกรรมการฯ เพื่อทดแทนในกรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้นระหว่างวาระการ
ปฏิบัติงาน จะกระทำโดยประธานคณะกรรมการฯ โดยเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 5.2 เพื่อให้ผู้อำนวยการ
สถาบันฯ แต่งต้ังทดแทนคณะกรรมการฯ ที่ลาออกหรือพ้นตำแหน่ง 
 5.4 การจัดหาเจ้าหน้าที่สำนักงานจริยธรรมการวิจัยในคนด้านสุขภาพจิตและจิตเวช 
  5.4.1 คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดหาและคัดเลือก เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ มีหน้าที่
ดังต่อไปนี ้
   5.4.1.1 ตรวจรับเอกสารโครงร่างการวิจัย ให้ข้อมูลกับผู้มาติดต่อ 
   5.4.1.2 ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ และผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ ใน
ด้านการบริหารจัดการ และการประสานงานกับผู้วิจัยหลัก ผู้สนับสนุนทุนวิจัย และสถาบันภาค ี
   5.4.1.3 ดำเนินงานตามวิธีดำเนนิการมาตรฐาน 
   5.4.1.4 ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
  5.4.2 เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ควรมีความรู้ในเรื่องต่อไปน้ี 
   5.4.2.1 วิธีการดำเนินการมาตรฐานของสำนักงานฯ 
   5.4.2.2 การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดีหรือ ICH Good Clinical Practice (ICH 
GCP) 
   5.4.2.3 แนวทางปฏิบัติทางจริยธรรมการวิจัยในคนสากล (international ethical 
guidelines) 
   5.4.2.4 ประเด็นจริยธรรมการวิจัยในเรื่องที่อยู่ในความสนใจของสังคม 
   5.4.2.5 ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในมนุษย์ 
   5.4.2.6 กระบวนการตรวจเยี่ยมเพือ่ประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน 
 5.5 การอบรมคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 
  5.5.1 หัวข้อความรู้  
  คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ต้องมีความรู้อย่างน้อยในเรื่อง การวิจัยทางคลินิก
ที่ดี (GCP) และคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของคณะจริยธรรมการวิจัยในคน (SOPs) และเรื่องอื่น ๆ ที่
ประธานคณะกรรมการฯ มอบหมาย 
  5.5.2 การเข้ารับการฝึกอบรม 
   5.5.2.1 คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ต้องผ่านการอบรมด้าน
จริยธรรมการวิจัยในคน หรือ ICH-GCP ที่จัดโดยสถาบันต่าง ๆ หรือหน่วยงานระดับชาติ นานาชาติ ตามความ
เหมาะสม หรืออย่างน้อย 2 ปีต่อครั้ง หรือการอบรมอื่น ๆ ตามที่ประธานฯ มอบหมายตามคุณสมบัติของคณะ
กรรมการฯ 
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   5.5.2.2 มีการประกาศหรือแจ้งให้คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ทราบ
ถึงรายละเอียดของการฝึกอบรมและการประชุมด้านจริยธรรมการทำวิจยัโดยทั่วกัน 
   5.5.2.3 มีการคัดเลือกหรือพิจารณาส่งคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 
เข้าร่วมการฝึกอบรมและการประชุมด้านจริยธรรมการทำวิจัย 
   5.5.2.4 เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ต้องได้รับการเพิ่มพูนความรู้ด้านการบริหารจัดการ
สำนักงานโดยวิธีต่าง ๆ เช่น การฝึกอบรมหรือศึกษาดูงาน อย่างนอ้ยทุก 2 ปี 
  5.5.3 การเก็บหลักฐานและการฝึกอบรม  
   5.5.3.1 คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ที่เข้าร่วมการฝึกอบรม และการ
ประชุมด้านจริยธรรมการทำวิจัย ส่งหลักฐานการเข้าร่วมการฝึกอบรมหรือการประชุม เช่น สำเนาใบรับรอง 
หรือประกาศนียบัตร มาที่สำนักงานฯ 
   5.5.3.2 เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ลงบันทึกการฝึกอบรมของคณะกรรมการพิจารณาฯ/
คณะกรรมการเสริมฯ ในระบบฐานข้อมูลและในแบบฟอร์มประวัติ (FA 02.01) พร้อมเก็บจัดเก็บหลักฐานไว้ใน
แฟ้มประวัติคณะกรรมการฯ 
 
6. นิยามศัพท์ 
 คณะกรรมการฯ หมายถึง คณะกรรมการฯ พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนซึ่ งมีหน้าที่ความ
รับผิดชอบในการปกป้องสิทธิ ความปลอดภยั และสุขภาพที่ดีของอาสาสมคัรที่ร่วมในการวิจัย 
 non-affiliate member หมายถึง บุคคลที่ไม่ใช่บุคลากรในสังกัดกรมสุขภาพจิต หรือมีญาติสาย
ตรงเป็นบุคลากรในสังกัดกรมสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 
 ที่ปรึกษา หมายถึง ผู้เชี่ยวชาญซึ่งทบทวน วิเคราะห์ โครงร่างการวิจัยและให้ความเห็นโดยไม่มีส่วนได้
ส่วนเสีย กับสถาบนัหรือผู้วิจัยในโครงร่างการวิจัยนั้น ๆ ไม่ต้องมีใบรับรองการได้รับการอบรม GCP 
 
7. ภาคผนวก  

FA 02.01  แบบฟอร์มและแฟ้มประวัติคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน  
 

8. เอกสารอ้างอิง 
8.1 ICH Harmonised Guideline. Integrated addendum to ICH E6(R1): Guidance for 

Good Clinical Practice E6(R2), 2016.   
8.2 WHO.  Standards and Operational Guidance for Ethics Review of Health-Related 

Research with Human Participants, 2011.  
8.3 World Medical Association.  World Medical Association Declaration of Helsinki:  
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ethical principles for medical research involving human subjects.  JAMA. 2013;310 (20):  
2191-4.  

8.4 International ethical guidelines for health-related research involving humans 
(CIOMS 2016) [Online]. [cited 2017 July 14]; Available from: 
https://cioms.ch/shop/product/international-ethical-guidelines-for-health-related-research-
involving-humans/ 
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 ข้อตกลงการรักษาความลับและการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
(Confidentiality agreement and conflict of interest) 

 
1. วัตถุประสงค์  

เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้อ่าน เข้าใจ ยอมรับ และลงนาม ในเอกสารการรักษาความลับ ของข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับข้อมูลในโครงร่างการวิจัย และเพื่อให้การพิจารณาโครงร่างการวิจัยเป็นไปตามหลักจริยธรรม โดย
ปราศจากการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของคณะกรรมการฯ 
 
2. ขอบเขต  
 วิธีดำเนินการมาตรฐาน ครอบคลุมถึงข้อตกลงรักษาความลับของข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ                
การปฏิบัติงาน และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของคณะกรรมการฯ 
 
3. ความรับผิดชอบ  

คณะกรรมการฯ เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน ต้องอ่าน เข้าใจ ยอมรับ และลงนามใน
ข้อตกลงการรักษาความลับก่อนเริ่มปฏิบัติงาน พร้อมทั้งยอมรับ และปฏิบัติตามแนวทางที่ระบุในวิธีดำเนินการ
มาตรฐาน เพื่อป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของคณะกรรมการฯ เจ้าหน้าที่สำนักงานฯและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ในการพิจารณาโครงร่างการวิจัย        
4. ขั้นตอนการปฏิบัติและผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตอนการปฏิบัต ิ ผู้รับผิดชอบ 
การรบัและอ่านเอกสารการรักษาความลบั/  

การมผีลประโยชน์ทับซ้อน (ข้อ 5.1) 
 

คณะกรรมการฯ 
เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ และ 

ผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง 
การตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความลับ/ 

การมผีลประโยชน์ทับซ้อน (ข้อ 5.2) 
 

คณะกรรมการฯ 
เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ และ 

ผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง 
การลงนามในเอกสารการรักษาความลับ/ 

การมผีลประโยชน์ทับซ้อน (ข้อ 5.3) 
 

คณะกรรมการฯ 
เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ และ 

 ผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง  
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5. วิธีการปฏิบัติ   
5.1 การอ่านข้อตกลงการรักษาความลับของข้อมูล/การมผีลประโยชน์ทับซ้อน 

 คณะกรรมการฯ เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง และผู้มาเยี่ยมสังเกตการณ์ต้องได้รับเอกสาร
ข้อตกลงการรักษาความลับ (FA 03.01, FA 03.02) และอ่านทําความเข้าใจก่อนเริ่มปฏิบตัิงาน/เข้าเยี่ยมชม
สำนักงานฯ 

5.2 การตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความลับของข้อมูล/การมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 คณะกรรมการฯ เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ต้องตระหนักถึงความสําคัญของการ
พิจารณาโครงร่างการวิจัยที่คณะกรรมการฯ คนหนึ่งคนใดมีผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น ในฐานะผู้วิจัยในเรื่อง
เดียวกัน หรือ มีส่วนร่วมกับผู้ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยเป็นต้น คณะกรรมการฯ ท่านนั้นต้องเปิดเผยการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนกับโครงการวิจัย สามารถให้ข้อคิดเห็นแก่คณะกรรมการฯ แต่ต้องไม่เข้าร่วมในการลงมติใน
โครงร่างการวิจัยน้ัน ๆ  รวมทั้งต้องรักษาความลับอันเกีย่วข้องกับข้อมลูในโครงร่างการวิจัย การอภิปราย ผลการลง
มติของที่ประชุมคณะกรรมการฯ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

5.3 การลงนามในข้อตกลงการรักษาความลับของข้อมลู/การมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 คณะกรรมการฯ เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มาเยี่ยมสังเกตการณ์ต้องลงนาม และระบุ
วันที่ ที่ลงนาม ในข้อตกลงการรกัษาความลบั ก่อนปฏิบัติงาน/ หรอืเข้าถึงข้อมลู ในสำนักงานฯ ข้อตกลงนี้จะเก็บรกัษา
ไว้ที่สํานักงานฯ  
 5.4 การเข้าถึงเอกสาร 
  คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ซึ่งได้ลงนามในคำรับรองในเอกสารคำรับรองการรักษาความลับ
แล้วสามารถเข้าถึงเอกสารทุกชนิดของสำนักงานฯ รวมถึงสามารถร้องขอเพื่อนำต้นฉบับ/สำเนาของเอกสารของ
สำนักงานฯ ไปใช้เพื่องานของคณะกรรมการ ผู้เข้าเยี่ยมสังเกตการณ์ซึ่งได้ลงนามในเอกสารคำรับรองการรักษา
ความลับแล้วสามารถเข้าถึงเอกสารเฉพาะที่เกี่ยวข้องในช่วงที่เข้าเยี่ยมสังเกตการณ์เท่านั้น 
 
6. นิยามศัพท์ 

6.1 การรักษาความลับ หมายถึง การไม่เปิดเผยข้อมูลอันเกี่ยวข้องกับข้อมูลในโครงร่างการวิจัย การพิจารณา
ของที่ประชุมคณะกรรมการฯ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 6.2 การมีผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สถานการณ์ที่บุคคลหนึ่ง เช่น คณะกรรมการฯ หรือเจ้าหน้าที่
สำนักงานฯ มีผลประโยชน์ส่วนตัวมากจนโน้มน้าวให้การปฏิบัติหน้าที่ เบี่ยงเบนไปจากวัตถุประสงค์เดิม 
ผลประโยชน์ดังกล่าวอาจอยู่ในรูปของเงิน ตำแหน่งหน้าที่ หรือวิชาชีพ  
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 การมีผลประโยชน์ทับซ้อนปรากฏเมื่อ 
  - ผลประโยชน์ส่วนตัวต่างไปจากที่กำหนดในกรอบหน้าที่  
  - การกระทำหรือการตัดสินใจเป็นที่น่าสงสัยของผู้สังเกตการณ์อิสระ  
  - ข้อขัดแย้งขึ้นกับสถานการณ์และไม่ใช่ลักษณะจำเพาะหรือการกระทำเฉพาะของบุคคล  
  - การมีผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดข้ึน ต้องเปิดเผยและจัดการตามระเบียบ ข้อบังคับ ของ
กรรมการกลางฯ หรือสถาบันภาคี 
 
7. ภาคผนวก  
 FA 03.01 คำรับรองในการรักษาข้อมลูความลบั และเปิดเผยการมผีลประโยชน์ทับซ้อน  

  ของคณะกรรมการฯ 
        FA 03.02 คำรับรองในการรักษาข้อมลูความลบัสำหรบัเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ และผูม้าเยี่ยม 
   สังเกตการณ์ 
 
8. เอกสารอ้างอิง  
 8.1 ICH Harmonised Guideline. Integrated addendum to ICH E6(R1): Guidance for Good  
Clinical Practice E6(R2), 2016.   

8.2 WHO. Standards and Operational Guidance for Ethics Review of Health-Related  
Research with Human Participants, 2011.  

8.3 World Medical Association.  World Medical Association Declaration of Helsinki:  
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การบริหารจัดการโครงร่างการวิจัยที่ยื่นขอรับพิจารณาครั้งแรก 
 
1. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อเป็นแนวทางสำหรับคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ในการบริหารจัดการโครงร่างการ
วิจัยที่ส่งเข้ามาเพื่อใหค้ณะกรรมการฯ พิจารณาเป็นครั้งแรก 
 
2. ขอบเขต 
 วิธีการดำเนินการมาตรฐาน ครอบคลุมการบริหารจัดการโครงร่างการวิจัยที่ส่งเข้ารับการพิจารณาครั้งแรก 
ทุกประเภทและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่การรับโครงร่างการวิจัยถึงการแจ้งผลการพิจารณา 
 
3. ความรับผิดชอบ 
 ขั้นตอนต่าง ๆ ของการบริหารจัดการโครงร่างการวิจัยเพื่อพิจารณา เป็นความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ โดยแบ่งความรับผิดชอบดังนี ้
 3.1 เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ รับเอกสารโครงร่างการวิจัยและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กำหนดรหัสโครง
ร่างการวิจัย เตรียมเอกสารเพื่อพิจารณา คัดแยกประเภทของโครงร่างการวิจัย ทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณา 
และจัดเก็บเอกสารโครงร่างการวิจัย และข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 3.2 เลขานุการคณะกรรมการฯ คัดเลือกวิธีการพิจารณาโครงร่างการวิจัย กำหนดคณะกรรมการฯ 
ผู้ทำหน้าที่พิจารณาโครงร่างการวิจัย 
 3.3 คณะกรรมการฯ พิจารณาโครงร่างการวิจัย และส่งผลการพิจารณาคืนสำนักงานภายในเวลาที่
กำหนด 
 3.4 ประธานคณะกรรมการฯ ดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาโครงร่างการวิจัย และลงนามในเอกสาร
แจ้งผลการพิจารณาและหนังสือรับรอง 
 
4. ขั้นตอนการปฏิบัติและผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตอนการปฏิบัต ิ ผู้รับผิดชอบ 
การรับโครงร่างการวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ข้อ 5.1) 

 
เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 

การตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสาร 
ถ้าเอกสารครบ: ลงรับโครงร่างการวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง  

(ข้อ 5.2) 
 

เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 
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ขั้นตอนการปฏิบัต ิ ผู้รับผิดชอบ 
การคัดแยกประเภทของโครงร่างการวิจัย (ข้อ 5.3) 

 
เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 

การคัดเลือกวิธีพิจารณาโครงร่างการวิจัย (ข้อ 5.4) 
 

เลขานุการคณะกรรมการฯ 
หรือผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ 

การกำหนดรหัสโครงร่างการวิจัย (ข้อ 5.5) 
 

เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 
 

การกำหนดคณะกรรมการฯ ผู้พิจารณาโครงร่างการวิจัย (ข้อ 5.6) 
 

เลขานุการคณะกรรมการฯ 
หรือผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ 

การส่งเอกสารโครงรา่งการวิจัยให้คณะกรรมการฯ (ข้อ 5.7) 
 

เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 

การพิจารณาโครงร่างการวิจัย  
- การพิจารณาแบบ exempt (ข้อ 5.8) 

- การพิจารณาแบบ expedited (ข้อ 5.9) 
- การพิจารณาแบบ full board (ข้อ 5.10) 

 

คณะกรรมการฯ 

การแจ้งผลการพิจารณา (ข้อ 5.11) 
 

เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 

การส่งโครงร่างการวิจัยที่ปรับปรุงแก้ไขตามผลการพิจารณา 
(ข้อ 5.12) 

 

ผู้วิจัย 

การรับโครงร่างการวิจัยที่ปรับปรุงแก้ไขเพื่อนำเข้าพิจารณาอีกครั้ง 
(ข้อ 5.12) 

 

เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 

การออกใบรับรองการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน (ข้อ 5.13) 
 

เจ้าหน้าที่สำนกังานฯ 

การจัดเก็บเอกสารโครงร่างการวิจยั (ข้อ 5.14) 
 

เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 
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5. วิธีการปฏิบัต ิ
 5.1 การรับโครงร่างการวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  5.1.1 ผู้วิจัยหลักหรือผู้ประสานงานโครงร่างการวิจัย เป็นผู้ยื่นโครงร่างการวิจัยแก่เจ้าหน้าที่
สำนักงานฯ เพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมครั้งแรก หรือยื่นโครงร่างการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาในที่ประชุม
คณะกรรมการฯ แต่ที่ประชุมมีมติให้กลับไปแก้ไขแล้วส่งกลับเข้ามาพิจารณาใหม่ (resubmitted protocol) 

 5.1.2 ผู้วิจัยหลักหรือผู้ประสานงานโครงร่างการวิจัย ส่งเอกสารโครงร่างการวิจัยจำนวน 8 
ชุด โดยเข้าเล่มแบบสันรูดหรือเข้าเล่มด้วยคลิปดำพร้อมไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ มาที่ irb.somdet@gmail.com 
ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน ก่อนเวลา 12.00 น.ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานฯซึ่งประกอบด้วย
เอกสารดังต่อไปน้ี 

 ก.ในกรณีที่เป็นการศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (CQI) จะส่งเอกสาร
ดังต่อไปนี้ 

  1) แบบยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย (FB 04.01)  
  2) แบบตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของโครงร่างการวิจัยโดยผู้วิจัย (FB 04.02) 
  3) แบบเสนอโครงร่างเพื่อการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง CQI (FB 04.03.01)  
  4) แบบเก็บข้อมูลหรือแบบสอบถามทั้งหมด 
  5) รูปและรายละเอียดที่ใช้ในการทำ CQI 
  6) หนังสือจากผู้วิจัยหลัก 

   ข. ในกรณีที่เป็นการศึกษาเพื่อการวิจัย จะส่งเอกสารดังต่อไปนี้ 
   1) แบบยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย (FB 04.01) และแบบตรวจสอบความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ของโครงร่างการวิจัยโดยผู้วิจัย (FB 04.02) 
   2) โครงร่างการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (FB 04.03) 
   3) เอกสารชี้แจงหรือเอกสารคำแนะนำการวิจัยแก่กลุ่มตัวอย่าง (FB 04.04) และ
เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัยของกลุ่มตัวอย่าง (FB 04.05) 
   4) เครื่องมือที่ใช้ในโครงร่างการวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น แบบบันทึกข้อมูล 
(case record form: CRF) แบบสอบถามหรือสัมภาษณ์ สมุดบันทึกแบบคัดเลือก/รับอาสาสมัครเข้าโครงร่าง
การวิจัย 
   5) ประวัติ ความรู้ ความเชี่ยวชาญที่มีความเก่ียวข้องกับการวิจัยที่ผู้วิจัยขอพิจารณาฯ 
และประสบการณ์ด้านการวิจัย (curriculum vitae) และหลักฐานการอบรมการปฏิบัติการวิจัยที่ดี (GCP)/การ
อบรมจริยธรรมการวิจัย (human research protection) ของผู้วิจัยหลักและผู้ร่วมวิจัย (ไม่เกิน 2 ปี)  
   6) แบบฟอร์มเปิดเผยการมผีลประโยชน์ทบัซ้อนและทุนวจิยั (FB 04.06) 
   7) หนังสือจากผู้วิจัยหลัก (กรณีบุคลากรภายในสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จ
เจ้าพระยา) หนังสือจากผู้บังคับบัญชา/หัวหน้าหน่วยงานของผู้วิจัยเหนือขึ้นไป 1 ระดับ (กรณีบุคลากร
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ภายนอกสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา) หรือหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย (กรณีผู้วิจัยเป็นนักศึกษาที่
ดำเนินการวิจัยในรูปแบบวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์) ขอรับการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัย (เรียน 
ผู้อำนวยการสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา)  
   8) ใบรับรอง/รายงานผลการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยจากต้นสังกัดหรือ
หน่วยงานอ่ืน (ถ้าม)ี (กรณีเป็นผู้วิจยัภายนอก) 
   9) เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น เอกสารประกัน (insurance) ถ้าเป็นโครงร่างการวิจัย
ของบริษัทเอกชน ใบโฆษณาเชิญชวนอาสาสมัคร เป็นต้น 
   10) ข้อมูลและการเรยีงหน้าในเอกสารต้องตรงกับในอิเล็กทรอนกิสไ์ฟลท์ี่นำส่ง 
  5.1.3 ในกรณีที่เป็นชุดโครงการใหญ่ ให้แยกขอพิจารณาจริยธรรมในแตล่ะโครงการย่อย 
 5.2 การตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสาร 

เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ตรวจสอบโดยใช้แบบตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสารสำหรับ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (FA 04.01) และความตรงกันระหว่างเนื้อหา หน้าของเอกสาร ขั้นตอนการตรวจสอบ
ความครบถ้วนสมบรูณ์ของเอกสารนีใ้ชเ้วลาไม่เกิน 1 วันทำการ 

 5.2.1 ถ้าเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์  เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ  ลงบันทึกการรับเอกสารใน
ฐานข้อมูล 
  5.2.2 ถ้าเอกสารไม่ครบถ้วนสมบูรณ์  เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ จะส่งคืนผู้วิจัยหลักหรือ           
ผู้ประสานงานโครงร่างการวิจัยเพื่อแก้ไขและจัดเตรียมใหค้รบถ้วนสมบูรณ์ ภายใน 1 สัปดาห์ 

 5.2.3 เอกสารครบถ้วนสมบูรณ์  เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ส่งเอกสารให้ เลขานุการคณะ
กรรมการฯ ภายใน 1 วันทำการ 
      5.3 การคัดแยกประเภทของโครงร่างการวิจัย 

เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ คัดแยกเบื้องต้นจากโครงร่างการวิจัยตามประเภท คือ โครงร่างการวิจัยด้าน           
การแพทย์ (medical research) หรือ โครงร่างการวิจัยด้านสังคมศาสตร์/พฤติกรรมศาสตร์ (social/ 
behavioral research) และส่งให้เลขานุการคณะกรรมการฯ (หรือผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ) เพื่อ
ดำเนินการต่อไป 

5.4 การเลือกวิธีพิจารณาโครงร่างการวิจัย 
เลขานุการคณะกรรมการฯ (หรือผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ) ทำหน้าที่เลือกวิธีการพิจารณาว่า

โครงร่างการวิจัยนั้น ๆ จะนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมพิจารณาโครงร่างการวิจัยแบบเต็มชุด การพิจารณาโครง
ร่างการวิจัยแบบเร็ว หรือการยกเว้นพิจารณาโครงร่างการวิจัย และแจ้งให้ประธานฯ รับทราบในภายหลัง ใน
กรณีที่เลขานุการคณะกรรมการฯ (หรือผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ) ไม่สามารถเลือกวิธีการพิจารณาได้ 
ให้ประธานกรรมการฯ เป็นผู้พิจารณา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการฯ เป็นผู้พิจารณา ซึ่งขั้นตอนน้ี
มีระยะเวลาในการดำเนินงานไม่เกนิ 3 วันทำการ หลงัจากที่ได้รบัเอกสารโครงร่างการวิจัยครบถ้วนสมบูรณ ์



 

มาตรฐานการดำเนินงานจริยธรรมการวิจัยในคนสถาบันจติเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 

เรื่อง การบริหารจดัการโครงร่างการวิจัยที่ยืน่ขอรับพิจารณาครั้งแรก SD.IRB.04 version 2 (1 ตุลาคม 2564) 

 

23 
 

5.5 การกำหนดรหัสโครงร่างการวิจัย 
 โครงร่างการวิจัยที่จะเข้ารับการพิจารณา จะมีการกำหนดรหัส 2 ระบบ ดังนี้ 
  5.5.1 ระบบจัดลำดับโครงร่างการวิจัย 
   5.5.1.1 ลำดับโครงร่างการวิจัยกำหนดเป็นตัวเลข 3 ตัว เริ่มที่ SD.IRB.SUBMIT 001 
   5.5.1.2 โครงร่างการวิจัยของแต่ละปี พ.ศ. เขียนโดยใช้เครื่องหมาย / ตามด้วยปี พ.ศ. 
เชน่ โครงร่างการวิจัยเรื่องแรกของปี พ.ศ. 2561 เขียนว่า SD.IRB.SUBMIT 001/2561 
   5.5.1.3 โครงร่างการวิจัยที่ส่งกลับเข้ามาใหม่ (resubmitted) ให้ใช้หมายเลขใหม่ 
และประทับตรา คำว่า “RE-SUBMITTED” พร้อมระบุหมายเลขเดิมไว้หน้าแรกของเอกสารโครงร่างการวิจัย
และแฟ้มจัดที่จัดเก็บเอกสาร  
  5.5.2 ระบบประเภทของโครงร่างการวิจัย 
  กรณีเป็นโครงร่างการวิจัยที่เข้ารับการพิจารณาแบบเต็มชดุ แบบเร็ว และแบบยกเว้น จะมีคำ
ต่อท้ายรหัสวา่ “_FULL”, “_EXP” และ “_XMP” ตามลำดับ 
   ตัวอย่าง 
   - SD.IRB.SUBMIT 001/2561_EXP หมายถึง โครงร่างการวิจัยลำดับที่ 001 ของปี 
พ.ศ.2561 เข้ารับการพิจารณาแบบเร็ว 
   - SD.IRB.SUBMIT 002/2561_FULL หมายถึง โครงร่างการวิจัยลำดับที่ 007 ของปี 
พ.ศ.2561 เข้ารับการพจิารณาแบบเต็มชุด 
 5.6 การกำหนดคณะกรรมการฯ ผู้พจิารณาโครงร่างการวิจยั 
 เลขานุการคณะกรรมการฯ หรือผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ คัดเลือกคณะกรรมการในการ
พิจารณา ตามความเช่ียวชาญเพื่อพิจารณาโครงร่างการวิจยั ดังน้ี 
  5.6.1 กรณีพิจารณาโครงร่างการวิจัยใหม่แบบเร็ว เลขานุการคณะกรรมการฯ (หรือ
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ) มอบหมายคณะกรรมการฯ ในสายวิทยาศาสตร์ 1 หรือ 2 คน ที่มีความ
เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องเป็น primary reviewers บางกรณีอาจขอให้คณะกรรมการฯ ที่เป็น lay person 
ให้ความเหน็ แต่ทั้งนีร้วมแล้วไม่เกิน 2 คน 
  5.6.2 กรณีพิจารณาโครงร่างการวิจัยใหม่แบบเต็มชุด ประธานกรรมการฯ (หรือรองประธาน
กรรมการฯ) เลขานุการคณะกรรมการฯ (หรือผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ) มอบหมายคณะกรรมการฯ ใน
สายวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 4 คน ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องเป็น primary reviewers และคณะ
กรรมการฯ ที่เป็น non-scientific 1 คน ทั้งนี้รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 5 คน 
  5.6.3 กรณีที่เป็นโครงการวิจัยที่แก้ไขแล้วยื่นเข้ามาใหม่ แล้วต้องพิจารณาแบบเร็ว ให้
มอบหมายคณะกรรมการฯ ตามที่ประชุมกำหนด 
  5.6.4 กรณีที่เป็นโครงการวิจัยที่แก้ไขแล้วยื่นเข้ามาใหม่ แล้วต้องพิจารณาในที่ประชุมแบบ
เต็มชุด ให้มอบหมายคณะกรรมการฯผู้ทบทวนคนเดิม  
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  5.6.5 กรณีที่เป็นโครงการวิจัยที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้จำแนกว่าเป็น minor หรือ major change 
ตามนิยามใน SD.IRB.09 มอบหมายใหค้ณะกรรมการฯ หลักที่ทบทวนโครงการนั้นครั้งแรก 
  5.6.6 กรณีที่เป็นรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย/รายงานยุติโครงการวิจัย/รายงานสิ้นสุด
โครงการวิจัย ให้เลขานุการคณะกรรมการฯ หรือคณะกรรมการฯ ที่ประธานคณะกรรมการฯ มอบหมายเป็น  
ผู้ทบทวน 

 5.7 การส่งเอกสารโครงร่างการวิจัยใหค้ณะกรรมการฯ 
 5.7.1 เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ส่งโครงร่างการวิจัยให้คณะกรรมการฯ ที่ได้รับมอบหมายให้

พิจารณา โดยส่งในรูปแบบเอกสาร 1 ชุด ก่อนวันประชุมอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนด
ของสำนักงานฯ เอกสารที่ส่งให้คณะกรรมการฯ ประกอบดว้ย 
   5.7.1.1 บันทึกเชิญประชุมและวาระการประชุม (FA 04.02)  
   5.7.1.2 โครงร่างการวิจัยและเอกสารที่เกีย่วข้อง ที่ยื่นขอรับการพิจารณา 
   5.7.1.3 แนวทางการพิจารณาโครงร่างการวิจัย (FA 04.03)   
   5.7.1.4 Issues to be addressed in obtaining informed consent involving 
DNA Banking and genetic rescored ในกรณีที่เป็นโครงรา่งการวิจัยทางพันธุ์ศาสตร ์

 5.8 การพจิารณาโครงร่างการวิจัยโดยคณะกรรมการฯ (กรณีการพิจารณาแบบ exempt) 
 การพิจารณาโครงร่างการวิจัยจะกระทำเมื่อเอกสารโครงร่างการวิจัยครบถ้วนสมบูรณ์ โดย 
  5.8.1 เลขานุการคณะกรรมการฯ หรือผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ พิจารณาโครงร่าง
การวิจัย (FA 04.03) 
  5.8.2 เลขานุการคณะกรรมการฯ หรือผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ ส่งผลการพิจารณา
กลับมายังเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ  
 

 5.9 การพิจารณาโครงร่างการวิจัยโดยคณะกรรมการฯ (กรณีการพิจารณาแบบ expedited) 
 การพิจารณาโครงร่างการวจิัยจะกระทำเมือ่เอกสารโครงร่างการวิจัยครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนี ้
  5.9.1 คณะกรรมการฯ พิจารณาโครงร่างการวิจัย บันทึกความเห็นและข้อเสนอแนะในแนว
ทางการพิจารณาและนำเสนอโครงร่างการวิจัย (FA 04.03) หรือแนวทางการพิจารณาโครงร่างการพัฒนา
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง CQI (FA 04.03.01) 
  5.9.2 คณะกรรมการฯ ส่งผลการพิจารณากลับมายังเลขานุการคณะกรรมการฯ (หรือ
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ) ไม่น้อยกว่า 3* วันทำการ ก่อนวันทีก่ำหนด พร้อมทั้งส่งคืนเอกสารทีไ่ด้รับ 
 5.10 การพิจารณาโครงร่างการวิจัยโดยคณะกรรมการฯ (กรณีการพิจารณาแบบ full board) 

 การพิจารณาโครงร่างการวิจัยในที่ประชุมคณะกรรมการฯ เต็มชุด จะจัดขึ้นทุกวันจันทร์สัปดาห์ที่ 4 
ของเดือน  ในกรณีที่เป็นวันหยุดราชการจะดำเนินการประชุมในวันพุธสัปดาห์ที่ 4 แทน โดยพิจารณาโครงร่าง
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การวิจัยต่อเดือนไม่เกิน 3 โครงการวิจัย  ประกอบด้วยโครงร่างการวิจัยใหม่จำนวน 2 โครงการวิจัย และโครง
ร่างงานวิจัยฉบับแก้ไขจำนวน 1 โครงการวิจัย ในกรณีที่โครงร่างงานวิจัยที่เสนอในการประชุมนั้นไม่ถึง 3 
โครงการวิจัย คณะกรรมการสามารถเลื่อนหรือเปิดโอกาสให้นำโครงร่างงานวิจัยอื่น ๆ ขึ้นพิจารณาจนครบ 3 
โครงการวิจัย เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ สามารถพิจารณาโครงร่างการวิจัยแบบเต็มชุดมากกว่า 3 โครงการต่อ
เดอืน (แบบเรง่ด่วน) ไดแ้ก่  

  ก. โครงการวิจยัตามนโยบายเร่งด่วนของกรมสุขภาพจิต  
  ข. โครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติจากผู้อำนวยการสถาบันฯที่ให้พิจารณาโครงการวิจัยแบบเต็ม

ชุดแบบเร่งด่วน  
  ค. โครงการวิจัยที่ได้รับการพิจารณาแบบเร็ว (expedite) และคณะกรรมการฯมีความเหน็ให้

นำเข้าพิจารณาแบบเต็มชดุ เป็นต้น  
 ซึ่งการพิจารณาโครงการวิจัยนั้นจะเรียงลำดับเวลาตามการส่งโครงร่างการวิจัย การพิจารณาจะ

กระทำเมื่อเอกสารโครงรา่งการวิจัยครบถ้วนสมบูรณ์และจะปฏิบัติดังนี ้
  5.10.1 กำหนดวันประชุมคณะกรรมการฯ โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ส่งบันทึกเชิญประชุม
และวาระการประชุม (FA 04.02) เตรียมเอกสารโครงร่างการวิจัยที่นำเข้าพิจารณา  
   ก. คณะกรรมการฯ มีการประชุม ในวันจันทร์สัปดาห์ที่ 4 ของทุกเดือน ในกรณีที่
เป็นวันหยุดราชการจะดำเนินการประชุมในวันพุธสัปดาห์ที่ 4 แทน โดยจะมีการแจ้งวันประชุมล่วงหน้า  

   ข. หากมีการเลื่ อนกำหนดการประชุม เจ้าหน้ าที่ สำนักงานฯ ต้องแจ้งให้
คณะกรรมการฯ ที่จะเข้าร่วมประชุมทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห ์

   ค. หากมีการประชุมวาระพิเศษ ประธานคณะกรรมการฯ จะเป็นผู้กำหนดวัน
ประชุม และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ แจ้งให้คณะกรรมการฯ ที่จะเข้าร่วมประชุมทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน
ทำการก่อนการประชุม 
  5.10.2 ประเด็นของการพิจารณาโครงร่างการวิจัย ให้ปฏิบัติตาม SD.IRB 05 
  5.10.3 การพิจารณาโครงร่างการวิจัย 
  การพิจารณาโครงร่างการวิจัยนั้นได้คำนึงถึงการพิทักษ์สิทธิ์ และสวัสดิภาพของผู้เข้าร่วมการ
วิจัย รวมทั้งความปลอดภัย และความเป็นอยูท่ี่ดีของผู้เขา้รว่มการวิจยั 
   5.10.3.1 คณะกรรมการฯ ต้องตัดสินว่ามีข้อมูลที่ต้องการเพียงพอในการรับรองโครง
ร่างการวิจัย ดังต่อไปน้ี 
    1) ความเสี่ยงต่ออาสาสมัครเป็นความเสี่ยงระดับเล็กน้อย  
     ก) กระบวนการวิจัยที่ มี ระเบี ยบวิจั ยถูกต้องและไม่ทำให้
อาสาสมคัรเผชญิความเสี่ยงที่เกิดขึ้นโดยไม่จำเป็น 
     ข) เมื่อกระบวนการวินิจฉัย/รักษา ที่ได้กระทำที่ทำในเวชปฏิบัติ
ปกติกับอาสาสมัคร 
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    2) ความเสี่ยงต่ออาสาสมัครมีเหตุผลเพียงพอกับประโยชน์ หรือความรู้ที่
คาดว่าจะเกิดขึ้น ในการประเมินความเสีย่งและประโชน์นั้น 
     ก) คณะกรรมการฯ พิจารณาเฉพาะประเด็นวิจัยที่แยกจากการ
รักษาปกติ 
     ข) คณะกรรมการฯ ไม่ต้องพิจารณาผลในระยะไกลที่อาจจะ
เกิดขึน้จากงานวิจยัเน่ืองจากนโยบายสาธารณะ 
    3) มีหลักเกณฑ์การเลือกผู้ป่วยอย่างเท่าเทียม โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง เช่น 
นักโทษ หญิงตั้งครรภ ์ผู้ป่วยจิตเวช หรือผู้ด้อยการศึกษา 
    4) มีกระบวนการปกป้องกลุ่มเสี่ยงในการวิจัย 
    5) หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัยมีความถูกต้องและมีการ
ลงนามจากอาสาสมัครหรือผู้ดูแล 
    6) แผนการวิจัยครอบคลุมการกำกับติดตามข้อมูล 
    7) มีการกล่าวถึงการปกป้องความลบัของข้อมลูของอาสาสมัคร 
   5.10.3.2 คณะกรรมการฯ ไม่สามารถรับรองได้ในกรณี ที่ความเสี่ยงและประโยชน์ 
ข้อมูลเคารพความเป็นส่วนตัว / ความลับ/ กระบวนการขอความยินดีร่วมเข้าร่วมการวิจัยที่ไม่ชัดเจนเพียงพอ 
  5.10.4 การนำเสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ  
   5.10.4.1 คณะกรรมการฯ ได้รับมอบหมายคนที่ 1 นำเสนอโครงร่างการวิจัยโดยย่อ 
พร้อมทั้งผลการวิเคราะห์และสรุปข้อคิดเห็น ตามแนวทางการพิจารณาโครงร่างการวิจยั (FA 04.03) 
   5.10.4.2 คณะกรรมการฯ ได้รับมอบหมายคนที่ 2 นำเสนอข้อมูลเพิ่มเติม ผลการ
วิเคราะหเ์พิ่มเติมและสรุปข้อคิดเหน็เพิม่เติม ตามแนวทางการพิจารณาโครงร่างการวิจัย (FA 04.03) 
   5.10.4.3 คณะกรรมการฯ ได้รับมอบหมายคนที่ 3 นำเสนอผลการวิเคราะห์และ
สรุปข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสารชี้แจงหรือเอกสารคำแนะนำการวิจัยแก่กลุ่มตัวอย่าง (FB 04.04) และเอกสาร
แสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัยของกลุม่ตวัอย่าง (FB 04.05) 
   5.10.4.4 ประธานคณะกรรมการฯ เปิดโอกาสให้คณะกรรมการฯ ในที่ประชุม 
อภิปรายและเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม ทั้งนี้คณะกรรมการฯ ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับโครงร่างการวิจัยต้อง
ออกจากที่ประชุมก่อนมีการลงมติการพิจารณาโครงร่างการวิจัยนั้น ๆ 
  5.10.5 มติในที่ประชุมคณะกรรมการฯ 
  การลงมติของที่ประชุมคณะกรรมการฯ จะต้องได้รับความเห็นพ้องต้องกันโดยจะระบุเป็นข้อ
ใดข้อหนึ่งดังต่อไปน้ี 
   5.10.5.1 สมควรอนุมัติ (approval) หมายถึง วิจัยไม่ต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมโดย
ให้การรับรอง ณ วันที่ประชมุพิจารณา 
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   5.10.5.2 สมควรอนุมัติ โดยปรับปรุงแก้ไข (approval after minor revision) 
(โดยที่การรับรองนี้ไม่ต้องพิจารณาอีกครั้งในที่ประชุมคณะกรรมการฯ) หมายถึง วิจัยต้องดำเนินการแก้ไข
เพิ่มเติมโครงร่างการวิจัย/เอกสารที่เกี่ยวข้องตามคำแนะนำของคณะกรรมการฯ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับ study 
design & ICF เช่น 
   1) ยื่นเอกสารเพิ่มเติม  
   2) เอกสารยืนยันจากหัวหน้าหน่วยงาน 
   3) แก้ไขสะกดคำ ภาษา 
   4) รายช่ือผูร้่วมวิจัย/ประวัติผู้วิจัย 
   5) แก้ไขคำย้าย/สลับย่อหน้า 
   6) กรณีเกี่ยวกับผู้ป่วย ผู้ทบทวนควรมีประสบการณ์ในความเสี่ยง การขอความ
ยินยอมเข้ารว่มการวิจัย 
   ผู้วิจยัส่งแบบสรุปการแก้ไขโครงร่างการวิจัย (FB 04.07) โครงร่างการวิจัยฉบับแก้ไข 
(FB 04.03) หรือแบบเสนอโครงร่างเพื่อการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง CQI (FB 04.03.01) และเอกสาร
อื่นที่เกี่ยวข้องฉบับแก้ไข จำนวน 4 ชุด โดยเข้าเล่มแบบสันรูดหรือเข้าเล่มด้วยคลิปดำ มาที่สำนักงานฯ พร้อม
ส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์มาที่ irb.somdet@gmail.com ภายใน 30 วัน หลังจากได้รับใบแจ้งผลการพิจารณา 
เพื่อส่งให้คณะกรรมการฯ ทบทวนในครั้งแรก พิจารณาและสรุปผล เสนอต่อประธานคณะกรรมการฯ เพื่อ
รับรองต่อไป ซึ่งจะเก็บไว้ที่สำนักงานฯ 1 ชุด หากไม่ส่งกลับมาภายในระยะเวลาที่กำหนดจะต้องเข้าพิจารณา
แบบโครงการวิจัยครั้งแรก  
   5.10.5.3 สมควรปรับปรุงโครงการ และเสนอพิ จารณาแบบแบบเต็มชุด          
(full board) หมายถึง ผู้วจิัยต้องดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัย/เอกสารที่เกี่ยวข้องตามคำแนะนำ
ของคณะกรรมการฯ ตามประเด็นซึ่งเกีย่วข้องกับ study design & ICF เช่น 
    1) ความยุติธรรมในการมีกลุ่มยาหลอก หยุดการรักษาปัจจุบัน กรณีผู้ป่วย
เป็นกลุ่มควบคุม 
   2) ความยุติธรรมในการเลือกทดลองในกลุ่มเด็ก 
   3) ทบทวนสมมุติฐานการวิจัย/ระเบียบวิธีวิจัย 
   4) ให้ข้อมลูเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัตถการ/กระบวนการที่กลุ่มควบคุมจะได้รับ 
   5) ให้ข้อมูลเรื่องความเสี่ยงอย่างพอเพียง 
   6) เวลาและสิ่งแวดล้อมที่จะใช้ในการได้มาของความยินยอมเข้าร่วมการ
การวิจัยของผู้ป่วย 
   7) แผนติดตามค้นหา/ป้องกันความเสี่ยง ให้ข้อมูลจำนวนความเสี่ยงในการ
วิจัยก่อนที่คณะกรรมการฯ จะพิจารณา เมื่อมีเงื่อนไข กระบวนการที่ตรวจสอบต้องเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการที่รับรองของคณะกรรมการฯ ด้วย การมอบหมายของประธานคณะกรรมการฯ 

mailto:irb.somdet@gmail.com
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   ผู้วิจัยส่งแบบสรุปการแก้ไขโครงร่างการวิจยั (FB 04.07) โครงร่างการวิจัยฉบับแก้ไข 
(FB 04.03) หรือแบบเสนอโครงร่างเพื่อการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง CQI (FB 04.03.01) และเอกสารอื่น
ที่เกี่ยวข้องฉบับแก้ไข จำนวน 8 ชุด โดยเข้าเล่มแบบสันรูดหรือเข้าเล่มด้วยคลิปดำ มาที่สำนักงานฯ พร้อมส่ง
ไฟล์อเิล็กทรอนิกส์มาที่ irb.somdet@gmail.com ภายใน 30 วันหลังจากไดร้ับใบแจ้งผลการพิจารณา เพื่อส่ง
ให้คณะกรรมการฯ ที่ทบทวนในครั้งแรกพิจารณา และนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งต่อไป 
หากไมส่่งกลับมาภายในกำหนด ผู้วิจัยจะต้องดำเนินการขอพิจารณาแบบโครงการวิจัยครั้งแรก 
    ในกรณีผู้วิจัยมีความประสงค์เข้าชี้แจงโครงการวิจัยโดยวาจาสามารถกระทำโดย
ผู้วิจัยทำหนังสือแจ้งต่อประธานคณะกรรมการฯ โดยประธานคณะกรรมการฯมอบหมายให้ประธานที่พิจารณา
การวิจัยในครั้งนั้นเป็นผู้พิจารณาว่าสามารถให้เข้าชี้แจงหรือไม่ ในกรณีที่อนุมัติให้เข้าช้ีแจง ซึ่งการเข้าชี้แจงมา
พร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการจะอนุญาตให้ผู้วิจัยหลักเข้าชี้แจงได้จำนวน 1 คน หรือในกรณีที่
จะส่งตัวแทน หรือมีผู้เข้าชี้แจงมากกว่า 1 คน ให้ทำหนังสือช้ีแจงเหตุผลต่อประธานคณะกรรมการฯ  
   5.10.5.4 ไม่สมควรอนุมัติ (disapproval) หมายถึง คณะกรรมการฯ ไม่อนุญาต
ให้ผู้วิจัยดำเนนิการวิจัยได้ตามเกณฑ์การรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน 
   ผู้วิจัยสามารถอุทธรณ์โดยแจ้งความจำนง และเหตุผลโต้แย้งต่อประธานคณะ
กรรมการฯ เป็นลายลักษณ์อักษร ภายใน 30 วันหลังจากได้รับผลการพิจารณาโครงร่างการวิจัย และประธาน
คณะกรรมการฯ ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาและแจ้งผลพิจารณาภายใน 30 วัน เมื่อผู้วิจัย
ได้รับผลการพิจารณาการอุทธรณ์แล้ว ผลการพิจารณาถือเป็นที่สิ้นสุด  
 5.11 การแจ้งผลการพิจารณา  
  5.11.1 เอกสารแจ้งผล 
   5.11.1.1 เมื่อผลการพิจารณาโครงร่างการวิจัย คือ รับรองโดยไม่มีเงื่อนไข (approval) 
    1) เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ประทับตรายางที่มีชื่อ SD.IRB และวันที่ที่รับรอง 
(วันที่ประชุมคณะกรรมการฯ แบบเต็มชุดลงมติรับรอง) ลงบนเอกสารทุกหน้าดังนี้  
    - โครงรา่งการวิจัยและเอกสารที่ได้รับการรับรอง 
    - เอกสารขอความยินยอมโดยได้รับข้อมูล (information sheet และ 
consent form) 
    2) เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เตรียมหนังสือรับรองโครงการวิจัย (FA 04.05) ที่
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการฯ  
   5.11.1.2 เมื่อผลการพิจารณาโครงร่างการวิจัย คือ รับรองในหลักการขอให้มีการ
แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลตามความเห็น เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เตรียมหนังสือแจ้งผลการพิจารณาโครงร่างการวิจัย 
เมื่อผลการพิจารณาคือ รับรองในหลักการขอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลตามความเห็น (FA 04.06) ซึ่ง
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ประกอบด้วยผลการพิจารณา วันที่พิจารณา และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ลงนามโดยประธานคณะ
กรรมการฯ 
   5.11.1.3 เมื่อผลการพิจารณาโครงร่างการวิจัย คือ ยังไม่รับรองจนกว่าจะมีการ
แก้ไขตามข้อเสนอแนะ เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เตรียมหนังสือแจ้งผลการพิจารณาโครงร่างการวิจัยเมื่อผลการ
พิจารณาคือ ยังไม่รับรองจนกว่าจะมีการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ (FA 04.06) ซึ่งประกอบด้วยผลการพิจารณา 
วันที่พจิารณา และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ลงนามโดยประธานคณะกรรมการฯ 

 5.11.1.4 เมื่อผลการพิจารณาโครงร่างการวิจัย คือ ไม่รับรองตามเหตุผลที่ชี้แจง 
(disapproval) เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เตรียมหนังสือแจ้งผลการพิจารณาโครงร่างการวิจัยเมื่อผลการพิจารณา
คือไม่รับรองตามเหตุผลที่ชี้แจง (FA 04.07) ลงนามโดยประธานคณะกรรมการฯ ซึ่งประกอบด้วยผลการ
พิจารณา วันที่พิจารณา เหตุผลที่ไม่รับรอง และต้องมีข้อความ “ท่านสามารถอุทธรณ์ผลการพิจารณาของคณะ
กรรมการฯ โดยแจ้งความจำนง และเหตุผลโต้แย้งต่อประธานคณะกรรมการฯ เป็นลายลักษณ์อักษร” ภายใน 
30 วันหลังจากได้รับผลการพิจารณาโครงร่างการวิจยั  
  5.11.2 วิธีการแจ้งผลและระยะเวลา  
   5.11.2.1 เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ส่งเอกสารแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้วิจัยหลัก/ ผู้ประสาน
โครงร่างการวิจัย ตามที่ผู้วิจัยแจ้งไว้ในแบบเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในคน ภายใน 
14 วันทำการ หลังการประชุมคณะกรรมการฯ โดยต้องลงบันทึก วิธีการแจ้ง ชื่อผู้ส่งและผู้รับ วันเดือนปี เวลา
ที่ส่งและรับ เป็นลายลักษณ์อักษร  
   5.11.2.2 กรณีเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ไม่ได้รับการตอบรับจากผู้วิจัย ภายใน 1 
สัปดาห์ ให้ดำเนินการแจ้งผลอีกครั้ง เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ดำเนินการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และโทรศัพท์
เตือนผู้วจิัยและลงบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร 
 5.12 การดำเนินการเมื่อผู้วิจัยส่งโครงร่างการวิจัยที่รับรองในหลักการขอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อมูลตามความเห็น  
  5.12.1 เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ส่งแบบสรุปการแก้ไขโครงร่างการวิจัย (FB 04.07) โครงร่าง
การวิจัย (FB 04.03) หรือโครงร่างเพื่อการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง CQI (FB 04.03.01) และเอกสารอื่นที่
เกี่ยวข้องฉบับแก้ไข พร้อมแนวทางการพิจารณาโครงร่างการวิจัย (FA 04.03) หรือแนวทางการพิจารณาโครง
ร่างการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง CQI (FA 04.03.01) ให้คณะกรรมการฯ ที่เคยพิจารณา ภายใน 3 วันทำ
การ หลังได้รับโครงร่างการวิจัยครบถว้นสมบูรณ ์
  5.12.2 คณะกรรมการฯ ที่พิจารณา บันทึกความเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และส่งผล
การพิจารณากลับมายังสำนักงานฯ ภายใน 7 วันทำการ ภายหลังจากได้รับโครงร่างการวิจัย ในกรณีที่คณะ
กรรมการฯ ไม่ส่งขอ้เสนอเพ่ิมเติมในเวลาที่กำหนด ถือว่า “สมควรอนุมัติ” 
  5.12.3 เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ส่งโครงร่างการวิจัย และความเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการฯ ให้แก่เลขานุการคณะกรรมการฯ เพื่อดำเนินการต่อไป 
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  5.12.4 ในกรณีที่ผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ผู้พิจารณา คือ รับรอง การแจ้งผลการ
พิจารณาดำเนินตามข้อ 5.11 โดยวันที่รับรองคือวันที่ประธานคณะกรรมการฯ ลงนาม 
  5.12.5 ในกรณีที่ผู้วิจัยหลัก/ ผู้ประสานโครงร่างการวิจัย ไม่ส่งเอกสารโครงร่างการวิจัยฉบับ
แก้ไขกลับมาภายใน 1 เดือน โครงร่างการวิจัยน้ันจะต้องเข้ากระบวนการพิจารณาเช่นเดียวกับโครงร่างการ
วิจัยที่ยื่นขอรับพิจารณาครั้งแรก 
 5.13 การออกใบรับรองการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน 
       5.13.1 การกำหนดระยะเวลาการรับรองโครงร่างการวิจัย โดยมีระยะเวลาการรับรองโครงร่าง
การวิจัย 1 ปี  
  5.13.2 การส่งรายงานความก้าวหน้า โดยกำหนดความถี่ของการส่งรายงานความก้าวหน้า
ของการวจิัย ทั้งนี้ไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง 
       5.14 การจัดเก็บเอกสารโครงร่างการวิจัย  
  5.14.1 เมื่อสิ้นสุดการประชุม เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เก็บโครงร่างการวิจัยและเอกสารที่
เกี่ยวข้องจากคณะกรรมการฯ ทุกคน 
  5.14.2 เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เก็บโครงร่างการวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ชุด เข้า
แฟ้มโครงร่างการวิจัย 
  5.14.3 เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ จัดเก็บหนังสือรับรอง หนังสือแจ้งผลการพิจารณา ไว้ในโครง
ร่างการวิจัยน้ัน ๆ 
  5.14.4 เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ จัดเก็บหลักฐานการส่งข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และการ
ติดต่ออื่น ๆ กับผู้วิจัยไว้ในแฟ้มโครงร่างการวิจัย 
  5.14.5 เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ลงบันทึกข้อมูลของโครงร่างการวิจัยในฐานข้อมูลของ
สำนักงานฯ 
 
6. นิยามศัพท์ 

ไม่มี 
 

7. ภาคผนวก  
 FB 04.01 แบบยืน่ขอรับการพิจารณาจรยิธรรมการวิจัย 
 FB 04.02 แบบตรวจสอบความครบถว้นของโครงร่างการวิจัยโดยผู้วิจัย 
 FB 04.03 โครงร่างการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
 FB 04.03.01 แบบเสนอโครงรา่งเพือ่การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง CQI 
 FB 04.04 เอกสารช้ีแจงหรือเอกสารคำแนะนำการวิจัยแก่กลุ่มตัวอย่าง 
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 FB 04.05 เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัยของกลุ่มตัวอย่าง 
 FB 04.06 แบบฟอร์มเปิดเผยการมีผลประโยชน์ทับซ้อนและทุนวิจัย 
 FB 04.07 แบบสรุปการแก้ไขโครงร่างการวิจัย 
 FA 04.01 แบบตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน 
 FA 04.02 บันทึกเชิญประชุมและวาระการประชุม 
 FA 04.03 แนวทางการพิจารณาโครงร่างการวิจยั 
 FA 04.03.01 แนวทางการพิจารณาโครงร่างการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง CQI 
 FA 04.0 4 หนังสือรับรองโครงการวจิัย 
 FA 04.05 หนังสือแจ้งผลการพิจารณาโครงร่างการวิจัย (กรณผีลการพิจารณาปรับปรุงแก้ไข) 
 FA 04.06 หนังสือแจ้งผลการพิจารณาโครงร่างการวิจัย (กรณผีลการพจิารณาไมส่มควรอนมุัติ) 
  
8. เอกสารอา้งอิง 

8.1 แนวทางจริยธรรมการทำวิจัยในคนในประเทศไทย ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย 
พ.ศ. 2550 

8.2 WHO. Standards and Operational Guidance for Ethics Review of Health-Related 
Research with Human Participants, 2011. 

8.3 World Medical Association.  World Medical Association Declaration of Helsinki: 
ethical principles for medical research involving human subjects. JAMA. 2013; 310 (20):2191-
4. 

8.4 International ethical guidelines for health-related research involving humans 
(CIOMS 2016) [Online]. [cited 2017 July 14]; Available from: https://cioms.ch/shop/product/ 
international-ethical-guidelines-for-health-related-research-involving-humans/ 

8.5  Ada Sue Selwitz. Issues to be addressed in obtaining informed consent involving 
DNA banking and genetic research [Online]. 2014 Jan 29 [cited 2017 July 14]; 

8.6  Available from:  https: / / www. research. uky. edu/ ori/ ORIForms/ D57-Issues-to-
Address-Informed-Consent-in DNA-Genetic-Research.pdf. 

8.7 Department of Health and Human Services. Food and Drug Administration. 
Protection of Human Subjects: Categories of Research that may be Review by the 
institutional Review Board (IRB) through an Expedited Review Procedure. Federal 
Register/Vol.63, No. 216/Monday, November 9, 1998, p.60353. 
 

https://cioms.ch/shop/product/international-ethical-guidelines-for-health-related-research-involving-humans/
https://www.research.uky.edu/ori/ORIForms/D57-Issues-to-Address-Informed-Consent-in%20DNA-Genetic-Research.pdf
https://www.research.uky.edu/ori/ORIForms/D57-Issues-to-Address-Informed-Consent-in%20DNA-Genetic-Research.pdf
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แนวทางการพิจารณาและประเมินโครงร่างการวจิัย 
(Review and assessment protocol) 

 
1. วัตถุประสงค์  
 เพื่อเปน็แนวทางในการพิจารณาและประเมนิโครงร่างการวิจัยที่ส่งเขา้มาเพ่ือพิจารณา  
 
2. ขอบเขต  
 วิธีดำเนินการมาตรฐานครอบคลุมแนวทางการพิจารณาและประเมินโครงร่างการวิจัยทุกฉบับที่ส่งเข้า
มาเพื่อพิจารณาครั้งแรก  
 
3. ความรับผิดชอบ  
 คณะกรรมการฯ ที่มีหน้าที่พิจารณาโครงร่างการวิจัย โดยใช้แนวทางการพิจารณาและแบบประเมิน
โครงร่างการวิจัยที่กําหนด  
 
4. ขั้นตอนการปฏิบัติและผูร้ับผิดชอบ 

ขั้นตอนการปฏิบัต ิ ผู้รับผิดชอบ 
การพิจารณาโครงร่างการวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
คณะกรรมการฯ 

การประเมินและสรุปความเห็น 
 

คณะกรรมการฯ 

 
5. วิธีการปฏบิัติ  
 5.1 การพิจารณาโครงร่างการวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวขอ้ง  
  5.1.1 การพิจารณาโครงร่างการวิจัย (ชื่อภาษาอังกฤษตัวเล็ก ตัวใหญ่ เลือกซักอย่าง) 

5.1.1.1 ชือ่โครงร่างการวิจัย (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)  
   5.1.1.2 ชื่อ - สกุล ผู้วิจัย 
   5.1.1.3 ที่มาของโครงร่างการวิจัย (background) /หลักการและเหตุผล (rational) 
   5.1.1.4 การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง (literature review)  
   5.1.1.5 วัตถุประสงค ์(objective)  
   5.1.1.6 รูปแบบการวิจัย (study design)  
   5.1.1.7 วิธีดำเนินการวิจัย (study procedure) 
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    - ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง/คำนวณขนาดตัวอย่าง  
    - การคัดเลือกอาสาสมัครผู้รับการวิจัยที่เข้าร่วมในโครงการวิจัย (inclusion 
and exclusion criteria)  
    - เกณฑ์การถอนอาสาสมัครออกจากโครงการวิจัย withdrawn/ 
discontinuation criteria)  
    - เกณฑ์การยุตโิครงการวิจัย (termination criteria)    
   5.1.1.8 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยทั้งหมด เช่น แบบสอบถาม แบบบันทึกข้อมูล ฯลฯ 
ระยะเวลาและจํานวนครั้งที่นัดกลุ่มควบคุมหรือกลุ่มที่ใช้ยาหลอก (ถ้ามี) 
   5.1.1.9 ข้อมูลผลิตภัณฑ์ยา และเครื่องมือแพทย์ ถ้ายังไม่เคยใช้ในประเทศ มีการขาย
และใช้ในประเทศผู้ผลิต หรือประเทศอื่น ๆ ประเทศใดบ้าง (ถ้ามี) 

5.1.1.10 การวัดผลการวิจัย (outcome measurement)  
   5.1.1.11 การประเมินความปลอดภัย การเฝ้าระวังและการแก้ไข (safety and 
monitoring) 

5.1.1.12 สถิตทิี่ใช้ในการวิเคราะห ์ 
   5.1.1.13 โครงร่างการวิจัยที่เสนอเพื่อการพิจารณา ได้มีการศึกษาการใช้ในประเทศ
ผู้ผลิต หรือประเทศอื่น ๆ ประเทศใดบ้าง 
   5.1.1.14 ประโยชน์ที่อาสาสมัครผู้รับการวิจัยจะได้รับหลังเสร็จสิ้นการวิจัย (post - 
trial access)  

5.1.1.15 ข้อพจิารณาด้านจริยธรรมการวิจัย (ethical consideration) 
  5.1.2 การพิจารณาการเข้ารว่มของอาสาสมัคร  

5.1.2.1 ไม่มีการบังคับให้เข้ารว่มในโครงร่างการวิจัย (non-coercive recruitment) 
   5.1.2.2 การเคารพในความเป็นส่วนตัวและการรักษาความลับ (privacy and 
confidentiality)  
   5.1.2.3 ความเสี่ยง ได้แก่ อันตรายทางร่างกายหรือการบาดเจ็บ ผลกระทบทาง
จิตใจ และผลกระทบทางดา้นกฎหมาย สังคม และเศรษฐกิจ  

5.1.2.4 ประโยชนท์ี่คาดว่าอาสาสมัครและสังคม จะได้รับ  
   5.1.2.5 กลุ่มบุคคลที่อ่อนแอและเปราะบาง (vulnerable subjects) เหตุผลและ
ความจำเป็นในการศึกษาวิจัยในกลุ่มบุคคลเหล่านั้น  
   5.1.2.6 กลุ่มควบคุมหรือกลุ่มที่ใช้ยาหลอก (placebo) (ถ้ามี) เหตุผลในการศึกษาวิจัย 
ระยะเวลาและอันตรายจากการใชย้าหลอก  

5.1.2.7 หลักเกณฑ์การถอนอาสาสมัครออกจากการวิจัย  
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5.1.2.8 การคาํนึงถึงการดูแลอาสาสมัครทัง้ทางร่างกายและจิตใจ  
5.1.2.9 ความเหมาะสมของคา่ตอบแทน (compensation)  

   5.1.2.10 การรักษาพยาบาลหรือการจ่ายค่าชดเชย เมื่อมีความเสียหาย หรืออันตราย 
หรือความพิการถาวร หรือตายจากการเข้ารว่มในโครงร่างการวิจัย  
   5.1.2.11 การใช้วัตถุทางชีวภาพ (biological materials) การวิจัยทางมนุษย์พันธุศาสตร์ 
(human genetic research)  
   5.1.2.12 การเก็บเนื้อเยื่อ เลือด หรือตัวอย่างชีวภาพอื่น ๆ ไว้เพื่อใช้ในการวิจัยในอนาคต  

  5.1.3 การพิจารณาเอกสารชี้แจงข้อมูลแก่อาสาสมัคร (informed consent)  
   5.1.3.1 พิจารณากระบวนการขอความยินยอมจากอาสาสมัคร 
   5.1.3.2 พิจารณาเอกสารชี้แจงข้อมูลแก่ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย (information sheet) 
และหนังสือแสดงเจตนายินยอมเข่าร่วมการวิจัย (consent form)   

5.1.3.3 พิจารณาส่วนประกอบของเอกสารชี้แจงข้อมูลแก่อาสาสมัคร 
            1) หัวข้อเรื่องที่จะทำการวิจัย 
    2) ระบุว่าโครงการนี้เป็นการวิจัย 
    3) ชื่อ ที่อยู ่แหล่งเงินทุนวิจัย  
    4) สถาบันที่ร่วมในการทำวิจยั 
    5) วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
    6) วิธีการเชิญชวนอาสาสมัครเข้าร่วมในโครงการวิจัย 

       7) เหตุผลที่อาสาสมัครไดร้ับเชิญให้เข้าร่วมในโครงการวิจัย 
          8) กระบวนวิจยัทีผู่้วิจัยและอาสาสมัครจะตอ้งปฏิบัติ 
       9) ระยะเวลาของการวิจัยที่อาสาสมัครแตล่ะคนจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้อง 
           10) จำนวนอาสาสมัครที่เข้าร่วมในโครงการวิจัย 
    11) ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการวิจัย ซึ่งอาจเป็นประโยชน์
โดยตรงแก่อาสาสมัคร ประโยชน์ต่อชุมชนหรือสังคม หรือประโยชน์ทางด้านความรู ้
    12) ความเสี่ยง ความไม่สุขสบาย หรือความไม่สะดวก ที่อาจเกิดขึ้นแก่อาสาสมัคร
ในการเข้าร่วมในโครงการวิจัย 
    13) ทางเลือกหรือกระบวนการรักษาอื่น ๆ ที่อาจจะเป็นประโยชน์แก่อาสาสมัคร
ผู้รับการวิจัยในกรณีที่อาสาสมัครไม่เข้าร่วมในโครงการวิจัย 
          14) ขอบเขตการรักษาความลับของข้อมูลเกี่ยวกับอาสาสมัคร 
    15) การให้ค่าตอบแทนเป็นค่าเดินทาง การเสียเวลา ความไม่สะดวก ความ
ไม่สุขสบาย และรายได้ที่เสียไปจากการเข้าร่วมการวิจัย  
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    16) การให้การรักษาพยาบาลหรือการจ่ายค่าชดเชย เมื่อมีความเสียหาย 
หรืออันตราย หรือความพิการถาวรหรือตายจากการเข้าร่วมในโครงการวิจัย  
    17) อาสาสมัครมีอิสระที่จะปฏิเสธ หรือถอนตัวจากโครงร่างการวิจัยเมื่อใด
ก็ได้ โดยไม่มีผลใด ๆ ต่อการได้รับการรักษาพยาบาลที่ควรจะได้รับตามมาตรฐาน หรือสูญเสียผลประโยชน์ใด ๆ 
    18) การวิจัยทางพันธุศาสตร์จะต้องมีการขอความยินยอม และมีการให้
คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องพันธุกรรม หรือ genetic counseling รวมทั้งการใช้วัตถุทางชีวภาพ และการเก็บเนื้อเยื่อ
หรือเลือด 
    19) การเก็บตัวอย่างที่เหลือจากการวิจัยเพื่อการตรวจเพิ่มเติมในอนาคต 
หรือเพื่อการศึกษาใหม่ในอนาคต ต้องมีการขอความยินยอมเพื่อเก็บตัวอย่างที่เหลือ แต่การใช้ตัวอย่างนั้น
จะต้องย่ืนโครงร่างการวิจัยให้คณะกรรมการฯ ทำการพิจารณาพิจารณา 
    20) บุคคลที่จะติดต่อ ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของผู้วิจัยที่สามารถติดต่อได้
ตลอด 24 ชั่วโมง ในกรณีที่เกิดอันตรายแก่อาสาสมัครผู้รับการวิจัย ซึ่งเป็นผลจากการวิจัย 
    21) หมายเลขโทรศัพท์สำนักงานคณะกรรมการฯ และหมายเลขโทรศัพท์
อนุกรรมการที่อาสาสมัครผู้รับการวิจัยสามารถติดต่อได้  
    22) ภาษาและข้อมูลในเอกสารช้ีแจงข้อมูลแก่ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยจะต้อง
เหมาะสมกับอายุและภาวะของอาสาสมัคร 

5.1.4 พิจารณาผู้วิจัย  
   5.1.4.1 ประวัติผู้วิจัย การศกึษา การฝึกอบรม พื้นฐานอาชีพหรือประสบการณ์การ
ทำงานของผู้วิจัย 
   5.1.4.2 หลักฐานการอบรมการปฏิบัติการวิจัยที่ดี (GCP) หรือการอบรมจริยธรรม
การวิจัย ของผู้วิจัยหลักและผู้วิจัยร่วม 

5.1.4.3 ประสบการณ์การวิจัยและผลงานตีพิมพ ์ 
   5.1.4.4 การเปิดเผยการมีผลประโยชน์ทับซ้อน (conflict of interest) ของผู้วิจัย  
   5.1.4.5 การศึกษาทางคลินิกที่ต้องมีการตัดสินใจทางการแพทย์ ต้องมีแพทย์หรือ
ทันตแพทย์เป็นผู้ร่วมวิจัย 
 5.2 การประเมินและสรุปความเห็น 

  5.2.1 ประเมินความเหมาะสมของผู้วิจัยหลักและทรัพยากรสนับสนุนการทำวิจัยให้สำเรจ็ 
5.2.2 ประเมินโครงร่างการวิจัย 
5.2.3 ประเมินความถูกต้องทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงระเบียบวิธีวิจัย 

  5.2.4 ประเมินด้านจริยธรรมการวิจัย 
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  5.2.5 โครงการวิจัยมีกลุ่มอาสาสมัครที่อ่อนแอและเปราะบาง (vulnerable subjects) เข้า
ร่วมในโครงการวิจัยหรือไม ่
  5.2.6 มีการขอความพร้อมใจ (assent) ของอาสาสมัครผู้รับการวิจัยที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปี ถึง
อายุต่ำกว่า 12 ปี หรือไม ่

  5.2.7 บคุคลที่อ่านเขยีนไม่ได้ สามารถเข้ารว่มในโครงการวิจัยได้หรือไม่ 
  5.2.8 มาตรการให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดอาการไม่พึงประสงค์ (rescue measure) 

5.2.9 การเข้าถึงผลิตภัณฑ์วิจัยเมื่อเสร็จสิ้นโครงการวิจัย 
  5.2.10 การประเมินความพร้อมของสถาบันที่จะดำเนินการวจิัย 
  5.2.11 อัตราส่วนระหวา่งความเสี่ยงและผลประโยชน ์(risk/benefit ratio) เหมาะสมหรือไม ่

  5.2.12 กำหนดความถี่ในการส่งรายงานความก้าวหน้า และการส่งรายงานความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นกับอาสาสมัคร 
  5.2.13 สรุปความเห็น มี 4 แบบ ได้แก่  
   1) สมควรอนุมัติ (approval) หมายถึง วิจัยไม่ต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยให้การ
รับรอง ณ วันที่ประชุมพิจารณา 
   2) สมควรอนุมัติ โดยปรับปรุงแก้ไข (approval after minor revision) (โดยที่การ
รับรองนี้ไม่ต้องพิจารณาอีกครั้งในที่ประชุมคณะกรรมการฯ) หมายถึง วิจัยต้องดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมโครง
ร่างการวิจัย/เอกสารที่เกี่ยวข้องตามคำแนะนำของคณะกรรมการฯ ไม่เกี่ยวข้องกับ study design & ICF เช่น 
    1. ยื่นเอกสารเพ่ิมเติม  
    2. เอกสารยืนยันจากหัวหน้าหน่วยงาน 
    3. แก้ไขสะกดคำ ภาษา 
    4. รายชื่อผู้ร่วมวิจัย/ประวัติผู้วิจัย 
    5. แก้ไขคำย้าย/สลับย่อหน้า 
    6. กรณีเกี่ยวกับผู้ป่วย ผู้ทบทวนควรมีประสบการณ์ในความเสี่ยง การขอ
ความยินยอมเข้าร่วมการวิจัย 
   ผู้วิจัยส่งแบบสรุปการแก้ไขโครงร่างการวิจัย (FB 04.07) โครงร่างการวิจัยฉบับแก้ไข 
(FB 04.03) หรือแบบเสนอโครงร่างเพื่อการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง CQI ฉบับแก้ไข (FB 04.03.01) และ
เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องฉบับแก้ไข โดยเข้าเล่มแบบสันรูดหรือเข้าเล่มด้วยคลิปดำ พร้อมไฟล์อิเล็กทรอนิกส์มาที่ 
irb.somdet@gmail.com  จำนวน 12 ชุด มาที่สำนักงานฯ ภายใน 30 วัน หลังจากได้รับใบแจ้งผลการ
พิจารณา เพื่อส่งให้คณะกรรมการฯ ทบทวนในครั้งแรก พิจารณาและสรุปผล เสนอต่อประธานคณะ
กรรมการฯ เพื่อรับรองต่อไป ซึ่งจะเก็บไว้ที่สำนักงานฯ 1 ชุด หากไม่ส่งกลับมาภายในระยะเวลาที่กำหนด
จะต้องเข้าพิจารณาแบบโครงการวิจัยครั้งแรก 



 

มาตรฐานการดำเนินงานจริยธรรมการวิจัยในคนสถาบันจติเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 

เรื่อง แนวทางการพิจารณาและประเมินโครงร่างการวิจยั SD.IRB.05 version 2 (1 ตลุาคม 2564) 

 

 
37 

 

   3) สมควรปรับปรุงโครงการ และเสนอพิจารณาแบบแบบเต็มชุด (approval after 
major revision) หมายถึงผู้วิจัยต้องดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัย/เอกสารที่ เกี่ยวข้องตาม
คำแนะนำของคณะกรรมการฯ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ study design & ICF เช่น    1. 
ความยุติธรรมในการมีกลุ่มยาหลอก หยุดการรักษาปัจจุบัน กรณีผู้ป่วยเป็นกลุ่มควบคุม 
    2. ความยุติธรรมในการเลือกทดลองในกลุ่มเด็ก 
    3. ทบทวนสมมุติฐานการวิจัย/ ระเบียบวิธีวิจัย 
    4. ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัตถการ/ กระบวนการที่กลุ่มควบคุมจะได้รับ 
    5. ให้ข้อมูลเรื่องความเสี่ยงอย่างพอเพียง 
    6. เวลาและสิ่งแวดล้อมที่จะใช้ในการได้มาของความยินยอมเข้าร่วมการ
การวิจัยของผู้ป่วย 
    7. แผนติดตามค้นหา/ ป้องกันความเสี่ยง ให้ข้อมูลจำนวนความเสี่ยงในการ
วิจัยก่อนที่คณะกรรมการฯ จะพิจารณาเมื่ อมีเงื่อนไข กระบวนการที่ตรวจสอบต้องเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการที่รับรองของคณะกรรมการฯ ด้วย การมอบหมายของประธานคณะกรรมการฯ 
   ผู้วิจัยส่งแบบสรุปการแก้ไขโครงร่างการวิจัย (FB 04.07) โครงร่างการวิจัยฉบับแก้ไข 
(FB 04.03) หรือแบบเสนอโครงร่างเพื่อการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง CQI ฉบับแก้ไข  (FB 04.03.01) และ
เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องฉบับแก้ไข (ในกรณีที่คณะกรรมกรพิจารณาให้เข้าแบบเต็มชุด) โดยเข้าเล่มแบบสันรูด
หรือเข้าเล่มด้วยคลิปดำ พร้อมไฟล์อิเล็กทรอนิกส์มาที่  irb.somdet@gmail.com จำนวน 12 ชุด มาที่
สำนักงานฯ ภายใน 30 วันหลังจากได้รับใบแจ้งผลการพิจารณา เพื่อส่งให้คณะกรรมการฯ ที่ทบทวนในครั้ง
แรกพิจารณา และนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งต่อไป หากไม่ส่งกลับมาภายในกำหนด 
ผู้วิจัยจะต้องดำเนินการขอพิจารณาแบบโครงการวิจัยครั้งแรก 
   4) ไม่สมควรอนุมัติ (disapproval) หมายถึง คณะกรรมการฯ ไม่อนุญาตผู้วิจัย
ดำเนินการวิจัยได้ตามเกณฑ์การรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน 
 
6. นิยามศัพท ์

อาสาสมัครที่อ่อนแอและเปราะบาง (vulnerable subjects) หมายถึง บุคคลซึ่งอาจถูกชักจูงให้
เข้าร่วมการวิจัย (ทางคลินิก) ได้โดยง่ายด้วยความหวังว่า จะได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมการวิจัย ไม่ว่าจะ
สมเหตุสมผลหรือไม่ก็ตาม หรือเป็นผู้ที่ตอบตกลงเข้าร่วมการวิจัยเพราะเกรงกลัวว่าจะถูกกลั่นแกล้งจากผู้ มี
อำนาจเหนือกว่าหากปฏิเสธ ตัวอย่างเช่น ผู้ที่อยู่ในองค์กรที่มีการบังคับบัญชา ตามลำดับชั้น เช่น นักศึกษา
แพทย์ นักศึกษาเภสัชศาสตร์ นักศึกษาทันตแพทย์ และนักศึกษาพยาบาล บุคลากรระดับล่างของโรงพยาบาล 
และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ลูกจ้างบริษัทยา ทหาร และผู้ต้องขัง นอกจากนี้ ยังรวมถึงผู้ป่วยซึ่งเป็นโรคที่ไม่
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สามารถรักษาให้หายขาดได้ ผู้ป่วยในสถานคนชรา คนตกงาน หรือ คนยากจน ผู้ป่วยในสภาวะฉุกเฉิน เผ่าพันธ์ุ
ชนกลุ่มน้อย ผู้ไม่มีที่อยู่อาศัย ผู้เร่ร่อน ผู้อพยพ ผู้เยาว์ และ ผู้ที่ไม่สามารถให้ความยินยอมด้วยตนเอง 

ระดับความเสีย่ง (risk categories) ระดับความเสี่ยงแบ่งเป็น 4 ระดับ ได้แก่  
  1) มีความเสี่ยงไม่เกินความเสี่ยงเล็กน้อย  

2) มีความเสี่ยงเกินกว่าความเสี่ยงเล็กน้อย แต่มีประโยชน์ต่อตัวอาสาสมัครโดยตรง 
  3) มีความเสี่ยงเกินกว่าความเสี่ยงเล็กน้อย และไม่มีประโยชน์ต่อตัวอาสาสมัครโดยตรง แต่มี
ความเป็นไปได้ที่จะได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคหรือสภาวะที่อาสาสมัครเป็นอยู่ 
  4)  มีความเสี่ยงและประโยชน์ไม่ตรงกับที่กล่าวมาแล้วทั้งสามข้อ แต่อาจมีโอกาสที่จะเข้าใจ 
หรือป้องกัน หรือบรรเทาปัญหาร้ายแรงที่กระทบสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัคร 
   
7.  ภาคผนวก 
      -   
8.  เอกสารอ้างอิง 

8.1  ICH  Harmonized  Guideline.  Integrated  addendum  to  ICH  E6(R1):  Guidance  for Good  
Clinical Practice E6(R2), 2016.   

8.2  WHO.  Standards  and  Operational  Guidance  for  Ethics  Review  of  Health-
Related Research with Human Participants, 2011.  
8.3  แนวทางจริยธรรมการทำวิจัยในคนในประเทศไทย ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย  

พ.ศ. 2550  
8.4  World Medical Association.  World  Medical  Association  Declaration  of  Helsinki:  

ethical  principles  for  medical  research  involving  human  subjects.  JAMA. 
2013;310(20):2191-4.  

8.5  International  ethical  guidelines  for  health-related  research  involving  humans  
(CIOMS  2016)  [Online].  [cited  2017  July  14];  Available  from: 
https://cioms.ch/shop/product/international-ethical-guidelines-for-health-related-research-
involving-humans/  
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การประชุมพิจารณาโครงร่างการวิจัยแบบเต็มชุด (Full board review) 
 

1. วัตถุประสงค์  
เพื่อเปน็แนวทางให้คณะกรรมการฯ พิจารณาโครงร่างการวิจัยในที่ประชุม  
 

2. ขอบเขต  
วิธีดําเนินการมาตรฐาน ครอบคลุมขั้นตอนการพิจารณาโครงร่างการวิจัย ทุกโครงการที่ส่งเข้ามาเพื่อ

พิจารณาเป็นครั้งแรก และที่ส่งเข้ามาเพื่อพิจารณาใหม่ภายหลังการปรับปรุงแก้ไข ในที่ประชุมคณะกรรมการฯ 
 

3. ความรับผิดชอบ  
3.1 คณะกรรมการฯ ที่ได้รับมอบหมาย นำเสนอสรุปผลการพิจารณาและข้อคิดเห็น  
3.2 ที่ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาโครงร่างการวิจัย ลงมติ กำหนดระยะเวลาการรับรองโครงร่าง

การวิจัย และความถี่ของการส่งรายงานความก้าวหน้าการวิจัย   
 

4. ขั้นตอนการปฏิบัติและผูร้ับผิดชอบ 
ขั้นตอนการปฏิบัต ิ ผู้รับผิดชอบ 

ยื่นเอกสารโครงร่างการวิจัย 
 (ภายในวันที่ 5 ของแต่ละเดอืน ก่อนเวลา 12.00น.) 

(ตามเอกสาร IRB.SD 04) 
 

ผู้วิจัย 

การรับและตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร  
(ตามเอกสาร IRB.SD 04) 

 

เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 

การพิจารณารูปแบบการพิจารณาและกรรมการที่พิจารณา 
(ตามเอกสาร IRB.SD 04) 

 

เลขานุการคณะกรรมการฯ 
หรือผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ 

ส่งโครงร่างการวิจัยให้กับคณะกรรรมการฯ เพื่อพิจารณา 
(ตามเอกสาร IRB.SD 04) 

 

เลขานุการคณะกรรมการฯ 
หรือผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ 
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ขั้นตอนการปฏิบัต ิ ผู้รับผิดชอบ 
  ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาโครงร่างการวิจัย 

(ข้อ 5.1 – 5.3) 
 

คณะกรรมการฯ 

แจ้งผลการประชุมให้กับผู้วิจยั (ข้อ 5.4) 
 

เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 

แก้ไขโครงรา่งการวิจัย หลังจากได้รับการแจ้งผล 
 

ผู้วิจัย 

พิจารณาการแก้ไขโครงร่างการวิจัย (ข้อ 5.5) 
 

เลขานุการคณะกรรมการฯ 
หรือผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ 

เมื่อโครงร่างการวิจัยได้ผลสรุปสุดท้ายของการพิจารณา  
ออกเอกสารใบรับรองฯ (ข้อ 5.6) 

 

เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 

แจ้งผลกับผู้วิจยั (ข้อ 5.7) 
 

เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 

การจัดเก็บเอกสารโครงร่างการวิจยั (ข้อ 5.8) 
 

เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 

 
5. วิธีการปฏิบัติ  
      5.1 การประชุมพิจารณาโครงร่างการวิจัยแบบเต็มชุด (full board review)  
  5.1.1 โครงร่างการวิจัยที่เข้ารับการพิจารณาแบบเต็มชุด จะเป็นไปตามวาระหรือกำหนดการ
ประชุมปกติและมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม โดยเป็นไปตาม IRB-SD-17 กำหนดเวลาการพิจารณาตั้งแต่
การรับโครงร่างการวิจัยครั้งแรก จนถึงแจ้งมตคิรั้งแรกแก่ผู้วิจัย ภายใน 45 วันทำการ  
  5.1.2 เป็นโครงร่างการวิจัยที่ไม่สามารถนำเข้าพิจารณาแบบเร็วได ้

5.1.3 เป็นโครงรา่งการวิจัยที่มีความเสี่ยงมากกว่าความเสี่ยงน้อย (minimal risks)  
  5.1.4 โครงร่างการวิจัยในกลุ่มอ่อนแอ และเปราะบาง (vulnerable subject) เช่น ผู้ป่วยจิตเวช
ที่เป็นผู้ป่วยในทั้งหมด 

5.2 การนำเสนอผลการพิจารณาโครงร่างการวิจัย  
  5.2.1 คณะกรรมการฯ ที่เป็นผู้วิจัย ผู้วิจัยร่วม ที่ปรึกษาหรอืมีผลประโยชน์ทับซ้อน (conflict 
of interest) กับโครงร่างการวิจัยต้องออกจากที่ประชุมขณะที่มีการพิจารณาโครงร่างการวิจัยน้ัน ๆ  
  5.2.2 คณะกรรมการฯ ได้รับมอบหมายคนที่ 1 นำเสนอโครงร่างการวิจัยโดยย่อ พร้อมทั้งผล
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การวิเคราะห์และสรุปข้อคิดเห็น ตามแนวทางการพิจารณาโครงร่างการวิจัย (FA 04.03)  
  5.2.3 คณะกรรมการฯ ได้รับมอบหมายคนที่ 2 นำเสนอข้อมูลเพิ่มเติม ผลการวิเคราะห์
เพิ่มเติมและสรุปข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม ตามแนวทางการพิจารณาโครงร่างการวิจัย (FA 04.03) 
  5.2.4 คณะกรรมการฯ ได้รับมอบหมายคนที่ 3 นำเสนอข้อมูลเพิ่มเติม ผลการวิเคราะห์
เพิ่มเติมและสรุปข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม ตามแนวทางการพิจารณาโครงร่างการวิจัย (FA 04.03) 
  5.2.5 คณะกรรมการฯ ได้รับมอบหมายคนที่ 4 นำเสนอข้อมูลเพิ่มเติม ผลการวิเคราะห์
เพิ่มเติมและสรุปข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม ตามแนวทางการพิจารณาโครงร่างการวิจัย (FA 04.03) 
  5.2.6 คณะกรรมการฯ ได้รับมอบหมายคนที่ 5 นำเสนอผลการวิเคราะห์และสรุปข้อคิดเห็น
เกี่ยวกับเอกสารชี้แจงหรือเอกสารคำแนะนำการวิจัยแก่กลุ่มตัวอย่าง (FB 04.04) และเอกสารแสดงความ
ยินยอมเข้าร่วมการวิจัยของกลุ่มตัวอย่าง (FB 04.05) 
  5.2.7 ประธานคณะกรรมการฯ เปิดโอกาสให้คณะกรรมการฯ ที่เข้าประชุม อภิปรายและ
แสดงความคิดเห็น เรียงลำดับตามหัวข้อดังนี้ scientific, ethic และเอกสารแสดงความยินยอม (informed 
consent form: ICF) 

  5.2.8 ผู้วจิัย / ผู้แทนจะได้รบัเชิญมาชี้แจงหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อ  
  5.2.8.1 กรณีมี specific issue เช่น ระเบียบวิธีวิจัยที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมจะเชิญ

ให้ข้อมูลเพิ่มเติม 
  5.2.8.2 กรณีโครงการที่เข้าพิจารณาแบบ full board ครั้งที่ 1 แล้วยังมีข้อสงสัยจะ

เชิญผู้วิจัยหลัก / ผู้แทน จำนวน 1 คนเข้าช้ีแจง 
 5.2.9 ในกรณีผู้วิจัยมีความประสงค์เข้าชี้แจงโครงการวิจัยโดยวาจาสามารถกระทำโดยผู้วิจัย

ทำหนังสือแจ้งต่อประธานคณะกรรมการฯ โดยประธานคณะกรรมการฯมอบหมายให้ประธานที่พิจารณาการ
วิจัยในครั้งนั้นเป็นผู้พิจารณาว่าสามารถให้เข้าชี้แจงหรือไม่ ในกรณีที่อนุมัติให้เข้าชี้แจง ซึ่งก ารเข้าชี้แจงมา
พร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการจะอนุญาตให้ผู้วิจัยหลักเข้าชี้แจงได้จำนวน 1 คน หรือในกรณีที่
จะส่งตัวแทน หรือมีผู้เข้าชี้แจงมากกว่า 1 คน ให้ทำหนังสือชี้แจงเหตุผลต่อประธานคณะกรรมการฯ 
       5.3 การพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการฯ 
  คณะกรรมการฯ พิจารณาโครงร่างการวิจัยตามแนวทางการพิจารณาและประเมินโครงร่าง
การวิจัย (IRB-SD-05) ในหัวข้อต่อไปน้ี 

5.3.1 โครงร่างการวิจัย 
   5.3.1.1 ประเมินความถูกต้องทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งระเบียบวิธีวิจัย 

   5.3.1.2 ประเมินด้านจริยธรรมการวิจัย เช่น การศึกษาในกลุ่มอาสาสมัครที่อ่อนแอ 
และเปราะบาง (vulnerable subjects) การทดลองยาที่ต้องใช้ยาหลอก เป็นต้น 

5.3.2 เอกสารชี้แจงและเอกสารการให้ความยินยอมเข้าเป็นอาสาสมัครโครงร่างการวิจัย 
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5.3.3 ผู้วิจัยและสถาบัน/หน่วยงานที่สังกัด 
  5.3.3.1 ความเหมาะสมของผู้วิจัยหลัก 

   5.3.3.2 ความพร้อมของสถาบัน/หน่วยงานที่ลงดำเนินการวิจัย และกลุ่มตัวอย่างที่
จะศึกษา 
   5.3.3.3 ทรัพยากรในการสนับสนุนให้การวิจัยสำเร็จ 

5.3.4 ระดับความเสี่ยง 
5.3.5 อัตราส่วนระหว่างความเสี่ยงและประโยชน์ 

     5.4 การลงมติและสรปุผลการพิจารณา 
 การลงมติของที่ประชุมคณะกรรมการฯ จะต้องได้รับความเห็นเป็นเห็นพ้องต้องกัน (consensus) โดย
จะระบุเป็นข้อใดข้อหน่ึงดังต่อไปน้ี 
  5.4.1 สมควรอนุมติั 
  5.4.2 สมควรอนุมัติ โดยปรับปรุงแก้ไข 
  5.4.3 สมควรปรับปรุงโครงการ และเสนอพิจารณาแบบแบบเต็มชุด (full board) 
  5.4.4 ไม่สมควรอนุมัต ิ
 ในกรณีที่ผู้วิจัยได้รับมติผลการพิจารณาเป็น สมควรอนุมัติ โดยปรับปรุงแก้ไข และสมควรปรับปรุง
โครงการ และเสนอพิจารณาแบบแบบเต็มชุด (full board) ผู้วิจัยจะต้องส่งผลการแก้ไขภายใน 30 วัน นับ
จากวันที่ได้รับผลการพิจารณา 
 ในกรณีที่ผู้วิจัยได้รับมติผลการพิจารณาเป็นไม่สมควรอนุมัติ ผู้วิจัยสามารถอุทธรณ์โดยแจ้งความจำนง 
และเหตุผลโต้แย้งต่อประธานคณะกรรมการฯ เป็นลายลักษณ์อักษร ภายใน 30 วันหลังจากได้รับผลการ
พิจารณาโครงร่างการวิจัย และประธานคณะกรรมการฯ ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาและ
แจ้งผลพิจารณาภายใน 30 วัน เมื่อผู้วิจัยได้รับผลการพิจารณาการอุทธรณ์แล้ว ผลการพิจารณาถือเป็นที่
สิ้นสุด 

5.5 การดำเนนิการเมื่อผู้วิจยัส่งโครงร่างการวิจัยที่ปรับปรุงแก้ไขเข้ามาเพื่อรับรอง  
เลขานุการคณะกรรมการฯ (หรือผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ) พิจารณาการแก้ไข คำชี้แจงของ

ผู้วิจัยแล้วสรุปผลการพิจารณาครั้งสดุท้าย  
 5.6 การออกใบรับรองการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน 
       5.6.1 การกำหนดระยะเวลาการรับรองโครงร่างการวิจัย โดยมีระยะเวลาการรับรองโครงร่าง
การวิจัย 1 ปี  
  5.6.2 การส่งรายงานความก้าวหน้า โดยกำหนดความถี่ของการส่งรายงานความก้าวหน้าของ
การวจิัย ทั้งนี้ไม่นอ้ยกว่าปีละ 1 ครั้ง 
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5.7 การแจง้ผลการพิจารณาโครงร่างการวิจัยเมื่อเสร็จสิ้นเรียบร้อย 
เลขานุการฯ และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ แจ้งผลสรุปสุดท้ายของการพิจารณา ถ้าให้การรับรองด้าน

จริยธรรมของโครงร่างการวิจัยและเอกสารต่าง ๆ ให้ระบุฉบับ (version) ของเอกสารที่ให้การรับรอง พร้อมออก 
certificate of approval และสง่ใหผู้้วิจัยภายใน 14 วันทำการหลังการสรุปผลครั้งสุดท้าย 

5.8 การเก็บเอกสารที่เกี่ยวกับโครงร่างการวิจัย  
เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เก็บรวบรวมเอกสารต่าง ๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับโครงร่างการวิจัยตาม IRB-SD-16 
 

6. นิยามศัพท์ 
ไม่ม ี
 

7.  ภาคผนวก  
 FA 04.03 แนวทางการพิจารณาโครงร่างการวิจัย 
 FB 04.04 เอกสารช้ีแจงหรือเอกสารคำแนะนำการวิจัยแก่กลุ่มตัวอย่าง 
 FB 04.05 เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัยของกลุ่มตัวอย่าง 
 
8. เอกสารอา้งอิง  

8.1 ICH Good Clinical Practice Guideline (1996). ฉบับภาษาไทย (ปรับปรุงใหม่) โดยสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552 

8.2 แนวทางจริยธรรมการทำวิจัยในคน ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ. 2550 
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การพิจารณาโครงร่างการวิจัยแบบเร็ว (Expedited review) 
 

1. วัตถุประสงค์  
  เพื่อเป็นแนวทางในการคัดเลือก การพิจารณาตัดสิน และการอนุมัติโครงร่างการวิจัยแบบเร็ว (expedited 

review)  
 
2. ขอบเขต  

วิธีดําเนินการมาตรฐานครอบคลุมการคัดเลือกโครงร่างการวิจัยหรือรายงานที่จะพิจารณาแบบเร็วโดยคณะ
กรรมการฯ ที่ได้รับมอบหมาย นำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการฯ แจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้วิจัย และอนุมัติโครง
ร่างการวิจัย  

 
3. ความรับผิดชอบ  

3.1 ประธานคณะกรรมการฯ ลงนามในหนังสือรับรอง 
3.2 เลขานุการคณะกรรมการฯ เป็นผู้เลือกคณะกรรมการฯ ทำหน้าทีพิ่จารณาโครงร่างการวิจัย  
3.3 คณะกรรมการฯ ที่ได้รับมอบหมาย ทำหน้าทีพ่ิจารณาและสรุปผลการพิจารณา 
3.4 เลขานุการคณะกรรมการฯ รวบรวมผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ นำเสนอผลการพิจารณา

ต่อประธานคณะกรรมการฯ   
3.5 เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เตรียมหนังสือรับรอง และหนังสือแจ้งผลการพิจารณา  
3.6 เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ส่งผลการพิจารณาหรือหนังสือรับรองให้แก่ผู้วิจัย และจัดเก็บเอกสารโครงร่าง

การวิจัย 
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4. ขัน้ตอนการปฏิบัตแิละผูร้ับผิดชอบ 
ขั้นตอนการปฏิบัต ิ ผู้รับผิดชอบ 

ยื่นเอกสารโครงร่างการวิจัย 
 (ภายในวันที่ 5 ของแต่ละเดอืน ก่อนเวลา 12.00น.) 

(ตามเอกสาร IRB.SD 04) 
 

ผู้วิจัย 

การรับและตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร  
(ตามเอกสาร IRB.SD 04) 

 

เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 

การพิจารณารูปแบบการพิจารณาและกรรมการที่พิจารณา 
(ตามเอกสาร IRB.SD 04) 

 

เลขานุการคณะกรรมการฯ 
หรือผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ 

การส่งโครงรา่งการวิจัยให้กับคณะกรรรมการฯ เพื่อพิจารณา 
 

เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 

การพิจารณาโครงร่างการวิจัย 
 

คณะกรรรมการฯ 

แจ้งผลการพิจารณาให้กับผู้วิจัย 
 

เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 

แก้ไขโครงร่างการวิจัย หลังจากได้รับการแจ้งผล และส่งกลับ 
 

ผู้วิจัย 

พิจารณาการแกไ้ขโครงร่างการวิจัย (ข้อ 5.2) 
 

เลขานุการคณะกรรมการฯ 
หรือผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ 

เมื่อโครงร่างการวิจัยได้ผลสรุปสุดท้ายของการพิจารณา  
ออกเอกสารใบรับรองฯ (ข้อ 5.3) 

 

เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 

แจ้งผลกับผู้วิจยั (ข้อ 5.4) 
 

เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 

การจัดเก็บเอกสารโครงร่างการวิจัย (ข้อ 5.5) เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 
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5. วิธีการปฏบิัติ  
5.1 การคัดเลอืกโครงร่างการวิจัยทีเ่ข้าขา่ยพิจารณาแบบเร็ว 
โครงร่างการวิจัยที่เข้ารับการพิจารณาแบบเร็ว กำหนดระยะเวลาการพิจารณาตั้งแต่รับโครงร่างการวิจัย

ครั้งแรกจนถึงแจ้งมติแก่ผู้วิจัย ภายใน 30 วันทำการ มีหลักการคัดเลือกโครงร่างการวิจัยดังนี ้
  5.1.1 เป็นโครงร่างการวิจัยที่มีความเสี่ยงน้อย (minimal risks) หรือไม่เกินความเสี่ยงน้อย คือ 
มีความเสี่ยงไม่มากกว่าความเสี่ยงในชีวิตประจำวัน ได้แก ่
   1) โครงร่างการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเก็บตัวอย่างเลือดโดยเก็บจาก 
   - การเจาะปลายนิ้ว ส้นเท้า ใบหู และการเก็บตัวอย่างเลือดต้องไม่เกิน 2 ครั้งต่อวัน 
       - หลอดเลือดดำของผู้ใหญ่สุขภาพดี ไม่รวมสตรีตั้งครรภ์ เก็บตัวอย่างเลือดได้ไม่เกิน 20 
มิลลิลิตร และการเก็บตัวอย่างเลือดต้องไม่เกิน 2 ครั้ง 
   2) โครงร่างการวิจัยที่ต้องการเก็บตัวอย่างทางชีวภาพเพื่อวิจัยด้วยวิธีไม่รุกล้ำร่างกาย
และไม่ทำให้เกิดการบาดเจ็บแก่อาสาสมัคร เช่น  
       - ปัสสาวะ อุจจาระ เหง่ือ น้ำมูก น้ำลาย 
       - คราบจุลินทรีย์ หินน้ำลายเหนือเหงือก และใต้เหงือก โดยวิธีการเก็บที่จัดเตรียมไว้ ไม่
รุกล้ำเกินกว่าการขูดหินน้ำลายที่ตัวฟันตามมาตรการป้องกันปกติ และการดำเนินการจนเสร็จสิ้นสอดคล้องกับ
วิธีการป้องกันโรคซึ่งเป็นที่ยอมรับ 
       - เสมหะที่ได้จากการบ้วน หรือหลังจากการทำ saline mist nebulization 
   3) โครงร่างการวิจัยในผู้ป่วยจิตเวช กรณีผู้ป่วยจิตเวชประเภทผู้ป่วยนอกที่ไม่มากกว่า
การบริการปกติ ได้แก่ แบบคัดกรอง/แบบประเมิน การให้คำปรึกษาเรื่องการใช้ยา การให้คำปรึกษาสุขภาพจิต
เบื้องต้น (ทั้งนี้ไม่รวมการบริบาลทางเภสัชกรรม การทำ Motivation interviewing (MI) ในผู้ป่วย และการให้
คำปรึกษาเฉพาะโรค การวัดระดับสติปัญญาและการทำแบบทดสอบทางจิตวิทยา) 
   4) โครงร่างการวิจัยที่เป็นบริการปกติตามข้อบ่งชี้ทางคลินิก 
   5) โครงร่างการวิจัยที่เป็นมาตรฐานการรักษาตามบริบทของหน่วยงาน                                        
  5.1.2 ส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัย (protocol amendment) ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมเพียง
เล็กน้อย (minor change) และมีความเสี่ยงน้อยต่ออาสาสมัคร เช่น   

- การแก้ไขการสะกดคำ วันที่ ฉบับที่ และการจัดรูปเล่มใหม่ของโครงร่างการวิจัย หรือ
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ investigator’s brochure 
   - การแก้ไขชื่อผู้ประสานงานโครงร่างการวิจัย เฉพาะส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับชื่อที่ระบุไว้ใน
เอกสารคำชี้แจง 
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   - การแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อความประชาสัมพันธ์เชิญชวนอาสาสมัครเข้าสู่โครงการ 
   - การแก้ไขหรือเพ่ิมเติมวิธีวิเคราะห์ข้อมูล 
   - การแก้ไขหรือเพิ่มเติมสัญญา ข้อตกลงการส่งมอบวัสดุ เอกสารที่ ใช้ในการวิจัย 
(material transfer agreement) 
   - การแก้ไขหรือเพิ่มเติมวิธีดำเนินการวิจัย ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับหัตถการที่มีความเสี่ยงเกิน
ความเสี่ยงน้อย หรือหากเกี่ยวข้องกับหัตถการที่เกินกว่าความเสี่ยงน้อย ก็เป็นหัตถการที่ทำเพื่อจุดประสงค์ของ
การรักษาตามเวชปฏิบัติทั่วไป ไม่ใช่หัตถการเพื่อการวิจัย 
  5.1.3 โครงร่างการวิจัยที่เป็นแบบสอบถามนักศึกษาต่างสถาบัน ซึ่งไม่มีความเสี่ยงหรือมีความ
เสี่ยงน้อยต่ออาสาสมัคร และผ่านการรับรองจากสถาบันต้นสังกัดแล้ว 
  5.1.4 โครงร่างการวิจัยที่มีการสัมภาษณ์ หรือใช้แบบสอบถามและข้อมูลที่เก็บไม่เป็นข้อมูลลับ
หรือข้อมูลที่อ่อนไหว (เช่น ความชอบทางเพศ ความรุนแรงในครอบครัว พฤติกรรมผิดกฎหมาย การทำลายความ
เชื่อของชุมชน) และไม่ก่อผลเสียหายต่อสถานภาพหรือสิทธิส่วนบุคคล และไม่ก้าวล่วงความอ่อนไหวของชุมชนที่
เกี่ยวข้อง 
  5.1.5 โครงร่างการวิจัยที่ทำในสิ่งส่งตรวจที่เหลือจากการตรวจวินิจฉัยตามปกติ และไม่สามารถ
เชื่อมโยงถึงตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของสิ่งส่งตรวจ  
  5.1.6 การวิจัยเกี่ยวกับข้อมูลด้านสุขภาพ หรือตัวอย่างส่งตรวจที่เก็บไว้แล้ว หรือกำลังจะเก็บ
รวบรวมจากเวชระเบียนผู้ป่วย ที่ไม่มีผลกระทบต่ออาสาสมัคร ต่อชุมชน หรือต่อสถาบัน 
  5.1.7 งานวิจัยซึ่งนำผลตรวจที่มีอยู่แล้วมาทำการวิเคราะห์ใหม่ในภาพรวมโดยไม่เชื่อมโยงถึง
ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น วิเคราะห์ผลการตรวจชิ้นเน้ือไตทางพยาธิวิทยา 10 ปีย้อนหลัง 
  5.1.8 งานวิจัยซึ่งนำรายงานผลการวิจัยที่เคยเผยแพร่แล้วหรือข้อมูลที่เป็นสาธารณะ มาวิเคราะห์ใหม่ 

         5.1.9 รายงานผู้ป่วยที่เป็น case series หรือ case report 
 5.1.10 งานประจำสู่ งานวิจั ย  (R2R) ที่ ไม่ ม ากกว่าการบริการปกติหรือความ เสี่ ยงใน

ชีวิตประจำวันตามข้อ 5.1.1 
 5.1.11 การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (continuous quality improvement: CQI) ที่ไม่

มากกว่าการบริการปกติหรือความเสี่ยงในชีวิตประจำวัน ตามขอ้ 5.1.1 
         5.1.12 โครงร่างการวิจัยต่อเนื่องที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯแล้ว  

  5.1.13 โครงร่างการวิจัยที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของกรม
สุขภาพจิต และสำนักการวิจัยแห่งชาต ิ 
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   5.1.13.1 กรณีมีคณะกรรมการจากสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาเข้าร่วม
พิจารณากับหน่วยงานภายนอกอย่างน้อย 1 คน  โครงร่างวิจัยนั้นจะต้องดำเนินการพิจารณาตามมาตรฐานการ
ดำเนินงานจริยธรรมการวิจัยในคนสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา SD.IRB.04 โดยจะได้รับการยกเว้นการ
พิจารณา(Exemption review) 
   5.1.13.2 กรณีไม่มีคณะกรรมการจากสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาเข้าร่วม
พิจารณากับหน่วยงานภายนอก โครงร่างวิจัยนั้นจะต้องดำเนินการพิจารณาตามมาตรฐานการดำเนินงาน
จริยธรรมการวิจัยในคนสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา SD.IRB.04 โดยจะได้รับการพิจารณาแบบเร็วใน
กรณีที่เป็นไปตามข้อ 5.1 และในกรณีที่ไม่เป็นไปตามข้อ 5.1 จะพิจารณาแบบเต็มชุด 
 5.2 การพิจารณาโครงร่างการวิจัยแบบเร็ว 
  5.2.1 เลขานุการฯ (หรือผู้ช่วยเลขานุการฯ) เป็นผู้คัดเลือกคณะกรรมการฯ ให้พิจารณาโครงร่าง
การวิจัยจำนวน 2 คน มีความรูแ้ละประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับโครงร่างการวิจัย ไม่ได้เป็นผู้วิจัย ผู้วิจัยร่วม 
หรือที่ปรึกษา และไม่มีการขัดแย้งทางผลประโยชน์กับโครงร่างการวิจัยน้ัน ๆ  
  5.2.2 เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ จัดส่งเอกสารให้คณะกรรมการฯ ที่ได้รับมอบหมายไม่น้อยกว่า 3 
วันทำการจากวันที่ผู้วิจัยส่งเอกสารครบถ้วน 

5.2.3 เอกสารที่ต้องจัดส่งใหค้ณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้พิจารณา ได้แก่ 
   - โครงร่างการวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

   - แนวทางการพิจารณาโครงรา่งการวิจัย (FA 04.03) หรือแนวทางการพิจารณาโครงร่าง
การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง CQI (FA 04.03.01)   

5.2.4 คณะกรรมการฯ ที่ได้รับมอบหมายพิจารณาโครงร่างการวิจัย บันทึกความเห็นและ
ข้อเสนอแนะในแนวทางการพิจารณาโครงร่างการวิจัย (FA 04.03) หรือแนวทางการพิจารณาโครงร่างการพัฒนา
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง CQI (FA 04.03.01) โดยคณะกรรมการฯ สรุปผลการพิจารณาและข้อเสนอแนะ ส่งคืนให้
เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ภายในเวลา 14 วันทำการ หลังจากได้รับเอกสารโครงร่างการวิจัยจากเจ้าหน้าที่สำนักงาน 

5.3 การสรุปผลการพิจารณา 
ผลการพิจารณาโครงร่างการวิจยัแบบเร็วจะระบุข้อใดข้อหน่ึง ดังนี้  
  5.3.1 สมควรอนุมัต ิ
  5.3.2 สมควรอนุมัต ิโดยปรับปรุงแก้ไข 
  5.3.3 สมควรปรับปรุงโครงการ และเสนอพิจารณาแบบแบบเต็มชุด (full board) 
  5.3.4 ไม่สมควรอนุมัต ิ
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5.4 การแจ้งผลการพิจารณา 
  5.4.1 ประธานคณะกรรมการฯ และผู้อำนวยการสถาบันฯ ลงนามในหนังสือแจ้งผลการพิจารณา 
  5.4.2 เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ส่งหนังสือแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้วิจัย  

 5.5 การเก็บเอกสารที่เกี่ยวกับโครงร่างการวิจัย  
 เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการคณะกรรมการฯ หรือผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่
สำนักงานฯ เก็บรวบรวมเอกสารต่าง ๆ ที่เกีย่วข้องกับโครงร่างการวิจัยตาม SD.IRB.16  
 
 6. นิยามศัพท์ 
 ไม่มี 
 
7.  ภาคผนวก 
 FA 04.03 แนวทางการพิจารณาโครงร่างการวิจัย 
 FA 04.03.01 แนวทางการพิจารณาโครงร่างการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง CQI   
 
8. เอกสารอ้างอิง  

 8.1 ICH Good Clinical Practice Guideline (1996). ฉบับภาษาไทย (ปรับปรุงใหม่) โดยสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552 

8.2 แนวทางจริยธรรมการทำวิจัยในคน ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ. 2550 
8.3 45 CFR 46.101(b), 45 CFR 46.401(b), DOHP 400-4.6 “Non-Human Subject/Non - 

Research Determination” 
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การยกเว้นพิจารณาโครงร่างการวิจัย (Exemption review) 
 

1. วัตถุประสงค์  
เพื่อเป็นแนวทางในการคัดเลือก การพิจารณาตัดสิน และการอนุมัติ โครงร่างการวิจัยที่ได้รับยกเว้น    

การพิจารณาจริยธรรมการวิจัย (exemption review)  
 
2. ขอบเขต  

วิธีดําเนินการมาตรฐานครอบคลุมการคัดเลือกโครงร่างการวิจัยที่สามารถได้รับการยกเว้นการพิจารณา
จริยธรรมการวิจัยการนำเสนอต่อประธานคณะกรรมการฯ เพื่ออนุมัติเหตุผลการยกเว้น  
 
3. ความรับผิดชอบ  
 3.1 ประธานคณะกรรมการฯ และเลขานุการคณะกรรมการฯ (หรือผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ)  
ลงนามในหนังสือรับรอง 

3.2 เลขานุการคณะกรรมการฯ (หรือผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ) เป็นผู้คัดเลือกโครงร่างการวิจัยที่
จะได้รับการยกเว้นพิจารณาจริยธรรม การวิจัย และนำเสนอต่อประธานคณะกรรมการฯ เพื่ออนุมัต ิ

3.3 เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เตรียมหนังสือรับรอง และหนังสือแจ้งผลการพิจารณา  
3.4 เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ กำหนดรหัสโครงร่างการวิจัย ส่งผลการพิจารณาหรือหนังสือรับรองให้แก่ผู้วิจัย 

และจัดเก็บเอกสารโครงร่างการวิจัย 
3.5 เจ้าหน้าที่แจ้งโครงการวิจัยที่ได้รับการยกเว้นให้ที่ประชุมคณะกรรมการฯ รับทราบ 
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4. ขัน้ตอนการปฏิบัต ิ
ขั้นตอนการปฏิบัต ิ ผู้รับผิดชอบ 

ยื่นเอกสารโครงร่างการวิจัย (ภายในวันที่ 5 ของแต่ละเดือน) 
(ตามเอกสาร IRB.SD 04) 

 

ผู้วิจัย 

การรับและตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร  
(ตามเอกสาร IRB.SD 04) 

 

เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 
 
 

การพิจารณารูปแบบการพิจารณาและกรรมการที่พิจารณา 
(ตามเอกสาร IRB.SD 04) 

 

เลขานุการคณะกรรมการฯ 
หรือผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ 

การพิจารณาโครงร่างการวิจัย (ข้อ 5.2) 
 

เลขานุการคณะกรรมการฯ 
หรือผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ 

เมื่อโครงร่างการวิจัยได้ผลสรุปสุดท้ายของการพิจารณา  
ออกเอกสารใบรับรองฯ (ข้อ 5.3) 

 

เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 

แจ้งผลกับผู้วิจยั (ข้อ 5.3) 
 

เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 

การจัดเก็บเอกสารโครงร่างการวิจัย (ข้อ 5.4) เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 
 

 
5. วิธีการปฏบิัติ  

 5.1 การคัดเลือกโครงร่างการวิจัยที่เข้าขา่ยได้รับยกเว้นการพิจารณา  
 เลขานุการคณะกรรมการฯ (หรือผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ) คัดเลือกโครงร่างการวิจัยที่จะได้รับ

ยกเว้นการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย ได้แก่ โครงร่างการวิจัยที่มีลักษณะดังต่อไปน้ี 
5.1.1 การทดสอบเครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดๆ ที่ไม่ได้กระทำกับคน 
5.1.2 การรายงานข้อมูลทางสถิติของหน่วยงาน โดยไม่มีข้อมูลที่เชื่อมโยงถึงบุคคล  
5.1.3 การประเมินการปฏิบัติงาน หรือการประเมินโครงการบริหารจัดการของหน่วยงาน ซึ่งไม่มี

การดำเนินการใด ๆ เป็นรายบุคคล  
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  5.1.4 การประเมินผลด้านการศึกษา หรือ แพทยศาสตร์ศึกษา ซึ่งไม่มีการดำเนินการใด ๆ เป็น
รายบุคคล เช่น การประเมินยุทธศาสตร์ หรือการประเมินประสิทธิผล หรือเปรียบเทียบเทคนิคการเรียนการสอน  

 5.2 การพิจารณาตัดสนิ 
 เลขานุการคณะกรรมการฯ (หรือผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ) พิจารณาโครงร่างการวิจัย หากเห็นชอบ
ในการยกเว้นพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัย จึงนำเสนอต่อประธานคณะกรรมการฯ เพื่อให้ความเห็นชอบ 
       5.3 การแจ้งผลการพิจารณา  

5.3.1 ประธานคณะกรรมการฯ ลงนามในหนังสือรับรองว่า “ดำเนินการวิจัยได้ โดยได้รับการ
ยกเว้นจากการพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมฯ”  
             5.3.2 เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ส่งเอกสารรับรองการยกเว้นพิจารณาจริยธรรมการวิจัย (FA 04.04)
ให้แก่ผู้วิจัยไม่เกิน 10 วันทำการหลังจากที่ได้รับโครงร่างการวิจัยครบถ้วนแล้ว  
      5.4 การจัดเก็บเอกสารโครงร่างการวิจัย 

   เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เก็บรวบรวมเอกสารต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับโครงร่างการวิจัยตาม SD.IRB.16   
 
6. นิยามศัพท์ 
 ไม่มี 
 
7.  ภาคผนวก 
 FA 04.04 หนังสือรับรองโครงการวิจัย 
 
8.  เอกสารอ้างอิง  

8.1 แนวทางจริยธรรมการทำวิจัยในคน ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ. 2550 
8.2 45 CFR 46.101(b), 45 CFR 46.401(b), DOHP 400-4.6 “Non-Human Subject/Non - Research  

Determination” 
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การพิจารณาส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัย 
(Review of protocol amendment) 

 
1. วัตถุประสงค ์
 เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัย (protocol amendment) ที่ได้รับ
การรับรองจากคณะกรรมการฯ แล้ว เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าอาสาสมัครจะได้รับการปกป้องสิทธิและความ
ปลอดภัยตลอดการเข้าร่วมโครงการวิจัย 

 
2. ขอบเขต  
 วิธีดำเนินการมาตรฐานครอบคลุมการพิจารณาโครงร่างการวิจัยที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการฯ 
แต่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัยในเวลาต่อมา และผู้วิจัยส่งรายงานเพื่อแจ้งให้คณะกรรมการฯ พิจารณา
และรับรองก่อนดำเนินการตามที่ได้แก้ไขเพ่ิมเติม 
 
3. ความรับผิดชอบ  
 เลขานุการคณะกรรมการฯ (หรือผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ) และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ มีหน้าที่ใน
การบริหารจัดการเพื่อให้มีการพิจารณาโครงร่างการวิจัยที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งอาจพิจารณาแบบเร็วหรือ
พิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการฯเต็มชุด  
 คณะกรรมการฯ ที่เป็นผู้พิจารณาโครงร่างการวิจัยครั้งแรก ทำหน้าที่พิจารณาโครงร่างการวิจัยที่มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม 
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4. ขั้นตอนการปฏิบัติและผู้รับผิดชอบ 
ขั้นตอนการปฏิบัต ิ ผู้รับผิดชอบ 

การรับรายงานส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัย (ข้อ 5.1) เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 
 

การมอบหมายคณะกรรมการฯพิจารณาโครงร่างการวิจัย (ข้อ 5.2) เลขานุการคณะกรรมการฯ 
(หรือผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ) 

การพิจารณาส่วนแก้ไขเพ่ิมเติมโครงร่างการวิจัย (ข้อ 5.3) คณะกรรมการฯ 
 
 

การพิจารณาและนำเสนอผลการพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการฯ 
(ข้อ 5.4) 

 

คณะกรรมการฯ 
 

การแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้วิจัย (ข้อ 5.5) หัวหน้าสำนักงานฯ 
 

การเก็บเอกสารที่เกี่ยวกับโครงร่างการวิจัย เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 
 
5. วิธีการปฏบิัติ  
 5.1 การรับรายงานส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัย 

5.1.1 เมื่อมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัย ผู้วิจัยหลักต้องส่งหนังสือขอรายงาน (FB 09.01) 
และแบบรายงานส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัย (FB 09.02) และโครงร่างการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (FB 04.03) 
หรือแบบเสนอโครงร่างเพื่อการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง CQI (FB 04.03.01) จำนวน 8 ชุด โดยเข้าเล่มแบบ
สันรูดหรือเข้าเล่มด้วยคลิปดำ พร้อมไฟล์อิเล็กทรอนิกส์มาที่ irb.somdet@gmail.com เพื่อขอรับการพิจารณา
และรับรองจากคณะกรรมการฯ ก่อนดำเนินการตามที่ได้แก้ไขเพ่ิมเติม  
  5.1.2 เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร  
  5.1.3 เลขานุการคณะกรรมการฯ (หรือผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ) เป็นผู้พิจารณาว่าส่วนที่
แก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัยสามารถให้การพิจารณาแบบเร็ว หรือพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการฯ แบบเต็มชุด 
 5.2 การมอบหมายคณะกรรมการฯพิจารณาโครงร่างการวิจัย 
  5.2.1 การพิจารณาโครงร่างการวิจัยที่แก้ไขเพิ่มเติม จะให้คณะกรรมการฯ จำนวน 2 คน ที่เคย
ได้รับมอบหมายในครั้งแรกให้เป็นผูพ้ิจารณาโครงร่างการวิจัยน้ัน ๆ  
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  5.2.2 เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ส่งเอกสารให้คณะกรรมการฯ ภายใน 2 วันทำการ หลังได้รบัเอกสาร
ครบถ้วน ประกอบด้วย 
   1) แบบรายงานส่วนแก้ไขเพิม่เติมโครงร่างการวิจัย (FB 09.02) 
   2) โครงร่างการวิจัยฉบับ/โครงร่างเพื่อการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง CQI (FB 
04.03.01) ฉบับทีค่ณะกรรมการรับรองฯ 
   3) โครงร่างการวิจัยฉบับการแก้ไขเพิ่มเติม/โครงร่างเพื่อการพัฒนาคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง CQI (FB 04.03.01) ฉบับการแก้ไขเพิ่มเติม 
   4) รายงานการประชุมที่พิจารณาโครงร่างการวิจัยครั้งแรก 
   5) ประวัติเอกสารที่เกีย่วข้องกับการวิจัย 
   6) แบบประเมินรายงานส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัย (FA 09.01)  
 5.3 การพิจารณาส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงรา่งการวิจัย   
  5.3.1 คณะกรรมการฯ พิจารณาส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัย  โดยมีหลักการพิจารณาคือ
ในกรณีเป็นการแก้ไขเล็กน้อยหรือไม่เพิ่มความเสี่ยงต่ออาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงร่างการวิจัย ใช้วิธีการพิจารณา
แบบเร็ว (expedited  review) และในกรณีที่มีการแก้ไขที่ส่งผลกระทบต่ออาสาสมัครและไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ระบุใน
วิธีการพิจารณาแบบเร็ว (expedited review) จะนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการฯแบบเต็มชุด (Full 
board) โดยคณะกรรมการที่พิจารณาบันทึกความเห็นและข้อเสนอแนะในแบบประเมินรายงานส่วนแก้ไขเพิ่มเติม
โครงร่างการวิจัย (FA 09.01) 
  5.3.2 ผลการพิจารณาส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัยด้วยวิธีการพิจารณาแบบเร็ว คณะ
กรรมการฯ จะระบุเป็นข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี ้
   1) เห็นชอบ 
   2) เห็นชอบ หลังแก้ไขเล็กน้อย 
   3) นำเข้าพิจารณาในคณะกรรมการฯแบบเต็มชุด (full board) 
  5.3.3 การพิจารณาส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัย ใช้วิธีการพิจารณาแบบเร็ว (expedited  
review) ในกรณีเป็นการแก้ไขเล็กน้อยหรือไม่เพิ่มความเสี่ยงต่ออาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงร่างการวิจัย ให้แจ้งผล
การพิจารณาส่วนแก้ไขเพ่ิมเติมโครงร่างการวิจยัให้คณะกรรมการฯ ทราบในการประชุมครั้งต่อไป 
  5.3.4 คณะกรรมการฯ ผู้พิจารณาส่งแบบประเมินรายงานส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัย 
(FA 09.01) กลับมายังสำนักงานฯ โดย 
   5.3.4.1 การพิจารณาแบบเร็ว คณะกรรมการฯ ส่งผลการพิจารณาคืนสำนักงานฯ 
ภายใน 7 วันทำการ หลังจากที่ได้รับเอกสารส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัย 
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   5.3.4.2 การพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการฯแบบเต็มชุด คณะกรรมการฯ ที่ได้รับ
มอบหมายส่งผลการพิจารณาคืนสำนักงานฯ ภายใน 7 วันทำการ หลังจากที่ได้รับเอกสารส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครง
ร่างการวิจัย และก่อนการประชุมคณะกรรมการฯแบบเต็มชุด 
 5.4 การพิจารณาและนำเสนอผลการพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการฯ 
  5.4.1 ในกรณีการพิจารณาแบบเร็ว คณะกรรมการฯ ที่ได้รับมอบหมายให้พิจารณา ทุกคนให้การ
เห็นชอบโครงร่างการวิจัยที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม เลขานุการคณะกรรมการฯ (หรือผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ) 
นำเสนอความเห็นต่อประธานคณะกรรมการฯ เพื่อลงนามและออกหนังสือรับรองเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงร่าง
การวิจัย (FA 04.05) เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ บรรจุเรื่องการพิจารณาส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัยในวาระการ
ประชุมครั้งตอ่ไป เพื่อให้เลขานุการคณะกรรมการฯ (หรือผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ) แจ้งเพ่ือทราบ 
  5.4.2 ในกรณีที่ไม่สามารถให้การพิจารณาแบบเร็ว เมื่อคณะกรรมการฯ ที่ได้รับมอบหมายให้
พิจารณาเห็นว่าควรนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการฯ หัวหน้าสำนักงานฯ บรรจุเรื่องการพิจารณาส่วน
แก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัยในวาระการประชุมครั้งต่อไป 
  5.4.3 การลงมติการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ในที่ประชุมให้เป็นไปตาม SD.IRB.04 
  5.4.4 ผลการพิจารณาและลงมติส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัย ระบุข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี ้
   1) สมควรอนุมัติ (approval) หมายถึง ผู้วิจัยสามารถดำเนินการวิจัย ตามโครงร่างการ
วิจัยที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม 
   2) สมควรอนุมัติ โดยขอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลตามความเห็น (approval after 
minor revision) หมายถึง ผู้วิจัยต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ แล้ว
ส่งกลบัมาเพื่อให้คณะกรรมการฯ ที่ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบก่อนให้การรับรองตาม SD.IRB.04 
   3) สมควรปรับปรุง และเสนอพิจารณาแบบแบบเต็มชุด (approval after major 
revision) หมายถึง ผู้วิจัยต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเนื้อหาในเอกสารโครงร่างการวิจัย ตาม
ข้อแนะนำของคณะกรรมการฯ แนะนำเข้าพิจารณาใหม่ในที่ประชุมคณะกรรมการฯ 
   4) ไม่สมควรอนุมัติ หมายถึง ผู้วิจัยไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือ
เพิ่มเติมเนื้อหาในเอกสารโครงร่างการวิจัยตามที่เสนอมาใหม่ แต่สามารถดำเนินการวิจัยต่อไปได้ตามโครงร่างการ
วิจัยเดิมที่ได้รับการรับรองก่อนหน้า 
 5.5 การแจ้งผลการพิจารณา 
  5.5.1 การแจ้งผลการพิจารณาให้ดำเนินการแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้วิจัย ตาม SD.IRB.04 
   5.5.2 ระยะเวลาการแจ้งผลขึ้นอยู่กับวิธีการพิจารณา  
   5.5.2.1 การพิจารณาแบบเร็ว ให้ปฏิบัติตาม SD.IRB.07 
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   5.5.2.2 การพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการฯแบบเต็มชุด (Full board) SD.IRB.06  
  5.5.3 ระยะเวลาแจ้งผลเมื่อผู้วิจัยส่งโครงร่างการวิจัยส่วนแก้ไขเพิ่มเติมที่ปรับปรุงแก้ไขตาม
คณะกรรมการฯพิจารณาเข้ามาแล้วให้ดำเนินการตาม SD.IRB.04  
 5.6 การเก็บเอกสารที่เกี่ยวกับโครงร่างการวิจัย  
 เมื่อสิ้นสุดการประชุม เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เก็บรวบรวมเอกสารส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัยที่ส่ง
เข้ามาใหม่ รวมเข้าแฟ้มโครงร่างการวิจัยที่ส่งเข้าพิจารณาครั้งแรก พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลลงในระบบฐาน
ข้อมูลคอมพิวเตอร ์และลงสัญลักษณ์หน้าแฟ้มเพ่ือแสดงสถานะของโครงร่างการวจิัย 
 
6. นิยามศัพท ์

การปรับปรุงแก้ไขโครงร่างการวิจัย (protocol amendment) หมายถึง โครงร่างการวิจัยที่มีการ
เปลีย่นแปลงแก้ไขเพิ่มเติมจากโครงร่างการวิจัยเดิมที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการฯ 

 
การปรับปรุงแก้ไขน้อย (minor changes) การปรับปรุงแก้ไขมาก (major changes) 

     การปรับปรุงแก้ไขโครงการวิจัยเพียงเล็กน้อย 
(minor change) หมายถึง การแก้ไขเพิ่มเติมที่เป็นผล
ให้ความเสี่ยงอาสาสมัครเพิ่มไม่เกิน minimal risk 
หรือไม่ทำให้การประเมินความเสี่ยงต่อผลประโยชน์
เปลีย่นไปอย่างสำคัญ เช่น 

     การแก้ ไขเพิ่ ม เติม โครงการวิจั ยมาก (major 
changes) หมายถึง การแก้ไขเพิ่มเติมที่ เป็นผลให้
ความเสี่ยงอาสาสมัครเพิ่มเกิน minimal risk หรือทำ
ให้การประเมินความเสี่ยงต่อผลประโยชน์เปลี่ยนไป
อย่างสำคัญ เช่น 

     - การเปลี่ยนผู้บริหารโครงการวิจัย 
     - การเปลี่ยนผู้วิจัยหรือทีอ่ยู่ที่ติดต่อได้ 
     - การแก้ไขเปลี่ยนแปลงด้านความยินยอมเล็กน้อย 
     - การเปลี่ยนแปลงเอกสารการศึกษาเล็กน้อย เช่น 
แบบสำรวจ แบบสอบถาม หรือโบรชัวร์ 
     - การเปลี่ยนแปลงด้านการจ่ายค่าชดเชย/
ค่าตอบแทนให้อาสาสมัครที่ไม่เกิดความเสี่ย/
ผลประโยชน์ของการศึกษา 
     - การลดจำนวนและปริมาณของกลุ่มตัวอย่างที่ไม่
เกิดผลกระทบต่อความเสี่ยง/ผลประโยชน์ของ
การศึกษา 

     - การเปลี่ยนเกณฑ์คัดเข้าหรือคดัออกของ
อาสาสมัครที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อความเสี่ยง/
ผลประโยชน์ของการศึกษา 
     - การเปลี่ยนแปลงระเบียบวิธีการวิจัยที่สำคัญเช่น
ลักษณะกลุม่ประชากรใหม่ทำให้กระทบต่อ
วัตถุประสงค์เดิม 
     - การเปลี่ยนแปลงสำคญัที่อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อ
อาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการวิจัย   
     - การแก้ไขประเด็นที่สำคัญในเอกสารข้อมูลชี้แจง
อาสาสมัคร 
     - การเปลีย่นแปลงข้อมูลใหม่หรือแบบสอบถามให้
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การปรับปรุงแก้ไขน้อย (minor changes) การปรับปรุงแก้ไขมาก (major changes) 
     - การแก้ไขคำผิด การแก้ไขรูปแบบการเขยีนที่
ยังคงความหมายเดิม 
     - การขอเพิ่มข้อมูลในการศึกษา (study site)ใหม ่
(ในหลายกรณี แต่ไม่ใช่ทุกกรณี)       
     - การเปลี่ยนแปลงเอกสารตามทีไ่ด้รับการ
ตรวจสอบและอนุมัติโดยคณะกรรมการฯ แล้ว 
     - การขอเพิ่มปริมาณเลือดที่เจาะเกบ็เนื่องจาก
ปริมาตรเดิมไม่พอต่อการวิเคราะห ์

อาสาสมัครที่มคีวามแตกต่างกันอย่างมากจาก
วัตถุประสงค์เดิมที่ได้รับการรับรองจากคณะ
กรรมการฯ แลว้ 
     - มีการปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงด้านแผนการจัดการ
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ของโครงการวิจัย 
     - การเพ่ิมการตรวจทางพันธุกรรม วิธีตรวจใหม่
ทางพันธุกรรม หรือการจัดเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อในคลัง
เพื่อการทดสอบทางพันธุกรรม 
     - การเปลี่ยนแปลงแก้ไขโครงการวิจัยที่กระทบต่อ
ความปลอดภัยของผู้ป่วยอย่างสำคัญ เช่น 
       ก) เปลี่ยนขนาดยา หรือ ระยะเวลาการให้ยา 
หรือ วิธีการให้ยา 
       ข) การลดความถี่การติดตามผล 
       ค) การเปลี่ยนวิธีการเสาะหาอาสาสมัครจนทำให้
กระทบต่อความลับที่อาจถูกเปิดเผย หรือเกิดการ
คุกคาม การเกรงใจ 
       ง) เปลี่ยนวิธีทดลองหรือประชากรที่ศึกษา 
       จ) การเพิ่มการรักษาใหม่หรือตัดการรักษาออก 
       ฉ) การเปลี่ยนเกณฑ์คดัเข้าหรือคัดออก 
       ช) การเปลี่ยนหรือลดจำนวนตัวอย่างเป็นจำนวน
ที่มาก คือ ในกรณีที่จำนวนตัวอย่างเดิมน้อยกว่า 20 
เปลี่ยนแปลงโดยเพิ่มหรือลดเกินห้าคน หรือ ในกรณีที่
จำนวนตัวอย่างมากกว่า 20 มีการเปลีย่นแปลงโดย
เพิ่มหรือลดเกินร้อยละ 20 
       ซ) การเปลี่ยนแปลงลกัษณะกลุ่มตัวอย่างทำให้
กระทบต่อวตัถุประสงค์เดิม หรือ มีการเพิ่มอาสาสมัคร
ที่เปราะบางเข้ามา  
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7. ภาคผนวก     
 FB 09.01 หนังสือขอรายงาน 
 FB 09.02 แบบรายงานส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัย 
 FA 09.01 แบบประเมินรายงานส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัย 
 
8. เอกสารอ้างอิง 
 8.1 ICH Good Clinical Practice Guideline (1996). ฉบับภาษาไทย (ปรับปรุงใหม่) โดยสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552 
 8.2 แนวทางจริยธรรมการทำวิจัยในคน ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ. 2550 
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การพิจารณาความก้าวหน้าของการวิจัย 
(Continuing review of study protocols) 

 
1. วัตถุประสงค์  
 1.1 เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณารายงานความก้าวหน้าโครงร่างการวิจัยที่ได้รับการรับรอง การขอต่อ
อายุการรับรอง หรือขอปิดโครงร่างการวิจัยจากคณะกรรมการฯ   
 1.2 เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณารายงานสรุปผลการวิจัยของโครงร่างการวิจัยที่ได้รับการรับรองจาก
คณะกรรมการฯ เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้น 
 
2. ขอบเขต  
 วิธีดำเนินการมาตรฐาน ครอบคลุมการพิจารณารายงานความก้าวหน้าของโครงร่างการวิจัย และการต่อ
อายุการรับรองโครงร่างการวิจัย หรือขอปิดโครงร่างการวิจัย จากคณะกรรมการฯ 

 
3. ความรับผิดชอบ  
 3.1 คณะกรรมการฯ เป็นผู้กำหนด ความถี่ในการรายงานความก้าวหน้าโครงร่างการวิจัย ตามความ
เหมาะสมกับระดับความเสี่ยง 
 3.2 เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ มีหน้าที่ในการแจ้งเตือนผู้วิจัยล่วงหน้าว่าโครงร่างการวิจัยถึงกำหนดต้องส่ง
รายงานความก้าวหน้า รวมทั้งเตรียมการก่อนการพิจารณา บันทึกการประชุม ทำจดหมายแจ้งผลหรือหนังสือ
รับรองโครงร่างการวิจัยให้แก่ผู้วิจัย และเก็บบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลของสำนักงานฯ  
 3.3 ผู้วิจัยหลักมีหน้าที่ส่งรายงานความก้าวหน้าของการวิจัยให้คณะกรรมการฯ รับทราบเป็นระยะตามที่
คณะกรรมการฯ กำหนด และรายงานเพิ่มเติมเมื่อมีเหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ้นตามที่กำหนดในแนวปฏิบัติการวิจัย
ทางคลินิกที่ดี  
 3.4 เลขานุการคณะกรรมการฯ หรือผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ หรือคณะกรรมการฯ ที่ได้รับ
มอบหมายจากประธานคณะกรรมการฯ มีหน้าที่ทบทวนรายงานความก้าวหน้าการวิจัย และสรุปความเห็นให้แก่ที่
ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาต่ออายุหรือเปลี่ยนแปลงการรับรองโครงร่างการวิจัย   
 3.5 ในกรณีการต่ออายุการรับรอง เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ จะออกเอกสารใบรับรองฉบับใหม่  ซึ่งมี
ระยะเวลารับรอง 1 ปี ลงวันที่ต่อจากวันที่หมดอายุของใบรับรองเดิม แต่ในกรณีที่ผู้วิจัยส่งรายงานความก้าวหน้า
เพื่อต่ออายุเกินกำหนด ให้ลงวันที่รับรองตามวันที่สำนักงานฯ ได้รับเรื่องจากผู้วิจัย 
 



 

มาตรฐานการดำเนินงานจริยธรรมการวิจัยในคนสถาบันจติเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 

เรื่อง การพิจารณาความก้าวหน้าของการวิจัย SD.IRB.10 version 2 (1 ตุลาคม 2564) 

 

 
61 

 

4. ขั้นตอนการปฏิบัติและผู้รับผิดชอบ 
ขั้นตอนการปฏิบัต ิ ผู้รับผิดชอบ 

การกำหนดวันส่งรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย (ข้อ 5.1) 
 

คณะกรรมการฯ 

การแจ้งเตือนผู้วิจัยให้ส่งรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย (ข้อ 5.2) 
 

เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 

การเตรียมการก่อนการทบทวนรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย  
(ข้อ 5.3) 

 

เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 

การพิจารณารายงานความก้าวหน้าของการวิจัย (ข้อ 5.4) เลขานกุารคณะกรรมการฯ 
หรือผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ  

หรือคณะกรรมการฯ ที่ได้รบั
มอบหมาย 

การต่ออายุการรับรอง และการกำหนดความถี่ของการส่งรายงาน
ความก้าวหน้าของโครงร่างการวิจัย (ข้อ 5.5) 

 

คณะกรรมการฯ 

การบันทึกการประชุม (ข้อ 5.6) 
 

เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ และ 
เลขานุการคณะกรรมการฯ 

หรือผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ  
การพิจารณาและการแจ้งผลพิจารณาในที่ประชุม (ข้อ 5.7) 

 
คณะกรรมการฯ 

การแจ้งผลการพิจารณาต่อผู้วิจัย (ข้อ 5.8) เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 
 

การเก็บเอกสารรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย (ข้อ 5.9) เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 
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5. วิธีการปฏบิัติ 
 5.1 การกำหนดวันส่งรายงานความก้าวหน้าของการวิจยั 
  5.1.1 เมื่อพิจารณารับรองโครงร่างการวิจัย คณะกรรมการฯ จะกำหนดความถี่ของการส่ง
รายงานความก้าวหน้าของการวิจัย ไม่น้อยกว่าปีละครั้ง และกำหนดวันส่งรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย 
อย่างน้อย 30 วนั ก่อนวันหมดอายุของการรับรองโครงร่างการวิจัยครั้งล่าสุด 
  5.1.2 ในกรณีที่ผู้วิจัยหลัก/ผู้ประสานงานโครงร่างการวิจัย ส่งรายงานส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่าง
การวิจัย (protocol amendment) ในช่วงเวลาของการรับรองโครงร่างการวิจัย ความถี่และกำหนดวันส่งรายงาน
ความก้าวหน้าของการวิจัย และระยะเวลาของการรับรองโครงร่างการวิจัยจะถือตามที่คณะกรรมการฯ กำหนด
ครั้งล่าสุด ก่อนมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัย 
 5.2 การแจ้งเตือนผู้วิจัยใหส้่งรายงานความก้าวหน้าโครงร่างการวิจยั 
  5.2.1 เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ตรวจสอบวันครบกำหนดส่งรายงานความก้าวหน้าของการวิจัยที่
ผ่านการรับรองแล้ว และแจ้งเตือนให้ผู้วิจัยหลัก/ผู้ประสานงานโครงร่างการวิจัย โดยการส่งหนังสือแจ้งเตือน    
(FA 10.01) และส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิก ให้ส่งหนังสือขอรายงาน (FB 09.01) รายงานความก้าวหน้าของการ
วิจัยโดยใช้แบบรายงานความก้าวหน้าโครงร่างการวิจัย (progress report form) (FB 10.01) และ/หรือขอต่อ
อายุการรับรองโครงร่างการวิจัย/หรือขอปิดโครงร่างการวิจัย มายังคณะกรรมการฯ ตามเวลาที่กำหนดในข้อ 5.1.1 
ระยะเวลาของการแจ้งเตือนผู้วิจัย คือ อย่างน้อย 30 วัน ก่อนครบกำหนดส่งรายงานความก้าวหน้า และอย่างน้อย 
60 วัน ก่อนวันหมดอายุของการรับรองโครงร่างการวิจัยครั้งล่าสุด 
  5.2.2 การส่งรายงานความก้าวหน้าของการวิจัยครั้งแรก ภายหลังการรับรองโครงร่างการวิจัย
ครั้งแรก ผู้วิจัยหลัก/ ผู้ประสานงานโครงร่างการวิจัย ต้องส่งสำเนาเอกสารชี้แจงข้อมูลแก่อาสาสมัคร 
(information sheet) และสำเนาเอกสารแสดงเจตนายินยอม (consent form) ฉบับล่าสุดที่ได้รับการรับรอง    
(มีการลงนามของอาสาสมัคร) มาพร้อมกับแบบรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย 
  5.2.3 เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เก็บหลักฐานการแจ้งเตือนในแฟ้มโครงร่างการวิจัยน้ัน ๆ 
 5.3 การเตรียมการก่อนการทบทวนรายงานความก้าวหน้าโครงร่างการวิจยั 
  5.3.1 เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ รับรายงานความก้าวหน้าของโครงร่างการวิจัย และลงวันที่รับใน
ระบบฐานข้อมูลในหัวข้อรายงานความก้าวหน้าโครงร่างการวิจัยและตรวจสอบวันหมดอายุการรับรองโครงร่างการ
วิจัยครัง้ล่าสุด 
  5.3.2 เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ส่งรายงานความก้าวหน้าโครงร่างการวิจัย ให้คณะกรรมการฯ ที่
ได้รับมอบหมาย ภายใน 1 วันทำการ หลังได้รับรายงานในรูปแบบ (1) เอกสาร หรือ (2) อิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ โดย
ปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานฯ เอกสารที่ส่งใหค้ณะกรรมการฯ ประกอบดว้ย 
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   5.3.2.1 แบบรายงานความก้าวหน้าโครงร่างการวิจัย (FB 10.01) 
   5.3.2.2 ประวัติเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงร่างการวิจัย ได้แก ่
    1) สรุปรายงานส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัย ครั้งล่าสุดที่ได้รับการ
รับรองจากคณะกรรมการฯ 
    2) สรุปรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรง ภายหลังการทบทวนครั้ง
ล่าสุดของคณะกรรมการฯ 
    3) สรุปการเปลี่ยนแปลงเอกสารชี้แจงข้อมูลแก่อาสาสมัคร ฉบับล่าสุดที่ได้รับ
การรับรองจากคณะกรรมการฯ 
    4) สรุปรายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลความปลอดภัย (data monitoring 
committee) ภายหลังการทบทวนครัง้ลา่สุดของคณะกรรมการฯ 
   5.3.2.3 แบบประเมินรายงานความก้าวหน้าโครงร่างการวิจัย (FA 10.02) 
 5.4 การพิจารณารายงานความก้าวหน้าโครงร่างการวิจยั 
  5.4.1 การเลือกวิธีพิจารณารายงานความก้าวหน้าของการวิจัย 

การพิจารณาแบบเร็ว การพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการฯ 
1. ความเสี่ยงไม่มากกว่าความเสี่ยงนอ้ย และเป็นโครง
ร่างการวิจัยที่เคยพิจารณาแบบเรว็ 
2. เข้าข่ายการพิจารณาแบบเร็ว 
3. มีลักษณะต่อไปนี ้
   เมื่อ 
   - ไมม่ีการคดัอาสาสมัครใหม่ 
   - อาสาสมคัรทุกคนผ่านการทำกิจกรรมของการวิจัย
แลว้ และ 
   - การวิจัยทีย่ังเหลืออยู่ คือ การติดตามระยะยาว หรือ 
   - ยังไม่มีการคัดอาสาสมัครเข้าในการวิจัยและไม่มี
ข้อมูลความเสีย่งเพิ่มขึ้น หรอื 
   - การวิจัยทีย่ังเหลืออยู่ คือ การวิเคราะห์ข้อมูล 
4. การวิจัยที่ไม่เกี่ยวกับการวิจัยยาใหม่ หรอื สิ่งประดิษฐ์
ทางการแพทย์ มีความเสี่ยงไม่มากกว่าความเสี่ยงน้อย 
และไม่มีข้อมูลความเสี่ยงเพ่ิมขึ้น 

1. คณะกรรมการฯ นำเสนอผลการพิจารณา 
2. พิจารณา 
   - ความเสี่ยงต่ออาสาสมัคร 
   - เอกสารการขอความยินยอม 
   - เรื่องหรือรายงานจากสถาบันที่ทำวิจัย 
   - ความก้าวหน้าของโครงร่างการวิจยั 
3. ลงมติ สรุปผลการพิจารณา 
   - รับรอง (approval) 
   - รับรองภายหลังการปรับปรุงแก้ไข หรือภายหลัง
ได้รับข้อมูลเพิ่มเติม 
   - หยุดการรบัรองชั่วคราว (suspension) 
   - ยุติการรับรอง (termination) 
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 คณะกรรมการฯ เลือกวิธีการพิจารณารายงานความก้าวหน้าของการวิจัยว่าจะเป็นการพิจารณาในที่
ประชุมคณะกรรมการฯ หรอืเป็นการพิจารณาแบบเร็ว โดยมีเกณฑ์การพิจารณาดังนี ้
   5.4.1.1 การพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการฯ ได้แก่ รายงานความก้าวหน้าของการ
วิจัยทุกฉบับ ที่ไม่เข้าข่ายการพิจารณาแบบเร็ว 
   5.4.1.2 การพิจารณาแบบเร็ว ได้แก่ รายงานความก้าวหน้าของการวิจัยมีเกณฑ์การ
พิจารณาดังนี้ 
    1) การวิจัยมีความเสี่ยงไม่มากกว่าความเสี่ยงน้อย (minimal risk) และเป็น
โครงร่างการวิจัยที่เคยพิจารณาแบบเร็ว 
    2) การวิจัยที่เข้าข่ายการพิจารณาโครงร่างการวิจัยแบบเร็ว (IRB.SD 07)  
    3) การวิจัยที่เคยผ่านการรับรองโครงร่างการวิจัยในที่ประชุมคณะกรรมการฯ 
เต็มชุด (full board) และมีลักษณะต่อไปน้ี 
     
       ก. ไม่มีการคัดอาสาสมัครใหม่เข้ามาในการวิจัยอีก 
       ข. อาสาสมัครทุกคนผ่านการทำกิจกรรมหรือหัตถการต่าง ๆ ของการวิจัย
เรียบร้อยแล้ว  
       ค. การดำเนินการวิจัยที่ยังเหลืออยู ่คือการติดตามระยะยาวในอาสาสมัคร  
       ง. ไมม่ีการคดัอาสาสมัครเข้าในการวิจัย และไม่มีข้อมูลความเสี่ยงเพิ่มขึ้น  
       จ. การดำเนินการวิจัยที่ยังเหลืออยู ่คือ การวิเคราะห์ข้อมูล 
    4) รายงานความก้าวหน้าของการวิจัยที่ไม่เกี่ยวกับการวิจัยยาใหม่ (investigational 
new drug, IND) หรือสิ่งประดิษฐ์ทางการแพทย์ (investigational device exemption, IDE) มีความเสี่ยงไม่
มากกว่าความเสี่ยงน้อย และไม่มีข้อมูลความเสี่ยงเพิ่มขึ้น 
  5.4.2 คณะกรรมการฯ พิจารณารายงานความก้าวหน้าของการวิจัยโดยใช้แบบประเมินรายงาน
ความก้าวหน้าโครงร่างการวิจัย (FA 10.02) ในหัวข้อต่อไปน้ี 
   ก. ความเสี่ยงต่ออาสาสมัคร 
   ข. เอกสารช้ีแจงข้อมูลแก่อาสาสมัคร 
   ค. รายงานทีเ่กี่ยวข้อง เช่น ส่วนแก้ไขเพ่ิมเติมโครงร่างการวิจยั 
   ง. ความก้าวหน้าของการวิจัย 
  5.4.3 ในการพิจารณารายงานความก้าวหน้า โครงร่างการวิจัยแบบเร็ว คณะกรรมการฯ    
สรุปผลการพิจารณา ดังนี ้
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   5.4.3.1 ในกรณีที่ไม่มีการขอต่ออายุการรับรองโครงร่างการวิจัย ผลการพิจารณาอาจ
สรุปเป็น “รับทราบ (acknowledgement)” 
   5.4.3.2 ในกรณีที่มีการขอต่ออายุการรับรองโครงร่างการวิจัย คณะกรรมการฯ จะ
สรุปผลการพิจารณา กำหนดระยะเวลาการต่ออายุการรับรองโครงร่างการวิจัยไม่เกิน 1 ปี และกำหนดความถี่ของ
การส่งรายงานความก้าวหน้าของการวิจัยไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง 
  5.4.4 คณะกรรมการฯ ผู้พิจารณารายงานความก้าวหน้าของการวิจัย ส่งผลการพิจารณากลับมา
ยังสำนักงานฯ ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานฯ 
   5.4.4.1 การพิจารณาแบบเร็ว คณะกรรมการฯ ส่งคืนสำนักงานฯ ภายใน 7วันทำการ 
ภายหลังจากได้รบัรายงานความก้าวหน้าโครงร่างการวิจัย 
   5.4.4.2 การพิจารณาเพื่อนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการฯ คณะกรรมการฯ 
ส่งคืนสำนักงานภายใน 7 วันทำการ ภายหลังจากได้รับรายงานความก้าวหน้าโครงร่างการวิจัย และก่อนการ
ประชุมคณะกรรมการฯ   
  5.4.5 ในการพิจารณารายงานความก้าวหน้าโครงร่างการวิจัยในที่ประชุมคณะกรรมการฯ คณะ
กรรมการฯ สรุปผลการทบทวนเบื้องต้น เพื่อนำเสนอในที่ประชุมต่อไป 
 5.5 การต่ออายุการรับรอง และการกำหนดความถี่ของการส่งรายงานความก้าวหน้าโครงร่างการวิจัย 

วันส่งรายงานความก้าวหน้าฯ การตอ่อายุการรับรองฯ 
ก่อนหมดอายุการรับรองฯ - นับต่อจากวันหมดอายุการรับรองโครงร่างการวิจัยครั้งล่าสุด 

- ระยะเวลาของการรับรองไม่เกิน 1 ปี 
ภายหลังการรับรองฯ หมดอายุ - นับต่อจากวันที่ส่งรายงานความก้าวหน้าโครงร่างการวจิัย 

- ระยะเวลาของการรับรองไม่เกิน 1 ป ี
หมายเหตุ: วันต่ออายุการรับรอง ต้องไม่เริม่ก่อนวันหมดอายุ นานเกิน 1 เดือน 
  5.5.1 ผู้วิจัยหลัก/ผู้ประสานงานโครงร่างการวิจัย ส่งหนังสือรายงาน (FB 09.01)  รายงาน
ความก้าวหน้าโครงร่างการวิจัย   (FB 10.01)  ก่อนหมดอายุการรับรองโครงร่างการวิจัย และผลการพิจารณา
รายงานความก้าวหน้าของการวิจัย คือ “รับรองโดยไม่มีเงื่อนไข” หรือ “รับรองในหลักการขอให้มีการแก้ไข
เพิ่มเติมข้อมูลตามความเห็น” 
   ก. การต่ออายุการรับรองโครงร่างการวิจัย จะเริ่มนับต่อจากวันหมดอายุการรับรอง
โครงร่างการวิจัยครัง้ล่าสุด และระยะเวลาของการรับรองไม่เกิน 1 ปี 
   ข. ความถี่ของการส่งรายงานความก้าวหน้า ตามความเหมาะสมกับความเสี่ยงต่อ
อาสาสมัครหรือปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินการวิจยั ทั้งนี้ไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง 
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  5.5.2 ผู้วิจัยหลัก/ผู้ประสานงานโครงร่างการวิจัย ส่งรายงานความก้าวหน้าโครงร่างการวิจัย 
ภายหลังการรับรองโครงร่างการวิจัยหมดอายุ ถ้าผลการพิจารณารายงานความก้าวหน้าของการวิจัย คือ “รับรอง
โดยไม่มีเงื่อนไข” หรือ “รับรองในหลักการขอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลตามความเห็น” การต่ออายุการรับรอง
โครงร่างการวิจัย จะเริ่มนับต่อจากวันที่ส่งรายงานความก้าวหน้าโครงร่างการวิจัย และระยะเวลาของการรับรองไม่
เกิน 1 ปี 
   ก. ความถี่ของการส่งรายงานความก้าวหน้า ตามความเหมาะสมกับความเสี่ยงต่อ
อาสาสมัคร หรือปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินการวิจัย ทั้งนี้ไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง 
  5.5.3 ในกรณีที่ผู้วิจัยหลัก/ผู้ประสานงานโครงร่างการวิจัย ไม่ส่งรายงานความก้าวหน้าโครงร่าง
การวิจัย ก่อนวันหมดอายุการรับรองโครงร่างการวิจัย เจ้าหน้าที่สำนักงานเตรียมจดหมายให้ประธาน
คณะกรรมการฯ ลงนาม เพื่อแจ้งให้ผู้วิจัยทราบถึงการสิ้นสุดการรับรองโครงร่างการวิจัยภายหลังวันหมดอายุการ
รับรอง ข้อจำกัดในการดำเนินการวิจัยต่อไป และข้อแนะนำในกรณีที่ผู้วิจัยต้องการต่ออายุการรับรองโครงร่างการ
วิจัย 
  5.5.4 ในระหว่างการขาดช่วงของการรับรอง (การรับรองโครงร่างการวิจัยหมดอายุและยังไม่มี
การต่ออายุการรับรอง) ผู้วิจัยไม่สามารถคัดอาสาสมัครใหม่เข้ามาในการวิจัยและไม่สามารถดำเนินการวิจัยใด ๆ 
ยกเว้นคณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นว่าการดำเนินการวิจัยมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของอาสาสมัครที่คงอยู่ใน
การวิจัย หรือการหยุดการวิจัยจะเพิ่มความเสี่ยงต่ออาสาสมัคร ในกรณีนี้ผู้วิจัยควรเก็บข้อมูลของอาสาสมัครต่อไป 
(โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยของอาสาสมัคร) ทั้งนี้คณะกรรมการฯ ควรระบุว่าข้อยกเว้นนั้น
สำหรับอาสาสมัครเฉพาะราย หรืออาสาสมัครทั้งหมดในโครงร่างการวจิัย 
 5.6 การบันทึกการประชุม 
 เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ บันทึกผลการอภิปราย การลงมติ สรุปผลการพิจารณา กำหนดระยะเวลารับรอง
โครงร่างการวิจัย และความถี่ของการส่งรายงานความก้าวหน้าโครงร่างการวิจยั 
 5.7 การพิจารณาและการแจ้งผลพิจารณาในที่ประชุม 
  5.7.1 ในกรณีการพิจารณารายงานความก้าวหนา้โครงร่างการวิจัยแบบเร็ว (expedited review) 
และผลการพิจารณาคือ “รับทราบ” หรือ “อนุมัติ” เลขานุการคณะกรรมการฯ หรือผู้ช่วยเลขานุการคณะ
กรรมการฯ แจ้งที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพือ่ทราบ 
  5.7.2 ในกรณีการพิจารณารายงานความก้าวหน้าโครงร่างการวิจัยในที่ประชุมคณะกรรมการฯ 
คณะกรรมการฯ ผู้พิจารณานำเสนอผลการพิจารณาเพื่อลงมต ิ
  5.7.3 การพิจารณาและลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการฯ 
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   5.7.3.1 ในกรณีที่ไม่มีการขอต่ออายุการรับรองโครงร่างการวิจัย ผลการพิจารณาจะสรุป
เป็น “รับทราบ (acknowledgement)” หรือ “ขอข้อมูลเพิ่มเติม” 
   5.7.3.2  ในกรณีที่มีการขอต่ออายุการรับรองโครงร่างการวิจัย ผลการพิจารณาและลง
มติรายงานความก้าวหน้าโครงร่างการวิจัย โดยจะระบุเป็นข้อใดข้อหนึ่ง ดงัต่อไปน้ี 
    ก. สมควรอนุมัต ิ
    ข. สมควรอนุมัต ิโดยปรับปรุงแก้ไข 
    ค. ระงับการรับรองช่ัวคราว (suspension of approval) 
    ง. ยุติการรับรอง (termination of approval) 
   5.7.3.3 การพิจารณาหยุดการรับรองชั่วคราว หรือยุติการรับรอง จะกระทำโดยมติของ
ที่ประชุมคณะกรรมการฯ เต็มชุด เมื่อพิจารณาเห็นว่า 
    ก. ผู้วิจยัไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทีค่ณะกรรมการฯ ระบุ หรือ 
    ข. มีอันตรายหรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่รุนแรงและไม่คาดคิดมาก่อน  
(unexpected serious harm) เกิดขึ้นกับอาสาสมัครทีเ่ข้าร่วมในการวิจัย 
   5.7.3.4 ในกรณีที่มีการขอต่ออายุการรับรองโครงร่างการวิจัย เมื่อพิจารณารับรองโดย
ไม่มีเงื่อนไข หรือรับรองในหลักการขอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลตามความเห็นที่ประชุมคณะกรรมการฯ เต็มชุด
จะสรุประยะเวลาการรับรองโครงการวิจัยและความถี่ของการส่งรายงานความก้าวหน้าโครงร่างการวิจัย ตามที่ระบุ
ในข้อ 5.5.1 - 5.5.2 ทั้งนี้ระยะเวลาการต่ออายุการรับรองโครงร่างการวิจัย และความถี่ในการส่งรายงาน
ความกา้วหน้าโครงร่างการวิจัยอาจแตกต่างจากครั้งที่ผ่านมา 
 5.8 การแจ้งผลการพจิารณาต่อผู้วิจัยและสถาบนัร่วมวจิัย 
  5.8.1 เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่างจดหมายแจ้งผลการพิจารณา หรือหนังสือรับรองแก่ผู้วิจัยหลัก/
ผู้ประสานงานโครงร่างการวิจัย ซึ่งประกอบด้วย 
   ก. ผลการพิจารณารายงานความก้าวหน้าของการวิจัย และวันที่ ที่พิจารณา 
   ข. ในกรณีที่ผลการพิจารณา “สมควรอนุมัติ” ระบุวันที่รับรอง ระยะเวลาการรับรอง
โครงร่างการวิจัยและกำหนดส่งรายงานความก้าวหน้าโครงร่างการวิจยัครั้งต่อไป 
   ค. ในกรณีที่ผลการพิจารณา “สมควรอนุมัติ โดยปรับปรุงแก้ไข” ควรระบุสิ่งที่ผู้วิจัย
หลัก/ผู้ประสานงานโครงร่างการวิจัยต้องปรับปรุงแก้ไข 
   ง. ในกรณีที่ผลพิจารณา “หยุดการรับรองชั่วคราว (suspension)” หรือ “ยุติการ
รับรอง (termination)” ต้องแจ้งแก่ผู้วิจัยหลัก/ผู้ประสานงานโครงร่างการวิจัยรวมทั้งบอกเหตุผล มาตรการหลัง
ยุติการรับรอง เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อความเสี่ยงของอาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการและอยู่ในระหว่างการวิจัย 
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โดยจะต้องแจ้งผู้วิจัยหลัก/ผู้ประสานงานโครงร่างการวิจัย และผู้รับผิดชอบของสถาบันวิจัยให้รับทราบ และมี
ข้อความดังนี้ “ท่านสามารถร้องขออุทธรณ์ผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ โดยแจ้งความจำนงและเหตุผลใน
การร้องขอต่อประธานคณะกรรมการฯ เป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 30 วัน นับจากวันที่แจ้งผล” 
  5.8.2 เลขานุการคณะกรรมการฯ หรือผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ ตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลและภาษาก่อนส่งหนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย (FA 10.03) และ
ประธานคณะกรรมการฯ ลงนาม  
  5.8.3 วิธีการแจ้งผล เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ แจ้งผลโดยวิธีการดังนี ้
   ก. ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ ผู้วิจัยหลัก หรือผู้ประสานโครงร่างการวจิัย 
   ข. ในรูปเอกสารต้นฉบับให้แก่ผู้วิจัยหลัก หรือผู้ประสานงานโครงร่างการวิจัย 
   ค. ในรูปสำเนาเอกสารแจ้งผลการพิจารณา และสำเนารายงานความก้าวหน้าโครงร่าง
การวิจัย รวมทั้ง pdf file ของเอกสารให้แก่ผู้วิจัยหลัก หรือผู้ประสานงานโครงร่างการวิจัย 
  5.8.4 ระยะเวลาการแจ้งผล ขึ้นกับวิธีการพิจารณารายงานความก้าวหน้าโครงรา่งการวิจัย 
   ก. การพิจารณาแบบเร็ว เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ส่งเอกสารแจ้งผล ภายใน 7 วัน ทำการ 
นับจากวันได้รับผลการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ  
   ข. การพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการฯ เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ส่งเอกสารแจ้งผล
ภายใน 7 วันทำการ หลังการประชุม 
 5.9  การเกบ็เอกสารรายงานความก้าวหน้าโครงร่างการวิจัย 
  5.9.1 เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เก็บแบบรายงานความก้าวหน้าโครงร่างการวิจัย แบบประเมินของ
คณะกรรมการฯ และสำเนาจดหมายแจ้งผลพิจารณา หรือหนังสือรับรองซึ่งลงนามโดยประธานคณะกรรมการฯ 
รวมไว้กับเอกสารทั้งหมดของโครงร่างการวิจัยน้ัน ๆ 
  5.9.2 เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ลงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลของสำนักงานฯ 
 
6. นิยามศัพท์ 
  ไม่มี 
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7. ภาคผนวก  
 FB 09.01 หนังสือรายงาน  
     FA 10.01 หนังสือแจ้งเตือน 
 FA 10.02 แบบประเมินรายงานความก้าวหน้าโครงร่างการวิจัย 
 FA 10.03 หนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย 

FB 10.01 แบบรายงานความก้าวหน้า / ขอต่ออายุการรับรองโครงร่างการวิจัย / 
   ขอปิดโครงการวจิัย 
  
8. เอกสารอา้งอิง  
 8.1 ICH Good Clinical Practice Guideline (1996). ฉบับภาษาไทย (ปรับปรุงใหม่) โดยสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552 
 8.2 แนวทางจริยธรรมการทำวิจัยในคน ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ. 2550 
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การพิจารณารายงานสรุปผลการวิจัย 
(Review of final reports) 

 
1. วัตถุประสงค ์
 เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณารายงานสรุปผลการวิจัยของโครงร่างการวิจัยที่ได้รับการรับรองจากคณะ
กรรมการฯ เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้น 
 
2. ขอบเขต  
 วิธีดำเนินการมาตรฐานครอบคลุมการพิจารณารายงานสรุปผลการวิจัย ซึ่งเป็นข้อกำหนดสำหรับผู้วิจัยที่
ต้องส่งให้คณะกรรมการฯ เมื่อโครงการวิจัยเสร็จสิ้น 
 
3. ความรับผิดชอบ  
 3.1 ผู้วิจัยมีหน้าที่ส่งรายงานสรุปผลการวิจัยให้คณะกรรมการฯพิจารณาในแบบรายงานสรุปผลการวิจัย
เมื่อเสร็จสิ้นโครงการวิจัย 
 3.2 เลขานุการคณะกรรมการฯ มีหนา้ที่พิจารณารายงานสรุปผลการวิจัยและนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการฯ 
 
4. ขั้นตอนการปฏิบัติและผูร้ับผิดชอบ 

ขั้นตอนการปฏิบัต ิ ผู้รับผิดชอบ 
การกำหนดวันสรุปผลการวิจยั (ข้อ 5.1) 

 
คณะกรรมการฯ 

การแจ้งเตือนให้ผู้วิจัยส่งรายงานสรุปผลการวิจัย (ข้อ 5.2) 
 

เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 

การเตรียมงานก่อนการพิจารณา (ข้อ 5.3) 
 

เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 

การพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการฯ (ข้อ 5.4) 
 

คณะกรรมการฯ 

การแจ้งผลการพิจารณา (ข้อ 5.5) เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 
 

การจัดเก็บเอกสารรายงานสรุปผลการวิจัย (ข้อ 5.6) เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 
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5. วิธีการปฏบิัติ 
 5.1 การกำหนดวันสรุปผลการวิจัย 
 ดูรายละเอียดในวิธีดำเนินการมาตรฐาน การพิจารณารายงานความก้าวหน้าของการวิจัย (SD.IRB.10) 
 5.2 การแจ้งเตือนผู้วิจัยให้ส่งรายงานสรุปผลการวิจัย  
 เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ส่งหนังสือแจ้งเตือน (FA 10.01) ให้ผู้วิจัยหลักหรือผู้ประสานงานโครงการวิจัย ให้
ส่งหนังสือขอรายงาน (FB 09.01) แบบรายงานสรุปผลการวิจัย (กรณีปิดโครงการปกติ) (FB 11.01) อย่างน้อย 60 
วัน ก่อนวันหมดอายุของการรับรองโครงร่างการวิจัยครั้งล่าสุด ดูรายละเอียดในวิธีดำเนินการมาตรฐานการ
พิจารณารายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย (SD.IRB.10) และส่งรายงานผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ภายใน 1 ปีหลัง
ปิดโครงการปกต ิ
 5.3 การเตรียมงานก่อนการพิจารณา 
 เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ รวบรวมเอกสารทั้งหมดของโครงร่างการวิจัย ได้แก่ โครงการวิจัยที่ได้รับรองครั้ง
ล่าสุด รายงานส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรง รายงานความก้าวหน้า
ของการวิจัย รายงานงานการประชุมครั้งแรก รวมทั้งแบบรายงานสรุปผลการวิจัย (กรณีปิดโครงการปกติ) (FB 
11.01) เพือ่นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการฯ 
 5.4 การพิจารณาในที่ประชมุคณะกรรมการฯ 
  5.4.1 เลขานุการคณะกรรมการฯ หรือ คณะกรรมการฯ ผู้พิจารณา นำเสนอสรุปผลการพิจารณา
รายงานสรุปผลการวิจัยในที่ประชุมคณะกรรมการฯ 
  5.4.2 ที่ประชุมคณะกรรมการฯ สรุปผลการพิจารณาข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปน้ี 
   1) รับทราบ 
   2) รับทราบ และขอข้อมูลเพิ่มเติม 
 5.6 การแจ้งผลการพิจารณา 
 เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ส่งผลการพิจารณาเป็นหนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานสรุปผลการวิจัย (FA 
11.01) ลงนามโดยประธานคณะกรรมการฯ ภายใน 7 วันทำการ หลังการประชุมโดยวิธีการดังนี ้
  ก. ผา่นทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ผู้วิจัยหลักหรือผู้ประสานงานโครงการวิจัย 
  ข. ในรูปเอกสารต้นฉบับ ใหแ้ก่ผู้วิจัยหลักหรือผู้ประสานงานโครงการวิจัย 
  ค. ในรูปสำเนาเอกสารแจ้งผลการพิจารณา สำเนารายงานสรุปผลการวิจัย และ pdf file ของ
เอกสาร ให้แก่ผู้วิจัย 
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 5.7 การจัดเก็บเอกสารรายงานสรุปผลการวิจัย 
  5.7.1 เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ จัดเก็บรายงานสรุปผลการวิจัย และแบบประเมินรายงานสรุป
ผลการวิจัย (FA11.02) เข้าแฟ้มโครงร่างการวิจัย 
  5.7.2 เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ จัดเก็บหลักฐานการส่งข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และการ
ติดต่ออืน่ ๆ กับผู้วิจัยหลัก ผู้ประสานงานโครงการวิจัย ไว้ในแฟ้มโครงร่างการวิจัย 
  5.7.3 เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ลงบันทึกข้อมูลของโครงร่างการวิจัยในฐานข้อมูลของสำนักงานฯ 
 
6. นิยามศัพท์ 
 ไม่มี 
 
7. ภาคผนวก  
 FA 10.01 หนังสือแจ้งเตือน 
 FA 11.01 หนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานสรุปผลโครงร่างการวิจัย  
 FA 11.02 แบบประเมินรายงานสรุปผลการวิจัย 
 FB 09.01 หนังสือขอรายงาน 
 FB 11.01 แบบรายงานสรุปผลการวิจัย  
 
8.  เอกสารอ้างอิง  
 8.1 ICH Good Clinical Practice Guideline (1996). ฉบับภาษาไทย (ปรับปรุงใหม่) โดยสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552 
 8.2 แนวทางจริยธรรมการทำวิจัยในคน ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ. 2550 
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การพิจารณารายงานการยุติโครงร่างการวิจัยก่อนกำหนด 
(Management of study termination) 

 
1. วัตถุประสงค์  
 เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการดำเนินการในกรณีที่มีการยุตโิครงร่างการวิจัยก่อนกำหนด  
 
2. ขอบเขต  

วิธีดำเนินการมาตรฐานครอบคลุมโครงร่างการวิจัยที่ได้รับพิจารณารับรองจากคณะกรรมการฯ แต่มี
เหตุให้ต้องยุติโครงร่างการวิจัยก่อนกำหนด อาจจะกระทำโดยข้อใดข้อหนึ่งดังนี้ 1) ผู้วิจัยหลัก 2) มติของที่
ประชุมคณะกรรมการฯ 3) การแนะนำของคณะกรรมการฯ กำกับดูแลข้อมูลและความปลอดภัย (data 
safety monitoring board; DSMB) หรือ 4) ผู้ให้ทุนวิจยั (sponsor)    
 
3. ความรับผดิชอบ  

คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ในการอนุมัติให้ยุติโครงร่างการวิจัยก่อนกําหนด เมื่อได้รับแจ้งจากผู้วิจัยหลัก 
หรือได้รับการแนะนําของคณะกรรมการฯ กํากับดูแลข้อมูลและความปลอดภัย (DSMB) หรือ ผู้ให้ทุนวิจัย 
(sponsor) หรือ เมื่อมีข้อมูลที่ระบุหรือสงสัยว่า การดําเนินโครงร่างการวิจัยนั้นต่อไปอาจก่อให้เกิดปัญหาใน
เรื่องความปลอดภัย หรือประโยชน์ของอาสาสมัครผู้รับการวิจัยที่เข้ารว่มในโครงร่างการวิจัย  
 
4. ขั้นตอนการปฏิบัติและผูร้ับผิดชอบ 

ขั้นตอนการปฏิบัต ิ ผู้รับผิดชอบ 
การแจ้งขอยุติโครงร่างการวิจัยก่อนกำหนด (ข้อ 5.1) ผู้วิจัยหลัก 

การเตรียมงานก่อนการพิจารณา (ข้อ 5.2) เลขานุการคณะกรรมการฯ 
หรือผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ 

และเจ้าหน้าทีส่ำนักงานฯ 
การพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการฯ (ข้อ 5.3) 

 
คณะกรรมการฯ 

การแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้วิจัย (ข้อ 5.4) 
 

เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 

การจัดเก็บเอกสาร (ข้อ 5.5) เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 
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5. วิธีการปฏิบัติ  
 5.1 การแจ้งขอยุตโิครงร่างการวิจัยก่อนกำหนด 
  5.1.1 เมื่อผู้วิจัยหลักต้องการยุติโครงร่างการวิจัย หรือได้รับคำแนะนำจากคณะกรรมการฯ 
หรือโดยผู้ให้ทุนวิจัย (sponsor) ให้ยุติโครงร่างการวิจัย ผู้วิจัยหลักทำบันทึกถึงประธานคณะกรรมการฯ 
รับทราบ ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่รับแจ้ง ช้ีแจงเหตุผลในการขอยุติโครงร่างการวิจัยก่อนกำหนด  
       5.1.2 ผู้วิจัยหลักกรอกหนังสือขอรายงาน (FB 09.01) แบบรายงานการขอยุติโครงร่างการ
วิจัยก่อนกำหนด (FB 12.01)   
 5.2 การเตรียมงานก่อนการพิจารณา  
 เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เตรียมเอกสาร แบบรายงานการขอยุติโครงร่างการวิจัยก่อนกำหนด (FB 12.01) 
และแบบประเมินรายงานการขอยุติโครงร่างการวิจัยก่อนกำหนด (FA 12.02) ให้แก่เลขานุการคณะกรรมการฯ 
หรือ กรรมการฯ ที่เคยเป็นผู้พิจารณาโครงร่างการวิจัย หรือ กรรมการฯ ที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้พิจารณาและ 
สรุปความเห็นในแบบประเมินรายงานการยุติโครงการวิจัยก่อนกำหนด (FA 12.02) เพื่อนำเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการฯ  
 5.3 การพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการฯ  
  5.3.1 เลขานุการคณะกรรมการฯ หรือผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ หรือคณะกรรมการฯ 
ที่พิจารณา นำเสนอสรุปผลการพิจารณารายงานการยุติ โครงร่างการวิจัยก่อนกำหนดในที่ประชุม
คณะกรรมการฯ  

      5.3.2 ที่ประชุมคณะกรรมการฯ สรุปผลการพิจารณาข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้  
   1) รับทราบ  

2) รับทราบ และขอข้อมูลเพิ่มเติม/ให้คำแนะนำ    
 5.4 การแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้วิจัย 
 เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ส่งหนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการยุติโครงร่างการวิจัยก่อนกำหนด (FA 
12.01) ลงวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ลงนามนามโดยประธานคณะกรรมการฯ ภายใน 3 วันทำการ หลัง
การประชุม โดยวิธีการดังนี้ 
  ก. ผา่นทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ผู้วิจัยหลัก หรือผู้ประสานงานโครงร่างการวิจัย   
  ข. ส่งเอกสารต้นฉบับ ให้แก่ผู้วิจัยหลัก หรือผู้ประสานงานโครงร่างการวิจัย   
  ค. สำเนาเอกสารแจ้งผลการพิจารณา สำเนารายงานการยุติโครงร่างการวิจัยก่อน กำหนด 
และ pdf file ของเอกสารเก็บทีส่ำนักงานฯ 
 5.5 การจัดเก็บเอกสาร 
  5.5.1 การเก็บเอกสารโครงร่างการวิจัยของสำนักงานฯ กำหนด 3 ปี นับจากวันที่คณะกรรมการฯ 
รับทราบการขอยุตโิครงร่างการวิจัยก่อนกำหนด 
  5.5.2 เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ จัดเก็บรายงานการขอยุติโครงร่างการวิจัยก่อนกำหนด และแบบ
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ประเมินรายงานการขอยุติโครงร่างการวิจัยก่อนกำหนด (FA 12.02) เข้าแฟ้มโครงร่างการวิจัย 
  5.5.3 เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ จัดเก็บหลักฐานการส่งข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการ
ติดต่ออื่น ๆ กับผู้วิจัยหลัก หรือผู้ประสานงานโครงร่างการวิจัย ไว้ในแฟ้มโครงร่างการวิจัย 
  5.5.4 เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ลงบันทึกข้อมูลของโครงร่างการวิจัยในฐานข้อมูลของสำนักงานฯ 
 
6. นิยามศัพท์ 
 ไม่มี 
 
7.  ภาคผนวก   
 FA 12.01 หนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการยุติโครงร่างการวิจัยก่อนกำหนด 
 FA 12.02   รายงานการขอยุติโครงร่างการวิจัยก่อนกำหนด 
 FB 09.01 หนังสือขอรายงาน  
 FB 12.01 แบบรายงานการขอยุติโครงร่างการวิจัยวิจัยก่อนกำหนด 
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 8.1 ICH Harmonised Guideline. Integrated addendum to ICH E6(R1): Guidance for 
Good Clinical Practice E6(R2), 2016.  

8.2 WHO. Standards and Operational Guidance for Ethics Review of Health-Related  
Research with Human Participants, 2011.          

8.3 World Medical Association. World Medical Association Declaration of Helsinki: 
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2191-4.  

8.4  International ethical guidelines for health-related research involving humans (CIOMS 
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การพิจารณารายงานเหตุการณ์ไม่พงึประสงค์ร้ายแรง 
(Review of serious adverse event (SAE) report) 

 
1. วัตถุประสงค์  
 เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาและติดตามรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงที่เกิดขึ้น
ในโครงร่างการวิจัยที่ได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการฯ 
 
2. ขอบเขต  
 วิธีดําเนินการมาตรฐานครอบคลุมการพิจารณาและติดตามรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่รายงาน
โดยผู้วิจัย หรือผู้สนับสนุนทุนวิจัย   
 
3. ความรับผิดชอบ  
 3.1 ผู้วิจัยในสถาบันฯ มีหน้าที่รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นกับอาสาสมัครให้แก่
คณะกรรมการฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด 
 3.2 ผู้วิจัยหลักของโครงการแบบพหุสถาบัน (ที่ไม่ใช่โครงร่างการวิจัยของบริษัทยา) มีหน้าที่รวบรวม
รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นในสถาบันต่าง ๆ ทุกสถาบันที่ทำวิจัย แล้วรายงานต่อคณะกรรมการฯ 
ภายในระยะเวลาที่กำหนด 
 3.3 ผู้ประสานงานโครงร่างการวิจัย (กรณีโครงร่างการวิจัยของบริษัทยา) มีหน้าที่รวบรวมรายงาน
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นในสถาบันต่าง ๆ ทุกสถาบันที่ทำวิจัย แล้วรายงานต่อคณะกรรมการฯ 
 3.4 คณะกรรมการฯ มีหน้าที่พิจารณา และนำเสนอผลการพิจารณาต่อที่ประชุมคณะกรรมการฯ  
 3.5 คณะกรรมการฯ มีหน้าที่พิจารณา ลงมติ สรุปผลการพิจารณาเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ และส่งผล
การพิจารณาให้แก่ ผู้วิจัยหลักหรือผู้ประสานงานโครงร่างการวิจัย 
 3.6 เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ มีหน้าที่รับรายงาน ส่งรายงานให้คณะกรรมการฯ แจ้งผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการฯ และจัดเก็บเอกสาร 
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4. ขั้นตอนการปฏิบัตแิละผู้รับผิดชอบ 
ขั้นตอนการปฏิบัต ิ ผู้รับผิดชอบ 

การรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง (ข้อ 5.1) เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 

การพิจารณารายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง (ข้อ 5.2) เลขานุการคณะกรรมการฯ 
หรือผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ 

และคณะกรรมการฯ 
การพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการฯ (ข้อ 5.3) 

 
คณะกรรมการฯ 

 

การแจ้งผลการพิจารณา (ข้อ 5.4) 
 

เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 

การเก็บเอกสาร (ข้อ 5.5) 
 

เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 

 
5. วิธีการปฏิบัต ิ
 5.1 การรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง 
  5.1.1 การรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงเกิดขึ้นในสถาบัน มีขั้นตอนรายงานดังนี้ 
   5.1.1.1 เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงที่ทำให้อาสาสมัครเสียชีวิตหรือเป็น
อันตรายคุกคามชีวิตอาสาสมัคร 
    1) ผู้วิจัย/ผู้ประสานงานโครงร่างการวิจัย ต้องรายงานต่อคณะกรรมการฯ
ของสถาบันทันทีภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากผู้วิจัยทราบเหตุการณ์ โดยทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
เอกสารต้นฉบับ โดยใช้หนังสือขอรายงาน ( FB 09.01) แบบรายงานที่ผู้สนับสนุนทุนวิจัยกำหนด (ถ้ามี) หรือ
แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง (FB 13.01) รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ภายใน 15 วัน 
หลังจากผู้วิจัยทราบเหตุการณ์  
    2) คณะกรรมการฯ ส่งผลการพิจารณารายงานเหตุการณ์ไม่พึง ประสงค์
ร้ายแรงให้แก่ผู้วิจัยหลัก/ผู้ประสานงานโครงร่างการวิจัย 
   5.1.1.2 เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงที่ไม่ถึงกับทำให้อาสาสมัครเสียชีวิตหรือ 
เป็นอันตรายคุกคามชีวิตอาสาสมัคร  
    1) ผู้ วิจั ยต้องรายงาน เบื้ อ งต้นต่อ คณ ะกรรมการฯ ทางจดหมาย 
อิเล็กทรอนิกส์ หรือเอกสารต้นฉบับ โดยใช้แบบรายงานที่ผู้สนับสนุนทุนวิจัยกำหนด (ถ้ามี) หรือหนังสือขอ
รายงาน (FB 09.01) แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง (FB 13.01) ภายใน 7 วัน รวมถึงเอกสารที่
เกี่ยวข้องทั้งหมด ภายใน 15 วัน หลังจากผูว้ิจัยทราบเหตุการณ์ 
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    2) คณะกรรมการฯ ส่งผลการพิจารณารายงานเหตุการณ์ไม่พึง ประสงค์
ร้ายแรงให้แก่ผู้วิจัยหลัก/ผู้ประสานงานโครงร่างการวิจัย 
  5.1.2 การรายงานเหตุการณ์ที่สงสัยว่าจะเป็นเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงและไม่คาดคิด               
มาก่อน (suspected unexpected serious adverse reactions; SUSARs) ในสถาบันที่เกี่ยวข้อง 
   5.1.2.1 SUSARs ที่ทำให้อาสาสมัครเสียชีวิตหรือเป็นอันตรายคุกคามชีวิตอาสาสมัคร
    1) ผู้วิจัยหลัก หรือผู้ประสานงานโครงร่างการวิจัย ต้องรายงานต่อคณะ
กรรมการฯ โดยเร็วโดยใช้ CIOMS form ภายใน 7 วัน หลังจากทราบเหตุการณ์  
    2) หากรายงานเบื้องต้นไม่สมบูรณ์ ผู้วิจัยหลัก หรือผู้ประสานงานโครงร่าง
การวิจัย ต้องรายงานต่อคณะกรรมการฯ ด้วยข้อมูลจากการติดตามที่เกี่ยวข้องและจัดทำให้สมบูรณ์โดยเร็ว
ที่สุด พร้อมแนบหนังสือขอรายงาน (FB 09.01)  แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง (FB 13.01) 
ภายใน 15 วัน หลังจากผู้วิจัยทราบเหตุการณ์  
    3) ผู้วิจัยหลัก หรือผู้ประสานงานโครงร่างการวิจัย ต้องรายงานข้อมูลใหม่ที่
สำคัญในรูปแบบรายงานการติดตามผล (follow-up report) ต่อคณะกรรมการฯ ภายใน 15 วัน หลังจาก
ผู้วิจัยทราบเหตุการณ์  
   5.1.2.2 SUSARs ที่ไม่ถึงกับทำให้อาสาสมัครเสียชีวิตหรือเป็นอันตรายคุกคามชีวิต 
อาสาสมัคร ผู้วิจัยหลัก หรือผู้ประสานงานโครงร่างการวิจัย ต้องรายงานต่อคณะกรรมการฯ โดยเร็วโดยใช้
หนังสือขอรายงาน (FB 09.01)  แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง (FB 13.01) ภายใน 15 วัน 
ปฏิทิน หลังจากทราบเหตุการณ์ 
  5.1.3 การรายงานเหตุการณ์ที่สงสัยว่าจะเป็นเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงและไม่คาดคิด
มาก่อน (SUSARs) นอกสถาบันฯ 
   5.1.3.1 ผู้ประสานงานโครงร่างการวิจัย ต้องรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
ร้ายแรง รวมทั้ง SUSARs ต่อคณะกรรมการฯ อย่างน้อยทุก 6 เดือน ในแบบสรุปรายงานเหตุการณ์ไม่พึง
ประสงค์ร้ายแรงที่เกิดแก่อาสาสมัครนอกสถาบัน (FB 13.01) พร้อมกับรายงานสรุปชี้ประเด็นสำคัญ 
   5.1.3.2 สำหรับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์อื่นที่อาจเพิ่มความเสี่ยงต่ออาสาสมัคร      
ผู้ประสานงานโครงร่างการวิจัย ต้องรายงานต่อคณะกรรมการฯ โดยเร็ว ทั้งนี้ภายใน 15 วัน   
   5.1.3.3 รายงานประเภทอื่นผู้ประสานงานโครงร่างการวิจัย ต้องรายงานทุกปี หรือ
เป็นระยะ หรือตามการร้องขอในรูปแบบของการสรุปหรือแสดงรายการ  
  5.1.4 การรายงานการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่มีผลต่อความเสี่ยงของอาสาสมัครและข้อแนะนำ
จากคณะกรรมการกำกับดูแลข้อมูลอิสระ (independent data-monitoring committee; IDMC) หรือ
คณะกรรมการอาหารและยา (FDA)  
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   5.1.4.1 ผู้ประสานงานโครงร่างการวิจัย ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใด ๆ 
อันส่งผลให้เพิ่มความเสี่ยงต่ออาสาสมัครและประเด็นใหม่ ๆ ซึ่งส่งผลเสียต่อความปลอดภัยของอาสาสมัคร
หรือการดำเนินการวิจัย ต่อคณะกรรมการฯ โดยเร็ว ทั้งนี้ ภายใน 15 วัน หลังพบการเปลี่ยนแปลง 
   5.1.4.2 ผู้ประสานงานโครงร่างการวิจัย ต้องรายงานข้อแนะนำของคณะกรรมการ
กำกับดูแลข้อมูลอิสระ ต่อคณะกรรมการฯ โดยเร็ว ทั้ งนี้  ภายใน 15 วัน หลังได้รับข้อแนะนำจาก
คณะกรรมการกำกับดูแลข้อมูลอิสระ  
 5.2 การพิจารณารายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง  
  5.2.1 เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ จัดเตรียมเอกสารแบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง 
  5.2.2 เลขานุการคณะกรรมการฯ หรือผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ หรือคณะกรรมการฯ
ที่ได้รับมอบหมายอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้พิจารณารายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงคร์้ายแรง  
  5.2.3 เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ส่งรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ และแบบประเมินรายงาน
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง (FA 13.01) ให้แก่กรรมการที่ได้รับมอบหมาย ภายใน 2 วันทำการ ภายหลัง
ได้รับรายงานในรูปแบบเอกสาร หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่มีข้อมูลโครงร่างการวิจัยและรายงานเหตุการณ์
ไม่พึงประสงค์ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานฯ  
  5.2.4 กรรมการผู้พิจารณา มีแนวการพิจารณาในประเด็นต่อไปน้ี  
   5.2.4.1 ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงกับกระบวนการที่ใช้ 
ในการวิจัย หรือยาวิจัยอยู่ในระดับใด เช่น มีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นอน (certainly related) น่าจะสัมพันธ์
กัน (probably/likely related) เป็นไปได้ที่ จะสัมพันธ์กัน (possibly related) ไม่แน่ใจ (doubted/not 
sure) หรือไม่สัมพันธ์กัน (not related)  
   5.2.4.2 เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดมาก่อน เช่น ไม่ 
ปรากฏในคู่มือนักวิจัย (investigator’s brochure) หรือโครงร่างการวิจัย (protocol) หรือเอกสารคำชี้แจงแก่
อาสาสมัคร (information sheet) หรือไม่  
   5.2.4.3 ผลลัพธ์ของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ต่ออาสาสมัคร  
   5.2.4.4 ข้อพิจารณาและการดำเนินการของผู้วิจัยและ/หรือผู้สนับสนุนทุนวิจัย เช่น 
การปรับเปลี่ยนโครงร่างการวิจัย หรือการเพิ่มเติมข้อมูลในเอกสารชี้แจงข้อมูลแก่อาสาสมัคร หรือการขอความ
ยินยอมซ้ำ 
  5.2.5 กรรมการผู้พิจารณา อาจสรุปผลการพิจารณาและข้อคิดเห็น ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี ้
   5.2.5.1 รับทราบ (acknowledge) 
   5.2.5.2 รับทราบ และมีข้อเสนอแนะ  
   5.2.5.3 นำเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการฯ  
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  5.2.6 คณะกรรมการฯ ผู้พิจารณาส่งผลการพิจารณาในแบบประเมินรายงานเหตุการณ์ไม่พึง
ประสงค์ร้ายแรง (FA 13.01) กลับมายังสำนักงานฯ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานฯ ภายใน 14 วัน 
ภายหลังได้รับรายงานจากสำนักงานฯ และไม่น้อยกว่า 2 วัน ก่อนการประชุมคณะกรรมการฯ  
 5.3 การพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการฯ  
  5.3.1 กรณีคณะกรรมการฯ ผู้พิจารณามีความเห็นให้นำเข้าประชุมคณะกรรมการฯ คณะ
กรรมการฯ ผู้พิจารณา เป็นผู้นำเสนอสรุปผลการพิจารณาและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานเหตุการณ์ไม่พึง
ประสงคร์้ายแรง 
  5.3.2 การพิจารณาและลงมติรายงานเหตุการณ์ ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงในที่ประชุม
คณะกรรมการฯ จะระบุเป็นข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปน้ี  
   5.3.2.1 รับทราบ (acknowledge)  
   5.3.2.2 รับทราบ และมีข้อเสนอแนะ (โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงร่างการวิจัย 
เอกสารชี้แจงข้อมูลแก่อาสาสมัคร หรือคู่มือนักวิจัย แต่อาจมีการเปลี่ ยนแปลง ความถี่ของการส่งรายงาน
ความก้าวหน้าของการวิจัย) 
   5.3.2.3 รับทราบ และต้องมีการปรับปรุงแก้ไขเอกสารโครงร่างการวิจัย เช่น โครงร่าง
การวิจัย เอกสารช้ีแจงข้อมูลแก่อาสาสมัคร หรือคู่มือนักวิจัย 
   5.3.2.4 รับทราบ และดำเนินการตรวจเยี่ยม (site visit)  
   5.3.2.5 ระงับการรับรองโครงร่างการวิจัยชั่วคราว (suspension) หรือยุติโครงร่าง
การวิจัย (termination)  
 5.4 การแจ้งผลการพิจารณา  
 เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ส่งผลการพิจารณาเป็นหนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานเหตุการณ์ไม่พึง
ประสงค์ (FA 13.02) ลงนามโดยประธานคณะกรรมการฯ ภายใน 5 วัน หลังการประชุม โดยวิธีการดังนี้  
  5.4.1 ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ผู้วิจัยหลัก หรือผู้ประสานงานโครงร่างการวิจัย  
  5.4.2 ในรูปเอกสารต้นฉบับ ให้แก่ผู้วิจัยหลัก หรือผู้ประสานงานโครงร่างการวิจัย 
 5.5 การเก็บเอกสาร 
  5.5.1 เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ จัดเก็บ หนังสือขอรายงาน (FB 09.01) รายงานเหตุการณ์ไม่พึง
ประสงค์ และแบบประเมินรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค ์(FA 13.01) เข้าแฟ้มโครงร่างการวิจัย  
  5.5.2 เจ้าหน้าที่สำนักงานฯจัดเก็บหลักฐานการส่งข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการ
ติดต่ออื่น ๆ กับผู้วิจัยไวใ้นแฟ้มโครงรา่งการวิจัย  
  5.5.3 เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ลงบันทึกข้อมูลของโครงร่างการวิจัยในฐานข้อมูลของสำนักงาน 
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6. นิยามศัพท ์
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (adverse event; AE) หมายถึง เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ทางการแพทย์ใด ๆ 

ที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วย หรืออาสาสมัครที่เข้าร่วมการวิจัย ซึ่งรวมถึงอาการแสดงที่ผิดปกติ (เช่น ผลการตรวจ 
ร่างกายหรือผลตรวจ ทางห้องปฏิบัติการผิดปกติ) อาการ เหตุการณ์ทางคลินิก  หรือภาวะเจ็บป่วยที่เกิดขึ้น
ขณะที่อาสาสมัครอยู่ระหว่างเข้าร่วมการวิจัย ทั้งนี้ไม่ว่าเหตุการณ์นั้นสัมพันธ์กับการที่อาสาสมัครเข้าร่วมการ
วิจัยหรือไม่ เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เป็นสิ่งชี้ให้เห็นอันตรายทางคลินิก ร่างกายและจิตใจ เหตุการณ์ไม่พึง
ประสงค์ส่วนใหญ่พบในการวิจัยทางชีวเวชศาสตร์  แม้ว่าบางโอกาสก็พบได้ในบริบทของการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์  

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง (serious adverse events; SAEs) หมายถึง เหตุการณ์ไม่พึง
ประสงค์ใด ๆ ทางการแพทย์ที่เกิดขึ้นเมื่อได้รับยาหรือใช้เครื่องมือทางการแพทย์ หรือกระบวนการวินิจฉัย 
หรือการรักษาแล้วทำให้  

 - เสียชีวิต  
 - เป็นอันตรายคกุคามต่อชีวิต 
 - ต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือต้องอยู่โรงพยาบาล นานขึ้น 
 - เกิดความพิการ/ทุพพลภาพที่สำคัญอย่างถาวร  
 - เกิดความพิการ/ความผิดปกติแต่กำเนิด  
เหตุการณ์ที่สงสัยว่าจะเปน็เหตุการณ์ไม่พึงประสงคร์้ายแรงและไม่คาดคิด (suspected unexpected 

serious adverse reactions; SUSARs) หมายถึง เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง ซึ่งไม่เคยทราบหรือ 
คาดคิดมาก่อน ทั้งในแง่วิธีการวิจัยและประชากรที่ทำการศึกษา และไม่เคยมีระบุในโครงร่างการวิจัยหรือคู่มือ
นักวิจัย  
  
7. ภาคผนวก   
 FA 13.01 แบบประเมินรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง 
 FA 13.02 หนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค ์
 FB 09.01 หนังสือขอรายงาน 
 FB 13.01 แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง 
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การไม่ปฏิบตัิตามข้อกำหนด 
(Non-compliance/protocol deviation/protocol violation) 

 
1. วัตถุประสงค์ 

เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินการเมื่อผู้วิจัยไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดในโครงร่างการวิจัย/
เบี่ยงเบน/ฝ่าฝืนข้อกำหนดของคณะกรรมการฯ หรือมีการกระทำที่ขัดต่อหลักจริยธรรมการวิจัยในคน  
 
2. ขอบเขต  

วิธีดําเนินการมาตรฐานครอบคลุมทุกโครงร่างการวิจัยที่ได้รับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการฯ 
 
3. ความรับผิดชอบ  

3.1 ผู้วิจัยหลัก หรือผู้สนับสนุนทุนวิจัย มีหน้าที่ส่งรายงานการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดให้คณะกรรมการฯ  
3.2 ผู้วิจัยหลัก หรือผู้ประสานงานโครงร่างการวิจัย มีหน้าที่ส่งรายงานการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดให้ 

คณะกรรมการฯ ทันทีที่ได้รับรายงานว่ามีการปฏิบัติที่ไม่ตรงกับขั้นตอนที่ระบุไว้ในโครงร่างการวิจัย หรือ
ข้อกำหนดของคณะกรรมการฯ   

3.3 กรณีโครงร่างการวิจัยพหุสถาบัน คณะกรรมการจริยธรรมของแต่ละสถาบัน มีหน้าที่ส่งรายงานการไม่
ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ได้รับจากผู้วิจัยหลักหรือผู้ประสานงานโครงร่างการวิจัย มายังคณะกรรมการฯ ของกรม
สุขภาพจิต 

3.4 เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ มีหน้าที่รับรายงานการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด แจ้งผลการพิจารณา และ
จัดเก็บเอกสาร  

3.6 เลขานุการคณะกรรมการฯ หรือผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ หรือคณะกรรมการจริยธรรมฯ 
ที่ได้รับมอบหมาย มีหน้าที่นำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการฯ  

3.7 คณะกรรมการฯ มีหน้าที่พิจารณารายงานการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด และส่งผลการพิจารณา 
ให้แก่สำนักงานฯ    

3.8 เลขานุการคณะกรรมการฯ หรือผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ มีหน้าที่สรุปรายงานการไม่
ปฏิบัติตามโครงร่างการวิจัย/เบี่ยงเบน/ฝ่าฝืน และพิจารณาโครงร่างการวิจัยที่มีการร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับ
สิทธิ ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัครผู้รับการวิจัย  และพิจารณานำเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา 
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4. ขั้นตอนการปฏิบัติและผู้รับผิดชอบ 
ขั้นตอนการปฏิบัต ิ ผู้รับผิดชอบ 

การรับรายงานการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด (ข้อ 5.1) 
 

เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 

การเตรียมงานก่อนการพิจารณา (ข้อ 5.2) เลขานุการคณะกรรมการฯ 
หรือผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ 

และเจา้หน้าทีส่ำนักงานฯ 
การพิจารณารายงานการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด (ข้อ 5.3) เลขานุการคณะกรรมการฯ  

หรือผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ 
หรือคณะกรรมการฯ ที่เคยเป็นผู้
พิจารณาโครงร่างการวิจัย หรือ 

คณะกรรมการฯ ที่ได้รับมอบหมาย 
การพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการฯ (ข้อ 5.4) 

 
คณะกรรมการฯ 

การแจ้งผลการพิจารณา (ข้อ 5.5) 
 

เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 
 

การจัดเก็บเอกสาร (ข้อ 5.6) เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 
 

 
5. วิธีการปฏิบัติ  
 5.1 การรับรายงานการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด 
  5.1.1 ผู้วิจัยหรือผู้ประสานงานโครงร่างการวิจัย ส่งหนังสือขอรายงาน (FB 09.01) แบบ
รายงานการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด (FB 14.01) ไปที่คณะกรรมการฯ และผู้สนับสนุนทุนวิจัยทันทีที่ได้รับ
รายงานว่ามีการปฏิบัติที่ไม่ตรงกับขั้นตอนที่ระบุไว้ในโครงร่างการวิจัยหรือข้อกำหนดของคณะกรรมการฯ 
  5.1.2 เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการไม่ปฏิบัติตาม
ข้อกำหนดจากคณะกรรมการฯ และส่งให้เลขานุการคณะกรรมการฯ หรือผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ 
 5.2 การเตรียมงานก่อนการพิจารณา 
  5.2.1 เลขานุการคณะกรรมการฯ หรือผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ หรือคณะกรรมการฯ 
ที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้พิจารณา และสรุปความเห็นในแบบประเมินรายงานการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด (FA 
14.01) 
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  5.2.2 เมื่อได้รับรายงานการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เตรียมเอกสาร 
รวบรวมเอกสารทั้งหมดของโครงร่างการวิจัย ได้แก่ โครงร่างการวิจัยที่ได้รับการรับรองครั้งล่าสุด รายงานส่วน
แก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัย รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ รายงานความก้าวหน้าของการวิจัย รายงาน
การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด หนังสือรับรองโครงร่างการวิจัยครั้งล่าสุด รายงานการประชุมครั้งแรก พร้อมแนบ
แบบรายงานการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด (FB 14.01) และแบบประเมินรายงานการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด 
(FA 14.01) ส่งให้กับเลขานุการคณะกรรมการฯ หรือผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ หรือคณะกรรมการฯ ที่
ได้รับมอบหมาย ภายใน 2 วันทำการ ภายหลังได้รับรายงานในรูปแบบเอกสาร หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่มี
ข้อมูลโครงร่างการวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานฯ 
 5.3 การพิจารณารายงานการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด 
  5.3.1 เลขานุการคณะกรรมการฯ หรือผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ หรือคณะกรรมการฯ 
ที่เคยเป็นผู้พิจารณาโครงร่างการวิจัยหรือคณะกรรมการฯ ที่ได้รับมอบหมายพิจารณารายงานการไม่ปฏิบัติ
ตามข้อกำหนด โดยมีหลักการพิจารณาดังนี ้
   5.3.1.1 ความรนุแรงของเหตุการณ์ ประเมินได้จาก 
    1) ความเสี่ยงหรืออันตรายที่เกิดขึ้นแก่อาสาสมัคร 
    2) ความเสียหายต่อข้อมูลการวิจัย 
    3) เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นจากเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากความไม่เข้าใจของ 
อาสาสมัครต่อขั้นตอนที่ใช้ในการวิจัย หรือเกิดจากความไม่รู้ในแนวปฏิบัติการวิจัยที่ดี ความประมาท หรือ
เจตนาของผู้วิจัย 
    4) เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเพราะผู้วิจัยจงใจหรือละเลยการปฏิบัติตาม
จริยธรรมการวิจัย หรือจริยธรรมวิชาชีพแพทย์ หรือจรรยาบรรณของผู้วิจัยหรือไม่ 
   5.3.1.2 มีมาตรการแก้ไขเหตุการณ์ที่เหมาะสมหรือไม่ 
   5.3.1.3 มีการวางแผนหรือมาตรการเพ่ือป้องกันการเกิดเหตุการณ์ซ้ำหรือไม ่
  5.3.2 เลขานุการคณะกรรมการฯ หรือผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ หรือคณะกรรมการฯ 
ที่พิจารณาบันทึกความเห็นในแบบประเมินรายงานการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด (FA 14.01) ข้อใดข้อหนึ่ง
ดังต่อไปนี ้
   5.3.2.1 รับทราบ (acknowledge) 
   ในกรณีที่การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด ไม่มีผลในการเพิ่มความเสี่ยงหรือทำให้เกิด
อันตรายแก่อาสาสมัคร ไม่ได้เกิดจากเจตนา สะเพร่า หรือการละเลยของคณะผู้วิจัยไม่ขัดต่อหลักจริยธรรมหรือ
มาตรฐานทางการแพทย์ และมีแนวทางการป้องกันการเกิดซ้ำที่เหมาะสม 
   5.3.2.2 นำเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการฯ 
   ในกรณีผู้พิจารณาเห็นว่า การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อ
อาสาสมัคร หรือมีการเกิดซ้ำ หรือเกิดจากเจตนา สะเพร่า หรือความละเลยของคณะผู้วิจัย หรือขั ดต่อหลัก
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จริยธรรมหรือมาตรฐานทางการแพทย์ ควรมีข้อแนะนำให้แก่คณะผู้วิจัย หรือควรมีการพิจารณาเพื่อ
ดำเนินการตรวจเยี่ยม หรือระงับการรับรอง 
  5.3.3 เลขานุการคณะกรรมการฯ หรือผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ หรือคณะกรรมการฯ 
ที่พิจารณา ส่งแบบประเมินรายงานการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด (FA 14.01) กลับมายังสำนักงานฯ ผ่านทาง
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานฯ ภายใน 5 วันทำการ ภายหลังได้รับรายงาน 
และก่อนการประชุมคณะกรรมการฯ 
 5.4 การพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการฯ 
  5.4.1 ในกรณีที่ผู้พิจารณามีความเห็นว่า “รับทราบ” เลขานุการคณะกรรมการฯ หรือ
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ หรือคณะกรรมการผู้พิจารณา นำเสนอให้คณะกรรมการฯ รับทราบ 
  5.4.2 ในกรณีที่ผู้พิจารณามีความเห็นว่า นำเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการฯ 
พิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการฯ จะระบุเป็นข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปน้ี 
   1) รบัทราบ 
   2) รับทราบ และมีข้อแนะนำ 
   3) เสนอแนะให้มีการตรวจเยี่ยมเพื่อกำกับดูแลการวิจัย 
   4) ระงับการรับรองช่ัวคราว (suspension of approval) 
   5) ยุติการรับรอง (termination of approval) 
 5.5 การแจ้งผลการพิจารณา 
 เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ จัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด (FA 
14.02) ลงวันที่ที่ประชุม ลงนามโดยประธานคณะกรรมการฯ ภายใน 3 วันทำการ หลังการประชุม โดยวิธีการ
ดังนี ้

 ก. ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้วิจัยหลักหรือผู้ประสานงานโครงร่างการวิจัย 
 ข. ในรูปเอกสารต้นฉบับให้แก่ผู้วิจัยหลัก หรือผู้ประสานงานโครงร่างการวิจัย 

  ค. ในรูปสำเนาเอกสารแจ้งผลการพิจารณา สำเนารายงานการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด และ 
pdf file และ ของเอกสารให้แก่สถาบันวิจัย 
 5.6 การจัดเก็บเอกสาร 
  5.6.1 เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ จัดเก็บหนังสือขอรายงาน (FB 09.01) แบบรายงานการไม่
ปฏิบัติตามข้อกำหนด (FB 14.01) และแบบประเมินรายงานการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด (FA 14.01) เข้าแฟ้ม
โครงร่างการวิจัย 
  5.6.2 เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ จัดเก็บหลักฐานการส่งข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการ
ติดต่อกับผู้วิจัยผู้ประสานงานโครงร่างการวิจัย และสถาบันภาคี ไว้ในแฟ้มโครงร่างการวิจัย 
  5.6.3 เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ลงบันทึกข้อมูลของโครงร่างการวิจัยในฐานข้อมูลของสำนักงาน 
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6. นิยามศัพท์ 
  ไม่มี 
 
7. ภาคผนวก 
 FA 14.01 แบบประเมินรายงานการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด   
 FA 14.02 หนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด 
 FB 09.01 หนังสือขอรายงาน 
 FB 14.01 แบบรายงานการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด 
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 8.1 ICH Harmonized Guideline. Integrated addendum to ICH E6(R1): Guidance for 
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8.4 International ethical guidelines for health-related research involving humans 
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การพิจารณาตอบสนองการร้องเรียนของอาสาสมัครผู้รับการวิจัย 
(Responses to participants requests) 

 
1. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการกับการร้องเรียนของอาสาสมัครหรือบุคคลอื่นเกี่ยวกับโครงร่างการวิจัย 
ที่ได้รับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการฯ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าอาสาสมัครได้รับการพิทักษ์ซึ่ง
สิทธิ ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีตลอดการเข้าร่วมในโครงร่างการวิจัย   

 
2. ขอบเขต  

วิธีดําเนินการมาตรฐานครอบคลุมการจัดการกับการร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ ความปลอดภัยและ
ความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัครผู้รับการวิจัยที่เข้าร่วมในโครงร่างการวิจัยซึ่งได้รับการพิจารณารับรองจาก 
คณะกรรมการฯ  

 
3. ความรับผิดชอบ 
 3.1 คณะกรรมการจริยธรรม มีหน้าที่รับการร้องเรียน ตรวจสอบ ตอบสนองต่อข้อร้องเรียนที่ได้รับ 
และส่งรายงานให้แก่คณะกรรมการฯ 
 3.2  
 เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ มีหน้าที่ รับเอกสาร ประสานงานกับคณะกรรมการจริยธรรมฯ และ 
ประสานงานกับผู้วิจัยหลัก/ผู้ประสานงานโครงร่างการวิจัย พร้อมจัดเก็บข้อมูล 
 
4. ขั้นตอนการปฏิบัติและผูร้ับผิดชอบ 

ขั้นตอนการปฏิบัต ิ ผู้รับผิดชอบ 
การรับการร้องเรียน (ข้อ 5.1) 

 
เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 

การตรวจสอบข้อมูล (ข้อ 5.2) เลขานุการคณะกรรมการฯ 
หรือผูช้่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ 

การตอบสนองต่อการร้องเรียนของคณะกรรมการฯ (ข้อ 5.3) 
 

คณะกรรมการฯ 

การจัดเก็บเอกสาร (ข้อ 5.4) เจา้หน้าที่สํานักงานฯ 
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5. วิธีการปฏิบัต ิ
 5.1 การรับการร้องเรียน 
  5.1.1 อาสาสมัครหรือบุคคลอื่น สามารถแจ้งข้อร้องเรียน เมื่อรู้สึกได้รับการกระทำที่ไม่
ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม โดยส่งเอกสาร หรือโทรศัพท์ หรือโทรสาร หรือผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ มาที่
สำนกังานฯ 
  5.1.2 ในกรณีที่คณะกรรมการฯ เป็นผู้รับการร้องเรียน เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เตรียมเอกสาร
การร้องเรียน หรือบันทึกข้อมูลรายละเอียดการร้องเรียนลงในแบบรายงานเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับโครงร่างการ
วิจัย (FB 15.01) นำเสนอต่อเลขานุการคณะกรรมการฯ หรือผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ 
 5.2 การตรวจสอบข้อมูล 
  5.2.1 เมื่อได้รับเอกสารการร้องเรียน เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เตรียมเอกสารโครงร่างการวิจัย
และเอกสารที่เกี่ยวข้อง นำเสนอแก่เลขานุการคณะกรรมการฯ หรือผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯภายใน 1 
วันทำการ หลังจากที่ได้รับการร้องเรียน 
  5.2.2 เลขานุการคณะกรรมการฯ หรือผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ ทบทวนเอกสารการ
ร้องเรียน หรือแบบรายงานเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับโครงร่างการวิจัย (FB 15.01) และตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูล    
   5.2.2 ภายหลังการทบทวนและตรวจสอบของเลขานุการคณะกรรมการฯ หรือ
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ส่งสำเนาเอกสารการร้องเรียน หรือแบบรายงานเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับโครงร่างการวิจัย (FB 15.01) เป็นเอกสารไปยังคณะกรรมการผู้พิจารณา/คณะกรรมการที่
ไดร้ับมอบหมายจากประธานฯให้ทำการตรวจสอบภายใน 2 วันทำการ หลังจากได้รับการร้องเรียน 
   5.2.2 เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ติดตามความคืบหน้าจากคณะกรรมการฯ 
 5.3 การตอบสนองต่อการร้องเรียนของคณะกรรมการฯ 
  5.3.1 หากเกิดจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของอาสาสมัครหรือผู้ร้องเรียน เลขานุการคณะ
กรรมการฯ หรือผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อรับทราบ 
  5.3.2 หากเกิดจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด หรือแนวปฏิบัติการวิจัยที่ดีของผู้วิจัย 
เลขานุการคณะกรรมการฯ หรือผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อ
พิจารณาการตอบสนองต่อผู้วิจัย  
  5.3.3 เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ส่งจดหมายแจ้งการร้องเรียน การตรวจสอบ และการตอบสนอง 
ให้แก่ผู้วิจัยที่ถูกร้องเรียน ผู้วิจัยหลัก หรือผู้ประสานงาน 
 5.4 การจัดเก็บเอกสาร 
  เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ จัดเก็บเอกสารการร้องเรียน หรือแบบรายงานการร้องเรียน และ
เอกสารแจ้งผลการตรวจสอบและตอบสนอง เข้าแฟ้มโครงร่างการวิจัย และสำเนา 1 ชุด ในแฟ้มเอกสาร  
“การร้องเรียน” 
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6. นิยามศัพท ์
 ไม่ม ี
 
7. ภาคผนวก  

FB 15.01 แบบรายงานเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับโครงร่างการวิจัย 
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การจัดการเอกสารโครงร่างการวิจัย 
(Management of study files) 

 
1. วัตถุประสงค ์
 เพื่อเป็นแนวทางในการจัดเก็บ การค้น การทำสำเนา และการทำลายเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงร่าง
การวิจัยที่ได้รับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ทั้งนี้เพื่อความสะดวกใน     
การค้นหา และคงไว้ซึ่งการรักษาความลับของข้อมูล 
 
2. ขอบเขต 
 วิธีดำเนินการมาตรฐานครอบคลุมโครงร่างการวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้องทุกโครงการที่ได้รับ      
การพิจารณารับรองจากคณะกรรมการฯ ที่กำลังดำเนินการอยูแ่ละสิ้นสุดโครงการแล้ว 
 
3. ความรับผิดชอบ 
 เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ มีหน้าที่บริหารจัดการในการจัดเก็บ การค้น การทำสำเนา และการทำลาย
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงร่างการวิจัยตามระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการค้นหา และคงไว้ซึ่ง
การรักษาความลับของข้อมูล  

 
4. ขั้นตอนการปฏิบัติและผูร้ับผิดชอบ  

การปฏิบัต ิ ผู้รับผิดชอบ 
การรวบรวมและจัดเก็บเอกสาร (ข้อ 5.1) 

 
เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 

การค้นและทำสำเนาเอกสาร (ข้อ 5.2) เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 
เลขานุการคณะกรรมการฯ

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ 
ประธานคณะกรรมการฯ 

การทำลายเอกสาร (ข้อ 5.3) 
 

เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 
เลขานุการคณะกรรมการฯ 

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ 
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5. วิธีการปฏบิัติ            
 5.1 การรวบรวมและจัดเก็บเอกสาร       
  5.1.1 เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ รวบรวมและจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ โครงร่างการวิจัย
ต้นฉบับเข้าแฟ้มตามประเภทของเอกสาร       
  5.1.2 เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ทำสำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงร่างการวิจัย 1 ชุด เก็บใน
แฟ้มโครงร่างวิจัย โดยจัดเรียงเอกสารต่าง ๆ เป็นหมวดหมู ่
  5.1.3 เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ จัดเก็บแฟ้มโครงร่างวิจัยในตู้เอกสารที่มีกุญแจปิด และมีการ
จำกัดผู้เข้าถึงข้อมูล 
  5.1.4  เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ลงบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงร่างการวิจัยในฐานข้อมูล ซึ่ง
มีระบบการรักษาความลับ จำกัดผู้เข้าถึงข้อมูลและมีระบบสำรองข้อมูล (back up) เก็บไว้ในที่ปลอดภัย  

 5.1.5 การจัดกลุ่มโครงร่างการวิจัย และกำหนดระยะเวลาการเก็บเอกสาร มีรายละเอียดดังน้ี 
   5.1.5.1 โครงร่างการวิจัยที่กำลังดำเนินการ (active file) หมายถึง โครงร่างการวิจัย
ที่ได้รับการรับรอง และผู้วิจัยกำลังดำเนินการอยู่    

5.1.5.2 โครงร่างการวิจัยที่ไม่มีการดำเนินงาน (inactive file) หมายถึง 
    ก. โครงร่างการวิจัยที่สิ้นสุดแล้ว ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัย (final report) หรือ
ส่งรายงานยุติโครงร่างการวิจัยก่อนกำหนด (premature termination)   
    ข. โครงร่างการวิจัยที่ผู้วิจัยไม่ส่งรายงานความก้าวหน้า หรือรายงานใด ๆ 
เป็นระยะเวลานาน 1 ปี หลังจากหมดอายุการรับรอง เมื่อเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ติดต่อผู้วิจัยหรือหน่วยงานต้น
สังกัดเพื่อให้ชีแ้จงสถานะของการวิจัย และพบว่าสถานะของการวิจัยคือ การวิจัยสิ้นสุดแล้วหรือไม่ตอบสนอง  
    หมายเหตุ ถ้าสถานะของการวิจัยคือ อยู่ระหว่างดำเนินการ เจ้าหน้าที่
สำนักงานฯ จะแจ้งเตือนให้ผู้วิจัยส่งรายงานความก้าวหน้า และต่ออายุการรับรองโครงร่างการวิจัย 
    ค. โครงร่างการวิจัยที่คณะกรรมการฯ ลงมติให้  “ระงับการรับรอง
โครงการวิจัยชั่วคราว (suspension of protocol approval)” หรือ “ถอนการรับรองงานวิจัย (withdrawal 
of protocol approval)” หลังจากนั้น 1 ปี คณะกรรมการฯ ไมม่ีการเปลี่ยนแปลงมต ิ    
    ง. โครงร่างวิจัยที่ได้รับการพิจารณาว่า “ไม่รับรอง” หลังจากนั้น 1 ปี   
คณะกรรมการฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมต ิ      
    จ. โครงร่างการวิจัยที่ส่งเข้าพิจารณา และคณะกรรมการฯ มีมติให้แก้ไข
เพื่อรับรอง หรือแก้ไขเพื่อนำเข้าพิจารณาใหม่ แต่ผู้วิจัยไม่ส่งโครงร่างวิจัยกลับเข้ามาพจิารณาภายในระยะเวลา 
30 วัน นับจากวนัที่ส่งหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้แก่ผู้วิจัย       
    ฉ. โครงร่างการวิจัยที่ผู้วิจัยขอถอนคืน (withdraw) ก่อนการประชุมของ
คณะกรรมการฯ   
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    หมายเหตุ ในกรณีที่ผู้วิจัยส่งโครงร่างการวิจัยใหม่ภายหลัง 1 เดือน นับจาก
วันที่ส่งหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้แก่ผู้วิจัย การพิจารณาโครงร่างการวิจัยใหม่จะดำเนินการเช่นเดียวกับ
การส่งโครงร่างการวิจัยเพื่อพิจารณาครั้งแรก     
  5.1.6 เอกสารโครงร่างการวิจัยที่ไม่มีการดำเนินงาน (inactive file) จะถูกจัดเก็บแยกจาก
โครงการร่างวจิัยที่กำลังดำเนินการ (active file) และเก็บไว้ 3 ปี ก่อนพิจารณาทำลายเอกสาร  

5.2 การค้นและทำสำเนาเอกสาร        
  5.2.1 การค้นเอกสารเกี่ยวกับโครงร่างการวิจัยให้คณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา  
   5.2.1.1 เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เป็นผู้ค้นเอกสารให้คณะกรรมการฯ พิจารณาโครงร่าง
การวิจัย 

  5.2.1.2 เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ นำเอกสารกลับคืนที่เดิมในแฟ้มโครงร่างการวิจัย  
  5.2.2 การขอค้นเอกสารเกี่ยวข้องกับโครงร่างการวิจัยโดยผู้วิจัยหรือผู้อื่น   
   5.2.2.1 ในกรณีที่ผู้วิจัยต้องการขอค้น และ/หรือ ทำสำเนาเอกสารโครงร่างการวิจัย
ของตนเอง ผู้วิจัยต้องส่งบันทึกข้อความขอค้น/ทำสำเนาเอกสาร (FB 16.01) ให้แก่หัวหน้าสำนักงานฯ เพื่อ
ดำเนินการให้เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ค้นเอกสาร และ/หรือ ทำสำเนาเอกสาร 
   5.2.2.2 ในกรณีที่ผู้อื่นต้องการขอค้น และ/หรือ ทำสำเนาเอกสารโครงร่างการวิจัย
ต้องมีจดหมายยืนยันหรือจดหมายอนุญาตจากผู้วิจัยและส่งรายงานขอค้น/ทำสำเนาเอกสารโครงร่างการวิจัย 
เพื่อขอการอนุมัติจากประธานคณะกรรมการฯ หรือเลขานุการคณะกรรมการฯ หรือผู้ช่วยเลขานุการคณะ
กรรมการฯ ให้ค้นเอกสารได ้       
   5.2.2.3 เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เป็นผู้ค้นเอกสาร ทำสำเนาบันทึกหลักฐานในแบบ
บันทึกการขอค้น/ทำสำเนาเอกสาร นำเอกสารกลับคืนที่เดิมในแฟ้มโครงร่างการวิจัย พร้อมทั้งบันทึกชื่อผู้คืน 
ชื่อผู้เก็บเอกสาร และวันที่เก็บเอกสารในแบบบันทึกการขอค้น/ทำสำเนาเอกสาร (FA 16.01)   
 5.3 การทำลายเอกสาร          
  5.3.1 เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ จัดทำรายงานโครงร่างการวิจัยที่ไม่มีการดำเนินงาน (inactive 
file) ที่เก็บไว้ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป ยกเว้นโครงร่างการวิจัยยาให้ดำเนินการตาม ICH-GCP  
  5.3.2 เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ทำรายการเอกสารโครงร่างการวิจัยที่ขอทำลายและแบบบันทึก
ข้อความขอทำลายเอกสาร (FA 16.02) เพือ่นำเสนอเลขานุการคณะกรรมการฯ   
  5.3.3 เลขานุการคณะกรรมการฯ หรือผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ นำเสนอในที่ประชุม
คณะกรรมการฯ เพื่อขอการอนุมัติให้ทำลายเอกสารโครงร่างการวิจัย     
  5.3.4 เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการฯ ลงมติให้ทำลายเอกสารโครงร่างการวิจัย ประธานคณะ
กรรมการฯ ลงนามเพื่ออนุมัติในแบบรายงานขอทำลายเอกสารโครงร่างการวิจัย  
  5.3.5 เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ดำเนินการทำลายเอกสารโครงร่างการวิจัยภายในสำนักงานฯ 
ด้วยเครื่องทำลายเอกสาร     
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  5.3.6 เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เก็บแบบรายงานขอทำลายเอกสารโครงร่างการวิจัยในแฟ้มการ
ทำลายเอกสารของสำนักงานฯ 
 
6. นิยามศัพท์ 
 ไม่มี 
 
7. ภาคผนวก  
 FA 16.01 แบบบันทึกการขอค้น/ทำสำเนาเอกสาร   
 FB 16.02 บันทึกขอทำลายเอกสาร 
 FB 16.01 บันทึกข้อความขอค้น/สำเนาเอกสาร 
 
8. เอกสารอา้งอิง  

8.1 ICH Harmonized Guideline. Integrated addendum to ICH E6(R1): Guidance for Good 
Clinical Practice E6(R2), 2016. 

8.2 WHO. Standards and Operational Guidance for Ethics Review of Health-Related 
Research with Human Participants, 2011. 

8.3 World Medical Association. World Medical Association Declaration of Helsinki: ethical 
principles for medical research involving human subjects. JAMA. 2013;310(20):2191-4.  

8.4 International ethical guidelines for health-related research involving humans (CIOMS 
2016) [Online]. [cited 2017 July 14]; Available from: 
https://cioms.ch/shop/product/international-ethical-guidelines-for-health-relatedresearch-
involving-humans/ 

8.5 พรรณ ีปิติสุทธิธรรม บทที่ 7 แนวทางการวิจัยทางคลินิกที่ด ี Available from: 
http://www.tm.mahidol.ac.th/th/tropical-medicine-knowledge/book-clinic/Textbook-of-
Clinical-Researh/243-254.pdf 
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การเตรียมวาระการประชุมและรายงานการประชมุ 
(Agenda preparation, meeting procedures and minutes) 

 
1. วัตถุประสงค์  

1.1 เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมวาระการประชุม และดำเนินการประชุมของคณะกรรมการฯ  
1.2 เพื่อเป็นแนวทางการทำรายงานการประชุมของคณะกรรมการฯ 
 

2. ขอบเขต 
 วิธีดำเนินการมาตรฐานครอบคลุมทุกขั้นตอนของการบริหารจัดการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการฯ 
ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ การดำเนินการก่อนการประชุม การดำเนินการประชุม และการดำเนินการ
ภายหลังการประชุม                
 
3. ความรับผิดชอบ  

3.1 เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ มีหน้าที่ประสานงานกับคณะกรรมการฯ ที่ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุม เตรียม
วาระการประชุม เตรียมเอกสารทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการประชุม รวบรวมข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ 
เตรียมแบบร่างรายงานการประชุม พิมพ์ และจัดเก็บรายงานการประชุม  

3.2 เลขานุการคณะกรรมการฯ หรือผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ มีหน้าที่จัดองค์ประชุม 
เตรียมการนำเสนอรายงานในที่ประชุม ตรวจสอบคุณภาพและความถูกต้องของรายงานการประชุม และ
นำเสนอเพือ่รับรองในที่ประชุมครั้งถัดไป 

3.3 คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ทบทวนโครงร่างการวิจัยหรือรายงานต่าง ๆ และส่งผลการทบทวน
กลับมายังสำนักงานฯอภิปรายประเด็นจริยธรรม ลงมติ และตรวจสอบการบันทึกข้อมูลในระหว่างการประชุม  

3.4 ประธานคณะกรรมการฯ หรือรองประธานคณะกรรมการฯ มีหน้าที่ดำเนินการประชุม ควบคุม
การประชุม และลงนามรับรอง รายงานการประชุม 
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4. ขั้นตอนการปฏิบัติและผู้รับผิดชอบ 
ขั้นตอนการปฏิบัต ิ ผู้รับผิดชอบ 

การดำเนินการก่อนการประชุม (ข้อ 5.1) 
 

เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 
เลขานุการคณะกรรมการฯ 

หรือผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ 
การดำเนินการประชุม (ข้อ 5.2, ข้อ 5.4) 

 
ประธานคณะกรรมการฯ 

หรือรองประธานคณะกรรมการฯ 
 คณะกรรมการฯ  

เลขานุการคณะกรรมการฯ 
หรือผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ 

เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 
การดำเนินการหลังการประชุม (ข้อ 5.3) 

 
เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 

 
5. วิธีการปฏบิัติ  
 5.1 การดำเนนิการก่อนการประชุม  
  5.1.1 ประธานคณะกรรมการฯ รองประธานคณะกรรมการฯ หรือเลขานุการคณะกรรมการฯ 
กำหนดวันประชุมและสถานที่ล่วงหน้า  
  5.1.2 เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ จัดทำหนังสือเชิญประชุม นัดหมายและยืนยันการเข้าประชุม 
แนบวาระการประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องส่งให้คณะกรรมการฯ 
  5.1.3 เลขานุการคณะกรรมการฯ หรือผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ มีหน้าที่จัดเตรียม
องค์ประชุม เตรียมการนำเสนอรายงานในที่ประชุม ตรวจสอบคุณภาพและความถูกต้องของบันทึกการประชุม 
และนำเสนอเพื่อรับรองรายงานการประชุม 
  5.1.4 เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ จัดเอกสารโครงร่างการวิจัยที่จะนําเสนอหรือพิจารณาในที่
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมให้คณะกรรมการฯ เพื่อให้กรรมการทบทวน ได้แก่  
   ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 
   1.1 เนื้อหาที่ประธานแจ้งในที่ประชุม 

  1.2 โครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองแบบเร็ว (expedited review) 
   1.3 โครงการวิจัยที่ได้รับการยกเว้นการพิจารณาจริยธรรมวิจัย (exemption review) 
   1.4 การมีผลประโยชน์ทับซ้อน (conflict of interest)  
   ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
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   ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ประชุมพิจารณา 
   3.1 รายงานสว่นแก้ไขเพ่ิมเติมโครงร่างการวิจัย (Protocol amendment) 
   3.2 รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรง (Serious adverse event :SAE)  
   3.3 รายงานการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด (Non-compliance/protocol deviation/ 
protocol violation) 
   3.4 รายงานความก้าวหน้าของการวิจัย (Continuing review) 
   3.5 รายงานการยุติโครงร่างการวิจัยก่อนกำหนด (Termination) 
   3.6 รายงานสรุปผลการวิจัย (Final report) 
   3.7 รายงานการตรวจเยี่ยม (Site monitoring visit) 
   ระเบียบวาระที่ 4 การพิจารณาโครงร่างการวิจัยโดยคณะกรรมการฯ เต็มชุด (full 
board review) 

      4.1 โครงร่างการวิจัยที่ยื่นขอรับการพิจารณาครั้งแรก (initial protocol)  
   4.2 โครงร่างการวิจัยที่แก้ไขและนำเข้าพจิารณาใหม่ (revised protocol)  
   4.3 โครงร่างการวิจัยที่แก้ไขเพื่อนำเข้าพิจารณาใหม่ (resubmitted protocol)      
                          ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องสืบเนื่อง  
                      ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ  
   6.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการ ครั้งต่อไป  

5.2 การดำเนินการประชุม 
 5.2.1 องค์ประชุม (quorum) คณะกรรมการฯ จะดำเนินการประชุมได้ เมื่อมีองค์ประชุม

ดังต่อไปนี้  
   1) จำนวนคณะกรรมการฯ ในที่ประชุม รวมไม่น้อยกว่า 5 คน  
   2) มีทั้งชายและหญิง 
   3) อย่างน้อย 1 คน ที่เป็นแพทย์/จิตแพทย์ 
   4) อย่างน้อย 1 คน ที่ไม่อยู่ในสายวิชาชีพ/วิชาการสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือ
วิทยาศาสตร์การแพทย ์(nonscientific) 
   5) อย่างน้อย 1 คนที่ไม่ใช่บุคลากรในสังกัดสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 
หรือมีญาติสายตรงเป็นบุคลากรในสังกัดสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา (non-affiliated member) 
ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ คนหนึ่งอาจมีคุณสมบัติมากกว่า 1 อย่าง 
  5.2.2 การดำเนินการประชุม  
   5.2.2.1 คณะกรรมการฯ ที่มาประชุม ลงนามในเอกสารบันทึกผู้เข้าร่วมประชุม 
   5.2.2.2 ในกรณีมีนักวิจัยหรือผู้สังเกตการณ์ ให้มีการแนะนำตัวต่อที่ประชุม และให้
ลงนามในเอกสารคำรับรองในการรักษาข้อมูลความลับ 
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   5.2.2.3 ประธานคณะกรรมการฯ ตรวจสอบองค์ประชุมว่าครบ ก่อนเปิดการประชุม   
   5.2.2.4 ประธานคณะกรรมการฯ ตรวจสอบว่ามีคณะกรรมการฯ ท่านใดมี
ผลประโยชน์ได้เสียหรือทับซ้อนกับโครงร่างการวิจัยที่จะพิจารณาหรือไม่ ให้แจ้งที่ประชุมทราบและลงนามใน
เอกสารคำรับรองในการเปิดเผยการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของคณะกรรมการฯ และต้องออกจากที่ประชุมใน
ระหว่างที่มีการพิจารณาโครงร่างการวิจัยนั้น ๆ เมื่อออกไปแล้ว ประธานคณะกรรมการฯ ตรวจสอบว่ามี
คณะกรรมการฯ ครบองค์ประชุมจึงดำเนินการประชุมต่อ 
   5.2.2.5 ประธานคณะกรรมการฯ ดำเนินการประชุมตามวาระการประชุม แต่อาจ
สลับเรื่องหรือหัวข้อการประชุมได้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการต่อได้ รองประธานคณะ
กรรมการฯ จะเป็นผู้ดำเนินการแทน หรือมอบหมายเลขานุการคณะกรรมการฯ หรือผู้ช่วยเลขานุการคณะ
กรรมการฯ ดำเนินการประชุมตามลำดับ 
   5.2.2.6 คณะกรรมการฯ ร่วมทบทวน แก้ไข และรับรองรายงานการประชุมของการ
ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ผ่านมา และอภิปรายโครงร่างการวิจัยที่นำเข้าพิจารณา 
   5.2.2.7 ประธานคณะกรรมการฯ หรือผู้ที่ประธานมอบหมายให้ทำหน้าที่แทนใน
การประชุม สรุปผลการอภิปราย และให้คณะกรรมการฯ ลงมติ ตามประเด็นต่างๆ ในวาระการประชุมโดยการ
ลงมติของที่ประชุมคณะกรรมการฯ จะต้องได้รับความเห็นพ้องต้องกัน (consensus)  
   5.2.2.8 หัวหน้าสำนักงานฯ และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ บันทึกการอภิปรายและผล
การตัดสินของคณะกรรมการฯ ลงในร่างรายงานการประชุมของครั้งนั้น ๆ  

5.3 การดำเนินการหลังการประชุม 
  5.3.1 เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ จัดทำรายงานการประชุม (FA 17.01) ให้เลขานุการคณะกรรมการฯ 
หรือผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ ตรวจสอบคุณภาพและความถูกต้องของรายงานการประชุม ก่อนส่งให้
ประธานคณะกรรมการฯ ลงนามรับรองรายงานการประชุม ภายในเวลา 5 วันทำการ 
  5.3.2 เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ แจ้งผลการพิจารณาโครงร่างการวิจัยทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
และทางไปรษณีย์ ภายใน 5 วันทำการหลังวันประชุม 
  5.3.3 เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการประชุมเข้าแฟ้ม ทั้งนี้ให้ถือเป็น
เอกสารที่ต้องรักษาเป็นความลับ และจำกัดผู้เข้าถึงข้อมูล 
  5.4 การประชุมกรณีพิเศษ  
  5.4.1 การประชุมกรณีเฉพาะกิจ/พิเศษ จะกระทําในกรณใีดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้  
   5.4.1.1 มีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรง หรือไม่คาดคิดมาก่อน เกิดขึ้นกับ
อาสาสมัคร และมีความจำเป็นต้องมีมาตรการเร่งด่วนเพื่อปกป้องสิทธิ ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดี
ของอาสาสมัคร   

5.4.1.2 เหตุการณ์ที่ก่อเกิดอันตรายร้ายแรงหรือคุกคามต่อชีวิตของอาสาสมัคร  
   5.4.1.3 เรื่องที่ต้องการการพิจารณาเร่งด่วน เนื่องจากมีผลกระทบต่อชุมชนหรือ
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สถาบนัฯ 
   5.4.1.4 มีเรื่องร้องเรียนหรือรายงานการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ร้ายแรง 
   5.4.1.5 เรื่องอื่น ๆ ที่ประธานคณะกรรมการฯ เห็นควรให้มีการประชุมกรณีพิเศษ  
  5.4.2 องค์ประชุมและการปฏิบัติ 
  การประชุมกรณีพิเศษต้องประกอบด้วยองค์ประชุมเช่นเดียวกับการประชุมคณะกรรมการ

ตามที่ระบุในข้อ 5.1 - 5.3 
 

6. นิยามศัพท ์
 วาระการประชุม (agenda) หมายถึง เอกสารบันทึกแผนการนำเรื่องและลำดับของเรื่องที่จะ
นำเสนอหรือพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการฯ เต็มชุด 
 รายงานการประชุม หมายถึง เอกสารบันทึกสิ่งต่าง ๆ ที่กระทำในการประชุมคณะกรรมการฯ 
 การประชุมกรณีพิเศษ หมายถึง การประชุมคณะกรรมการฯ นอกเหนือจากการประชุมตามกำหนด
ปกต ิ
 
7. ภาคผนวก  
 FA 17.01 การจัดทำรายงานการประชุม 
 
8. เอกสารอ้างอิง 
 8.1 ICH Harmonized Guideline. Integrated addendum to ICH E6(R1): Guidance for 
Good Clinical Practice E6(R2), 2016.  

8.2 WHO. Standards and Operational Guidance for Ethics Review of Health-Related 
Research with Human Participants, 2011.  

8.3 World Medical Association. World Medical Association Declaration of Helsinki: 
ethical principles for medical research involving human subjects. JAMA. 2013;310(20):2191-4.  

8.4 International ethical guidelines for health-related research involving humans 
(CIOMS 2016) [Online]. [cited 2017 July 14]; Available from: 
https://cioms.ch/shop/product/international-ethical-guidelines-for-health-relatedresearch-
involving-humans/ 
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การตรวจเยีย่มเพื่อกำกับดูแลการวิจัย 
(Site monitoring visit) 

 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพื่อพิทักษ์ซึ่งสิทธิ ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัครผู้รับการวิจัย และชุมชนที่
เข้าร่วมในโครงการวิจัย 
 1.2 เพื่อให้การทำวิจัยเป็นไปตามแผนการวิจัยที่วางไว้ และเป็นไปตามหลักการปฏิบัติการวิจัยทาง
คลินิกที่ดีของ International Conference on Harmonization (ICH) Good Clinical Practice (GCP) 
 
2. ขอบเขต 

วิธีการดำเนินการมาตรฐาน ครอบคลุมถึงการตรวจเยี่ยมเพื่อกำกับดูแลระบบ สถานที่ ทรัพยากร
สนับสนุนการวิจัยภายในหน่วยงาน และตามที่ระบุไว้ในโครงร่างการวิจัยที่ได้รับการพิจารณารับรองจาก   
คณะกรรมการฯ 
 
3. ความรับผิดชอบ 
 3.1 ประธานคณะกรรมการฯ มีหน้าที่แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจเยี่ยม  

3.2 คณะกรรมการตรวจเยี่ยม มีหน้าที่ดำเนินการตรวจเยี่ยมโครงการวิจัยที่ได้รับการคัดเลือกจาก         
คณะกรรมการฯ และส่งผลการตรวจเย่ียมให้กับคณะกรรมการฯ  

3.3 เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ มีหน้าที่ประสานงานระหว่าง คณะกรรมการฯ คณะกรรมการตรวจเยี่ยม 
และผู้วิจัย และมีหน้าที่จัดเก็บเอกสารรายงานการตรวจเยี่ยม 
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4. ขั้นตอนการปฏิบัติและผูร้ับผิดชอบ  
ขั้นตอนการปฏิบัต ิ ผู้รับผิดชอบ 

การคัดเลือกโครงการวจิัย (ข้อ 5.1) ประธานคณะกรรมการฯ 
คณะกรรมการฯ 

การเตรียมการตรวจเยี่ยม (ข้อ 5.1) 
 

ประธานคณะกรรมการฯ
คณะกรรมการตรวจเยี่ยม 

เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 
การตรวจเยี่ยม (ข้อ 5.1) 

 
คณะกรรมการตรวจเยี่ยม 

การดำเนินการหลังการตรวจเยี่ยม (ข้อ 5.1) 
 

คณะกรรมการตรวจเยี่ยม 
คณะกรรมการฯ 

เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 
การจัดเก็บเอกสาร (ข้อ 5.1) 

 
เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 

 
5. วิธีการปฏบิัติ 
 5.1 การคัดเลือกโครงการวิจัย 
 หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกโครงการวิจัยที่จะตรวจเยี่ยมเพื่อกำกับดูแลการวิจัย ได้แก่ โครงการวิจัยที่มี
ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปน้ี 
  5.1.1 มีรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรงที่ไม่คาดคิดมาก่อน และ/หรือ ที่อาจ
เกี่ยวข้องหรือ น่าจะเกี่ยวข้อง หรือเกี่ยวข้องแน่นอนกับโครงการวิจัย  
  5.1.2 มีการเบี่ยงเบนหรือสงสัยว่ามีการเบี่ยงเบนวิธีดำเนินการวิจัยจากโครงร่างการวิจั ยที่ 
ได้รบัการพิจารณารับรองฉบับล่าสุด 
  5.1.3 มีข้อมูลที่ระบุหรือสงสัยว่าวิธีดำเนินการวิจัยไม่เป็นไปตามหลักการปฏิบัติการวิจัยทาง
คลินิกที่ดีของ International Conference on Harmonization (ICH) Good Clinical Practice หรือ ICH GCP  

  5.1.4 นักวิจัยหลัก/หน่วยวิจัยที่มีโครงการวิจัยจำนวนมาก ซึ่งอาจมีปัญหาด้านการบริหาร
จัดการ 

  5.1.5 โครงการวิจัยที่มีความเสี่ยงสูงและ/หรือมีกระบวนการวิจัยที่ยุ่งยากซับซ้อน  
  5.1.6 มีกรณีร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับอาสาสมัครผู้รับการวิจัย 
5.2 การเตรียมการตรวจเยี่ยม ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี ้

  5.2.1 ประธานคณะกรรมการฯ กำหนดและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจเยี่ยม จำนวน 3 ท่าน 
ประกอบด้วย ประธานกรรมการตรวจเยี่ยม กรรมการ และเลขาฯ 
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  5.2.2 เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ประสานกับนักวิจัย แจ้งให้ทราบว่าจะมีการตรวจเยี่ยมโดยนัดหมาย 
วันที่และเวลาที่จะตรวจเยี่ยม พร้อมให้จัดเตรียมเอกสารที่จะรับการตรวจเยี่ยมและอื่น ๆ ก่อนวันตรวจเยี่ยม
อย่างน้อย 2 สัปดาห ์ 
  5.2.3 คณะกรรมการตรวจเยี่ยม ทบทวนโครงการวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้องของโครงการ   
วิจัยนั้น ๆ 
  5.2.4 เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เตรียมเอกสารที่จะใช้ในการประเมินในระหว่างการตรวจเยี่ยม 
และแบบรายงานการตรวจเยี่ยมเพื่อกำกับดูแลการวิจัย (FA 18.01) 
 5.3 การตรวจเยี่ยม 

 5.3.1 คณะกรรมการตรวจเยี่ยม ประชุมเพื่อวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม 
  5.3.2 คณะกรรมการตรวจเยี่ยม ประชุมร่วมกับนักวิจัยหลักและคณะเพื่อแจ้งวัตถุประสงค์
ของการตรวจเย่ียม และนักวิจัยหลักบรรยายสรุปภาพรวมของโครงการวิจัยและหน่วยวิจัย เอกสารที่
คณะกรรมการตรวจเยี่ยม ต้องทบทวน ได้แก ่
   5.3.2.1 โครงการวิจัยทั้งโครงการวิจัยฉบับแรกและโครงการวิจัยที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม เอกสารรับรองและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
   5.3.2.2 รายละเอียดการทบทวนข้อมูลเอกสาร มีดังน้ี 
    1) แบบบันทึกข้อมูลมีความถูกต้อง สมบูรณ์ และอ่านออก 
    2) ข้อมูลที่บันทึกในแบบบันทึกข้อมูล ตรงกับในเอกสารต้นฉบับ  
    3) มีเอกสารสำคัญที่ต้องทบทวน ได้แก่ 
     - รายช่ือนักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัย พร้อมทั้งงานทีร่ับผิดชอบ 
     - คู่มือนักวิจัยฉบับล่าสุด  
     - เอกสารแสดงการขนส่งผลิตภัณฑ์และสารที่ใช้ในการวิจัย (ถ้าม)ี 
     - เอกสารแสดงการควบคุมปริมาณการรับจ่ายผลิตภัณฑ์และสารที่
ใช้ในการวิจัย (ถ้าม)ี               
     - บันทึกการเก็บตัวอย่างของเหลวหรือเนื้อเยื่อร่างกาย (ถ้าม)ี 
     - สำเนารายงานความก้าวหน้าของการวิจัยที่ส่งให้คณะกรรมการ
ตรวจเยี่ยมพิจารณา (ถ้าม)ี 
     - รายงานการตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการกำกับดูแลข้อมูลและ
ความปลอดภัย (ถ้าม)ี 
   - รายงานการตรวจสอบโครงการของผู้ให้ทุน (monitoring report) 
    4) รายละเอียดที่ต้องทบทวนเกี่ยวกับนักวิจัย และผู้ช่วยนักวิจัย มีดังน้ี 
     - นักวิจัยและคณะนักวิจัยต้องผ่านการอบรม ICH-GCP 
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      - มีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติตามขั้นตอนวิธีดำเนินการวิจัย 
ที่ระบุในโครงการวิจัยอย่างเคร่งครัด 
      - ปริมาณงานในโครงการวิจัยไม่มากเกินไป เมื่อพิจารณาถึงจำนวน
นักวิจัย และผู้ช่วยนักวิจัย 
     5) รายละเอียดที่ต้องทบทวนเกี่ยวกับหน่วยที่ทำการวิจัย มีดังนี ้
      - มีการสนับสนุนการทำโครงการวิจัยจากหน่วยงาน/สถาบันอย่าง
เหมาะสม 
      - สถานที่ มีความเหมาะสมและเอื้ออำนวยต่อการทำวิจัย 
     6) รายละเอียดทีต่้องทบทวนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการวิจัย มีดังนี้ 

     - มีการใช้และการควบคุมดูแลผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการวิจัย ตามที่
ระบุไว้ในโครงร่างการวิจัยที่ได้รับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการฯ 
    7) รายละเอียดที่ต้องทบทวนเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการที่ ใช้ ในการวิจัย 
(laboratory) มีดังน้ี 
     - ห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการวิจัย มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
ด้วยวิธีที่ระบุไว้ในโครงร่างการวิจัยที่ได้รับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการฯ 
    8) รายละเอียดที่ต้องทบทวนเกี่ยวกับการให้ความยินยอมโดยได้รับข้อมูล  
มีดังน้ี 
     - สุ่มตรวจเอกสารการให้ความยินยอมโดยได้รับข้อมูลว่า 
อาสาสมัครผู้รับการวิจัย ลงนามในเอกสารฉบับที่ได้รับรับรองจากคณะกรรมการฯ 
     - ในบางกรณี อาจสังเกต/สัมภาษณ์ผู้ทำกระบวนการขอความ
ยินยอมจากอาสาสมัคร 
    9) รายละเอียดที่ต้องทบทวนเกี่ยวกับอาสาสมัครที่เข้าร่วมในโครงการวิจัย 
มีดังนี ้
     - ได้รับการพิทักษ์ซึ่งสิทธิและความเป็นอยู่ที่ดีอย่างเหมาะสม 
     - ในบางกรณี อาจสัมภาษณ์อาสาสมัครผู้รับการวิจัยที่เข้าร่วมใน
โครงการวิจัย 

   
     - การรักษาความลับของข้อมูล มีการเก็บเอกสารข้อมูลของ
อาสาสมัคร 
     - ผู้รับการวิจัยที่เข้าร่วมในโครงการวิจัยอย่างเหมาะสม และจำกัด
ผู้ที่สามารถเข้าถึงข้อมูล    
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    10) รายละเอียดที่ต้องทบทวนเกี่ยวกับรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ 
รวมทั้งการแก้ไขเหตุการณ์ไม่พึงประสงค ์ตรวจสอบรายงานการเบ่ียงเบน (ถ้าม)ี  
   5.3.2.3 การสรุปผลการตรวจเยี่ยมและข้อเสนอแนะ 
      เมื่อสิ้นสุดการตรวจเยี่ยม คณะกรรมการตรวจเยี่ยม ต้องสรุปผลการตรวจเยี่ยมและ
ข้อเสนอแนะ แก่นักวิจัยทันที พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักวิจัยซักถามหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติม  
 5.4 การดำเนินการหลังการตรวจเยี่ยม 
  5.4.1 คณะกรรมการตรวจเยี่ยมจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจเยี่ยมในแบบรายงานการ
ตรวจเยี่ยมเพื่อกำกับดูแลการวิจัย (FA 18.01) ส่งรายงานสรุปผลการตรวจเยี่ยมให้คณะกรรมการฯ ภายใน 7 
วัน เพื่อนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการฯ   
  5.4.2 กรณีที่ให้ยุติการวิจัย ส่งรายงานให้นักวิจัยภายใน 7 วัน หลังการประชุม   
  5.4.3 เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ส่งรายงานผลการพิจารณาพร้อมสำเนาแบบรายงานการตรวจ
เยี่ยมเพ่ือกำกับดูแลการวิจัย (FA 18.01) 1 ฉบับให้นักวิจัย และเก็บไว้ที่สำนักงานฯ 1 ฉบับ 
 5.5 การจัดเก็บเอกสาร 
  5.5.1 เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ จัดเก็บแบบรายงานการตรวจเยี่ยมเพื่อกำกับดูแลการวิจัย (FA 
18.01) และส่งรายงานผลการพิจารณาเข้าแฟ้มโครงร่างการวิจัย 

  5.5.2 เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ลงบันทึกข้อมูลของโครงการวิจัยในฐานข้อมูลของสำนักงาน 
 

6.  นิยามศัพท์  
 ไม่มี 
 
7.  ภาคผนวก 
 FA 18.01 แบบรายงานการตรวจเยี่ยมเพื่อกำกับดูแลการวิจัย   
 
8. เอกสารอ้างอิง 

8.1 ICH Harmonized Guideline. Integrated addendum to ICH E6(R1): Guidance for 
Good Clinical Practice E6(R2), 2016.  

8.2 WHO. Standards and Operational Guidance for Ethics Review of Health-Related 
Research with Human Participants, 2011.          

8.3 World Medical Association. World Medical Association Declaration of Helsinki: 
ethical principles for medical research involving human subjects. JAMA. 2013;310 (20):    
2191-4.  
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การตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน 
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 

(Surveying and evaluation of the IRB) 
 
1. วัตถุประสงค์ 

เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมรับ การตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพเพื่อรับรองมาตรฐาน การดำเนินงาน
ของคณะกรรมการฯ 
 
2. ขอบเขต 
 วิธีดำเนินการมาตรฐานครอบคลุมการเตรียมตัวของคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เพื่อ
รับการตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพ 
 
3. ความรับผิดชอบ 
 3.1 เลขานุการคณะกรรมการฯ หรือผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ และหัวหน้าสำนักงานฯ เตรียม
ความพร้อมเพื่อรับการตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพ 

3.2 ประธานคณะกรรมการฯ กรรมการฯ หัวหน้าสำนักงานฯ และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ต้องปฏิบัติ
ตามแนวทางที่ระบุในวิธีดำเนินการมาตรฐานฯ และเตรียมพร้อมในการตอบคำถาม ของคณะกรรมการตรวจเยี่ยม
ประเมินคุณภาพ 
4. ขั้นตอนการปฏิบัติและผู้รับผิดชอบ  

ขั้นตอนการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
การรบัแจง้เรื่องการตรวจเยี่ยม (ข้อ 5.1)  หัวหน้าสำนักงานฯ  
การเตรียมรับการตรวจเยี่ยม (ข้อ 5.2) 

 
หัวหน้าสำนักงานฯ 

การต้อนรบัคณะกรรมการตรวจเยี่ยม (ข้อ 5.3) 
 

ประธานคณะกรรมการฯ 
คณะกรรมการฯ 

หัวหน้าสำนักงานฯ 
การปรับปรงุแก้ไขข้อบกพร่องในการประชุมคณะกรรมการฯ (ข้อ 5.4) 
 

ประธานคณะกรรมการฯ 
คณะกรรมการฯ 

หัวหน้าสำนักงานฯ 
การเกบ็รกัษารายงานสรปุผลการตรวจเยี่ยม (ข้อ 5.5) เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 
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5. วิธีการปฏิบัต ิ
5.1 การรับแจ้งการตรวจเยีย่ม  
 5.1.1 ประธานคณะกรรมการฯ มอบหมายให้ สำนักงานฯ ประสานงานเพื่อขอรับการตรวจเยี่ยม 
 5.1.2 สำนักงานฯ ทำหนังสือขอนุมัติแจ้งอธิบดีกรมสุขภาพจิต เพื่อขออนุมัติรับการตรวจ

เยี่ยมประเมินคุณภาพจากองค์กรภายนอก 
 5.1.3 สำนักงานฯ แจ้งคณะกรรมการฯ รับทราบกำหนดการการตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการ

ตรวจเยี่ยม 
5.2 การเตรียมรับการตรวจเยี่ยม 
 5.2.1 เลขานุการคณะกรรมการฯ หรือผู้ ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ และหัวหน้า

สำนักงานฯ จัดให้มีการประเมินตนเองตามมาตรฐานระดับชาติ เช่น มาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยในคน และแจ้งผลแก่คณะกรรมการฯ 

 5.2.2 เลขานุการคณะกรรมการฯ หรือผู้ ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ และหัวหน้า
สำนักงานฯ ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง 

 5.2.3 คณะกรรมการฯ หัวหน้าสำนักงานฯ/เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ศึกษารายการเตรียมรับ
การตรวจเยี่ยม ดำเนินการตามรายการเตรียมรับการตรวจสอบ รวมทั้งอ่านทบทวนวิธีดำเนินการมาตรฐาน 

 5.2.4 หัวหน้าสำนักงานฯ/เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ตรวจสอบว่าเอกสารต่าง ๆ ได้รับการเก็บ
รักษาในที่ที่เหมาะสม และตรวจสอบความครบถ้วนของแฟ้มเอกสารโครงร่างการวิจัย 

 5.2.5 หัวหน้าสำนักงานฯ/เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เตรียมสถานที่ห้องประชุมและอุปกรณ์ที่ต้องใช้ 
  5.2.6 หัวหน้าสำนักงานฯ แจ้งวันเวลาของการตรวจเยี่ยม พร้อมทั้งนัดหมายคณะกรรมการฯ 
และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เพื่อเข้าร่วมในการตรวจเยี่ยม 
 5.3 การต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยม  
  5.3.1 เริ่มการประชุม โดยคณะกรรมการตรวจเยี่ยมฯ แจ้งวัตถุประสงค์ ระบุสิ่งที่ต้องการ
ตรวจประเมิน และกรรมการตรวจเยี่ยมฯ เซ็นช่ือรับรองในเอกสารรักษาความลับ 
  5.3.2 ประธานคณะกรรมการฯ กรรมการฯ หัวหน้าสำนักงานฯ และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 
ตอบคำถามของคณะกรรมการตรวจเยี่ยมฯ ด้วยความสุภาพ ชัดเจน และตรงตามที่ปฏิบัติจริง 
  5.3.3 หัวหน้าสำนักงานฯ/เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ค้นหาและจัดเตรียมข้อมูลหรือเอกสารที่
คณะกรรมการตรวจเยี่ยมฯ ร้องขอ 
  5.3.4 เลขานุการคณะกรรมการฯ/หัวหน้าสำนักงานฯ จดบันทึกคำวิจารณ์และข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการตรวจเยี่ยม 
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 5.4 การปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องในการประชุมคณะกรรมการฯ 
  5.4.1 เลขานุการคณะกรรมการฯ นำเสนอรายงานสรุปผลการตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการ
ตรวจเยี่ยม ในที่ประชุมคณะกรรมการฯ  
  5.4.2 ประธานคณะกรรมการฯ ดำเนินการอภิปรายเพื่อหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข 
  5.4.3 กรรมการฯ หัวหน้าสำนักงานฯ ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
และสรุปผลการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) ภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่กำหนด 
 5.5 การเก็บรักษารายงานสรุปผลการตรวจเยี่ยม 
 เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เก็บรักษารายงานสรุปผลการเยี่ยมตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการตรวจเยี่ยมใน
แฟ้ม “การตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพ” 
 
6.  นิยามศัพท์  
 การตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพ (surveying & evaluation) หมายถึง การประเมินการทำงาน
ของคณะกรรมการฯ อย่างเป็นระบบเพื่อตรวจสอบว่าการพิจารณาอนุมัติโครงร่างการวิจัย เป็นไปอย่างถูกต้อง
ตรงตามวิธีดำเนินการมาตรฐานที่กำหนด 
 คณะกรรมการตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพ หมายถึง คณะกรรมการตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินคุณภาพ
การปฏิบัติงานจากองค์กรที่มีหน้าที่กำกับดูแลตามที่กฎหมายกำหนด 
 คณะกรรมการฯ หมายถึง คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนสถาบันจิตเวชศาสตร์
สมเด็จเจ้าพระยา  
 แนวทางจริยธรรมการทำวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับมนุษย์ หมายถึง มาตรฐานหรือข้อกำหนดในระดับสากล
ด้านจริยธรรมการวิจัยในคนที่เป็นที่ยอมรับในปัจจุบัน เพื่อให้นักวิจัยและผู้ที่เกี่ยวข้อง สถาบันฯ หน่วยงาน
ผู้สนับสนุนทุนวิจัย รวมถึงคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ได้ใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมการทำวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับมนุษย์ให้ถูกต้อง 
 
7.  ภาคผนวก 
 ไม่มี 
 
8. เอกสารอ้างอิง 

8.1 คณะกรรมการพจิารณาและควบคุมการวิจัยในคนของกรุงเทพมหานคร.หลกัเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขเกี่ยวกบัการทำวิจัยในคนของกรุงเทพมหานคร. กรงุเทพมหานคร, 2545. 

8.2 ธาดา สืบหลินวงศ์. แนวทางจริยธรรมการทำวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ.2550. กรุงเทพ:  
โรงพมิพ์แหง่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.  
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8.3 แนวทางจริยธรรมการทำวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับมนุษย์ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่  1). สำนักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.), 2562. 

8.4 สุชาติ จองประเสริฐ. กองควบคุมยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง
สาธารณสุข. ICH Good Clinical Practice Guideline แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี ฉบับ
ภาษาไทย (ปรับปรุงใหม่). นนทบุรี: โปรแกรมคอมพิวกราฟฟิค; 2552. 
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  ความสัมพันธ์ของคณะกรรมการพิจารณาฯ กับหน่วยงานอื่น 
 
1. วัตถุประสงค ์

เพื่อเป็นแนวทางในการทำงานร่วมกันของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน สถาบัน  
จิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา และคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนอื่น ๆ คือ คณะกรรมการ
พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต และคณะกรรมการกลางพิจารณา
จริยธรรมการวิจัย (central research ethics committee; CREC) 
 
2. ขอบเขต 

วิธีดำเนินการมาตรฐานครอบคลุมทุกข้ันตอนของความสัมพันธ์และการทำงานร่วมกันของ
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา และคณะกรรมการ
พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต และการบริหารจัดการและติดตามการ
ดำเนินการวิจัยของโครงร่างการวิจัยทีไ่ดร้ับการรบัรองจากคณะกรรมการ CREC จนเสร็จสิ้นหรือสิ้นสุดการวิจัย 
 
3. ความรับผิดชอบ 
 3.1 ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนของหน่วยงานในสังกัด   
กรมสุขภาพจิต 

การทำงานร่วมกันของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จ
เจ้าพระยา และคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ตาม
นโยบายจริยธรรมการวิจัยในคนสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 

 3.1.1 โครงการวิจัยประเภทต่อไปนี้ ต้องยื่นขออนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม
การวิจัยในคนสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา โดยพิจารณาแบบเร็ว (expedited review) ดังนี ้

  1) โครงการวิจัยที่ดำเนินการในหน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิตแบบพหุสถาบัน 
ระหว่างหน่วยงานของกรมสุขภาพจิตที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน
ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช กรมสุขภาพจิต  

  2) โครงการวิจัยที่ดำเนินการในหน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต ที่เป็นโครงการวิจัย
ระดับชาติ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนระดับกรมขึ้นไป หรือโครงการวิจัยที่ลงทะเบียนในระบบ
บริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ  

  3) โครงการวิจัยแบบหน่วยงานเดียวที่มีความเสี่ยงระดับสูงตามมาตรฐานการ
ดำเนินงานจริยธรรมการวิจัยในคนสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาที่ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนด้านสุขภาพจิตและจิตเวช กรมสุขภาพจิต   
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 3.1.2 โครงการวิจัยประเภทต่อไปนี้ ต้องยื่นขออนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม
การวิจัยในคนสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา เข้าข่ายการยกเว้นการพิจารณา (exempt) 

  1) โครงการวิจัยที่ดำเนินการในหน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิตแบบพหุสถาบัน 
ระหว่างหน่วยงานของกรมสุขภาพจิตที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน
ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช กรมสุขภาพจิต โดยมีคณะกรรมฯ ของสถาบันฯ ร่วมพิจารณา อย่างน้อย 1 คน 

3.2 ความสัมพันธ์กับสถาบัน/องค์กรอ่ืน 
คณะกรรมการฯ มีความเป็นอิสระจากสถาบัน/องค์กรอื่นทั้งภายในและภายนอกกรมสุขภาพจิต     

แต่อาจมีการติดต่อประสานงานเพื่อให้แนวทางการปฏิบัติของคณะกรรมการฯ มีความสอดคล้องกับคณะ
กรรมการฯ ของสถาบันอื่น โดยเฉพาะในกรณีที่เป็นโครงร่างการวิจัยพหุสถาบันคณะกรรมการฯ ของแต่ละ
สถาบัน มีเสรีภาพในการพิจารณาโครงร่างการวิจัยพหุสถาบัน โดยผลการพิจารณาไม่จำเป็นต้องเหมือนกับ
สถาบัน/องค์กรอื่น 

ในกรณีการรับรองโครงร่างการวิจัยแบบพหุสถาบันร่วมกับสถาบันอื่นที่ลงนามเป็นภาคีร่วมกับ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ที่จะให้คณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรมการวิจัย (central 
research ethics committee: CREC) เป็นผู้รับผิดชอบพิจารณารับรองและติดตามดูแลโครงร่างการวิจัยใน
คน โดย CREC จะมีหน้าที่พิจารณาโครงร่างการวิจัยใหม่ที่ยังไม่ได้รับการรับรอง (initial review), โครงร่าง
การวิจัยที่ได้รับการรับรองแล้วและขอรับการรับรองต่อเนื่อง (continuing review), โครงร่างการวิจัยที่ขอ
ปรับเปลี่ยน (protocol amendment), โครงร่างการวิจัยที่มีการเบี่ยงเบน (protocol deviation), เหตุการณ์
ไม่พึงประสงค์ (adverse events: AE) ที่เกิดข้ึนในทุกๆ สถาบัน และรายงานการแจ้งปิดโครงร่างการวิจัย 
(closed-out report) ทั้งนี้คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการการวิจัยในคนของสถาบันฯ จะรับรายงาน
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดข้ึนเฉพาะในสถาบันฯ เพื่อพิจารณาลงความเห็น แล้วแจ้งต่อ CREC จากนั้น 
CREC จะแจ้งผลการพิจารณาในเรื่องที่เกี่ยวข้องให้ทุกสถาบันภาคีรับทราบในเวลาที่เหมาะสม 

อนึ่ง โครงร่างวิจัยที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในคนของระดับมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันการศึกษา จะดำเนินการตามการบริหารจัดการโครงร่างการวิจัยที่ยื่นขอรับพิจารณาครั้งแรก 
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4. ขั้นตอนการปฏิบัติและผู้รับผิดชอบ 
4.1 ความสัมพันธ์และการทำงานร่วมกันของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนสถาบัน

จิตเวชศาสตร์สมเด็จเจา้พระยา และคณะกรรมการพจิารณาจริยธรรมการวิจัยในคนของหน่วยงานในสังกัดกรม
สุขภาพจิต 

 
ขั้นตอนการปฏิบัต ิ ผู้รับผิดชอบ 

ยื่นโครงร่างการวิจัยแบบพหสุถาบัน (ภายในวันที่ 5 ของแต่ละเดือน) 
(ตามเอกสาร SD.IRB.04) 

 

ผู้วิจัย 

การรบัและตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร  
(ตามเอกสาร SD.IRB.04) 

 

เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 

การพิจารณารปูแบบการพจิารณาและกรรมการที่พิจารณา 
(ตามเอกสาร SD.IRB.04) 

 

เลขานุการคณะกรรมการฯ 
หรือผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ 

การสง่โครงร่างการวิจัยให้กบัคณะกรรรมการฯ เพื่อพจิารณา 
 

เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 

การพิจารณาโครงร่างการวิจัย 
 

คณะกรรรมการฯ 

แจ้งผลการพจิารณาให้กบัผู้วิจัย 
 

เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 

แก้ไขโครงร่างการวิจัย หลงัจากไดร้ับการแจง้ผล และส่งกลบั 
 

ผู้วิจัย 

พิจารณาการแก้ไขโครงร่างการวิจัย  
 

เลขานุการคณะกรรมการฯ 
หรือผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ 

เมื่อโครงร่างการวิจัยได้ผลสรุปสุดท้ายของการพจิารณา  
ออกเอกสารใบรับรองฯ 

 

เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 

แจ้งผลกบัผู้วิจัย 
 

เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 

การจัดเก็บเอกสารโครงร่างการ 
 

เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 
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4.2 การพิจารณาโครงร่างการวิจัยร่วมกับคณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรมการวิจัย (Central 
Research Ethics Committee: CREC) 

ขั้นตอนการปฏิบัต ิ ผู้รับผิดชอบ 
ยื่นโครงร่างการวิจัย (ภายในวันที่ 5 ของแต่ละเดือน) 

(ตามเอกสาร SD.IRB.04) 
 

ผู้วิจัย 

การรบัและตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร  
(ตามเอกสาร SD.IRB.04) 

 

เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 

การพิจารณารปูแบบการพจิารณาและกรรมการที่พิจารณา 
(ตามเอกสาร SD.IRB.04) 

 

เลขานุการคณะกรรมการฯ 
หรือผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ 

การสง่โครงร่างการวิจัยให้กบัคณะกรรรมการฯ เพื่อพจิารณา 
 

เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 

การพิจารณาโครงร่างการวิจัย 
 

คณะกรรรมการฯ 

แจ้งผลการพจิารณาให้กบัผู้วิจัย 
 

เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 

แก้ไขโครงร่างการวิจัย หลงัจากไดร้ับการแจง้ผล และส่งกลบั 
 

ผู้วิจัย 

พิจารณาการแก้ไขโครงร่างการวิจัย 
 

เลขานุการคณะกรรมการฯ 
หรือผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ 

เมื่อโครงร่างการวิจัยได้ผลสรุปสุดท้ายของการพจิารณา  
ออกเอกสารใบรับรองฯ 

 

เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 

แจ้งผลกบัผู้วิจัย 
 

เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 

การจัดเก็บเอกสารโครงร่างการวิจัย 
 

เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 
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5. นิยามศัพท์  
 Central Research Ethics Committee (CREC) คณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรมการวิจัย: 
คณะกรรมการกลาง คณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิ คณะกรรมการบริหารมูลนิธิ มูนิธิ สถาบันภาคี 
  มูลนิธิ หมายถึง มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาวิจัยในคนประเทสไทย (มสจท.) Foundation for 
Human Research Promotion in Thailand (HRPT) จดทะเบียนก่อตั้ง ข้ึนโดยมี วัตถุประสงค์ 1) เพื่อ
ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาวิจัยในคน ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ 2) สนับสนุนให้การ
ศึกษาวิจัยในคน เป็นไปตามระเบียบกฎหมายท หรือกติกาสากลที่กำหนดไว้ 3) เป็นศูนย์กลางในการ
ประสานงานของหน่วยงาน องค์กร และสถาบันต่าง ๆ ที่ทำการวิจัยในคน 4) ร่วมมือกับสถาบันหรือองค์กรอื่น ๆ 
เพื่อการกุศลหรือสาธารณประโยชน์ และ 5) ไม่ดำเนินการเกี่ยวกับการเมืองแต่ประการใด 
  คณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิ หมายถึง คณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิส่งเสริมการ
ศึกษาวิจัยในคนประเทศไทย เป็นคณะกรรมการที่ประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน
คนของสถาบันภาคีที่ลงนามกับคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และดำเนินภายใต้ข้อบังคับมูลนิธิ 
  คณะกรรมการบริหารมูลนิธิ หมายถึง คณะกรรมการบริหารมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาวิจัยในคน
ประเทศไทย แต่งตั้งโดยคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิ 
  คณะกรรมการกลาง หมายถึง คณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรมการวิจัย (Central 
Research Ethics Committee, CREC) แต่งตั้งโดยคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิ 
  สถาบันภาคี หมายถึง มหาวิทยาลัย กรม กระทรวง โรงพยาบาล หรือองค์กรที่ลงนามใน
ข้อตกลงความร่วมมือในการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยแบบสหสถาบัน กับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ 
 
6. เอกสารอ้างอิง 

6.1 ICH: Good Clinical Practice Guideline/ กองควบค มยา สาน กงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กระทรวงสาธารณสุข พิมพ์ครั้งที่ 6 นนทบรุี กองควบคุมยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กระทรวงสาธารณสุข, 2543. 

    6.2 แนวทางจริยธรรมการทำวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ. 2550 ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนใน 
ประเทศไทย กรงุเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.  

    6.3 วิธีดำเนินการมาตาฐาน (Standard Operation Procedures) คณะกรรมการกลางพจิารณา 
          จริยธรรมการวิจัยในคน Central Research Ethics Committee (CREC) version 2.0, date  
          1 กรกฎาคม 2557. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบสำหรับผู้วิจัย  

มาตรฐานการดำเนินงานจริยธรรมการวิจัยในคนสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 



 

เอกสารประกอบ มาตรฐานการดำเนินงานจริยธรรมการวจิัยในคนสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 

แบบยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย FB 04.01 version 2 (1 ตุลาคม 2564) 
 

 

เลขที่รับ ..................................... (สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ) 
 
ชื่อโครงร่างการวิจัย 
 (ภาษาไทย) ……………………………………………………………………………………………………..…………………….. 
 (ภาษาอังกฤษ) …………………………………………………………………….……………………………..………………….. 
 
ผู้ให้ทนุสนับสนุน : …………………………………………………………………….…..…………………………………………………... 
Sponsor Protocol Code : ……………………………………………….…………..…………………………………………......... 
 
หัวหน้าโครงรา่งการวิจัยและหน่วยงานที่สังกัด 
 ชื่อ - สกุล .................................................................... ตำแหน่ง ............................................... 
 หน่วยงาน .............................................................................................................................................. 
 
ผู้ร่วมโครงร่างการวิจัยและหน่วยงานที่สังกัด (ถ้าม)ี 
 1. ชือ่ - สกุล .................................................................... ตำแหน่ง ............................................... 
 หน่วยงาน .............................................................................................................................................. 
 2. ชื่อ - สกุล .................................................................... ตำแหน่ง ............................................... 
 หน่วยงาน .............................................................................................................................................. 
 3. ชื่อ - สกุล .................................................................... ตำแหน่ง ............................................... 
 หน่วยงาน .............................................................................................................................................. 
 
วิธีการศึกษา (methodology) ที่ใช้ในการวิจัย (สามารถเลือกได้มากกว่าหนึ่งวิธี) 
  ก. เชิงคุณภาพ   

  phenomenology   grounded theory  
  ethnography   qualitative research 

   action research/ participatory action research  
   อื่น ๆ ................................................................  
  ข. เชิงปริมาณ  
   เชิงบรรยาย (descriptive) 
   การศึกษาความสัมพันธ์ (analytical) 
   การทดลอง / กึง่ทดลอง (experimental) 

  systematic reviews / meta-analysis  



 

เอกสารประกอบ มาตรฐานการดำเนินงานจริยธรรมการวจิัยในคนสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 

แบบยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย FB 04.01 version 2 (1 ตุลาคม 2564) 
 

 

  ค. อื่น ๆ ระบ ุ.................................................................. 
 
วิธีการรวบรวมข้อมูล  
 1. กลุ่มประชากรอาสาสมัคร 
  ก. จำนวน …………………………….……………………. คน 
  ข. การวินิจฉัย (ถ้ามี) ................................................ 

  ค. ใช้วิธีการใดในการเข้าถึงกลุ่มอาสาสมัครที่ต้องการให้เข้าร่วมโครงการ 
   มีเอกสารเชิญอาสาสมัคร (ระบุ) 
     โปสเตอร ์  แผ่นพับ   ผู้วิจัยเชิญ 
     สื่ออเิล็กทรอนิกส์ (เช่น web site)  
     อื่น ๆ (ระบุ) .........................................................................................               

    ไม่มี ให้ระบุวิธีเข้าถึง ……….………………………..……………………………………………… 
  ง. ค่าตอบแทนหรือรางวัลของอาสาสมัคร ............................................................................... 
  จ. ผลกระทบที่อาจเกิดแก่ผู้เข้าร่วมการวิจัย  
   1) ความเสี่ยงอันตรายต่ออาสาสมัคร และผู้วิจัยเตรียมการป้องกันไม่ให้เกิด ผลเสีย 
หรือเตรียมการแก้ไขไว้อย่างไร 
     ร่างกาย ……………………………………………………………………….…………..... 
     จิตใจ ……………………………………………………………………….………………… 
     สังคม …………………………………………………………………..……………………. 
     เศรษฐกิจ ……………………………………….…………………………………….…….  
  ช. วิธีปฏิบัติที่ใช้ในการวิจัยเพื่อเก็บรักษาความลับของอาสาสมัครหรือชุมชนทำอย่างไร 
    เอกสาร …………………………………………………………………………………………………. 
    เทปการสมัภาษณ ์      
    ภาพถ่าย 
    วีดีโอ     
    อื่น ๆ (ระบุ) ........................................... 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย (พอสังเขป) 
  ก. ............................................................................................................................................. 
  ข. ............................................................................................................................................. 
  ค. ............................................................................................................................................. 
 3. งบประมาณ ………………………………………… บาท 



 

เอกสารประกอบ มาตรฐานการดำเนินงานจริยธรรมการวจิัยในคนสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 

แบบยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย FB 04.01 version 2 (1 ตุลาคม 2564) 
 

 

 4. ระยะเวลาการดำเนินการ ………………..……ปี ………………….. เดือน 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริง และเข้าใจความหมายโดยชัดเจนทุกประการ 
 

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

หัวหน้าโครงการวิจัย ผู้ร่วมวิจัย 
วันที…่………../…………………./…………… วันที…่………../…………………./…………… 

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

ผู้ร่วมวิจัย ผู้ร่วมวิจัย 
วันที…่………../…………………./…………… วันที…่………../…………………./…………… 

  
ลงชื่อ………………………………….………….…………… ลงชื่อ………………………………….………….…………… 

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

วันที…่………../…………………./…………… วันที…่………../…………………./…………… 
 

 



 

เอกสารประกอบ มาตรฐานการดำเนินงานจริยธรรมการวจิัยในคนสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 

แบบตรวจสอบความครบถ้วนของโครงร่างการวิจัยโดยผู้วิจัย FB 04.02 version 2 (1 ตุลาคม 2564) 

 

 

รหัสโครงการวิจัย 
SD.IRB.SUBMIT ............................ 

ชื่อโครงการวิจัย 
............................................................................................................... 

ผู้วิจัยหลัก 
.................................................................................. 

หน่วยงาน 
...................................................................................... 

คำแนะนำ โปรดทำเครื่องหมาย  ในช่องที่กำหนด 

ท่ี รายการ มี ไม่ม ี
ไม่ต้องม/ี 

ไม่เกี่ยวข้อง 
คุณสมบัติของผู้วิจัย 

1 ประวัติส่วนตัว    
2 เอกสารการผ่านอบรม GCP    

โครงร่างการวิจัย 
1 ชื่อโครงการภาษาไทยและภาษาอังกฤษ    
2 ชื่อ - สกุล และหน่วยงานของผู้วิจัยทุกคน    
3 บทนำ (หรือที่มาและความสำคัญ)    
4 วัตถุประสงค์    
5 ขอบเขตของการวิจัย    
6 สมมติฐานการวิจัย    
7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ    
8 การทบทวนวรรณกรรม    
9 รูปแบบการวิจัย    
10 กลุ่มตัวอย่าง คือ เพศ วัย โรคหรืออาการเฉพาะ รวมถึงการคำนวณกลุ่มตัวอย่าง    
11 เกณฑ์การคัดเข้ากลุ่มตัวอย่าง    
12 เกณฑ์การคัดออกกลุ่มตัวอย่าง    
13 เกณฑ์การให้ยุติของกลุ่มตัวอย่าง    
14 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย    
15 การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง    
16 การเก็บรวบรวมข้อมูล    
17 การวิเคราะห์ข้อมูล    
18 ระยะเวลาการดำเนินการวิจัย    
19 งบประมาณ    
20 เอกสารอ้างอิง    
21 แบบเก็บข้อมูลหรือแบบสอบถามทั้งหมด    
22 เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัยของกลุ่มตัวอย่าง    
23 เอกสารชี้แจงหรือเอกสารคำแนะนำการวิจัยแกก่ลุ่มตัวอย่าง    
24 เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัยของกลุ่มตัวอย่าง (สำหรับผู้ดูแล)    



 

เอกสารประกอบ มาตรฐานการดำเนินงานจริยธรรมการวจิัยในคนสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 

แบบตรวจสอบความครบถ้วนของโครงร่างการวิจัยโดยผู้วิจัย FB 04.02 version 2 (1 ตุลาคม 2564) 

 

 

ท่ี รายการ มี ไม่ม ี
ไม่ต้องม/ี 

ไม่เกี่ยวข้อง 
25 เอกสารชี้แจงหรือเอกสารคำแนะนำการวิจัยแก่กลุ่มตัวอย่าง (สำหรับผู้ดูแล)    

เอกสารเพิ่มเติม 
1 หนังสือขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน    
2 เอกสารอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมวิจัยในคนของสถาบันอื่น    

 
ลงนาม .......................................................... ผู้วิจัย 

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



 

 

เอกสารประกอบ มาตรฐานการดำเนินงานจริยธรรมการวิจัยในคนสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา  

โครงร่างการวิจัยฉบับสมบูรณ์ FB 04.03 version 2 (1 ตุลาคม 2564) 

 

1. ชื่อโครงร่างการวิจัย (ชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
 ประโยคหรือข้อความสั้น ๆ บ่งถึงลักษณะหรือหัวข้อของงานวิจัยที่จะทำ 
 
2. ผู้วิจัยหลักและผู้วิจัยร่วม 
ผู้วิจัยหลัก 
 ช่ือ - สกุล ....................................................................... ตำแหน่ง ........................................... 
 หน่วยงาน ....................................................................... 
 โทรศัพท์มือถือ ................................................................ 
 e-mail ………………………………………………………………….. 
ผู้วิจัยร่วม (สามารถเพิ่มหรือลดได้) 
 1. ช่ือ - สกุล .................................................................. ตำแหน่ง ........................................... 
 หน่วยงาน ....................................................................... 
 โทรศัพท์มือถือ ................................................................ 
 e-mail ………………………………………………………………….. 
 2. ช่ือ - สกุล .................................................................. ตำแหน่ง ........................................... 
 หน่วยงาน ....................................................................... 
 โทรศัพท์มือถือ ................................................................ 
 e-mail ………………………………………………………………….. 
 
3. ท่ีมาและความสำคัญของการวิจัย 
 สรุปขนาดและลักษณะของปัญหาที่ทำให้เกิดความสนใจทำการวิจัยเรื่องนั้น ข้อมูลพื้นฐานกับ
สถานการณ์ หรือสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการวิจยั เพื่อให้ผู้พิจารณาสามารถเข้าใจสภาวะทำให้เกิดปัญหา
นั้นได้โดยมีตัวเลขและหลักฐานอ้างอิงที่มีความน่าเช่ือถือ 
 
4. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 แจ้งวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อให้พิจารณาเข้าใจว่าคำถามของการวิจัยคืออะไร และการวิจัยจะ
ตอบคำถามได้อย่างไร ถ้ามีวัตถุประสงค์ของการวิจัยหลายข้อ ควรระบุว่าข้อใดเป็นวัตถุประสงค์หลัก และข้อ
ใดเป็นวัตถุประสงค์รอง 
 
5. ขอบเขตของการวิจัย 
 ช้ีแจงการวิจัยโดยสังเขป 
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6. สมมติฐานการวิจัย 
 ช้ีแจงสมมติฐานการวิจัย 
 
7. ประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย 
 ช้ีแจงว่าผลการวิจัยจะสามารถนำไปใช้ในการแก้ปัญหาหรือมีส่วนในการแก้ปัญหาอย่างไร 
 
8. กรอบแนวคิด  
 กรอบของการวิจัยในด้านเนื้อหาสาระ ซึ่งประกอบด้วยตัวแปร และการระบุความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปร ในการสร้างกรอบแนวคิดการวิจัย ผู้วิจัยจะต้องมีกรอบพื้นฐานทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่ศึกษา
และมโนภาพ (concept) ในเรื่องนั้น แล้วนำมาประมวลเป็นกรอบในการกำหนดตัวแปรและรูปแบบ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ  
 
9. นิยามศัพท์ 
 การให้ความหมายคำสำคัญที่ต้องการจำกัดความหมายให้เฉพาะเจาะจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ
วิจัย  เพื่อให้ผู้วิจัยและผู้อ่านเข้าใจความหมายคำตรงกัน   
 
10. การทบทวนวรรณกรรม 
 การรวบรวมรายงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยให้ครบถ้วน และนำมาสรุปให้ได้ใจความ เพื่อดูว่างานวิจัย
ที่จะทำมามากน้อยเพียงใด งานวิจัยที่กระทำจะเพื่อความรู้เดิมได้อย่างไร โดยจะต้องสรุปจากรายงานของการ
วิจัยในเรื่องนั้นที่ผู้รายงานไว้แล้วพร้อมเอกสารอ้างอิง 
 
11. รูปแบบการวิจัย 
 รูปแบบการวิจัย ควรเลือกให้เหมะสมกับคำถามการวิจัย มีความเช่ือถือได้และอยู่ในขีดความสามารถ
ที่ผู้วิจัยจะกระทำได้ เช่น การวิจัยแบบพรรณนา (Descriptive) หรือการวิจัยเชิงวิเคราะห์ (Analytic) หรือการ
วิจัยเชิงทดลอง (Experimental) 
 11.1 ลักษณะตัวอย่างหรือประชากรท่ีทำการศึกษา 
 ประชากรเป้าหมาย : รายละเอียดเกี่ยวกับประชากรเป้าหมายที่จะทำการศึกษาว่าเป็นใคร เช่น เด็ก
นักเรียนในกรุงเทพฯ ซึ่งควรเป็นประชากรกลุ่มเดยีวกับที่นำผลการวิจัยไปใช้ 
 การเลือกตัวอย่าง : กำหนดวิธีและหลักเกณฑ์ในการเลือกตัวอย่างจากประชากรเป้าหมายให้ชัดเจน 
 ขนาดตัวอย่าง : ข้อมูลเบื้องต้นจากการศึกษาของผูอ้ื่น เกี่ยวกับอุบัติการณ์ (Incidence) หรือความชุก 
(Prevalence) หรือความแตกต่างระหว่างกลุ่ม (ใส่หมายเลขอ้างอิงด้วย) สามารถนำมาคำนวณขนาดตัวอย่างที่
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เหมาะสมในการวิจัยได้ การปรึกษากับนักสถิติก่อนที่จะทำการวิจัยจะทำการวิจัยจะสามารถแก้ปัญหาเกี่ยวกับ
ขนาดตัวอย่างที่มากหรือน้อยเกินไปล่วงหน้า เพื่อให้งานวิจัยสามารถกระทำได้และมีคุณภาพดี 
 11.2 เกณฑ์การคัดเข้ากลุ่มตัวอย่าง 
 11.3 เกณฑ์การคัดออกกลุ่มตัวอย่าง 

11.4 เกณฑ์การให้ยุติของกลุ่มตัวอย่าง (ถ้ามี) 
11.5 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช้วัด ระบุว่าคืออะไร มีความเช่ือถือได้แค่ไหน มีการทดสอบความเช่ือถือได้ของเครื่องมือ
อย่างไร เช่น แบบสอบถาม ควรระบุวิธีการทดสอบ และการใช้แบบสอบถามไว้ด้วย 

11.6 การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง 
 ระบุ ผลดี และผลเสียที่อาจเกิดต่ออาสาสมัครที่เข้าร่วมในโครงร่างการวิจัยวิจัย การวางแผนแก้ไข
ปัญหาที่อาจเกิดข้ึน การขอความยินยอมจากอาสาสมัครเป็นลายลักษณ์อักษร 

11.7 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 วิธีเก็บและบันทึกข้อมูลจะกระทำอย่างไร จะต้องใช้อุปกรณ์ช่วยเหลืออะไรบ้าง นำเสนอแบบฟอร์ม
เก็บข้อมูล (ถ้ามี) ถ้าเป็นแบบข้อมูลจากทะเบียนประวัติต้องมีใบอนุญาตให้เก็บข้อมูลได้จากผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลด้วย 

11.8 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ระบุวิธีวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้สถิติชนิดไหน อุปกรณ์ที่จะใช้ในการวิเคราะห์ทางสถิติ 

11.9 ระยะเวลาการดำเนินการวิจัย 
ระบุระยะเวลาในการดำเนินการวิจัยทั้งหมด 
11.10 งบประมาณ 

 ระบุงบประมาณที่ได้รับในการดำเนินงานวิจัย 
 
12. เอกสารอ้างอิง 
 แบบ Vancouver หรือแบบ APA 
 
13. ภาคผนวก 
 - แบบเก็บข้อมูลหรือแบบสอบถามทั้งหมด 
 - ประวัติผู้วิจัยหลักและผู้ร่วมวิจัย 
 - เอกสารการอบรม GCP 
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14. ลงชื่อหัวหน้าโครงร่างการวิจัย 
 
 .................................................................. 
 (................................................................) 
                    ผู้วิจัยหลัก 
 
 
 
 
หมายเหตุ : ใส่หมายเลขหน้า Revision และวันที่ทุกแผ่น 
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1. ชื่อโครงร่างเพ่ือการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (CQI) (ชื่อภาษาไทย) 
 ประโยคหรือข้อความสั้น ๆ บ่งถึงลักษณะหรือหัวข้อของ CQI ที่จะทำ 
 
2. ผู้ดำเนินโครงการหลักและผู้ร่วมดำเนินโครงการ 
ผู้ดำเนินโครงการหลัก 
 ช่ือ - สกุล ....................................................................... ตำแหน่ง ........................................... 
 หน่วยงาน ....................................................................... 
 โทรศัพท์มือถือ ................................................................ 
 e-mail ………………………………………………………………….. 
ผู้ร่วมดำเนินโครงการ (สามารถเพิ่มหรือลดได้) 
 1. ช่ือ - สกุล .................................................................. ตำแหน่ง ........................................... 
 หน่วยงาน ....................................................................... 
 โทรศัพท์มือถือ ................................................................ 
 e-mail ………………………………………………………………….. 
 2. ช่ือ - สกุล .................................................................. ตำแหน่ง ........................................... 
 หน่วยงาน ....................................................................... 
 โทรศัพท์มือถือ ................................................................ 
 e-mail ………………………………………………………………….. 
 
3. ท่ีมาและความสำคัญของการปัญหา 
 สรุปขนาดและลักษณะของปัญหาที่ทำให้เกิดความสนใจทำการวิจัยเรื่องนั้น ข้อมูลพื้นฐานกับ
สถานการณ์ หรือสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการวิจยั เพื่อให้ผู้พิจารณาสามารถเข้าใจสภาวะทำให้เกิดปัญหา
นั้นได้โดยมีตัวเลขและหลักฐานอ้างอิงที่มีความน่าเช่ือถือ 
 
4. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 แจ้งวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อให้พิจารณาเข้าใจว่าคำถามของการวิจัยคืออะไร และการวิจัยจะ
ตอบคำถามได้อย่างไร ถ้ามีวัตถุประสงค์ของการวิจัยหลายข้อ ควรระบุว่าข้อใดเป็นวัตถุประสงค์หลัก และข้อ
ใดเป็นวัตถุประสงค์รอง 
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5. ขอบเขตของ CQI 
 ชช้ีแจงทำอะไร กับใคร ที่ไหน ทำอย่างไร 
 
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจาก CQI 
 ช้ีแจงว่าผลการวิจัยจะสามารถนำไปใช้ในการแก้ปัญหาหรือมีส่วนในการแก้ปัญหาอย่างไร 
 
7. แนวคิด/ทฤษฎี (พอสังเขป) 
 การรวบรวมทฤษฎี/แนวคิด ที่ใช้อ้างอิงการทำ CQI ในครั้งนี้  
 
8. กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมาย: ทำกับใคร จำนวนเท่าไหร่  
 
9. เครื่องมือท่ีใช้ในการทำ CQI 
 - เครื่องมือที่ใช้วัดหรือประเมินผลลัพธ์ ระบุว่าคืออะไร เช่น แบบสอบถาม แบบประเมินต่าง ๆ 
เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการทำCQI 
 
10.วิธีการวัดผลและผลลัพธ์การดำเนินการ 
 วิธี/กระบวนการในการวัดผลการศึกษา/ผลลัพธ์  
 
11.การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง 
 ระบุ ผลดี และผลเสียที่อาจเกิดต่ออาสาสมัครที่เข้าร่วมในโครงร่าง เพื่อการพัฒนาคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง (CQI) การวางแผนแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดข้ึน การขอความยินยอมจากอาสาสมัครเป็นลายลักษณ์
อักษร 
 
12. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 วิธีเก็บและบันทึกข้อมูลจะกระทำอย่างไร จะต้องใช้อุปกรณ์ช่วยเหลืออะไรบ้าง นำเสนอแบบฟอร์ม
เก็บข้อมูล (ถ้ามี) ถ้าเป็นแบบข้อมูลจากทะเบียนประวัติต้องมีใบอนุญาตให้เก็บข้อมูล ได้จากผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลด้วย 
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14. ระยะเวลาการดำเนินการการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง CQI 
ระบุระยะเวลาในการดำเนินการทำ CQI ทั้งหมด 
 

15. งบประมาณ 
 ระบุงบประมาณที่ได้รับในการดำเนินการทำ CQI 
 
16. เอกสารอ้างอิง 
 
17. ภาคผนวก 
 - แบบเก็บข้อมูลหรือแบบสอบถามทั้งหมด 
 -  รูปและรายละเอียดที่ใช้ในการทำCQI 
 
18. ลงชื่อหัวหน้าโครงร่างการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (CQI) 
 
 
 
 .................................................................. 
 (................................................................) 
                    ผู้วิจัยหลัก 
 
 
 
 
หมายเหตุ : ใส่หมายเลขหน้า version และวันที่ทุกแผ่น 
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ชื่อโครงร่างการวิจัย  
 ............................................................................................................................................................. 
 
ผู้วิจัยหลัก 
 ช่ือ - สกุล ....................................................................... ตำแหน่ง ........................................... 
 หน่วยงาน ....................................................................... 
 โทรศัพท์มือถือ ................................................................ 
 e-mail ………………………………………………………………….. 
ผู้ร่วมวิจัย 
 ช่ือ - สกุล ....................................................................... ตำแหน่ง ........................................... 
 หน่วยงาน ....................................................................... 
 โทรศัพท์มือถือ ................................................................ 
 e-mail ………………………………………………………………….. 
 
เรียน อาสาสมัครผู้รับการวิจัยทุกท่าน 
 ท่านได้รับเชิญให้เข้าร่วมในโครงการวิจัยน้ีเนื่องจากท่านเป็น......(ระบุเหตุผลที่เชิญให้เข้าร่วมในการ
วิจัย)...... ก่อนที่ท่านจะตัดสินใจเข้าร่วมในการศึกษาวิจัยดังกล่าว ขอให้ท่านอ่านเอกสารฉบับนี้อย่างถ่ีถ้วน 
เพื่อให้ท่านได้ทราบถึงเหตุผลและรายละเอียดของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยใด ๆ เพิ่มเติม 
กรุณาซักถามจากวิจัย หรือผู้ร่วมทำวิจัย ซึ่งจะเป็นผู้สามารถตอบคำถามและให้ความกระจ่างแก่ท่านได้ 
 ท่านสามารถขอคำแนะนำในการเข้าร่วมโครงการวิจัยน้ีจากครอบครัว เพือ่น หรือแพทย์ประจำตัวของ
ท่านได้ ท่านมีเวลาอย่างเพียงพอในการตัดสินใจโดยอิสระ หากท่านตัดสินใจแล้วว่าจะเข้าร่วมในโครงการวิจัย
นี้ ขอให้ท่านลงนามในเอกสารแสดงความยินยอมของโครงการวิจัย ซึ่งหากท่านสมัครใจเข้าร่วมการวิจัยน้ีแล้ว 
ท่านยังคงสามารถถอนตัวออกจากการวิจัยได้ทุกเมื่อ 
 
เหตุผลความเป็นมา 
  (ระบหุลกัการและเหตผุลโดยย่อ ให้ได้ใจความด้วยภาษาที่ผู้เข้าร่วมการวิจัยสามารถเข้าใจได้ง่าย) 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 วัตถุประสงค์หลักจากการศึกษาในครัง้นี้คือ......(ระบุรายละเอียดด้วยภาษาที่ผู้เข้าร่วมการวิจัยสามารถ
เข้าใจได้ง่าย โดยสอดคล้องกบัทีร่ะบุในข้อเสนอโครงการวิจยั) 
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วิธีการดำเนนิการวิจัย 
  (ระบุคุณสมบัติของผู้ที่จะสามารถเข้าร่วมการวิจัย ระบุจำนวนผู้เข้าร่วมการวิจัย รูปแบบการวิจัย โดย
อาจใช้แผนภาพ แผนภูมิ หรือตาราง นอกเหนือจากข้อความตามปกติ ระบุข้ันตอนการวิจัยโดยสังเขป ได้แก่ 
การปฏิบัติตัวระหว่างอยู่ในการวิจัย ข้อมูลที่จำเพาะและสำคัญในส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมระยะเวลาที่เข้าร่วม และ
จำนวนครั้งที่นัด ระบุว่าจะตรวจอะไรบ้าง จะมีการเจาะเลือดหรือไม่ เจาะเท่าไร ตรวจอะไร มีการสุ่มหรือไม่ 
ด้วยวิธีใด ระบุให้ชัดเจนว่าส่วนใดเป็นการรักษาตามแนวทางมาตรฐาน ส่วนใดเป็นการปฏิบัติเพื่องานวิจัยน้ี) 
 
สิ่งท่ีอาสาสมัครพึงปฏิบัติเมื่อเข้าร่วมโครงการวิจัย 
 เพื่อให้งานวิจัยนี้ประสบความสำเร็จ ผู้ทำวิจัยใคร่ขอความความร่วมมือจากท่าน โดยจะขอให้ท่าน
ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ทำวิจัยอย่างเคร่งครัด รวมทั้งแจ้งอาการผิดปกติต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนกับท่านระหว่างที่
ท่านเข้าร่วมในโครงการวิจัยให้ผู้ทำวิจัยได้รับทราบเพื่อความปลอดภัย  
 
ความเสี่ยงท่ีอาจได้รับ 
 (ผู้วิจัยช้ีแจงถึงความเสี่ยงและความไม่สะดวกสบายที่คาดว่าจะเกิดข้ึน ผู้วิจัยไม่ควรเขียนว่า “ไม่มี
ความเสี่ยง” เนื่องจากการเข้าร่วมในการวิจัยใด ๆ ก็ตาม ย่อมมีความเสี่ยงตั้งแต่ความเสี่ยงเล็กน้อยที่ไม่
มากกว่าความเสี่ยงในชีวิตประจำวัน หรือ minimal risks เช่น เสียเวลา ไม่สะดวก ไม่สบาย สูญเสียรายได้ 
เป็นต้น ) 
 
ประโยชน์ที่อาจได้รับ 
  (ช้ีแจงถึงประโยชน์ทางตรงและทางอ้อมทีค่าดว่าจะเกิดข้ึนหรือสิง่ทีอ่าสาสมัครอาจได้รับหลังเสร็จสิ้น
การวิจัย ช้ีแจงถึงการแจ้งผลลัพธ์หรือผลการวิจัยให้ทราบหลังได้ข้อสรุปผลการวิจัย ตามความเหมาะสมของ
ลักษณะการวิจัย  ในกรณีที่อาสาสมัครไม่ได้รับประโยชน์โดยตรง ให้ผู้ทำวิจัยระบุว่า “ท่านจะไม่ได้รับ
ประโยชน์ใด ๆ จากการเข้าร่วมในการวิจัยครั้งนี้ แต่ผลการศึกษาที่ได้จะ......”) 
 
ในกรณีท่ีอาสาสมัครไม่เข้าร่วมในการวิจัย 
 ท่านไม่จำเป็นต้องเข้าร่วมโครงการวิจัยน้ีเพื่อประโยชน์ในการรักษาโรคที่ท่านเป็นอยู่ เนือ่งจากมีแนว
ทางการรักษาอื่น ๆ หลายแบบสำหรบัรกัษาโรคของท่านได้ ดังนั้นจึงควรปรกึษาหาแนวทางการรกัษาวิธีอื่น ๆ 
กับแพทยผ์ู้ให้การรกัษาท่านก่อนตัดสินใจเข้าร่วมในการวิจัย (ให้รายละเอียดของทางเลอืกอื่นทีม่ีในการดูแล
รักษา พร้อมช้ีแจงถึงข้อดีข้อเสียที่สำคัญโดยสังเขป)  
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อันตรายท่ีอาจเกิดขึน้จากการเขา้ร่วมในโครงการวิจัยและความรับผดิชอบของผู้ทำวิจัย/ผู้สนบัสนุนการ
วิจัย 
 (ผู้วิจัยช้ีแจงแนวทางการดูแลรักษาและการจ่ายค่าชดเชยกรณีที่ผู้เข้าร่วมการวิจัยได้รับผลกระทบอัน
เกี่ยวเนื่องจากการวิจัย โดยระบุว่าจะมีการดูแลอาสาสมัครอย่างไรหากพบอันตรายที่เกิดข้ึนจากการเข้าร่วม
การวิจัย สามารถติดต่อกับผู้ทำวิจัยได้อย่างไร และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 24 ช่ัวโมง)  
 
ค่าใช้จ่ายของท่านในการเข้าร่วมการวิจัย 
  (ในกรณีที่มีค่าใช้จ่าย ผู้วิจัยโปรดช้ีแจงค่าใช้จ่ายที่อาสาสมัครต้องรับผิดชอบ) 
 
ค่าตอบแทนสำหรบัอาสาสมัคร  
 (ผู้วิจัยโปรดระบุค่าตอบแทนของอาสาสมัคร /ค่าเสียเวลาในการเข้าร่วมการวิจัยครั้งละ...... (จำนวน
เงิน)...... บาทต่อครัง้ รวมทัง้หมด...... (จำนวนครั้ง)...... ครั้ง หรือ ท่านจะไม่ได้รบัเงินค่าตอบแทนจากการเข้า
ร่วมในการวิจัย หรือเงินชดเชยใด ๆ จากการเข้าร่วมการวิจยัครั้งนี)้ 
 
การปกป้องรักษาข้อมูลความลบัของอาสาสมัคร  
 ข้อมูลที่อาจนำไปสู่การเปิดเผยตัวท่าน จะได้รับการปกปิดและจะไม่เปิดเผยแก่สาธารณชน ในกรณีที่
ผลการวิจัย ได้รับการตีพมิพ์ ช่ือและทีอ่ยู่ของท่านจะต้องได้รับการปกปิดอยู่เสมอ โดยจะใช้เฉพาะรหัสประจำ
โครงการวิจัย 
 จากการลงนามยินยอมของท่าน ผู้ทำวิจัย และผู้สนับสนุนการวิจัย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ผู้
ตรวจสอบการ วิจัย และหน่วยงานควบคุมระเบียบกฎหมาย สามารถเข้าไปตรวจสอบบันทึกข้อมูลทาง
การแพทย์ของท่านได้แม้จะสิ้นสดุ โครงการวิจัยแล้วก็ตาม โดยไม่ละเมิดสิทธิของท่านในการรักษาความลับเกิน
ขอบเขตที่กฎหมายและระเบียบกฎหมายอนุญาตไว้  
 จากการลงนามยินยอมของท่าน ผู้ทำวิจัยสามารถบอกรายละเอียดที่เกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการวิจัย
นี้ของ ท่านให้แก่แพทย์ผู้รักษาท่านได้ 
 ข้อมูลของท่านที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยน้ีจะถูกเก็บเป็นความลับ ตามมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในคน
ระดับสากลและพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 การเผยแพร่ผลการวิจัยในการประชุม
วิชาการหรือในวารสารวิชาการจะไม่มข้ีอมูลที่ระบุตัวตนหรอืเช่ือมโยงถึงตัวท่านได้ หากข้อมูลบางส่วนจะมีการ
นำไปลงในระบบฐานข้อมูลที่วารสารวิชาการกำหนด เพื่อแบ่งปันให้นักวิจัยอื่นได้ทราบ ข้อมูลเหล่านี้จะอยู่ใน
รูปแบบที่ไม่สามารถระบุตัวตนหรือเช่ือมโยงถึงตัวท่านได้ อย่างไรก็ตาม อาจมีบุคคลบางกลุ่มที่ขอเข้าดูข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่านได้ ได้แก่ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ผู้ประสานงานวิจัย ผู้กำกับดูแลการวิจัย 
และเจ้าหน้าที่จากสถาบันหรือองค์กรของรัฐที่มีหน้าที่ตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและ
ข้ันตอนการวิจัย 



 

เอกสารประกอบ มาตรฐานการดำเนินงานจริยธรรมการวิจัยในคนสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 

เอกสารชี้แจงหรือเอกสารคำแนะนำการวิจัยแก่กลุ่มตัวอย่าง FB 04.04 version 2 (1 ตุลาคม 2564) 

 

การยกเลิกการให้ความยินยอม  
 หากท่านต้องการยกเลิกการให้ความยินยอมดังกล่าว ท่านสามารถแจ้ง หรือเขียนบันทึกขอยกเลิกการ
ให้คำยินยอม โดยส่งไปที่...... 
 หากท่านขอยกเลิกการให้คำยินยอมหลังจากที่ท่านได้เข้าร่วมโครงการวิจัยแล้ว ข้อมูลส่วนตัวของท่าน
จะไม่ถูกบันทึกเพิ่มเติม อย่างไรก็ตามข้อมูลอื่น ๆ ของท่านอาจถูกนำมาใช้เพื่อประเมินผลการวิจัย  
 
 ในกรณีท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการวิจัยหรือความปลอดภัยระหว่างเข้าร่วมการวิจัย ท่านสามารถ
สอบถามผู้วิจัยได้โดยตรง  
 
 หากท่านไม่ได้รับการชดเชยอันควรต่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยที่เกิดข้ึนโดยตรงจากการวิจัย หรือ
ท่านไม่ได้รับการปฏิบัติตามที่ปรากฎในเอกสารข้อมูลคำอธิบายสำหรับผู้เข้าร่วมในการวิจัย ท่านสามารถ
ร้องเรียนได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ช้ัน 1 
อาคารราชสาทิส ถนน สมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 โทร 02-442-2500 ต่อ59286 
 
  
 
 
 
 
หมายเหตุ : ใส่หมายเลขหน้าและวันที่ทุกแผ่น 
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ชื่อโครงร่างการวิจัย  
 ............................................................................................................................................................... 
 
วันให้คำยนิยอม   
 วันที ่.............. เดือน ........................................ พ.ศ. .......................... 
 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว..................................................................................................................... 
ที่อยู่ ......................................................................................................................................................... ได้อ่าน
รายละเอียดจากเอกสารข้อมูลสำหรับผู้เข้าร่วมโครงร่างการวิจัยที่แนบมาฉบับวันที่  ................................... 
และข้าพเจ้ายินยอมเข้าร่วมโครงร่างการวิจัยโดยสมัครใจ 
 ข้าพเจ้าได้รับสำเนาเอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงร่างการวิจัยที่ข้าพเจ้าได้ลงนาม และ 
วันที่ พร้อมด้วยเอกสารข้อมูลสำหรับผู้เข้าร่วมโครงร่างการวิจัย ทั้งนี้ก่อนที่จะลงนามในใบยินยอมให้ทำการ
วิจัยนี้ ข้าพเจ้าได้รับการอธิบายจากผู้วิจัยถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัย ระยะเวลาของการทำวิจัย วิธีการวิจัย 
ความเสี่ยง หรืออาการที่อาจเกิดขึ้นจากการวิจัย หรือจากยาที่ใช้ รวมทั้งประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการวิจัย 
และแนวทางรักษา โดยวิธีอื่นอย่างละเอียด ข้าพเจ้ามีเวลาและโอกาสเพียงพอในการซักถามข้อสงสัยจนมีความ
เข้าใจอยา่งดีแล้ว โดยผู้วิจัยได้ตอบคำถามตา่ง ๆ ด้วยความเต็มใจไม่ปิดบังซ่อนเร้นจนข้าพเจ้าพอใจ 
 ข้าพเจ้ารับทราบจากผู้วิจัยว่าหากเกิดความเสี่ยงหรืออันตรายใด ๆ จากการวิจัยดังกล่าว ข้าพเจ้าจะ
ได้รับการรักษาพยาบาลโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และจะได้รับค่าชดเชยจากผู้วิจัย 
 ข้าพเจ้ามีสิทธิ์ที่จะบอกเลิกเข้าร่วมในโครงร่างการวิจัยเมื่อใดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผล และ
การบอกเลิกการเข้าร่วมการวิจัยนี้ จะไม่มีผลต่อการรักษาโรคหรือสิทธิอ่ืน ๆ ที่ข้าพเจ้าจะพึงได้รับต่อไป 
 ผู้วิจัยรับรองว่าจะเก็บข้อมูลส่วนตัวของข้าพเจ้าเป็นความลับ และจะเปิดเผยได้เฉพาะเมื่อได้รับการ
ยินยอมจากข้าพเจ้าเท่านั้น บุคคลอื่นในนามของบริษัทผู้สนับสนุนการวิจัย หรือคณะกรรมการพิจารณา
จริยธรรมการวิจัยในคน อาจได้รับอนุญาตให้เข้ามาตรวจและประมวลข้อมูลของข้าพเจ้า ทั้งนี้จะต้องกระทำไป
เพื่อวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเท่านั้น โดยการตกลงที่จะเข้าร่วมการศึกษานี้ข้าพเจ้าได้
ให้คำยินยอมที่จะให้มีการตรวจสอบข้อมูลประวัติทางการแพทย์ของข้าพเจ้าได้ 
 ผู้วิจัยรับรองว่าจะไม่มีการเก็บข้อมูลใด ๆ เพิ่มเติม หลังจากที่ข้าพเจ้าขอยกเลิกการเข้าร่วมโครงร่าง
การวิจัย และต้องการให้ทำลายเอกสารและ/หรือ ตัวอย่างที่ใช้ตรวจสอบทั้งหมดที่สามารถสืบค้นถึงตัวข้าพเจ้าได ้
 ข้าพเจ้าเข้าใจว่า ข้าพเจ้ามีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบหรือแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของข้าพเจ้าและสามารถยกเลิก
การให้สิทธิ์ในการใช้ข้อมูลส่วนตัวของข้าพเจ้าได้ โดยต้องแจ้งให้ผู้วิจัยรับทราบ 
 ข้าพเจ้าได้ตระหนักว่าข้อมูลในการวิจัยรวมถึงข้อมูลทางการแพทย์ของข้าพเจ้าที่ไม่มีการเปิดเผยชื่อ     
จะผ่านกระบวนการต่าง ๆ เช่น การเก็บข้อมูล การบันทึกข้อมูลในแบบบันทึกและในคอมพิวเตอร์ การ
ตรวจสอบ การวิเคราะห์ และการรายงานข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ รวมทั้งการใช้ข้อมูลทาง
การแพทย์ในอนาคตหรือการวิจัยทางด้านเภสัชภัณฑ์ เท่านั้น  



 

เอกสารประกอบ มาตรฐานการดำเนินงานจริยธรรมการวจิัยในคนสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 

เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัยของกลุ่มตัวอย่าง FB 04.05 version 2 (1 ตุลาคม 2564) 

 

 ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความข้างต้นและมีความเข้าใจดีทุกประการแล้ว ยินดีเข้าร่วมในการวิจัยด้วยความ
เต็มใจ จึงได้ลงนามในเอกสารแสดงความยินยอมนี ้
 
 

...................................................................................... ลงนามผู้ให้ความยินยอม 
(....................................................................................) ชื่อผู้ยินยอม ตัวบรรจง 

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

   ...................................................................................... ลงนามญาติผู้ให้ความยินยอม
(....................................................................................) ชื่อผู้ทำวิจัย ตัวบรรจง 

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

 
 ข้าพเจ้าได้อธิบายถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีการวิจัย อันตราย หรืออาการไม่พึงประสงค์หรือ
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการวิจัย หรือจากยาที่ใช้  รวมทั้งประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการวิจัยอย่างละเอียด 
ให้ผู้เข้าร่วมในโครงร่างการวิจัยตามนามข้างต้นได้ทราบและมีความเข้าใจดีแล้ว พร้อมลงนามลงในเอกสาร
แสดงความยินยอมด้วยความเต็มใจ 
 
 

...................................................................................... ลงนามผู้ทำวิจัย 
(....................................................................................) ชื่อผู้ทำวิจัย ตัวบรรจง 

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

...................................................................................... ลงนามพยาน 
(....................................................................................) ชื่อพยาน ตัวบรรจง 

วันที่ ................ เดือน .................................... พ.ศ. ............................ 
 
 
 
หมายเหตุ : ใส่หมายเลขหน้าและวันที่ทุกแผ่น 



 

เอกสารประกอบ มาตรฐานการดำเนินงานจริยธรรมการวจิัยในคนสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 

แบบฟอร์มเปิดเผยการมีผลประโยชน์ทับซ้อนและทนุวิจัย FB 04.06 version 2 (1 ตุลาคม 2564) 

 

 

รหัสโครงการวิจัย 
SD.IRB.SUBMIT ............................ 

ชื่อโครงการวิจัย 
............................................................................................................... 

ผู้วิจัยหลัก 
.................................................................................. 

หน่วยงาน 
...................................................................................... 

 
ส่วนที่ 1 : ทนุวิจัย 

1.1 แหล่งทุน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) จำนวนเงิน (บาท) 
  ไม่ม ี   
  ภาควิชา/สถาบัน/หน่วยงาน     
  บริษัทยา/เภสัชภัณฑ ์   
  อื่นๆ (ระบุ) ……..……………………......   
   รวมทุกรายการ   

1.2 เงินตอบแทนผู้วิจัย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   
  เงินเดือนจ่ายตลอดช่วงเวลาโครงร่างการวิจัย   
  เงินเหมาจ่ายต่อโครงการ   
  เงินตอบแทนคิดต่อวิจัย 1 ราย   
  อื่น ๆ (ระบ)ุ …………………………………….…………………   
  รวมทุกรายการ   

1.3 เงินตอบแทนผู้ให้ข้อมูล/ ผู้ร่วยวิจัย   
  เงินตอบแทนคิดต่อผู้ให้ข้อมูล/ ผู้ร่วมวิจัยวิจยั 1 ราย   
  อื่นๆ (ระบ)ุ …………………………………….…………………   
  รวมทุกรายการ   

 
ส่วนที่ 2: การมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

  ม ี ไม่ม ี
2.1 ท่านหรือสมาชิกในครอบครัวของท่าน ได้รับผลประโยชน์ในบริษัทหรือจากบริษัทที่เป็น

ผู้ให้ทุนวิจัยหรือไม ่
  

2.2 ท่านมีตำแหน่งบริหารหรือตำแหน่งทางงานวิทยาศาสตร์ในบริษัทที่เป็นผู้ให้ทุนวิจัย
หรือไม ่

  

2.3 ท่านเป็นที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ ด้านการเงิน ด้านกฎหมาย หรือเป็นสมาชิกของคณะ
วิทยากรที่บรรยายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่เป็นผู้ให้ทุนวิจัยหรือไม ่

  



 

เอกสารประกอบ มาตรฐานการดำเนินงานจริยธรรมการวจิัยในคนสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 

แบบฟอร์มเปิดเผยการมีผลประโยชน์ทับซ้อนและทนุวิจัย FB 04.06 version 2 (1 ตุลาคม 2564) 

 

 

  ม ี ไม่ม ี
2.4 ท่านมีส่วนร่วมในด้านการเงิน หรือมีส่วนเกี่ยวข้องด้านการเงินของสถาบันกับบริษัทที่เป็น

ผู้ให้ทุนวิจัย ด้านต่อไปนี้หรือไม่: การจัดซื้อ การขาย การเช่าซื้อ การขึ้นทะเบียน การทำ
สัญญา  

  

2.5 ท่านได้มอบหมายงานให้นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต หรือหลังปริญญา ผู้ฝึกงาน
หรือเจ้าหน้าที่ ให้ทำโครงร่างการวิจัยที่ได้รับทุนจากบรษิัทที่เป็นผู้ให้ทุนวิจัยหรือไม่  

  

2.6 ในปีที่ผ่านมา ท่านได้รับการสนับสนุนจากบริษัทที่เป็นผู้ให้ทุนวิจัยหรือไม ่   
2.6.1) เข้าประชุมวิชาการ/การประชุมในต่างประเทศ;___0___1___2 ____>2 ครั้ง   
2.6.2) เข้าประชุมวิชาการ/การประชุมในประเทศ;___0___1___2 ____>2 ครั้ง   
2.6.3) บรรยายให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทที่เป็นผู้ให้ทุนวิจัย;___0___1___2 ____>2 ครั้ง   

    
 

ผู้วิจัยลงนาม …………………………..............…………… 
วันที ่…….......……/…….................……/…........……… 



 

เอกสารประกอบ มาตรฐานการดำเนินงานจริยธรรมการวจิัยในคนสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 

แบบสรุปการแก้ไขโครงร่างการวิจัย FB 04.07 version 2 (1 ตุลาคม 2564) 

 

 

โครงร่างการวจิัย : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
ผู้วิจัย : ......................................………………………......….  เบอร์โทรศัพท์ : …………….............………….……………     
การแก้ไขครั้งที ่................................ 
 

คำแนะนำของคณะกรรมการฯ โครงร่างการวจิัยที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ระบุข้อมูลที่แก้ไขใหม่ และหน้าที่ปรากฎข้อมูลใหม่ หากไม่แก้ไข ให้ระบุเหตุผล) 

1. ........................................................................... 
................................................................................ 
................................................................................ 

 

2. ........................................................................... 
................................................................................ 
................................................................................ 

 

3. ........................................................................... 
................................................................................ 
................................................................................ 

 

4. ........................................................................... 
................................................................................ 
................................................................................ 

 

 



 

เอกสารประกอบ มาตรฐานการดำเนินงานจริยธรรมการวจิัยในคนสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 

หนังสอืขอรายงาน FB 09.01 version 2 (1 ตุลาคม 2564) 

 
 

 

ส่วนราชการ  ……………………………………………………………………………………..……………………………………………..   

ที่  ..................................................          วันที่  ……………………………..………………………………     

เรื่อง  ขอรายงาน (ส่วนแก้ไขเพิ่มเติม/ รายงานความก้าวหน้า/ ขอต่ออายุการรับรอง/ปิดโครงการวิจัย/ สรุป
ผลการวิจัย/ การขอยุติโครงร่าง/ การวิจัยวิจัยก่อนกำหนด/เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง/ การไม่ปฏิบัติ
ตามข้อกำหนด) 

เรียน  ประธานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 

 ตามที่ ข้าพเจ้า ชื่อ - สกุล ผู้วิจัย ได้รับอนมุตัิให้ดำเนินการวิจัย เรื่อง “ชื่อโครงร่างการวิจัยภาษาไทย 
(ชื่อโครงร่างการวิจัยภาษาอังกฤษ)” รหัสโครงร่างการวิจัย .............................. ซึ่งผ่านการรับรองแบบเต็มชุด /
แบบเร่งด่วน เอกสารรับรองเลขที่ .................. น้ัน 

 เนื่องจากมีรายงานส่วนแก้ไขเพิ่มเติม / รายงานความก้าวหน้า / ขอต่ออายุการรับรอง / ปิด
โครงการวิจัย / สรุปผลการวิจัย / การขอยุติโครงร่างการวิจัยวิจัยก่อนกำหนด / เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
ร้ายแรง / การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด จึงขอรายงานโดยแนบรายงานฯ มาพร้อมนี้ 

เรื่องที่รายงาน เอกสารประกอบ 

 รายงานส่วนแก้ไขเพิม่เติมสรุปผลการวิจัย FB 09.02 แบบรายงานส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัย 

 รายงานความก้าวหน้า/ ขอต่ออายุการ  
     รับรอง/ปิดโครงการวิจัย 

FB 10.01 แบบรายงานความก้าวหน้า/ขอต่ออายุการ
รับรองโครงร่างการวิจัย 

 รายงานสรุปผลการวิจัย FB 11.01 แบบรายงานสรุปผลการวิจัย 

 การขอยุติโครงร่างการวิจัยวิจัยก่อนกำหนด FB 12.01 แบบรายงานการขอยุติโครงร่างการวิจัยวิจัย
ก่อนกำหนด 

 รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง FB 13.01 แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง 

 รายงานการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด FB 14.01 แบบรายงานการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด 

 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาต่อไป จะเป็นพระคุณ 

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

                 หัวหน้าโครงร่างการวิจัย 



 

เอกสารประกอบ มาตรฐานการดำเนินงานจริยธรรมการวจิัยในคนสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 

แบบรายงานส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัย FB 09.02 version 2 (1 ตุลาคม 2564) 

 

 

รหัสโครงร่างการวิจัย : …………………………………………………………………………………………………………………… 
รับรองเมื่อวันที ่: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
ชื่อโครงร่างการวิจัย (ภาษาไทย) : ……………………………………………………………………………….………………….. 
ชื่อโครงร่างการวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : ………………………………………………………………..…………………………….. 
ชื่อหัวหน้าโครงร่างการวิจัย : …………………………………………………………………………………..………………………. 
             
โปรดทำเครื่องหมาย  หน้าหัวข้อการขอปรับปรุงแก้ไข 
  การเปลี่ยนแปลงหัวหน้าโครงร่างการวิจัยหรือทีมผู้วิจัย (โปรดระบุเหตุผล รวมถึงประวัติ และการ
อบรม GCP) 
  การเปลี่ยนแปลงจำนวนอาสาสมัครจากเดิม .......... ราย เป็น ......... ราย (โปรดแนบเหตุผลและ
สูตรการคำนวณ) 
  การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดขั้นตอนการวิจัย (โปรดระบุรายละเอียดและเหตุผลความจำเป็นที่ขอ
แก้ไขพร้อมแนบเอกสารโครงร่างการวิจัยฉบับที่แก้ไข) 
  การเปลี่ยนแปลงคู่มือนักวิจัยจากฉบับที่  ......... เป็น ......... (โปรดระบุรายละเอียดและเหตุผล
ความจำเป็นทีข่อแก้ไขพร้อมแนบเอกสารฉบับใหม่) 
  การเปลี่ยนแปลงเอกสารคำชี้แจงและแบบยินยอมสำหรับอาสาสมัคร (โปรดระบุรายละเอียดและ
เหตุผลที่ขอแก้ไข พร้อมแนบเอกสารฉบับที่แก้ไข) 
  การเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ โปรดระบ ุ       
  
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรายงานสถานการณ์ปัจจุบันของโครงร่างการวิจัย ดังนี ้
 1. การดำเนินการวิจัย 
   ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ 
   เริ่มดำเนินการแล้ว และเป็นการรายงานครั้งแรก จึงได้แนบสำเนาการลงนามในเอกสาร
แสดงความยินยอมของอาสาสมัครคนแรก 
   เริ่มดำเนินการแล้ว และรายงานความก้าวหน้าครั้งสุดท้ายเมื่อ ......................................... 
 2. ข้อมูลเกี่ยวกับอาสาสมัครในโครงร่างการวิจัย ณ ปัจจุบัน 
  2.1 จำนวนอาสาสมัครที่ต้องการทั้งหมด ..................... ราย 
  2.2 จำนวนอาสาสมัครที่ลงนามยินยอมเข้าร่วมโครงร่างการวิจัย ....................... ราย คิดเป็น
ร้อยละ .................. ของจำนวนอาสาสมัครที่วางแผนไว้ในโครงร่างการวิจัย 
  2.3 จำนวนอาสาสมัครที่ไม่ผา่นการคัดกรอง ....................... ราย 
  2.4 จำนวนอาสาสมัครที่ถอนตัวออกจากโครงร่างการวิจัย ....................... ราย 
  2.5 จำนวนอาสาสมัครเสียชีวิตระหว่างการวิจัย ....................... ราย 



 

เอกสารประกอบ มาตรฐานการดำเนินงานจริยธรรมการวจิัยในคนสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 

แบบรายงานส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัย FB 09.02 version 2 (1 ตุลาคม 2564) 

 

 

  2.6 จำนวนอาสาสมัครที่อยู่ในระหว่างการวิจัย ....................... ราย 
  2.7 จำนวนอาสาสมัครที่อยู่ในระหว่างติดตาม ....................... ราย 
  2.8 จำนวนอาสาสมัครที่เสรจ็สิ้นการวิจัย (ไม่รวมอาสาสมัครในข้อ 2.3 ถึงข้อ 2.7) …….. ราย 
 
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และรายงานตามความเป็นจริงทุกประการ 
 
 
      ลงชื่อ ...........................................................  
              (………………………………………………….) 
             หัวหน้าโครงร่างการวิจัย 
      วันที ่............................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เอกสารประกอบ มาตรฐานการดำเนินงานจริยธรรมการวจิัยในคนสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 

แบบรายงานส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัย FB 09.02 version 2 (1 ตุลาคม 2564) 

 

 

 
รายละเอียดของส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัย 

โครงร่างการวิจัยเดิม โครงร่างการวิจัยที่แก้ไขเพิ่มเติม 

version 
หน้า / 
บรรทัด 

ข้อมูลเดิม version 
หน้า / 
บรรทัด 

ข้อมูลใหม่ 

      

      

      

      

      

      

 



 

เอกสารประกอบ มาตรฐานการดำเนินงานจริยธรรมการวจิัยในคนสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 

แบบรายงานความก้าวหน้า / ขอต่ออายุการรับรองโครงร่างการวิจัย /  
ขอปิดโครงการวิจยั 

FB 10.01 version 2 (1 ตุลาคม 2564) 

 

  

ความถ่ีของการรายงาน  : 
      ทุก 3 เดือน       ทุก 6 เดือน        สิ้นสุดการวิจัย หรือไม่เกิน 1 ป ี
รหัสโครงร่างการวิจัย       วันครบกำหนดการรับรอง 
ชื่อโครงร่างการวิจัย    
(ไทย) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(อังกฤษ) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ผู้วิจัยหลัก 

ผู้วิจัยร้องขอ (Request For) :     รายงานความก้าวหน้า   ขอต่ออายุการรับรอง   ขอปิดโครงการวิจัย 
1 ท่านได้ดำเนินการเริ่มเก็บข้อมูลแล้ว? ใช่   

ไม่ใช่  ข้ามไปข้อ 7 
2 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยในมนุษย์? ใช่  ข้ามไปข้อ 4 

ไม่ใช่   
3 จำนวนข้อมูลที่เก็บได้ทั้งหมด .............      คิดเป็นร้อยละ ............. 
4 จำนวนผู้รับการวิจัยท้ังหมดตามโครงร่างการวิจัยที่ได้รับความเห็นชอบ  

จำนวนผู้รับการวิจัยท่ีรับเข้ามาในการวิจัยแล้ว  
จำนวนผู้รับการวิจัยท่ีจะรับอีก  

จำนวนผู้รับการวจิัยทีถ่อนตัว/ขาดการติดต่อ   
   จำนวนผู้รับการวิจัยที่ยังอยู่ในระหว่างรับการวิจัย  

       จำนวนผู้รับการวิจัยที่เสร็จสมบูรณ์  
5 วิธีการใดที่ผู้รับการวิจัยต้องได้รับ?  

                                                                          การใช้แบบสอบถาม/การสัมภาษณ์   
เก็บตัวอย่าง/สิ่งส่งตรวจ   

                                                                          เครื่องมือสำหรับวินิจฉัยเข้าร่างกาย   
                                                                รับสิ่งแทรกแซง (เช่น ยา วิธีผ่าตัด ฉายแสง)    
                                                      อื่นๆ (ระบุ)…..……………………………………………………   

6 มีการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ไม่คาดคิด มายังคณะกรรมการพิจารณา
จริยธรรมการวิจัยในคนฯในระหว่างการวิจัย  ?          

มี   
ไม่มี    

7 มีการขอแก้ไข เปลี่ยนแปลงโครงร่างการวิจัย หรือใบยินยอมในระหว่างการวิจัย? มี   
     ไม่มี   

8 รายละเอียดอื่นๆ: (ถ้ามี)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ผู้วิจัยลงนาม ………………………………………………………………………………….. วันที ่………………..…………….… (กรุณาเก็บสำเนาไว้ที่ท่าน 1 ชุด) 
ความเห็นของอนุกรรมการผู้ทบทวน : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......… 
ความเห็นของคณะกรรมการพิจารณา: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................................................... 
ประธานคณะกรรมการพิจารณาฯ ลงนาม ………….................................................... วันที ่…..…..……....………................................................... 

 



 

เอกสารประกอบ มาตรฐานการดำเนินงานจริยธรรมการวจิัยในคนสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 

แบบรายงานสรุปผลการวิจัย FB 11.01 version 2 (1 ตุลาคม 2564) 

 

 

 
เอกสารรับรองโครงร่างการวิจัยเลขที่ : ............................................. 
ชื่อวิจัย : …………………………………………………………………………………………..………………………………………………… 
ภาษาไทย : ……………………………………………………………………………………………………….………………………………… 
ภาษาอังกฤษ : ………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
รหัสโครงร่างการวิจัย : ............................................. 
ผู้วิจัยหลัก : ………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
หมายเลขโทรศัพท์ : ............................................. Email address : ................................................. 
ผู้สนับสนุนทนุวิจัย : ......................................................................................................................................... 
จำนวนอาสาสมัครผู้รับการวจิัยทั้งหมด : …………………………………………………………………………………………… 
จำนวนอาสาสมัครผู้รับการวจิัยที่รับสมัครทั้งหมด : …………………………….……………………………………………… 
เครื่องมือทีใ่ช้ในการเก็บข้อมูลการวิจัย : 

ขนาดยาที่ใช้ศกึษา : 
 
ระยะเวลาในการวิจัย : 
 

สรุปผลการวิจยั : 
 
 
 
 
 
ผู้วิจัยลงนาม ……………………………………………….…..………….. วันที่ …………………………………….…..…………….… 
 
 
 
 
 
 



 

เอกสารประกอบ มาตรฐานการดำเนินงานจริยธรรมการวจิัยในคนสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 

แบบรายงานการขอยุติโครงร่างการวจิัยวิจัยก่อนกำหนด FB 12.01 version 2 (1 ตุลาคม 2564) 

 

 

เอกสารรับรองโครงร่างการวิจัยเลขที่  .......................... 
รหัสโครงร่างการวิจัย 

……………………. 
ชื่อโครงร่างการวิจัย   
(ภาษาไทย) ………………………………………………………………………………………………………………….. 
(ภาษาอังกฤษ) ............................................................................................................................ 

ชื่อผู้วิจัยหลัก: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 
หน่วยงาน: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ: ……………………………………………… Email address: …………………………………………..……….. 
จำนวนอาสาสมัครผู้รับการวิจัยทั้งหมดตามโครงร่างการวิจัยวิจัยที่ได้รับความเห็นชอบ: ………………………………………………. 
จำนวนอาสาสมัครผู้รับการวิจัยที่รับเข้ามาในการวิจัย: ……….. 
 

จำนวนอาสาสมัครผู้รับการวจิัยที่เสร็จสมบรูณ:์ ……………. 
จำนวนอาสาสมัครผู้รับการวจิัยทีย่ังไม่เสร็จสมบูรณ์ : ……. 

ระยะเวลาที่ทำวิจัย ............. ปี ............ เดือน เริ่มต้นการวิจัย เดือน ..................... ปี …………………… 
วิธีการใดทีอ่าสาสมัครผู้รับการวิจัยต้องได้รับ  
 แบบสอบถาม/สัมภาษณ์                                                           
 เก็บตัวอย่าง/สิ่งส่งตรวจ  
 เครื่องมือสำหรับวินิจฉัยเข้าร่างกาย (In vivo diagnostic devices)        
 รับสิ่งแทรกแซง (เช่น ยา วิธีผ่าตัด ฉายแสง จิตสังคมบำบัด)  
มีการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ไม่คาดคิด มายังคณะกรรมการจริยธรรมในระหว่างการวิจัย      ม ี    ไม่ม ี
มีการขอแก้ไข เปลี่ยนแปลงโครงร่างการวิจัยวิจัย หรือใบยินยอมในระหว่างการวิจัย   ม ี    ไมม่ี 
เหตุผลการขอยุตโิครงร่างการวิจัยวิจัยก่อนกำหนด 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 

 
 
ผู้วิจัยลงนาม …………………………….………………………….  วนัที ่………………..……………………..……….… 
                (………………………………….…………………..) 
 

(กรุณาเก็บสำเนาเอกสารไว้ด้วย) 



 

เอกสารประกอบ มาตรฐานการดำเนินงานจริยธรรมการวจิัยในคนสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 

แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง FB 13.01 version 2 (1 ตุลาคม 2564) 

 

 

 
1. ชื่อโครงร่างการวิจัย   
    (ภาษาไทย) …………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………… 
    (ภาษาอังกฤษ) ………………………………………………………………………………………………………....................………………………………... 
2. รหัสโครงร่างการวิจัย .......................................………… วันที่รับรอง ...............…….………………………………………………..…............ 
3. ชื่อหัวหน้าโครงร่างการวิจัย ………………….....................................................................................................…………………………… 
   หน่วยงาน …………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………… 
   เบอร์ติดต่อ ..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………................ 
4. ผู้สนับสนุนโครงร่างการวิจัย …………………………………………………………………………………………………..………………………….............. 

5. ชนิดของรายงาน   รายงานครั้งแรก   รายงานครั้งที่ …......….....…….. วันที ่………………………........................................... 

6. เป็นเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิด     SAE        Unexpected 
7. สถานที่เกิดเหตุการณ์ .................................................................................................................................................................... 
8. เหตุเกิดวันที-่เวลา ......................................................................................................................................................................... 
9. วันที่-เวลาที่ผู้วิจัยรับทราบเหตุการณ์ ............................................................................................................................................ 
10. ระบุเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (event term) .............................................................................................................................. 
11. รายละเอียดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (ระบุรายละเอียดของปัญหา สาเหตุที่อาจเป็นไปได้ รวมทั้งอาการของอาสาสมัครขณะ
รายงาน (อาการ อาการแสดง การเปลี่ยนแปลง การตอบสนองต่อการรักษา อาสาสมัครได้รับการดูแลอย่างไร สามารถแนบ
เอกสารเพิ่ม เช่น รายละเอียดการรักษา การตรวจทางห้องปฏิบัติการฯ) .......................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
12. ความรุนแรงของเหตุการณ์ (severity) 

 1. เสียชีวิต (death) 

 2. รุนแรงและอาจเสียชีวิต 

 3. ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล/หรืออยู่โรงพยาบาลนานขึ้น 

 4. เกิดความพิการ 

 5. เกิดความพิการต่อทารกในครรภ์ 

 6. ต้องรีบรักษามิเช่นนั้นอาจคุกคามถึงชีวิต เช่น โรคหืด 
13.ผู้วิจัยประเมินความเกี่ยวข้องของเหตุการณ์กับการวิจัย ดังนี้ 

 ยังสรุปไม่ได้ (unconcluded)    อาจจะเกี่ยวข้อง (possibly related) 

 ไม่เกี่ยวข้อง (not related)   น่าจะเกี่ยวข้อง (probably related) 

 ไม่น่าจะเกี่ยวข้อง (probably not related)  เกี่ยวข้องแน่นอน (definitely related) 
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หมายเหตุ หากคิดว่า ไม่เกี่ยวข้องหรือไม่น่าจะเกี่ยวข้องให้ระบุเหตุผล .............................................................................................. 
............................................................................................................................................................................ ................................ 
.............................................................................................................................................................................................................. 
 

ลงนามผู้วิจัย ........................................................ หัวหน้าโครงร่างการวิจัย 
                      (.......................................................) 
                                                                วันที ่.....................................................................  
 
 
 
 

ความเห็นของคณะกรรมการฯ ผู้ทบทวน 
 1. รับทราบ 
 2. รับทราบและมีข้อเสนอแนะข้อเสนอแนะหรือข้อข้อมูลเพิ่มเติม 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 3. นำเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาฯ 
 
                                                        ลงนามคณะกรรมการฯ ......................................................... 
                                 (.......................................................) 
                                                      วันที ่......................................................................................  
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คำแนะนำในการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ 

• เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง (serious adverse events, SAE) ที่เกิดขึ้นในหน่วยวิจัยภายในสถาบันฯ/โรงพยาบาล 
สังกัดกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ต้องรายงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ดังนี้ 

- กรณีที่เป็นอันตรายหรือคุกคามถึงชีวิตให้ส่งรายงานทันที ภายใน 24 ชั่วโมง  
- กรณีที่ไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตให้ส่งรายงานทันทีหรือภายใน 7 วัน   
- หลังจากผู้วิจัยรับรู้เหตุการณ์และให้ส่งสำเนาแบบฟอร์มท่ีส่งให้ผู้สนับสนุนโครงร่างการวิจัย 

• เหตุการณ์ ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงที่ เกิดขึ้นกับอาสาสมัครที่ เป็น โครงร่างการวิจัยแบบพหุสถาบัน ต้องรายงาน
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ต้องแจ้งเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์พร้อมทั้งส่งเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
ภายใน 1 เดือน โดยใช้ แบบสรุปรายงาน SAE นอกสถาบัน SAE summary report form และหรือแบบฟอร์ม CIOMS 
พร้อมส่งเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 

• เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงและไม่คาดคิด (suspected unexpected serious adverse reaction, SUSAR) ที่
เกิดขึ้นในอาสาสมัครทั้งหมดของโครงร่างการวิจัย ต้องรายงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ดังนี้ 

- กรณีที่เป็นอันตรายหรือคุกคามถึงชีวิตผู้สนับสนุนโครงร่างการวิจัยต้องรายงานทันที หรือภายใน 7 วัน โดยใช้แบบฟอร์ม 
CIOMs และให้ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์หรือข้อมูลใหม่ที่เกิดขึ้นภายในเวลา 15 วันหลังจากที่รับรู้เหตุการณ์ 

- กรณีที่ไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตผู้สนับสนุนโครงร่างการวิจัยต้องรายงานทันที หรือภายใน 15 วัน โดยใช้แบบฟอร์ม 
CIOMs และให้ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์โดยเร็วที่สุด 

• เหตุการณ์ ไม่พึงประสงค์รุนแรง (serious adverse events, SAE) เกิดขึ้นที่จากสถาบันอื่นในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ ผู้สนับสนุนโครงร่างการวิจัยต้องรายงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน อย่างน้อยทุก 6 เดือน ตาม
แบบฟอร์มของผู้สนับสนุนโครงร่างการวิจัย พร้อมรายงานสรุปประเด็นสำคัญ 

• การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่เพิ่มความเสี่ยงและมีผลต่อความปลอดภัยของผู้ร่วมวิจัย/อาสาสมัคร  ผู้สนับสนุนโครงร่างการ
วิจัยต้องรายงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนทันที หรือภายในเวลา 15 วัน 

• เหตุการณอื่นๆ อาสาสมัคร ให้ผู้สนับสนุนโครงร่างการวิจัยรายงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ปีละครั้ง
พร้อมรายงานความก้าวหน้าการวิจัย 
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Protocol 
Number: 
 

Principal Investigator: 
 

Institute: 

Protocol Title: 
 
 
 
Subject No. Date of Events: ___/___/___ Date of Acknowledgement: ___/___/___ 
Type of Report: 

 Protocol Deviation /Violation 
  สุ่มอาสาสมัครที่ไม่มีคุณสมบัติเหมาะสม (Randomization of ineligible subjects) 
  รับอาสาสมัครที่เข้าข่ายคัดออกจากโครงการ (Enrollment of excluded subjects) 
  ไม่ได้ทำตามขั้นตอนการคัดกรองที่ระบุ (Do not perform screening procedures required by protocol) 
  ดำเนินการคัดกรองหรือขั้นตอนการวิจัย นอกระยะเวลาที่ระบุ (Perform screening or procedures outside the  

time required by protocol) 
  ให้การรักษาหรือให้ยาไม่ตรงตามที่ระบุ (Failure to provide therapy or medication required by protocol) 
  ทำหัตถการวิจัยที่ระบุไว้ไม่ครบถ้วน (Failure to accomplish procedures required by protocol) 
  นัดหมายไม่ตรงตามที่ระบุ (Follow-up visit outside the time schedule required by protocol) 
  อื่น ๆ (Others) ระบุ 
............................................................................................................................................................. 

 Non-Compliance  
  ส่งรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรงล่าช้า (Delay sending SAE report) 
  ส่งรายงานความก้าวหน้าของการวิจัยล่าช้า (Delay sending continuing report) 
  ใช้เอกสารชี้แจงข้อมูลแก่อาสาสมัครฉบับที่ไม่ประทับตรายางของคณะกรรมการกลางฯ (Use unstamped informed 

consent form) 
  การบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ยาที่ใช้ในการวิจัยไม่เหมาะสม (Improper drug accountability) 
  อื่นๆ (Others) ระบุ  
.............................................................................................................................................................  
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รายละเอียดของการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด (Narrative summary of the event) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การตอบสนอง (Action Taken):  

   ถอนอาสาสมัครจากการวิจัย (Subject withdrawn) 
   ถอนอาสาสมัครจากการวิจยั และติดตาม (Subject withdrawn with follow up visit required) 
   อาสาสมัครยังคงอยู่ในการวิจัย แต่ติดตามสังเกตอาการอาสาสมัครอย่างใกล้ชิด (Subject remains on the study but 

need to be closely monitored) 
   อาสาสมัครยังคงอยู่ในการวิจัย  แต่ปรับแก้ไขการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ (Subject remains on the study but data 

analysis will be modified) 
   แจ้งผู้สนับสนุนทุนวิจัยหรือผู้วิจัยหลัก Sponsor or Principle Investigator notified on date __/__/___ 
   อื่น ๆ (Others) ระบุ ................................................................................................................................................. 

การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดมีผลเพ่ิมความเสี่ยงต่ออาสาสมัครอื่นๆ หรือไม่  
Will this event post risk to other subjects? 

 Yes          No            Not applicable 
มีการดำเนินการหรือมาตรการที่จะป้องกันการเกิดเหตุการณ์ซ้ำหรือไม่ 
Which corrective actions or plans to prevent the future events? 
 อบรมทีมวิจัยเกี่ยวกับวิธีดำเนินการวิจัยหรือหัตถการในโครงการวิจัย (Retraining the research team about the research 

procedure on date ___/___/___  ) 
 อบรมการปฏิบัติการทางคลินิกที่ดี (ICH GCP training on ___/___/___  ) 
 เพิ่มเจ้าหน้าที่หรือผู้ร่วมวิจัย (Hire more staffs or co-researchers) 
 เพิ่มความปลอดภัยของข้อมูล (Increase data security by………………………………………………………………. 
 ซ่อมหรือจัดหาเครื่องมือทดแทน (Fix or Replace the old machine) 
  อื่นๆ (Others) ระบุ .................................................................................................................................................. 

 

ผู้วิจัย ลงนาม ……………………………………………….. วันที ่.............................................. 
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วันที่รับเรื่อง เวลา ชื่อ-สกุลของผูถู้กร้องเรียน สถานภาพของผู้ร้องเรียน 
   

 
 อาสาสมัครหรือญาต ิ
 ผู้ร่วมงาน 
 ผู้ร่วมวิจัย 
 ผู้สนับสนนุทุนวิจัย 
 กรรมการจริยธรรม 
 เจ้าหน้าทีส่ำนักงาน 
 อื่นๆ ระบุ

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

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

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

ช่องทางรับเรือ่ง Email ติดต่อ หน่วยงานทีส่ังกัด 

 โทรศัพท ์
 โทรสาร 
 อีเมลล ์
 จดหมาย 
 มาด้วย 

ตนเอง 
 อื่นๆระบุ  
……………….. 
……………….. 
……………….. 
……………….. 
……………….. 
……………….. 
 

  
 
 

ประเดน็ที่ร้องเรียน 
เบอร์โทรติดตอ่  การใหข้้อมูลเกี่ยวกับโครงการวิจัย 

 การปฏิบัติตัวในระหว่างการวิจัย 
 การดูแลรักษาเมื่อเกิด
ภาวะแทรกซ้อน 
 ค่าใช้จ่ายในการวิจัย 
 ค่าตอบแทน 
 อื่นๆ ระบุ

............................................................  
………………………………………… 
 

 

 
 

รายละเอียด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลงชื่อ .........................................................................  วันที่ .................................................................... 
        (......................................................................) 
                       ผู้รับเรื่องร้องเรียน 
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การตรวจสอบข้อมูล 
ครั้งที่ วันที่ เวลา ข้อมูลการติดต่อ รายละเอียดทีไ่ด้รับ 

ครั้งที่ 1 
วันที่ _____  
เวลา _____ 

ชื่อผู้ติดต่อ________________ 
ชื่อผู้รับเรื่อง_______________ 

 

ครั้งที่ 2 
วันที่ _____ 
เวลา _____ 

ชื่อผู้ติดต่อ________________ 
ชื่อผู้รับเรื่อง_______________ 

 

ครั้งที่ 3 
วันที่ _____ 
เวลา _____ 

ชื่อผู้ติดต่อ________________ 
ชื่อผู้รับเรื่อง_______________ 

 

การตอบสนอง 
 
 
ลงช่ือ        ..................................................................... วันที.่....................................... 

......)(..............................................................  
                      ผู้ดำเนินการ 

ผลลัพธ ์
บรรจุในการประชุมครั้งที_่_______________ วาระที่ ______________ วันที่ ____________________ 
มติที่ประชุม  

 รับทราบ 
 รับทราบแบบมีเง่ือนไข 
 ขอข้อมลูเพิ่มเติมจากผู้วิจัยหรือสถาบันภาคีเพื่อนำกลับมาพิจารณาใหม่ 
 

รายละเอียด: 
 
 
 
ลงชื่อ      ...................................  ..................................  วันที.่....................................... 

)(....................................................................  
ผู้บันทึก 
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สำหรับเจ้าหน้าท่ีสำนักงาน และ คณะกรรมการฯ  

มาตรฐานการดำเนินงานจริยธรรมการวิจัยในคนสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 
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ทะเบียนการแจกจ่ายวิธดีำเนินการมาตรฐาน 
 

หมายเลข รายชื่อคณะกรรมการ ตำแหน่ง ลายเซ็น วันที ่
01  ประธานกรรมการ   
02  รองประธานกรรมการ   
03  กรรมการ   
04  กรรมการ   
05  กรรมการ   
06  กรรมการ   
07  กรรมการ   
08  กรรมการ   
09  กรรมการ   
10  กรรมการ   
11  กรรมการ   
12  กรรมการ   
13  กรรมการ   
14  กรรมการ   
15  กรรมการ   
16  กรรมการ   
17  กรรมการ   
18  กรรมการ   
19  กรรมการ   
20  เลขานุการคณะกรรมการ   
21  ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการ 
  

 คณะกรรมการเสริมฯ    
01     
02     
03     
04     
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แบบฟอร์มประวัติคณะกรรมการพิจารณาฯ/คณะกรรมการเสริมฯ FA 02.01 version 2 (1 ตุลาคม 2564) 

 

 

 ชื่อ-นามสกุล 

ตำแหน่ง 

 

ประวัตสิ่วนตัว 

วัน เดือน ปี เกิด 
 

Contract 

Email:  

Tel.  

Skill Highlights 
  

Experience 
     

Research 
 

Education 
 

Certifications & Training 
 

 

 

รปู 
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คำรับรองในการรักษาข้อมูลความลับ 

และเปิดเผยการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของคณะกรรมการฯ 
FA 03.01 version 2 (1 ตุลาคม 2564) 

 

 

คำรับรองในการรักษาข้อมูลความลับ 
และเปิดเผยการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของคณะกรรมการฯ 

SD.IRB…………………….. 
 

คำรับรองนี้ทำขึ้น เมื่อวันที่................. ณ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาโดย ................................................................ 
ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ให้คำรับรอง” มอบไว้ให้แก่คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน สถาบันจิตเวชศาสตร์
สมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “คณะกรรมการพิจารณาฯ” เพื่อเป็นหลักฐานว่า 
 ตามที่ผู้ให้คำรับรองได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการพิจารณาฯ ในการพิจารณาจริยธรรม   โครงร่างการวิจัย 
ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “โครงการ” ผู้ให้คำรับรองตกลงดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1. จะไม่นำข้อมูลที่เป็นความลับ (confidential and proprietary information) ไปใช้เพื่อการหาประโยชน์
ส่วนตัว หรอืเปิดเผยแก่บุคคลภายนอก หรอืทำซ้ำหรือทำขึ้นใหม ่
 ทั้งนี้ “ข้อมูลที่เป็นความลับ” ดังกล่าวข้างต้น หมายความถึง ข้อมูลหรือวัตถุที่  “คณะกรรมการพิจารณาฯ” ได้รับ
จากผู้เสนอโครงการที่เกี่ยวกับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือวาจา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัด
เฉพาะ ข้อมูลทางเทคนิค วิทยาศาสตร์ การเงิน การตลาด หรือผลิตภัณฑ์  และให้รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายทางการเงิน
ของคณะกรรมการ ค่าจ้าง ค่าตอบแทนและเงินเดือน กระบวนการด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรมและรหัส รายชื่อ ผู้ทำการวิจัย 
ข้อมูลด้านการเงิน ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ กระบวนการดำเนินงานพื้นฐาน กฎระเบียบ กระบวนการผลิต และรวมถึง
ข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข้างต้นที่ไม่ได้ระบุชื่อเช่นนั้นด้วย 
 ข้อ 2. ภายหลังจากการประชุมแต่ละครั้ง ผู้ให้คำรับรองตกลงจะทำลายหรือส่งคืนเอกสารที่ได้พิจารณาทั้งหมด 
และ/หรือ ที่ผู้ให้คำรับรองได้รับหรือมาจากผู้ให้คำรับรอง ที่เกี่ยวกับกิจกรรมของ               “คณะกรรมการพิจารณาฯ” 
รวมถึงเอกสารเกี่ยวกับข้อมูลทางสุขภาพที่บ่งถึงตัวบุคคล (identifiable health information) ด้วย 
 ข้อ 3. ในกรณีต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำสั่งศาลให้เปิดเผยถึงข้อมูลที่เป็นความลับ ผู้ให้คำรับรองจะต้องมี
หนังสือบอกกล่าวให้คณะกรรมการทราบก่อนการให้ข้อมูลโดยทันที 
 ข้อ 4. ผู้ให้คำรับรองรับทราบว่า มีความรับผิดชอบทางกฎหมายและจริยธรรมในการปกป้องข้อมูลทางสุขภาพที่บ่ ง
ถึงตัวบุคคล จากการใช้และเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต ดังนั้น เมื่อได้รับข้อมูลทางสุขภาพ ผู้ให้คำรับรองตกลงจะไม่เปิดเผย
หรือนำไปปรึกษากับบุคคลอื่นใด และจะไม่พูดถึงในที่ ๆ บุคคลอื่นใดสามารถได้ยิน เช่น ในทางเดิน  ลิฟต์ สถานีขนส่ง 
ร้านอาหาร หรืองานสังสรรค์ นอกจากนี้ ผู้ให้คำรับรองจะเก็บเอกสารในที่ปลอดภัย และจะเคลื่อนย้ายออกจากที่ที่ไม่ปลอดภัย 
เช่น เครื่องถ่ายเอกสารหรือห้องประชุมโดยทันที 
 ข้อ 5. หากผู้ให้คำรับรองไม่สามารถปฏิบัติตามคำรับรองฉบับนี้ได้ ทั้งนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนและไม่ว่าจะด้วย
เหตุใดก็ตาม ผู้ให้คำรับรองตกลงดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรรวมทั้งยินยอมชดใช้ค่าเสียหาย
ใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นให้แก่คณะกรรมการพิจารณาฯ ทุกประการ 

ข้อ 6. ผู้ให้คำรับรองสัญญาว่า คำรับรองดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดนั้น มีผลผูกพันผู้ให้คำรับรองตลอดไป โดยไม่อาจ
เพิกถอนได้  

 
 
 



 

เอกสารประกอบ มาตรฐานการดำเนินงานจริยธรรมการวจิัยในคนสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 

คำรับรองในการรักษาข้อมูลความลับ 

และเปิดเผยการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของคณะกรรมการฯ 
FA 03.01 version 2 (1 ตุลาคม 2564) 

 

 

ผลประโยชน์ทับซ้อน 
เป็ น ที่ ท ราบ กั น ดี ว่ า  โอก าสที่ จ ะ เกิ ด ผ ลป ระ โยชน์ ทั บ ซ้ อ น เป็ น ไป ได้ เส ม อ  จึ งต้ อ งมี ค ำรั บ รอ งใน          

“คณะกรรมการพิจารณาฯ” ที่ต้องเปิดเผย และ “ประธานคณะกรรมการพิจารณาฯ” ต้องมีการจัดการเพื่อให้ผลลัพธ์สุดท้าย
สามารถให้การปกป้องผู้รับการวิจัย ได้ดังนี้ 

ข้อ 1. เป็นนโยบายของ “คณะกรรมการพิจารณาฯ” ที่ไม่ให้คณะกรรมการฯ ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนในโครงร่าง
การวิจัยเข้าร่วมในการพิจารณาทบทวน ให้คำแนะนำ หรือลงมติเห็นชอบ ยกเว้นการให้ข้อมูลตามที่     “คณะกรรมการ
พิจารณาฯ” ร้องขอ  

ข้อ 2. ผู้ให้คำรับรองตกลงจะเปิดเผยต่อ “ประธานคณะกรรมการพิจารณาฯ” ในทันที หากมีหรือเป็นไปได้ที่จะมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน  เกี่ยวข้องกับโครงร่างการวิจัยที่ยื่นให้ “คณะกรรมการพิจารณาฯ” พิจารณา และต้องไม่มีส่วนร่วมใน
การอภิปราย หรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับโครงร่างการวิจัยนั้นๆ 

ข้อ 3. หากผู้ยื่นโครงร่างการวิจัยเชื่อว่าคณะกรรมการฯท่านใดอาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับโครงร่างการวิจัยของตน 
ผู้วิจัยอาจร้องขอให้คณะกรรมการฯท่านนั้นออกจากการมีส่วนร่วมในการพิจารณาทบทวนโครงร่างการวิจัยได้ โดยการร้องขอ
ต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรถึงประธาน และมีหลักฐานแสดงว่าคณะกรรมการฯ ที่ตนสงสัยนั้นมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
“คณะกรรมการพิจารณาฯ” อาจสอบสวนการมีผลประโยชน์ทับซ้อนตามที่ผู้ยื่นกล่าวหา  
ตัวอย่างกรณีผลประโยชน์ทับซ้อน อาจเป็นดังต่อไปนี้ 
 - คณะกรรมการฯมีส่วนร่วมในโครงร่างการวิจัย เช่น เป็นผู้วิจัยร่วม อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ฯลฯ 
 - คณะกรรมการฯ เป็นคู่แข่งด้านการวิจัยเกี่ยวข้องกับโครงการนั้น 
 - การเขา้ถึงแหล่งทุน หรือข้อมูลทางวิชาการอาจทำให้ได้ประโยชน์ด้านการแข่งขันซึ่งไม่เป็นธรรม 
 - คณะกรรมการฯ มีอคติส่วนตัวอาจมีผลทำใหก้ารพิจารณาไมเ่ป็นธรรม 
คำรับรองในการรักษาข้อมูลความลับและเปิดเผยการมีผลประโยชน์ทับซ้อน  

ผู้ให้คำรับรองกรุณาลงนามและวันที่ในคำรับรองนี้ หลังจากทำความเข้าใจกับข้อความที่กล่าวมาข้างต้น เอกสารที่ลง
นามและวันที่จะถูกเก็บไว้ในแฟ้มคณะกรรมการที่ได้รับการเก็บดูแล ท่านจะได้รับสำเนาเอกสารหนึ่งชุดเก็บไว้กับท่าน 

ข้าพเจ้าในฐานะคณะกรรมการฯ ซึ่งการปฏิบัติงานของข้าพเจ้าจะได้รับรู้ “ข้อมูลที่เป็นความลับ”ตามความหมายที่
ระบุข้างต้น ข้าพเจ้าตกลงให้คำรับรองที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการไม่เปิดเผย“ข้อมูลที่เป็นความลับ” ที่ไม่ใช่
วัตถุประสงค์นอกเหนืองานในฐานะคณะกรรมการฯ หรือใช้เพื่อประโยชน์ของข้าพเจ้าหรือบุคคลที่สาม และจะส่งเอกสาร
ทั้งหมดคืนให้กับประธานเมือ่ปฏิบัติงานเสร็จสิ้น 

ข้าพเจ้าตกลงให้คำรับรองว่าเมื่อใดก็ตามที่ข้าพเจ้ามีผลประโยชน์ทับซ้อน ข้าพเจ้าจะแจ้งแก่ประธานในทันทีเพื่อ
ไม่ให้นับข้าพเจ้าเป็นองค์ประชุมที่สามารถลงมติ 

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความตามคำรับรองที่กล่าวมาข้างต้นเป็นอย่างดีแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามความประสงค์ 
จึงได้ลงนามไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุข้างต้น 
 
ลงชื่อ  ................................................................ ผู้ให้คำรับรอง    วันที่................/............................./.............  
        (................................................................) 
 
ลงชื่อ ................................................................... พยาน            วันที่................/............................/............ 
        (..................................................................) 



 

เอกสารประกอบ มาตรฐานการดำเนินงานจริยธรรมการวจิัยในคนสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 

คำรับรองในการรักษาข้อมูลความลับ 

สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ และผู้มาเยี่ยมสังเกตการณ ์
FA 03.02 version 2 (1 ตุลาคม 2564) 

 

 

คำรับรองในการรักษาข้อมูลความลับ 
สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ และผู้มาเยี่ยมสังเกตการณ์ 

 
          เจ้าหนา้ทีส่ำนักงานฯ  
          ผู้มาเยี่ยมสังเกตการณ ์
          อื่น ๆ ................................ 
 
 คำรับรองนี้ทำขึ้นเมื่อวันที่ ........... เดือน ....................... พ.ศ. ..................ณ......................................... 
โดย ................................................................................... ที่อยู่เลขที่ ..................... ถนน ................................. 
ตำบล/แขวง ....................................... อำเภอ ......................................... จังหวัด ..............................................     
ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ให้คำรับรอง” มอบไว้ให้แก่คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน สถาบัน 
จิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “คณะกรรมการพิจารณาฯ” เพื่อเป็นหลักฐานว่า ตามที่
ผู้ให้คำรับรองได้มาเยี่ยมสังเกตการณ์การประชุมของคณะกรรมการพิจารณาฯ ในการพิจารณาจริยธรรม
โครงการวิจัย ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “โครงการ” ผู้ให้คำรับรองตกลงดังต่อไปนี ้
 ข้อ 1. จะไม่นำข้อมูลที่เป็นความลับ (confidential and proprietary information) ไปใช้เพื่อการ
หาประโยชน์ส่วนตัว หรือเปิดเผยแก่บุคคลภายนอก หรือทำซ้ำหรือทำขึ้นใหม่ 
 ทั้งนี้ “ข้อมูลที่เป็นความลับ” ดังกล่าวข้างต้น หมายความถึง ข้อมูลหรือวัตถุที่คณะกรรมการพิจารณาฯ 
ได้รับจากผู้เสนอโครงการ ที่เกี่ยวกับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือวาจา  
ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อมูลทางเทคนิค วิทยาศาสตร์ การเงิน การตลาด หรือผลิตภัณฑ์ และให้รวมถึง
ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินของคณะกรรมการพิจารณาฯ ค่าจ้าง ค่าตอบแทนและเงินเดือน 
กระบวนการด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรมและรหัส รายชื่อ ผู้ทำการวิจัย ข้อมูลด้านการเงิน ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับโครงการ กระบวนการดำเนินงานพื้นฐาน กฎระเบียบ กระบวนการผลิต และรวมถึงข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
กับข้อมูลข้างต้นที่ไม่ได้ระบุช่ือเช่นนั้นด้วย 
 ข้อ 2. ภายหลังจากการประชุม ผู้ให้คำรับรองตกลงจะทำลายหรือส่งคืนเอกสารที่ได้พิจารณาทั้งหมด 
และ/หรือ ที่ผู้ให้คำรับรองได้รับหรือมาจากผู้ให้คำรับรอง ที่เกี่ยวกับกิจกรรมของคณะกรรมการพิจารณาฯ 
รวมถึงเอกสารเกี่ยวกับข้อมูลทางสุขภาพที่บ่งถึงตัวบุคคล (identifiable health information) ด้วย 
 ข้อ 3. ในกรณีต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำสั่งศาลให้เปิดเผยถึงข้อมูลที่เป็นความลับ ผู้ให้คำรับรอง
จะต้องมีหนังสือบอกกล่าวให้คณะกรรมการพิจารณาทราบก่อนการให้ข้อมูลโดยทันท ี
 ข้อ 4. ผู้ให้คำรับรองรับทราบว่า มีความรับผิดชอบทางกฎหมายและจริยธรรมในการปกป้องข้อมูล
ทางสุขภาพที่บ่งถึงตัวบุคคล จากการใช้และเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต ดังนั้น เมื่อได้รับข้อมูลทางสุขภาพ 
ผู้ให้คำรับรองตกลงจะไม่เปิดเผยหรือนำไปปรึกษากับบุคคลอื่นใด และจะไม่พูดถึงในที่ ๆ บุคคลอื่นใดสามารถ



 

เอกสารประกอบ มาตรฐานการดำเนินงานจริยธรรมการวจิัยในคนสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 

คำรับรองในการรักษาข้อมูลความลับ 

สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ และผู้มาเยี่ยมสังเกตการณ ์
FA 03.02 version 2 (1 ตุลาคม 2564) 

 

 

ได้ยิน เช่น ในทางเดิน ลิฟท์ สถานีขนส่ง ร้านอาหาร หรืองานสังสรรค์ นอกจากนี้ ผู้ให้คำรับรองจะเก็บเอกสาร
ในที่ปลอดภัย และจะเคลื่อนย้ายออกจากที่ที่ไม่ปลอดภัย เช่น เครื่องถ่ายเอกสารหรือห้องประชุมโดยทันที 
 ข้อ 5. หากผู้ให้คำรับรองไม่สามารถปฏิบัติตามคำรับรองฉบับนี้ได้ ทั้งนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน
และไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้ให้คำรับรองตกลงดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการพิจารณาฯ
เห็นสมควรรวมทั้งยินยอมชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นให้แก่คณะกรรมการพิจารณาฯทุกประการ 
 ข้อ 6. ผู้ให้คำรับรองสัญญาว่า คำรับรองดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดนั้น มีผลผูกพันผู้ให้คำรับรองตลอดไป 
โดยไม่อาจเพิกถอนได ้
 
 ผู้ให้คำรับรองได้อ่านและเข้าใจข้อความตามคำรับรองนี้เป็นอย่างดีแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามความ
ประสงค์ไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุข้างต้น 
 
 
    ลงชื่อ ................................................................ ผู้ให้คำรับรอง 
                    (................................................................) 
 
    ลงชื่อ ................................................................... พยาน 
                    (..................................................................) 



 

เอกสารประกอบ มาตรฐานการดำเนินงานจริยธรรมการวจิัยในคนสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 

แบบตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน FA 04.01 version 2 (1 ตุลาคม 2564) 

 

 

ชื่อโครงรา่งวจิัย : …………………………………………….……………………………………………………………………….……….. 
ผู้วิจัยหลัก : ………………………………………………………………………………………………………………………………..…..…
เบอร์โทรศัพทต์ิดต่อ : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

หัวข้อ รายละเอียดโครงรา่งการวิจัย มี ไม่มี หมายเหตุ 
ก) โครงร่างการวิจยัทั่วไป      

1 หนังสือนำส่งโครงร่างวิจัยโดยผู้วิจัย จำนวน 1 ชุด    
2 แบบเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาด้านจริยธรรมของการวิจัยในมนุษย์สำหรับโครงการวิจัย (FB 04.01)  ที่ผู้วิจัย และผู้ร่วมวิจัย 

(หรือที่ปรึกษา) ลงนาม    
   

3 แบบตรวจสอบความครบถ้วนของโครงร่างการวิจัยโดยผู้วิจัย (FB 04.02)      
4 แบบแสดงการมีผลประโยชน์ทับซ้อน ของผู้วิจัยหลักและผู้วิจัยร่วม (FB 04.06)    
5 ส่งแบบเสนอโครงการวิจัย มีเลขหน้า  version …………………… date ……………………… 

 5.1 โครงร่างการวิจัยภาษาไทย และ/หรือภาษาอังกฤษ ฉบับสมบูรณ ์
 5.2 โครงร่างการวิจัยฉบับย่อภาษาไทย (ถ้ามีแต่โครงร่างภาษาอังกฤษฉบับสมบูรณ์) 

   

6 เอกสารข้อมูลคำอธิบายสำหรับอาสาสมัครผู้รับการวิจัย (FB 04.04) มีเลขหน้า version …………………… date ………………………    
7 เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงร่างการวิจัย (FB 04.05) มีเลขหน้า version …………………… date ………………………    
8 แบบบันทึกข้อมูล (ถ้ามี) มีเลขหน้า version …………………… date ………………………    
 แบบสอบถามหรือสัมภาษณ์ (ถ้ามี) มีเลขหน้า version …………………… date ………………………    
 สมุดบันทึก (diary) (ถ้ามี) มีเลขหน้า version …………………… date ………………………    
9 ประวัติผู้วิจัย และผู้ร่วมวิจัย (curriculum vitae)     
10 หลักฐานการอบรมการปฏิบัติการวิจัยที่ดี (GCP) หรือการอบรมจริยธรรมการวิจัยของผู้วิจัยหลักและผู้วิจัยร่วม    
11 เอกสารประกัน (insurance) ถ้าเป็นโครงการวิจัยของบริษัทเอกชน (ถ้ามี)    
12 รายงานการตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินความพร้อมของสถาบันวิจัยเดี่ยว (ถ้ามี)    
13 เอกสารรับรองของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน (COA) จากหน่วยงานหรือสถาบัน (ถ้ามี)    
14 อิเล็กทรอนิกส์ไฟล์โครงร่างการวิจัย     

หมายเหตุ : ข้อ 2 - 14 จำนวน 6 ชุด    
ข)  โครงร่างการวิจัยจากบริษัทยา ตรวจสอบเพิ่มเติม ข้อ 15-17 

15 คู่มือผู้วิจัย (investigator brochure) จำนวน ................... ชุด มีเลขหน้า version …………………… date ………………………    
16 ถ้ามีการใช้ยา : ยาผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขหรือไม่  

ถ้ามี แนบใบ อย. จำนวน …………………….. ชุด 
   

17 เอกสารรับรองจากบริษัทประกัน    
 

สำหรบัเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ              
 เอกสารครบถ้วน วันที่ ..................................................... 
 เอกสารไม่ครบ  
 ติดต่อผู้วิจัย วันที่ ..................................................... 
 แจ้งผู้วิจัยทาง e-mail วันที่ ..................................................... 

 
ลงชื่อ ………………………………………….......................... (เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ)              



 

เอกสารประกอบ มาตรฐานการดำเนินงานจริยธรรมการวจิัยในคนสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 

แบบตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน FA 04.01 version 2 (1 ตุลาคม 2564) 

 

 

การรับ - ส่งโครงรา่งการวิจัย สำนักงานฯ – คณะกรรมการฯ 
 

กรณี full board 
คณะกรรมการฯ พิจารณา วันที่สง่อ่าน/ลงนามจนท.ส่ง วันที่กำหนดรับ วันที่รับโครงร่างคืน หมายเหตุ 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
วันที่พิจารณาโครงร่างการวิจัย …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
กรณี expedited 

คณะกรรมการฯ พิจารณา วันที่สง่อ่าน/ลงนามจนท.ส่ง วันที่กำหนดรับ วันที่รับโครงร่างคืน หมายเหตุ 
Version 1     
1.     
2.     
Version 2     
1.     
2.     
Version 3     
1.     
2.     
Version 4     
1.     
2.     
ผลการพิจารณาโครงร่างการวิจัย    1.สมควรอนุมติั    2. สมควรอนุมัติ โดยปรับปรุงแก้ไข   3.สมควรปรับปรุงโครงการ และเสนอพิจารณาแบบแบบเต็มชุด 
                                             4. ไม่สมควรอนุมัติ 
วันที่ออกใบรับรอง (COA) …………………………………................... วันหมดอายุ ...................................................................... 
วันที่แจ้งเตือนก่อนหมดอายุ .................................................................................................................................................. 

 



 

เอกสารประกอบ มาตรฐานการดำเนินงานจริยธรรมการวจิัยในคนสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 

บันทึกเชิญประชุมและวาระการประชุม FA 04.02 version 2 (1 ตุลาคม 2564) 

 

 

ที่ สธ ๐๘๒๑.๓๗ / ว ........................  กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา กลุ่มภารกิจพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
      สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต 

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

เรื่อง  เชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยัในคน 

เรียน  ...................................................................... (คณะกรรมการฯ) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ ......... / ปี พ.ศ. ……………. 

 เนื่องด้วยจะมีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนฯ ครั้งที่............. /
๒๕.......... ในวันที่ ............. เดือน ......................... พ.ศ. .........  เวลา …………. – ………….. น.  ณ  ห้อง
................. อาคาร .................. ชั้น ........ สถาบนัจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา โดยมีวาระการประชุมดังนี้  

 ระเบียบวาระที ่๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพือ่ทราบ 
   ๑.๑ เนื้อหาที่ประธานแจ้งที่ประชุม 
   ๑.๒ โครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองแบบเร็ว (expedited review) 
   ๑.๓ โครงการวิจัยที่ได้รับการยกเว้นการพิจารณาจริยธรรมวิจัย (exemption review) 
   ๑.๔ การมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

 ระเบยีบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม 
 ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพือ่พิจารณา 

   ๓.๑ Amendment: ……………. protocol 
๓.๒ SAE: ……………. report 

   ๓.๓ Violation/Deviation/Non-compliance: ……………. report 
   ๓.๔ Continuing review: ……………. report 
   ๓.๕ Termination: ……………. report 
    ๓.๖ Final report: ……………. report 

  ๓.๗ site visit monitoring 
  ระเบียบวาระที่ ๔ การพิจารณาโครงร่างการวิจัยโดยคณะกรรมการเต็มชุด (Full board review) 
จำนวน ........ โครงการ 

๔.๑ โครงร่างการวิจัยที่ยื่นขอรับการพิจารณาครั้งแรก (Initial protocol)  
๔.๒ โครงรา่งการวิจัยที่แก้ไขและนำเข้าพิจารณาใหม่ (Revised protocol)  
๔.๓ โครงร่างการวิจัยที่แก้ไขเพื่อนำเข้าพิจารณาใหม่ (Resubmitted protocol)  

  ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องสืบเนื่อง  
ระเบียบวาระที ่๖ เรื่องอื่น ๆ 



 

เอกสารประกอบ มาตรฐานการดำเนินงานจริยธรรมการวจิัยในคนสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 

บันทึกเชิญประชุมและวาระการประชุม FA 04.02 version 2 (1 ตุลาคม 2564) 

 

 

  จงึเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะขอบคุณ 
  

           
                         (นายวีรพล อณุหรัศม)ี 

                    ประธานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน 



 

เอกสารประกอบ มาตรฐานการดำเนินงานจริยธรรมการวจิัยในคนสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 

แนวทางการพิจารณาโครงร่างการวิจยั FA 04.03 version 2 (1 ตุลาคม 2564) 

 

 

รหัสโครงรา่งวจิัย : ………………………………………. 
ชื่อโครงการ : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ผู้วิจัยหลัก : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ชื่อกรรมการประเมิน : ………………………………………………… กำหนดส่งคืน : …………………………………..………. 

 ข้อ หัวข้อการประเมินที่เกี่ยวกับโครงร่างการวจิัย ความเหมาะสม ข้อแนะนำ 
Scientific value 
1 ชื่อโครงการวิจัย  เหมาะสม 

 ไม่เหมาะสม 
 ไม่เกี่ยวข้อง 

 

2 ที่มาและความสำคัญ  เหมาะสม 
 ไม่เหมาะสม 
 ไม่เกี่ยวข้อง 

 

3 วัตถุประสงค์การวิจัย  เหมาะสม 
 ไม่เหมาะสม 
 ไม่เกี่ยวข้อง 

 

4 ขอบเขตการวิจัย  เหมาะสม 
 ไม่เหมาะสม 
 ไม่เกี่ยวข้อง 

 

5 สมมติฐานการวิจัย  เหมาะสม 
 ไม่เหมาะสม 
 ไม่เกี่ยวข้อง 

 

6 ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย  เหมาะสม 
 ไม่เหมาะสม 
 ไม่เกี่ยวข้อง 

 

7 กรอบแนวคิด  เหมาะสม 
 ไม่เหมาะสม 
 ไม่เกี่ยวข้อง 

 

8 นิยามศัพท์เฉพาะ  เหมาะสม 
 ไม่เหมาะสม 
 ไม่เกี่ยวข้อง 

 

9 การพิจารณาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  เหมาะสม  



 

เอกสารประกอบ มาตรฐานการดำเนินงานจริยธรรมการวจิัยในคนสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 

แนวทางการพิจารณาโครงร่างการวิจยั FA 04.03 version 2 (1 ตุลาคม 2564) 

 

 

 ข้อ หัวข้อการประเมินที่เกี่ยวกับโครงร่างการวจิัย ความเหมาะสม ข้อแนะนำ 

 ไม่เหมาะสม 
 ไม่เกี่ยวข้อง 

10 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  เหมาะสม 
 ไม่เหมาะสม 
 ไม่เกี่ยวข้อง 

 

11 รูปแบบการวิจัย  เหมาะสม 
 ไม่เหมาะสม 
 ไม่เกี่ยวข้อง 

 

12 ประชากรที่ทำการศึกษา/กลุ่มประชากรที่ศึกษา  เหมาะสม 
 ไม่เหมาะสม 
 ไม่เกี่ยวข้อง 

 

13 ขนาดกลุ่มตัวอย่าง  เหมาะสม 
 ไม่เหมาะสม 
 ไม่เกี่ยวข้อง 

 

14 การใช้อาสาสมคัรกลุ่มเปราะบาง (Vulnerable)  เหมาะสม 
 ไม่เหมาะสม 
 ไม่เกี่ยวข้อง 

 

15 การแบ่งกลุ่มอาสาสมัคร  เหมาะสม 
 ไม่เหมาะสม 
 ไม่เกี่ยวข้อง 

 

16 การใช้กลุ่มควบคุมหรือยาหลอก  เหมาะสม 
 ไม่เหมาะสม 
 ไม่เกี่ยวข้อง 

 

17 การคัดเลือกอาสาสมัครที่เข้าโครงร่างการวิจัย  
(Inclusion criteria) 

 เหมาะสม 
 ไม่เหมาะสม 
 ไม่เกี่ยวข้อง 

 

18 การคัดอาสาสมัครออกจากโครงร่างการวิจัย  
(Exclusion criteria) 

 เหมาะสม 
 ไม่เหมาะสม 
 ไม่เกี่ยวข้อง 
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19 เกณฑ์การให้ยตุิของกลุ่มตัวอย่าง 

(Withdrawal Criteria) 
 เหมาะสม 
 ไม่เหมาะสม 
 ไม่เกี่ยวข้อง 

 

20 เครื่องมือหรือวิธีทดสอบที่ใช้ในการวิจัย    เหมาะสม 
 ไม่เหมาะสม 
 ไม่เกี่ยวข้อง 

 

21 วิธีการวัดผลการวิจัย  เหมาะสม 
 ไม่เหมาะสม 
 ไม่เกี่ยวข้อง 

 

22 การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง  เหมาะสม 
 ไม่เหมาะสม 
 ไม่เกี่ยวข้อง 

 

23 การเฝ้าระวังผลแทรกซ้อนและการแก้ไข  เหมาะสม 
 ไม่เหมาะสม 
 ไม่เกี่ยวข้อง 

 

24 การเก็บรวบรวมข้อมูล  เหมาะสม 
 ไม่เหมาะสม 
 ไม่เกี่ยวข้อง 

 

25 จำนวนและปริมาณของเลือดหรือสิ่งส่งตรวจ   เหมาะสม 
 ไม่เหมาะสม 
 ไม่เกี่ยวข้อง 

 

26 ระยะเวลา/จำนวนครั้งของการติดตาม   เหมาะสม 
 ไม่เหมาะสม 
 ไม่เกี่ยวข้อง 

 

27 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์   เหมาะสม 
 ไม่เหมาะสม 
 ไม่เกี่ยวข้อง 

 

28 พื้นฐานอาชีพและประสบการณ์ของผู้วิจัย  เหมาะสม 
 ไม่เหมาะสม 
 ไม่เกี่ยวข้อง 
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29 Conflict of interest  เหมาะสม 

 ไม่เหมาะสม 
 ไม่เกี่ยวข้อง 

 

30 ประวัติการอบรมจริยธรรมการวิจัยของผู้วิจัย และ
ผู้ร่วมโครงร่างการวิจัย 

 เหมาะสม 
 ไม่เหมาะสม 
 ไม่เกี่ยวข้อง 

 

31 โครงร่างการวิจัยที่เสนอเพื่อการพิจารณา ได้มี
การศึกษาใช้ในประเทศผู้ผลิต หรือประเทศอื่น ๆ 
ประเทศใดบ้าง 

 เหมาะสม 
 ไม่เหมาะสม 
 ไม่เกี่ยวข้อง 

 

Risk/Benefit assessment 
1 ความเสี่ยงต่อสุขภาพของอาสาสมัครโดยตรง  เหมาะสม 

 ไม่เหมาะสม 
 ไม่เกี่ยวข้อง 

 

2 ความเสี่ยงต่อสุขภาพของตัวอ่อนหรือบุตรในครรภ์
หรือคู่สมรส 

 เหมาะสม 
 ไม่เหมาะสม 
 ไม่เกี่ยวข้อง 

 

3 ผลกระทบต่อจติใจ ชื่อเสียง สังคมและเศรษฐกิจ      
ของอาสาสมัครโดยตรง 

 เหมาะสม 
 ไม่เหมาะสม 
 ไม่เกี่ยวข้อง 

 

4 ผลกระทบต่อชุมชนที่เข้าร่วมการวิจัย  เหมาะสม 
 ไม่เหมาะสม 
 ไม่เกี่ยวข้อง 

 

5 ประโยชน์ต่ออาสาสมัครโดยตรง  เหมาะสม 
 ไม่เหมาะสม 
 ไม่เกี่ยวข้อง 

 

6 ประโยชน์ต่อชุมชนที่เข้าร่วมการวิจัย  เหมาะสม 
 ไม่เหมาะสม 
 ไม่เกี่ยวข้อง 

 

7 ประโยชน์ต่อสังคม  เหมาะสม 
 ไม่เหมาะสม 
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 ไม่เกี่ยวข้อง 
Information Sheet /Informed Consent 
1 ชื่อเรื่อง ตรงกับ ชื่อเรื่องของโครงการวิจัย  เหมาะสม 

 ไม่เหมาะสม 
 ไม่เกี่ยวข้อง 

 

2 ชื่อผู้ให้ทุนวิจัย  เหมาะสม 
 ไม่เหมาะสม 
 ไม่เกี่ยวข้อง 

 

3 วันที่สำหรับลงนาม ยินยอมรว่มโครงการวิจัย  เหมาะสม 
 ไม่เหมาะสม 
 ไม่เกี่ยวข้อง 

 

4 ชือ่ของผู้วิจัย ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ใน
และนอกเวลาราชการ 

 เหมาะสม 
 ไม่เหมาะสม 
 ไม่เกี่ยวข้อง 

 

5 ที่มาและวัตถุประสงค์ของการทำวิจัย  เหมาะสม 
 ไม่เหมาะสม 
 ไม่เกี่ยวข้อง 

 

6 วิธีการชักชวนอาสาสมัครเข้าสู่โครงการ  เหมาะสม 
 ไม่เหมาะสม 
 ไม่เกี่ยวข้อง 
 

 

7 เหตุผลที่บุคคลน้ันได้รับการเชิญชวนให้เข้ารว่ม
โครงการวิจัยเพราะมีคุณสมบัติที่เหมาะสมอย่างไร 

 เหมาะสม 
 ไม่เหมาะสม 
 ไม่เกี่ยวข้อง 

 

8 ระยะเวลาที่จะต้องร่วมในโครงการวิจัย  เหมาะสม 
 ไม่เหมาะสม 
 ไม่เกี่ยวข้อง 

 

9 ต้องเดินทางไปพบผู้วิจัยตามนดักี่ครั้ง  เหมาะสม 
 ไม่เหมาะสม 
 ไม่เกี่ยวข้อง 
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 ข้อ หัวข้อการประเมินที่เกี่ยวกับโครงร่างการวจิัย ความเหมาะสม ข้อแนะนำ 
10 มีผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยนี้รวมทั้งสิ้นกี่คน  เหมาะสม 

 ไม่เหมาะสม 
 ไม่เกี่ยวข้อง 

 

11 ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอน
การวิจัยอย่างไร 

 เหมาะสม 
 ไม่เหมาะสม 
 ไม่เกี่ยวข้อง 

 

12 ความเสีย่ง ความไม่สบายกายและจิตใจ ทีจ่ะได้รับ
ในการเข้าร่วมโครงการวิจัย รวมถึงต้องแจ้งว่า
อาจจะมีเหตุการณ์ที่ยังคาดไม่ถึงเกิดขึ้นได้เช่นการ
แพ้ยา แม้ว่าจะไม่เคยมีรายงานมาก่อนเป็นต้น 

 เหมาะสม 
 ไม่เหมาะสม 
 ไม่เกี่ยวข้อง 

 

13 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการวิจัย ทั้ง
โดยตรงต่อผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยเอง หรือ อาจไม่ได้
รับประโยชน์โดยตรงแต่ผลการวิจัยที่ได้จะเป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวมในอนาคต 

 เหมาะสม 
 ไม่เหมาะสม 
 ไม่เกี่ยวข้อง 

 

14 ค่าตอบแทนที่จะได้รับจากการเข้าร่วม
โครงการวิจัย เช่น เป็นค่าเดินทาง ค่าชดเชยที่ต้อง
สูญเสียรายได้ แต่ต้องไม่มากจนเป็นเหตุจูงใจให้เข้า
ร่วมโครงการวิจัยโดยไม่เหมาะสม 

 เหมาะสม 
 ไม่เหมาะสม 
 ไม่เกี่ยวข้อง 

 

15 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการวิจัย เช่น 
ค่าใช้จ่ายในการตรวจที่ต้องรับผิดชอบเอง 
 

 เหมาะสม 
 ไม่เหมาะสม 
 ไม่เกี่ยวข้อง 
 

 

16 ทางเลือกอื่นหากไม่ได้เข้าร่วมโครงการวิจัย เช่น
หากไม่ได้เข้าร่วมโครงการวิจัยนี้ จะได้รับการ
รักษาพยาบาลอย่างไร 

 เหมาะสม 
 ไม่เหมาะสม 
 ไม่เกี่ยวข้อง 
 

 

17 การรักษาความลับของข้อมูลที่เป็นส่วนตัวของ
ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย นอกจากนักวิจัยแลว้ มีผู้ใด
หรือคณะบุคคลใดที่จะมาตรวจสอบข้อมูลของ
ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยได้บ้าง เช่นข้อมูลจะต้องถูก

 เหมาะสม 
 ไม่เหมาะสม 
 ไม่เกี่ยวข้อง 
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ส่งไปยังบริษัทยาที่เป็นผู้ให้ทนุ คณะกรรมการ
จริยธรรมสามารถตรวจสอบข้อมูลของการวิจัยได้
เช่นเดียวกัน 

18 หากเกิดการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย หรือเกิด
ผลข้างเคียงอันไม่พึงประสงค์ที่เป็นผลมาจากการ
วิจัยโดยตรงอาสาสมัครจะไดร้ับการปฏิบัติอย่างไร
บ้าง และ ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบในการ
รักษาพยาบาล รวมถึงค่าใช้จา่ยในการรักษาตัวใน
โรงพยาบาล เป็นต้น ควรระบุให้ชัดเจน 

 เหมาะสม 
 ไม่เหมาะสม 
 ไม่เกี่ยวข้อง 
 

 

19 เมื่อเกิดเหตุการณ์อันไมพ่ึงประสงค ์ผู้เข้าร่วม
โครงการวิจัยจะติดต่อกับผู้วิจัยหลักได้อย่างไร ควร
มี ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ทีจ่ะติดต่อได้ 24 ชั่วโมง 
และเมื่อผู้เข้ารว่มโครงการรู้สึกว่าได้รับการปฏิบัติ
อย่างไม่เป็นธรรม สามารถ ตดิต่อร้องทุกข์ต่อ
คณะกรรมการได้ด้วยวิธีใด 

 เหมาะสม 
 ไม่เหมาะสม 
 ไม่เกี่ยวข้อง 
 

 

20 ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย สามารถถอนตัวจาก
โครงการวิจัยได้ตลอดเวลา และไม่จำเป็นต้องช้ีแจง
เหตุผลในการถอนตัว ในขณะเดียวกัน ผู้วิจัย หรือ
ผู้ให้ทุนการวิจยั อาจขอให้ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย
ออกจากโครงการวิจัยได้เช่นกัน เมื่อมีเหตุผล เช่น
อาจเป็นอันตรายต่อผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยเอง หรือ
ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยมิได้ปฏิบัติตัวตามขั้นตอนที่
ได้ตกลงไว้ในการดำเนินการวิจัย เป็นต้น 

 เหมาะสม 
 ไม่เหมาะสม 
 ไม่เกี่ยวข้อง 
 

 

21 หากมีข้อมูลใหม่ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย ผู้วิจัย
จะต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยทราบด้วย
(เฉพาะการวิจัยเกี่ยวกับยา) 

 เหมาะสม 
 ไม่เหมาะสม 
 ไม่เกี่ยวข้อง 
 

 

22 ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยจะได้รับเอกสารชี้แจงที่มี
ข้อความเดียวกันกับที่ผู้วิจัยเก็บไว้ 1 ชุด 

 เหมาะสม 
 ไม่เหมาะสม 
 ไม่เกี่ยวข้อง 
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23 ภาษาที่ใช้จะต้องสละสลวย เข้าใจง่าย ไม่ใช้ศัพท์
ทางวิทยาศาสตร์ หรือทางการแพทย์ แต่จะต้อง
เป็น ภาษาที่คนทั่วไปสามารถเข้าใจได้ 

 เหมาะสม 
 ไม่เหมาะสม 
 ไม่เกี่ยวข้อง 
 

 

24 ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยเข้าร่วมโครงการวิจัยนี้โดย
ความสมัครใจ ไม่มีการบังคับ 

 เหมาะสม 
 ไม่เหมาะสม 
 ไม่เกี่ยวข้อง 
 

 

25 ที่ลงนาม ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย  เหมาะสม 
 ไม่เหมาะสม 
 ไม่เกี่ยวข้อง 
 

 

26 ที่ลงนาม ผู้ขอคำยินยอมหรือผู้วิจัย  เหมาะสม 
 ไม่เหมาะสม 
 ไม่เกี่ยวข้อง 
 

 

27 ที่ลงนามพยาน  เหมาะสม 
 ไม่เหมาะสม 
 ไม่เกี่ยวข้อง 
 

 

ประเมนิความเสี่ยงของโครงร่างการวิจัย 
 มีความเสีย่งไม่เกินความเสี่ยงเล็กน้อย (minimal risk)  
 มีความเสีย่งเกินกว่าความเสี่ยงเล็กน้อย แต่มีประโยชน์ต่อตัวอาสาสมัครโดยตรง  
 มีความเสี่ยงเกินกว่าความเสี่ยงเล็กน้อย และไม่มีประโยชน์ต่อตัวอาสาสมัครโดยตรง แต่มีความเป็นไปได้ที่
จะได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคหรือสภาวะที่อาสาสมัครเป็น  
 มีความเสี่ยงและประโยชน์ไม่ตรงกับที่กล่าวมาแล้วทั้งสามข้อ แต่อาจมีโอกาสที่จะเข้าใจ หรือป้องกัน หรือ
บรรเทาปัญหาร้ายแรงที่กระทบสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัคร  

 
ระยะเวลาการรายงานความก้าวหน้าของโครงรา่งการวิจัย 



 

เอกสารประกอบ มาตรฐานการดำเนินงานจริยธรรมการวจิัยในคนสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 

แนวทางการพิจารณาโครงร่างการวิจยั FA 04.03 version 2 (1 ตุลาคม 2564) 

 

 

  3 เดือน   6 เดือน   12 เดือน      อื่นๆ ระบุ      
สรุปความเห็นโดยรวม ท่านเห็นชอบให้ดำเนินการวิจยัโครงร่างการวิจยันี้หรือไม ่
  สมควรอนุมัต ิ
  สมควรอนุมัติ โดยปรับปรุงแก้ไข 
  สมควรปรบัปรุงโครงการ และเสนอพิจารณาแบบแบบเต็มชุด (full board) 
  ไม่สมควรอนุมติั 
ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

  
ลงชื่อผู้ประเมิน ........................................................ 

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



..  

เอกสารประกอบ มาตรฐานการดำเนินงานจริยธรรมการวจิัยในคนสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 

แนวทางการพจิารณาโครงร่างการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง CQI FA 04.03.01 version 2 (1 ตุลาคม 2564) 

 

 

รหัสโครงรา่งวจิัย : ………………………………………. 
ชื่อโครงการ : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ผู้วิจัยหลัก : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ชื่อกรรมการประเมิน : ………………………………………………… กำหนดส่งคืน : …………………………………..………. 

 ข้อ หัวข้อการประเมินที่เกี่ยวกับโครงร่างการวจิัย ความเหมาะสม ข้อแนะนำ 
Scientific value 
1 ชื่อโครงการวิจัย  เหมาะสม 

 ไม่เหมาะสม 
 ไม่เกี่ยวข้อง 

 

2 ที่มาและความสำคัญของปัญหา  เหมาะสม 
 ไม่เหมาะสม 
 ไม่เกี่ยวข้อง 

 

3 วัตถุประสงค์การวิจัย  เหมาะสม 
 ไม่เหมาะสม 
 ไม่เกี่ยวข้อง 

 

4 ขอบเขตของ CQI  เหมาะสม 
 ไม่เหมาะสม 
 ไม่เกี่ยวข้อง 

 

5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจาก CQI  เหมาะสม 
 ไม่เหมาะสม 
 ไม่เกี่ยวข้อง 

 

6 แนวคิด/ทฤษฎ ี  เหมาะสม 
 ไม่เหมาะสม 
 ไม่เกี่ยวข้อง 

 

7 กลุ่มเป้าหมาย  เหมาะสม 
 ไม่เหมาะสม 
 ไม่เกี่ยวขอ้ง 

 

8 เครื่องมือที่ใช้ในการทำ CQI  เหมาะสม 
 ไม่เหมาะสม 
 ไม่เกี่ยวข้อง 

 

9 วิธีการวัดผลและผลลัพธ์การดำเนินการ  เหมาะสม  



..  

เอกสารประกอบ มาตรฐานการดำเนินงานจริยธรรมการวจิัยในคนสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 

แนวทางการพจิารณาโครงร่างการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง CQI FA 04.03.01 version 2 (1 ตุลาคม 2564) 

 

 

 ข้อ หัวข้อการประเมินที่เกี่ยวกับโครงร่างการวจิัย ความเหมาะสม ข้อแนะนำ 

 ไม่เหมาะสม 
 ไม่เกี่ยวข้อง 

10 การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง  เหมาะสม 
 ไม่เหมาะสม 
 ไม่เกีย่วข้อง 

 

11 การเก็บรวบรวมข้อมูล  เหมาะสม 
 ไม่เหมาะสม 
 ไม่เกี่ยวข้อง 

 

12 ระยะเวลาการดำเนินการการพัฒนาคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง CQI 

 เหมาะสม 
 ไม่เหมาะสม 
 ไม่เกี่ยวข้อง 

 

Risk/Benefit assessment 
1 ความเสีย่งต่อสุขภาพของอาสาสมัครโดยตรง  เหมาะสม 

 ไม่เหมาะสม 
 ไม่เกี่ยวข้อง 

 

2 ความเสี่ยงต่อสุขภาพของตัวอ่อนหรือบุตรในครรภ์
หรือคู่สมรส 

 เหมาะสม 
 ไม่เหมาะสม 
 ไม่เกี่ยวข้อง 

 

3 ผลกระทบต่อจติใจ ชื่อเสียง สังคมและเศรษฐกิจ      
ของอาสาสมัครโดยตรง 

 เหมาะสม 
 ไม่เหมาะสม 
 ไม่เกี่ยวข้อง 

 

4 ผลกระทบต่อชุมชนที่เข้าร่วมการวิจัย  เหมาะสม 
 ไม่เหมาะสม 
 ไม่เกี่ยวข้อง 

 

5 ประโยชน์ต่ออาสาสมัครโดยตรง  เหมาะสม 
 ไม่เหมาะสม 
 ไม่เกี่ยวข้อง 

 

6 ประโยชน์ต่อชุมชนที่เข้าร่วมการวิจัย  เหมาะสม 
 ไม่เหมาะสม 
 ไม่เกี่ยวข้อง 

 



..  

เอกสารประกอบ มาตรฐานการดำเนินงานจริยธรรมการวจิัยในคนสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 

แนวทางการพจิารณาโครงร่างการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง CQI FA 04.03.01 version 2 (1 ตุลาคม 2564) 

 

 

 ข้อ หัวข้อการประเมินที่เกี่ยวกับโครงร่างการวจิัย ความเหมาะสม ข้อแนะนำ 
7 ประโยชน์ต่อสังคม  เหมาะสม 

 ไม่เหมาะสม 
 ไม่เกี่ยวข้อง 

 

ประเมนิความเสี่ยงของโครงร่างการวิจัย 
 มีความเสีย่งไม่เกินความเสี่ยงเล็กน้อย (minimal risk)  
 มีความเสีย่งเกินกว่าความเสี่ยงเล็กน้อย แต่มีประโยชน์ต่อตัวอาสาสมัครโดยตรง  
 มีความเสี่ยงเกินกว่าความเสี่ยงเล็กน้อย และไม่มีประโยชน์ต่อตัวอาสาสมัครโดยตรง แต่มีความเป็นไปได้ที่
จะได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคหรือสภาวะที่อาสาสมัครเป็น  
 มีความเสี่ยงและประโยชน์ไม่ตรงกับที่กล่าวมาแล้วทั้งสามข้อ แต่อาจมีโอกาสที่จะเข้าใจ หรือป้องกัน หรือ
บรรเทาปัญหาร้ายแรงที่กระทบสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัคร  

 
ระยะเวลาการรายงานความก้าวหน้าของโครงรา่งการวิจัย 

  3 เดือน   6 เดือน   12 เดือน      อื่นๆ ระบุ      
สรุปความเห็นโดยรวม ท่านเห็นชอบให้ดำเนินการวิจยัโครงร่างการวิจยันี้หรือไม ่
  สมควรอนุมติั 
  สมควรอนุมัติ โดยปรับปรุงแก้ไข 
  สมควรปรบัปรุงโครงการ และเสนอพิจารณาแบบแบบเต็มชุด (full board) 
  ไม่สมควรอนุมติั 
ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

  
ลงชื่อผู้ประเมิน ........................................................ 

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



 

เอกสารประกอบ มาตรฐานการดำเนินงานจริยธรรมการวจิัยในคนสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 

หนังสอืรับรองโครงการวิจัย FA 04.04 version 2 (1 ตุลาคม 2564) 

 

 

รหัสโครงการวิจัย...................................... 

เอกสารรับรองโครงการวิจัย 

โดย 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 

      

ชื่อโครงการวิจัย 

ผู้วิจัยหลัก 

สังกัดหน่วยงาน 

สถานทีด่ำเนนิการวิจัย 

ผู้สนับสนุนทนุวิจัย 

ประเภทการทบทวน 

เอกสารที่รับรอง 1. โครงการวิจัย (version ) 
  2. เอกสารช้ีแจงผู้เข้าร่วมวิจัย (version) 
  3. หนังสือแสดงความยินยอมผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย (version) 
  4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย (version) 

เลขที่หนังสือรบัรอง   SD.IRB.APPROVAL 000/2563  วันที่รับรอง ........................................................ 

วันที่หมดอายกุารรับรอง ...........................................  กำหนดส่งรายงานความก้าวหน้าทุก ................ เดือน 

(ส่งรายงานความก้าวหน้าภายใน 30 วัน  กอ่นวันหมดอายุภายในวันที่ .............................................................) 

 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ได้พิจารณาดำเนินการ

รับรองเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยตามแนวทางหลักจริยธรรมการวิจัยในคนที่เป็นมาตรฐานสากล 

ได้แก่ Declaration of Helsinki, The Belmont Report, CIOMS Guideline และ International Conference 

on Harmonization in Good Clinical Practice (ICH-GCP) 

 
ลงนาม .................................................................... 

(นายวีรพล อุณหรัศมี) 
ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 

 
ลงนาม .................................................................... 

(นายธรณินทร ์กองสุข) 
ผู้อำนวยการสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจา้พระยา 

 



 

เอกสารประกอบ มาตรฐานการดำเนินงานจริยธรรมการวจิัยในคนสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 

หนังสอืรับรองโครงการวิจัย FA 04.04 version 2 (1 ตุลาคม 2564) 

 

 

ทั้งนี้ การรับรองนี้มีเงื่อนไขดังที่ระบุไว้ด้านหลังทุกข้อ (ดดู้านหลังของเอกสารรับรองโครงการวิจัย) 

นักวิจัยทุกท่านที่ผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจัยต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้  

 1. ดำเนินการวิจัยตามที่ระบุไว้ในโครงร่างการวิจัยอย่างเคร่งครัดและหลักการจริยธรรมในการวิจัย

ตามที่กำหนดไว้ในรายงานของเบลมองต ์

 2. ใช้เอกสารแนะนำอาสาสมัคร ใบยินยอม (และเอกสารเชิญเข้าร่วมวิจัยหรือใบโฆษณา (ถ้ามี)) แบบ

สัมภาษณ์และหรือแบบสอบถาม เฉพาะที่มีตราประทับของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมในคนเท่านั้น 

 3. การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในโครงร่างการวิจัย และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ต้องได้รับการอนุมัติ

จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนก่อน เว้นแต่ว่ าการเปลี่ยนแปลงนั้นจำเป็นเร่งด่วนเพื่อความ

ปลอดภัยของอาสาสมัคร 

 4. รายงานปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้น (เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ , ความเบี่ยงเบนของโครงร่างวิจัย, การ

ละเมิดและปัญหาอื่น ๆ มายังคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ตามกำหนดเวลา 

 5. ส่งรายงานความก้าวหน้าต่อคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัย ตามเวลาที่กำหนดหรือเมื่อได้รับ

การร้องขอ 

 6. หากการวิจัยไม่สามารถดำเนินการเสร็จสิ้นภายในกำหนด ผู้วิจัยต้องยื่นขออนุมัติใหม่อย่างน้อย 1 

เดือน ก่อนหมดอายุการรับรอง                   

 



 

เอกสารประกอบ มาตรฐานการดำเนินงานจริยธรรมการวจิัยในคนสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 

หนังสอืแจ้งผลการพิจารณาโครงร่างการวิจัย 

(กรณีผลการพิจารณาปรับปรุงแก้ไข) 
FA 04.05 version 2 (1 ตุลาคม 2564) 

 

 

ที่ สธ ๐๘๒๑.๓๗ / ว ........................  กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา กลุ่มภารกิจพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
      สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต 

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

เรื่อง  ผลการพิจารณาโครงร่างการวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง         

เรียน  ..................................................... 

 ตามที่ท่านได้ส่งโครงร่างการวิจัย เรื่อง ...................................................................... รหัส
โครงร่างการวิจัย ................................... เมื่อวันที่ ................................... นั้น คณะกรรมการพิจารณา
จริยธรรมการวิจัยในคนฯ ได้พิจารณาโครงร่างการวิจัยดังกล่าวในที่ประชุมเมื่อวันที่ .......................................
มติที่ประชุมเห็นสมควรปรับปรุงแก้ไขดังนี้ 

  ๑. ………………………………………………………………………………………………………… 
  ๒. ………………………………………………………………………………………………………… 
  ๓. ………………………………………………………………………………………………………… 
  ๔. ………………………………………………………………………………………………………… 

  สรุปผลการพิจารณา คือ ปรับปรุงแก้ไข  

  ผู้วิจัยสามารถติดต่อสอบถาม หรือขอคำปรึกษาได้ที่กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา อาคารราชสาทิส 
ชั้น ๑ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๔๔๒-๒๕๐๐ ต่อ 
๕๙๒๘๖ หรือ e-mail: irbsomdet@gmail.com 

 

 

 

        (นายวีรพล อุณหรัศมี) 
            ประธานคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในคนฯ 
 

 
 
 

 
ผู้วิจัย/ผู้ประสานงานโครงร่างการวิจัย กรุณาส่ง 
 - โครงร่างการวิจัยฉบับปรับปรุงแก้ไขจำนวน 8 ชุด (ในแต่ละชุดขอให้จัดทำฉบับ highlight ที่แก้ไขเพิ่มเติม) 
และแนบแบบสรุปข้อแก้ไข (ใช้แบบฟอร์ม FB 04.07)  
 - ใส่หมายเลขหน้า เวอร์ชั่น และวันที่แก้ไขโครงร่างการวิจัย ในฉบับปรับปรุงแก้ไข 



 

เอกสารประกอบ มาตรฐานการดำเนินงานจริยธรรมการวจิัยในคนสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 

หนังสอืแจ้งผลการพิจารณาโครงร่างการวิจัย 

(กรณีผลการพิจารณาไม่สมควรอนุมัติ) 
FA 04.06 version 2 (1 ตุลาคม 2564) 

 

 

ที่ สธ ๐๘๒๑.๓๗ / ว ........................  กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา กลุ่มภารกิจพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
      สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต 

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

เรื่อง  ผลการพิจารณาโครงร่างการวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง         

เรียน  ..................................................... 

 ตามที่ท่านได้ส่งโครงร่างการวิจัย เรื่อง ...................................................................... รหัส
โครงร่างการวิจัย ................................... เมื่อวันที่ ................................... นั้น คณะกรรมการพิจารณา
จริยธรรมการวิจัยในคนฯ ได้พิจารณาโครงร่างการวิจัยดังกล่าวในที่ประชุมเมื่อวันที่ .......................................
มติที่ประชุมเห็นสมควรปรับปรุงแก้ไขดังนี้ 

  ๑. ………………………………………………………………………………………………………… 
  ๒. ………………………………………………………………………………………………………… 
  ๓. ………………………………………………………………………………………………………… 
  ๔. ………………………………………………………………………………………………………… 

  สรุปผลการพิจารณา คือ ไม่สมควรอนุมัต ิ 

  “ท่านสามารถอุทธรณ์ผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาฯ โดยแจ้งความจำนงและ
เหตุผลโต้แย้งต่อประธานคณะกรรมการพิจารณาฯ เป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 30 วันหลังจากได้รับผลการ
พิจารณาโครงร่างการวิจัย และเมื่อผู้วิจัยได้รับผลการพิจารณาการอุทธรณ์แล้ว ผลการพิจารณาถือเป็นที่สิ้นสุด” 

 

 

 

        (นายวีรพล อุณหรัศมี) 
            ประธานคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในคนฯ 
 
 
 
                      

 
 



 

เอกสารประกอบ มาตรฐานการดำเนินงานจริยธรรมการวจิัยในคนสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 

หนังสอืแจ้งผลการพิจารณาโครงร่างการวิจัย 

(กรณีผลการพิจารณาไม่สมควรอนุมัติ) 
FA 04.06 version 2 (1 ตุลาคม 2564) 

 

 

 



 

เอกสารประกอบ มาตรฐานการดำเนินงานจริยธรรมการวจิัยในคนสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 

แบบประเมินรายงานส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจยั FA 09.01 version 2 (1 ตุลาคม 2564) 

 

 

รหัสโครงร่างการวิจัย 
.......................................................  

ชื่อโครงรา่งการวิจัย 
........................................................................................................................................................ 

ชื่อผู้วิจัยหลัก 

............................................................................................... ตำแหน่ง ................................................................................... 

ส่วนที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง 
 โครงร่างการวิจัย 
 เอกสารช้ีแจงหรือเอกสารคำแนะนำการวิจัยแก่กลุ่มตัวอย่าง 
 เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัยของกลุ่มตัวอย่าง 

มีเหตุผลการพิจารณาแบบ expedited review process:                     ใช ่           ไมใ่ช่ 
ข้อพิจารณา (Consideration) : 
1. ระเบียบวิธีวิจัย เหมาะสม  ใช่                 ไมใ่ช่                  ไม่เกี่ยวข้อง N/A 
2. อัตราส่วน risk/benefit เหมาะสม  ใช ่                ไมใ่ช่                  ไม่เกี่ยวข้อง N/A 
3. เอกสารช้ีแจงหรือเอกสารคำแนะนำ เหมาะสม  ใช ่                ไมใ่ช่                  ไมเ่กี่ยวข้อง N/A 
4. เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัย เหมาะสม  ใช ่                ไมใ่ช่                  ไม่เกี่ยวข้อง N/A 

5. การแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
 เปลี่ยนแปลง
เล็กน้อย  

 เปลี่ยนแปลงมาก (ต้องนำเข้า full-
board 

6. ผลการพิจารณา 
 เห็นชอบ    

 เหน็ชอบ หลังแก้ไขเล็กน้อย 

 นำเข้าพิจารณาในคณะกรรมการชุดใหญ่ (full board)                                           
 
สรุปผลการพจิารณา / ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
 

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

วันที ่............................................................... 
 
หมายเหตุ :  ขอให้ท่านกรอกความคิดเหน็ในแบบฟอร์ม แล้วส่งกลับมาทีก่ลุ่มงานวิจัยและพัฒนา   
  ภายใน 5 วันทำการ 



 

เอกสารประกอบ มาตรฐานการดำเนินงานจริยธรรมการวจิัยในคนสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 

หนังสอืแจ้งเตอืน FA 10.01 version 2 (1 ตุลาคม 2564) 

 

 

ที่ สธ ๐๘๒๑.๓๗ / ว ........................  กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา กลุ่มภารกิจพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
      สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต 

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

เรื่อง  แจ้งเตือนการส่งรายงานความก้าวหน้าขอต่ออายุโครงการฯ หรือแจ้งเตือนการส่งรายงานสรุป
ผลการวิจัย หรือแจ้งเรื่องอื่น ๆ 

เรียน  ชื่อ - สกุล ผู้วิจัยหลัก หรือ ผู้ร่วมวิจยั หรือ ผู้ประสานงานวิจัย 

  ตามที่ ท่านได้ยื่นโครงการวิจัยขอรับการพิจารณาจริยธรรมจากคณะกรรมการพิจารณา
จริยธรรมการวิจัยในคน สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง ..........................................................
รหัสโครงการวิจัย .............................. เมื่อวันที่ .......................................  นั้น คณะกรรมการพิจารณาฯ 
พิจารณาในที่ประชุมเมื่อวันที่ .......................................... วันที่รับรอง ....................................... ทั้งนี้มีรายการ
เอกสารที่ได้รับการรับรองตามที่ปรากฏในเอกสารรับรอง เลขที่ ............................................ โดยการรับรอง
โครงการดังกล่าวจะหมดอายุการรับรองวันที่ ........................................... จึงขอแจ้งเตือนผู้วิจัยให้ส่งรายงาน
ความก้าวหน้า หรือสรุปผลการวิจัย มายังสำนักงานจริยธรรมการวิจัยฯ ก่อนวันหมดอายุการรับรอง  30 วัน 
(กรณีเป็นการแจ้งเตือนรายงานความก้าวหน้าให้ระบุระยะเวลาตามที่ขีดเส้นใต้ ถ้าเป็นส่งรายงานสรุปผลไม่
ต้องระบุระยะเวลา) เพื่อทำการต่ออายุการรับรองโครงการวิจัยดังกล่าว (ข้อความนี้ใช้กรณีแจ้งเตือนรายงาน
ความก้าวหน้า ถ้าเป็นส่งรายงานสรุปผลให้ตัดออก) 

  จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป  
 

 
 
 

                         (นายวีรพล อณุหรัศม)ี 
                    ประธานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน 



 

เอกสารประกอบ มาตรฐานการดำเนินงานจริยธรรมการวจิัยในคนสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 

แบบประเมินรายงานความก้าวหน้าโครงร่างการวิจัย FA 10.02 version 2 (1 ตุลาคม 2564) 

 

 

รหัสโครงร่างการวิจัย 
.......................................................  

ชื่อโครงรา่งการวิจัย 
........................................................................................................................................................ 

ชื่อผู้วิจัยหลัก 

............................................................................................... ตำแหน่ง ................................................................................... 

 

ผลการพิจารณาการรายงานความก้าวหน้า 
 รับทราบ ไม่มีข้อเสนอแนะ 

 รับทราบ มีข้อเสนอแนะ 

 ไม่เหน็ชอบ มีข้อเสนอแนะ 
 
ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
 

 
กรรมการผู้พิจารณาลงนาม …………………………..………………………….. 

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

 
หมายเหตุ :  ขอให้ท่านกรอกความคิดเห็นในแบบฟอร์ม แล้วส่งกลับมาทีก่ลุ่มงานวิจัยและพัฒนา   
  ภายใน 5 วันทำการ 



 

เอกสารประกอบ มาตรฐานการดำเนินงานจริยธรรมการวิจัยในคนสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 

หนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานความก้าวหนา้โครงการวิจัย FA 10.03 version 2 (1 ตุลาคม 2564) 

 

 

ที่ สธ ๐๘๒๑.๓๗ / ว ........................  กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา กลุ่มภารกิจพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
      สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต 

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

เรื่อง  แจ้งผลการพิจารณารายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย         

เรียน  ..................................................... 

 ตามที่ท่านได้ส่งโครงร่างการวิจัย เรื่อง ...................................................................... ...........
รหัสโครงร่างการวิจัย ..................................................... เมื่อวันที่ ...............................................................
เลขที่ใบรับรองโครงการ ....................................... ผลการพิจารณาเป็นดังนี ้

  ผลการพิจารณา คือ รับทราบ ไม่มีข้อเสนอแนะ หรือ รับทราบ มีข้อเสนอแนะ หรือ ไม่
เห็นชอบ มีข้อเสนอแนะ ดังนี ้(ให้เลือกข้อใดหรือหนึ่ง และถ้ามีข้อเสนอแนะให้เขียนข้อเสนอแนะ)  

  ผู้วิจัยสามารถติดต่อสอบถาม หรือขอคำปรึกษาไดท้ี่กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา อาคารราชสาทิส 
ช้ัน ๑ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๔๔๒-๒๕๐๐ ต่อ 
๕๙๒๘๖ หรือ e-mail: irbsomdet@gmail.com 

 

 

 

        (นายวีรพล อุณหรัศมี) 
            ประธานคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในคนฯ 
 
 
 
                      

 
 
 
 

 



 

เอกสารประกอบ มาตรฐานการดำเนินงานจริยธรรมการวิจัยในคนสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 

หนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานสรุปผลโครงร่างการวิจัย FA 11.01 version 2 (1 ตุลาคม 2564) 

 

 

ที่ สธ ๐๘๒๑.๓๗ / ว ........................  กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา กลุ่มภารกิจพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
      สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต 

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

เรื่อง  แจ้งผลการพิจารณารายงานสรุปผลโครงร่างการวิจัย 

เรียน  ..................................................... 

 ตามที่ท่านได้ส่งรายงานสรุปโครงร่างการวิจัย เรื่อง ................................................................ 
รหัสโครงร่างการวิจัย ..................................................... เมื่อวันที่ .............................................................. 
เลขที่ใบรับรองโครงการ ....................................... ผลการพิจารณาเป็นดังนี ้

  ผลการพิจารณา คือ รับทราบ หรือ รับทราบ และขอข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้ (ให้เลอืกข้อใดหรือ
หนึ่ง และถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมให้เขียนข้อมูลเพิ่มเติม)  

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการต่อไป 

 

 

 

        (นายวีรพล อุณหรัศมี) 
            ประธานคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในคนฯ 
 
 
 
                      

  
 
 
 

 



 

เอกสารประกอบ มาตรฐานการดำเนินงานจริยธรรมการวจิัยในคนสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 

แบบประเมินรายงานสรุปผลการวิจัย  FA 11.02 version 2 (1 ตุลาคม 2564) 

 
Protocol No: CREC No: 
Protocol title: 
 
Principal Investigator and Institution Name: 
 
Summary of Protocol Participants: Reviewer Decision: 

  Acknowledgement 
 Acknowledgement/more information needed 

…………......Accrual ceiling set by IEC/IRB 
…………......Total accrued participants 
…………......Total participants fail screening 
…………......Total participants withdrawn 
…………......Total participants dead 
…………......Total participants complete the research 
Summary of Adverse Events 
…………......Total participants experience adverse events 
…………......Total participants in Thailand experience SUSARs. 
…………......Total global participants experience SUSARs.,if applicable 
Has there been any protocol deviation/violation or compliance 
issues occurred during the study? 
 NO 
 YES (please attach a report) 
Has there been any complaint or warning letter against the research 
or investigator during the study? 
 NO 
 YES (please attach a report) 
Are there any benefit or negative impact to participants after the 
study completion? 
 NO 
 YES (please attach a report) 
Comment: 
 
 
 
....................................................... 
(....................................................) 
  .........../................./............... 
        ลงนามคณะกรรมการ 

 



 



 

เอกสารประกอบ มาตรฐานการดำเนินงานจริยธรรมการวิจัยในคนสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 

หนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการยุติโครงร่างการวิจัยก่อนกำหนด FA 12.01 version 2 (1 ตุลาคม 2564) 

 

 

ที่ สธ ๐๘๒๑.๓๗ / ว ........................  กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา กลุ่มภารกิจพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
      สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต 

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

เรื่อง  แจ้งผลการพิจารณารายงานยุติโครงร่างการวิจัยก่อนกำหนด 

เรียน  ..................................................... 

 ตามที่ท่านได้ส่งรายงานยุติโครงรา่งการวิจัยก่อนกำหนด เรื่อง ............................................... 
รหัสโครงร่างการวิจัย .......................................................... เมื่อวันที่ ............................................................... 
เลขที่ใบรับรองโครงการ ....................................... ผลการพิจารณาเป็นดังนี ้

  ผลการพิจารณา คือ รับทราบ หรือ รับทราบ และขอข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้ (ให้เลอืกข้อใดหรือ
หนึ่ง และถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมให้เขียนข้อมูลเพิ่มเติม)  

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการต่อไป 

 

 

 

        (นายวีรพล อุณหรัศมี) 
            ประธานคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในคนฯ 
 
 
 
                      

 
 
 
 

 



 

เอกสารประกอบ มาตรฐานการดำเนินงานจริยธรรมการวจิัยในคนสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 

แบบประเมินรายงานการยุติโครงการวิจัยก่อนกำหนด  FA 12.02 version 2 (1 ตุลาคม 2564) 

 
Protocol No: 
 

COA No: 

Protocol title: 
 
Principal Investigator and Institution Name: 
 
Summary of Protocol Participants: Reasons for the premature study terminate: 

………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
Are there appropriate follow-up and 
management for participants after study 
termination 
 NO 
 YES (please attach a report) 
Is there appropriate plan to inform 
participants 
 NO 
 YES (please attach a report) 
 

…………......Accrual ceiling set by IEC/IRB 
…………......Total accrued participants 
…………......Total participants fail screening 
…………......Total participants withdrawn 
…………......Total participants dead 
…………......Total participants complete the research 
Summary of Adverse Events 
…………......Total participants experience adverse events 
…………......Total participants in Thailand experience SUSARs. 
…………......Total global participants experience SUSARs.,if applicable 
Has there been any protocol deviation/violation or compliance 
issues occurred during the study? 
 NO 
 YES (please attach a report) 
Has there been any complaint or warning letter against the research 
or investigator during the study? 
 NO 
 YES (please attach a report) 
 
Comment:  
 
 
 
Reviewer Decision  
 Acknowledgement 
 Acknowledgement with suggestion 
 
 

 
....................................................... 
(....................................................) 
  .........../................./............... 
        ลงนามคณะกรรมการ 

 



 

เอกสารประกอบ มาตรฐานการดำเนินงานจริยธรรมการวจิัยในคนสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 

แบบประเมินรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง FA 13.01 version 2 (1 ตุลาคม 2564) 

 

 

กรรมการฯ ผู้ประเมิน: ........................................... ลงนาม .............................. วันที่ ………....…………………...… 
 

ลำดบั
ท่ี 

เลขที่ วันที่ 
รหัส 

โครงร่างการวิจัย 
หมายเลข 

โครงร่างการวิจัย 
ชื่อเรื่อง/ผู้วิจัย สรุป 

   
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงาน      SAEs       SUSARs      
Others.......................................... 
จำนวน...............................................รายงาน 
เป็น Initial Report..............................รายงาน 
       เกิด on site..................................รายงาน 

Event........................................................... 
Date occurred......................................... 
Date reported to IRB............................. 
Causal Relationship................................. 

เสนอความเห็น
.....................................................................................
..................................................................................... 
..................................................................................... 
..................................................................................... 
(แจ้ง Full board)................................................... 
       เกิดในประเทศ...............................รายงาน 
สรุป  Events และ Causal Relationship................. 
.....................................................................................
..................................................................................... 
..................................................................................... 
..................................................................................... 
เสนอความเห็น
.....................................................................................
..................................................................................... 
..................................................................................... 
       เกิดในต่างประเทศ.........................รายงาน 
สรุป  Events และ Causal Relationship................ 
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................  
เสนอความเห็น
.....................................................................................



 

เอกสารประกอบ มาตรฐานการดำเนินงานจริยธรรมการวจิัยในคนสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 

แบบประเมินรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง FA 13.01 version 2 (1 ตุลาคม 2564) 

 

 

ลำดบั
ท่ี 

เลขที่ วันที่ 
รหัส 

โครงร่างการวิจัย 
หมายเลข 

โครงร่างการวิจัย 
ชื่อเรื่อง/ผู้วิจัย สรุป 

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

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

..................................................................................... 
      เป็น Follow-up Report.......................รายงาน 

       เกิด on site..................................รายงาน 
Event........................................................... 
 Date followed up.................................. 
 Date reported to IRB............................  
 Causal Relationship............................. 

เสนอความเห็น
.....................................................................................
..................................................................................... 
..................................................................................... 
..................................................................................... 
(แจ้ง Full board)................................................... 
       เกิดในประเทศ...............................รายงาน 
สรุป  Events และ Causal Relationship................. 
.....................................................................................
..................................................................................... 
..................................................................................... 
..................................................................................... 
เสนอความเห็น
.....................................................................................
..................................................................................... 
..................................................................................... 
       เกิดในต่างประเทศ.........................รายงาน 
สรุป  Events และ Causal Relationship................ 
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................  
เสนอความเห็น
.....................................................................................
..................................................................................... 
..................................................................................... 
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Protocol Number: Principal Investigator: 

 

Institute: 

Protocol Title:  

 

 

 

 

 

Number of reports: ____ Total Number of Subjects experienced these events: ______ 



 

เอกสารประกอบ มาตรฐานการดำเนินงานจริยธรรมการวจิัยในคนสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 

แบบประเมินรายงานการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด   FA 14.01 version 2 (1 ตุลาคม 2564) 

 

 

Type of Report: 
 Protocol Deviation /Violation 

  สุ่มอาสาสมัครที่ไม่มีคุณสมบัติเหมาะสม (Randomization of ineligible subjects)   _____ events 
  รับอาสาสมัครที่เข้าข่ายคัดออกจากโครงการ (Enrollment of excluded subjects)  _____ events 
  ไม่ได้ทำตามขั้นตอนการคัดกรองที่ระบุ (Do not perform screening procedures required by protocol) _____ 

events 
  ดำเนินการคัดกรองหรือขั้นตอนการวิจัย นอกระยะเวลาที่ระบุ (Perform screening or procedures outside the  

time required by protocol) _____ events 
  ให้การรักษาหรือให้ยาไม่ตรงตามที่ระบุ (Failure to provide therapy or medication required by protocol) 

_____ events 
  ทำหัตถการวิจัยที่ระบุไว้ไม่ครบถ้วน (Failure to accomplish procedures required by protocol)        _____ 

events 
  นัดหมายไม่ตรงตามที่ระบุ (Follow-up visit outside the time schedule required by protocol)          _____ 

events 
  อื่น ๆ (Others) ระบุ ........................................................................................................................... 

 Non-Compliance  
  ส่งรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรงล่าช้า (Delay sending SAE report)  _____ events 
  ส่งรายงานความก้าวหน้าของการวิจัยล่าช้า (Delay sending continuing report) _____ events 
  ใช้เอกสารชี้แจงข้อมูลแก่อาสาสมัครฉบับที่ไม่ประทับตรายางของคณะกรรมการกลางฯ (Use unstamped informed 

consent form) _____ events 
  การบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ยาที่ใช้ในการวิจัยไม่เหมาะสม (Improper drug accountability)               _____ 

events 
อื่นๆ (Others) ระบุ ........................................................................................................................... 

 

 

 

EVALUATE THE SERIOUSNESS OF THIS REPORT 

Does it have or post a significant risk or substantive harm to research subjects? 

☐YES            ☐NO  

Does it cause damage to the scientific integrity of data collected?  

☐ YES            ☐NO 
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Does it result from evidence of willful or knowing misconduct of investigator? 

☐ YES            ☐NO 

Does investigator ignor the established research, medical, and ethical principles? 

☐ YES            ☐NO 

Is the action taken by investigator approriate? 

☐YES             ☐ NO 

Can the corrective plan prevent the occurance of the same event in the future? 

☐ YES           ☐ NO 

Comments:  

 

 

 

 

 

 

REVIEWER DECISION:  
 Acknowledgement 
 Need full board review 

 
Reviewer Signature____________________________________       Date______________ 

 
 



 

เอกสารประกอบ มาตรฐานการดำเนินงานจริยธรรมการวจิัยในคนสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 

หนังสอืแจ้งผลการพิจารณารายงานการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด FA 14.02 version 2 (1 ตุลาคม 2564) 

 

 

ที่ สธ ๐๘๒๑.๓๗ / ว ........................  กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา กลุ่มภารกิจพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
      สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต 

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

เรื่อง  แจ้งผลการพิจารณารายงานการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด 

เรียน  ................................................................................................ 

อ้างถึง  ................................................................................................ 
 
 ตามที่ ได้รับแจ้งรายงานการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของโครงร่างการวิจัย เรื่อง ................. 
รหั ส  ............................. เล ขที่ ใบ รั บ รอ ง  ................................ ......... โด ย ได้ ร าย งาน  เมื่ อ
วันที ่.............................. น้ัน  

 ในการนี้ คณะกรรมการพิจารณาฯ ได้พิจารณาในที่ประชุมเมื่อวันที่ ................................... ผลการ
พิจารณามีดังนี้  
 ผลการพิจารณา: (เลือกข้อใดข้อหนึ่งตามมติที่ประชุม) 

• รับทราบ 

• รับทราบ และมีข้อแนะนำ 

• รับทราบโดยต้องมีการเปลี่ยนแปลงเอกสาร (เขียนคำอธิบายตามรายงานการประชุม)  

• รบัทราบและดำเนินการตรวจเยี่ยม ( site  visit ) เขียนคำอธิบายตามรายงานการ
ประชุม 

• ระงบัโครงร่างการวิจัยชั่วคราว (suspension ) หรือยุติโครงร่างการวิจัย (termination ) 
เขียนคำอธิบายตามรายงานการประชุม 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการต่อไป  
 
 
 

        (นายวีรพล อุณหรัศมี) 
            ประธานคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในคนฯ 

 



 

เอกสารประกอบ มาตรฐานการดำเนินงานจริยธรรมการวจิัยในคนสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 

แบบบันทึกการขอค้น/ทำสำเนาเอกสาร   FA 16.01 version 2 (1 ตุลาคม 2564) 

 

 

ลำดับที่ ชื่อเอกสารและรหสั ผู้ขอค้นเอกสาร วันที่ขอ 
วันที่รับ
เอกสาร 

ผู้รับคืนและเก็บ
เอกสาร 

วันที่เก็บ
เอกสาร 

เหตุผลการขอค้น 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 



 

เอกสารประกอบ มาตรฐานการดำเนินงานจริยธรรมการวจิัยในคนสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 

บันทึกขอทำลายเอกสาร FA 16.02 version 2 (1 ตุลาคม 2564) 

 

ส่วนงาน สำนกังานจริยธรรมการวิจัยในคน โทร ………………..………………….  
ที ่...........................……………………………………………………………… วันที่ …………………………………………………… 
เรื่อง  ขอทำลายเอกสารโครงร่างการวิจัยที่ปิด 

เรียน เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน 
สิ่งที่แนบมา ตารางรายละเอียดโครงร่างการวิจัยที่สามารถย่อยทำลายได ้

 ด้วยสำนักงานจริยธรรมการวิจัยในคน สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา มีโครงร่างการวิจัยที่ปิด
และเก็บครบ 3 ปีแล้ว ซึ่งสามารถย่อยทำลายได้ ดังตารางรายละเอียดโครงร่างการวิจัยที่สามารถย่อยทำลาย
ได้ตามที่แนบมาพร้อมกับบันทึกข้อความนี ้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัต ิ
          

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

เจ้าหน้าที่สำนักงาน 
 
 
 
 
 
 อนุมัต ิ
 ไม่อนุมัติ เพราะ ..................................................................................................................................... 
 
 
        ........................................................... 
       (.........................................................) 

เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน 
 วันที่........................................................................ 



 

เอกสารประกอบ มาตรฐานการดำเนินงานจริยธรรมการวจิัยในคนสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 

บันทึกขอทำลายเอกสาร FA 16.02 version 2 (1 ตุลาคม 2564) 

 

 
ตารางรายละเอียดโครงร่างการวิจัยที่สามารถย่อยทำลายได ้

 

ลำดับ IRB No. ชื่อโครงร่างการวิจัย 
วันที่อนุมัติปิด 

โครงร่างการวจิัย 
วันที่ครบกำหนด

ทำลาย 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 



 

เอกสารประกอบ มาตรฐานการดำเนินงานจริยธรรมการวจิัยในคนสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 

การจัดทำรายงานการประชุม FA 17.01 version 2 (1 ตุลาคม 2564) 

    

 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการพิจารณาการจริยธรรมการวิจัยในคน สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 

ครั้งที่ ........... / พ.ศ. ..........  
วัน ........ ที่ ........ เดือน ..................... พ.ศ. .................. เวลา …….….. – ………. น. 

 ณ ห้องประชมุ ………….  
สถาบนัจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 

 
รายนามผูเ้ข้าประชุม 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง 
1  ประธาน 
2  รองประธาน 
3  กรรมการ 
4  กรรมการ 
5  กรรมการ 
6  เลขานุการ 
7  ผช.เลขานุการ 
8  ผช.เลขานุการ 

 
ลำดับ ชื่อ – สกุล เจ้าหนา้ที่สำนักงาน ตำแหน่ง 

1   
2   

 
ประชุมคณะกรรมการ มีผู้เข้าร่วมประชุม ................ คน ครบองค์ประชุม  
 
เริ่มประชุมเวลา ……………. น. 
 
ระเบยีบวาระที่ 1 ประธานแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 1.1 เนื้อหาที่ประธานแจ้งในที่ประชุม  
 มติที่ประชุม: ……………………………………………………………………………………………………………. 
 1.2 การมผีลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest) 
 ประธานฯ สอบถาม หากกรรมการฯ คนใดมีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงร่างการวิจัยที่เข้าพิจารณาหรือเรื่อง
ที่นำเข้าพิจารณา เช่น ในฐานะผู้วิจัยหรือเป็นผู้ร่วมวิจัย หรือมีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวข้องกับโครงร่างการวิจัยนั้น 
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ๆ เช่น เป็นหุ้นส่วนในบริษัทที่ผู้ให้ทุนหรือบริษัทที่จะได้รับประโยชน์จากงานวิจัยนั้น เป็นต้น ก็ขอให้แจ้งที่
ประชุมในขณะนี้  
 มติที่ประชุม: บันทึกชื่อกรรมการที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน สถานะในโครงร่างการวิจัย ไม่อยู่ในที่ประชุม 
 
ระเบยีบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม 
 2.1 รายงานการประชุมครั้งที่ ........ /พ.ศ. ......... วัน ........ ที่ ...... เดือน ............... พ.ศ. .............   
 มติที่ประชุม:  หน้า ............ บรรทัดที่ ……….. เดิม.......................... ปรับแก้ไขเป็น ............... 
   หน้า ............ บรรทัดที่ ……….. เดิม.......................... ปรับแก้ไขเป็น ............... 
   หน้า ............ บรรทัดที่ ……….. เดิม.......................... ปรับแก้ไขเป็น ............... 
 ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ........ /พ.ศ. ......... วัน ........ ที่ ...... เดือน ............... พ.ศ. 
............. ภายหลังปรับแก้ไข 
 
ระเบยีบวาระที่ 3 เรื่องที่ประชุมพิจารณา 
 3.1 Amendment: จำนวน .............. โครงร่างการวิจัย 

  3.1.1 ชื่อโครงร่างการวิจัย: ……………. 
   รหัสโครงร่างการวิจัย: ……..……. 
   หัวหน้าโครงร่างการวิจัย: ……………. 
   ผู้สนับสนุนโครงร่างการวิจัย: ……………. 
   สถานที่วิจัย: ……………. 
   กรรมการผู้ทบทวน: ……………. 
   ผลการพิจารณา: ……………. 
   วันที่รับเอกสาร: ……………. 
 

Summary 
of Amendment 

Original document / 
Suggestions 

Amendment / 
Responses or corrections 

ความคิดเหน็ของ
คณะกรรมการเต็มชุด 

    
  สรุป :  
  มติที่ประชุม :  
 
 3.2 SAE: จำนวน .............. โครงร่างการวิจัย 

  3.2.1 ชื่อโครงร่างการวิจัย: ………….. 
   รหัสโครงร่างการวิจัย: ……..……. 
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   หัวหน้าโครงร่างการวิจัย: ……………. 
   ผู้สนับสนุนโครงร่างการวิจัย: ……………. 
   สถานที่วิจัย: ……………. 
Protocol 

No. 
Reports Site Type of 

Event 
Reports Causality 

of 
Investigator 

Reports Remark 

 Suspect 
Adverse 
Reaction 
(CIOMS 
form) 

ในประเทศ
หรือ
ต่างประเทศ 

       
  สรุป :  
  มติที่ประชุม :  
 
 3.3 Violation/Deviation/Non-compliance: 

  3.3.1 ชื่อโครงร่างการวิจัย: ……..……. 
   รหัสโครงร่างการวิจัย: ……..……. 
   หัวหน้าโครงร่างการวิจัย: ……………. 
   ผู้สนับสนุนโครงร่างการวิจัย: ……………. 
ตารางสรุปรายงานการเบ่ียงเบนจากโครงร่างการวิจัยในประเทศไทย 
ระหว่างวันที่ ........ เดือน ........... พ.ศ. ............ ถึง วันที่ ........ เดือน ........... พ.ศ. ............ 
ลำดับ Violation/Deviation /Non-compliance: 

(เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) from protocol description 
Action taken สถานทีท่ำวิจยั 

1 เนื้อหาโดยย่อ 
    วันที่เกิดเหตุการณ์ : วันที ่........ เดือน ........... พ.ศ. ............ 
    วันที่พบเหตุการณ ์: วันที ่........ เดือน ........... พ.ศ. ............ 

มาตรการที่ผู้วิจัยได้
ดำเนินการ 
 

 

  สรุป :  
  มติที่ประชุม :  
 
 3.4 Continuing review: จำนวน .............. โครงร่างการวิจัย 

  3.4.1 ชื่อโครงร่างการวิจัย: ……..……. 
   รหัสโครงร่างการวิจัย: ……..……. 
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   หัวหน้าโครงร่างการวิจัย: ……………. 
   ผู้สนับสนุนโครงร่างการวิจัย: ……………. 
 

Protocol 
No. 

Approve Date/ 
Expired Date / 
Report Date 

Type of Total Participants since protocol began (Number) 
Accrual 
ceiling 
set by 
IEC/IRB 

New 
participa

nts 

Fail 
screeni

ng 
 

Withdr
aw 

Dead Complet
e 

Accrue
d 

         

  สรุป :  
  มติที่ประชุม :  
 
 3.5 Termination: จำนวน .............. โครงร่างการวิจัย 
  3.5.1 ชื่อโครงร่างการวิจัย: ……..……. 
   รหัสโครงร่างการวิจัย: ……..……. 

   หัวหน้าโครงร่างการวิจัย: ……………. 
   ผู้สนับสนุนโครงร่างการวิจัย: ……………. 
   สรุปเนื้อหาและเหตุผลที่ผู้วิจยัขอยุติโครงร่างการวิจัย ...................... 

  มติที่ประชุม :  
 
 3.6 Final report: จำนวน .............. โครงร่างการวิจัย 
  3.6.1 ชื่อโครงร่างการวิจัย: ……..……. 
   รหัสโครงร่างการวิจัย: ……..……. 

   หัวหน้าโครงร่างการวิจัย: ……………. 
   ผู้สนับสนุนโครงร่างการวิจัย: ……………. 

Protocol 
No. 

Approve Date 
/ Expired Date 
/ Report Date 

Type of Total Participants since protocol began (Number) 

  
Accrual 
ceiling 
set by 
IEC/IRB 

New 
participants 

Fail 
screening 

Withdraw Dead Complete Accrued 
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  สรุป :  
  มติที่ประชุม :  
 
ระเบยีบวาระที่ 4 การพิจารณาโครงร่างการวิจัย: จำนวน .............. โครงร่างการวิจัย 
 4.1 การพิจารณาโครงร่างการวิจัยแบบเร่งด่วน (Expedited review) 
 4.2 การพิจารณาโครงร่างการวิจัยโดยคณะกรรมการเต็มชุด (Full board review) 
  4.2.1 โครงร่างการวิจัยที่ยื่นขอรับการพิจารณาครั้งแรก (Initial protocol)  
  4.2.2 โครงร่างการวิจัยที่แก้ไขและนำเข้าพิจารณาใหม่ (Revised protocol)  
  4.2.3 โครงร่างการวิจัยที่แก้ไขเพื่อนำเข้าพิจารณาใหม่ (Resubmitted protocol)  
 

รหัส ....................... ชื่อโครงร่างวจิัย ............................................................................................................................ 
ผู้สนับสนุนทนุวิจัย ............................................................................................................................................................. 

กรรมการผูพ้ิจารณา 

ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง 
1   
2   
3   
4   
5   

Protocol Review/Comment/Suggestion 
สรุปย่อโครงการวิจัย 
สรุปผลการพจิารณาและขอ้เสนอแนะ  
ชื่อโครงการวิจัย : 
ที่มาและความสำคัญ : 
วัตถุประสงค์การวิจัย : 
ขอบเขตการวิจัย : 
สมมติฐานการวิจัย ; 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย : 
นิยามศัพท์เฉพาะ : 
การพิจารณาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง : 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง : 
รูปแบบการวิจัย : 
ประชากรที่ทำการศึกษา/กลุม่ประชากรที่ศึกษา : 
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ขนาดกลุ่มตัวอย่าง : 
การใช้อาสาสมคัรกลุ่มเปราะบาง (Vulnerable) : 
การแบ่งกลุ่มอาสาสมัคร : 
การใช้กลุ่มควบคุมหรือยาหลอก : 
การคัดเลือกอาสาสมัครที่เข้าโครงร่างการวิจัย (Inclusion criteria) : 
การคัดอาสาสมัครออกจากโครงร่างการวิจัย (Exclusion criteria) : 
เกณฑ์การให้ยตุิของกลุ่มตัวอย่าง (Withdrawal Criteria) : 
เครื่องมือหรือวิธีทดสอบที่ใช้ในการวิจัย : 
วิธีการวัดผลการวิจัย : 
การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง : 
การเฝ้าระวังผลแทรกซ้อนและการแก้ไข : 
การเก็บรวบรวมข้อมูล : 
จำนวนและปริมาณของเลือดหรือสิ่งส่งตรวจ : 
ระยะเวลา/จำนวนครั้งของการติดตาม : 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ : 
พื้นฐานอาชีพและประสบการณ์ของผู้วิจัย : 
Conflict of interest ซ 
Advertisement / Brochure /CD and etc.: 
Informed Consent Form (ICF) : 
Information Sheet : 
Others issue : 
 

ทีป่ระชุมมีมต:ิ  เลือกข้อใดขอ้หนึ่งโดยทำเครื่องหมาย ลงในช่อง  
 สมควรอนุมัต ิมติ จำนวนกรรมการที่ลงมติในข้อน้ี        คน  
 สมควรอนุมัติ โดยปรับปรุงแก้ไข มติ จำนวนกรรมการที่ลงมติในข้อนี้        คน 
 สมควรปรบัปรุงโครงการ และเสนอพิจารณาอีกครั้ง มติ จำนวนกรรมการที่ลงมตใินข้อนี้         คน 
 ไม่สมควรอนุมัต ิมติ จำนวนกรรมการที่ลงมติในข้อนี ้          คน 
Continuing Report (รายงานความก้าวหน้า) เลือกข้อใดข้อหนึ่งโดยทำเครื่องหมาย ลงในช่อง  
 ทุก 6 เดือน มติ จำนวนกรรมการที่ลงมติในข้อนี ้       คน 
 ทุก 12 เดอืน หรือเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้น แต่ไม่เกิน 1 ปี  มติ จำนวนกรรมการที่ลงมติในข้อนี ้       คน 
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ระเบยีบวาระที่ 5 เรื่องสืบเนื่อง  
 (ระบุเนื้อหาเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนหน้าการประชุมครั้งนี้ว่าที่ประชุมให้ติดตามเรื่อง
อะไร นำเสนอต่อที่ประชุม) 
 มติที่ประชุม: ลงเนื้อหาความคิดเห็นของมติที่ประชุม 
   
 
ระเบยีบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ  
 6.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการพิจารณา ครั้งต่อไป วันที่ ........ เดือน ........... พ.ศ. ............ 
เวลา ............. น. ห้องประชุม ........................................... 
 มติที่ประชุม: รับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา ............... น. 
 
 

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

พิมพ์ / ทาน รายงานการประชุม 
 
 

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

                                                                                              ตรวจรายงานการประชุม 
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1. คณะผู้ตรวจเยี่ยม (site visit team) 
 ประธานคณะผู้ตรวจเยี่ยม (Chairperson): …………………………..……………………………………………… 
 คณะผู้ตรวจเยี่ยม (Member):  1. ………………………………………………………………………………..…… 
     2. ………………………………………………………………………………..…… 
 เลขานุการ (Secretary): ……………………………………..……………………………………………………………… 
2. โครงการวจิัยที่รับตัวเยี่ยม : ………………………………………………………………………………………………………….. 
3. ผู้วิจัยหลัก : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
4. ผู้ตรวจเยี่ยมประเมนิข้อมลูต่อไปนี ้

4.1 จำนวนผู้รับการวิจัยทั้งหมดที่อยู่ระหว่างรับการวิจัย : ……………………………………………………… 
4.2 วิธีการได้มาซึ่งผู้รับการวิจัย: : …………………………………………………………………………………………. 
4.3 กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษา : ……………………………………………………………………………………. 
4.4 เอกสารโครงร่างการวิจัยได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรม (Protocols, 

amendments, approved consent forms ของแต่ละโครงร่างการวิจัยวิจัย, participant 
charts หรือ source documents, Investigator Brochure(s), CV ของ PI และ co-PIs 
รวมทั้งบันทึกการฝึกอบรมHuman Subject Protection : ……………………..………………………… 

4.5 บันทึกเกี่ยวกับทีมผู้วิจัย : ……………………………………………………………………………………………….. 
4.6 พื้นที่การเก็บยาและอุปกรณท์ี่ใช้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน :  ………………………………………………………… 
4.7 การเก็บเอกสารโครงร่างการวิจัยวิจัย : ……………………………………………………………………………… 

5. เอกสารใหค้วามยินยอมของผู้รับการวจิัย (consent process และ consent form) 
 ใช้เอกสารฉบบัที่ได้รับการรบัรอง (มีประทบัตรา)  

  ผู้รับการวิจัยลงนามและวันที่ 
  ผู้แทนโดยชอบธรรมลงนามและวันที่  
  เด็กผู้รับการวิจัยให้คำยินยอม (assent form)  
  ผู้วิจัยลงนามและวันที่  
ประธานคณะผู้ตรวจเยี่ยม ...............................................................… วันที่ ………………………………..…… 
           (……………….……………………………………..) 
คณะผู้ตรวจเยี่ยม ...............................................................… วันที ่………………………………..…… 
          (……………….……………………………………..) 
คณะผู้ตรวจเยี่ยม ...............................................................… วันที ่………………………………..…… 
          (……………….……………………………………..) 
เลขานุการผูต้รวจเยี่ยม ...............................................................… วันที ่………………………………..…… 
                 (……………….……………………………………..) 


