


 
ระเบียบวิธีด ำเนินกำรมำตรฐำน 

Standard Operating Procedures 
 
 

จัดท ำโดย 
 
 

คณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวจิัยในคน  
มหำวิทยำลัยรังสิต 

 
 
 

 
ส ำนักงำนจริยธรรมกำรวิจัย 
มหำวิทยำลัยรังสิต 
ห้อง 1-504 อำคำรอำทติย์อุไรรัตน์ (อำคำร 1) 
52/347 หมู่บ้ำนเมืองเอก ถนนพหลโยธนิ ต ำบลหลักหก อ ำเภอเมือง จงัหวัดปทุมธำนี 12000

โทร 0-2791-5688   โทรสำร 0-2791-5689 

  



 
 

วิสัยทัศน ์
 

คณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในคน มหำวิทยำลยัรังสิต 
มุ่งมั่นที่จะรักษำมำตรฐำนกำรพิจำรณำจริยธรรมกำรวิจัยในคน 

ให้ถูกต้องตำมหลักจริยธรรม และได้มำตรฐำนสำกล 
 
 
 

พันธกิจ 
 

เพื่อส่งเสริมให้ได้งำนวิจยัที่มคีุณค่ำ และถูกต้องตำมหลักจริยธรรมเพื่อปกป้อง
พิทักษ์สิทธแิละควำมปลอดภัยทั้งกำยและใจของอำสำสมัครที่เขำ้ร่วม

โครงกำรวิจัย  
 

 

 

 

 

  



สำรบัญ วิธีด ำเนินกำรมำตรฐำน SOPs 
คณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในคน มหำวิทยำลัยรังสิต (RSU - ERB) 

 
บทท่ี เร่ือง/ชื่อวิธีกำรด ำเนินกำรมำตรฐำน SOPs หน้ำ 

01/1.0 กำรเตรียมวิธีด ำเนินกำรมำตรฐำน  
Preparation of Standard Operating Procedure (SOPs) 
วิธีกำรเตรยีมหลักเกณฑ์ส ำหรับวิธีด ำเนินกำรมำตรฐำน  Preparation of Guideline for 
Standard Operating Procedure 

1 

02/1.0 โครงสร้ำงและกำรบรหิำรงำนของคณะกรรมกำรจรยิธรรมกำร 
วิจัยในคน มหำวิทยำลยัรังสติ 
Structure and Administration of the RSU – ERB  

5 

03/1.0 มำตรกำรกำรรักษำควำมลับ และกำรจัดกำรกับกำรมีส่วนได้ส่วนเสยีกับโครงกำรวจิัย 
Confidentiality Agreement/Conflict of Interest Management 

19 

04/1.0 กำรบริหำรจัดกำรโครงกำรวิจัยทีย่ื่นขอรับกำรพิจำรณำครั้งแรก 
Management of Protocol Submission 

23 

05/1.0 กำรพิจำรณำโครงกำรประเภทไดร้บัยกเว้นกำรพิจำรณำ 
Exemption Review Process 

27 

06/1.0 กำรพิจำรณำโครงกำรประเภทเร่งด่วน 
Expedited Review Process 

31 

07/1.0 กำรพิจำรณำโครงกำรวิจัยโดยกรรมกำรเต็มชุด  
Full Board Review 

39 

08/1.0 แนวทำงกำรทบทวน กำรประเมินโครงกำรวิจัย และกำรประเมินควำมเสีย่งของโครงกำรวิจัย 
Protocol Assessment/Risk Assessment 

57 

09/1.0 แนวทำงกำรประเมินโครงกำรวิจัยเกี่ยวกับผู้อ่อนด้อยควำมสำมำรถ/กำรพิจำรณำ
โครงกำรวิจัยกรณีพิเศษ 
Protocol Assessment for Research Involving Vulnerable 
Subjects/Specific Research 

65 

10/1.0 กำรพิจำรณำโครงกำรวิจัยทีส่่งผลกลับเข้ำมำภำยหลังกำรปรับปรุงแก้ไข 
Review of Resubmitted Protocol 

75 

11/1.0 กำรพิจำรณำโครงกำรวิจัยที่แจ้งขอปรับเปลีย่นโครงกำรวิจัย 
Review of Protocol Amendment 

81 

12/1.0 กำรติดตำมกำรก ำกับดูแลและกำรพิจำรณำรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรวิจัย 
Authority to Require Progress Reports and Continuing Review and to Oversee 
the Study 

87 
 

13/1.0 กำรพิจำรณำรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนวิจัย 
Review of Final Report 

95 

   



บทท่ี เร่ือง/ชื่อวิธีกำรด ำเนินกำรมำตรฐำน SOPs หน้ำ 
14/1.0 กำรพิจำรณำรำยงำนเบี่ยงเบนจำกโครงกำรวิจัย/ไม่ปฏิบตัิตำมโครงกำรวิจัย 

Review of Protocol Deviation/Violation 
99 

15/1.0 กำรพักกำรวิจัยช่ัวครำว หรือยุติกำรรับรองโครงกำรวิจยั/กำรพิจำรณำรำยงำนขอยุติ
โครงกำรวิจัยก่อนก ำหนด 
Authority to Suspend or Terminate Approval ofResearch and Management of 
Study Termination 

105 

16/1.0 กำรเยี่ยมส ำรวจสถำนท่ีวิจยั 
Site Monitoring Visit 

109 

17/1.0 กำรรับเรื่องร้องเรียน และกำรปกป้องผู้ร้องเรียนเกีย่วกับกำรวิจัยในคน 
Response to Subject Compliant, Whistle Blower Protection 

113 

18/1.0 กำรเตรียมกำรประชุม และกำรท ำรำยงำนกำรประชุม 
Agenda Preparation, Meeting Procedures and Minutes 

115 

19/1.0 กำรจัดกำรเอกสำรของคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในคน 
Record Requirement and Management of Active Study File 

125 

20/1.0 กำรติดต่อสื่อสำร 
Communication Record 

133 

21/1.0 กำรประชุมเร่งด่วน/พิเศษ 
Urgent/Special Meeting 

135 

22/1.0 กำรตรวจเยี่ยมคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในคน 
Survey and Audit of the ERB 

137 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สำรบัญ แบบฟอร์ม 

รหัสแบบฟอร์ม ชื่อแบบฟอร์ม หน้ำ 
ส ำหรับโครงกำรใหม่  
RSU-ERB_ form001 บันทึกข้อควำมน ำส่งโครงกำรวิจัย (ส่งครั้งแรก) 143 
RSU-ERB_ form002 แบบเสนอโครงกำรวิจัยเพื่อขอรับกำรพิจำรณำรับรองจำกคณะกรรมกำรฯ  -

Thai 
144 

RSU-ERB_ form002e Submission form - English 151 
RSU-ERB_form003 โครงร่ำงวิจัย (Protocol/Proposal) 157 
RSU-ERB_form004  
RSU-ERB_form004e 
  

เอกสำรช้ีแจงผูเ้ข้ำร่วมกำรวิจัย อำย1ุ8 ปีขึ้นไป –ไทย 
Participant Information Sheet 18+ -English 

159-160 
161-162 

RSU-ERB_form005 เอกสำรช้ีแจงผูเ้ข้ำร่วมกำรวิจัยส ำหรับเด็กอำยุ 13 ปีบริบูรณ์ -17 ปี 
(ผู้ปกครอง+เด็กลงนำมร่วมกัน) 

163-164 

RSU-ERB_form006 เอกสำรช้ีแจงส ำหรับผู้ปกครองของเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 7-12 ปี (ส ำหรับผู้ปกครอง) 165-166 
RSU-ERB_form007 เอกสำรช้ีแจงผูเ้ข้ำร่วมกำรวิจัย ส ำหรับกำรเก็บตัวอย่ำงเพื่อกำรวิจยั และเก็บ

ไว้ศึกษำต่อในอนำคต -ไทย 
167-168 

RSU-ERB_form008 ค ำอธิบำยโครงกำรวิจัยและกำรขอควำมยินยอมส ำหรับเด็กอำยุ 7-12 ปี 
(Assent form) (ส ำหรับเด็กอำยุ 7-12 ปี) 

169 

RSU-ERB_form009 เอกสำรช้ีแจงผูเ้ข้ำร่วมกำรวิจัยส ำหรับกำรวิจยัด้วยแบบสอบถำม (Self-
administered questionnaire) -ไทย 
 * ไม่ต้องใช้หนังสือแสดงเจตนำยินยอมฯ  

170 

RSU-ERB_form009e Participant Information Sheet for answering the Questionnaire 
(Self-administered questionnaire) -English 
 * ไม่ต้องใช้หนังสือแสดงเจตนำยินยอมฯ  

171 

RSU-ERB_form010 หนังสือแสดงเจตนำยินยอม 18 ปีขึ้นไป (Informed Consent Form 18+) -
ไทย 

172-173 

RSU-ERB_form010e Informed Consent Form 18+ -English 174 
RSU-ERB_form011 หนังสือแสดงเจตนำยินยอมฯ ส ำหรับเด็กอำย ุ13 ปีบริบูรณ์ - 17 ปี 

(ผู้ปกครอง+เด็กลงนำมร่วมกัน)  
175-176 

RSU-ERB_form012 หนังสือแสดงเจตนำยินยอมฯ ส ำหรับผู้ปกครองของเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 7-12 ปี 
(ส ำหรับผู้ปกครอง)  

177-178 

ระหว่ำงกำรพิจำรณำรับรองโครงกำรวิจัยในคน  
ส ำหรับโครงกำรที่ต้องแก้ไข/ชี้แจงโครงกำรตำมมิติท่ีประชุม  
RSU-ERB_ form013 บันทึกข้อควำมน ำส่งโครงกำรวิจัยที่แก้ไขแล้ว  179 
RSU-ERB_ form014 แบบฟอร์มกำรปรับแก้ไขโครงกำรวิจัย -ไทย 180 
RSU-ERB_ form014e Protocol/ Documents Modification Form -English 181 



รหัสแบบฟอร์ม ชื่อแบบฟอร์ม หน้ำ 
หลังจำกได้รับกำรรับรองโครงกำรวิจัยในคน  
ส ำหรับกำรปรับเปลี่ยนรำยละเอียดโครงกำรหลังได้รับกำรรับรอง  
RSU-ERB_ form015 บันทึกข้อควำมน ำส่งโครงกำรวิจัยที่ขอปรับหลังไดร้ับ COA แล้ว 182 
RSU-ERB_ form016 แบบฟอร์มกำรขอปรับเปลีย่นโครงกำรวิจัยที่ไดร้ับกำรรับรองแล้ว (Protocol 

Amendment)-ไทย 
183 

RSU-ERB_ form016e Protocol Amendment Form -English 184 
RSU-ERB_ form017 แบบฟอร์มรำยงำนกำรเบี่ยงเบนโครงกำรวิจัยทีไ่ด้รับกำรรับรองแลว้ 

(Protocol Deviation Report)-ไทย 
185 

RSU-ERB_ form017e Protocol Deviation Report -English 186 
ส ำหรับกำรต่ออำยุหรือปิดโครงกำร  
RSU-ERB_ form018 บันทึกข้อควำมน ำส่งโครงกำรวิจัยเพื่อขอต่ออำยุหรือปิดโครงกำร -ไทย 187 
RSU-ERB_ form018e บันทึกข้อควำมน ำส่งโครงกำรวิจัยเพื่อขอต่ออำยุหรือปิดโครงกำร -English 188 
RSU-ERB_ form019 แบบติดตำมผลกำรด ำเนินกำรวิจัยประจ ำปีและขอต่ออำยเุอกสำรรับรอง (ต่อ

อำยุโครงกำรวิจยัในคน)-ไทย 
189-191 

RSU-ERB_ form019e Annual Report and Certificate of Approval Renewal Form -English
  

192-193 

RSU-ERB_ form020 แบบสรุปผลโครงกำรวจิัยและแจ้งปิดโครงกำรวิจัย (ปิดโครงกำรวิจยัในคน)-
Thai 

194-196 

RSU-ERB_ form020e Research Summary & Closeout Report Form -English 197-198 
เอกสำรอื่น ๆ  
RSU-ERB_ form021e Material Transfer Agreement 199-201 
RSU-ERB_ form022e Adverse Event Report 202 

 



 

1 

 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 

มหาวิทยาลัยรังสิต 

RSU-ERB 01/1.0 
การเตรียมวิธีด าเนินการมาตรฐาน Preparation of Standard 

Operating Procedure (SOPs)/ วิธีการเตรยีมหลักเกณฑ์ส าหรับ
วิธีด าเนินการมาตรฐาน  Preparation of Guideline for Standard 

Operating Procedure 

 
บทที่ 1 

การเตรียมวิธีด าเนินการมาตรฐาน Preparation of Standard Operating Procedure (SOPs)/ 
วิธีการเตรียมหลักเกณฑ์ส าหรับวิธีด าเนินการมาตรฐาน   

Preparation of Guideline for Standard Operating Procedure 
 
การเตรียมวิธีด าเนินการมาตรฐาน Preparation of Standard Operating Procedure (SOPs) 
1.วัตถุประสงค ์ 
 เพื่อเป็นแนวทางการสร้าง ทบทวน อนุมัติ และปรับปรุงแก้ไข  วิธีการด าเนินการมารฐาน Standard 
Operating Procedures (SOPs) ในทุกขั้นตอน วิธีด าเนินการมาตรฐานนี้อธิบายขั้นตอนการท างานแก่
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยรังสิต Ethics Review Board (RSU-ERB) ต่อไปจะใช้ช่ือย่อ
ต่างๆ ว่าคณะกรรมการฯ เจ้าหน้าที่ฯ ผู้วิจัย และผู้ที่เกี่ยวข้องภายในส่วนงานที่ไม่มีการจัดตั้งคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคนประจ าส่วนงาน ภายในมหาวิทยาลัยรังสิต ภายใต้การก ากับดูแบของคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในคน มหาวิทยาลัยรังสิต การปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ ต้องเป็นไปตามวิธีด าเนินการมาตรฐานที่
ก าหนดวิธีการมาตรฐาน เป็นเอกสารควบคุมที่สามารถเผยแพร่ได้ 
2. การให้รหัสโครงการวิจัย 
 รหัสโครงการวิจัยใช้ส าหรับอ้างอิงในการติดต่อระหว่างคณะกรรมการ ฯ -ผู้วิจัย 
 1.1 ใช้ค าย่อภาษาอังกฤษของคณะกรรมการฯ คือ RSU-ERB ก่อนหมายเลขโครงการวิจัย 
 1.2 ร่างวิจัยของปี ค.ศ. 2018 เขียนเป็น 2018/ ไว้ก่อนหมายเลขโครงการวิจัย วันที่และเดือนที่ได้รับโครง
ร่างวิจัย 
 1.3 ใช้ตัวเลข 3 ตัว แสดงล าดับหมายเลขโครงการวิจัย โดยเริ่มต้นที่หมายเลข 001 
 1.4 ใช้ตัวเลข 4 ตัว ส าหรับวันที่ และเดือน ตามวันและเดือนที่ได้รับโครงร่างวิจัย 
 สรุปเอกลักษณ์ของรหัสโครงการวิจัย เป็น  
 RSU-ERB 2018/xxx.DDMM  
 เมื่อ  xxx  = แสดงล าดับหมายเลขโครงการวิจัย 
  DD  = วันท่ีเป็นเลข 2 หลัก 
  MM  = เดือนที่เป็นเลข 2 หลัก 
3. การใส่รหัสรายงานการประชุม (Minute Codes)   
 3.1 ใช้จ านวนครั้งท่ีมีการประชุมส าหรับหมายเลขรายงาน โดยเริ่มต้นที่หมายเลข ครั้งท่ี 1  
 3.2 รายงานการประชุมของปี พ.ศ.2561 เขียนเป็น /2561 ไว้หลังล าดับครั้งที่มีการประชุม 
 3.3 รายงานการประชุมฉบับแรกของปี พ.ศ. 2561 คือ ครั้งท่ี 1/2561 
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วิธีด าเนินการมาตรฐาน  Preparation of Guideline for Standard 

Operating Procedure 
 
4. การให้รหัสจดหมาย (Letter Codes) 
 4.1 ใช้ค าย่อของสถาบันที่สังกัด และเลขที่จดหมายของหน่วยงาน คือ “คจธ” คณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในคน 
 4.2 จดหมายของปี พ.ศ. 2561 เขียนเป็น 2561/ หลังรหัสหน่วยงาน 
 4.2 ใช้ตัวเลข 3 ตัว เรียงตามล าดับในการออกเลขที่หนังสือส่งออก หลังค าย่อสถาบันตันสังกัด และเลขที่
จดหมายของหน่วยงาน คือ .../001 
 4.3 ระบุวันที่ เดือน และปี พ.ศ.ในการออกจดหมาย ในบรรทัดต่อจากการออกเลขท่ี สจธ คือ วันท่ี...เดือน
...ปี... เช่น วันท่ี 25 กรกฎาคม 2561  
 4.4 ตัวอย่างเลขท่ีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาฉบับแรกของปี พ.ศ.  2561 ท่ี คจธ. 2018/001 
5. การอนุมัติวิธีด าเนินการมาตรฐาน (Approval) 
 5.1 กรรมการตรวจสอบความถูกต้อง ภาษา ตัวสะกด และไวยากรณ์ 
 5.2 น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อรับรองใช้วิธีด าเนินการมาตรฐาน 
 5.3 เสนอรองอธิการฝ่ายวิชาการ เพื่ออนุมัติใช้วิธีด าเนินการมาตรฐาน 
6. การแจกจ่ายส าเนาวิธีด าเนินการมาตรฐาน (Distribution) 
 เลขานุการฯ/เจ้าหน้าท่ีฯ แจกจ่ายส าเนาวิธีด าเนินการมาตรฐานท่ีได้รับอนุมัติให้คณะกรรมการฯ ทุกคน 
7. การปรับปรุงแก้ไขวิธีด าเนินการมาตรฐาน (Revision) 
 7.1 ทบทวนเพื่อปรับปรุงแก้ไขวิธีด าเนินการมาตรฐานให้ทันสมัยอย่างน้อยทุก 3 ปี นับแต่วันที่ประกาศใช้
และอาจมีการปรับเปลี่ยนก่อน 3 ปี ได้ตามความเหมาะสม 
 7.2 คณะกรรมการฯ อาจสร้างบทใหม่ของวิธีด าเนินการมาตรฐาน หรือปรับปรุงแก้ไขวิธีด าเนินการ
มาตรฐานฉบับท่ีมีอยู่เดิม 
 7.3 จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะและแก้ไขวิธีการด าเนินการมาตรฐาน 
8. การอนุมัติวิธีด าเนินการมาตรฐานฉบับปรับปรุงแก้ไข 
 วิธีด าเนินการมาตรฐานแต่ละฉบับที่ร่างขึ้นใหม่ หรือมีการแก้ไขปรับปรุง ต้องผ่านการรับรองโดยที่ประชุม

คณะกรรมการฯ และเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เพื่ออนุมัติการปรับแก้ไขวิธีด าเนินการมาตรฐาน 
9. การแจกจ่ายวิธีด าเนินการมาตรฐานฉบับปรับปรุงแก้ไข 
 ด าเนินการเช่นเดียวกับการแจกจ่ายส าเนาวิธีด าเนินการมาตรฐานในข้อ 6 
10. การเก็บต้นฉบับวิธีด าเนินการมาตรฐาน 
 1. เก็บต้นฉบับวิธีด าเนินการมาตรฐานทุกฉบับไว้ในห้องของส านักงานจริยธรรมฯ 
 2. บันทึกวิธีด าเนินการมาตรฐานทุกฉบับในระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
 3. น าขึ้นประกาศบนเว็บไซต์ของส านักงานจริยธรรมฯเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถเปิดดูได้ 
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วิธีการเตรียมหลักเกณฑ์ส าหรับวิธีด าเนินการมาตรฐาน  Preparation of Guideline for Standard 
Operating Procedure 
1.วัตถุประสงค ์
 เพื่ออธิบายขั้นตอนการท างานให้คณะกรรมการฯ เจ้าหน้าท่ี ผู้วิจัย และผู้ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับวิธีการเตรียม
หลักเกณฑ์วิธีด าเนินการมาตรฐานขึ้นใหม่ หรือการปรับปรุงวิธีด าเนินการมาตรฐานที่มีอยู่เดิม รวมทั้งรูปแบบของ 
แต่ละวิธีด าเนินการมาตรฐานการท างาน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2. จ านวนหัวข้อของวิธกีารด าเนินการมาตรฐาน 
 2.1 หัวข้อวิธีด าเนินการมาตรฐานต้องอ้างอิงจากวิธีการมาตรฐาน 
 2.2 เมื่อท าวิธีด าเนินการมาตรฐานฉบับใหม่ ให้ก าหนดเลขต่อจากวิธีการด าเนินมารฐานฉบับท่ีมีอยู่ 
 2.3 เมื่อไม่ใช้วิธีด าเนินมาตรฐานฉบับใดแล้ว ให้เลิกใช้วิธีด าเนินการมาตรฐานฉบบันั้น และไม่อนุญาตให้
น าหมายเลขของวิธีด าเนินการมาตรฐานท่ีเลิกใช้แล้วนั้นมาใช้อีก 
3. ก าหนดเนื้อหาและโครงสร้างวิธีการด าเนินการมาตรฐาน 
 3.1 วิธีด าเนินการมาตรฐานฉบับใหม่และฉบับแก้ไขประกอบด้วย 5 ส่วน คือ 
  (1) ใบสรุปการท าวิธีด าเนินการมาตรฐาน 
  (2) หัวข้อเนื้อหา 
  (3) เนื้อหาในรายละเอยีด 
  (4) เอกสารอ้างอิง 
  (5) ภาคผนวก 
 3.2 ใบสรุปการท าวิธีด าเนินการมาตรฐาน ต้องมีเนื้อหาต่อไปนี้ 
  (1) ช่ือและหมายเลขของวิธีการมาตรฐาน รวมทั้งวันท่ีเริ่มใช้งาน 
  (2) วันท่ีที่เริ่มใช้งานของฉบับก่อน 
  (3) รายชื่อผู้จัดเตรียม 
  (4) ผู้อนุมัติ 
 3.3 หัวข้อเนื้อหา ประกอบด้วย หัวข้อหลักและหัวข้อย่อยของวิธีการด าเนินการมาตรฐานรวมท้ัง
ภาคผนวก และเลขหน้า เนื้อหาในรายละเอียด 
  (1) อธิบายวัตถุประสงค์ของวิธีการด าเนินการมาตรฐาน 
  (2) อธิบายขอบเขตของวิธีการด าเนินการมาตรฐาน 

(3) แผนภูมิขั้นตอน การด าเนินการ และผู้รับผิดชอบ 
  (4) เกณฑ์ 
  (5) ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(6) ค านิยาม 
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(7) ภาคผนวก (ถ้ามี) 

  (8) เอกสารอ้างอิง 
 3.4 ข้อแนะน าการเขียนเนื้อหา 
  (1) เนื้อหาควรสั้นและได้ใจความ 
  (2) วิธีด าเนินการมาตรฐานท่ียาวควรแบ่งเป็นฉบับสั้นหลายฉบับ 
  (3) ควรใส่เอกสารที่เกีย่วข้อง 
  (4) ระบุข้อจ ากัดของวิธีด าเนินการมาตรฐาน 
  (5) เอกสารอ้างอิง ให้อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล 
  (6) ภาคผนวก 
  (7) แนะน าให้ใช้การอธิบายด้วยการยกตัวอย่าง เพื่อหลีกเลีย่งการเขียนค าอธิบายที่เขา้ใจยาก 
  (8) นิยามศัพท์ 
  (9) ค าอธิบายตัวย่อ 
 3.5 การพิจารณาเพ่ือรับรอง 
  (1) ประธานฯ และคณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณาแกไ้ขปรับปรุงวิธีด าเนินการมาตรฐาน 
  (2) ประธานฯ มีหน้าท่ีรับรองวิธีด าเนินการมาตรฐานฉบับใหม่หรือฉบับแก้ไข 
 3.6 การแจกจ่ายคู่มือการท างาน 
  (1) วิธีด าเนินการมาตรฐานไม่ถือเป็นเอกสารที่เป็นความลับสามารถแจกจ่ายให้ผู้วิจยัหรือผู้ที่
เกี่ยวข้องได ้
  (2) จัดท าและเก็บรักษาทะเบียนการแจกจ่ายวิธีด าเนินการมาตรฐานไว้เป็นหลักฐาน 
4. ค านิยาม 
วิธีการด าเนินการมาตรฐาน วิธีการท างานท่ีสามารถน าไปปฏิบัติจริง อธิบายขั้นตอนการท างานให้แก่ 

คณะกรรมการฯ อาจารย์ นักวิจัย ผู้สนับสนุนทุนวิจัย เจ้าหน้าท่ีฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
5. เอกสารอ้างอิง 
World Health Organization, Operational Guidelines for Ethics Committees that Review Biomedical 
 Research, Geneva 2000. 
WHO. Standards and Operational Guidance for Ethics Review of Health-Related Research with 

Human Participants, 2011. 
Guideline for Good Clinical Practice E6(R1). ICH Harmonized Tripartite. Current Step 4 Version, 

Dated 10 June 1996. International Conference on Harmonization of 
technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use. 

แนวทางจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ.2550 ชมรมจริยธรรมการท าวิจยัใจคนประเทศไทย กรุงเทพฯ: 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551 
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บทที่ 2 
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1. วัตถุประสงค ์
เพื่ออธิบายโครงสร้างและการบริหารงาน ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยรังสิต 

(RSU Ethics Review Board; RSU-ERB) หรือเรียกย่อว่า “คณะกรรมการฯ” ท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการด้าน
จริยธรรม ในการพิจารณาโครงการวิจัยของผู้วิจัยสังกัดมหาวิทยาลัยรังสิต และเรื่องวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย
รังสิต ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม 
พ.ศ. 2549 หมวด 9 การศึกษาและการทดลองในมนุษย์ ข้อ 47, 48, 49, 50, 51 
2. ขอบเขต 

2.1) คณะกรรมการฯ มีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาโครงการวิจัย ก ากับดูแลโครงการวิจัยในคนที่มีการ
ด าเนินการ หรือร่วมด าเนินการ โดยบุคลากรของมหาวิทยาลัยรังสิต ทั้งที่ด าเนินการภายในมหาวิทยาลัย หรือ
ภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งโครงการวิจัยซึ่งด าเนินการโดยบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย แต่ใช้ข้อมูลภายใน
มหาวิทยาลัย โดยได้รับการอนุมัติให้เข้ามาทาการวิจัยในสถานที่ของมหาวิทยาลัย จากหัวหน้าส่วนงานหรือผู้มี
อ านาจเทียบเท่ามาแล้ว ซึ่งจะต้องมีบุคลากรของมหาวิทยาลัยเป็นผู้ประสานงาน/ที่ปรึกษาหรือร่วมอยู่ในคณะวิจัย 
ทั้งนี้ การพิจารณาจะครอบคลุมตั้งแต่คุณสมบัติของผู้วิจัย ความถูกต้องของเนื้อหาโครงร่างการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย 
ความพร้อมของปจัจัยที่จ าเป็นต้องใช้ในการวิจัย เช่น ผู้ช่วยวิจัย เครื่องมือ อุปกรณ์ และสถานที่ที่ท าวิจัย ประโยชน์
และความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการวิจัย การคุ้มครองดูแลผูเ้ข้าร่วมการวิจัย กระบวนการขอความยินยอมเข้าร่วม
การวิจัย รวมถึงเอกสารช้ีแจงผู้เข้าร่วมการวิจัยและเอกสารการให้ความยินยอม โดยมีผลการพิจารณาตัดสิน ดังนี้ 
(1) รับรอง (2) รับรองในหลักการโดยแก้ไขเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะ (3) ยังไม่สมควรให้การรับรอง จนกว่าจะได้
แก้ไขหรือช้ีแจงเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะ และน าเข้าที่ประชุมอีกครั้ง หรือ (4) ไม่รับรอง 

2.2) คณะกรรมการฯ มีอ านาจหน้าที่ในการติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินการโครงการวิจัยที่มตทิี่ประชุมให้
ข้อสรุปว่าต้องติดตามความก้าวหน้าจนกว่าโครงการวิจัยนั้นจะสิ้นสุดลง โดยต้องติดตามไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้งต่อปี 
หรือมากกว่า ขึ้นอยู่กับระดับความเสี่ยงต่อผู้เข้าร่วมการวิจัย และประโยชน์ของงานวิจัย 

2.3) คณะกรรมการฯ มีอ านาจหน้าที่ขอให้มีการพักการวิจัยช่ัวคราวหรือยุติการรับรองโครงการวิจัย ในกรณี
ต่อไปนี ้

2.3.1) เกิดอันตรายต่อผู้เข้าร่วมการวิจัยโดยเหตุที่มิได้คาดคิดมาก่อน 
2.3.2) ผู้วิจัยจงใจไม่ปฏิบัติตามโครงการวิจัยที่ไดแ้จ้งไว้ตอ่คณะกรรมการฯ โดยไม่แจ้งเหตุผล หรือก่อให้เกิด

อันตรายต่อผู้เข้าร่วมการวิจัยอันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตามโครงการวิจัย 
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ในระหว่างการพักการวิจัยนี้ ผู้วิจัยจะไม่สามารถรับผู้เข้าร่วมการวิจัยรายใหม่ได้ และให้หยุด
กระบวนการวิจัยในผู้ที่รับเข้าร่วมการวิจัย แต่อาจอนุญาตให้ด าเนินการวิจัยที่ยังคงค้างอยู่ให้แล้วเสร็จกับผู้เข้าร่วม
การวิจัยรายเดิมได้ โดยเฉพาะในกรณีที่ผู้เข้าร่วมการวิจัยจ าเป็นต้องได้รับยา หรือกระบวนการวิจัยมีส่วนช่วยในการ
รักษาโรค โดยคาดว่าการด าเนินการวิจัยต่อจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้เข้าร่วมการวิจัย 

ระหว่างพักการวิจัยนี้ คณะกรรมการฯ จะท าการสอบสวนข้อมูลในทางลึกเกี่ยวกับการด าเนินงาน
ของผู้วิจัย และเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงที่เกิดขึ้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้เข้าร่วมการวิจัยและผู้วิจัย 
ก่อนที่จะประชุมลงความเห็นว่าจะให้การรับรองต่อหรือจะยุติการรับรองโครงการวิจัย คณะกรรมการฯ อาจขอให้
ผู้วิจัยปรับเปลี่ยนวิธีการวิจัย หรือเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมการวิจัยให้มากขึ้น ในกรณีที่จะ
ให้การรับรองการวิจัยต่อ 

หากคณะกรรมการฯ ลงความเห็นยุติการรับรองโครงการวิจัย จะแจ้งต่อผู้วิจัย ผู้ให้ทุนและ
ผู้บริหารระดับสูงของส่วนงาน ได้แก่ คณบดี/ผู้อานวยการสถาบัน รองอธิการบดีฝ่าย วิชาการและอธิการบดี 
โครงการที่คณะกรรมการฯ ยุติการรับรองแล้ว จะไม่สามารถด าเนินการต่อภายในมหาวิทยาลัยได้ 

2.4) คณะกรรมการฯ มีอ านาจหน้าที่ก าหนดข้อจ ากัดหรือเพิ่มมาตรการ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการ
ด าเนินการวิจัย ภายหลังจากท่ีพักการรับรองการวิจัยชั่วคราวแล้วพบว่าผู้วิจัยมิได้ปฏิบัติตามโครงการวิจัยที่ได้แจ้งไว้
ต่อคณะกรรมการฯ แต่มิได้เกิดผลเสียหายร้ายแรงต่อผู้เข้าร่วมการวิจัย 

2.5) คณะกรรมการฯ มีหน้าท่ีรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี (มิถุนายน – พฤษภาคม) ของคณะกรรมการฯ 
ต่อรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ภายในเดือนสิงหาคมของปีถัดไป 
3. ความรับผิดชอบ 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต มอบหมายให้คณะกรรมการฯ มีอ านาจหน้าที่ในการพิทักษ์ซึ่งสิทธิความ
ปลอดภัย และความเป็นอยู่ท่ีดีของผู้เข้าร่วมการวิจัย และชุมชนที่เข้าร่วมในโครงการวิจัย 
4. แผนภูมิ ขั้นตอนการด าเนินการและผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตอน การด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 ผู้มีอ านาจในการแต่งตั้งคณะท างานสรรหากรรมการ 
 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

2 จัดอบรมโครงการจริยธรรม 
 

คณะท างานฯ 

3 หลักจรยิธรรมที่คณะกรรมการฯ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ คณะท างานฯ 

4 องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ 
 

คณะท างานฯ 

5 คุณสมบัติของคณะกรรมการฯ 
 

คณะท างานฯ 
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6 ความหลากหลายของคณะกรรมการฯ 
 

คณะท างานฯ 

7 เงื่อนไขการแต่งตั้งและวาระการปฏิบัติงาน คณะท างานฯ 

8 การแต่งตั้งประธานคณะกรรมการฯและคณะกรรมการ อธิการบด ี

9 การแต่งตั้งรองประธานคณะกรรมการฯ ประธานฯ 
 

10 การแต่งตั้งกรรมการทดแทน และกรรมการ ประธานฯ 
 

11 การลาออก การพ้นต าแหน่ง และการแต่งตั้งทดแทน 
 

ประธานฯ 
 

12 การเสนอแต่งตั้งท่ีปรึกษาหรือผู้เชีย่วชาญ 
 

ประธานฯ 
 

13 หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ  
และเลขานุการฯ  

 

คณะกรรมการฯ 

14 คณะกรรมการจรยิธรรมฯ 
 

คณะกรรมการฯ 

15 การฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการฯ และเลขานุการ 
 

คณะกรรมการฯ และเลขานุการ 

16 องค์ประชุมของคณะกรรมการฯ 
 

ประธานฯ รองประธานฯ กรรมการ
และเลขานุการฯ 

17 การพิจารณาตดัสินของคณะกรรมการฯ ประธานฯ รองประธานฯ กรรมการ
และเลขานุการฯ 

 
5.ขั้นตอนการด าเนินการ 

5.1) ผู้มีอ านาจในการแต่งต้ังคณะกรรมการฯ 
อธิการบดีฯ เป็นผู้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่งประกอบด้วย ประธานฯ รองประธานฯ กรรมการและ

เลขานุการฯ กรรมการฯ และคณะกรรมการฯ โดยอธิการบดีฯ เป็นผู้คัดเลือกประธานฯ ด้วยตนเอง 
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5.2) ความสัมพันธ์กบัผู้วิจัย (The RSU-ERB’s Relationship with Research Investigators) 
หัวหน้าโครงการวิจัยจะน าเอกสารและข้อมลูทางอิเล็กทรอนิกส์ทีเ่กีย่วข้องมาติดต่อท่ีส านักงานจริยธรรมฯ 

ห้อง 504 ช้ัน 5 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลยัรังสติ 
คณะกรรมการฯ จะท าการติดต่อสื่อสารกับหัวหน้าโครงการวิจัย ในฐานะผู้รับผิดชอบการด า เนินงาน

ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยนั้น ๆ ตั้งแต่ขอการรับรองจากคณะกรรมการฯ ให้เรียบร้อยก่อนเริ่มด า เนินงาน 
การให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่จ าเป็น และรายงานผลการด าเนินงานรวมทั้งเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ตามระเบียบของคณะ
กรรมการฯ 

5.3) หลักจริยธรรมที่คณะกรรมการฯ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
เพื่อให้การด าเนินการวิจัยได้มาตรฐานสากล ซึ่งเป็นที่ยอมรับของนานาอารยประเทศ คณะกรรมการฯ จะ

ยึดถือปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดีของ International Conference on Harmonization (ICH), Guidance for 
Industries in Good Clinical Practice (GCP) และหลักจริยธรรมอื่น ๆ เป็นแนวทางในการทบทวนพิจารณาด้าน
จริยธรรมของโครงการวิจัยที่ด าเนินการวิจัยในคน และอ้างอิงหลักจริยธรรมการวิจัยในคน ดังนี้คือ 

1) แนวทางจริยธรรมการท าวิจัยในคนแห่งชาติ ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ. 2550 
2) Nuremberg Code  
3) Declaration of Helsinki (World Medical Association 1964, Revise 1975, 1983, 1989,1996, 

2000, 2008, 2013) 
4) World Medical Association. Declaration of Helsinki: Ethical Principles for Medical 

Research Involving Human Subjects. http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/ 
5) The Belmont Report 
6) International Ethical Guidelines for Biomedical Research Involving Human Subjects: The 

Council for International Research Involving Human Subjects: The Council for International 
Organization of Medical Sciences (CIOMS) in the Collaboration with World Health Organization 

7) กฎหมายไทยท่ีเกี่ยวข้อง เช่น 
- พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546, 2553 
- พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 
- ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

8) ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม (พ.ศ. 2549 หมวดที่ 9 การศึกษาวิจัย
และการทดลองในมนุษย์) 

9) จรรยาบรรณของนักวิจัย โดยสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
10) ศีลธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของสังคมไทย 

5.4) องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ 
คณะกรรมการฯ ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน (ICH GCP 3.2.1 ก าหนดไว้ 5 คน) 
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5.5) คุณสมบัติของคณะกรรมการฯ 
กรรมการฯ จะต้องมีคุณวุฒิและประสบการณ์ในศาสตร์แขนงต่าง ๆ ได้แก่ 
1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาบัตรทางด้านใดด้านหนึ่งดังต่อไปนี้ คือ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์

การแพทย์ สังคมศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ยกเว้น Layperson ซึ่งอาจเป็นตัวแทน
จากชุมชนหรือผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์เฉพาะด้านท่ีไม่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ (Non Scientific Member) 

2) ได้ผ่านการฝึกอบรมความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในคน และแขนงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ระเบียบวิธีวิจัย 
ICH - GCP เป็นต้น เพื่อให้เพียงพอที่จะประเมินโครงการวิจัยว่ามีความเหมาะสมที่จะด าเนินการในคน 

3) กรรมการฯ ใหม่ ต้องได้รับการปฐมนิเทศ (Orientation for New Board Member) และให้แนวทางการ
ด าเนินงานฯ (SOP) น าไปศึกษาด้วยตนเอง (SOP Learning) และเข้าสังเกตการณ์การประชุมของคณะกรรมการฯ 
(Training on the Job) จ านวน 3 ครั้ง และเข้ารับการศึกษาอบรมอย่างต่อเนื่อง ตามข้อ 5.13 

4) ในกรณีที่คณะกรรมการฯ มีความเกี่ยวข้องทางด้านการเงิน ด้านวิชาชีพ หรือด้านอื่นๆ กับโครงการที่
พิจารณา คณะกรรมการฯ ต้องเปิดเผยความเกี่ยวข้องเป็นลายลักษณ์อักษร และไม่ร่วมในการพิจารณา 

5) คณะกรรมการฯ ต้องลงนามในหนังสือการรับรองการรักษาความลับของโครงการที่เกี่ยวกับการพิจารณา
โครงการในท่ีประชุม ตั้งแต่เริ่มรับหน้าท่ี และแบบบันทึกการมีส่วนได้ส่วนเสีย (Conflict of Interest) 

5.6) ความหลากหลายของคณะกรรมการฯ 
เพื่อให้มีมุมมองที่กว้างขวางครอบคลุมทุกแง่ทุกมุมที่นักวิจัยอาจให้ความสนใจไม่เพียงพอ และอาจเกิด 

อันตรายต่อผู้เข้าร่วมวิจัยได้ คณะกรรมการฯ จึงมีความหลากหลาย ดังน้ี 
1) มีกรรมการฯ ท้ังเพศหญิง และเพศชาย 
2) มีกรรมการฯ ท่ีมีความรู้ทั้งทางวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 
3) มีกรรมการฯ ท่ีมีวัยวุฒิท่ีต่างกัน เพื่อเพิ่มมุมมองที่หลากหลายในการวิเคราะห์โครงการวิจัย 
4) มีกรรมการฯ จากภายนอก ที่เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานวิจัยในคน และมีประสบการณ์ใน

การเป็นกรรมการพิจารณาจริยธรรมงานวิจัยในคนมาก่อน  
  5.7) เง่ือนไขการแต่งต้ังประธานฯ รองประธานฯ กรรมการและเลขานุการ และคณะกรรมการฯ วาระการ
ปฏิบัติงาน และหน้าท่ีความรับผิดชอบ 

1) อธิการบดีฯ เป็นผู้ลงนามในค าสั่งแต่งตั้งเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีจดหมายแจ้งการได้รับแต่งตั้งหน้าที่
และความรับผิดชอบถึงผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นประธานฯ 

2) ประธานฯ เป็นผู้คัดเลือกรองประธานฯจากคณะกรรมการฯ ที่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีตามข้อ 5.10 ได้  
3) ประธานฯและรองประธานฯ เป็นผู้คัดเลือกเลขานุการที่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีตามข้อ 5.10 ได้  
4) การแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ลงนามในค าสั่งแต่งตั้งเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งมีจดหมายแจ้งการได้รับ

แต่งตั้ง หน้าที่และความรับผิดชอบถึงกรรมการฯ ที่ได้รับการแต่งตั้ง 
5) คณะกรรมการฯ มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งซ้ าตามความเหมาะสม 
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6) คณะกรรมการฯ ส่งประวัติและผลงาน (CV) พร้อมลงนามก ากับ เพื่อส านักงานฯ จัดเก็บในแฟ้มประวัติ
คณะกรรมการฯ 

5.8) การพ้นจากต าแหน่งและการแต่งต้ังทดแทน 
1) กรรมการฯ ที่ประสงค์จะลาออกออกก่อนครบวาระการปฏิบัติงาน ต้องยื่นหนังสือขอลาออกต่อประธานฯ 

และได้รับความเห็นชอบจากอธิการบดีฯ 
2) การพ้นจากต าแหน่ง นอกเหนือจากการครบวาระการปฏิบัติงาน ด้วยเหตุต่าง ๆ เช่น เสียชีวิต หรือลาออก

ก่อนครบวาระ หรือประธานฯ ขอให้ลาออก เช่น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม 
3) การแต่งตั้งทดแทนประธานฯ โดยประธานฯ คนก่อน จะเสนอรายชื่อประธานฯ ใหม่ ให้อธิการบดีฯ แต่งตั้ง 

โดยจะต้องด าเนินการแต่งตั้ง ภายใน 30 วันท าการ ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่เพื่อทดแทนผู้ที่พ้นหน้าที่ก่อนครบวาระ 
จะด ารงต าแหน่งเท่ากับเวลาที่เหลืออยู่ของผู้ด ารงต าแหน่งคนก่อน 

4) การแต่งตั้งทดแทนกรรมการฯ ประธานฯ จะเสนอช่ือกรรมการฯ ใหม่ ให้อธิการบดีฯ ลงนามในประกาศ
แต่งตั้ง ภายใน 30 วันท าการ กรรมการฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ จะด ารงต าแหน่งเท่ากับเวลาที่เหลืออยู่ของ
กรรมการฯ ผู้ด ารงต าแหน่งคนเดิม 

5.9) ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ 
เนื่องจากการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการฯ ต้องมีดุลยพินิจและวิจารณญาณในการใช้หลักการ เหตผุล 

กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ศีลธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคม รวมถึงหลักจริยธรรม ทั้งของใน
ประเทศและต่างประเทศ ในการพิจารณาโครงการวิจัย หรือเป็นผู้มีความรู้ความช านาญในเรื่องหนึ่งเรือ่งใดเป็นพิเศษ 
ฉะนั้น จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เข้ามาเป็น “ที่ปรึกษา” ของ
คณะกรรมการฯ ได้แก่ “อธิการบดีฯ” ในส่วนของ “ที่ปรึกษา” ท่านอื่นได้มาโดยประธานฯ เสนอช่ือผ่านอธิการบดีฯ 
เพื่อรับการแต่งตั้ง 

กรณีโครงการวิจัยมีความซับซ้อนต้องอาศัยความเห็นจากผู้เช่ียวชาญเฉพาะทาง  หรือเป็นโครงการที่มี
ความเสี่ยงสูงต่อผู้เข้าร่วมการวิจัย คณะกรรมการฯ เต็มชุดประชุมแล้วมีมติให้ขอความเห็นจากผู้เช่ียวชาญที่มิได้เป็น
คณะกรรมการฯ ในประเด็นวิทยาศาสตร์และจริยธรรมต่อโครงการวิจัย โดยมีเง่ือนไข ดังนี ้

1) ผู้เชี่ยวชาญ อาจเป็นผู้เช่ียวชาญทางด้านการแพทย์ สถิติ สังคมศาสตร์ กฎหมาย จริยธรรม ศาสนา ฯลฯ 
ตามที่คณะกรรมการฯ เห็นสมควร 

2) ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการวิจัย อีกทั้งยังเป็นผู้ที่สามารถรักษาความลับของโครงการวิจัยได้ 
3) ต้องลงนามในหนังสือการรับรองการรักษาความลับของโครงการวิจัย และผลการพิจารณาจากท่ี 

ประชุม ข้อมูลเกี่ยวกับอาสาสมัคร และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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5.10) หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ 
หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ มีดังนี ้
1) ประธานฯ มีหน้าที่และความรบัผิดชอบ ดังนี ้

1.1) ก าหนดรายชื่อกรรมการฯ ผู้รับผิดชอบทบทวนพิจารณาโครงร่างวิจัยตามความเหมาะสมส าหรับ
โครงการที่มีความเสี่ยงมากกว่าความเสี่ยงต่ า ที่สมควรพิจารณาโดยที่ประชุมกรรมการทั้งคณะ (Full Board 
Review) และส าหรับโครงการวิจัยที่มีความเสี่ยงต่ า สมควรพิจารณาโดยวิธีเร่งด่วน (Expedited Review) จะ
มอบหมายให้กรรมการฯ ผู้มีประสบการณ ์(Expedited Reviewer) โดยค านึงถึงความรู้ความช านาญของกรรมการฯ 
ที่เหมาะสมกับโครงการวิจัยนั้น ประธานฯ อาจมอบหมายหน้าที่นี้แก่รองประธานฯ หรือกรรมการและเลขานุการฯ 
ได้ กรณีมีภารกิจ 

1.2) ท าหน้าที่ทบทวนโครงการวิจัยประเภท Exemption Review, Expedited Review และ Full 
Board Review ตามความเหมาะสม ประธานฯ อาจมอบหมายหน้าที่น้ีแก่รองประธานฯ หรือกรรมการฯ ได้ 

1.3) ด าเนินการประชุมตามระเบยีบวาระการประชุมที่ตั้งไว ้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและม ี
ประสิทธิภาพ โดยประธานฯ อาจมอบหมายหน้าที่นี้แกร่องประธานฯ หรือกรรมการฯ ที่เหมาะสม หากประธานฯ 
ติดภารกิจไม่สามารถเข้าประชุมได้ตามก าหนด 

1.4) ลงนามในเอกสารส าคัญดังตอ่ไปนี ้
- จดหมายแจ้งผลการพิจารณาโครงการวิจัยจากที่ประชุม ผลการพจิารณารับรองโครงการวิจัย 
- เอกสารรับรองโครงการวจิัย (COA : Certificate of Approval) 
- เอกสารส าคัญอื่นๆ ของคณะกรรมการฯ เช่น จดหมายเชิญประชุมฯ บันทึกขอเสนอแต่งตั้ง

คณะกรรมการฯ ฯลฯ 
1.5) เป็นผู้คัดเลือกกรรมการฯ ใหม ่เสนอช่ือให้อธิการบดีฯ แต่งตั้งและลงนามในค าสั่งแต่งตั้งเป็นลาย

ลักษณ์อักษร โดยมีจดหมายแจ้งการได้รับแต่งตั้ง หน้าท่ีและความรับผิดชอบถึงกรรมการฯ ใหม ่
1.6) เป็นผู้เสนอแต่งตั้งบุคคลเป็นคณะอนุกรรมการฯ เพื่อท าหน้าที่ต่างๆ ตามความจ าเป็น เช่น 

คณะอนุกรรมการเยี่ยม ส ารวจหน่วยวิจัย เมื่อมีเหตุ (For-cause Site Visit)  
1.7) เสนอรายชื่อประธานฯ ใหม ่กรณีแต่งตั้งทดแทนก่อนครบวาระ เสนออธิการบดีฯ ลงนามแต่งตั้ง 
1.8) เสนอรายชื่อคณะกรรมการฯ ชุดใหม่ ก่อนชุดปัจจุบันครบวาระ ภายใน 60 วันท าการ เพื่อความ

ต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน ถึงอธิการบดีฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ชุดใหม่ และลงนามในคาสั่งแต่งตั้ง
เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมท้ังมีจดหมายแจ้งการได้รับแต่งตั้ง หน้าท่ี และความรับผิดชอบถึงกรรมการฯ ชุดใหม่ 

2) รองประธานฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี ้
2.1) ด าเนินการประชุมแทนประธานฯ ในกรณีที่ประธานฯ ติดภารกจิไมส่ามารถเข้าประชุมได ้
2.2) ลงนามแทนประธานฯ ในเอกสารส าคัญต่างๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมายจากประธานฯ 
2.3) ท าหน้าท่ีคัดกรองโครงการวจิัยประเภทต่าง ๆได้แก ่Exemption Review, Expedited Review 

และ Full Board Review ตามความเหมาะสม  
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2.4 ก าหนดรายชื่อกรรมการฯ ผู้รับผดิชอบทบทวนพิจารณาโครงร่างวิจยัตามความเหมาะสม เพื่อ
พิจารณาจริยธรรมของโครงการ ตามประเภทของงานวิจัยต่าง ๆ  

2.5   รับมอบหมายให้ปฏิบตัิหน้าที่อ่ืน ๆ แทนประธานฯ หากประธานฯ ไมส่ามารถปฏิบตั ิ
หน้าท่ีได ้

3) เลขานุการฯ  มีหน้าที่และความรับผดิชอบ ดังนี ้
3.1) ตรวจรับโครงงานวิจัยใหม่ที่เสนอเพื่อพิจารณา ลงรหัสโครงการวิจัย บันทึกลงฐานข้อมูลโปรแกรม

คอมพิวเตอร์    
3.2) ท าหน้าท่ีคัดกรองโครงการวจิัยประเภทต่าง ๆได้แก ่Exemption Review, Expedited Review 

และ Full Board Review ตามความเหมาะสม  
3.3) ก าหนดรายชื่อกรรมการฯ ผูร้ับผิดชอบทบทวนพิจารณาโครงรา่งวิจัยตามความเหมาะสม เพื่อ

พิจารณาจริยธรรมของโครงการ ตามประเภทของงานวิจัยต่าง ๆ  
3.4) จัดตารางการประชุม ท าจดหมายเชิญประชุม วาระการประชุม และสรุปรายงานการประชุม   
3.5)  การติดตามความก้าวหน้าของโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองแล้วเข้าวาระประชุม  น าเสนอ

รายงานเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์ของโครงการวิจัยต่าง ๆ ต่อที่ประชุม และแจ้งมติที่ประชุมแก่ผู้วิจัย 
3.6) น าเสนอการปรับเปลี่ยนโครงการวิจัยแก่ท่ีประชุม และแจ้งมติที่ประชุมแก่ผู้วิจัย 
3.7) สรุปรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย การแจ้งปิดโครงการวิจัย หรือการขอต่ออายุหนังสือ

รับรองโครงการวิจัยส าหรับปถีัดไป แจ้งแก่ท่ีประชุม และด าเนินการตามมติที่ประชุม 
3.8) รวบรวมความเห็นของที่ประชุม และท าบันทึกแจ้งนักวิจัยให้ด าเนินการเสนอต่อประธานฯ 3.6) 

ตรวจสอบความถูกต้อง และความเรียบร้อยของรายงานการประชุม ซึ่งพิมพ์โดยเลขานุการฯ/เจ้าหน้าท่ีฯ 
3.9) จัดเก็บเอกสาร และบันทึกข้อมูลลงไฟล์อิเล็กทรอนิกส์   
3.10) ปฏิบัติหน้าท่ีแทนประธานฯ /รองประธานฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

4) กรรมการฯ มีหน้าที่และความรับผดิชอบ ดังนี ้
4.1) พิจารณาทบทวนโครงการวิจัยที่ได้รับมอบหมาย หากมี Conflict of Interest ต้องแจ้งให้

ประธานทราบและส่งเอกสารคืนโดยเร็ว พร้อมสรุปความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรลงในแบบประเมินผล
โครงการวิจัย ที่เลขานุการฯ /เจ้าหน้าที่ฯ จัดส่งให้พร้อมกับเอกสารที่จ าเป็นอื่น ๆ และเตรียมน าเสนอในที่ประชุม
ตามวาระที่ก าหนด 

4.2) กรรมการผู้พิจารณาหลัก (Primary Reviewer) ควรเข้าประชุมตามที่ก าหนดไว้ เพื่อน าเสนอ
โครงการวิจัย และความเห็นต่อที่ประชุมในฐานะ Primary Reviewer หากไม่สามารถเข้าประชุมได้เนื่องจากติด
ภารกิจ หรือติดราชการ ขอให้ส่งแบบประเมินโครงการวิจัยฯ กลับมายังส านักงานฯ ก่อนวันประชุมล่วงหน้า 2 วัน 
เพื่อให้เลขานุการฯ /เจ้าหน้าที่ฯ จัดเตรียมความเห็นเพื่อน าแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และกรณีที่กรรมการผู้พิจารณา
หลักไม่มาทั้ง 2 คน ประธานฯ หรือกรรมการท่านอื่นที่ประธานฯ มอบหมาย จะเป็นผู้น าเสนอผลการพิจารณาในที่
ประชุม 
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4.3) พิจารณาทบทวนโครงการต่อเนื่อง เช่น การปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการวิจัย รายงานการ
เบี่ยงเบนจากโครงการวิจัย กรณีที่มีผลกระทบตอ่ผู้เข้ารว่มการวิจัย และรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการวิจัย
ชนิดร้ายแรง เป็นต้น 

4.4) หากกรรมการฯ มีความจ าเป็นจะต้องเข้าประชุมล่าช้ากว่าเวลาที่ก าหนด หรือจะต้องออกจากที่
ประชุมก่อนสิ้นสุดการประชุม ขอให้กรรมการฯ แจ้งแก่ประธานฯ ล่วงหน้าเพื่อให้สามารถด าเนินการประชุมได้อย่าง
ครบองค์ประชุม (Quorum) ตลอดระยะเวลาการประชุม 

4.5) เข้ารับการอบรมหรือศึกษาต่อเนื่องด้านจริยธรรมการวิจัยในคน อย่างน้อย 2 ปี/ครั้ง 
4.6) เก็บรักษาเอกสารโครงการวิจัย รายงานการประชุมของคณะกรรมการฯ เป็นความลับ และลบ

ไฟล์ที่ได้รับหลังการพิจารณาตัดสินครั้งสุดท้าย 
4.7) ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ทุกต าแหน่งหน้าที่นั้น เป็นงานที่ต้องทุ่มเททั้งก าลังกาย

และก าลังปัญญา ในการท าหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อนักวิจัย ผู้เข้าร่วมวิจัย และสถาบัน ในอันที่จะรับรองและ
ติดตามดูแลให้การวิจัยในมหาวิทยาลัยรังสิต เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรมการวิจัย เพื่อสวัสดิภาพของ
ผู้เข้าร่วมการวิจัย และเพื่อธ ารงไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีของมหาวิทยาลัยรังสิต การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวในกรณีที่
กรรมการฯ เป็นข้าราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัยรังสิต จะต้องได้รับการคิดภาระงานเป็นช่ัวโมงที่ได้ปฏิบัติจริง 
ตามที่ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในจดหมายแจ้งการได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการฯ จากอธิการบดีฯ 

5.11) การฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการฯ 
เพื่อให้การด าเนินงานของคณะกรรมการฯ ทุกท่านได้มาตรฐานสม่ าเสมอ และเป็นธรรมกับทุก

โครงการวิจัยที่ได้รับการเสนอเข้ามา กรรมการฯ ใหม่จะต้องได้รับความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในคน และมีการ
ช้ีแจงให้ทราบแนวทางการด าเนินงานของคณะกรรมการฯ เป็นอย่างดี  

นอกจากการให้ความรู้แก่กรรมการฯ ใหม่แล้ว คณะกรรมการฯ ยังมีหน้าที่ติดตามให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง
กับกรรมการฯ ทั้งคณะ เพื่อให้ทราบการปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงานของคณะกรรมการฯ ติดตามการ
เปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบ ประเด็นที่ละเอียดอ่อนทางจริยธรรมการวิจัยที่ก าลังเป็นปัญหาหรืออาจก่อให้เกิด
ปัญหาในอนาคต รวมทั้งความเคลื่อนไหวในด้านจริยธรรมการวิจัยของนานาชาติ เพื่อให้กรรมการฯ ทุกท่านมีความรู้
ที่ทันสมัยสามารถน าความรู้ที่ได้มาประกอบการพิจารณาได้รอบคอบยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นการรักษามาตรฐานและ
รับประกันคุณภาพในการพิจารณาของคณะกรรมการฯ อีกทางหนึ่งด้วย โดยจะต้องเข้ารับการอบรมด้านจริยธรรม
การวิจัยในคน อย่างน้อย 2 ปี/ครั้ง 

วิธีการให้ความรู้แก่คณะกรรมการฯ ได้แก ่
1) ปฐมนิเทศกรรมการฯ ใหม่ (Orientation for New Board Member) และมอบแนวทางการ

ด าเนินงานฯ (SOP) ใช้ศึกษาด้วยตนเอง 
2) จัดอบรมเพื่อให้ทราบแนวทางการดาเนินงานของคณะกรรมการฯ (SOP Training) ทุกครั้งท่ีมีการ

ปรับเปลีย่น SOP ซึ่งจะต้องมีการทบทวน SOP เป็นระยะทุก 3 ปี หรือตามความเหมาะสม 
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3) จัดสัมมนาในหัวข้อท่ีน่าสนใจในท่ีประชุมคณะกรรมการฯ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้งเพ่ือให้กรรมการฯ ทุก
ท่านได้รับความรู้ อีกท้ังยังเปิดโอกาสให้กรรมการฯ ไดส้นทนาแลกเปลี่ยนความรู้ และปัญหาที่ประสบในการ
พิจารณาโครงการ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการดาเนินงานอีกทางหนึ่งด้วย 

5) แจกจ่ายเอกสารบทความด้านจริยธรรมการวิจยัให้แก่กรรมการฯ เป็นครั้งคราวตามความเหมาะสม 
6) สนับสนุนให้กรรมการฯ ได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุม สัมมนา ด้านจริยธรรมการวิจัยในคน ที่จัดขึ้น

ภายในประเทศ และต่างประเทศ โดยมหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
5.12) ค่าตอบแทนที่คณะกรรมการฯได้รับ 

1) กรรมการฯ จะได้รับค่าตอบแทนในการพิจารณาโครงการวิจัยทุกประเภทที่ต้องน าเข้าประชุม เพื่อลง
ความเห็นและในการน าเสนอในที่ประชุม เรื่องละ 500 บาท และได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 500 บาท 

2) ผู้เชี่ยวชาญที่คณะกรรมการฯ ขอให้ช่วยพิจารณาให้ความเห็นเป็นกรณีพิเศษ จะได้รับค่าตอบแทนครั้ง
ละ 500 บาท 

3) กรรมการฯ ที่เป็นบุคคลภายนอกจะไดร้ับค่าตอบแทนในการเข้าประชุมครั้งละ 1,000 บาท โดย
ค่าตอบแทนท่ีกรรมการฯไิดร้ับนี้ มิไดเ้กี่ยวเนื่องกับการลงความเห็นในการพิจารณาโครงการแต่อย่างใด 

5.13) องค์ประชุมของคณะกรรมการฯ 
องค์ประชุมของคณะกรรมการฯ ต้องประกอบด้วยจ านวนกรรมการฯ ไม่น้อยกว่า 5 คน โดยม ี
1) กรรมการฯ ทั้งเพศหญิง และเพศชาย 
2) กรรมการฯ อย่างน้อย 2 คน ที่มีคุณวุฒิทั้งทางวิทยาศาสตร ์และสังคมศาสตร ์
3) กรรมการฯ ที่มีความรู้ หรือประสบการณ์ในวิชาชีพ ศาสตร์สาขาท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยที่พิจารณา 

5.14) การพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการฯ 
การพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการฯ ใช้ฉันทามติ/มติเป็นเอกฉันท์ (Consensus) ในกรณีที่กรรมการฯ 

มีความเห็นหรือหากความคิดเหน็ไมเ่ป็นเอกฉันท์ จะต้องด าเนินการลงมติ (Vote) ด้วยการให้กรรมการฯ ในที่ประชุม
แต่ละท่านยกมือสนับสนุนผลการพิจารณา และถือความเห็นส่วนใหญ่เป็นมติของที่ประชุม และให้ระบุเหตุผลใน
รายงานการประชุมในการลงมติพิจารณารับรองหรือไม่รับรองโครงการวิจัยจะต้องมีเง่ือนไข ดังนี ้

1) กรรมการฯ ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องมีอย่างน้อย 5 คน ทั้งเพศหญิง และเพศชาย 
2) จะต้องมีกรรมการฯ ทางด้านวิทยาศาสตร์ อย่างน้อย 1 คน หากเป็นการศึกษาวิจัยทางชีวเวชศาสตร์ 

(Biomedical Research) และจะต้องมีกรรมการฯ ทางด้านสังคมศาสตร์ อย่างน้อย 1 คน หากเป็นการศึกษาวิจัย
ทางด้านสังคมศาสตร์ จะต้องมีกรรมการที่มีความรู้หรือประสบการณ์ในวิชาชีพศาสตร์/สาขาที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการวิจัยที่พิจารณา 

3) ผู้มีสิทธ์ิออกเสียงได้ คือ ผู้ที่อยู่ในท่ีประชุมเท่าน้ัน 

6. ค ำนิยำม 
กำรรักษำควำมลบั การไม่เปิดเผยข้อมูลอันเกี่ยวข้องกับข้อมูลในโครงการวิจัย การพิจารณาของที่ประชุม

คณะกรรมการฯ และข้อมลูอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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คณะกรรมกำรฯ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน ที่มีหน้าท่ีหลัก คือ รับผดิชอบในการปกป้องสทิธิ
ความปลอดภัย และสุขภาพและความเป็นอยู่ท่ีดีของอาสาสมัครที่ร่วมในการวิจัยทางคลินิก 

IEC (Independent Ethics Committee) (อ้างอิงจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง
สาธารณสุข ISBN: 974-8044-95-5) หมายถึง กลุ่มบุคคลที่ท างานเป็นอิสระ (ในรูปคณะกรรมการระดับสถาบัน 
ภาคี ประเทศ หรือระหว่างประเทศ) ประกอบด้วย บุคลากรทางการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ และบุคคลอื่นที่ไม่ใช่
บุคลากรทางการแพทย์หรือนักวิทยาศาสตร์ มีหน้าที่สร้างความมั่นใจว่าสิทธิ ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดี
ของอาสาสมัครในการวิจัย ได้รับการคุ้มครองและให้การรับประกันแก่สาธารณชนว่าผู้เข้าร่วมการวิจัยได้รับการ
คุ้มครองจริง โดยอย่างน้อยควรท าหน้าที่พิจารณาทบทวนและ/หรือให้ความเห็นชอบโครงการวิจัย ความเหมาะสม
ของผู้วิจัย สถานที่ท าการวิจัยตลอดจนวิธีการ รวมทั้งเอกสารที่จะใช้ขอความยินยอม และบันทึกความยินยอมจาก
ผู้เข้าร่วมวิจัย คณะกรรมการฯ นี้อาจมีความเห็นแตกต่างในสถานภาพทางกฎหมาย องค์ประกอบ หน้าที่ การ
ปฏิบัติงาน และข้อก าหนดของระเบียบกฎหมายของแต่ละประเทศ แต่การท าหน้าที่คณะกรรมการนี้ควรสอดคล้อง
กับ GCP 

Independent Ethics Committee (IEC) - อ้างอิงจาก ICG GCP E6 (R1) 1996 An independent 
body (a review board or a committee, institutional, regional, national, or supranational). 
Constituted of medical professionals and non-medical members, whose responsibility it is to 
ensure the protection of the rights, safety and well-being of human subjects involved in a trial 
and to provide public assurance of that protection, by, among other things, reviewing and 
approving / providing favourable opinion on, the trial protocol, the suitability of the 
investigator(S), facilities, and the methods and material to be used in obtaining and documenting 
informed consent of the trial subjects.  

The legal status, composition, function, operations and regulatory requirement pertaining 
to Independent Ethics Committee may differ among countries, but should allow the Independent 
Ethics Committee to act in agreement with GCP as described in this guideline. 

ICH = International Conference on Harmonization อ้างอิงจาก ICH GCP E6 (R1) 1996 (อ้างอิง 
จากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ISBN: 974-8044-95-5) หมายถึง การประชุม
นานาชาติเพื่อวางแนวทางให้มีมาตรฐานเพียงหนึ่งเดียว สาหรับการศึกษาวิจัยทางคลินิกของประเทศในสหภาพยุโรป 
ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเอื้อให้หน่วยงานควบคุมระเบียบกฎหมาย ยอมรับข้อมูลทางคลินิกของกันและกัน 
แนวปฏิบัตินี้พัฒนาขึ้นโดยพิจารณาจากการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดีที่ใช้อยู่ในสหภาพยุโรป  ญี่ปุ่น และ
สหรัฐอเมริกา รวมทั้งแนวปฏิบัติจากประเทศออสเตรเลีย แคนาดา กลุ่มประเทศนอร์ดิค และ องค์การอนามัยโลก 
หลักการที่ก าหนดในแนวปฏิบัตินี้อาจประยุกต์ใช้กับการสืบค้นทางคลินิกอ่ืนๆ ซึ่งจะมีผล 
ต่อความปลอดภัย และความเป็นอยู่ท่ีดีของอาสาสมัคร 
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Structure and Administration of the RSU-ERB 
 

The objective of this ICH GCP Guideline is to provide a unified standard for the European 
Union (EU), Japan and the United States to facilitate the mutual acceptance of clinical data by 
the regulatory authorities in these jurisdictions. 

The guideline was developed with consideration of the current good practices of the 
European Union, Japan, and the United States, as well as those of Australia, Canada, the Nordic 
countries and the world Health Organization (WHO). The principles established in this guideline 
may also be applied to other clinical investigation that may have an impact on the safety and 
well-being of human subjects. 

GCP = Good Clinical Practice การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (Good Clinical Practice: GCP) 
(อ้างอิงจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ISBN: 974-8044-95-5) หมายถึง 
มาตรฐานสาหรับการวางรูปแบบ การด าเนินการ การปฏิบัติ การก ากับดูแล การตรวจสอบ การบันทึก การวิเคราะห์ 
และการรายงานการวิจัยทางคลินิก ซึ่งให้การรับประกันว่าทั้งข้อมูลและผลที่รายงานนั้น น่าเช่ือถือและถูกต้อง และ
รับประกันว่าสิทธ ิบูรณภาพ (integrity) รวมทั้งความลับของผู้เข้าร่วมการวิจัยจะได้รับการคุ้มครอง 

Good Clinical Practice (GCP) is an international ethical and scientific quality standard for 
designing, conducting, recording and reporting trials that involve the participation of human 
subjects. Compliance with this standard provides public assurance that the rights, safety and 
well-being of trial subjects are protected, consistent with the principles that have their origin in 
the Declaration of Helsinki, and that the clinical trial data are credible. 

Subject (Research Subjects) ผู้เข้าร่วมวิจัย หมายถึง ผู้เข้าร่วมวิจัยในฐานะผู้ที่ได้รับหรือใช้
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการวิจัย เช่น ยา หรือเครื่องมือทางการแพทย์ หรือเป็นกลุ่มควบคุมซึ่งได้รับการปฏิบัติใน
กระบวนการวิจัยที่แตกต่างกัน มีความหมายเช่นเดียวกับ Research Participants 

Subject/Trial Subject – อ้างอิงจาก ICH GCP E6 (R1) 1996 An individual who participants in 
a clinical trial, either as a recipient of the investigational product(s) or as a control. 

Food and Drug Administration (FDA) 
FDA หมายถึง หน่วยงานท่ีดูแลด้านความปลอดภัยของอาหารและยาของแต่ละประเทศ ส าหรับประเทศ

ไทยเรียกว่า ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ้างอิงจาก www.fda.moph.go.th) เป็นส่วนราชการใน

กระทรวงสาธารณสุข มีหน้าที่ในการปกป้องและคุ้มครองสุขภาพของประชาชนจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
โดยผลิตภัณฑ์สุขภาพเหล่านั้นต้องมีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย มีการส่งเสริมการบริโภคที่ถูกต้องด้วยข้อมูล
วิชาการที่มีหลักฐานเชื่อถือได้ และมีความเหมาะสม เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัยและสม
ประโยชน์ โดยมีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
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Structure and Administration of the RSU-ERB 
1. ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร กฎหมายว่าด้วยยา กฎหมายว่าด้วยเครื่องส าอาง กฎหมายวา่

ด้วยวัตถุอันตราย กฎหมายว่าด้วยวัตถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท กฎหมายว่าด้วยยาเสพตดิให้โทษ กฎหมายว่า
ด้วยเครื่องมือแพทย ์กฎหมายว่าดว้ยการป้องกันการใช้สารระเหย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

2. พัฒนาระบบและกลไก เพื่อให้มีการด าเนินการบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่ในความรับผิดชอบ 
3. เฝ้าระวัง ก ากับและตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ สถานประกอบการ และการโฆษณา

รวมทั้งผลอันไม่พึงประสงค์ของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนมีการติดตามหรือเฝ้าระวังข้อมูลข่าวสารด้าน ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
จากภายในประเทศ และภายนอกประเทศ 

4. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และระบบงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

5. ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริโภคให้มีศักยภาพในการเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง  เหมาะสม
ปลอดภัย และคุ้มค่า รวมทั้งเพื่อให้ผู้บริโภคนั้นมีการร้องเรียนเพื่อปกป้องสิทธิของตนเองได้ 

6. พัฒนาและส่งเสริมการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคดา้นผลติภณัฑ์สขุภาพ โดยการมีส่วนร่วมของภาครฐั 
ภาคเอกชน ประชาชน และเครือข่ายประชาคมสุขภาพ 

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
หรือตามที่กระทรวง หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

FDA (Food and Drug Administration) อ้างอิงจาก www.hhs.gov is an agency within the 
Department of Health and Human Services, United State of America. The FDA’s organization consists of 
the Office if the Commissioner and four directorates overseeing the core functions of the agency: 
Medical Products and Tobacco, Foods, Global Regulatory Operations and Policy, and Operations. 

Department of Health and Human Service (DHHS) 
DHHS หมายถึง หน่วยงานของรัฐบาลอเมริกันท่ีมีหน้าที่ดูแลและให้บริการสิ่งที่จ าเป็นด้านสุขภาพแก่ชาว

อเมริกัน เช่น ให้การประกันสุขภาพ ที่เรียกว่า โครงการ Medicare and Medicaid ส าหรับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การวิจัยในคน มีหน่วยงานท่ีเป็นผู้ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยด้านชีวการแพทย์ เช่น National Institute of Health  

(NIH), Center of Disease Control and Prevention (CDC) หน่วยงานที่ดูแลด้านความปลอดภัยของ
อาหารและยา คือ Food and Drug Administration (FDA) และหน่วยงานที่กากับดูแลการวิจัยในคนโดยตรง คือ 
Office of Human Research Protection (OHRP) 

The Department of Health and Health Services (DHHS) อ้างอิงจาก www.hhs.gov is the 
States government’ s principal agency for protecting the health of all Americans and providing 
essential human services, especially for those who are least able to help themselves. 

HHS represents almost a quarter of all federal outlays, and it administers more grant 
dollars than all other federal agencies combined. HHS’ Medicare program is the nation’s largest 
health insurer, handling more than 1 billion claims per year. Medicare together provides health 
care insurance for one in four Americans. 
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Structure and Administration of the RSU-ERB 
HHS works closely with state and local governments, and many HHS-funded services are 

provided at the local level by state of country agencies, or through private sector grantees. The 
Department’s programs are administered by 11 operating divisions, including eight agencies in the 
U.S. Public Health Service and three human services agencies. The Department includes more 
than 300 programs, covering a wide spectrum of activities. In addition to the services they deliver, 
the HHS programs provide for equitable treatment of beneficiaries nationwide, and they enable 
the collection of national health and other data. 

The Office for Human Research Protections (OHRP) provides leadership in the 
protection of the rights, welfare, and wellbeing of subjects involved in research conducted or 
supported by the U.S. Department of Health and Human Services (HHS). OHRP is part of the 
Office of the Assistant Secretary for Health (OASH) in the Office of the Secretary (OS), U.S. 
Department of Health and Human Services. 

OHRP provides clarification and guidance, develops educational programs and materials, 
maintains regulatory oversight, and provides advice on ethical and regulatory issues in biomedical 
and behavioral (SACHRP) which advises the HHS Secretary on issues of human subject 
protections. 
7. เอกสารอ้างองิ 
World Health Organization, Operational Guidelines for Ethics Committees that Review 

Biomedical Research, 2000. 
Guideline for Good Clinical Practice E6(R1). ICH Harmonized Tripartite Guideline. Current Step 4 

Version, Dated 10 June 1996. International Conference on Harmonization of Technical 
Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use. 

ค าประกาศเฮลซิงกิของแพทยสมาคมโลก หลักจรยิธรรมสาหรับการศึกษาวิจัยทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับ 
มนุษย ์กองควบคุมยา ส านักงานคระกรรมการอาหารและยา (Declaration of Helsinki) 

The National and International Ethical Guidelines for Biomedical Research Involving Human 
Subjects (CIOMS) 

แนวทางจริยธรรมการท าวิจัยในคนแห่งชาติ ชมรมจริยธรรมการวิจยัในคนในประเทศไทย พ.ศ. 2550 
แนวปฏิบัติและประเด็นพิจารณาทางชีวจริยธรรมด้านการท าวิจยัทางวิทยาศาสตร์การแพทยส์มัยใหมท่ี่ 

เกี่ยวข้องกับมนุษย์ (แนวปฏิบัติการวิจัยทางพันธุกรรม แนวปฏิบัติการวิจัยด้านสเต็มเซลล์ในมนุษย ์ 
แนวปฏิบัติการจัดท าข้อตกลงการใช้ตัวอย่างทางชีวภาพเพื่อการวิจัยระหว่างสถาบัน พ.ศ. 2545  

หลักจรยิธรรม The Belmont Report สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย ์2551. 
ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2549 หมวด 9 การศึกษาและการทดลอง

ในมนุษย์ ข้อ 47, 48, 49, 50, 51 
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RSU-ERB 03/1.0R มาตรการรักษาความลับและการจดัการกับการมีส่วนได ้
ส่วนเสยีกับโครงการวิจัย 

Confidentiality Agreement and Conflict of Interest Management 
 

บทที่ 3 
มาตรการรักษาความลับและการจัดการกับการมีส่วนได้ ส่วนเสียกับโครงการวิจัย 
Confidentiality Agreement and Conflict of Interest Management 

 
1. วัตถุประสงค ์

เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้อ่าน เข้าใจ ยอมรับ และลงนามในหนังสือรับรองการรักษาความลับเกี่ยวกับ
โครงการวิจัย อันเกี่ยวข้องกับข้อมูลในโครงร่างการวิจัย และเพื่อให้การพิจารณาโครงร่างการวิจัยเป็นไป ตามหลัก
จริยธรรมปราศจากขัดแย้งทางผลประโยชน์ของคณะกรรมการฯ 
2. ขอบเขต 

วิธีด าเนินการมาตรฐาน จะครอบคลุมถงึ การจัดการรักษาความลับและการจัดการกับการมีส่วนได้สว่นเสีย
ของกรรมการฯ กับโครงการวิจัย ด้านผลประโยชน์ ด้านการมีส่วนได้ส่วนเสียทางการเงิน (Financial Conflict of 
Interest) ด้านการมีส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่เกี่ยวข้องทางการเงิน (Non-financial Conflict of Interest) เอกสารการ
รักษาความลับการรักษาความลับข้อมูลของคณะกรรมการฯ ในการพิจารณาโครงการวิจัย และการป้องกันการ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ของคณะกรรมการฯ 
3. ความรับผิดชอบ 

กรรมการฯ ทุกคนต้องอ่านเข้าใจ ยอมรับ และลงนามในหนังสือรับรองการรักษาความลับเกี่ยวกับ
โครงการวิจัยของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยรังสิต ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน พร้อมทั้งยอมรับ
และปฏิบัติตามแนวทางที่ระบุในวิธีด าเนินการมาตรฐานเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของคณะ
กรรมการฯ ในการพิจารณาโครงร่างการวิจัย 
4. แผนภูมิ ขั้นตอนการด าเนินการและผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตอน การด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 ความคุ้มครองทางกฎหมายส าหรบักรรมการฯ 
 

ผู้อ านวยการส านักงานนิติการ 
มหาวิทยาลยัรังสติ 

2 การจัดการกับการมีส่วนได้ส่วนเสยีกับโครงการวจิัย 
 

คณะกรรมการฯ/ผู้วิจยั 

3 มาตรการการรักษาความลับของโครงการวิจัย คณะกรรมการฯ และเลขานุการฯ /เจ้า
หน้าท่ีฯ  

 
5. ขัน้ตอนด าเนินการ 

5.1) ความคุ้มครองทางกฎหมายส าหรับกรรมการฯ 
คณะกรรมการฯ มีสิทธิได้รับความคุม้ครองทางกฎหมายจากมหาวิทยาลัย หากมีการฟ้องร้อง เนื่องมาจาก

การปฏิบัติงานในหน้าที่ของกรรมการฯ อย่างเที่ยงตรงและปราศจากอคติ 
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RSU-ERB 03/1.0 มาตรการรักษาความลับและการจดัการกับการมีส่วนได ้
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Confidentiality Agreement and Conflict of Interest Management 

 
5.2) การจัดการกับการมีส่วนไดส้ว่นเสียกับโครงการวิจยั 

ส าหรับกรรมการจริยธรรมฯ ลงนามในแบบบันทึกการมีส่วนได้ส่วนเสีย (Conflict of Interest) ส าหรับกรรมการ
จริยธรรมฯ ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยรังสิต (Ethics Review Board (RSU-ERB)    
ซึ่งเลขานุการฯ /เจ้าหน้าที่ฯ  จะเก็บเอกสารไว้ ในแฟ้มประวัติขอกรรมการฯ ทุกคน 

5.2.1) การมีส่วนได้ส่วนเสียทางการเงิน (Financial Conflict of Interest) ได้แก่ กรณีต่อไปนี้ 
- กรรมการฯ หรือคู่สมรส มีส่วนได้ส่วนเสียทางการเงินกับผู้ให้ทุนที่เป็นบริษัทเอกชน เช่น 

บริษัทผู้ผลิตเวชภัณฑ์ หรือเครื่องมือทางการแพทย์ในรูปแบบที่เป็นหุ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าและ
สิทธิบัตรหรือได้รับการสนับสนุนทางการเงินในรูปแบบอ่ืน เช่น เป็นที่ปรึกษาหรือเป็นวิทยากรของบริษัท 

- กรรมการฯ หรือคู่สมรสมีส่วนได้ส่วนเสียกับนักวิจัย ในรูปแบบที่หุ้นส่วนมีส่วนได้ส่วนเสียทาง
การเงินท่ีเกี่ยวขอ้งกับเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตร 

5.2.2) การมีส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่เกี่ยวข้องทางการเงิน (Non-financial Conflict of Interest) ได้แก่ กรณี
ต่อไปนี ้

- มีความสนใจในการวิจัยเรื่องเดียวกัน 
- เป็นผู้ร่วมงานในภาควิชา/คณะเดียวกันหรือต่างภาควิชา/คณะที่ตอ้งปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกนั 
- ผู้ที่อยู่ในทีมวิจยัเดียวกัน หรือเป็นท่ีปรึกษาโครงการวิจัยของนกัศกึษา 
กรรมการฯ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะต้องด าเนินการดังนี้ 
- แจ้งกบัประธานฯ ก่อนการประชุม 
- ออกจากห้องประชุมในขณะที่มีการให้ ความเห็นและลงคะแนนเสียง แต่กรรมการฯ ผู้นั้นอาจให้

ข้อมลูเกี่ยวกบัโครงการวิจัยได้หากมีการร้องขอ 
ประธานฯ จะพิจารณาและด าเนินการดังต่อไปนี้ 
- ไม่ก าหนดใหก้รรมการฯ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท าหนา้ที่เป็น Primary Reviewer ของโครงการวิจยันั้น 
- แจ้งให้ที่ประชุมทราบเมื่อเริ่มประชุม 
- ขอใหก้รรมการฯ ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียออกจากห้องประชุมในขณะที่มีการให้ความเห็นและลงมติ 

หากกรรมการฯ ที่มีส่วนได้ส่วนเสียออกจากการประชมุในขณะนั้นแล้ว ท าให้ไม่ครบองค์ประชุม
ที่จะลงคะแนนเพื่อตัดสินผลการพิจารณาโครงการได้การพิจารณาโครงการจะต้องถูกเลื่อนออกไปจนกว่าจะมี
กรรมการฯ ท่านอื่นมาเข้าประชุมในขณะนั้น และโครงการวิจัยนั้นอาจต้องถูกเลื่อนการตัดสินผลเป็นการประชุม
วาระถดัไปภายใน 2 สปัดาห์ ทัง้นี้ข้ึนอยูกั่บวิจารณญาณของประธานฯ 
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

RSU-ERB 03/1.0 มาตรการรักษาความลับและการจดัการกับการมีส่วนได ้
ส่วนเสยีกับโครงการวิจัย 

Confidentiality Agreement and Conflict of Interest Management 

 
5.3) มาตรการการรักษาความลับของโครงการวิจัย 

5.3.1) มาตรการรักษาความลับส าหรับกรรมการฯ 
บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้ งเป็นคณะกรรมการฯ จะต้องถือเป็นหน้าที่ที่จะรักษาความลับของ

โครงการวิจัยที่ได้รับการเสนอเข้ามารับการพิจารณารับรองโดยเคร่งครัดและมีการด าเนินการดังต่อไปนี ้
- ลงนามในหนังสือรับรองการรักษาความลับเกี่ยวกับโครงการวิจัยของคณะกรรมการจริยธรรมการ

วิจยัในคน มหาวิทยาลัยรังสิต (Confidentiality Agreement) ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน ซึ่งเลขานุการฯ /เจ้าหน้าที่ฯ จะ
เก็บเอกสารนี้ไว้ ในแฟ้มประวัติของกรรมการฯ ทุกคน 

- ส่งคืนเอกสารและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทุกรูปแบบที่ได้รับกลับมายังส านักงานจริยธรรมฯ เพื่อการ
เก็บรักษาหรือท าลาย 

5.3.2) มาตรการรักษาความลับส าหรับเลขานุการฯ /เจ้าหน้าที่ฯ  ฝ่ายสนับสนุนการท างานของ
คณะกรรมการฯ 

- รับทราบมาตรการรักษาความลับของคณะกรรมการฯ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดรวมทั้งลงนาม
ในหนงัสือรับรองการรักษาความลับเกี่ยวกบัโครงการวิจัยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยรังสิต
(Confidentiality Agreement) เช่นเดียวกับกรรมการฯ โดยจะต้องเก็บเอกสารนี้ไว้ในแฟ้มประวัติของเลขานุการฯ 
/เจ้าหน้าท่ีฯ ทุกคน 

5.3.3) มาตรการรักษาความลับส าหรับผู้มาเยี่ยมดูงาน Surveyor, Auditor และผู้สังเกตการณ์ อื่น ๆ 
- ลงนามในหนังสือรับรองการรักษาความลับเกี่ยวกับโครงการวิจัยของคณะกรรมการจริยธรรมการ

วิจัยใน มหาวิทยาลัยมหิดล (Confidentiality Agreement) 
6. ค านิยาม 
การรักษาความลับ  การไม่เปิดเผยข้อมูลอนัเกี่ยวขอ้งกบัขอ้มูลในโครงร่างการวิจัย (Confidentiality) 

การพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการฯ และข้อมลูอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
การมีส่วนได้เสียของคณะกรรมการฯ ตอ้งมีการเปิดเผยในท่ีประชุมคณะกรรมการฯ และปฏิบัติตามวิธีด าเนินการ

มาตรฐานที่ก าหนด 
7. เอกสารอ้างอิง 
ICH Good Clinical Practice Guideline/ กองควบคมุยา ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวง

สาธารณสุข พิมพ์ครั้งที ่6 นนทบรุี: ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยากองควบคุมยา กระทรวง
สาธารณสุข, 2543. 

แนวทางจริยธรรมการทางวิจัยในประเทศไทย พ.ศ.2550 ชมรมจรยิธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย กรุงเทพฯ: 
โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. 
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 
มหาวิทยาลัยรังสิต RSU-ERB 04/1.0 

การบริหารจัดการโครงการวิจัยทีย่ื่นขอรับการพิจารณาครั้งแรก 
Management of Protocol Submission 

 
บทท่ี 4 

การบริหารจัดการโครงการวิจัยที่ยื่นขอรับการพิจารณาคร้ังแรก 
Management of Protocol Submission 

 
1. วัตถุประสงค ์

เพื่อเป็นแนวทางใหป้ระธานฯ / เลขานกุารฯ และเจ้าหนา้ที่ฯ ด าเนนิการกับโครงการวิจัยและเอกสารที่
เกี่ยวขอ้งที่ส่งเขา้มาให้กรรมการฯพิจารณา 
2. ขอบเขต 

วิธีด าเนินการมาตรฐานครอบคลุมการบริหารจัดการโครงการวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
1) เอกสารโครงการวิจัยใหม่ (Submission for initial review) 
2) เอกสารโครงการวิจัยทีส่่งเขา้มาพิจารณาภายหลังจากแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของกรรมการฯ 
3) เอกสารโครงการวิจัยที่ขอปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการวิจัย (Protocol Amendment) 

3. ความรับผิดชอบ 
เลขานกุารฯ/เจ้าหนา้ที่ฯ มีหน้าทีต่รวจสอบความครบถว้นของเอกสาร บันทึกการรับเอกสาร การให้รหัส

โครงการ การจัดส่งเอกสารโครงการวิจัยใหก้รรมการฯ การเก็บเอกสารขัน้ตน้ และเอกสารที่เกีย่วข้อง ประธานฯ/
เลขานกุารฯ/ผู้ ช่วยเลขานุการฯ หรือผู้ที่ประธานฯมอบหมายมีหนา้ที่คดักรองและจ าแนกประเภทการพิจารณาและ
เสนอประธานฯก าหนดรายชื่อกรรมการฯ ที่ท าหนา้พิจารณาโครงการวิจัยแล้วน าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการฯ 
เต็มชดัแจง้ผลพิจารณาใหผู้้วิจยัภายหลังการประชุมโดยประธานฯเปน็ผู้ลงนามในจดหมาย 
4. แผนภูมิขั้นตอนการด าเนินการและผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตอน การด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 การรับเอกสารโครงการวจิัย 
 

เลขานุการฯ / เจา้หน้าท่ี ฯ 

2 การตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร 
 

เลขานุการฯ / เจา้หน้าท่ี ฯ 

3 การบันทึกรับและให้รหสัโครงการ เลขานุการฯ / เจา้หน้าท่ี ฯ 

4 ก าหนดวิธีการพิจารณา Exemption, Expedited, Full board 
 

ประธานฯ / รองประธานฯ  

5 ก าหนดรายชื่อกรรมการผู้พิจารณา 
 

ประธานฯ / รองประธานฯ 

6 จัดเก็บเอกสารขั้นต้น 
 

เลขานุการฯ / เจา้หน้าท่ี ฯ 

7 วันประชุมคณะกรรมการฯ เลขานุการฯ / เจา้หน้าท่ี ฯ 
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 
มหาวิทยาลัยรังสิต RSU-ERB 04/1.0 

การบริหารจัดการโครงการวิจัยทีย่ื่นขอรับการพิจารณาครั้งแรก 
Management of Protocol Submission 

5. ขัน้ตอนด าเนินการ 
5.1) การรับเอกสารโครงการวิจัย 

5.1.1) เอกสารโครงการวิจัยใหม่ ประกอบด้วยจดหมายน าสง่โครงการ เอกสารที่ต้องส่งคณะกรรมการฯ 
กรณสี่งรูปแบบเดิมส่งเอกสารตัวจริง 1 ชุด ส าเนา 1 ชุด และส่งไฟลม์าทาง อีเมลล ์

5.1.2) เอกสารโครงการวิจัยที่ส่งเขา้มาพิจารณาภายหลังจากแกไ้ขตามเสนอแนะของกรรมการฯ 
ประกอบด้วย จดหมายน าสง่โครงการ เอกสารตัวจริง 1 ชุด ส าเนา 1 ชุด ส่งไฟล์มาทาง อีเมลล ์

5.1.3) เอกสารโครงการวิจัยที่ขอปรับเปลีย่นรายละเอียดโครงการวจิัย ประกอบด้วย จดหมายน าสง่
โครงการแบบฟอรม์การปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการวิจัย เอกสารตัวจริง 1 ชุด ส าเนา 1 ชุด และสง่ไฟล์มาทาง 
อีเมลล ์ 

5.2) ด าเนินการตรวจสอบ ตามล าดับรายการดังนี้  
เอกสารตัวจริง 1 ชุด ส าเนา 1 ชุด และส่งไฟล์มาทาง อีเมลล ์

ล าดับ รหัสแบบฟอร์ม รายการเอกสาร 
1 RSU-ERB_form001 จดหมายน าส่งโครงการวิจัยเสนอขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน 
2 RSU-ERB _form002 แบบเสนอโครงการวิจัย- ไทย 
3 RSU-ERB _form003 โครงร่างวิจัย (Protocol/Proposal) 
4 RSU-ERB _form004 - 009  

(ไม่จ าเป็นต้อง fix รูปแบบ) 
เอกสารช้ีแจงผูเ้ข้าร่วมวิจยั (Participant Information Sheet) –ไทย  
    

5 (ไม่จ าเป็นต้อง fix รูปแบบ)  ประวัตสิ่วนตัวและผลงานของหัวหน้าโครงการวจิัย (Principal 
Investigator’s Curriculum Vitae) 

6 (ไม่จ าเป็นต้อง fix รูปแบบ) เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล เชน่ แบบสอบถาม สัมภาษณ์ หรือ
สังเกต ฯลฯ 

7 RSU-ERB _form010 - 012 หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัย (Informed Consent 
Form)-ไทย  

8 (ไม่จ าเป็นต้อง fix รูปแบบ) แบบบันทึกการเก็บข้อมูลทีจ่ะใช้ในการวิจัย (Case Report Form or 
Case Record Form) 

9 (ไม่จ าเป็นต้อง fix รูปแบบ) บันทึกการอนุญาตใหเ้ก็บข้อมูล จากผู้มีอ านาจอนุมตัิให้ใช้  
10 (ไม่จ าเป็นต้อง fix รูปแบบ) เอกสารหรือสื่อทีใ่ช้ในการประชาสัมพันธ์โครงการวิจัย (ถ้ามี) 

(Subjects Advertisement and Recruitment Procedures) 
11 (ไม่จ าเป็นต้อง fix รูปแบบ) กรณีการทดลองยาทางคลินิ ก  ควรระบุ เ ลขทะ เบี ยนยาโดย

คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข เอกสารก ากับยา 
หรือเอกสารน ายาเข้าเพื่อการวิจัย (Drug Registered Number, IND, 
Investigator Brochure, Other Forms or Reports required by 
the MUCERB or the Institution) 

12 (ไม่จ าเป็นต้อง fix รูปแบบ) เอกสารที่จ าเป็นอื่น ๆ (ถ้าม)ี 
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 
มหาวิทยาลัยรังสิต RSU-ERB 04/1.0 

การบริหารจัดการโครงการวิจัยทีย่ื่นขอรับการพิจารณาครั้งแรก 
Management of Protocol Submission 

5.3) การบันทึกรับและให้รหัสโครงการ 
 เจ้าหน้าที่ฯ บันทึกวันที่รับโครงการวิจัย/เอกสารที่เกี่ยวข้องในไฟล์ Excel เอกสารรับเข้าในระบบฐาน

ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ระบุรหัสโครงการวิจัย (ค าย่อ ภาษาอังกฤษของคณะกรรมการ (เว้นวรรค) ปี ค.ศ. / ล าดับที่ 
(จุด) วันที่เดือนที่รับเอกสาร ดังนี้ RSU-ERB 20XX/XXX.DDMM. เช่น RSU-ERB 2018/001.0502 หมายถึง 
โครงการที่ส่งเข้าพิจารณาจริยธรรม ในปี ค.ศ. 2018 ล าดับท่ี 001 โดยรับเข้าวันท่ี 5 เดือน กุมภาพันธ์ และแจ้งรหัส
โครงการวิจัยให้แก่ผู้วิจัยทาง อีเมลล์ เพื่อใช้ในการติดต่อกับส านักงานจริยธรรมฯ และติดตามขั้นตอนการพิจารณา
ของคณะกรรมการฯ 

5.4) ประธานฯ/รองประธานฯ/หรือผู้ที่ประธานมอบหมาย ก าหนดวิธีการพิจารณา Exemption, 
Expedited, Full board และก าหนดชื่อกรรมการฯ ผู้พิจารณาโครงการดังนี้ 
ล าดับ รูปแบบ ผู้พิจารณา จ านวนเอกสาร (ชุด) 

1 Exemption ประธานฯ / รองประธาน  
หรือผู้ที่ประธานมอบหมาย 

1 

2 Expedited กรรมการ 2 
3 Full board กรรมการ 2 

5.5) การจัดเก็บเอกสารขั้นต้น 
5.5.1 เลขานุการ/เจ้าหน้าที่ เก็บเอกสารต้นฉบับ จ านวน 1 ชุด ในแฟ้มโครงการวิจัยใหม่ จัดท าแบบ

ตรวจสอบรายการข้อมูลในแต่ละโครงการ ท าป้ายติดสันแฟ้ม ระบุประเภทการพิจารณา และรหัสโครงการ ส่วน
ส าเนาเอกสารอีก 1 ชุด เตรียมประกอบการน าเสนอในที่ประชุม 

5.5.2 การส่งเอกสารแบบ Online เอกสารโครงการวิจัยต้นฉบับ 1 ชุด ใช้ประกอบการน าเสนอในที่
ประชุม 

5.6) วันประชุมคณะกรรมการฯ  
 เจ้าหน้าที่ฯ ประสานงานกับกรรมการฯ ยืนยันการเข้าร่วมประชุม จัดท าใบรายช่ือกรรมการฯ วาระ

ประชุม และใบส าคัญรับเงิน 
5.7) การส่งเอกสารให้กรรมการฯ ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้พิจารณาหลัก 
 เจ้าหน้าท่ีฯ ส่งไฟล์เอกสารโครงการวิจัยให้กรรมการฯ ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้พิจารณา ผ่านทาง อีเมลล์ 

หรือเป็น Hard copy 
6. เอกสารอา้งอิง 
ICH Good Clinical Practice Guideline/ กองควบคุมยา ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวง

สาธารณสุข พิมพ์ครั้งที่ 6 นนทบุรี: ส านักงานคณะกรรมการอาหาร และยากองควบคุมยา กระทรวง
สาธารณสุข, 2543 

แนวทางจริยธรรมการท าวิจัยในประเทศไทย พ.ศ. 2550 ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย กรุงเทพฯ: 
โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. 
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Exemption Review Process 
บทที่ 5 

การพิจารณาโครงการประเภทได้รับการยกเว้นการพิจารณา 
Exemption Review Process 

 

1. วัตถุประสงค ์

1.1) เพื่อก าหนดเกณฑ์ โครงการวิจัยที่สามารถได้รับการยกเว้นการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย (Exemption) 
1.2) เพื่อก าหนดแนวทางการจัดการพิจารณาตัดสินและการรับรองการยกเว้นการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย 

(Exemption) 
2. ขอบเขต 

วิธีด าเนินการมาตรฐานครอบคลุมถึงการวิจัยที่สามารถได้รับการยกเว้นพิจารณาจริยธรรมการวิจัยตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด และการด าเนินการขั้นต่อไปของโครงการวิจัยที่ได้รับการยกเว้น 

3. ลักษณะของโครงการวิจัยท่ีเข้าข่าย 
โครงการวิจัยทีส่ามารถได้รับยกเวน้การพิจารณาจริยธรรมการวิจยัม ี6 ประเภท โดยมีลักษณะ

โครงการวิจัยดังต่อไปนี ้
3.1) การวิจัยท่ีทางการศึกษา 

(1) Normal Educational Practice and Setting ได้แก่  
- การวิจัยเพื่อเปรยีบเทียบวิธีการเรียนการสอนวิธีการต่างๆ 
- การเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างเทคนิคการสอน และการจัดห้องเรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ หรือ

เปรียบเทยีบระหว่างหลักสูตร 
- เป็นวิธีการที่ยอมรับทั่วไปและเคยน ามาใช้แล้ว และ/หรือ 
- ด าเนินการในช้ันเรียนปกต ิ

(2) Educational Test ได้แก่ การวิจัยที่ใช้วิธีการวัดผลการศึกษาวิธีต่าง ๆ เช่น cognitive, aptitude, 
diagnostic, achievement 

3.2) Survey, Interview or Observation of Public Behaviors 
การวิจัยที่ด าเนินการโดยวิธีการส ารวจสัมภาษณ ์หรือสังเกตพฤติกรรมภายในชุมชน และข้อมูลที่เก็บนั้นไม่
สามารถเชื่อมโยงถึงผู้เข้าร่วมการวจิัยเป็นรายบุคคล และรายงานผลเป็นข้อมูลโดยภาพรวม 

3.3) Collection or Study of Existing Data (Documents, Records) 
การวิจัยโดยใช้ข้อมูลจากฐานข้อมลูที่เปิดเผยต่อสาธารณชน ในรูปเอกสาร สิ่งส่งตรวจทางพยาธิวิทยา หรือ
สิ่งส่งตรวจเพื่อการวินิจฉัยโรค หรอืภาวะต่าง ๆ ซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี ้

(1) เป็นข้อมูลหรือเนื้อเยื่อที่เก็บโดยไม่ระบุ เจ้าของ (Unidentifiable data) หมายถึง ไม่ติดชื่อ 
หรือรหัสใด ๆ ที่จะเชื่อมโยงถึงตัวบุคคลได้ต้ังแต่ต้น 

(2) เป็นข้อมูลเนื้อเยื่อ หรือสิ่งส่งตรวจอื่น ๆ (เช่น เลือด) ที่เก็บอยู่แล้วในคลัง ไม่ใช่การเก็บข้อมูล
ใหม่ และได้ท าการลบข้อมูลส่วนบุคคลออกแล้ว (anonymized data/specimen) 

(3) เป็นข้อมูลที่เปดิเผยต่อสาธารณะ 
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3.4) Quality Assurance, Public Benefit or Service Program 

การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพ การประเมินความพึงพอใจของผู้มารับการบริการจาก
หน่วยงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานนั้น โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์
สาธารณะ 

3.5) Taste and Food Evaluation and Acceptance Study 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการทดสอบคุณภาพและรสชาติของอาหาร การศึกษาการยอมรับและความพึงพอใจ
ของผู้บริโภค 

 (1) อาหารนั้นเป็นผลติภณัฑ์ธรรมชาติไม่มสีิ่งเจือปน 
 (2) มีสารอาหารในระดับที่ปลอดภยั 

3.6) Self-study, First person study การวิจัยในตนเอง 
4. ความรับผิดชอบ 

ประธานฯ รองประธานฯ เลขานุการฯ หรือผู้ที่ประธานฯมอบหมาย มีหน้าที่ทบทวนพิจารณาตัดสิน
โครงการที่เข้าข่ายได้รับยกเว้นการพิจารณาโดยประธานฯหรือรองประธานฯลงนามในเอกสารรับรองโครงการวิจัยที่
ได้รับการยกเว้นการพิจารณาในกรณีที่เป็นโครงการของประธานฯ ให้รองประธานฯ เป็นผู้ลงนามในเอกสารรับรอง
โครงการวิจัยแทนประธานฯ 
5. แผนภูมิขั้นตอน การด าเนินการ และผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตอน การด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 การรับโครงการวิจยั ตรวจสอบ บันทึกเอกสาร ให้รหัสโครงการ  

 
เลขานุการฯ/เจ้าหน้าที่ฯ 

2 คัดกรองประเภทโครงการและวธิีการพิจารณา 
ก าหนดชื่อกรรมการตรวจสอบ 

 

ประธานฯ/ รองประธานฯ/ เลขานุการฯ/ 
ผู้ที่ประธานฯ มอบหมาย 

3 พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของโครงการ  รองประธานฯ/ กรรมการที่ประธานฯ 
มอบหมาย 

4 การแจ้งผลการพจิารณา 
 

เลขานุการฯ/เจ้าหน้าที่ฯ 

5 ออกเอกสารรับรอง 
 

ประธาน ฯ 

4 การน าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการฯ เลขานุการฯ/เจ้าหน้าที่ฯ 
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6. ขัน้ตอนด าเนินการ 

6.1) การรับโครงการวิจัย 
เลขานุการฯ/เจ้าหน้าที่ฯรับเอกสารโครงการวิจัยจากผู้วิจัยจ านวน 2 ชุด พร้อมไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ทาง
อีเมลล์ ตรวจสอบความควบถ้วนของโครงการวิจัยและเอกสารประกอบ ประทับตรารับเอกสาร บันทึก
วันที่รับเอกสาร และให้รหัสโครงการ หรือส่งไฟล์เอกสารโครงการวิจัยผ่านทาง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
(อีเมลล์)  

6.2) การคัดเลือกโครงการและวิธีการพิจารณา 
(1) เลขานุการฯ/ ธุรการฯ คัดกรองโครงการวิจัยเบื้องต้นว่าเข้าข่ายได้รับการยกเว้นการพิจารณาฯหรือไม่ 

และเสนอรองประธานฯ หรือกรรมการที่ประธานฯ มอบหมาย ตรวจสอบว่าโครงการวิจัยนั้นเข้าข่าย
ได้รับการยกเว้นการพิจารณาฯ  

(2) เลขานุการฯ/ ธุรการฯ บันทึกข้อมูลประเภทการพิจารณา กรรมการฯ ผู้พิจารณาโครงการ วันที่
พิจารณา ผลการพิจารณา วันท่ีเขา้ประชุม ในฐานข้อมูลโครงการวจิยั 

(3) เลขานุการฯ/ ธุรการฯ จัดเก็บเอกสารโครงการวิจัยต้นฉบับในแฟ้มโครงการวิจัยใหม่ จัดท าสารบัญการ
เก็บเอกสารขั้นต้น คือ แบบตรวจสอบรายการข้อมูลในแต่ละโครงการวิจัย ท าป้ายติดสันแฟ้มระบุ
ประเภทการพิจารณาและรหัสโครงการ 

6.3) การแจ้งผลการพิจารณา และออกเอกสารรับรอง 
(1) เลขานุการฯ/ ธุรการฯ จัดท าจดหมายแจ้งผลพิจารณารับรอง ระบุเหตุผลที่เข้าข่ายได้รับการยกเว้นฯ

และเอกสารรับรองโครงการ โดยมีประธานฯและอธิการบดีฯ/ผู้ที่อธิการบดีฯมอบหมายเป็นผู้ลงนาม 
(2) เลขานุการฯ/ ธุรการฯ ส่งจดหมายแจ้งผลการพิจารณารับรองและเอกสารรับรองโครงการวิจัย (COE) 

ให้หัวหน้าโครงการวิจัย 
(3) เลขานุการฯ/ ธุรการฯ น ารายช่ือโครงการที่ได้รับการพิจารณาแบบได้รับการยกเว้นฯ รายงานในที่

ประชุม 
(4) เลขานุการฯ/ ธุรการฯ จัดเก็บจดหมายแจ้งผลพิจารณารบัรอง และเอกสารรับรองโครงการวิจับ (COE) 

ในรูปแบบส าเนาและอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ 
6.4) การน าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการฯ 

เจ้าหน้าท่ีฯ น าเอกสารโครงการวิจัยที่ได้รับการยกเว้นการพิจารณาแจ้งต่อที่ประชุม คณะกรรมการฯ 
เพื่อทราบและรับรอง ในวาระแจ้งเพื่อทราบ 
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7. ค านิยาม 
Exemption Review 
หมายถึง การพิจารณาโครงการวจิัยในคนที่อยู่ในข่ายยกเว้น หรือไม่จาเป็นต้องปฏิบตัิในเรื่องต่อไปนีค้ือ 

(1) ไม่จ าเป็นต้องขอความยินยอมจากผู้เข้าร่วมวิจัย หมายความว่า ผู้วิจัยจะขอความยินยอมหรือไม่ขอก็ได้
ตามแต่ผู้วิจัยจะเห็นสมควร 

(2) ไม่จ าเป็นต้องมีการติดตามโครงการวิจัยนี้ต่อไปไม่ว่าจะมีการปรับโครงร่างการวิจัย (Amendment) 
หรือไม่ก็ตาม และไม่จ าเป็นต้องติดตามว่าจะมีเหตุการณ์  ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นหรือไม่เพราะ
โครงการวิจัยมีความเสี่ยงต่ ามาก 

8. เอกสารอ้างอิง 
Code Of Federal Regulation. Title 4 5 Public Welfare Department of Health And Human Services 

Part 46 Protection of Human Subjects. Sections 4 6. 1 0 1 (B),46.401(B), Dohp 400-4.6 
“Non-Human Subject/Non-Research Determination” 
Http://Www.Hhs.Gov/Ohrp/Humansubjects/Guidance/45cfr46.Html#46.101 (Accessed Nov 
29, 2014) 
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บทที่ 6 
การพิจารณาโครงการประเภทเร่งด่วน 

Expedited Review Process 
1. วัตถุประสงค ์

1.1) เพื่อก าหนดว่าโครงร่างการวิจัยใดสามารถพิจารณาโดยกระบวนการแบบเร่งด่วน (Expedited 
Process) 

1.2) เพื่อก าหนดแนวทางการทบทวน การพิจารณาตัดสิน และการอนุมัติโครงการวิจัยแบบเร่งด่วน 
2. ขอบเขต 

วิธีด าเนินการมาตรฐานครอบคลุมถึงการทบทวนการพิจารณาตัดสินและรับรองโครงการวิจัย ซึ่งมีความ
เสี่ยงน้อยต่อผู้เข้าร่วมโครงการวิจยั 
3. ลักษณะของโครงการวิจัยท่ีเข้าข่ายโครงการประเภทเร่งด่วน 

การรับรองโครงการวิจัยด้วยวิธี Expedited Review นี้ อาจกระท าได้ทั้งในกรณีที่เป็นโครงการใหม่ที่มี
ความเสี่ยงต่ า (Minimal Risk) ซึ่งตามนิยามของ FDA และ DHHS ของสหรัฐอเมริกา) คือการวิจัยที่ไม่ก่อให้เกิด
อันตรายต่อผู้เข้าร่วมวิจัยมากไปกว่าความเสี่ยงอันตรายในชีวิตประจ าวันหรือความเสี่ยงในการตรวจร่างกายตรวจ
ทางจิตเวชหรือตรวจเพื่อการรักษาตามปกติ  หรือต้องไม่ท าให้ผู้เข้าร่วมวิจัยมีความเสี่ยงที่จะถูกด าเนินคดีตาม
กฎหมาย (เช่น เป็นผู้ติดยาเสพติด เป็นต้น) เสื่อมเสียชื่อเสียง เสียสถานภาพทางสังคม ได้รับความอับอาย ท าให้ถูก
ปลดออกจากต าแหน่งหน้าที่การงาน รวมทั้งการล่วงละเมิดความลับและความเป็นส่วนตัว (Invasion of Privacy 
and Breach of Confidentiality ซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้  
 3.1) โครงร่างวิจัยที่มีการสัมภาษณ์ หรือใช้แบบสอบถาม และข้อมูลที่ต้องการเป็นข้อมูลทั่วไปที่ไม่เป็น
ข้อมูลลับเฉพาะ หรือข้อมูลที่อ่อนไหว1 (งานวิจัยที่ใช้ข้อมูลลับเฉพาะและข้อมูลที่อ่อนไหวจ าเป็นต้องพิจารณาแบบ
เต็มคณะ) 
 3.2) โครงการวิจัยที่ต้องการเก็บตัวอย่างทางชีวภาพ เพื่อวิจัยโดยไม่รุกล้ าร่างกาย เช่น เก็บน้ าคัดหลั่งหรือ
สิ่งขับถ่าย เช่น เหงื่อ การเก็บน้ าลาย การเก็บรกหลังคลอดตามปกติ การเก็บน้ าคร่ าในระหว่างการคลอดปกติ การ
เก็บหินปูนที่คอฟันหรือแผ่นคราบฟัน (Supra and Sub Gingival Dental Plaque) จากการรักษา ขูดหินปูน
ตามปกติ การเก็บเยื่อเมือกโดยการขูดเบา ๆ ที่กระพุ้งแก้ม หรือบ้วนปาก การเก็บเสมหะ การตัดผมหรือเล็บโดยไม่
เสียโฉม การเก็บฟันน้ านมที่หลุดเองตามธรรมชาติ หรือจ าเป็นต้องถอนออกเพื่อการรักษาตามมาตรฐานทาง               
ทันตกรรม การเก็บฟันแท้ที่จ าเป็นต้องถอนออกเพื่อการรักษาตามมาตรฐานทางทันตกรรม 
 3.3) งานวิจัยท่ีการเก็บข้อมูลไม่รุกล้ า เก็บข้อมูลจากกระบวนการที่ใช้ประจ าในเวชปฏิบัติ และใช้อุปกรณ์
แพทย์ที่อนุมัติเรียบร้อยแล้ว ไม่เกี่ยวข้องกับการให้ยาสลบ (anesthesia) หรือการท าให้สลบ (sedation) ตัวอย่าง
เวชปฏิบัติแบบปกติ ได้แก่ การวัดอุณหภูมิร่างกายผู้ป่วย น้ าหนักตัวผู้ป่วย ข้อมูลตรวจการรับสัมผัสทั่วไป  

                                                           
1
 ข้อมูลที่อ่อนไหว ได้แก่ข้อมูลที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถานภาพหรือสิทธิประโยชน์ของบุคคล เช่น ความชอบทางเพศ ความ

รุนแรงในครอบครัว พฤติกรรมผิดกฎหมาย การท าลายความเชื่อของชุมชน เป็นต้น 
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 3.4) งานวิจัยที่เก็บข้อมูลโดยการตรวจโดยวิธีการต่อไปนี้คือ Electrocardiography, Echocardiography, 
Doppler Blood Flow, Ultrasound, Diagnostic Infrared Imaging, Electroencephalography, Magnetic 
Resonance Imaging, Electroretinography, Detection of Naturally Occurring Radioactivity การตรวจ
สมรรถภาพร่างกายโดยทั่วไป เช่น Muscular Strength Testing, Body Composition Assessment, Flexibility 
Testing ที่เหมาะสมกับอายุ น้ าหนัก และสุขภาพโดยทั่วไปของผู้ถูกตรวจ (ทั้งนี้ การฉายรังสีเอ๊กซ์ หรือไมโครเวฟ   
ไม่เข้าข่ายการพิจารณาแบบเร่งด่วน) 
 3.5) การวิจัยเกี่ยวกับข้อมูล เอกสารหรือตัวอย่างส่งตรวจที่มีอยู่แล้ว (เป็นข้อมูลที่อาจทราบช่ือบุคคล 
บันทึกช่ือบุคคล หรือใช้รหัสที่เช่ือมโยงถึงตัวบุคคล)  
 3.6) การวิจัยที่ท าในสิ่งส่งตรวจท่ีเหลือจาก 
 3.6.1) การตรวจวินิจฉัยตามปกติ (leftover specimen/ surplus blood) และไม่สามารถ
เชื่อมโยงถึงตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของสิ่งส่งตรวจ และ/หรือ 
 3.6.2) โครงการวิจัยที่เคยผ่านการรับรองจริยธรรมมาแล้ว และผู้วิจัยได้แจ้งขอความยินยอมในการ
เก็บตัวอย่างชีวภาพท่ีเหลือไว้แล้ว 
 3.7) โครงการวิจัยในศพ/อาจารย์ใหญ่ที่ได้รับการยินยอมให้ท าการศึกษาวิจัยจากเจ้าของร่างหรือญาติเป็น
ลายลักษณ์อักษรไว้แล้ว  
 3.8) การเก็บข้อมลูจากรายงานต่าง ๆ หรือตรวจตัวอยา่งส่งตรวจจากคลังท่ีไดร้ับการเก็บไว้เพื่อการตรวจ
รักษาตามปกติมิใช่เพื่อการวิจัย 
  3.9) การวิจัยจากข้อมลูทุติยภูมิ ท่ีได้จากการบันทึกเสยีงหรือภาพนิ่งหรือกล้องวิดีโอ  
4. ความรับผิดชอบในการพิจารณา 

กรรมการฯ ที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ จ านวน 2 คน โดยประธานอาจเลือกจากคณะกรรมการ หรือ
ผู้เชี่ยวชาญในเรื่อง น้ันๆ   
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5. การด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ และแผนภูมิขั้นตอน 
 

ขั้นตอน การด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 การรับโครงการวิจยั ตรวจสอบ บนัทึกเอกสาร ให้รหสัโครงการ 
 

เลขานุการฯ/เจ้าหน้าท่ีฯ 

2 การคัดกรองประเภทโครงการ วิธีการพิจารณาแบบเร่งด่วน  
และก าหนดชื่อกรรมการฯ ผู้พจิารณาจ านวน 2 ท่าน 

 

รองประธานฯ/ผู้ที่ประธาน
มอบหมาย/เลขานุการฯ 

3 จัดเก็บเอกสารขั้นต้น เลขานุการฯ/เจ้าหน้าท่ีฯ 

4 ขั้นตอนการพิจารณาโครงการวิจยัแบบเร่งด่วน เลขานุการฯ/เจ้าหน้าท่ีฯ 

5 พิจารณาโครงการ / การตัดสิน 
 

กรรมการฯ  
ผู้พิจารณาโครงการ หรือท่ีประชุม

กรรมการฯ 
6 การแจ้งผลการพิจารณา ส่งแก้ไข หรือออกเอกสารรับรอง 

 
เลขานุการฯ/เจ้าหน้าท่ีฯ 

7 การน าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการฯ และเก็บเอกสาร เลขานุการฯ/เจ้าหน้าท่ีฯ 
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แผนภูมิขัน้ตอนการด าเนินการพิจารณาแบบเร่งด่วน 

ผู้วิจัย 
 ยื่นเอกสารโครงการที่ส านักงานจรยิธรรมฯ 

การรับโครงการวิจยั ตรวจสอบ บนัทึกเอกสาร ให้รหสัโครงการ 

 

  รองประธานฯ / เลขานุการฯ คัดกรองประเภทโครงการวิธีพิจารณาแบบเร่งด่วน 

   

  รองประธานฯ หรือผู้ที่ประธานมอบหมายก าหนดชื่อ Expedited Reviewer  2 ท่าน  

 

  เลขานุการฯ / เจา้หน้าท่ี ส่งเอกสารโครงการทางอีเมลล์พร้อมแนบไฟล์แบบประเมิน  
ให้ Reviewer 2 ท่าน 

 

  Reviewer ส่งผลประเมินเป็น digital file ส่งทาง Email ภายใน 7 วันท าการ 

 

1.รับรอง  
2.รับรองในหลักการ โดยแกไ้ข

เพิ่มเตมิตามข้อเสนอแนะ 
 

3.ยังไม่สมควรให้การรับรองโดย 
Reviewer เสนอให้น าเข้า

พิจารณาในที่ประชุม
คณะกรรมการฯ 

 

แจ้งผลการพิจารณาและ
ออก Certificate of 

Approval 
 

แจ้งผลการพิจารณาส่งใหผู้้วิจัย
ด าเนินการแกไ้ข  

ส่งกลับเสนอรองประธานฯ และให้ 
การรับรอง 

 
บรรจุเข้าวาระการประชุม คณะ

กรรมการฯ ในรอบถัดไป 

 

สรุปผลการพิจารณา แจ้งที่
ประชุมคณะกรรมการฯ

ทราบ 
 

แจ้งผลการพิจารณาและออก 
Certificate of Approval 

  

 

บันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลโครงการ ท าสารบัญเก็บเอกสาร   
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6. ขัน้ตอนด าเนินการ 
6.1) การรับโครงการวิจัย 

เลขานุการฯ/เจ้าหน้าท่ีฯ รับเอกสารโครงการวิจัยจ านวน 2 ชุดพร้อมไฟล์ข้อมลูทางอีเมลล ์ตรวจสอบ
ความครบถ้วนของโครงการวิจัย และเอกสารประกอบ ประทับตรารบัเอกสาร บันทึกวันท่ีรับเอกสารและให้รหสั
โครงการ 

6.2) การคัดกรองโครงการและวิธีการพิจารณาแบบเร่งด่วน 
6.2.1) เลขานุการฯ/เจ้าหน้าที่ฯ คัดกรองโครงการวิจัยเบื้องต้นว่าเข้าข่ายการพิจารณาแบบเร่งด่วน

หรือไม่ และเสนอรองประธานฯ หรือผู้ที่ประธานมอบหมาย เพื่อคัดกรองประเภทโครงการวิจัยว่าเข้าข่ายลักษณะ
โครงการแบบเร่งด่วน ตามเกณฑ์ในข้อ 3 หรือไม่  

6.2.2) รองประธานฯ หรือผู้ที่ประธานฯ มอบหมาย ก าหนดช่ือกรรมการฯ ให้เป็น Expedited 
Reviewer จ านวน 2 ท่านเป็นผู้พิจารณาโครงการโดยเป็นผู้ที่มีความรู้ ความช านาญในเรื่องที่พิจารณา 

6.2.3) เลขานุการฯ/เจ้าหน้าที่ฯ บันทึกข้อมูลประเภทการพิจารณา กรรมการฯ ผู้พิจารณาโครงการ 
วันท่ีเข้าประชุมในฐานข้อมูลโครงการวิจัย 

6.2.4) เลขานุการฯ/เจ้าหน้าท่ีฯ จัดเก็บเอกสารโครงการวิจัยต้นฉบับในแฟ้มโครงการวิจัยใหม่ จัดท า
สารบัญการเก็บเอกสารขั้นต้น คือป้ายติดสันแฟ้มระบุประเภทการพิจารณา และรหัสโครงการ 

6.3) ขั้นตอนการพิจารณาโครงการวิจัยแบบเร่งด่วน 
6.3.1) เลขานุการฯ/เจ้าหน้าที่ฯ จัดท าแบบฟอร์มสรุปผลการประเมินโครงการวิจัยฯ พร้อมแนบ

เอกสารโครงการวิจัยและเอกสารอื่น ๆ ส่งให้กรรมการฯ ภายใน 1 วันหลังจากที่รองประธานฯ หรือผู้ที่ประธานฯ 
มอบหมายก าหนดชื่อกรรมการฯ ผู้พิจารณาโครงการ 

6.3.2) กรรมการฯ ผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้พิจารณาโครงการพิจารณาให้ความเห็นในแบบฟอร์ม
สรุปผลการประเมินโครงการวิจัยฯ และส่งกลับภายใน 7 วัน 

6.4) การตัดสิน ผลการพิจารณาโครงการประเภทเร่งด่วน มี 3 ประเภท คือ 
(1) รับรอง 
(2) รับรองในหลักการโดยแก้ไขเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะ 
(3) ยังไม่สมควรให้การรับรอง จนกว่าจะได้แก้ไขเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะ และน าเข้าประชุมอีกครั้ง 

6.5) การแจ้งผลการพิจารณา 
6.5.1) หากผลการพิจารณาเป็น ประเภท (3) ยังไม่สมควรให้การรับรอง กรรมการฯ ผู้พิจารณา

โครงการ จะต้องแจ้งกลับมายังคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ฯ บรรจุเรื่องเข้าวาระประชุม
ในครั้งถัดไป 

6.5.2) หากผลการพิจารณาเป็น ประเภท (2) รับรองในหลักการโดยแก้ไขเพ่ิมเติมตาม
ข้อเสนอแนะ 

(1) เลขานุการฯ/เจ้าหน้าที่ฯ พิมพ์ความเห็นของกรรมการฯ ผู้พิจารณาโครงการ ลงใน
จดหมายแจ้งผลการพิจารณาโครงการประเภทเร่งด่วน พร้อมก าหนดเง่ือนไขและเวลาในการตอบกลับ เสนอรอง
ประธานฯ ลงนาม และส่งให้ผู้วิจัย 
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(2) เลขานุการฯ/เจ้าหน้าที่ฯ บันทึกผลการพิจารณาในฐานข้อมูลโครงการวิจัย ส าเนา

จดหมายแจ้งผลการพิจารณาแก้ไขเก็บเข้าแฟ้มโครงการวิจัย จัดท าสารบัญเก็บเอกสาร 
(3) เมื่อผู้วิจัยส่งโครงการที่ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะกลับมายังคณะกรรมการจริยธรรมการ

วิจัยในคน เลขานุการฯ ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องว่าแก้ไขตามข้อเสนอแนะหรือไม่เสนอ ประธานหรือผู้ที่
ประธานฯ มอบหมายพิจารณา  

(4) เลขานุการฯ/เจ้าหน้าท่ีฯ แจ้งผลการพิจารณาและออก Certificate of Approval 
(5) เลขานุการฯ/เจ้าหน้าท่ีฯ น ารายชื่อโครงการที่ได้รับการพิจารณาแบบเร่งด่วน รายงานใน

ที่ประชุมคณะกรรมการฯ วาระแจ้งเพื่อทราบ  
6.5.3) หากผลการพิจารณาเป็นประเภท (1) รับรอง 

(1) เจ้าหน้าท่ีฯ จัดท าจดหมายแจ้งผลการพิจารณารับรอง และน าส่งเอกสารรับรองโครงการ 
Certificate of Approval: COA โดยมีประธานฯ เป็นผู้ลงนาม 

(2) เจ้าหน้าท่ีฯ จะประทับตรารับรองจากคณะกรรมการฯ ในเอกสารช้ีแจงผู้เข้าร่วมวิจัยและ
หนังสือแสดงยินยอมฯ ระบุรหัสโครงการวิจัย และวันท่ีรับรองโครงการ 

(3) เจ้าหน้าที่ฯ ส่งจดหมายแจ้งผลการพิจารณารับรองและเอกสารรับรองโครงการวิจัย 
(COA) ให้ผู้วิจัย 

(4) เจ้าหน้าที่ฯ จัดเก็บส าเนาเอกสารรับรองโครงการวิจับ (COA) จัดท าสารบัญการเก็บ
เอกสาร  

(5) เจ้าหน้าท่ีฯ บันทึกข้อมลูเลขท่ีเอกสารรับรองวันท่ีออกจดหมายรบัรองเลขท่ีจดหมายวัน
ติดตามรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี และวันท่ีหมดอายุการรบัรองในฐานข้อมูลโครงการวิจัย 

6.6) การน าเสนอในที่ประชมุคณะกรรมการฯ 
เลขานุการฯ/เจ้าหน้าท่ีฯ น ารายชื่อโครงการที่ได้รับการพิจารณาแบบเร่งด่วนและรายงานใน

ที่ประชุมคณะกรรมการฯ วาระแจ้งเพื่อทราบ และรับรอง 
7. ค านิยาม 
Expedited Review   หมายถึง การพิจารณารับรองโครงการวิจัยที่มีความเสีย่งต่ าโดยประธานฯ หรือผู้ที่ประธานฯ 

มอบหมายซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกีบการท างานด้านจริยธรรมการวิจัย
ในคนเป็นอย่างดีโดยไม่ต้องรอเข้าวาระประชุม Expedited Reviewer จะท าหน้าที่แทน
คณะกรรมการฯ ทั้งคณะ ยกเว้นการลงมติไม่รับรอง หาก Expedited Reviewer ไม่
สามารถให้การรับรองได้จะต้องน าเรื่องเข้าที่ประชุมเพื่อลงมติ  เกณฑ์การคัดเลือกว่า
โครงการวิจัยใดมีความเสี่ยงต่ า (Minimal Risk) หรือไม่อาจอ้างอิงตามเกณฑ์ที่ว่า
กระบวนการวิจัยนั้นมีความเสี่ยงเทียบได้กับเหตุการณ์ที่พบได้ในชีวิตประจ าวันหรือการ
ตรวจร่างกายท่ัวไป หรือการตรวจสภาพจิตทั่วไป (Psychological test) 
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Expedited Reviewer หมายถึง ผู้มีหน้าที่ในการพิจารณาโครงการที่มีความเสี่ยงต่ าซึ่งอาจเป็นประธานฯ หรือ

กรรมการฯ ซึ่งมีประสบการณ์ที่ได้รบัมอบหมายจากประธานฯ ให้ท าหน้าท่ีนี้โดยสามารถให้
ความเห็นและแจ้งต่อผู้วิจัยโดยไม่ต้องรอเข้าประชุมตามวาระโดยถือว่าเป็นความเห็นของ 
Expedited Reviewer เทียบได้กับความเห็นจากท่ีประชุมคณะกรรมการฯ แต่ Expedited 
Reviewer จะไม่สามารถลงความเห็นไมร่ับรองโครงการวิจยัใด ๆ ได้ หากไม่สามารถให้การ
รับรองโครงการได้ จะต้องเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมเพื่อขอความเห็น 

 
8. เอกสารอ้างอิง 
ICH: Good Clinical Practice Guideline/ กองควบคุมยา ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง

สาธารณสุข พิมพ์ครั้งท่ี 6 นนทบุรี: กองควบคุมยา ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง
สาธารณสุข, 2543 

แนวทางจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ.2550 ชมรมจริยธรรมการท าวิจยัในคนในประเทศไทย 
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551 
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บทที่ 7 

การพิจารณาโครงการวิจัยประเภทการประชุมแบบเต็มคณะ 
Full Board Review 

 

1. วัตถุประสงค ์
เพื่อเป็นแนวทางให้คณะกรรมการฯ ด าเนินการพิจารณาโครงการวิจยัที่ส่งเข้าพิจารณาแบบเต็มคณะ 

2. ขอบเขต 
วิธีด าเนินการมาตรฐานครอบคลมุขั้นตอนการพิจารณาโครงการวิจยัที่ต้องพิจารณาแบบเต็มคณะ หลังจาก

ผ่านการคัดกรองจากรองประธานฯ/เลขานุการ/หรือผู้ที่ประธานฯ มอบหมาย  
3. ลักษณะโครงการที่เข้าข่าย 

ลักษณะโครงการที่สมควรได้รับการพิจารณาแบบครบองค์ประชุม จะเป็นโครงการที่ไม่จัดอยู่ในประเภท
ความเสี่ยงต่ า (More than Minimal Risk) กล่าวคือมีความเสี่ยงมากกว่าความเสี่ยงอันตรายในชีวิตประจ าวัน เป็น
โครงการที่มีความซับซ้อนหรือกระท ากับผู้ที่อ่อนแอ เปราะบาง (Vulnerable Subject) จ าเป็นต้องอาศัยความ
คิดเห็นจากกรรมการฯ เต็มคณะ มีลักษณะงานวิจัยดังนี้  

 1) การวิจัยทางคลินิกซึ่งเกี่ยวกับยาหรือเครื่องมือทางการแพทย ์
 2) การวิจัยเกีย่วกับการตรวจและการรักษาทางรังสีวิทยา ได้แก่ รังสีเอ็กซ์ และไมโครเวฟ  
 3) การวิจัยเกีย่วกับวิธีการผา่ตัด 
 4) การวิจัยที่ใช้สิ่งส่งตรวจต่าง ๆ จากร่างกายมนุษย ์
 5) การศึกษาวิจัยจากเวชระเบียนที่วิธีการเก็บข้อมูลต้องมีความเช่ือมโยงและมีผลกระทบต่อ

บุคคล 
 6) การวิจัยทางระบาดวิทยา 
 7) การวิจัยที่หัวหน้าโครงการเป็น Health Care Provider และขั้นตอนการด าเนินการวิจัยมี

ผลกระทบต่อสุขภาพส่วนบุคคล ท าให้เกิดความเสี่ยงท่ีจะถูกฟ้องรอ้งตามกฎหมาย 
 8) งานวิจัยท่ีตรวจทางจิตเวช  
 9) งานวิจัยท่ีใช้ข้อมูลที่ท าใหผู้้เข้าร่วมวิจัยมีความเสี่ยงท่ีจะถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย (เช่น เป็น

ผู้ติดยาเสพติด เป็นต้น) เสื่อมเสียช่ือเสียง เสียสถานภาพทางสังคม ได้รับความอับอาย ท าให้ถูกปลดออกจาก
ต าแหน่งหน้าที่การงาน รวมทั้งการล่วงละเมิดความลับและความเป็นส่วนตัว (Invasion of Privacy and Breach 
of Confidentiality (งานวิจัยกับผู้ต้องขัง จัดอยู่ในกรณีนี้)  
  10)  งานวิจัยทางสังคมศาสตร์ ที่มีการสัมภาษณ์ หรือใช้แบบสอบถามโดยข้อมูลที่ต้องการเป็น
ข้อมูลลับเฉพาะหรือข้อมูลที่เปราะบางอ่อนไหว ได้แก่ข้อมูลที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถานภาพหรือสิทธิ
ประโยชน์ของบุคคล เช่น ความชอบทางเพศ ความรุนแรงในครอบครัว พฤติกรรมผิดกฎหมาย การท าลายความเช่ือ
ของชุมชน เป็นต้น  
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4. ความรับผิดชอบในการพิจารณา 
กรรมการฯ ที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ จ านวน 2 คน โดยรองประธานฯ เลือกจากคณะกรรมการ 

หรือผู้เช่ียวชาญในเรื่อง นั้นๆ น าผลการพิจารณาจากกรรมการทั้งสองท่านเพื่อสรุปมติในท่ีประชุมที่ต้องมีองค์ประชุม 
ไม่ต่ ากว่า 5 ท่าน และต้องประกอบด้วย ประธานฯ หรือผู้ที่ประธานมอบหมายให้เป็นประธานการประชุม และ
กรรมการผู้พิจารณาโครงการ และกรรมการผู้เชี่ยวชาญในสาขา  

 
5. ขัน้ตอนการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ และแผนภมู ิ

ขั้นตอน การด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 การรับโครงการวิจยั ตรวจสอบ บนัทึกเอกสาร ให้รหสั
โครงการ 

 

เลขานุการฯ/เลขานุการฯ/เจ้าหนา้ที่ฯ 

2 การคัดกรองประเภทโครงการ พิจารณาแบบเตม็คณะ  
และก าหนดชื่อกรรมการฯ ผู้พจิารณาจ านวน 2 ท่าน 

และกรรมการภายนอก 1 ท่าน 
 

รองประธานฯ/ผู้ที่ประธาน
มอบหมาย/เลขานุการฯ 

3 การจัดเก็บเอกสารชั้นต้น เลขานุการฯ/เลขานุการฯ/เจ้าหนา้ที่ฯ 

4 ขั้นตอนการพิจารณาโครงการวิจยัแบบเต็มคณะ เลขานุการฯ/เลขานุการฯ/เจ้าหนา้ที่ฯ 

5 พิจารณาโครงการ 
 

กรรมการฯ  
ผู้พิจารณาโครงการ จ านวน 2 ท่าน 

6 ประชุมพิจารณาโครงการวิจยั ประธานฯ/รองประธานฯ/  
คณะกรรมการฯ และเลขานุการฯ /

เจ้าหน้าท่ี 
7 การลงมตผิลการพิจารณาโครงการวิจัย คณะกรรมการฯ ในท่ีประชุม 

8 การตัดสิน คณะกรรมการฯ ในท่ีประชุม 

9 การแจ้งผลการพิจารณา ส่งแก้ไข หรือออกเอกสารรับรอง 
 

เลขานุการฯ/เลขานุการฯ/เจ้าหนา้ที่ฯ 

10 การเก็บเอกสารที่เกี่ยวกับโครงการวิจัย เลขานุการฯ/เลขานุการฯ/เจ้าหนา้ที่ฯ 
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แผนภูมิขัน้ตอนการด าเนินการพิจารณาแบบเต็มคณะ 

ผู้วิจัย  ยื่นเอกสารโครงการที่ส านักงานจรยิธรรมฯ 

 

  รองประธานฯ / เลขานุการฯ คัดกรองประเภทโครงการวิธีพิจารณาแบบเต็มคณะ 

   
   รองประธานฯ ก าหนดช่ือ Reviewer 2 ท่าน และกรรมการภายนอก 1 ท่าน 

 
  เลขานุการฯ / เจา้หน้าท่ี ส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส ์พร้อมแนบไฟล์แบบประเมินทาง 

Email ให้ Reviewer 2 ท่าน และกรรมการภายนอก 1 ท่าน 
 

  Reviewer ทั้ง 3 ท่าน ส่งผลประเมินทางอีเมลล์ ภายใน 14 วันท าการ 

 

เลขานุการฯ จัดประชุม ประธานในท่ีประชุมน าผลการพิจารณาน าเสนอในที่ประชุมอภิปรายและลงมติ 
 

  ผลการพิจารณาจากท่ีประชุมคณะกรรมการฯ มี 4 ประเภท คือ 

 

1. รับรอง  
2.รับรองในหลักการ
โดยแก้ไขเพิ่มเติมตาม

ข้อเสนอแนะ 
 

3.ยังไม่สมควรให้การ
รับรองโดยแกไ้ขเพิ่มเติม
ตามข้อเสนอแนะ และ
น าเข้าพิจารณาอีกครั้ง 

 4. ไม่รับรอง 

 

แจ้งผลการ
พิจารณาและออก 
Certificate of 

Approval 

 แจ้งผลการพิจารณาให้
ผู้วิจัยแก้ไขภายใน 15 

วันท าการ และส่งกลับให้
รองประธานฯ พิจารณา

และให้การรับรอง 

 แจ้งผลการพิจารณาให้
ผู้วิจัยด าเนินการแกไ้ขและ

ส่งกลับน าเข้าที่ประชุม
พิจารณาอีกครั้ง 

 แจ้งผลการพิจารณา
ให้ผู้วิจัยทราบ 

พร้อมเหตุผลการไม่
รับรอง 

 

 

  แจ้งผลการพิจารณา
และออก COA 

    

 
  บรรจุเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการฯ ในรอบถัดไป   

หมายเหตุ กรณีที่ผลการพิจารณาของที่ประชุมขัดแย้งกับกรรมการภายนอก ต้องน าเรื่องพิจารณาอีกครั้งในรอบถัดไป 
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6. ขัน้ตอนด าเนินการ 

6.1) การรับเอกสารโครงการวิจัย 
ผู้วิจัยส่งโครงการวิจยัเสนอขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวจิัยในคนครั้งแรกพร้อมเอกสาร

และข้อมลูที่ต้องส่งให้คณะกรรมการฯ  
6.2) ข้อมูลและเอกสารที่ต้องส่งให้คณะกรรมการฯ พิจารณาคร้ังแรก 

ข้อมูลและเอกสารที่ผู้วิจัยจะต้องสง่ให้คณะกรรมการฯ ต้องเป็นเอกสารต้นฉบับ 1 ชุด และส าเนา 1 
ชุด รวมทั้งไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนกิส์ทางอีเมลล์ โดยมีรายการดังนี้  

1) จดหมายน าส่งโครงการวิจยัเสนอขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน 
2) แบบเสนอโครงการวิจยั  
3) โครงรา่งวิจัย (Protocol/Proposal) 
4) เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมวิจัย (Participant Information Sheet) 
5) ประวตัิส่วนตัวและผลงานของหัวหน้าโครงการวิจัย (Principal Investigator’s Curriculum 

Vitae) 
6) เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมลู เช่น แบบสอบถาม สัมภาษณ์ หรอืสังเกต ฯลฯ 
7) หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจยัโดยไดร้ับการบอกกลา่วและเต็มใจ (Informed 

Consent Form)  
8) แบบบันทึกการเก็บข้อมลูที่จะใช้ในการวิจัย (Case Report Form or Case Record Form) 
9) บันทึกการอนุญาตใหเ้ก็บข้อมูล จากผู้มีอ านาจอนุมตัิให้ใช้ ตัวอย่างเช่น  
 - ขอใช้สถานท่ีในการท าวิจัย (ถ้ามี) 
 - ขอใช้แฟ้มประวัติผู้ป่วย   
 - ขอใช้ Stored Specimen (กรณีท าวิจัยจากสิ่งส่งตรวจหรือช้ินเนือ้) 
10) เอกสารหรือสื่อทีใ่ช้ในการประชาสัมพันธ์โครงการวิจัย (ถ้ามี) (Subjects Advertisement and 

Recruitment Procedures) 
11) กรณีการทดลองยาทางคลินิก ควรระบุเลขทะเบียนยาโดยคณะกรรมการอาหารและยา 

กระทรวงสาธารณสุข เอกสารก ากับยา หรือเอกสารน ายาเข้าเพื่อการวิจัย (Drug Registered Number, IND, 
Investigator Brochure) 

12) เอกสารที่จ าเป็นอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
6.3) การตรวจสอบและบันทึกรบัเอกสาร 

1) เลขานุการฯ/เจ้าหน้าท่ีฯ ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารโครงการวิจัยตามที่ก าหนดโดยใช้
ตารางแบบตรวจในจดหมายน าส่ง  

2) กรณีเอกสารโครงการวิจัยไม่ครบถ้วน เลขานุการฯ/เจ้าหน้าที่ฯ ประสานงานติดต่อผู้วิจัยทาง
โทรศัพท์หรือทางอีเมลล์ แจ้งชนิดเอกสารที่ไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้องและให้ผู้วิจัยส่งกลับภายใน 2 สัปดาห์ หากพ้น
ก าหนดเวลาจะส่งเอกสารคืนกลับไปยังผู้วิจัยเพื่อด าเนินการใหม่ 
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3) กรณีเอกสารโครงการวิจัยครบถ้วน   เลขานุการฯ/เจ้าหน้าที่ฯ ประทับตรา ลงทะเบียนรับ
เอกสาร ให้รหัสโครงการ บันทึกรายละเอียดในฐานข้อมูลโครงการวิจัยในคอมพิวเตอร์  

6.4) การให้รหัสโครงการ 
เลขานุการฯ/เจ้าหน้าที่ฯ ให้รหัสโครงการวิจัยแต่ละเรื่องที่จะน าเข้าพิจารณาโดยใช้ค าย่อ

ภาษาอังกฤษของคณะกรรมการฯ ซึ่งจะเป็นรหัสที่ผู้วิจัยใช้ในการติดต่อกับคณะกรรมการฯ ตลอดระยะเวลาการ
ก ากับดูแลโครงการวิจัย  

6.5) การคัดกรองและจ าแนกประเภทการพิจารณาเบื้องต้น 
1) เลขานุการฯ/เจ้าหน้าท่ีฯ คัดกรองโครงการวิจัยเบื้องต้นว่าเข้าข่ายการพิจารณาแบบครบองค์

ประชุม 
2) เสนอรองประธานฯ/เลขานุการฯ หรือผู้ที่ประธานฯ มอบหมายจ าแนกประเภทโครงการวิจัยว่ามี

ลักษณะโครงการและประเภทโครงการเข้าข่ายตามเกณฑ์ในข้อ 3 หรือไม่ 
6.6) ก าหนดวิธีพิจารณาและชื่อกรรมการผู้พิจารณาโครงการ 

รองประธานฯ / เลขานุการฯ หรือผู้ที่ประธานฯมอบหมายก าหนดช่ือกรรมการผู้พิจารณาหลัก 
(Primary Reviewer) จ านวน 2 ท่าน และกรรมการภายนอก 1 ท่าน โดยเป็นผู้ที่มีความรู้ความช านาญในเรื่องที่
พิจารณา แจ้งช่ือให้เลขานุการฯ/เจ้าหน้าท่ีฯทราบผ่านทางระบบออนไลน์ 

6.7) การจัดเก็บเอกสารขั้นต้น 
1) เลขานุการฯ/เจ้าหน้าท่ีฯ บันทึกข้อมูลประเภทการพิจารณากรรมการฯ กรรมการผู้พิจารณาหลัก2 

ท่าน วันท่ีส่งออกให้กรรมการฯ วนัท่ีโครงการเข้าประชุมเพื่อพิจารณาแบบเต็มคณะ ในฐานข้อมูลโครงการวิจัย 
2) จัดเก็บเอกสารโครงการวิจัยต้นฉบับในแฟ้มโครงการวิจัยใหม่ จัดท าสารบัญการเก็บเอกสารขั้นต้น 

ท าป้ายติดสันแฟ้มระบุ ประเภทการพิจารณาและรหัสโครงการ  
3) ส าเนาเอกสารทุกช้ิน 1 ชุด เตรียมประกอบการประชุม 

6.8) การพิจารณาทบทวนโครงการ 
1) เลขานุการฯ/เจ้าหน้าที่ฯ จัดท าแบบฟอร์มสรุปผลการประเมินโครงการวิจัย พร้อมแนบเอกสาร

โครงการวิจัยและเอกสารอื่น ๆ ส่งให้กรรมการฯ พิจารณาหลัก (Primary Reviewers) 2 ท่าน ทางอีเมลล์ 
2) เลขานุการฯ/เจ้าหน้าที่ฯ จัดท าแบบฟอร์มสรุปผลการประเมินโครงการวิจัย พร้อมแนบเอกสาร

โครงการวิจัยและเอกสารอื่น ๆ ส่งให้กรรมการฯ ภายนอก พิจารณาอีก 1 ท่าน ทางอีเมลล์ ภายใน 1 วัน หลังจาก
รองประธานฯ ก าหนดชื่อกรรมการฯ ภายนอก  

3) กรรมการฯ ผู้พิจารณาหลัก (Primary Reviewers) และกรรมการภายนอกที่ถูกเลือก มีหน้าที่
ทบทวนโครงการวิจัยอย่างละเอียด (ICHGCP หมวด6) ในแบบเอกสารที่ใช้ลายมือเขียน หรือผ่านทาง Online โดย
จะพิจารณาประเด็นและรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ คือ 

(1) คุณสมบัติของผู้วิจยั 
(2) ระเบยีบวิธีวิจัยมีความถูกต้องและเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การวิจัย 
(3) มีเกณฑ์การคดัเข้าฯ คดัออก การถอนตัวจากการวิจยั และเกณฑ์การยุติการวิจัย 
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(4) ประโยชน์และความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการวิจัย 
(5) การคัดเลือกอาสาสมคัรมคีวามเสมอภาค 
(6) กระบวนการขอความยินยอมเพื่อเข้าร่วมวิจัย ไม่มีการบังคับ ชักจูง จูงใจอย่างไม่เหมาะสมให้

เข้าร่วมการวิจัย หรืออยู่ในโครงการวิจัยต่อไป 
(7) เอกสารการให้ความยินยอมในเอกสารช้ีแจงผูเ้ข้าร่วมการวิจัยและหนังสือแสดงเจตนายินยอม

ผู้เข้าร่วมวิจัยต้องมีข้อมลูเพียงพอ ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย 
(8) ความพร้อมของปัจจัยที่จ าเป็นต้องใช้ในการวิจัย เช่น ผู้ช่วยวิจัย เครื่องมือ อุปกรณ์ และ

สถานท่ีท าวิจัย 
(9) มีการวางแผนการเฝ้าระวังเรื่องความเสี่ยงและความปลอดภัย ท่ีอาจเกิดขึ้นกับผูเ้ข้าร่วมวิจยั

อย่างเหมาะสม 
(10) มีความระมัดระวังในการน าเข้าร่วมวิจัยที่เป็นกลุ่มเปราะบาง (Vulnerable subject) เข้า

ร่วมโครงการวิจัย 
6.9) การประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาโครงการ 

6.9.1) การก าหนดวันประชุม (Meeting Schedule) 
คณะกรรมการฯ มีก าหนดวันประชุมเดือนละ 2 ครั้ง คือ วันพฤหัสบดีที่ 2 และ 4 ของเดือน

ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้น ไปจนกว่าจะพิจารณาครบทุกโครงการวิจัยที่ก าหนดไว้ในวาระการประชุม   
6.9.2) การก าหนดองค์ประชุม (Quorum) 

(1) จะต้องมีประธานฯ หรือรองประธานฯ หรือผู้ที่ประธานมอบหมาย ท าหน้าท่ีประธานในท่ี
ประชุม 

(2) จะต้องมีจ านวนกรรมการฯ รวมประธานในท่ีประชุม ไม่น้อยกว่า 5 คน 
(3) มีกรรมการฯ ทั้งเพศหญิงและเพศชาย 
(4) มีกรรมการฯ ที่มีคุณวุฒิทั้งทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
(5) ในกรณีที่เป็นการวิจัยทางคลินกิ (ยา, วัคซีน, Medical device) ทางการแพทย์ก าหนดให้

มีแพทย์อย่างน้อย 1 คน 
6.9.3) ขั้นตอนการพิจารณา 

(1) กรรมการฯ ผู้พิจารณาหลักทั้ง 2 คน มีหน้าที่ส่งแบบฟอร์มสรุปผลการประเมิน
โครงการฯ กลับมายังคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน ก่อนวันประชุมล่วงหน้า 2 วัน โดยกรรมการฯ 
ผู้พิจารณาหลักทั้ง 2 คน ควรต้องเข้าร่วมประชุม เพื่อช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติม แต่หากกรรมการฯ หลักไม่สามารถ
เข้าร่วมประชุมได้ ให้ให้เลขานุการฯ/เจ้าหน้าที่ฯ จัดเตรียมความเห็น (ที่ส่งมาก่อนหน้านี้แล้ว) น าแจ้งให้ที่ประชุม
ทราบ และประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้น าเสนอผลการพิจารณา 

(2) กรรมการภายนอกผู้ที่ไดร้ับเลือกอ่านพิจารณาโครงการ มีหน้าที่ส่งแบบฟอร์มสรปุผลการ
ประเมินโครงการฯ กลับมายังคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน ก่อนวันประชุมล่วงหน้า 2 วัน โดยไม่
จ าเป็นต้องเข้าร่วมพิจารณาในที่ประชุม  
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(3) กรณีต้องการข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้วิจัย กรรมการฯ ผู้พิจารณาโครงการสามารถติดต่อ

ผู้วิจัยหลักโดยตรง หรือติดต่อผ่านคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้หรือกรณี
ต้องการให้ผู้วิจัยเข้ามาชี้แจงเกี่ยวกับโครงการให้ติดต่อคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนเพื่อนัดหมาย
วันและเวลา 

(4) ประธานในที่ประชุมมีหน้าที่ต้องสอบถามเรื่อง Conflict of Interest ในที่ประชุมทุกครั้ง 
กรณีที่กรรมการฯ มี Conflict of Interest กรรมการฯ ท่านนั้นจะต้องออกจากที่ประชุมในช่วงการพิจารณาตัดสิน
โครงการที่เกี่ยวข้อง 

(5) ประธานในที่ประชุม ท าหน้าทีใ่นการน าเสนอผลการพิจารณาของกรรมการภายนอก ข้อ
วิจารณ์ และผลการประเมิน และน าการอภิปรายร่วมกับกรรมการฯ ในท่ีประชุมโดยพิจารณาท้ังด้านวทิยาศาสตร์ 
จริยธรรม ความเสี่ยงต่อผู้เข้าร่วมวิจัย 

(6) กรรมการฯ หลักท่ีได้รับมอบหมายให้พิจารณาโครงการ 2 คน น าเสนอความเห็นโดย
กรรมการฯ คนที่ 1 น าเสนอรายละเอียดและข้อเสนอแนะในการแกไ้ขกรรมการฯ คนท่ี 2 น าเสนอข้อเสนอแนะใน
การแก้ไขเพิ่มเติม จากนั้นกรรมการฯ ในท่ีประชุมแสดงความคดิเห็นเพิ่มเตมิ 

(7) คณะกรรมการฯ อาจเห็นควรให้เชิญผู้วิจัยหลักเข้าช้ีแจงตอบข้อสงสัยในท่ีประชุมโดย 
ผู้วิจัยต้องพร้อมท่ีจะเข้าช้ีแจงต่อทีป่ระชุม (หากมีการร้องขอ) ในที่ประชุมคณะกรรมการฯ  

(8) ประธานในที่ประชุมแจ้งผลสรุปผลการพิจารณาโครงการโดยฉันทามติ ในกรณีที่มี
ความเห็นขัดแย้ง ไม่เป็นเอกฉันท์ ประธานฯ อาจใช้การลงคะแนน (Vote) โดยการสอบถามกรรมการฯในที่ประชุม
แต่ละท่านหรือให้ยกมือสนับสนุนผลการพิจารณาและถือความเห็นส่วนใหญ่เป็นมติที่ประชุม โดยระบุวิธีการ
พิจารณาและจ านวนการลงคะแนนในรายงานการประชุม 

(9) กรณีที่ข้อมูลไม่เพียงพอในการพิจารณาตัดสิน ประธานฯ กรรมการฯ ผู้พิจารณาโครงการ 
หรือท่ีประชุมอาจขอให้ปรึกษาผู้เช่ียวชาญหรือที่ปรึกษาอิสระทบทวนโครงการเพิ่มเติม หรือทบทวนประเด็นที่เป็น
เรื่องเฉพาะทาง และส่งข้อมูลกลับมายังคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน เพื่อให้ประธานน าเข้า
พิจารณาในที่ประชุมครั้งต่อไปได้ 

(10) ประธานฯ สรุปข้อแนะน าในการแก้ไข วิธีการลงมติ ผลการพิจารณา การประเมิน 
ความเสี่ยงของผู้เข้าร่วมวิจัย ระดับความเสี่ยง ประโยชน์และความถี่ในการติดตามรายงานความก้าวหน้าของ
โครงการวิจัย (3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ปี) 

(11) กรณีที่ผลการลงมติ ขัดแย้งกับกรรมการภายนอก เลขานุการต้องติดต่อและให้ข้อมูลผล
การพิจารณาจากท่ีประชุม เพื่อขอการรับรองจากรรมการภายนอกเปน็ลายลกัษณอ์ักษร กรณีที่กรรมการภายนอกไม่
ยินยอม จ าเป็นต้องน าโครงการวิจัยนี้ผ่านการพิจารณาของที่ประชุมอีกครั้ง ในรอบถัดไป   

(12) เลขานุการฯ และเจ้าหน้าท่ีฯ บันทึกผลการพิจารณา จัดท ารายงานการประชุม  
(13) เลขานุการฯ และเจ้าหน้าที่ฯ แจ้งผลการพิจารณาให้นักวิจัย กรณีผลการพิจารณาเป็น

รับรอง ให้ออกใบรับรองจริยธรรม เสนอลงนามโดยประธานฯ และส่งให้นักวิจัยพร้อมค าชี้แจง (ถ้ามี)  
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6.10) การลงมติผลการพิจารณารับรองหรือไม่รับรองโครงการวิจัยจะต้องมีเงื่อนไข ดังนี้ 
1) กรรมการฯ ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน 
2) มีกรรมการฯ ทั้งเพศหญิงและเพศชาย 

 
3) จะต้องมีกรรมการฯ ทางด้านวทิยาศาสตร ์อย่างน้อย 1 คน หากเป็นการศึกษาวิจัยทางดา้น

สังคมศาสตร ์
4) หากเป็นโครงการวิจยัในเด็ก จะต้องมีกรรมการฯ ทางด้านกุมารแพทย์เป็นผู้ร่วมการพิจารณา

โครงการ 
5) จะต้องมีกรรมการฯ ท่ีเป็นแพทย์ อย่างน้อย 1 คน หากเป็นการศกึษาวิจัยทางชีวเวชศาสตร์ 

(Biomedical Research) 
6) ผู้มสีิทธ์ิออกเสียงได้คือผู้ที่อยู่ในที่ประชุมเท่าน้ัน  

6.11) ผลการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการฯ แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ 
1) ประเภทท่ี 1 รับรอง (Approve) หมายถึง โครงการวิจัยนั้นได้รับการรบัรองตั้งแต่วันประชุมเป็น

ต้นไป ผู้วิจัยเริ่มด าเนินการวิจัยได้โดยไม่ต้องมีการแก้ไขโครงการวิจัย 
2) ประเภทที่ 2 รับรองในหลักการโดยแก้ไขเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะ (Approve after 

Modification) หมายถึง ผู้วิจัยต้องด าเนินการปรับแก้ไขโครงการวิจัยตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ แนะน า 
และส่งโครงการที่แก้ไขแล้วกลับมายังคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน น าเสนอรองประธานฯ หรือ
กรรมการและเลขานุการฯ หรือผู้ที่ประธานมอบหมายพิจารณารับรองและน าแจ้งที่ประชุมทราบในครั้งต่อไป 

3) ประเภทที่ 3 ยังไม่สมควรให้การรับรองจนกว่าจะได้แก้ไขหรือช้ีแจงเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะ
และน าเข้าที่ประชุมอีกครั้ง (Resubmit for Reconsideration) หมายถึง ผู้วิจัยต้องด าเนินการแก้ไขกลับมายัง
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน เลขานุการฯ/เจ้าหน้าที่ฯ ส่งโครงการให้กรรมการฯ ผู้พิจารณาคน
เดิมทบทวนใหม่อีกครั้งและเสนอประธานฯหรือกรรมการและเลขานุการฯ หรือกรรมการ หรือผู้ที่ประธานฯ
มอบหมายสรุปผลการทบทวนและน าเสนอคณะกรรมการฯ เป็นเรื่องสืบเนื่องในการประชุมครั้งต่อไป 

4) ประเภทท่ี 4 ไม่รับรอง (Disapprove) หมายถึง คณะกรรมการฯ ไม่รับรองการด าเนินการวิจัยที่
น าเสนอโดยจะออกจดหมายแจง้เหตุผลให้ผูว้ิจัยทราบ ซึ่งผู้วิจัยสามารถช้ีแจงหรือโต้แย้งกลับมาให้กรรมการฯทราบ/
พิจารณาใหม่ได้ 

6.12) การแจ้งผลการพิจารณา 
1) ประเภทที ่1 โครงการวิจัยท่ีได้รับการรับรอง (Approve) มีขัน้ตอนด าเนินการดังนี ้

(1.1) เลขานุการฯ/เจ้าหน้าท่ีฯ จัดท าจดหมายแจ้งผลพิจารณารับรอง เสนอประธานฯ หรือผู้ที่
ประธานฯ มอบหมายลงนาม และเอกสารรับรองโครงการ Certificate of Approval: COA ซึ่งมีอายุการรับรอง 1 
ปี ลงนามโดยประธานฯ หรือ ผู้ทีป่ระธานฯ มอบหมาย โดยระบุระเบียบและวิธีด าเนินการวิจัย ดังนี้ 

- ในการให้ข้อมูลและขอความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัยกับบุคคลที่จะมาเป็นผูเ้ข้าร่วม
วิจัย จะต้องใช้เอกสารที่ได้รับตรารับรองจากคณะกรรมการฯ เท่าน้ัน 
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- หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการวิจัย (Protocol Amendment) ด้วย
เหตุผลใด ๆ ก็ตามจะต้องแจ้งกับคณะกรรมการฯ ให้ทราบพร้อมเหตุผลและจะต้องได้รับการรับรองจากคณะ
กรรมการฯ ก่อนที่จะไปด าเนินการกับผู้เข้าร่วมวิจัยได้ยกเว้นในกรณีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อมิให้เกิด
อันตรายแก่ผู้เข้าร่วมวิจัยเท่านั้นซึ่งหัวหน้าโครงการวิจัยจะต้องแจ้งเหตุการณ์ดังกล่าว ให้คณะกรรมการฯได้ทราบ
ภายใน 5 วันท าการ นับจากวันท่ีด าเนินการ 

- หากมีรายงานการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ทั้งที่รุนแรงและไม่รุนแรงรวมทั้ง
เหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดเดาได้ล่วงหน้าแต่มีผลต่อความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้เข้าร่วมวิจัยที่ เกิดขั้นใน
ระหว่างการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยจะต้องแจ้งให้คณะกรรมการฯ ทราบทุกครั้ง โดยระยะเวลาที่แจ้งให้เป็นไปตาม
ค าแนะน าของชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนแห่งประเทศไทย (ดูรายละเอียดการพิจารณาการรายงานเหตุการณ์ไม่
พึงประสงค์ และแนวทางการปฏิบัติใน ดังนี้ 

> เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (Adverse Event: AE) 
> เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากยา (Adverse Drug Reaction (ADR) 
> เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรง (Serious Adverse Drug Reaction: 

Serious ADR) 
> เหตุการณ์ที่สงสัยว่าจะเป็นเหตกุารณไ์ม่พึงประสงค ์ที่ร้ายแรงและไม่คาดคิด 

SUSARs (Suspected Unexpected Serious Adverse Reactions) 
- ระบุความถี่ในการส่งรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจยัตามมติที่ประชุมหรือ

เมื่อไดร้ับการร้องขอ (ICH GCP 4.10.1) 
- หัวหน้าโครงการวิจัยจะต้องแจ้งปิดโครงการวิจัย เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการวิจัย 

(1.2) เลขานุการฯ/เจ้าหน้าที่ฯ จะประทับตรารับรองจากคณะกรรมการฯ ในเอกสารช้ีแจง
ผู้เข้าร่วมวิจัย และหนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัยโดยได้รับการบอกกล่าวและเต็มใจระบุ  รหัส
โครงการวิจัย และวันท่ีรับรองโครงการ 

(1.3) เลขานุการฯ/เจ้าหน้าที่ฯ ส่งจดหมายแจ้งผลการพิจารณารับรองและเอกสารรับรอง
โครงการวิจัย (COA) ให้ผู้วิจัยภายใน 2 สัปดาห์หลังวันประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อให้หัวหน้าโครงการวิจัยเก็บ
ต้นฉบับไว้เป็นหลักฐาน หากเป็นโครงการวิจัยของนักศึกษาจะส่งส าเนาเอกสารไปยังอาจารย์ที่ปรึกษา 

(1.4) แนบรายนามและคุณวุฒิของคณะกรรมการฯ ในการประชุมพิจารณาโครงการนั้นไป
พร้อมกับ  COA (กรณีที่มีการร้องขอ) 

(1.5) เลขานุการฯ/เจ้าหน้าที่ฯ บันทึกข้อมูลเลขที่เอกสารรับรอง วันที่ออกจดหมายรับรอง 
เลขที่จดหมายวันที่ติดตามรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี และวันที่หมดอายุการรับรองในฐานข้อมูล
โครงการวิจัย และข้อมูลในระบบ Online 

(1.6) เลขานุการฯ/เจ้าหน้าที่ฯ ส าเนาจดหมายแจ้งผลการพิจารณารับรองและเอกสารรับรอง
โครงการวิจัย (COA) เก็บเข้าแฟ้มโครงการวิจัย จัดท าสารบัญการเก็บเอกสาร ในส่วนของบันทึกเลขท่ีเอกสารรับรอง
วันหมดอายุในแบบฟอร์มข้อมูลทั่วไป 
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(1.7) เลขานุการฯ/เจ้าหน้าท่ีฯ ท าลายส าเนาเอกสารโครงการวิจัย โดยเก็บเฉพาะตัวจริง และ/
หรือเอกสารส าเนา (กรณีที่เอกสารตัวจริงต้องมอบให้นักวิจัย)  

(1.8) คณะกรรมการฯ ระบุระเบียบที่หัวหน้าโครงการวิจัยจะต้องปฏิบัติและดูแลให้ผู้วิจัยร่วม
หรือผู้ช่วยวิจัยทุกคนปฏิบัติตามด้วย ดังนี้ 

- การด าเนินการวิจัยจะต้องเป็นไปตามโครงการที่แจ้งไว้กับคณะกรรมการฯเท่านั้น หาก
มีการปฏิบัติที่เบี่ยงเบนไปจากที่แจ้งไว้ จะต้องรายงานต่อคณะกรรมการฯ พร้อมเหตุผล และแจ้งมาตรการที่จะ
ป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์นั้นซ้ าอีก หากมีความจงใจที่จะด าเนินการที่เบี่ยงเบนนั้นซ้ าแล้วซ้ าอีก คณะกรรมการฯ จะ
ยุติการรับรองโครงการ 

- หากเป็นโครงการวิจัยที่ท าร่วมกับต่างประเทศเอกสารช้ีแจงส าหรับผู้เข้าร่วมวิจัยและ
หนังสือแสดงเจตนายินยอมส าหรับผู้เข้าร่วมวิจัยที่เป็นคนไทย จะต้องใช้ฉบับภาษาไทยที่ได้รับรองจากคณะ
กรรมการฯ ว่ามีข้อความที่เหมาะสมและตรงกับ Research Subject Information Sheet and Informed 
Consent Form ฉบับภาษาต่างประเทศ 

- การด าเนินการขอความร่วมมือให้เข้าร่วมโครงการวิจัยจะต้องด าเนินโดยปราศจาก
การบังคับหรือชักจุงอย่างไม่เหมาะสม (Coercion and Undue Influence) จากผู้วิจัยหรือผู้ช่วยวิจัย เพื่อให้บุคคล
สามารถเข้าร่วมวิจัยด้วยความสมัครใจอย่างแท้จริง 

- เอกสารที่จะใช้ในการประชาสัมพันธ์จะต้องไดร้ับรองจากคณะกรรมการฯ 
- หากมีข้อมูลใหม่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย และมีผลต่อความปลอดภัยและความ

เป็นอยู่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยและมีผลต่อความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีของผู้เข้าร่วมวิจัยหัวหน้า
โครงการวิจัยจะต้องแจ้งให้คณะกรรมการฯ ทราบด้วย 

 

แผนภูมิประกอบ ข้อ (1) การแจง้ผลการพิจารณาประเภทที่ 1 รับรอง 

 

ผลการพิจารณาจากท่ีประชุมประเภทท่ี 1 รับรอง 

 

จัดท าจดหมายแจ้งผล และออกเอกสารรับรองโครงการวิจัย (COA) 

 

ส่งจดหมายแจ้งผลการรับรอง และเอกสารรับรองให้ผู้วิจัย และบันทึกข้อมูล 

 

2) ประเภทที ่2 โครงการวิจัยท่ีได้รับการรับรองในหลักการโดยแก้ไขเพ่ิมเติมตามข้อเสนอแนะ 
(Approve after Modification) มีขั้นตอนด าเนนิการ ดังนี้ 

(2.1) เลขานุการฯ/เจ้าหน้าที่ฯ พิมพ์ความเห็นตามมติที่ประชุมลงในจดหมายแจ้งผลการ
พิจารณาแก้ไขเสนอประธานฯ ลงนาม ส่งให้ผู้วิจัยโดยระบุรายละเอียดและเง่ือนไขในการส่งเอกสาร ดังนี้ 
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- ช่ือโครงการวิจัย รหัสโครงการวิจัย วันที่น าเข้าที่ประชุม และมติที่ประชุม 
- ปรับแก้ไขโครงการในเอกสารที่เกี่ยวข้องตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
- ระบุรายละเอียดการแก้ไขต่าง ๆ ในแบบตอบข้อค าถามของคณะกรรมการฯ 
- ระบุให้ผู้วิจัยส่งโครงการที่แก้ไขภายใน 15 วันท าการ นับจากวันท่ีที่ระบุในจดหมาย 
- ระบุให้ผู้วิจัยแจ้งกลับทางอีเมลล์ เมื่อได้รับจดหมายแจ้งผลแล้ว รวมทั้งประเด็นค าถาม 

หากมีข้อสงสัยในการแก้ไขโครงการ และโทรศัพท์แจ้งติดตามหากไม่ตอบกลับทางอีเมลล์ ภายใน 2 สัปดาห์ 
- หากพ้นก าหนดเวลาตามที่ระบุและยังไม่ได้รับการติดต่อกลับ เลขานุการฯ/เจ้าหน้าที่ฯ 

จะติดต่อสอบถามไปยังผู้วิจัยอีกครั้ง หากประสงค์จะด าเนินการแก้ไข ผู้วิจัยสามารถขยายระยะเวลาในการแก้ไข
โครงการวิจัยฯ หากยังไม่ได้รับการติดต่อกลับอีกภายใน 30 วัน นับจากวันเข้าท่ีประชุม เลขานุการฯ จะท าจดหมาย
แจ้งถอนการพิจารณาโครงการวิจัยและส่งเอกสารโครงการทั้งหมดคืนผู้วิจัย ซึ่งหากผู้วิจัยจะด าเนินการวิจัยเรื่องเดิม
ต่อจะต้องยื่นเอกสารเพื่อขอรับรองใหม่ตั้งแต่ต้น 

 (2.2) เมื่อผู้วิจัยส่งจดหมายน าส่งและเอกสารโครงการที่ปรับแก้ไขกลับมายังคณะกรรมการ
พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน เลขานุการฯ/เจ้าหน้าที่ฯ ตรวจสอบความครบถ้วนของรายละเอียดและเนื้อหา
เบื้องต้น ว่าแก้ไขตามข้อเสนอแนะหรือไม่ หากมีข้อที่ยังแก้ไขไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขานุการฯ/เจ้าหน้าที่ฯ 
แจ้งผู้วิจัยทางโทรศัพท์หรือทาง Email แก้ไขเพิ่มเติมก่อน เสนอรองประธานฯ หรือผู้ที่ประธานฯ มอบหมาย
พิจารณา 

(2.3) รองประธานฯ หรือผู้ที่ประธานฯ มอบหมาย พิจารณาแล้วว่าได้แก้ไขถูกต้องตาม
ข้อเสนอแนะแล้ว และให้รับรองเลขานุการฯ/เจ้าหน้าที่ฯ จัดท าจดหมายแจ้งผลการพิจารณารับรองและเอกสาร
รับรองโครงการ Certificate of Approval (COA) โดยมีประธานฯ หรือผู้ทีป่ระธานฯ มอบหมายเป็นผู้ลงนาม 

(2.4) เลขานุการฯ/เจ้าหน้าท่ีฯ ส่งจดหมายพร้อมท้ังส่งอีเมลล์แจ้งผลการพิจารณา  
(2.5) เลขานุการฯ/เจ้าหน้าที่ฯ บันทึกผลการพิจารณาจากที่ประชุม เลขที่ และวันที่ออก

จดหมายแจ้งผล ในฐานข้อมูลโครงการวิจัย  
(2.6) เลขานุการฯ/เจ้าหน้าที่ฯ ส าเนาจดหมายแจ้งผลการพิจารณาเก็บเข้าแฟ้มโครงการวิจัย 

จัดท าสารบัญเก็บเอกสารในส่วนของแบบฟอร์มการเก็บเอกสารหลังการประชุม   
(2.7) เลขานุการฯ/เจ้าหน้าที่ฯ น ารายช่ือโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาแบบเต็มคณะที่ได้

รับรอง บรรจุในระเบียบวาระการประชุมครั้งต่อไป   
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แผนภูมิประกอบ ข้อ (2) การแจง้ผลการพิจารณาประเภทที่ 2 รับรองในหลักการ 
โดยแก้ไขเพ่ิมเติมตามข้อเสนอแนะ 

 

ผลการพิจารณาประเภทที่ 2 รับรองในหลักการ โดยแก้ไขเพิม่เตมิตามข้อเสนอแนะ 

 

แจ้งผลพิจารณา พร้อมข้อเสนอแนะ เสนอประธานฯ ลงนาม ส่งใหผู้้วิจัยแบบ 
ทางอีเมลล์ และทางเอกสาร (ท าเครื่องหมายลับเฉพาะ) 

 

ติดตามกรณีไม่ตอบอีเมลล ์ใน 
2 สัปดาห ์

    
    

ติดต่อกลับภายใน 15 วัน  ไม่ตดิต่อกลับภายใน 15 วัน  

     

เสนอรองประธานฯ /ผู้ที่
ประธานฯ มอบหมาย พิจารณา

ผลรับรอง  
 

ติดตามครั้งที่ 2 แจ้งให้ขยายเวลาส่ง
อีก 15 วัน รวม 30 วัน 

 

 

 

  ติดต่อกลับภายใน 30 วัน  ไม่ตดิต่อกลับภายใน 30 วัน 

ออกจดหมายแจ้งผล และ
เอกสารรับรองโครงการ (COA) 

ส่งให้ผู้วิจัย 
    

 
 

แจ้งถอนการพิจารณา
โครงการ ส่งเอกสารคืนผู้วิจัย 

 

บันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลโครงการวิจัย ท าสารบญัเก็บเอกสารเข้าแฟ้มโครงการ   
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3) ประเภทที ่3 โครงการวิจัยท่ียังไม่สมควรให้การรับรอง จนกว่าจะได้แก้ไขหรือชี้แจงเพ่ิมเติม
ตามข้อเสนอแนะและน าเข้าพิจารณาในที่ประชุมอีกคร้ัง (Resubmit for Reconsideration) ขั้นตอน
ด าเนินการ ดังนี้ 

(3.1) เลขานุการฯ/เจ้าหน้าที่ฯ พิมพ์ความเห็นตามมติที่ประชุมลงในจดหมายแจ้งผลการ
พิจารณา เสนอประธานฯลงนามและส่งให้ผู้วิจัย โดยระบุการขอปรับแก้ไข เหตุผลการพิจารณา  

(3.2) เมื่อผู้วิจัยส่งเอกสารโครงการที่ปรับแก้ไขกลับมายังคณะกรรมการฯ เลขานุการฯ/เจ้า
หน้าที่ฯ ตรวจสอบความครบถ้วนของรายละเอียดและเนื้อหาเบื้องต้นว่าแก้ไขตามเสนอแนะ หรือไม่หากมีข้อที่ยัง
แก้ไขไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องเลขานุการฯ/เจ้าหน้าที่ฯ แจ้งผู้วิจัยทางโทรศัพท์หรือทาง Email เพื่อด าเนินการแก้ไข
เพิ่มเติม 

(3.3) เลขานุการฯ/เจ้าหน้าที่ฯ ส่งเอกสารโครงการที่แก้ไข พร้อมแบบฟอร์มประเมินผล
โครงการวิจัยฯ ให้กรรมการฯ ที่เป็นผู้พิจารณาหลัก 2 ท่านเดิม รวมทั้งกรรมการภายนอก พิจารณาให้ความเห็นอีก
ครั้งก่อนเสนอรองประธานฯ / เลขานุการฯ / หรือผู้ที่ประธานฯ มอบหมายพิจารณา 

(3.4) รองประธานฯ / เลขานุการฯ หรือผู้ที่ประธานฯ มอบหมายพิจารณาแล้ว เลขานุการฯ/
เจ้าหน้าท่ีฯ น ารายชื่อโครงการที่ปรับแก้ไขบรรจุ ในระเบียบวาระการประชุมเรื่องสืบเนื่องเพื่อแจ้งที่ประชุมพิจารณา
ตามก าหนดการประชุม 

(3.5) ประธานที่ประชุมน าเสนอผลการพิจารณาของกรรมการภายนอก จากนั้นกรรมการฯ 
หลัก 2 ท่าน (กรรมการฯ คนที่ 1 และกรรมการฯ คนที่ 2) น าเสนอการแก้ไขโครงการให้ที่ประชุมพิจารณา (กรณี
กรรมการฯ ท่านใดท่านหนึ่งไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมได้ให้ส่งความเห็นกลับมายังคณะกรรมการพิจารณา
จริยธรรมการวิจัยในคน ก่อนการประชุมล่วงหน้า 2 วัน เพื่อให้เลขานุการฯ/เจ้าหน้าที่ฯ น าเสนอผลการพิจารณาใน
ที่ประชุม) 

ผลการพิจารณาจากท่ีประชุม แบง่เป็น 4 ประเภท คือ 

(1) รับรอง 

(2) รับรองในหลักการโดยแก้ไขเพิม่เติมตามข้อเสนอแนะ 

(3) ยังไมส่มควรให้การรับรอง จนกว่าจะได้แกไ้ขหรือช้ีแจงเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะและ

น าเข้าพิจารณาในที่ประชุมอีกครั้ง 

(4) ไมร่ับรอง  

 หากผลการพิจารณาเป็นประเภทที่ 1 ด าเนินการตามข้อ 6.12) ข้อ (1)  หากผลการพิจารณาเป็นประเภท

ที่ 2 ด าเนินการตามข้อ 6.12) ข้อ (2) และหากผลการพิจารณาเป็นประเภทที่ 3 ด าเนินการตามข้อ 6.12) ข้อ (3) ซ้ า

อีกครั้ง และหากผลการพิจารณาเป็นประเภทที่ 4 ด าเนินการตามขอ้ 6.12) ข้อ (4)   
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แผนภูมิประกอบ ข้อ (3) การแจง้ผลการพิจารณาประเภทที่ 3 ยังไม่สมควรให้การรับรอง จนกว่าจะได้แก้ไข 
เพ่ิมเติมตามข้อเสนอแนะ และน าเข้าท่ีประชุมอีกคร้ัง 

 

ผลการพิจารณาประเภทที่ 3 
ยังไม่สมควรให้การรับรอง จนกว่าจะได้แกไ้ข เพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะ และน าเขา้ที่ประชุมอีกครั้ง 

  

แจ้งผลพิจารณา พร้อมข้อเสนอแนะเสนอรองประธานฯ ลงนาม ส่งให้ผู้วิจัยทางอีเมลล์ และเอกสารตน้ฉบับ 

     
    

ติดตามกรณีไม่ตอบอีเมลล ์ใน 
2 สัปดาห ์

    

ติดต่อกลับภายใน 15 วัน  ไม่ตดิต่อกลับภายใน 15 วัน  

    

เสนอรองประธานฯ หรือผู้ที่
ประธานมอบหมาย พิจารณา
รับรอง และบรรจเุข้าวาระการ

ประชุม 

 ติดตามครั้งที่ 2 แจ้งให้ขยาย
เวลาส่งอีก 15 วัน รวม 30 วัน 

  

 

  ติดต่อกลับภายใน 30 วัน  ไม่ตดิต่อกลับภายใน 30 วัน 

     
ผลการพิจารณา มี 3 ประเภท คือ  

1) รับรอง 2) รับรองในหลักการโดยแก้ไขเพิ่มเติมฯ และ 3) ยังไมส่มควรให้
การรับรอง จนกว่าจะได้แกไ้ขและน าเข้าประชุมอีกครั้ง 

 
แจ้งถอนการพิจารณา

โครงการ ส่งเอกสารคืนผู้วิจัย 

 

 

ประเภท 1 
ด าเนินการตามข้อ (1) 

 ประเภท 2 
ด าเนินการตามข้อ (2) 

 ประเภท 3 
ด าเนินการตามข้อ (3) 

 ประเภท 4 
ด าเนินการตามข้อ (4) 
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 4) ประเภทที ่4 โครงการวิจัยท่ีไม่รับรอง (Disapprove) มีขัน้ตอนด าเนินการ ดังนี้ 

(4.1) เลขานุการฯ/เจ้าหน้าท่ีฯ พิมพ์ความเห็นตามมติที่ประชุมลงในจดหมายแจ้งผลการ
พิจารณา ระบุเหตุผลที่ไม่รับรอง เสนอประธานฯลงนาม โดยผู้วิจัยสามารถอุทธรณ์ได้ ตามข้อ (4.5)  

(4.2) เลขานุการฯ/เจ้าหน้าท่ีฯ ส่งจดหมายแจ้งผลการพิจารณาให้กับผู้วิจัย  
(4.3) เลขานุการฯ/เจ้าหน้าที่ฯ บันทึกข้อมูลเลขที่และวันที่ออกจดหมายแจ้งผลในฐานข้อมูล

โครงการวิจัย  
(4.4) เลขานุการฯ/เจ้าหน้าที่ฯ ส าเนาจดหมายแจ้งผลการพิจารณาจัดท าสารบัญการเก็บ

เอกสารในส่วนของแบบฟอร์มการเก็บเอกสารหลังการประชุม จัดเก็บในแฟ้มโครงการวิจัยประเภทที่ 4  
(4.5) กรณีผู้วิจัยแจ้งขออุทธรณ์ ผลการพิจารณาพร้อมทั้งช้ีแจงประเด็นปัญหาและปรับแก้ไข

โครงการวิจัยเสนอกลับมายังคณะกรรมการฯ อีกครั้ง เลขานุการฯ/เจ้าหน้าที่ฯจะประทับตรารับเอกสารสืบค้น
โครงการต้นเรื่องเดิมจากแฟ้มโครงการประเภทที่ 4 และตรวจสอบรายละเอียดข้อช้ีแจงและการแก้ไขโครงการใน
เบื้องต้นอุทธรณ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันท่ีคณะกรรมการฯ ออกจดหมายแจ้งผล  

(4.6) เลขานุการฯ/เจ้าหน้าท่ีฯ เตรียมเอกสารโครงการที่ปรับแก้ไขและค าช้ีแจงประเด็นปัญหา
พร้อมแบบฟอร์มประเมินผลโครงการวิจัยฯ ส่งให้กรรมการฯ ที่เป็นผู้พิจารณาหลัก 2 ท่านพิจารณาให้ความเห็นครั้ง
ที่  2 รวมทั้งกรรมการภายนอกอีก 1 ท่าน โดยอาจเป็นท่านเดิมหรือไม่ขึ้นกับการพิจารณาของประธาน
คณะกรรมการจริยธรรมงานวิจัยในคน ฯ  

(4.7) เลขานุการฯ/เจ้าหน้าที่ฯบรรจุในระเบียบวาระการประชุม ในวาระเรื่องสืบเนื่อง แจ้งที่
ประชุมพิจารณาตามก าหนดการประชุม 

(4.8) ประธานในที่ประชุม น าเสนอผลการพิจารณาจากกรรมการภายนอกก่อน แล้ว
กรรมการฯ ที่เป็นผู้พิจารณาหลัก 2 ท่าน น าเสนอการแก้ไขโครงการให้ที่ประชุมพิจารณา (กรณีกรรมการฯ ท่านใด
ท่านหนึ่งไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมได้ให้ส่งความเห็นกลับมายังคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนก่อนการ
ประชุมล่วงหน้า 2 วัน กรรมการทุกท่านพิจารณาผล เพื่อหาข้อสรุป 

(4.9) ผลการพิจารณาจากท่ีประชุม แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 
  (1) รับรอง 

(2) รับรองในหลักการโดยแก้ไขเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะ 

(3) ยังไม่สมควรให้การรับรอง จนกว่าจะได้แก้ไขหรือช้ีแจงเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะและ

น าเข้าท่ีประชุมอีกครั้ง 

(4) ไมร่ับรอง หากการชี้แจงยังไม่เหมาะสมพอที่จะรับรองได้ 

- หากผลการพจิารณาเป็นประเภทที่ 1 ด าเนินการตามข้อ 6.12) ข้อ (1)   

- หากผลการพจิารณาเป็นประเภทท่ี 2 ด าเนินการตามข้อ 6.12) ข้อ (2)   

- หากผลการพจิารณาเป็นประเภทท่ี 3 ด าเนินการตามข้อ 6.12) ข้อ (3)  

- หากผลการพจิารณาเป็นประเภทท่ี 3 ด าเนินการตามข้อ 6.12) ข้อ (4) ซ้ าอีกครั้ง 
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แผนภูมิประกอบ ข้อ (4) การแจง้ผลการพิจารณาประเภทที่ 4 ไม่รับรอง 

ผลการพิจารณาประเภทที่ 4 ไม่รบัรอง 

 
แจ้งผลการพิจารณา พร้อมเหตผุลเสนอประธานฯ ลงนาม ส่งให้ผู้วิจยั 

   

ผู้วิจัยขออุทธรณ์ ภายใน 60 วัน  ผู้วิจัยไม่อุทธรณ ์

   

เสนอประธานฯ / เลขานุการฯ / พิจารณา และส่ง
เอกสารโครงการให้กรรมผู้พิจารณาหลัก 2 ท่าน  

และกรรมการภายนอก 1 ท่าน  
(อาจเป็นท่านเดิมหรือไม่ก็ได้) 

 บันทึกข้อมูลในฐานขอ้มูลโครงการวิจัย ท าสารบญั
เก็บเอกสาร 

   

บรรจุเข้าวาระการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการฯ พิจารณาอีกครั้ง 
 

6.13) การเก็บเอกสารที่เกี่ยวกับโครงการวิจัย 
1) เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการฯ/เจ้าหน้าที่ฯ เก็บรวบรวมเอกสารโครงการวิจัยที่ได้รับการ

พิจารณาและเอกสารที่ เกี่ยวข้องทุกฉบับใส่แฟ้มโครงการ ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลในสารบัญ จัดเก็บเอกสารทุก
ฉบับให้ครบถ้วน 

2) แฟ้มโครงการวิจัยที่ได้รับการพิจารณาตอ้งเก็บใส่ตู้เอกสารตามปีท่ีได้รบัการรับรองท าป้ายหน้าตู้
ระบุปี คศ. และรหัสโครงการ ล็อกกุญแจ โดยมีผู้ที่ถือกุญแจ คือ เลขานุการฯ/เจ้าหน้าที่ฯ และกุญแจส ารองเก็บที่
เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 
7. ค านิยาม 
Full-board review หมายถึง การพิจารณารับรองโครงการวิจัยในคนที่ต้องมีการประชุม เนื่องจาก

โครงการวิจัยมีความซับซ้อน และมีความเสี่ยงจากการวิจัยอยู่ไม่มากก็น้อยเป็น
วิธีการที่ระบุ ไว้ใน Declaration of Helsinki เกี่ยวกับการท างานของ
คณะกรรมการจริ ยธร รมการวิ จั ย ในคน  การที่ มี คณะกรรมการฯ                  
ที่ประกอบด้วยบุคคลจ านวนหนึ่งที่มีคุณวุฒิหลากหลายมีประสบการณ์                  
ที่แตกต่างกันมาประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของโครงการวิจัย
น่าจะมีความรอบคอบและรัดกุมในการลงความเห็นมากกว่าการลงความเห็น
โดยบุคคลเพียงคนเดียววิธีการนี้แม้จะดีแต่ก็มีความสิ้นเปลืองทั้งเวลา และ
ค่าใช้จ่ายมาก จึงไม่จ าเป็นที่จะต้องใช้วิธีการนี้กับทุกโครงการเพื่อเป็นการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ส าหรับจ านวนกรรมการที่มาประชุมนั้นควรมีไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งโดยต้องเป็น 
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Initial review หมายถึง การพิจารณาโครงการวิจัยใหม่ที่ยังไม่ได้ให้การรับรอง ซึ่งอาจเป็น Exemption, 

Expedited หรือ Full-board review แล้วแต่ความเสี่ยงของโครงการวิจัย 
Primary 
reviewer 

หมายถึง กรรมการฯ ที่ ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่ทบทวนรายละเอียดของแต่ละ
โครงการวิจัยเพื่อน าเสนอในที่ประชุม เพื่อให้การประชุมสามารถด าเนินได้อย่ าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีผู้ เตรียมข้อมูลในเชิงลุกประกอบการ
พิจารณาและใช้ประเด็นท่ีควรสนใจเป็นพิเศษในการพิทักษ์สิทธิและสวัสดิภาพ 

ผู้วิจัยหลัก หมายถึง ผู้น า หรือหัวหน้าคณะผู้วิจัย เป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินการวิจัยให้เป็นไปตาม
โครงร่างที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน เป็นผู้ที่จะ
ติดต่อและรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย การปรับเปลี่ยนโครงการวิจัย
การรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์และดูแลผู้เข้าร่วมการวิจัย รวมทั้งรับผิดชอบ
หากเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ 

Investigator –  อ้างอิงจาก ICG GCP E6 (R1) 1996 
  A person responsible for the conduct of the clinical trial at a trial 

site. If a trial is conducted by a team of individuals at a trial site, the 
investigator is the responsible leader of the team and may be called 
the principle investigator. See also Subinvestigator. 

ผู้วิจัยร่วม หมายถึง ผู้ที่อยู่ในทีมงานวิจัย ซึ่งมีหน้าที่ตามที่หัวหน้าโครงการวิจัยมอบหมายในการร่วม
ตัดสินใจและ/หรือด าเนินกระบวนการวิจัย 

Subinvestigator อ้างอิงจาก ICG GCP E6 (R1) 1996 
  Any individual member of the clinical trial team designated and 

supervised by the investigator at a trial site to perform critical trial-
related procedures and/or to make important trial-related decision 
(e.g., associates, resident, research fellows). See also Investigator. 

8. เอกสารอ้างอิง 
ICH: Good Clinical Practice Guideline. กองควบคุมยา ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง
 สาธารณสุขพิมพ์ครั้งท่ี 6 นนทบุรี: กองควบคุมยา ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง
 สาธารณสุข, 2543 
แนวทางจริยธรรมการท าวิจัยในคนประเทศไทย พ .ศ. 2550 ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนใน ประเทศไทย 
 กรุงเทพฯ: โรงพมิพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. 
Guidance for Adverse Event Report from “Achieving Guidance in Clinical Trial Safety Information 

among stakeholder” Forum for Ethical Review Committee in Thailand (FERCIT). 
June,2011. http://eckku.kku.ac.th/AE_guidance_final_21JUNE11_Final1%20 
Report_.pdf (Accessed 29 November 2014) 
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Protocol Assessment / Risk Assessment 
 

บทที่ 8 
แนวทางการทบทวน การประเมินโครงการวิจัย และการประเมินความเสี่ยงของโครงการวิจัย 

Protocol Assessment / Risk Assessment 
 
1. วัตถุประสงค ์

เพื่อเป็นแนวทางในการประเมินโครงการวิจัย และการประเมินความเสี่ยงของโครงการวิจยั  
2. ขอบเขต 

วิธีด าเนินการมาตรฐานครอบคลุมแนวทางการทบทวนและน าเสนอโครงการวิจัยทุกฉบับที่ส่งเข้ามา 
เพื่อพิจารณา 
3. ความรับผิดชอบ 

ประธานฯ รองประธาน คณะกรรมการฯ เลขานุการฯ หรือผู้ที่ประธานมอบหมาย ที่มีหน้าที่ทบทวนและ
น าเสนอโครงการวิจัย ควรใช้แนวทางการทบทวนและน าเสนอโครงการวิจัยที่ก าหนด 
4. ขั้นตอนการด าเนินการและผู้รับผิดชอบ แผนภูมิ 
 

ขั้นตอน การด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 การประเมินความเสีย่งของโครงการวิจัย 
เพื่อก าหนดวิธีการพิจารณาและตดิตาม 

 

ประธานฯ / รองประธานฯ /  
เลขานุการ ฯ /ผู้ที่ประธานฯ

มอบหมาย 
2 ทบทวนคุณสมบตัิของผู้วิจัย 

 
คณะกรรมการฯ 

3 ทบทวนโครงการและระเบียบวิธีวิจัย คณะกรรมการฯ 

4 ทบทวนการคุ้มครองดูแลผูเ้ข้าร่วมวิจัย 
 

คณะกรรมการฯ 

5 ทบทวนกระบวนการขอความยินยอมฯ 
 

คณะกรรมการฯ 

6 ทบทวนการเข้าร่วมโครงการของผูเ้ข้าร่วมวิจัย 
 

คณะกรรมการฯ 

7 ทบทวนบทบาทของชุมชน คณะกรรมการฯ 

8 สรุปความเห็น คณะกรรมการฯ 
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Protocol Assessment / Risk Assessment 
 
5. ขัน้ตอนด าเนินการ 

แนวทางในการทบทวนและน าเสนอโครงการวิจัย มีขั้นตอนการด าเนนิการ ดงัต่อไปนี ้
5.1) การประเมินความเสี่ยงของโครงการวิจัยเพ่ือก าหนดวิธีการพิจารณาและติดตามโครงการว ิจัย 

5.1.1) เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยง ในการประเมินความเสี่ยงท่ีต้องค านึงถึง คือ 
- ความรุนแรง (Magnitude) และโอกาสที่จะเกิด (Probability) ความเสีย่ง 
- ประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้ับ ซึ่งจะต้องค านึงว่าเป็นประโยชน์ที่จะเกิดกับผู้ใด เช่น 
 เกิดกับผู้เข้าร่วมการวิจยัโดยตรง  
 เกิดกับชุมชนหรือสังคมโดยรวม 

- ผู้เข้าร่วมวิจัยเป็นกลุ่มเปราะบาง (Vulnerable) หรือไม่ 
เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงของผู้เข้าร่วมวิจัยที่เป็นกลุ่มเปราะบาง ( Vulnerable group) 

แบ่งเป็น 4 ระดับ ได้แก่ 
1) มีความเสี่ยงไม่เกินความเสี่ยงต่ า (Minimal Risk)  
2) มีความเสี่ยงเกินความเสี่ยงต่ า แต่มีประโยชน์ต่อตัวอาสาสมัครโดยตรง 
3) มีความเสี่ยงเกินกว่าความเสี่ยงต่ า และไม่มีประโยชน์ต่อตัวอาสาสมัครโดยตรง แต่มีความ

เป็นไปได้ที่จะได้รับความรู้เกี่ยวกบัโรคหรือสภาวะที่อาสาสมัครเป็น 
4) มีความเสี่ยงและประโยชน์ไม่ตรงกับท่ีกล่าวมาแล้วทั้งสามข้อ แต่อาจมีโอกาสที่จะเข้าใจหรือ

ป้องกนั หรือบรรเทาปัญหาร้ายแรงที่กระทบสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัคร 
5.1.2) การแบ่งประเภทโครงการวิจัยตามความเสี่ยง 

1) โครงการวิจัยที่มีความเสี่ยงไม่เกินความเสี่ยงต่ า (Not Greater than Minimal Risk) สมควร
ได้รับการยกเว้นการก ากับดูแลจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน (Research with Exemption Review) 

2) โครงการวิจัยที่มีความเสี่ยงต่ า (Minimal Risk) สามารถให้การพิจารณาโครงการวิจัยแบบ
เร่งด่วน (Expedited Review) 

3) โครงการวิจัยที่มีความเสี่ยงมากกว่าความเสี่ยงต่ า (More than Minimal Risk) จะต้องพิจารณา
โดยการประชุมคณะกรรมการฯทั้งคณะ (Full Board Review) 

5.2 แนวทางการพิจารณาโครงการวิจัย 
5.2.1) ทบทวนคุณสมบัติผู้วิจัย 

1) ประวัติส่วนตัวและผลงานของผู้วิจัยที่เป็นปัจจุบันใน 3 ปี ซึ่งแสดงว่าเป็นผู้มีความรู้และมี
ประสบการณ์เพียงพอท่ีจะด าเนินการวิจัยได้ และผู้ที่ท างานวิจัยคลินิกควรจะได้รับการฝึกอบรม ด้านจริยธรรมการ
วิจยัในคนในมาแล้ว หรือมีผู้ร่วมวิจัย หรือนักวิจัยพี่เลี้ยงท่ีมีประสบการณ์การท างานวิจัยในคนมาแล้ว  

2) การพิจารณาการมีส่วนได้ส่วนเสียของผู้วิจัยกับโครงการวิจัย (Researchers’ Conflict of 
Interest) คณะกรรมการฯ มีอ านาจด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเกี่ยวกับการมีส่วนได้ส่วนเสียของผู้วิจัยในกรณีที่
เห็นว่ามีผลกระทบต่อการด าเนินการวิจัยดังต่อไปนี ้
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Protocol Assessment / Risk Assessment 
 (1) ขอให้ผู้วิจัยระบุการมีส่วนได้ส่วนเสียจากการวิจัย ไว้ในแบบเสนอโครงการวิจัยฯ และ

เอกสารช้ีแจงผู้เข้าร่วมการวิจัย 
(2) ขอใหผู้้วิจยัร่วมที่ไม่มีส่วนไดส้่วนเสียกบัโครงการวิจัยเป็นผูด้ าเนินการให้ข้อมลูกบัผูท้ี่จะเขา้

ร่วมการวิจัยและขอความยินยอมในการเข้าร่วมโครงการวิจัยแทน 
3) งานวิจยัทดลองยาทางคลีนิค (Clinical Trials) ผู้วิจยัหลักจะต้องเป็นแพทย์ที่ผ่านการอบรม GCP 

(Good Clinical Practice) 
5.2.2) ทบทวนโครงการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัย (ICH-GCP หมวด 6) 

1) ช่ือโครงการวิจัย (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
2) ที่มาของโครงการวิจยั (Background) (ICH GCP 6.2) 
3) หลักการและเหตผุล (Rationale) (ICH GCP 6.2) 
4) การทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง (ICH GCP 6.2.7) 
5) วัตถุประสงค์ (ความเหมาะสมของการออกแบบการวิจัย) (ICH GCP 6.3) 
6) รูปแบบการวิจยั (Study design) (ICH GCP 6.4) 
7) ขนาดตัวอย่าง (ระเบียบวิธีทางสถิติรวมทั้งการค านวณจ านวนประชากรที่ศึกษาและศักยภาพใน

การหาข้อสรุปท่ีหนกัแน่นโดยใช้ประชากรจ านวนน้อยท่ีสุด) (ICH-GCP) 
8) ระยะเวลาและจ านวนครั้งที่นัด หรือ ระยะเวลาและจ านวนครั้งทีข่อข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 
9) การคัดเลือกอาสาสมัครที่เขาร่วมโครงการวิจัย (ICH GCP 6.5) 

- เกณฑ์การคัดเขา้ผู้ร่วมวิจัย (Inclusion Criteria) 
- เกณฑ์การคัดออกผู้เข้าร่วมการวิจัย (Exclusion Criteria) 
- เกณฑ์การคัดผู้เข้าร่วมวิจยัออกจากโครงการวิจัยก่อนก าหนด (Withdrawal Criteria) 
- เกณฑ์การยับยั้งหรือยตุิโครงการวิจัยทัง้หมด (Termination Criteria) 

10) วิธีด าเนินการวิจัย (Study procedure) (ความเสี่ยงและความไม่สะดวกสบายที่คาดว่าจะเกิด
ขึ้นกับผลประโยชน์ที่คาดว่าผู้เขาร่วมวิจัย/ชุมชน/สังคมจะได้รับจากการวิจัยประสิทธิภาพของระบบและวิธีการ
ก ากับดแูล และตรวจสอบการด าเนินการวิจัย (ICH-GCP 6.4) 

11) กลุ่มควบคมุหรือกลุ่มที่ใช้ยาหลอก (Placebo) (ถ้ามี) เหตุผลและความเหมาะสมในการใช้กลุ่ม
เปรียบเทียบ (ICH GCP 6.4.2) 

12) การวดัผลการวิจัย (Outcome measurement) (ICH GCP 6.4.1) 
13) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ (ICH GCP 6.9) 

5.2.3) ทบทวนการคุ้มครองดูแลผูเ้ข้าร่วมการวิจัย 
1) ความเหมาะสมด้านคณุสมบัติและประสบการณข์องผูว้ิจยัต่อโครงการวิจัยที่เสนอ 
2) เหตุผลที่ต้องหยุดหรืองดให้การรักษาที่เป็นมาตรฐานแก่ผู้ เข้าร่วมวิจัยเพื่อประโยชน์และ

ผลสมัฤทธ์ิของการท าวิจยัและต้องเป็นเหตุผลที่เหมาะสมและชัดเจน 
3) ความพร้อมในการดูแลด้านการแพทย์และการช่วยเหลือด้านจิตใจแก่ผู้เข้าร่วมวิจยั 
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4) ขั้นตอนในการด าเนินการเมื่อผู้เข้าร่วมวิจัยขอถอนตัวระหว่างด าเนินการวิจัยจะผู้เข้าร่วมวิจัย
ทดแทนหรือไม่อย่างไร 

5) การแจ้งแพทย์ประจ าตัวหรือแพทย์เจ้าของไข้ของผู้เข้าร่วมวิจัยเพื่อให้ทราบความเป็นไปในการ
วิจยัโดยขอความยินยอมจากผู้เข้าร่วมวิจยัก่อน 

6) รายละเอียดเกี่ยวกับแผนการจัดผลิตภัณฑ์ที่ศึกษาวิจัยแล้วได้ผลดีให้แก่ผู้เข้าร่วมวิจัยภายหลัง
เสร็จสิ้นการวิจัย 

7) ความเหมาะสมของค่ายาและการตรวจวินิจฉัยอื่น ๆ ที่ผู้เข้าร่วมวิจยัต้องจ่าย 
8) ค่าตอบแทนและค่าชดเชยแก่ผู้เขาร่วมวิจัย (เช่น เงิน การใหบ้ริการ และ/หรือสิ่งของ) 
9) การชดเชย/การรักษาในกรณีที่เกิดอันตราย/ความพิการ/การตายของผู้ เข้าร่วมวิจัย อัน

เนื่องมาจากการเข้าร่วมการศึกษาวิจัย การจัดการเกี่ยวกับการประกัน และการชดเชยความเสียหายการรักษา
ความลับของผู้เข้าร่วมวิจัย 

10) รายละเอียดของบุคคลที่สามารถเขาถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมวิจัยรวมทั้งเวชระเบียน
และตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ 

11) มาตรการในการรักษาความลับและความปลอดภัยของขอ้มลูส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมวิจยั 
5.2.4) ทบทวนกระบวนการขอความยินยอมเขาร่วมวิจัย 

1) กระบวนการที่จะต้องมีซ่ึงเกี่ยวข้องกับหนังสือแสดงเจตนายินยอมฯ 
(1) หนงัสือแสดงเจตนายินยอมฯ ที่ผู้วิจัยจะน าไปใช้จะต้องได้รับความเห็นชอบและรับรองโดย

คณะกรรมการฯ ว่ามีข้อมูลที่ครบถ้วนใช้ภาษาที่สละสลวยและเข้าใจง่ายโดยประทับข้อความ “รับรองโดย
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยรังสิต วันเดือนปีท่ีรับรอง” ที่ท้ายกระดาษของเอกสารทุกหนา้ 

(2) ผู้วิจยัจะต้องใหห้นงัสือแสดงเจตนายินยอมฯที่มีขอความอย่างเดียวกันและลงลายมือช่ือและ
วันท่ีเรียบร้อยแล้วแก่ผู้เข้าร่วมวิจยัเก็บรักษาไว ้1 ฉบับ และผู้วิจยัเก็บรักษาไว ้1 ฉบับ น้อยกว่า 3 ปี 

(3) ผู้วิจัยจะสามารถด าเนินการวิจัยได้ต่อเมื่อผู้เข้าร่วมวิจัยได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวิจัย
ครบถ้วนโดยการอ่านและปรึกษาหารือกับผู้ใกล้ชิดหรือแพทย์ประจ าตัว รวมทั้งได้สอบถามนักวิจัยจนเป็นที่เข้าใจ
โดยตลอดแล้ว จึงลงลายมือช่ือและวันท่ีไวใ้นหนงัสือแสดงเจตนายินยอมฯ โดยสมัครใจ 

(4) มีการลงลายมือช่ือและวันท่ีโดยผู้เขา้ร่วมวิจยัและผู้แทนโดยชอบธรรมในกรณีที่ผู้เข้าร่วมวิจยั
เป็นผู้เยาว ์ผู้เสมือนไร้ความสามารถ และผู้ไร้ความสามารถ 

(5) กรณีผู้เข้าร่วมวิจัยไม่สามารถอ่าน-เขียนได้ต้องให้ญาติ หรือผู้ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับ
โครงการวิจัยเป็นผู้อ่านให้ฟัง หากผู้เข้าร่วมวิจัยสมัครใจเข้าร่วมการวิจัยแล้ว จึงให้พิมพ์ลายนิ้วมือโดยใช้หมึกที่ไม่
สามารถลบเลือนได้ และญาติหรือผู้ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการวิจัยเป็นพยาน มีการลงนามช่ือและวันท่ี โดยผู้ 
ขอความยินยอมเข้าร่วมการวิจัย 
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Protocol Assessment / Risk Assessment 
2) ข้อมูลทีจ่ะต้องมีในเอกสารชี้แจงฯ และหนังสือแสดงเจตนายินยอมฯ 

(1) เหตผุลและความจ าเป็นที่จะตอ้งด าเนินการวิจัย 
(2) เหตุผลที่เชิญชวนเขาร่วมการวิจัย 
(3) ระยะเวลาที่ต้องเข้าร่วมวิจัยและจ านวนผู้เข้าร่วมวิจัยทั้งหมดที่ประมาณการไว้รายละเอียด

ขัน้ตอนต่างๆ ในการวิจัยที่ผู้เข้าร่วมวิจยัจะต้องปฏิบัติหรือได้รับการปฏิบัต ิ
 (4) หากมีขั้นตอนที่เป็นการรักษาพยาบาลตามปกติร่วมด้วยจะต้องแจ้งให้ชัดเจนว่าขั้นตอนใด

เป็นการวิจัยและขัน้ตอนใดเป็นการรักษาพยาบาลตามปกติ 
(5) มีการใช้ยาหลอก ซึ่งเปรียบเสมือนผู้เข้าร่วมวิจัยมิได้รับการรักษาพยาบาลใด ๆ ด้วยหรือไม่

หากมีจะต้องแจง้ว่ามีโอกาสที่ผู้เข้าร่วมวิจยัจะได้รับยาหลอกเป็นสัดส่วนเท่าใดเทียบกบัยาจริงที่ใช้ในการวิจัย 
(6) ความเสี่ยงต่ออันตรายหรือความไม่สุขสบายที่อาจจะได้รับจากการเข้าร่วมวิจยั 
(7) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัยทั้งประโยชน์โดยตรงต่อผู้เข้าร่วมวิจัยและประโยชน์

ต่อส่วนรวม 
(8) ทางเลือกอื่นหากไม่เข้าร่วมการวิจัย 
(9) การปกป้องข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าร่วมวิจัย โดยจะไม่เปิดเผยต่อสาธารณะเป็นรายบุคคล

โดยทั่วไปแล้วการรายงานผลการวิจัยจะเป็นข้อมูลโดยรวมแต่ข้อมูลของผู้เข้าร่วมวิจัยเป็นรายบุคคล อาจมีคณะ
บุคคลบางกลุ่มเขา้มาตรวจสอบได้ เช่น ผู้ใหทุ้นวิจยั สถาบนั หรือองค์กรของรัฐท่ีมีหน้าที่ตรวจสอบคณะกรรมการฯ 

(10) หากเกิดเหตุการณ์ผิดปกติต่อร่างกายและจิตใจของผู้เข้าร่วมวิจัยระหว่างการวิจัยซึ่งอาจ
เป็นผลมาจากการเข้าร่วมวิจยัผู้เข้าร่วมวิจยัจะต้องแจ้งใหผู้้วิจยัทราบโดยเร็วตามชื่อสถานท่ีติดต่อหมายเลขโทรศัพท์
หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ท่ีจะติดต่อได้ตลอด 24 ช่ัวโมงท่ีระบุไวใ้นเอกสารช้ีแจงฯ 

(11) หากเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ผู้เข้าร่วมวิจัยได้รับบาดเจ็บ/เจ็บป่วยจากการวิจัย จะ
ได้รับการปฏิบัติอย่างไร เช่น รักษาพยาบาลให้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายหากเกิดพิการหรือเสียชีวิตจะมีการชดเชย
อย่างไร เป็นตน 

(12) ค่าตอบแทนที่จะได้รับเมื่อเข้าร่วมโครงการวิจัย เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้วิจัยและ
ผู้เข้าร่วมวิจัย 

(13) ค่าใช้จ่ายที่ผู้เข้าร่วมวิจัยจะต้องรับผิดชอบในระหว่างเข้าร่วมโครงการวิจัย เช่น ค่าตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการที่เป็นข้ันตอนทางการรักษาพยาบาลตามปกติ 

(14) หากมีข้อมูลเพิ่มเติมทั้งด้านประโยชน์และโทษที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยนี้ ผู้วิจัยจะแจ้งให้
ทราบอย่างรวดเร็วโดยไม่ปิดบัง 

(15) ผู้เข้าร่วมวิจัยมีสิทธิ์ถอนตัวออกจากโครงการวิจัยเมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหนา้ และการไม่เข้าร่วมหรือถอนตัวออกจากโครงการวิจัยนี้จะไม่มีผลกระทบตอ่การไดร้ับบรกิารหรือการรักษาที่
จะได้รับแต่ประการใด 

(16) หากการวิจัยใดมีการใช้กลุ่มควบคุม เมื่อการวิจัยแล้วเสร็จและมีประโยชน์ที่พึงได้รับจาก
การวิจัยโดยตรงต่อกลุ่มทดลองผู้วิจยัจะต้องด าเนินการให้กลุ่มควบคมุได้ประโยชน์เช่นเดียวกัน 



 

62 

 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

RSU-ERB 08/1.0 แนวทางการทบทวน การประเมินโครงการวิจัย และการประเมิน
ความเสีย่งของโครงการวิจัย 

Protocol Assessment / Risk Assessment 
 

(17) หากผู้เข้าร่วมวิจัยได้รับการปฏิบัติที่ไม่ตรงตามที่ระบุไว้ในเอกสารช้ีแจง หรือมีค าถาม
เกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยสามารถติดต่อคณะกรรมการฯ ได้อย่างไร (บอกช่ือสถานที่ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์
โทรสาร) 

 
3) กรณีที่ยกเว้น หรือเปลี่ยนเป็นการขอความยินยอมด้วยวิธีอื่นแทนการลงนามในเอกสาร

(Waiver or Alteration of Consent) 
3.1 การขอความยินยอมด้วยวาจาไม่ต้องมีหนังสือแสดงเจตนายินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร

(Waiver of Document of Consent) ในกรณีดังต่อไปนี้ (อ้างอิงจาก The Common Rule, Declaration of 
Helsinki) 

- การวิจัยที่เป็นการสัมภาษณ์ ส ารวจ โดยเฉพาะการวิจัยในหัวข้อที่อ่อนไหว้เสี่ยงต่อการ
เสียชื่อเสียง หรือได้รับบทลงโทษทางกฎหมาย และหรือเป็นความต้องการของผู้เขาร่วมวิจัยเอง ที่ไม่ต้องลงลายมือ
ช่ือไวเป็นหลักฐาน คณะกรรมการฯเห็นว่าผู้เข้าร่วมวิจัย จะได้รับการปกป้องสิทธิ์และปลอดภัยมากกว่า หากไม่มี
การลงลายมือชื่อในหนังสือแสดงเจตนายินยอมฯ เนื่องจากการลงนามในเอกสารจะเป็นหลักฐานเพียงอย่าง
เดียวที่จะสืบค้นไปถึงตัวบุคคลได้ แต่ผู้วิจัยยังคงต้องให้ค าอธิบายและเอกสารช้ีแจงโครงการวิจัยแก่ผู้เข้าร่วมวิจัย
ดว้ย 

3.2 การยกเว้นการขอความยินยอมก่อนเขาร่วมการวิจัย (Waiver of Informed Consent) 
ได้แก่ การวิจัยที่มีลักษณะต่อไปนี้ (อ้างอิงจาก The Common Rule, Declaration of Helsinki, CIOMS) 

- การวิจัยนั้นมีความเสี่ยงต่ าไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้เข้าร่วมวิจัยมากไปกว่าความเสี่ยง
อันตรายในชีวิตประจ าวัน หรือความเสี่ยงในการตรวจร่างกาย ตรวจทางจิตเวชหรือตรวจเพื่อการรักษาตามปกติ
(เรียกรวมว่ากลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ า Minimal Risk ตามนิยามของ FDA และ DHHS ของสหรัฐอเมริกา) 

- การไม่ขอความยินยอมก่อนเข้าร่วมวิจัยจะไม่กระทบต่อสิทธิ และสวัสดิภาพของ
ผู้เข้าร่วมวิจยั 

- ไม่สามารถท าการวจิัยได้ หากไมอ่นุญาตใหง้ดการขอหนงัสือแสดงเจตนายินยอมฯเป็น

ลายลักษณ์อักษร 

- ผู้เข้าร่วมวิจัยหรือผู้แทนโดยชอบธรรม จะต้องได้รับข้อมูลและให้ความยินยอมใน
ภายหลัง 

4) การปิดบังข้อมูลบางส่วนไวโ้ดยจะเปิดเผยเมื่อสิ้นสุดการวิจัย (Incomplete Consultant) 
คณะกรรมการฯ จะยอมรับให้ด าเนินการได้ในกรณีต่อไปนี้ คือ (อ้างอิงจาก The Belmont 

Report) 
- การปิดบังข้อมูลบางส่วนมีความจ าเป็นในกระบวนการวิจัย หาไม่แล้วจะไม่สามารถบรรลุ

วัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ เช่น ในกรณีการวิจัยแบบ Observational Study และการปิดบังข้อมูลบางส่วนนั้น 
ไม่ได้ท า เพื่อล่อลวงใหเ้ข้าร่วมวิจยั 
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- การปิดบังขอ้มลูบางส่วนไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้เข้าร่วมวิจัยมากไปกว่าความเสี่ยงอันตราย

ในชีวิตประจ าวันหรืออันตรายจากการตรวจร่างกาย ตรวจทางจิตเวชหรือตรวจเพื่อการรักษาตามปกติ (เรียกรวมว่า
กลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ า Risk ตามนิยามของ FDA และ DHHS ของสหรัฐอเมริกา) 

- ผู้วิจยัยังมีการเตรียมการที่จะแจ้งขอ้มลูที่ปิดบังไวแ้ก่ผู้เข้าร่วมวิจัย เมื่อสิ้นสุดการวิจยั 
5.2.5) ทบทวนการเข้าร่วมโครงการของผู้เข้าร่วมวิจัย 

(1) ไม่มีการบังคบัให้เขาร่วมในโครงการวิจัย (Non-Coercive Recruitment) (ICH GCP 2.9) 
(2) การเคารพในความเป็นส่วนตัวและการรักษาความลับ (Privacy and Confidentiality) (ICH 

GCP 2.11) 
(3) ความเสี่ยง ได้แก่ อันตรายทางร่างกายหรือการบาดเจ็บ ผลกระทบทางจิตใจและผลกระทบ

ทางด้านกฎหมาย สังคม และเศรษฐกิจ 
(4) ประโยชน์ที่คาดว่าผู้เข้าร่วมวิจยั และสังคมจะได้รับ 
(5) กลุ่มบุคคลที่อ่อนแอและเปราะบาง (Vulnerable subjects) เหตุผลและความจ าเป็นในการ

ศึกษาวิจยัในกลุ่มบุคคลเหล่านั้น 
(6) กลุ่มควบคมุหรือกล่มที่ใช้ยาหลอก (Placebo) (ถ้ามี) เหตุผลในการศึกษาวิจัย 
(7) ระยะเวลาและอันตรายจากการใช้ยาหลอก 
(8) หลักเกณฑ์การถอนผู้เข้าร่วมวิจยัออกจากการวิจยั (ICH GCP 6.5.3) 
(9) การค านึงถึงการดูแลอาสาสมัครทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
(10) ความเหมาะสมของค่าตอบแทน (Compensation) (ICH GCP3.1.8) 
(11) การรักษาพยาบาลหรือการจ่ายค่าชดเชยเมื่อมีความเสียหายหรืออันตรายจากการเข้าร่วมใน

โครงการวิจัย (ICH GCP 4.3.2) 
(12) การเก็บเนื้อเยื่อ เลือด และสิ่งคัดหลั่ง 

5.2.6) สรุปความเห็น 
1) งานวิจยัและระเบียบวิธีวิจัยถกูต้องตามหลักวิทยาศาสตร์ (validity) 
2) อัตราส่วนระหว่างความเสี่ยงและผลประโยชน์ (Risk/benefit ratio)เหมาะสมหรือไม ่
3) มีกลุม่อาสาสมัครที่เปราะบาง (Vulnerable Subjects) เข้าร่วมโครงการด้วยหรือไม ่
4) ความรุนแรงของความเสีย่ง (Risk Categories) 
5) สรุปความเห็น ได้แก่ 

(1) รับรอง 
(2) รับรองในหลักการโดยแกไ้ขเพิม่เติมตามข้อเสนอแนะ 
(3) ยังไมส่มควรให้การรับรองจนกว่าจะไดแ้ก้ไขเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะและน าเข้าทีป่ระชม

อีกครั้ง 
(4) ไม่รับรอง 
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6) ก าหนดการส่งรายงานความกาวหนาของการวิจัย (Continuing report) ตามระดับความเสี่ยง

โดยหากมีความเสี่ยงน้อย ก าหนดให้ส่งรายงานความก้าวหน้า 1 ครั้ง/ปี, หากมีความเสี่ยงปานกลางก าหนดให้ส่ง
รายงานความกา้วหนา้ทกุ 6 เดือน และหากมีความเสี่ยงมากก าหนดใหส้่งรายงานความก้าวหนา้ทกุ 3 เดือน 

 
6. ค านิยาม 

ผู้เข้าร่วมวิจัย (อาสาสมัคร)  
หมายถึง บุคคลซึ่งผู้วิจยั (ผู้ช านาญในวิชาชีพหรือนักศึกษา) น ามาเขาสู่งานวิจัยเพื่อได้มาซึ่ง 

(1) ข้อมูลความรู้โดยผ่านการทดสอบหรือการกระท าต่อบคุคลนั้นๆหรือ 
(2) ขอ้มูลส่วนตัวของบคุคลนัน้ ๆ 

 
อาสาสมัครที่เปราะบาง (Vulnerable subjects)  

หมายถึงผู้อ่อนด้อยความสามารถในการตัดสินใจเข้าร่วมการวิจยัด้วยตนเอง บุคคลซึ่งอาจถกูชักจงูหรอืถูก
บีบบังคบัให้เข้าร่วมการวิจัยได้โดยง่าย ไม่สามารถตัดสินใจๆ ได้ด้วยตนเอง มีโอกาสถูกช้ีน าด้วยข้อค าถาม ท าให้
เกิดผลต่อสภาวะจิตใจได้ง่าย ตัวอย่างเช่น คนปัญญาอ่อน หญิงมีครรภ์และทารก ผูเ้ยาว์ นักโทษ  
  

พยานที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย (Impartial Witness) 
(อ้างอิงจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ISBN: 974-8044-95-5) 
หมายถึง บุคคลซึ่งเป็นผู้อ่านเอกสารใบยินยอมและเอกสารอื่นให้อาสาสมัคร หรือผู้แทนโดยชอบธรรมที่อ่าน
หนังสือไม่ออก โดยบุคคลนี้เป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องกับการวิจัย และไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย  
ท าหนา้ที่เป็นสักขีพยานในระหว่างการขอความยินยอมในกรณีที่อาสาสมัครหรือผู้แทนโดยชอบธรรมอ่านหนังสือ
ไม่ออก 

 

7. เอกสารอ้างอิง 
ICH Good Clinical Practice Guideline/ กองควบคมุยา ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวง

สาธารณสุข พิมพ์ครั้งที ่6 นนทบรุี: ส านักงานคณะกรรมการอาหาร และยากองควบคุมยา กระทรวง
สาธารณสุข, 2543 

แนวทางจริยธรรมการท าวิจยัในประเทศไทย พ.ศ. 2550 ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย กรุงเทพฯ: 
โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. 

คูม่ือมาตรฐานการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกท่ีดี (จีซีพ)ี ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา. กองควบคมุยา.            
กลุ่มอตุสาหกรรมยาสามญัและทรพัยส์ินทางปัญญา นนทบรุ:ี ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 
2553. http:// www.hhs.gov/ohrp/humansubjectds/guidance 
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บทที่ 9 
แนวทางการประเมินโครงการวิจัยเกี่ยวกับผู้เปราะบาง / การประเมินโครงการวิจัยกรณีพิเศษ Protocol 

Assessment for Research Involving Vulnerable 
Subjects / Specific Research 

 
1. วัตถุประสงค ์

เพื่อก าหนดวิธีการพิจารณาทบทวนและรับรองโครงการวิจัยเกี่ยวกับ 
1) ผู้เข้าร่วมวิจัยเป็นผู้อ่อนด้อยความสามารถในการตัดสินใจเขาร่วมการวิจัยด้วยตนเอง 
2) การวิจัยในหญิงมีครรภ์และทารก 
3) การวิจัยในผู้ใหญ่ที่อ่อนด้อยความสามารถในการตัดสินใจด้วยตนเอง 
4) การวิจัยในนักโทษ 
5) การพิจารณาโครงการวจิัยกรณพีิเศษ 

- การวิจัยในภาวะฉุกเฉิน 
- กรณีที่น ายาหรือเครื่องมือส าหรบัโครงการวิจยัไปใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยภาวะฉุกเฉิน 

2. ขอบเขต 
วิธีด าเนินการมาตรฐานครอบคลุมการทบทวนโครงการวิจยัเกี่ยวกับผู้เปราะบาง 
1) ผู้เข้าร่วมวิจัยเป็นผู้อ่อนด้อยความสามารถในการตัดสินใจเข้าร่วมการวิจัยด้วยตนเอง 
2) การวิจัยในหญิงมีครรภ์และทารก 
3) การวิจัยในผู้ใหญ่ที่อ่อนด้อยความสามารถในการตัดสินใจด้วยตนเอง 
4) การวิจัยในนักโทษ 
5) การพิจารณาโครงการวจิัยกรณพีิเศษ 

- การวิจัยในภาวะฉุกเฉิน 
- กรณีที่น ายาหรือเครื่องมือส าหรบัโครงการวิจยัไปใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยภาวะฉุกเฉิน 

3. ลักษณะโครงการที่เข้าข่าย 
3.1) การพิจารณาโครงการวิจัยที่ผู้เข้าร่วมวิจัยเป็นผู้อ่อนด้อยความสามารถในการตัดสินใจเข้าร่วมการวิจัย

ด้วยตนเอง 
3.1.1) การวิจัยในเด็กหรือผู้เยาว์ 
คณะกรรมการฯ จะให้การรบัรองโครงการวิจัยทีผู่้เข้าร่วมวิจัยเป็นเดก็หรือผู้เยาว ์โดยค านึงถึงความเสีย่ง

และประโยชน์ที่อาจจะไดร้ับจากการวิจยัเป็นหลักจะต้องมีการเพิ่มมาตรการใหค้วามปลอดภัยตามความเหมาะสมใน
แต่ละโครงการวจิัย โดยมีหลักว่าหากโครงการวิจยัใดสามารถศึกษาได้ในผู้ใหญ่ ไม่สมควรท าในเด็ก และโครงการใด
สามารถท าในเด็กโตได้ ไมส่มควรท าในเด็กเล็ก 
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3.1.2) การวิจัยในหญิงมีครรภ์และทารก 
3.1.2.1) คณะกรรมการฯ จะใหก้ารรับรองส าหรับการท าวิจยัในหญงิมีครรภ์และทารกในครรภ ์ใน

กรณีดังต่อไปนี ้
1) มีขอ้มลูทางวิทยาศาสตร์เพียงพอจากการศึกษาวิจัยทางปรีคลินกิ และในสัตว์ทดลองที่

ตั้งครรภร์วมถึงการศึกษาวจิัยทางคลินิกในหญิงท่ีไมไ่ดต้ั้งครรภ ์เพียงพอท่ีจะท าใหท้ราบว่าการวิจัยนัน้จะมีความ
เสี่ยงต่อหญิง และทารกในครรภ์มากนอ้ยเพียงใด 

2) ในแง่ความเสีย่งและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Risk/Benefit) จากการวิจยัควรมีความ
เหมาะสมดังต่อไปนีค้ือ 

- หญิงและทารกในครรภ์ควรจะได้รับประโยชน์โดยตรงจากการวิจัย จึงจะคุ้มค่ากับ
ความเสี่ยงท่ีทารกในครรภ์จะได้รับ 

- หากผลการวิจัยมิได้เกิดประโยชน์โดยตรงกับหญิงและทารกในครรภ์ แต่จะช่วยในการ
พัฒนาความรู้ใหม่ทางชีววิทยาหรือทางการแพทย์โดยไม่สามารถแสวงหาความรู้ดังกล่าวด้วยวิธีการอื่น ๆ ได้แล้ว 
ควรใหม้ีความเสี่ยงต่อหญิงและทารกในครรภ์ใหน้้อยท่ีสุด (Minimal Risk) 

- วัตถุประสงค์ในการวิจยัไม่ควรท าใหเ้กิดความเสี่ยงใด ๆ ต่อทารกในครรภ์โดยจงใจ 
- ส าหรับผู้ที่สามารถให้ความยินยอมเพื่อเข้าร่วมโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหญิงและ

ทารกในครรภ์ใหพ้ิจารณาโดยใช้หลักการต่อไปนี ้
2.1) หากประโยชน์ที่จะรับจากการวิจยันัน้เป็นประโยชน์ต่อหญิงมีครรภ์เป็นหลัก หญิง

มีครรภ์สามารถให้ความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัยได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากบิดาของทารกในครรภ์ 
 เป็นประโยชน์ต่อหญิงมีครรภ์แต่เพียงผู้เดียวโดยทารกในครรภ์ มิได มีความ

เสี่ยงมากไปกว่าความเสี่ยงจากการตั้งครรภ์ตามปกติ หรือ 
 เป็นประโยชน์ต่อทั้งหญิงและทารกในครรภ ์หรือ 
 ทั้งหญิงและทารกในครรภ์มิได้รับประโยชน์โดยตรง แต่ความเสี่ยงต่อทารกใน

ครรภ์มิได้มากไปกว่าการตั้งครรภ์ตามปกติ หรือการตรวจครรภ์ตามปกติ 
2.2) หากประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัยนั้นเป็นประโยชน์ต่อทารกในครรภ์แต่เพียง

อย่างเดียวโดยมิได้เกิดประโยชน์โดยตรงกับหญิงมีครรภ์จะต้องขอความยินยอมจากทั้งหญิงมีครรภ์ และบิดาของ 
ทารกในครรภ์ เว้นเสียแต่ไม่สามารถจะติดต่อกับบิดาของทารกในครรภ์ได้หรือบิดาของทารกในครรภ์เป็นผู้ไร้
ความสามารถหรือการตั้งครรภ์นัน้เกิดจากการข่มขืนหรอืการรว่มประเวณโีดยผิดประเพณี (Incest) และหญิงมีครรภ 
สามารถให้ความยินยอมเพียงผู้เดียวได้ 

2.3) หากหญิงมีครรภ์นั้นยังเป็นผู้เยาว์และไม่จดทะเบียนสมรส (อายุต่ ากว่า 18 ปี) 
จะต้องขอความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้แทนโดยชอบธรรมและหญิงมีครรภ์ โดยให้ผู้เข้าร่วมวิจัยลงนามใน
เอกสารฉบบัเดียวกบัผู้ปกครอง 
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3) เพื่อพิทักษ์ความปลอดภัยของทารกในครรภ์ โครงการวิจัยนั้นจะต้องไม่มีการกระท า
ดงัต่อไปนี ้คือ 

- ไม่กระท าการใด ๆ ที่จะชักจูงให้หญิงมีครรภ์นั้นยินยอมให้การตั้งครรภ์สิ้นสุดลง
(Termination of Pregnancy) ยกเว้นการท าแท้งเพื่อการรักษา (Therapeutic Abortion) 

- การวิจัยนั้นจะต้องไมม่ีกระบวนการใด ๆ ที่จะท าให้การตั้งครรภ์นัน้สิ้นสุดลง 
- ผู้เข้าร่วมวิจัยที่เป็นหญิงมีครรภไ์ม่สามารถให ้ความเห็นว่าจะยอมให้ทารกครรภ ์มี

ชีวิตอยูต่่อไปหรือไม ่
3.1.2.2) คณะกรรมการฯ จะใหก้ารรับรองการวิจัยในทารกแรกเกิด (Neonate) ในกรณีต่อไปนี ้

(1) กรณีที่ทารกคลอดมาแล้วมีชีวิต 
(1.1) จะต้องมีการศึกษาวิจยัในทางปรีคลินิกและคลินิกท่ีให้ข้อมลูเพยีงพอท่ีจะ

พิจารณาได้ว่าการวิจัยนั้นมีความเสี่ยงต่อทารกแรกเกิดมากน้อยเพียงใด 
(1.2) ผู้วิจยัไม่มสีิทธิตัดสินว่าจะใหท้ารกนัน้อยูร่อดหรือเสยีชีวิต 
(1.3) การวิจัยนัน้จะสามารถเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตของทารกแรกเกิดได้และจะต้อง

ไม่เพิ่มความเสี่ยงในการเสียชีวิตของทารก 
(1.4) การวิจัยนั้นเป็นไปเพื่อแสวงหาความรู้ใหม่ ที่จะเป็นประโยชน์ทางการแพทย์ 

(Biomedical Knowledge) ซึ่งต้องกระทาในทารกแรกเกิดเท่านั้น ไม่สามารถท าได้ด้วยวิธีอื่น โดยการวิจัยจะต้อง
ไม่เพิ่มความเสี่ยงต่อทารกแรกเกิดด้วย 

(1.5) การวิจัยจะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากบิดามารดาของทารกแต่หาก
ไม่สามารถติดตามบิดามารดาของทารกมาขอความยินยอมได้ เนื่องจากเหตุใด ๆ ก็ตาม หรือบิดามารดาของทารก
เป็นผู้ไร้ความสามารถ อาจขอความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมของบิดามารดาของทารกนั้นได้ ไม่ต้องขอความ
ยินยอมจากบิดาของทารกหากการตั้งครรภ์นั้นเกิดจากการข่มขืน หรือการร่วมประเวณีโดยผิดประเพณี (Incest) 

(2) กรณีที่ทารกคลอดมาแล้วเสียชีวิต 
(2.1) จะต้องไม่มีการกระท าใด ๆ ที่จะท าใหท้ารกมีชีวิตอยู่ต่อไปโดยมิใช่เป็นการมีชีวิต

อยูต่ามธรรมชาติด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ (Artificially Maintained Vital Function) เพื่อที่จะท าวิจัยในทารก
นัน้ 

(2.2) หากจะศึกษาวิจัยในทารกที่คลอดมาแล้วเสียชีวิต จะต้องเป็นการวิจัย เพื่อให้ได้
ความรู้ทางชีววิทยาการแพทย์ (Biomedical Knowledge) ที่ไม่อาจศึกษาได โดยวิธีอ่ืน 

(2.3) การขอความยินยอมเพื่อท าวิจยัในกรณีนี ้จะต้องขอความยินยอมจากบิดา มารดา
ของทารกท่ีเสียชีวิตแล้วเท่านั้น ไม่สามารถขอความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมของบิดา มารดาของทารกแทน
ได้ หากบิดาหรือมารดาของทารกนั้นเป็นผู้ไร้ความสามารถ สามารถขอความยินยอมจากบิดา หรือมารดาขอทารก
นั้น เพียงผู้ใดผู้หนึ่งได้และไม่จ าเป็นต้องขอความยินยอมจากบิดาของทารกนั้น หากการตั้งครรภ์นั้นเกิดจากการ
ข่มขืน หรือการร่วมประเวณีโดยผิดประเพณี (Incest) มารดาของทารกเพียงผู้เดียวสามารถให้ความยินยอมได้ 
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3.2) การวิจัยในผู้ใหญ่ที่อ่อนด้อยความสามารถในการตัดสินใจด้วยตนเอง 
คณะกรรมการฯ จะค านึงถึงความเสี่ยงของผู้เข้าร่วมวิจยัในกลุ่มนี้ โดยขอใหผู้้วิจยัเพิ่มมาตรการเสริมความ

ปลอดภัยแก่ผู้เขาร่วมวิจัยตามสมควร และหากผู้เข้าร่วมวิจัยเป็นผู้ไร้ความสามารถผู้วิจัยจะต้องขอความร่วมมือและ
ขอความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เข้าร่วมวิจัย 

3.3) การวิจัยในนักโทษ (Research Involving Prisoners) 
นักโทษเป็นบุคคลที่ตกอยู่ในสภาวะที่ไม่อาจตัดสินใจได้ด้วยตนเองอย่างอิสระ มักจะมีสถานการณ์ หรือ

ความจ าเป็นบงัคบัให้เขาร่วมโครงการวิจัยโดยไม่สมควร ไม่ว่าจะเป็นการข่มขู่ คุกคาม หรือให้อามิสสินจ้าง หรือท า
ใหเ้ข้าใจผิดว่าการเข้าร่วมโครงการวิจัยจะมีส่วนท าใหไ้ด้รับการอภัยโทษ และได้รับอิสรภาพเร็วขึ้นกว่าก าหนด 

ในการพิจารณาโครงการวิจัยที่จะท าในนกัโทษนั้น ควรมีกรรมการฯ รับเชิญ 1 ท่าน ที่มีประสบการณ์ หรือ
ทราบความเป็นอยู่ในเรือนจ าที่จะเป็นสถานที่ท าการวิจัยนั้นเป็นอย่างดี ช่วยให้ความเห็นว่าการท าวิจัยนั้น มีความ
เหมาะสมหรือไม่ เพื่อช่วยในการพิทักษส์ิทธิ์และศักดิ์ศรีของความเป็นคนใหกั้บนกัโทษที่จะเป็นผู้ถูกวิจยัอย่างเหมาะสม 

คณะกรรมการฯ จะให้การรับรองการวิจัยในนักโทษโดยค านึงถึงปัจจัย ดังต่อไปนี้ 
(1) ความเสี่ยงในการวิจัยจะต้องไม่มากไปกว่าความเสี่ยงท่ีผู้เข้าร่วมวิจยัที่มิใช่นักโทษจะยอมรับได ้
(2) การเข้าร่วมวิจัยจะต้องไม่มีส่วนท าให้ความเป็นอยู่ในเรือนจ าของนักโทษที่เข้าร่วมวิจัยดีขึ้นกว่าความ

เป็นอยู่เดิม ในแง่การรักษาพยาบาล อาหาร ความสะดวกสบาย หรือการมีรายได้ซึ่งจะท าให้ผู้เป็นนักโทษเข้าร่วม
วิจยัโดยไม่ค านึงถึงความเสี่ยงจากการวิจัย 

(3) การเข้าร่วมวิจัยจะต้องไมม่ีส่วนท่ีจะท าใหนั้กโทษที่เขา้ร่วมวิจยัได้รับอิสรภาพเร็วกว่าก าหนดเดิม 
(4) ในการคัดเลือกนักโทษเพื่อเขา้ร่วมวิจยัจะต้องเป็นการคัดเลอืกแบบสุ่ม (Random) โดยไม่เลือกที่รักมัก

ที่ชัง 
(5) วัตถุประสงค์ในการท าวิจยัในนักโทษควรเป็นไปเพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหาที่พบบ่อยในนักโทษไม่ว่าจะ

เป็นปัญหาทางการแพทย์ เช่น โรคติดต่อที่พบได้บ่อยในเรือนจ าหรือปัญหาทางจิต (Psychological Problem) ที่
น าไปสู่พฤติกรรมที่ท าใหต้อ้งโทษซึ่งอาจเป็นประโยชน์ในการป้องกนัมิใหเ้กิดการกระท าความผิดซ้ าอีก 

(6) ในกรณีที่การศึกษาวิจัยมีการใช้นักโทษเป็นกลุ่มควบคุม ซึ่งจะไม่ได้รับประโยชน์โดยตรงจากการ
ศึกษาวิจยั ควรมีการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทาง Penology และฟังความคิดเห็นจากประชาชนท่ัวไปว่ามีความเหมาะสม
เพียงใด 

(7) การศึกษาวิจัยในนักโทษไม่ควรมีความเสี่ยงมากไปกว่าการด าเนินชีวิตประจ าวัน (Minimal Risk) และ
ไม่ควรก่อให้ เกิดความอึดอัดใจต่อผู้เข้าร่วมวิจยั 

3.4) การพิจารณาโครงการวิจัยกรณีพิเศษ 
3.4.1) การวิจัยในภาวะฉุกเฉิน 

(1) การวิจัยในภาวะฉุกเฉินที่ต้องรีบด าเนินการวิจัยไปก่อนที่จะมีโอกาสขอหนังสือแสดงเจตนา
ยินยอมฯ ได้เนื่องจากหากไม่รีบด าเนินการรักษาผู้เข้าร่วมวิจัยอาจมีอนัตรายถึงชีวิต 
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- ผู้เข้าร่วมวิจยัจะได้รับขอ้มลูเกี่ยวกับการวิจยั และลงลายมือช่ือในหนังสือแสดงเจตนายินยอมฯ
ภายหลังจากท่ีมีอาการดีขึ้นจนมีสติสัมปชญัญะเพียงพอที่จะรับทราบขอ้มลูได้ หรือ 

- กระบวนการขอความยินยอมเขาร่วมการวิจัยจะท าเมื่อติดตามญาติ หรือผู้แทนโดยชอบธรรม
ได้ 

(2) คณะกรรมการฯ จะพิจารณารับรองโครงการวิจัยในภาวะฉกุเฉินตามเกณฑ์ Declaration 
of Helsinki 2008 ดังนี ้

(2.1) เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมวิจัย (Inclusion Criteria) เป็นผู้ป่วยหนักระยะฉุกเฉิน 
ที่อาจมีอันตรายถึงแก่ชีวิตโดยที ่

- วิธีการรักษาที่มีอยู่ในปจัจุบันยงัไม่มีประสิทธิภาพดีเพียงพอ 
- วิธีการที่จะใช้ในการวิจัยมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เพียงพอที่น่าเช่ือถือว่าจะได้ผลดีกับ

ผู้เข้าร่วมวิจยั 
- เป็นโครงการวิจัยที่ได้รับการวางแผนอย่างถูกต้อง และรอบคอบตามระเบียบวิธีวิจัยที่จะ

ท าใหม้ั่นใจได้ว่าจะสามารถสรุปผลได้อย่างเที่ยงตรง 
(2.2) การขอหนังสือแสดงเจตนายินยอมฯ ก่อนเริ่มด าเนินการวิจัยจากผู้เข้าร่วมวิจัยไม่อาจ

กระท าได้เนื่องด้วย 
- ผู้เข้าร่วมวิจยัก าลงัป่วยหนกัจากโรคที่เป็นอยู่หรือบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุ 
- ต้องรีบด าเนินการวิจัยทันทีก่อนที่จะมีเวลาติดตามญาติหรือผู้แทนโดยชอบธรรมเพื่อ

รับทราบขอ้มลูเกี่ยวกับการวิจยัและให้ความยินยอมได้ 
- ไม่สามารถขอความร่วมมือไว้ล่วงหน้า เนื่องจากไม่อาจคาดเดาได้ว่าจะเกิดภาวะฉุกเฉิน

ขึ้นกบัผู้ใดและในเวลาใด เช่นเดียวกบัการเกิดอบัุติเหตุ 
(2.3) การเขา้ร่วมโครงการวิจัยจะมีผลประโยชน์โดยตรงต่อผู้เข้าร่วมวิจัยเนื่องจาก 

- ผู้เข้าร่วมวิจยัอยูใ่นภาวะฉุกเฉินท่ีต้องได้รับการรักษาอย่างรีบด่วน เพื่อรกัษาชีวิต 
- มีการศึกษาในสัตว์ทดลองแล้วว่าการด าเนินการวิจัยนั้นน่าจะได้ประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วม

วิจยัหรือมีขอ้มลูอย่างอื่นประกอบ 
- ความเสี่ยงและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้เมื่อเทียบกับความ

เสี่ยงและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการรักษาที่เป็นมาตรฐานในปัจจุบัน 
(2.4) หากไม่อนญุาตใหเ้ริ่มด าเนินการวิจัยไปก่อนท่ีจะด าเนินการขอความยินยอมจะไม่สามารถ

ด าเนินการวิจัย (ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมวิจัยกลุ่มนี้ได้) 
(2.5) ผู้วิจยัจะต้องก าหนดระยะเวลาในการรอการติดตามญาติหรือผู้แทนโดยชอบธรรมก่อนเริ่ม

ลงมือวิจยัว่าสามารถจะรอได้นานเป็นเวลาเท่าไร (นาทีหรือช่ัวโมง) โดยการลงมือให้การรักษาตามขั้นตอนการวิจัย
นั้นไม่ล่าช้าจนเกิดอันตรายต่อผู้เข้าร่วมวิจยัที่ป่วยหนักข้ันวิกฤต 

 



 

70 

 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

RSU-ERB 09/1.0 แนวทางการประเมินโครงการวิจัยเกี่ยวกับผู้เปราะบาง/ การประเมนิ
โครงการวิจัยกรณีพิเศษ 

Protocol Assessment for Research Involving Vulnerable 
Subjects / Specific Research 

 
(2.6) ผู้วิจยัจะต้องเขียนรายงานแสดงวิธีการติดตามญาติหรือผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เข้าร่วม

วิจยัโดยแสดงใหญ่เห็นว่า ได้พยายามติดตามญาติหรือผู้แทนโดยชอบธรรมอย่างเต็มที่แล้ว ภายในระยะเวลาที่แจ้งไว้ 
ในขอ้ 3.4.1 ข้อ (2) ข้อย่อย 2.5 และได้ขอความยินยอมน าผู้ป่วยเขาร่วมโครงการวิจัยโดยเร็วที่สุดเมื่อติดตามญาติ
หรือผู้แทนโดยชอบธรรมได้ 

(2.7) หากติดตามญาติ หรือผู้แทนโดยชอบธรรมไม่ได้ในเวลาที่ก าหนด ผู้วิจัยสามารถลงมือ
ด าเนินการวิจัยกบัผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมวิจยัได้ โดยต้องจดบันทึกวิธีการติดตาม
ญาติ หรือผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เข้าร่วมวิจัยไว้ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการฯ ตามระยะเวลาที่ก าหนดให้ส่ง
รายงานความคืบหน้าของโครงการวิจัย 

(2.8) คณะกรรมการฯ จะท าการทบทวนและพิจารณาโครงการวิจัยในภาวะฉุกเฉินรวมทั้ง
เอกสารช้ีแจงส าหรับผู้เข้าร่วมวิจัยและหนังสือแสดงเจตนายินยอมฯ ในมาตรฐานเดียวกับโครงการวิจัยอื่น ๆ 
เพียงแต่อนโุลมให้เริ่มลงมือด าเนินการวิจัยก่อนการด าเนินการขอความยินยอมได้ในกรณีจ าเป็นดังกล่าวแล้วเท่านั้น 
ซึ่งเมื่อผู้เข้าร่วมวิจัยรอดพ้นจากภาวะวิกฤตแล้ว และมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์เพียงพอที่จะรับทราบข้อมูลและ
ตดัสินใจด้วยตนเองไดใ้หผู้้วิจยัด าเนินการขอความร่วมมือเข้าร่วมโครงการวิจัยพร้อมท้ังใหผู้้เข้าร่วมวิจยัลงลายมือช่ือ
และวนัท่ีในหนงัสือแสดงเจตนายินยอมฯเช่นเดียวกับโครงการทั่วๆไป 

3.4.2) กรณีที่น ายา หรือเคร่ืองมือส าหรับโครงการวิจัยไปใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยภาวะฉุกเฉิน 
ในบางกรณีที่ยา หรือเครื่องมือส าหรับโครงการวิจัยเหมาะสม ที่จะใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย

ภาวะฉุกเฉินอย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ โดยที่ผู้ป่วยนั้นมิได้มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อเขาร่วม
โครงการวิจัยนัน้ คณะกรรมการฯ เห็นควรที่จะอนญุาตใหน้ ายา หรือเครื่องมือส าหรับโครงการวิจัยไปใช้ในการรักษา
ชีวิตผู้ป่วยได้ เพื่อมนุษยธรรมแต่ไม่อนุญาตให้น าข้อมูลที่ได้จากการใช้ยา หรือเครื่องมือในกรณีดังกล่าวมาใช้เป็น
ข้อมูลของการวิจัยโดยมิต้องมีหนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัยดังต่อไปนี้ คือ  

1) ผู้ป่วยนัน้อยูใ่นภาวะวิกฤตที่อาจถึงแก่ชีวิตหากมิไดร้ับการรักษาดว้ยยา หรือเครื่องมือท่ีเตรยีมไว้
ส าหรับการวิจัย 

2) ไมส่ามารถติดต่อกับญาติหรือผูแ้ทนโดยชอบธรรมของผู้ป่วยได้ในเวลาอันจากดั หากรอช้าผู้ป่วย
อาจเสียชีวิตได้จึงไม่สามารถขอความยินยอมจากทั้งผูป้่วยและญาติหรือผู้แทนโดยชอบธรรม 

3) ไมม่ีวิธีการรักษาทีเ่ป็นที่ยอมรบัหรือทางเลือกอื่นที่จะช่วยชีวิตผูป้่วยในขณะนั้น 
4) หากมีการใช้ยา หรือเครื่องมือที่เตรียมไว้ส าหรับการวิจัยในกรณีดังกล่าวแล้ว ให้นักวิจัยเขียน

รายงานช้ีแจงเหตุผลและความจ าเป็นในการใช้อย่างฉุกเฉินไม่มีเวลาเพียงพอที่จะขอความยินยอมจากญาติ หรือ
ผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้ป่วยได้ส่งให้คณะกรรมการฯ ภายใน 5 วันท าการ คณะกรรมการฯ จะขอความเห็นจาก
แพทย์ผู้ไม่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยว่าการกระท าเหมาะสมและชอบด้วยเหตุผลแล้วหรือไม่ เพื่อประกอบการ
พิจารณาและเก็บบันทึกไว้เป็นหลักฐานต่อไป 
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

RSU-ERB 09/1.0 แนวทางการประเมินโครงการวิจัยเกี่ยวกับผู้เปราะบาง/ การประเมนิ
โครงการวิจัยกรณีพิเศษ 

Protocol Assessment for Research Involving Vulnerable 
Subjects / Specific Research 

 
3.4.3) การพิจารณาโครงการวิจัยที่ต้องใช้เคร่ืองมือทางการแพทย์ เกณฑ์ประเมินความเสี่ยงของ

เคร่ืองมือที่จะใช้ในการวิจัย 
เนื่องจากในประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายที่ควบคุมเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อทดสอบประสิทธิภาพหรือ

ความปลอดภัยจากการใช้เครื่องมือทางการแพทย์จึงเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการฯที่จะต้องพิจารณาว่าเครื่องมือที่
จะน ามาทดสอบนั้นมีความเสี่ยงมากหรือน้อยเพียงใดเพื่อกระตุ้นให้ผู้วิจัยเพิ่มมาตรการเสริมความปลอดภัยให้แก่
ผู้เข้าร่วมวิจยัในกรณีที่เครื่องมือท่ีน ามาวิจัยนัน้มีความเสี่ยงสูง 

ในกรณีการวิจัยที่มีการใช้เครื่องมือที่มีความเสี่ยงสูงนี้ในสหรัฐอเมริกานักวิจัยหรือบริษัทผู้ผลิตและ
จ าหน่ายเครื่องมือจะต้องขอค ารับรองจากองค์การอาหารและยา (FDA) ของสหรัฐด้วยแต่ในประเทศไทยยังไม่มี
กฎหมายบังคบัในกรณีดังกล่าวเว้นเสียแต่ว่าบริษทัผู้ผลิตเครื่องมือนั้นตอ้งการจะน าข้อมูลที่ท าวิจยัในประเทศไทยไป
ใช้ เพื่อขออนุญาตผลิตและจ าหน่ายในสหรัฐอเมริกาจึงจะต้องปฏิบัติตามกฎของ FDA 

 
4. แผนภูมิ ขั้นตอนการด าเนินการและผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตอน การด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 การรับเอกสารโครงการวจิัย 
 

เลขานุการฯ / เจา้หน้าท่ีฯ 

2 ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของเอกสารโครงการวิจัย 
 

เลขานุการฯ / เจา้หน้าท่ีฯ 

3 บันทึกรับเอกสารและใหร้หสัโครงการ เลขานุการฯ / เจา้หน้าท่ีฯ 

4 วิธีพิจารณา Full board และก าหนดรายชื่อ Primary 
Reviewer ผู้พิจารณาโครงการ 3 ท่าน 

 

ประธานฯ / รองประธานฯ /  
ผู้ที่ประธานมอบหมาย 

5 การเก็บเอกสารขั้นต้น 
 

เจ้าหน้าท่ีฯ 

6 ประชุมพิจารณาโครงการ 
 

คณะกรรมการฯ 

7 แจ้งผลการพิจารณา เจ้าหน้าท่ีฯ 

 
 
 
 



 

72 

 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

RSU-ERB 09/1.0 แนวทางการประเมินโครงการวิจัยเกี่ยวกับผู้เปราะบาง/ การประเมนิ
โครงการวิจัยกรณีพิเศษ 

Protocol Assessment for Research Involving Vulnerable 
Subjects / Specific Research 

 
5. ขัน้ตอนด าเนินการ 

5.1) การรับโครงการวิจัย การตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของเอกสาร การบันทึกรับ และให้รหัส
โครงการ  

การบริหารจัดการโครงการที่ยื่นขอรับการพิจารณาครั้งแรกให้ด าเนินงานเหมือนการับโครงการที่พิจารณาแบบ
พิจารณาเต็มคณะ (บทที่ 7)   

5.2) เอกสารประกอบการยื่นเพ่ือขอพิจารณา  เลขานุการฯ/ เจ้าหน้า ฯ /คณะกรรรมการฯ ต้องพิจารณา
เอกสารเพิ่มต่อไปนี ้

5.2.1) กรณีเป็นการวิจัยในเด็กหรือผู้เยาว์ 
(1) กรณีที่เด็กอายุต่ ากว่า 7 ปี ใหม้ีเอกสารช้ีแจงโครงการส าหรับผู้ปกครอง (RSU-ERB 11-01) เพื่อ

ท าความเข้าใจวัตถุประสงค์การวิจัย และมีหนังสือแสดงเจตนายินยอมฯ (RSU-ERB 11-03) ใหล้งนามในการอนญุาต
ใหเ้ด็กเข้าร่วมการวิจัย 

(2) กรณีที่เด็กหรือผู้เยาวน์ัน้มอีายุ 7-14 ปี สามารถอ่านเขียนได้ควรมีเอกสารช้ีแจงโครงการส าหรับเด็ก
ซึ่งใช้ภาพหรือภาษาให้เหมาะสมกับวยัและมีหนังสือแสดงเจตนายินยอมฯ ภาษาเด็ก (Assent Form) (RSU-ERB 11-04) 
แยกจากเอกสารช้ีแจงโครงการส าหรับผู้ปกครองเพื่อให้เด็กหรือผู้เยาวท์ าเครื่องหมายหรือลงนามในการเข้าร่วมการวิจยั 

(3) กรณีที่เด็ก หรือผู้เยาว์นั้นมีอายุ ตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ - 17 ปี สามารถเข้าใจในเหตุผลไดัหรือ 
สามารถอ่านเขียนได้แล้วหรือทั้ง 2 ประการ ควรมีเอกสารช้ีแจงโครงการ และหนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วม
โครงการวิจัย ให้ผู้เข้าร่วมวิจัยที่เป็นผู้เยาว์ตามกฎหมาย (อายุต่ ากว่า18 ปี) ได้ลงช่ือและวันที่ที่ได้รับข้อมูลและ
ยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัยด้วยโดยให้ลงนามในเอกสารฉบับเดียวกบัผู้ปกครอง 

5.2.2) กรณีเป็นการวิจัยในผู้ใหญ่ท่ีอ่อนด้อยความสามารถในการตัดสินใจด้วยตนเอง 
หากผู้เข้าร่วมวิจัยเป็นผูไ้ร้ความสามารถจะต้องมีเอกสารชี้แจงโครงการส าหรับขอความยินยอมจาก

ผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เข้าร่วมวจิยั 
5.2.3) กรณีเป็นการวิจัยท่ีน ายาหรือเคร่ืองมือสาหรับโครงการวิจัยไปใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย

ภาวะฉุกเฉิน 
รายงานช้ีแจงเหตผุลและความจ าเป็นในการใช้อย่างฉกุเฉินไม่มเีวลาเพียงพอท่ีจะขอความยินยอม

จากญาติหรือผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้ป่วย 
5.2.4) กรณีเป็นการวิจัยท่ีต้องใช้เคร่ืองมือทางการแพทย์ 

(1) ลกัษณะเครื่องมือแพทย ์
(2) รายงานการศึกษาเครื่องมือแพทย์ที่ท าการศึกษามาแล้ว 
(3) ข้อมลูการประเมินความเสี่ยงของเครื่องมือแพทย์ที่ผู้ใหก้ารสนบัสนนุการวิจัยประเมินพร้อม

หลักฐานที่สนบัสนนุ 
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

RSU-ERB 09/1.0 แนวทางการประเมินโครงการวิจัยเกี่ยวกับผู้เปราะบาง/ การประเมนิ
โครงการวิจัยกรณีพิเศษ 

Protocol Assessment for Research Involving Vulnerable 
Subjects / Specific Research 

 
(4) เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมวิจยั 
(5) ขัน้ตอนด าเนินการวิจัย 
(6) วิธีการติดตามควบคมุ 
(7) เอกสารช้ีแจงผู้เข้าร่วมการวิจยั 
(8) เอกสารอื่น ๆ เช่น ใบอนุญาต (การน าเข้าเครื่องมือ) จากกองควบคมุเครื่องมือแพทย ์ส านักงาน

คณะกรรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข 
 

6. ค านิยาม 
เคร่ืองมอืแพทย์ (Medical Device)  

ผลิตภัณฑ์ดา้นสุขภาพท่ีใหผ้ลโดยไม่มีปฏิกิริยาทางเคมีหรือถูก metabolized เครื่องมือแพทย์ รวมถึงชุด
ตรวจวินิจฉัย เครื่องช่วยประคับประคอง ขัว้ไฟฟ้าเตียง นอนเครื่องกระตุ้นการเต้นของหัวใจ เปลี่ยนถ่าย หลอดเลือด
แดง เลนส์ลกูตา เข็มหมุดยึดกระดูกและยังรวมถึงน้ ายาช่วยวินิจฉยัโรคและสภาวะ เชน่ ชุดตรวจการตั้งครรภ์ 
เคร่ืองมอืแพทย์ที่ใช้ศึกษา (Investigational Medical Device) 

เครื่องมือแพทย ์ที่น ามาศึกษาทางคลินิกเพ่ือประเมินความปลอดภัยและประสิทธิภาพ 
ความเสี่ยง (Risk)  

โอกาสที่เครื่องมือแพทย์จะท าอันตราย หรือความไม่สบายต่อผู้เข้ารว่มวิจัยหรืออาสาสมัคร 
เคร่ืองมอืแพทย์ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงน้อย (Non-significant Risk Device (NSR)) 

เป็นเครื่องมือแพทย์ที่อยู่ในระหว่างการศึกษาท่ีมีความเสี่ยงน้อย ดรูายการเครื่องมือแพทย์ในภาคผนวก  
เคร่ืองมอืแพทย์ในกลุ่มที่ม ีความเสี่ยงมาก (Significant Risk Device (SR)) 

เป็นเครื่องมือแพทย์ที่อยู่ในระหว่างการศึกษาท่ีมีลักษณะ ดงันี ้
(1) เป็นเครื่องมือท่ีต้องสอดใส่เขาภายในร่างกายของมนุษย ์โดยเครือ่งมือนัน้มีความเสีย่งร้ายแรงต่อ

สขุภาพความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีของผู้เข้าร่วมวิจยัหรืออาสาสมัคร 
(2) เป็นเครื่องมือท่ีจะใช้ส าหรับประคับประคองชีวิตมนุษยแ์ละมีความเสีย่งร้ายแรงต่อสุขภาพความ

ปลอดภัยหรือต่อความเป็นอยู่ที่ดีของผู้เข้าร่วมวิจยัหรืออาสาสมคัร 
(3) เป็นเครื่องมือท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่งในการวินิจฉยัโรครักษาโรคการบรรเทาโรคหรือใช้ป้องกนัการเกิด

ความบกพร่องของสุขภาพมนษุยแ์ละมีความเสี่ยงร้ายแรงต่อสุขภาพความปลอดภัยหรือต่อความเป็นอยู่ที่ดีของ
ผู้เข้าร่วมวิจัยหรืออาสาสมัคร 

(4) เป็นเครื่องมือท่ีมีความเสี่ยงร้ายแรงจากการใช้เครื่องมืออาจท าใหถ้ึงแก่ชีวิตหรือมีความผิดปกต/ิพิการ
อย่างถาวรทัง้ในแง่การท างานของอวัยวะนั้นและท าใหม้คีวามวิกลรปู (Damage to Body Structure) อย่างถาวร
ร่วมด้วย ดรูายการเครื่องมือแพทย์ในภาคผนวก  
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7. เอกสารอ้างอิง 
Code of Federal Regulation (CFR) 21, Volume 8, Part 812, April 2003, Food and 

DrugAdministration, U.S. Government Printing Office via GPO Access 
การก ากับดูแลเครื่องมือแพทยใ์นประเทศไทย ส านักคณะกรรมการอาหารและยา 

http://www2 .fda.moph.go.th/consumer/ism/ismmenu.asp ั(Accessed 29 November 2014). 
Associated SOP: MED CHULA ERB 07-MED CHULA ERB 09 and MED CHULA ERB 21  
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

RSU-ERB 10/1.0 การพิจารณาโครงการวิจัยทีส่่งผลกลับเข้ามาภายหลัง 
การปรับปรุงแก้ไข 

Review of Resubmitted Protocol 
 

บทที่ 10 
การพิจารณาโครงการวิจัยท่ีส่งผลกลับเข้ามาภายหลังการปรับปรุงแก้ไข 

Review of Resubmitted Protocol 
 

1. วัตถุประสงค ์
เพื่อเป็นแนวทางในการทบทวนและพิจารณาโครงการวิจัยที่ผ่านการทบทวนโดยคณะกรรมการฯ และผล

การพิจารณาเป็นประเภท 2 รับรองในหลักการโดยแก้ไขเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะ ประเภท 3 ยังไม่สมควรให้การ
รับรองจนกว่าจะได้แก้ไขเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะและน าเข้าทีป่ระชุมอีกครั้งและประเภท 4 ไม่รับรอง 
 
2. ขอบเขต 

วิธีด าเนินการมาตรฐานครอบคลุมการทบทวนโครงการวิจัยที่คณะกรรมการฯ เคยพิจารณาและผลการ
พิจารณาเป็นประเภท 2 รับรองในหลักการโดยแก้ไขเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะ ประเภท 3 ยังไม่สมควรให้การรับรอง
จนกว่าจะได้แก้ไขเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะและน าเข้าทีป่ระชุมอีกครั้งและประเภท 4 ไม่รับรอง 
 
3. ความรับผิดชอบ 

เลขานุการฯ/เจ้าหน้าท่ีฯ  มีหน้าท่ีตรวจสอบความครบถ้วนของโครงการวิจัยทีส่่งเข้ามาทั้งกรณี ประเภท 2 
ประเภท 3 และประเภท 4 และเสนอรองประธานฯ หรือผู้ที่ประธานฯมอบหมายเพื่อพิจารณา 
 
4. แผนภูมิ ขั้นตอนการด าเนินการและผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตอน การด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 การรับโครงการวิจยั ตรวจสอบความครบถ้วน  
ถูกต้องของเอกสาร 

 

เลขานุการฯ / เจา้หน้าท่ีฯ  

2 กรณี ประเภท 2 ตรวจสอบเนื้อหา และรายละเอียดเบื้องต้น 
เสนอรองประธานฯ หรือผู้ที่ประธานฯ มอบหมาย พิจารณา 

 

เลขานุการฯ / เจา้หน้าท่ีฯ  

3 กรณี ประเภท 3 น าเข้าที่ประชุมพิจารณาใหม่  
ด าเนินข้ันตอนเหมือนโครงการใหม่ 

 

เลขานุการฯ/เจ้าหน้าท่ีฯ 

4 การแจ้งผลการพิจารณาโครงการวิจัย 
 

เลขานุการฯ/เจ้าหน้าท่ีฯ  
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มหาวิทยาลัยรังสิต 

RSU-ERB 10/1.0 การพิจารณาโครงการวิจัยทีส่่งผลกลับเข้ามาภายหลัง 
การปรับปรุงแก้ไข 

Review of Resubmitted Protocol 
 

การพิจารณาโครงการวิจัยท่ีส่งกลับเข้ามาภายหลังการปรับปรุงแก้ไข (ประเภท 2) 

ผู้วิจัย  ยื่นเอกสารโครงการที ่
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน 

  

     

  เลขานุการฯ / เจา้หนาที่ฯ ตรวจสอบการแก้ไข  แก้ไขไม่ครบถ้วนแจ้ง
ผู้วิจัยทาง 

อีเมลล์ ส่งเอกสาร
เพิ่มเติม 

    

  เสนอรองประธานฯ /ผู้ที่ประธานมอบหมาย พิจารณา  

     

  
แจ้งผลการพิจารณาและออก Certificate of Approval 

ส่งให้ผู้วิจัย 
  

     

  บรรจุเข้าวาระการประชุมแจ้งคณะกรรมการฯ ทราบ   
 

การพิจารณาโครงการวิจัยท่ีส่งกลับเข้ามาภายหลังการปรับปรุงแก้ไข (ประเภท 3) 

ผู้วิจัย  ยื่นเอกสารโครงการที่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 

 

  
เลขานุการฯ/เจ้าหนา้ที่ฯ ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร โดยมีเอกสารแสดงการแก้ไขที่ผู้วิจยั

เปรียบเทียบเดิม/แก้ไข 
 
  ส่งเอกสาร พร้อมแบบประเมินฯให้กรรมการพิจารณาหลักเดิม 2 ทา่น ทางอีเมลล์เพื่อพิจารณาทบทวน 

 
  น าผลการพิจารณามาน าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่ออภิปรายและลงมติ 

 

1. รับรอง  
2.รับรองในหลักการโดย

แก้ไขเพิ่มเติมตาม
ข้อเสนอแนะ 

 

3.ยังไม่สมควรให้การรับรอง
โดยแก้ไขเพิ่มเติมตาม

ข้อเสนอแนะ และน าเขา้
พิจารณาอกีครั้ง 

 4. ไม่รับรอง 

 
แจ้งผลการพิจารณา
และออก Certificate 
of Approval 

 แจ้ งผลการพิจารณาให้
ผู้วิจัยด าเนินการแก้ไขและ
ส่งกลับให้รองประธานฯ 
พิจารณาและให้การรับรอง 

 แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้วิจัย
ด าเนินการแก้ไขและส่งกลับ
น าเข้าที่ประชุมพิจารณาอีกครั้ง 

 แจ้งผลการพิจารณา
ใ ห้ ผู้ วิ จั ย ท ร า บ 
พร้อมเหตุผลการไม่
รับรอง 
 

 

บรรจุเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการฯ ในรอบถัดไป 
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RSU-ERB 10/1.0 การพิจารณาโครงการวิจัยทีส่่งผลกลับเข้ามาภายหลัง 
การปรับปรุงแก้ไข 

Review of Resubmitted Protocol 
5. ขัน้ตอนด าเนินการ 

5.1) การรับโครงการวิจัย ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร 
5.1.1) รายการเอกสาร ดังนี้  

ล าดับ รหัสแบบฟอร์ม รายการเอกสาร 
1 RSU-ERB_form001 จดหมายน าส่งโครงการวิจัยเสนอขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน 
2 RSU-ERB _form002 แบบเสนอโครงการวิจัย- ไทย 
3 RSU-ERB _form003 โครงร่างวิจัย (Protocol/Proposal) 
4 RSU-ERB _form004 - 009  

(ไม่จ าเป็นต้อง fix รูปแบบ) 
เอกสารช้ีแจงผูเ้ข้าร่วมวิจยั (Participant Information Sheet) –ไทย  
    

5 (ไม่จ าเป็นต้อง fix รูปแบบ)  ประวัตสิ่วนตัวและผลงานของหัวหน้าโครงการวจิัย (Principal 
Investigator’s Curriculum Vitae) 

6 (ไม่จ าเป็นต้อง fix รูปแบบ) เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล เชน่ แบบสอบถาม สัมภาษณ์ หรือ
สังเกต ฯลฯ 

7 RSU-ERB _form010 - 012 หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัย (Informed Consent 
Form)-ไทย  

8 (ไม่จ าเป็นต้อง fix รูปแบบ) แบบบันทึกการเก็บข้อมูลทีจ่ะใช้ในการวิจัย (Case Report Form or 
Case Record Form) 

9 (ไม่จ าเป็นต้อง fix รูปแบบ) บันทึกการอนุญาตใหเ้ก็บข้อมูล จากผู้มีอ านาจอนุมตัิให้ใช้  
10 (ไม่จ าเป็นต้อง fix รูปแบบ) เอกสารหรือสื่อทีใ่ช้ในการประชาสัมพันธ์โครงการวิจัย (ถ้ามี) 

(Subjects Advertisement and Recruitment Procedures) 
11 (ไม่จ าเป็นต้อง fix รูปแบบ) กรณีการทดลองยาทางคลินิ ก  ควรระบุ เ ลขทะ เบี ยนยาโดย

คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข เอกสารก ากับยา 
หรือเอกสารน ายาเข้าเพื่อการวิจัย (Drug Registered Number, IND, 
Investigator Brochure, Other Forms or Reports required by 
the MUCERB or the Institution) 

12 (ไม่จ าเป็นต้อง fix รูปแบบ) เอกสารที่จ าเป็นอื่น ๆ (ถ้าม)ี 
 
5.1.2) กรณีเอกสารไม่ครบถ้วนเลขานุการฯ/เจ้าหน้าท่ีฯ แจ้งติดตามทางโทรศัพท์หรือทาง อีเมลล ์และ

ขอให้ผู้วิจัยส่งเอกสารเพิม่เตมิกลบัมาใหม่ กรณีเอกสารครบถ้วนเลขานุการฯ/เจ้าหน้าท่ีฯ ลงบันทึกรบัเอกสารและ
ฐานข้อมูลโครงการวิจัย 

 
 
 



 

78 

 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

RSU-ERB 10/1.0 การพิจารณาโครงการวิจัยทีส่่งผลกลับเข้ามาภายหลัง 
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Review of Resubmitted Protocol 
5.2) การมอบหมายให้กรรมการฯ ทบทวน 

5.2.1) ประเภท 2 รับรองในหลักการรับรองในหลักการโดยแก้ไขเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะ 
เลขานุการฯ/เจ้าหน้าที่ฯ ตรวจสอบเนื้อหาในการแก้ไขเบื้องต้นหากไม่ครบถ้วนแจ้งติดตามผู้วิจัย

ทางโทรศัพท์หรือทางอีเมลล์และเสนอรองประธานฯ พิจารณา 
5.2.2) ประเภท 3 ยังไม่สมควรให้การรับรองจนกว่าจะได้แก้ไขเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะและน า เข้าที่

ประชุมอีกครั้ง 
เลขานุการฯ/เจ้าหน้าที่ฯ  ตรวจสอบเนื้อหาในการแก้ไขเบื้องต้น เมื่อครบถ้วนแล้วส่งเอกสาร

โครงการวิจัยพร้อมแบบฟอร์มสรุปผลการประเมินโครงการฯ ให้กรรมการฯ ที่เป็นผุ้พิจารณาหลัก 2 ท่านเดิม
พิจารณาทบทวนโครงการ 

5.3) การทบทวนโครงการวิจัย 
5.3.1) ประเภท 2 รับรองในหลักการรับรองในหลักการโดยแก้ไขเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะ 

1) กรณีโครงการวิจัยได้ปรับแก้ไขครบถ้วนแล้วเสนอประธานฯ/รองประธานฯ พิจารณาตรวจสอบ
และรับรองออกเอกสารแจ้งผลรับรองและเอกสารรับรองโครงการวิจัย (COA) 

2) เลขานุการฯ/เจ้าหน้าท่ีฯ น าผลแจ้งที่ประชุมในวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 
5.3.2) ประเภท 3 ยังไม่สมควรให้การรับรองจนกว่าจะได้แก้ไขเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะและน า เข้าที่

ประชุมอีกครั้ง 
1) การพิจารณาทบทวนโครงการให้ด าเนินการเหมือนกับโครงการวิจัยที่ยื่นขอรับการพิจารณาครั้ง

แรก เพื่อเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
2) เลขานุการฯ/เจ้าหน้าท่ีฯ บรรจุเข้าวาระการประชุมในวาระที ่3 เรื่องสืบเนื่อง 
3) กรรมการฯ ที่เป็นผู้พิจารณาหลัก 2 ท่านเดิม น าเสนอความเห็นในที่ประชุมโดยมีมติจาก                   

ทีป่ระชุม  
5.4) การแจ้งผลการพิจารณาโครงการวจิัย 

5.4.1) เลขานุการฯ/เจ้าหน้าท่ีฯ เตรยีมจดหมายแจ้งผลการพิจารณารับรองให้กับผู้วิจัยลงนามโดยประธาน
ฯ หรือผู้ทีป่ระธานฯ มอบหมาย 

5.4.2) โครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองแล้วจะได้รับ Certificate of Approval (COA) ซึ่งมีอายุ 1 ปี ลง
นามโดยประธานฯ หรือผู้ที่ประธานฯ มอบหมาย และส่งให้ผู้วิจัย 

5.4.3) กรณีทีไ่ด้รับการร้องขอใหแ้นบรายนามและคุณวุฒิของคณะกรรมการฯที่พิจารณาโครงการวิจัย ใน
วันที่ประชุม เลขานุการฯ เสนอขอความเห็นกับรองประธานฯ กรณีที่รองประธานพิจารณาว่าไม่มีผลกระทบกับ
กรรมการฯ ให้แนบเอกสารที่มีรายช่ือกรรมการฯ ให้ผู้วิจัยได้ แต่ถ้ารองประธานฯ ไม่มั่นใจผลต่อกรรมการฯ ให้น า
เรื่องเสนอเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาว่าสามารถส่งรายชื่อกรรมการผู้พิจารณาให้กับผู้วิจัยได้หรือไม่  

5.4.4) การแจ้งผลการพิจารณาโครงการวิจัยที่ยังไม่สมควรให้การรับรองจนกว่าจะได้แก้ไขเพิ่มเติมตาม
ข้อเสนอแนะและน าเข้าที่ประชุมอีกครั้ง ส าหรับโครงการที่ไม่รับรองด าเนินการในท านองเดียวกับการแจ้งผลการ
พิจารณาโครงการวิจัยที่ส่งเข้ามาพิจารณาในครั้งแรก 
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Review of Resubmitted Protocol 
5.5) การเก็บเอกสารโครงการวจิัย 

5.5.1) เมื่อสิ้นสุดการประชุม (Post-meeting) เลขานุการฯ/เจ้าหน้าที่ฯ เก็บเอกสารโครงการวิจัยที่
ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะและเอกสารที่เกี่ยวข้องทุกฉบับรวมใส่เข้าแฟ้มโครงการวิจัยที่ส่งเข้าพิจารณาครั้งแรก 
โดยท าสารบัญการเก็บเอกสาร และตรวจสอบการบันทึกข้อมูลในสารบัญจัดเก็บเอกสารทุกฉบับให้ครบถ้วน 

5.5.2) แฟ้มโครงการวิจัยที่ได้รับการพิจารณาต้องเก็บใส่ตู้เอกสารตามปีที่ได้รับการรับรอง ท าป้ายหน้าตู้
ระบุป ีค.ศ. และรหัสโครงการล็อกกุญแจโดยมีผู้ทีถ่ือกุญแจ คือ เลขานุการ และกุญแจส ารองเก็บทีร่องประธานฯ 
6. เอกสารอ้างอิง 
ICH: Good Clinical Practice Guideline/กองควบคุมยา ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง

สาธารณสุข พิมพ์ครั้งท่ี 6 นนทบุรี: กองควบคุมยา ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง
สาธารณสุข, 2543 
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

RSU-ERB 11/1.0 การพิจารณาโครงการวิจัยที่แจ้งขอปรับเปลีย่นรายละเอียด
โครงการวิจัย / ส่งเอกสารเพิม่เตมิ 

Review of Protocol Amendment & Additional Document 
 

บทที่ 11 
การพิจารณาโครงการวิจัยท่ีแจ้งขอปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการวิจัย / ส่งเอกสารเพ่ิมเติม 

Review of Protocol Amendment & Additional Document 
 

1. วัตถุประสงค ์
เพื่อก าหนดแนวทางกรณีที่โครงการวิจัยได้รับการพิจารณารับรองจริยธรรมไปแล้ว แต่นักวิจัยมีการแก้ไข

เพิ่มเติมโครงการวิจัย (Protocol Amendment) เอกสารช้ีแจงผู้เข้าร่วมวิจัย (Participant Information Sheet) 
หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัยฯ (Informed Consent Form) การส่งเอกสารพิจารณาเพิ่มเติม 
(Additional Document) และอื่น ๆ 
2. ขอบเขต 

วิธีด าเนินการมาตรฐานครอบคลุมการทบทวนโครงการวิจัย (Protocol Amendment), เอกสารช้ีแจงผู้ 
เข้าร่วมวิจัย (Participant Information Sheet), หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัยฯ (Informed 
Consent Form) การส่งเอกสารพิจารณาเพิ่มเติม (Additional Document) และอื่น ๆ ที่ได้รับการพิจารณารับรอง
จากคณะกรรมการฯไปแล้ว แต่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในเวลาต่อมาและผู้วิจัยส่งรายละเอียดการขอปรับเปลี่ยน
โครงการวิจัยมาเพื่อขอการรับรองจากคณะกรรมการฯก่อนด าเนินการ 
3. ความรับผิดชอบ 

1) คณะกรรมการฯ มีหน้าที่พิจารณาและรับรองรายละเอียดการขอปรับเปลี่ยนโครงการวิจัยที่ผู้วิจัยเสนอเข้ามา
ว่ายังมีความเหมาะสมที่จะรับรองโครงการนั้นต่อไปหรือไม่ และพิจารณาถึงความจ าเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยน
ข้อความในหนงัสือแสดงเจตนายินยอมฯ รวมทั้งขอใหผู้้เข้าร่วมวิจยัลงนามในเอกสารช้ีแจงส าหรับผู้เข้าร่วมวิจัยและ
หนงัสือแสดงเจตนายินยอมฯ ใหม่หากมีข้อความที่แตกต่างไปจากเอกสารชุดเดิมเพื่อให้แน่ใจว่าผู้เข้าร่วมวิจัยได้รับ
ข้อมลูล่าสุดครบถว้น 

2) คณะกรรมการฯ มีหน้าที่พิจารณาและรับรองรายละเอียดของเอกสารที่ส่งให้พิจารณาเพิ่มเติมว่าถูกต้อง
ครบถ้วน 

3) รองประธานฯ / เลขานุการฯ / ผู้ที่ประธานฯ มอบหมายคัดเลือก ผู้พิจารณาโครงการโดยควรเลือกครั้งแรก  
2 ท่านก่อน แต่อาจปรับเปลี่ยนผู้พิจารณาใหม่ได้ตามดุลยพินิจของประธานฯ ตามความเหมาะสม ประธานฯ น าแจ้ง
ต่อที่ประชุมเพื่อทราบ 

4) ผู้วิจัยจะสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการด าเนินการวิจัยได้ต่อเมื่อได้รับการรับรองจากคณะกรรมการฯ แล้ว
เท่านัน้ ยกเว้นในกรณีที่เกิดเหตุการณ์เฉพาะหน้าที่หากด าเนินการตามวิธีการที่ได้รับการรับรองแล้วจะเกิดอันตราย
ต่อผู้เข้าร่วมวิจัย ผู้วิจัยสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินการวิจัยได้เพื่อมิให้ผู้เข้าร่วมวิจัยได้รับอันตรายและ 
ต้องรายงานเหตุการณ์นั้น พร้อมเหตุผลรวมทั้งวิธีการที่ปรับเปลี่ยนต่อคณะกรรมการฯ ทันทีหรืออย่างช้าภายใน  
5 วันท าการ 

5) เลขานุการฯ/ เจ้าหนา้ที่ฯ บันทึกรับเอกสารลงรายละเอียดในฐานข้อมลูของแต่ละโครงการ 
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

RSU-ERB 11/1.0 การพิจารณาโครงการวิจัยที่แจ้งขอปรับเปลีย่นรายละเอียด
โครงการวิจัย / ส่งเอกสารเพิม่เตมิ 

Review of Protocol Amendment & Additional Document 
 
4. ขั้นตอนการด าเนินการและผู้รับผิดชอบ แผนภูมิ 

ขั้นตอน การด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 การรับเอกสารที่แจ้งขอปรับเปลี่ยนโครงการวิจัย 
 

เลขานุการฯ / เจา้หน้าท่ีฯ 

2 พิจารณาระดับความเสี่ยง หากความเสีย่งน้อยพิจารณา หาก
เสี่ยงมากใหม้อบหมายให้กรรมการฯ ผู้พิจารณาครั้งแรก 2 

ท่านเป็นผู้พิจารณา 
 

ประธานฯ / รองประธานฯ/ 
เลขานุการฯ หรือผู้ที่ประธานฯ

มอบหมาย 

3 การประชุมพิจารณาส่วนท่ีแจ้งขอปรับเปลีย่น/ส่งเอกสาร
เพิ่มเตมิ 

 

กรรมการฯ 

4 การแจ้งผลการพิจารณา 
 

เลขานุการฯ / เจา้หน้าท่ีฯ 

5 การเก็บเอกสารโครงการวิจยั 
 

เลขานุการฯ / เจา้หน้าท่ีฯ 
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

RSU-ERB 11/1.0 การพิจารณาโครงการวิจัยที่แจ้งขอปรับเปลีย่นรายละเอียด
โครงการวิจัย / ส่งเอกสารเพิม่เตมิ 

Review of Protocol Amendment & Additional Document 
 

แผนภูมิการด าเนินการเมื่อได้รับการแจ้งปรับเปลี่ยนโครงการวิจัย / ส่งเอกสารเพ่ิมเติม 
(Protocol Amendment & Additional Document) 

 

   ผู้วิจัย    

        

ส่งเอกสาร และแบบฟอร์มโครงการที่ขอปรับเปลี่ยนรายละเอียด  เอกสารเพิ่มเติม 

        

เลขานุการฯ/เจ้าหนา้ที่ฯ ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกตอ้งของเอกสาร และรายละเอียดการขอปรับเปลี่ยน/เอกสารเพิ่มเติม 

        

กรณีที่ 1 ไม่เส่ียงต่อผู้เข้าร่วมวิจยั  
กรณีที่ 2 มีความเส่ียง หรือมีผลกระทบ 

ต่อผู้เข้าร่วมวิจยั 

        

เสนอรองประธานฯ พจิารณา  
ส่งเอกสารและแบบฟอร์มประเมินผลให้ 

กรรมการผู้พิจารณาหลัก 2 ท่านเดิมพิจารณา 

        

 รับรอง   จัดเร่ืองเข้าวาระการประชุมวาระสืบเนือ่ง 

 

ออกจดหมายแจ้งผลและเอกสารรับทราบ  รับรอง  แก้ไข / เพิ่มเติม  ไม่รับรอง 

        

- จัดเก็บสารบัญจัดเก็บเอกสาร และเอกสารเข้า
แฟ้มโครงการต้นเร่ือง และบันทึกข้อมูลใน

สารบัญการเก็บเอกสารเพิ่มเติม 
- บันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลโครงการวิจยั 

  แจ้งผลการพิจารณาส่งให้ผู้วิจัย 

     

  ประธานฯ ให้การรับรอง 
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

RSU-ERB 11/1.0 การพิจารณาโครงการวิจัยที่แจ้งขอปรับเปลีย่นรายละเอียด
โครงการวิจัย / ส่งเอกสารเพิม่เตมิ 

Review of Protocol Amendment & Additional Document 
5. ขัน้ตอนด าเนินการ 

5.1) การรับเอกสารที่แจ้งขอปรับเปลี่ยนโครงการวิจัย 
เจ้าหนา้ที่ฯ ลงทะเบียนรับจดหมายแจ้งการขอปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงวิจัย/ส่งเอกสารรับรองเพิ่มเติม 

(Protocol Amendment/Additional Document) และแบบฟอร์มการขอปรับเปลี่ยนรายละเอียดของ
โครงการวิจัย ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องครบถ้วนของเอกสารและบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลโครงการวิจัยของ
โครงการนั้น 

5.2) การมอบหมายให้กรรมการฯ ทบทวน 
1) เลขานุการฯ เสนอรองประธานฯ พิจารณารายละเอียดการขอปรับเปลี่ยนโครงการวิจัย/ส่งเอกสาร

ขอรับรองเพิ่มเติม แบ่งเป็น 2 กรณี คือ 
1.1) กรณีที่ 1 การปรับเปลี่ยน/การเอกสารขอรับรองเพิ่มเติมเป็นเรื่องที่ไม่เสี่ยงต่อผู้ เข้าร่วมวิจัย 

(Minor revision) เช่นเปลี่ยนช่ือโครงการเพิ่มช่ือผู้วิจยัร่วม (Co-Investigator) เพิ่มสถานที่เก็บข้อมูล ฯลฯ เอกสาร
ที่ส่งเพิ่มเติม เช่น ใบรับประกัน ใบประชาสัมพันธ์เชิญชวน ฯลฯ รองประธานฯ/เลขานุการฯ หรือผู้ที่ประธานฯ 
มอบหมายเป็นผู้พิจารณาแบบ Expedited Review และใหก้ารรับรอง 

1.2) กรณีที่ 2 การปรับเปลี่ยน/การส่งเอกสารขอรับรองเพิ่มเติมเป็นเรื่องที่มีความเสี่ยงหรืออาจมี
ผลกระทบต่อผู้เข้าร่วมวิจัย (Major revision) เช่น เพิ่มจ านวนตัวอย่าง เปลี่ยนกลุ่มตัวอย่าง ปรับขั้นตอนการวิจัย
หรือกระบวน การเก็บข้อมลู จ านวนเลือดที่เจาะ เพิ่มคู่มือผู้วิจยัยา ฯลฯ 

(1) เลขานุการฯ/เจ้าหน้าที่ฯ ส่งเอกสารโครงการวิจัยแบบฟอร์มการขอปรับเปลี่ยนรายละเอียด
โครงการวิจัยและแบบประเมินโครงการที่แจ้งขอปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการวิจัย/ส่งเอกสารขอรับรองเพิ่มเติม
ส่งให้กรรมการฯ ที่เป็นผู้พิจารณาหลักชุดเดิม 2 ท่านเดิม พิจารณาทบทวนเอกสารที่ขอปรับเปลี่ยนรายละเอียด
เพิ่มเติม โดยมีหลักการพิจารณาเช่นเดียวกับการพิจารณาโครงการวิจัยที่ส่งเข้าพิจารณาครั้งแรกและน าเสนอที่
ประชุมในรอบถัดไป 

(2) หากกรรมการฯ ที่เป็นผู้พิจารณาหลัก 2 ท่าน ไม่สามารถเขาร่วมประชุมได้ให้ส่งความเห็น
กลับมายังคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน เลขานุการฯ/ หรือเจ้าหน้าที่ฯ สรุปข้อมูลน าเข้าที่ประชุมเพื่อ
พิจารณาและ/หรือให้การรับรองต่อไป 

5.3) การทบทวนโครงการวิจัย 
1) เจ้าหนา้ทีฯ่ จัดเรื่องเขา้วาระการประชมุ 

1.1) กรณีที ่1 เลขานุการฯ/เจ้าหนา้ที่ฯ น าเสนอรายละเอียดการขอปรับเปลีย่นโครงการวิจัย/ส่ง
เอกสารเพิ่มเตมิให้ที่ประชุมทราบ 

1.2) กรณีที ่2 กรรมการฯ ที่เป็นผู้พิจารณาหลัก 2 ท่านเดิม น าเสนอผลการพิจารณาให้ที่ประชุม
ร่วมกันพิจารณาและลงมติ โดยมผีลการพิจารณาดังนี ้

(1) รับรองต่อโดยไม่มีเง่ือนไขหมายถึงผู้วิจยัสามารถด าเนินการวิจยัตามโครงการวิจยัที่มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม/ใช้เอกสารที่ส่งเพิม่เติม 
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

RSU-ERB 11/1.0 การพิจารณาโครงการวิจัยทีส่่งผลกลับเข้ามาภายหลัง 
การปรับปรุงแก้ไข 

Review of Resubmitted Protocol 
(2) รับรองในหลักการโดยขอให้ปรับแก้ไขหรือชี้แจงเพ่ิมเติมตามขอ้เสนอแนะหมายถงึผู้วจิัย

ตอ้งด าเนินการปรับแกไ้ขเอกสารส่วนท่ีแจ้งขอปรับรายละเอียด/เอกสารที่ส่งขอรับรองเพิ่มเติมตามค าแนะน าหรือให้
ข้อมลูเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการฯ ร้องขอ 

(3) ยังไม่รับรอง หมายถงึ ผู้วิจยัต้องด าเนินการปรับแกไ้ขเอกสารส่วนท่ีแจ้งขอปรับรายละเอียด/
เอกสารทีส่่งขอรับรองเพิ่มเติมตามค าแนะน าหรือให้ข้อมลูเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการฯ ร้องขอ เสนอเอกสารมา
ใหม่และน าเข้าที่ประชุมอีกครั้ง 

5.4) การแจ้งผลการพิจารณาโครงการวจิัย 
1) กรณีที่ 1 เลขานุการฯ/ เจ้าหน้าที่ฯ จัดท าจดหมายแจ้งรับทราบการขอปรับเปลี่ยนรายละเอียด

โครงการวิจัย/ส่งเอกสารขอรับรองเพิ่มเติม และให้การรับรอง 
2) กรณีที่ 2 เสนอรองประธานฯ หรือผู้ที่ประธานมอบหมายพิจารณา 

2.1) หากท่ีประชุมพิจารณารับรอง 
เจ้าหนา้ที่ฯ จัดท าจดหมายแจ้งรับทราบการปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการวิจัย/การส่งเอกสาร

ขอรับรองเพิ่มเติมและเอกสารรับทราบเสนอประธานฯ หรือผู้ที่ประธานฯมอบหมายลงนามโดยระบุ วันที่น าเข้า
พิจารณาและส่งเอกสารให้ผู้วิจยั 

2.2) หากท่ีประชุมพิจารณาแล้วรับรองในหลักการโดยแกไ้ขเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะ 
(1) เลขานุการฯ/เจ้าหน้าที่ฯ ท าจดหมายแจ้งผลการพิจารณาการปรับเปลี่ยนรายละเอียด

โครงการวิจัย/ส่งเอกสารขอรับรองเพิ่มเติม ระบุข้อเสนอแนะในการแก้ไข/เพิ่มเติมข้อมูลตามมติที่ประชุมเสนอ 
รองประธานฯ หรือผู้ที่ประธานฯ มอบหมายลงนาม 

(2) เมื่อผู้วิจัยส่งเอกสารที่ปรับแก้ไข/เพิ่มเติมข้อมูลแล้วเจ้าหน้าที่ฯ บันทึกรับเอกสาร บันทึก
ข้อมูลในฐานข้อมูลโครงการวิจัย ตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับเสนอรองประธานฯ/ เลขานุการฯ/ หรือผู้ที่ประธานฯ
มอบหมายพิจารณาหากสมควรให้การรับรองต่อใหด้ าเนินการต่อตามข้อ 1) 

2.3) หากท่ีประชุมพิจารณาแล้วยงัไม่รับรอง 
(1) เจ้าหนา้ที่ฯ ด าเนินการตามข้อ 2.2) ข้อ (1) 
(2) เมื่อผู้วิจัยส่งเอกสารที่ปรับแก้ไข/เพิ่มเติมข้อมูลแล้วเจ้าหน้าที่ฯ บันทึกรับเอกสาร บันทึก

ข้อมูลในฐานข้อมูลโครงการวิจัย ตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับส่งเอกสารโครงการ แบบฟอร์มการขอปรับเปลี่ยน
รายละเอียดโครงการฯ และแบบฟอร์มสรุปผลการประเมินโครงการฯ ให้กรรมการที่เป็นผู้พิจารณาหลัก 2 ท่านเดิม
พิจารณาทบทวนอีกครั้งและน าเสนอความเห็นในท่ีประชุม 

(3) เจ้าหน้าที่ฯ จัดเรื่องเข้าวาระการประชุมวาระเพื่อพิจารณา น าเสนอรายละเอียดการขอ
ปรับเปลี่ยนโครงการวิจัยและด าเนินการตามข้อ 5.3) ต่อไป 

5.5) การเก็บเอกสารโครงการวจิัย 
1) เมื่อสิ้นสุดการประชมุ เจ้าหนา้ที่ฯ บันทึกข้อมลูการด าเนินงานลงในฐานข้อมูลโครงการวิจัย เช่น วันท่ี

แจง้ขอปรับรายละเอียด/ส่งเอกสารขอรับรองเพิ่มเติม วันท่ีเข้าประชุม เลขท่ีจดหมายแจ้งผลวนัท่ีส่งเอกสารใหผู้้วิจยั  
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

RSU-ERB 11/1.0 การพิจารณาโครงการวิจัยทีส่่งผลกลับเข้ามาภายหลัง 
การปรับปรุงแก้ไข 

Review of Resubmitted Protocol 
2) จดัเก็บเอกสารโครงการวิจัยส าเนาจดหมายแจ้งรับทราบการขอปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการวิจัย/

การส่งเอกสารขอรับรองเพิ่มเติมเอกสารรับทราบ และเอกสารที่เกี่ยวของทุกฉบับ รวมเข้าแฟ้มโครงการส่งเข้า
พิจารณาครั้งแรก จัดท าสารบัญเก็บเอกสารการปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการวิจัย/การส่งเอกสารเพิ่มเติม 
(Protocol Amendment/Additional Document) และตรวจสอบการบันทึกข้อมูลในสารบัญ จัดเก็บเอกสารทุก
ฉบับให้ครบถ้วน ส าเนาเอกสารรับทราบ (Acceptance Letter) 1 ฉบับเก็บเข้าแฟ้มเฉพาะตามปีที่แจ้งปรับเปลี่ยน
โครงการและเก็บแฟ้มโครงการวิจัยใส่ตู้เอกสารต้นเรื่องและจากัดผู้เข้าถงึขอ้มลู 
6. ค านิยาม 
Protocol Amendment การปรับเปลี่ยนโครงการวิจัย   

หมายถงึ เอกสารที่ระบุรายละเอียดว่ามีการเปลี่ยนแปลงส่วนใดของโครงการวิจัยเดิม
ซึ่งผู้วิจัยจะต้องส่งเอกสารนี้ให้คณะกรรมการฯ พิจารณารับรองก่อนเริ่มด าเนินการ
เก็บขอ้มลูจากผู้เข้าร่วมวิจัย 

เอกสารเพ่ิมเติม  หมายถึง เอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยที่ยังไม่สามารถส่งให้คณะกรรมการฯ
พิจารณาพร้อมกับการเสนอขอรับรองในครั้ งแรก เช่น เอกสารการน ายาเข้า
ราชอาณาจักร คูม่ือผู้วิจัยยา Insurance เป็นต้น 

7. เอกสารอ้างอิง 
ICH: Good Clinical Practice Guideline/กองควบคุมยา ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง

สาธารณสุข พิมพ์ครั้งท่ี 6 นนทบุรี: กองควบคุมยา ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง
สาธารณสุข, 2543 

แนวทางจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ.2550 ชมรมจริยธรรมการท าวิจยัในคนในประเทศไทย 
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551 
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

RSU-ERB 12/1.0 การติดตาม การก ากับดูแล และการพิจารณารายงานความก้าวหน้า
ของโครงการวิจัย 

Authority to Require Progress Reports and Continuing 
Review and to Oversee the Study 

 
บทที่ 12 

การติดตาม การก ากับดูแล และการพิจารณารายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย 
Authority to Require Progress Reports and Continuing 

Review and to Oversee the Study 
 

1. วัตถุประสงค ์
1) เพื่อก าหนดวิธีการพิจารณารายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย ที่ได้รับอนุมัติโครงการวิจัยจากคณะ

กรรมการฯ 
2) การทบทวนรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย มีวัตถุประสงค์เพื่อพิทักษ์สิทธิและความเป็นอยู่ ที่ดีของ

อาสาสมัครที่เข้าร่วมในโครงการวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
2. ขอบเขต 

วิธีด าเนินการมาตรฐาน ครอบคลุมการทบทวนรายงานความกา้วหนา้ของการวิจัยที่ทดลองในมนุษยใ์น 
ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่อาจเกิดแก่อาสาสมัคร รูปแบบของการวิจัย ความเปราะบางหรือความอ่อนแอ
ของอาสาสมัคร และระยะเวลาที่ท าการวจิัย และทบทวนรายงานความกา้วหนา้เพื่อต่ออายุเอกสารรับรองประจ าปี 
3. ความรับผิดชอบ 

1) เลขานุการฯ/เจ้าหน้าที่ฯ มีหน้าที่ในการแจ้งเตือนผู้วิจัยล่วงหน้าว่าโครงการวิจัยถึงก าหนดต้องส่งรายงาน
ความกา้วหนา้ของโครงการวิจัย 

2) คณะกรรมการฯ ในทีป่ระชุมมีหน้าที่ก าหนดความถี่ในการรายงานความก้าวหนา้ของโครงการวิจัย 
3) เลขานกุารฯ มีหน้าที่ทบทวนและสรุปรายงานความก้าวหนา้ของการวิจัยเพื่อน าเข้าพิจารณาในที่ประชุม 
4) ในกรณีการต่ออายุเอกสารรับรองตรงตามก าหนดเจ้าหน้าที่ฯจะออกเอกสารรับรองฉบับใหม่ ซึ่งมีระยะเวลา

รับรอง 1 ปี ลงวันที่ต่อเนื่องจากฉบับเดิมที่ได้รับการรับรอง ในกรณีที่ผู้วิจัยส่งรายงานความก้าวหน้าของ
โครงการวิจัยเพื่อต่ออายุเกินก าหนดแต่ไม่เกิน 90 วันหลังเอกสารรับรองหมดอายุ ให้ลงวันที่รับรองในวันที่น าเข้าที่
ประชุม แต่หากไม่ส่งรายงานภายใน 90 วันจะน าเข้าทีป่ระชุมเพื่อแจ้งยุติการรับรองโครงการ 
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

RSU-ERB 12/1.0 การติดตาม การก ากับดูแล และการพิจารณารายงานความก้าวหน้า
ของโครงการวิจัย 

Authority to Require Progress Reports and Continuing 
Review and to Oversee the Study 

 
4. ขั้นตอนการด าเนินการและผู้รับผิดชอบ 
ขั้นตอน การด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 การติดตามรายงานความก้าวหน้า 
 

เลขานุการฯ/ เจ้าหน้าที่ฯ 

2 ก าหนดเวลาในการส่งรายงานความก้าวหน้า 
 

คณะกรรมการฯ 

3 การรับเอกสารรายงานความกา้วหน้า 
 

เลขานุการฯ/ เจ้าหน้าทีฯ่ 

4 การทบทวนวิธีพิจารณา และผลการพิจารณารายงานความก้าวหน้า 
 

คณะกรรมการฯ 

5 การแจ้งผลการพิจารณา 
 

เลขานุการฯ/ เจ้าหน้าที่ฯ 

6 การเก็บเอกสารรายงานความก้าวหน้า 
 

เลขานุการฯ/ เจ้าหน้าที่ฯ 
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

RSU-ERB 12/1.0 การติดตาม การก ากับดูแล และการพิจารณารายงานความก้าวหน้า
ของโครงการวิจัย 

Authority to Require Progress Reports and Continuing 
Review and to Oversee the Study 

 
การพิจารณารายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย 

 
เลขานุการฯ/เจ้าหน้าที่ฯ สืบค้นข้อมลูโครงการที่ได้รับการรับรอง จัดท าจดหมาย และแบบฟอร์มตดิตามรายงานฯ 

เสนอรองประธานฯ ลงนาม และสง่จดหมายใหผู้้วิจยัก่อนโครงการวจิัยหมดอาย ุล่วงหนา้ 60 วัน 
     

ผู้วิจัยส่งรายงานฯ 
ภายใน 30 วัน 

 ผู้วิจัยไม่ส่งรายงานฯ 
ภายใน30 วัน 

 ติดตาม ครั้งท่ี 2 
ณ วันหมดอาย ุ

     

  
หากส่งภายใน 90 วัน 

 หากไม่ส่งภายใน 90 วัน 
แจ้งยุติการรบัรอง 

     

เสนอรองประธานฯ พิจารณาเหตผุลที่ขอต่ออายุว่าเห็นควรใหต้่ออายุการรับรอง โดยมผีลการพิจารณา 2 กรณ ีคือ 

     

รับรองต่อโดยไม่มีเงื่อนไข  ขอข้อมูลเพิ่มเติม 

     

จดัท าจดหมายแจ้งรับทราบ และเอกสารรับรอง 
โครงการวิจัยฉบับใหม ่(COA) ส่งใหผู้้วิจยั 

 
น าเรื่องแจ้งที่ประชุมคณะกรรมการฯ  

     

   แจ้งขอข้อมูลเพิ่มเตมิ ส่งให้ผู้วิจยั 

     

 ผู้วิจัยส่งข้อมลูเพิ่มเติม รองประธานฯ/เลขานุการฯ ตรวจสอบข้อมูล และรับรอง 

     

เก็บส าเนาจดหมายรับทราบฯ เอกสารรับรองโครงการฉบบัใหม่เขา้แฟ้มโครงการต้นเรื่อง 
บันทึกข้อมลูในสารบญัเก็บเอกสารเพิ่มเติม และบันทึกข้อมลูโครงการต่อเนื่องในฐานข้อมลูโครงการวจิัย 
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

RSU-ERB 12/1.0 การติดตาม การก ากับดูแล และการพิจารณารายงานความก้าวหน้า
ของโครงการวิจัย 

Authority to Require Progress Reports and Continuing 
Review and to Oversee the Study 

5. ขัน้ตอนด าเนินการ 
5.1) วิธีการติดตามรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย 

1) เลขานุการฯ/เจ้าหนา้ที่ฯ สืบค้นข้อมูลโครงการที่ได้รับการรับรองโดยใช้โปรแกรมการสืบค้นวันที่ได้รับ
การรับรองจากฐานข้อมลูโครงการวิจัยเป็นประจ าทุกเดือน 

2) เลขานุการฯ/เจ้าหนา้ที่ฯจัดท าตารางรายชื่อโครงการวิจัยที่ต้องติดตามผลด าเนินงานวิจัยประจ าปีก่อน
เอกสารรับรองโครงการหมดอายุ 60 วัน 

3) เลขานุการฯ/เจ้าหนา้ที่ฯ จัดท าจดหมายแจ้งติดตามรายงานผลการด าเนินงานวิจัยประจ าปี (แจ้งเตือน
ครั้งที ่1) ระบุ ระยะเวลาในส่งเอกสารกลับก่อนเอกสารรับรองหมดอายุและจัดท าแบบฟอร์มติดตามรายงาน ผลการ
ด าเนินงานวิจยัประจ าปี เสนอประธานฯ / ผู้ที่ประธานฯ มอบหมายลงนาม 

4) เลขานุการฯ/เจ้าหนา้ที่ฯ จัดส่งจดหมายและแบบฟอร์มติดตามรายงานผลการด าเนินงานวิจัยประจ าปี
ใหผู้้วิจยั 

5) เลขานุการฯ/เจ้าหน้าที่ฯ ส าเนาจดหมายแจ้งติดตามฯ เก็บเอกสารรายงานผลการด าเนินงานวิจัย
ประจ าปี (Annual report) เก็บในแฟ้มโครงการวิจัยต้นฉบับ 

6) ในกรณีที่ผู้วิจัยไม่ส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยตามเวลาที่ก าหนดในจดหมาย (ครั้งที่ 1) เจ้า
หน้าที่ฯ จะส่งจดหมายแจ้งติดตามรายงานความก้าวหน้าฯ ครั้งที่ 2 ณ วันที่เอกสารรับรองหมดอายุ หากผู้วิจัยส่ง
รายงานภายใน 90 วัน หลังจากเอกสารรับรองหมดอายจุะน าเรื่องเขา้ที่ประชุมเพื่อพิจารณาว่าจะต่ออายุ การรับรอง
หรือไม่ และจะได้รับการต่ออายุ ณ วันที่ที่ประชุมมีมติรับรองการต่ออายุ แต่หากไม่ส่งรายงานภายใน 90 วัน
หลังจากเอกสารรับรองหมดอายุ เจ้าหน้าที่ฯ จะด าเนินการแจ้งติดตามผู้วิจัยทางโทรศัพท์ อีเมลล์ หรือติดตามจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา/บัณฑิตวิทยาลัย และจะน าเรื่องเข้าที่ประชุมเพื่อแจ้งยุติการรับรอง  

5.2) ก าหนดเวลาในการส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย 
1) หากผู้วิจัยส่งรายงานความก้าวหนา้เพื่อต่ออายุ การรับรองโครงการวิจัยมาก่อนเอกสารรับรองโครงการ

หมดอายุหรือ ณ วันท่ีหมดอายุ หากคณะกรรมการฯ มีมติรับรองต่อเนื่องเอกสารรับรองโครงการฉบับใหม่จะมีวันที่
ต่อเนื่องกับฉบับเดิมโดยมีอายุ การรับรอง 1 ปี 

2) หากผู้วิจัยส่งรายงานความก้าวหนา้เพื่อต่ออายุ การรับรองโครงการวิจัยเกินก าหนดมากกว่า 30 วัน แต่
ไม่เกิน 90 วันหลังเอกสารรับรองโครงการหมดอายุจะน าเรื่องเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาว่าจะรับรองต่อหรือไม่ และ
หากคณะกรรมการฯ มีมติรับรองต่อจะต่ออายุ เอกสารรับรองโครงการให้ ณ วันประชุมคณะกรรมการฯ ทีมีมติ
รับรองโครงการต่อโดยมีระยะเวลารับรองต่ออีก 1 ปี 

3) ในกรณีส่งรายงานความก้าวหนา้ของโครงการวิจัย โครงการวิจัยที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อการติดตามความ
เสี่ยงต่ออาสาสมัครใหผู้้วิจยัส่งรายงานตามระยะเวลาที่คณะกรรมการฯก าหนด  
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Time line ในการส่งรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย 

 
แจ้งติดตามครั้งที่ 1 (60 
วัน กอ่นเอกสารรับรอง

หมดอายุ) 

 แจ้งติดตามครั้งที่ 2 
 (30 วัน ก่อนเอกสาร
รับรองหมดอายุ) 

  

น าเข้าที่ประชุม เพือ่แจ้งการยุติการรับรอง 

 
 
      
      
+60 +30 0 -30 -60 -90 
      

วันที่เอกสารการรับรองหมดอาย ุ  น าเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาว่าจะต่ออายุหรือไม่  

    

    

ต่ออายุเอกสารรับรองให้ตรงกับวันที่เดมิ  ต่ออายุเอกสารรับรองให้ ณ วันประชุม  

 
5.3) การรับเอกสารรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย 

เลขานุการฯ/เจ้าหน้าที่ฯ ลงทะเบียนรับรายงานผลการด าเนินงานวิจัยประจ าปีเพื่อขอต่ออายุเอกสาร
รับรองโครงการวิจัยในฐานข้อมูลโครงการต่อเนื่อง (Ongoing) และบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลโครงการวิจัยในปีนั้น 
สืบค้นโครงการวิจัยต้นเรื่องจากแฟ้มโครงการวิจัย เพื่อประกอบการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นในรายงานผลการ
ด าเนินงานและเสนอประธานฯ หรือผู้ที่ประธานฯ มอบหมายพิจารณา 

5.4) การทบทวน วิธีการพิจารณา และผลการพิจารณารายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย 
คณะกรรมการฯ มีอ านาจและหน้าที่ในการติดตามความก้าวหนา้ในการด าเนินการวิจัย อย่าง 

ต่อเนื่องจนกว่าโครงการวิจัยนัน้จะสิ้นสุดลง 
5.4.1) วิธีการทบทวน 

(1) คณะกรรมการฯ จะทบทวนพิจารณาโครงการวิจัยนัน้ว่ายงัมีความเหมาะสมในแง่ 
ประโยชน์ และความเสี่ยงจากการวิจัย (Risk/Benefit Ratio) หรือไม่เพียงใด โดยค านึงถึงความก้าวหน้าของ
วิทยาการที่เกี่ยวขอ้งกับโครงการวิจัยนัน้ หากมีความรู้ ใหม่เกิดขึ้นซึง่มีประสิทธิภาพดีกว่าหรือเสี่ยงอันตรายน้อยกว่า
จะต้องทบทวนมติว่าจะยังคงรับรองโครงการนั้นต่อไปหรือไม่ 
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(2) คณะกรรมการฯ จะทบทวนรายงานความกา้วหนา้ของโครงการวิจัยที่ผู้ วิจยัรายงาน 
เข้ามาว่ามีความสม่ าเสมอและเที่ยงตรงหรือไม่มีเหตุการณอันไม่พึงประสงค์ เกิดขึ้นหรือไม่หากผู้วิจัยส่งรายงาน
ความกา้วหนา้เข้ามาอย่างสม่ าเสมอไม่มีรายงานความเบี่ยงเบนไปจากโครงการวิจัยที่ให้ไว้ไม่มีอันตรายใด ๆ เกิดขึ้น 
กับผู้เข้าร่วมวิจยัจึงจะให้การรับรองต่อไปได้ 

(3) คณะกรรมการฯ จะด าเนินการตรวจสอบและติดตามดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือ
มากกว่าท้ังนี้ข้ึนอยู่กับระดับความเสี่ยงและความถี่ในการติดตามจากมติประชุมคณะกรรมการฯ 

(4) ประธานฯ อาจมอบหมายใหเ้ลขานกุารฯ/ หรือผู้ที่ประธานฯ มอบหมาย หรือกรรมการฯ ท่าน
ใดท่านหนึ่งที่เหมาะสมท าการตรวจกรองรายงานความก้าวหน้าดังกล่าวนี้ หากมีเหตุการณ์ที่กระทบต่อความ
ปลอดภัยของผูเ้ข้าร่วมวิจัยอย่างรุนแรงใหร้ายงานต่อที่ประชุมหรือในกรณีรีบด่วนอาจปรึกษากับประธานฯ ก่อนการ
ประชุมได้ เพื่อดาเนินการตามความเหมาะสมต่อไป 

5.4.2) วิธีการพิจารณา และผลการพิจารณา 
(1) วิธีการพิจารณาเพื่อขอต่ออายุการรับรองโครงการหรือรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย

ที่มีความเสี่ยงสูงอาจใช้ วิธีการแบบเร่งด่วน (Expedited review) หรือพิจารณาแบบครบองค์ประชุมตาม 
ความเหมาะสม 

(2) ผลการพิจารณา 
(2.1) หากเป็นการรับรองต่อโดยไม่มีเง่ือนไขให้หัวหน้าโครงการวิจัยด าเนินการวิจัยต่อเนื่องไป

ได้ทันที ส าหรับเอกสารรับรองโครงการฉบับใหม่ซึ่งลงนามโดยประธานฯ หรือผู้ที่ประธานฯ มอบหมาย ลงวันที่ที่
รับรองจะน าเสนอให้อธิการบดีฯ หรือผู้ที่อธิการบดีฯ มอบหมายลงนามและส่งให้หัวหน้าโครงการวิจัยภายใน 2 
สปัดาห์หลังการลงมติ 

(2.2) หากเป็นกรณีที่ไม่รับรองต่อจะท าบันทึกข้อความลงนามโดยประธานฯ หรือผู้ที่ประธานฯ
มอบหมาย แจ้งการไม่รับรองต่อพร้อมเหตุผลส่งให้ผู้วิจัยภายใน 2 สัปดาห์หลังวันประชุม เพื่อให้ปรับแก้ไข
โครงการวิจัยเพื่อขอการรับรองครั้งใหม ่

(3) หากจ าเป็นต้องด าเนินการวิจัยต่อในระหว่างที่ยังไม่ได้รับการรับรองครั้งใหม่นี้ หัวหน้า
โครงการวิจัยจะไม่สามารถรับผู้เข้าร่วมวิจัยรายใหม่ได้เช่นเดียวกับกรณีที่ถูกพักการรับรองการวิจัยช่ัวคราวแต่
สามารถด าเนินการวิจัยกบัผู้เข้าร่วมวิจยัที่รับไวแ้ล้วได้ จนกว่าจะจบกระบวนการวิจัยจะรับผู้เข้าร่วมวิจัยรายใหม่ได
ต่อเมื่อได้รับการรับรองครั้งใหม ่

5.5) การแจ้งผลการพิจารณา 
(1) หากเป็นการรับรองต่อโดยไม่มีเงื่อนไข 

(1.1) เจ้าหนาที่ฯ จัดท าจดหมายแจ้งผลรับทราบรายงานผลการด าเนินงานวิจัยประจ าปีและเอกสาร
รับรองโครงการวิจัยฉบับใหม่ (COA) เสนอประธานฯ หรือผู้ที่ประธานฯ มอบหมาย และอธิการบดี/ผู้ที่อธิการบดีฯ 
มอบหมายเป็นผู้ลงนาม 
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(1.2) เจ้าหนา้ที่ฯ ส่งจดหมายแจ้งผลและเอกสารรับรองโครงการวิจัยฉบบัใหม่ให้ผู้วิจยั 
(1.3) เจ้าหนา้ที่ฯ จัดเรื่องเขาวาระการประชุมในวาระสืบเนื่อง เพื่อแจ้งคณะกรรมการฯทราบ 

(2) หากเป็นกรณีที่ไม่รับรองต่อ 
(2.1) เจ้าหน้าที่ฯ จัดเรื่องเข้าวาระการประชุมสืบเนื่อง เพื่อให้เลขานุการฯ หรือเจ้าหน้าที่ฯ แจ้งต่อที่

ประชุมพิจารณา 
(2.2) ท าบันทึกถึงผู้วิจัยเพื่อขอขอ้มลูเพิ่มเติมตามมติที่ประชุม 
(2.3) เมื่อผู้วิจยัส่งขอ้มลูเพิ่มเติมมาแล้ว เจ้าหนา้ที่ฯ จะตรวจกรองขอ้มลูที่ได้รับและแจ้งต่อประธานฯ/

เลขานกุารฯ/ผู้ที่ประธานฯมอบหมายเพื่อพิจารณาหากสมควรให้การรับรองต่อใหด้ าเนินการต่อตามข้อ (1) 
5.6) การเก็บเอกสารรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย 

(1) เมื่อสิ้นสุดการประชุมเจ้าหน้าที่ฯ บันทึกข้อมูลการด าเนินงานลงในฐานข้อมูลโครงการวิจัยประเภท
ต่อเนื่อง เช่น วันท่ีส่งรายงานความก้าวหนา้ วันท่ีน าเข้าประชุมผลการพิจารณา เลขท่ีจดหมายแจ้งผลวนัท่ีส่งเอกสาร
ใหผู้้วิจัย ฯลฯ 

(2) จัดเก็บส าเนาจดหมายแจ้งรับทราบรายงานผลการด าเนินงาน และเอกสารรับรองโครงการวิจัยฉบับ
ใหม่รวมเข้าแฟ้มโครงการวิจัยที่ส่งเข้าพิจารณาครั้งแรก บันทึกข้อมูลในสารบัญการเก็บเอกสารเพิ่มเติม ส าเนา
เอกสารรับรองโครงการวิจัยฉบับใหม่ 1 ฉบับเก็บเข้าแฟ้มเดิมที่ได้รับการรับรอง และเก็บแฟ้มโครงการวิจัยใส่ตู้
เอกสารต้นเรื่อง และจ ากัดผู้เข้าถึงขอ้มลู 
6. ค านิยาม 
Report: Progress Report 
การรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย (Progress Report) 
ผู้วิจัยจะต้องรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัยเกี่ยวกับจ านวนผู้ เข้าร่วมวิจัยและการถอนตัวออกจาก
โครงการวิจัยปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการวิจัยและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ก าหนด
อย่างนอ้ยปีละ 1 ครั้ง หรือมากกว่าขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของโครงการวิจัยเพื่อเป็นข้อมูลในการติดตามโครงการวิจัย
และต่ออายุการรับรอง (หากจ าเป็น) เพื่อให้สอดคล้องกับข้อก าหนดใน ICH-GCP ข้อ3.1.4 ที่ระบุว่า ERB/IEC ควร
พิจารณาทบทวนการวิจัยที่ด าเนินการอยู่อย่างต่อเนื่องเป็นระยะตามความเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงต่อ
อาสาสมัครอย่างนอ้ยปีละครั้ง 
Review: Continuing review, Exemption review, Expedited review, Full board review, Initial 
review Continuing review หมายถึง การพิจารณาทบทวนโครงการวิจัยในคนที่ได้รับการรับรองแล้วว่าสมควรที่
จะให้การรับรองต่อเนื่องไปอีกหรือไม่ ซึ่งควรกระท าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เนื่องจากอาจมีข้อมูลใหม่ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการวิจัยนัน้ โดยเฉพาะเมื่อมีการส่งรายงานต่าง ๆ เข้ามา เช่น รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ เป็นต้น 
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

RSU-ERB 12/1.0 การติดตาม การก ากับดูแล และการพิจารณารายงานความก้าวหน้า
ของโครงการวิจัย 

Authority to Require Progress Reports and Continuing 
Review and to Oversee the Study 

 
7. เอกสารอ้างอิง 
ICH: Good Clinical Practice Guideline/กองควบคุมยา ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง

สาธารณสุข พิมพ์ครั้งท่ี 6 นนทบุรี: กองควบคุมยา ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง
สาธารณสุข, 2543 

แนวทางจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ.2550 ชมรมจริยธรรมการท าวิจยัในคนในประเทศไทย 
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551 
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 
มหาวิทยาลัยรังสิต RSU-ERB 13/1.0 

การพิจารณารายงานสรุปผลการด าเนินงานวิจัย 
Review of Final Report 

 

บทที่ 13 
การพิจารณารายงานสรุปผลการด าเนินงานวิจัย 

Review of Final Report 
 

1. วัตถุประสงค ์
เพื่อเป็นแนวทางในการทบทวนรายงานสรุปผลการด าเนินงานวิจัยประจ าปีของโครงการวิจัยที่ได้รับ 

การรับรองจากคณะกรรมการฯ และด าเนินการเสร็จสิ้น 
2. ขอบเขต 

วิธีด าเนินการมาตรฐานครอบคลุมการทบทวนรายงานสรุปผลการด าเนินงานวิจัยประจ าปี ซึ่งเป็น
ข้อก าหนดส าหรับผู้วิจัยทีต่อ้งส่งใหค้ณะกรรมการฯ เมื่อโครงการวิจัยสิ้นสุด 
3. ความรับผิดชอบ 

1) ผู้วิจัยมีหน้าที่ส่งรายงานสรุปผลการด าเนินงานวิจัยประจ าปีให้คณะกรรมการฯ ในแบบรายงานสรุป
ผลการวิจัยเมื่อสิ้นสุดโครงการวิจัย 

2) กรรมการและเลขานุการฯ/กรรมการฯ มหีนา้ทีท่บทวนรายงานสรุปผลการด าเนินงานวิจัยประจ าปแีละน าเข้า
ทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ 

 
4. แผนภูมิ ขั้นตอนการด าเนินการและผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตอน การด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 การรับรายงานสรุปผลการด าเนินงานวิจัยประจ าป ี
 

เลขานุการฯ/เจ้าหน้าท่ีฯ 

2 การทบทวนรายงานสรุปผลการด าเนินงานวิจัยประจ าป ี
 

ประธานฯ/รองประธานฯ/เลขานุการฯ/ 
หรือผู้ที่ประธานฯมอบหมาย 

3 การจัดเก็บเอกสารรายงานสรุปผลด าเนินงานวิจัยประจ าป ี
 

เลขานุการฯ/เจ้าหน้าท่ีฯ 

4 การเก็บเอกสารรายงานสรุปผลด าเนินงานวิจัยประจ าป ี
 

เลขานุการฯ/เจ้าหน้าท่ีฯ 
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 
มหาวิทยาลัยรังสิต RSU-ERB 13/1. 0 

การพิจารณารายงานสรุปผลการด าเนินงานวิจัย 
Review of Final Report 

การพิจารณารายงานสรุปผลการด าเนินงานวิจัยประจ าปี 
ผู้วิจยัส่งสรุปผลการด าเนินงานวิจยัประจ าปี เพื่อแจ้งปิดโครงการวิจยั 

 
เลขานุการฯ/เจ้าหน้าทีฯ่ สืบค้นโครงการต้นเรื่องเดิม ตรวจสอบขอ้มลูในรายงานสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 

 
เสนอรองประธานฯ/เลขานกุารฯ/ผู้ทีป่ระธานฯ มอบหมายพิจารณา 

 
จัดท าจดหมายแจ้งรับทราบสรุปผลการด าเนินงานฯ เสนอประธานฯ ลงนาม 

 
น าเรื่องแจ้งทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ รับทราบ  

 
ส่งจดหมายรับทราบรายงานสรุปผลการด าเนินงานวิจยัประจ าปีใหผู้ว้ิจยั 

- เก็บส าเนาจดหมายรับทราบฯ เข้าแฟ้มโครงการต้นเรื่อง บันทึกข้อมลูในสารบัญเก็บเอกสาร 
- ดึงแฟ้มโครงการออกจากตูเ้ก็บโครงการ และดึงเอกสารทั้งหมดเกบ็เขาแฟ้มโครงการที่แจง้ปดิแล้ว  

เก็บในตู้โครงการตามปีท่ีแจง้ปิด 
- บันทึกข้อมลูโครงการวิจยัในฐานขอ้มลูโครงการวิจัย 

5. ขัน้ตอนด าเนินการ 
5.1) การรับรายงานสรุปผลการด าเนินงานวิจัยประจ าปี 

เลขานุการฯ/เจ้าหน้าที่ฯ ลงทะเบียนรับรายงานสรุปผลการด าเนินงานวิจัยประจ าปี เพื่อแจ้งปิด
โครงการวิจัยและบันทึกข้อมลูในฐานข้อมูลโครงการวิจัยในปีนั้น สืบค้นโครงการวิจัยต้นเรื่องจากแฟ้มโครงการวิจัย 
เพื่อประกอบการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นในรายงานสรุปผลการด าเนินงานวิจัยประจ าปีและเสนอ รองประธานฯ/
เลขานกุารฯ/ผู้ทีป่ระธานฯ มอบหมายพิจารณา 

5.2) การทบทวนรายงานสรุปผลการด าเนินงานวิจัยประจ าปี 
รองประธานฯ/เลขานกุารฯ/ ผู้ทีป่ระธานฯ มอบหมายทบทวนรายงานสรุปผลการด าเนินงานวิจัยประจ าปี

และน าแจง้ทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ 
5.3) การแจ้งผลการพิจารณารายงานสรุปผลการด าเนินงานวิจัยประจ าปี 

1) เลขานุการฯ/เจ้าหน้าที่ฯ จัดท าจดหมายแจ้งผลรับทราบรายงานสรุปผลการด าเนินงานวิจัยประจ าปี 
เสนอรองประธานฯ/ผู้ทีป่ระธานฯ มอบหมายลงนาม และส่งให้ผู้วิจัย 

2) เลขานุการฯ/เจ้าหน้าที่ ฯ จัดเรื่องเข้าวาระการประชุมวาระสืบเนื่องในครั้งถัดไป เพื่อแจ้งคณะ
กรรมการฯทราบ 

5.4) การเก็บเอกสารรายงานสรุปผลการด าเนินงานวิจัยประจ าปี 
1) เมื่อสิ้นสุดการประชมุ เจ้าหนา้ทีฯ่ บันทึกข้อมลูการด าเนินงานลงในฐานข้อมูล เช่น วันท่ีส่งรายงาน

สรุปผลการด าเนินงานฯ วันท่ีน าเข้าประชุม ผลการพิจารณา เลขท่ีจดหมายแจ้งผล วันท่ีส่งเอกสารให้ผู้วิจยั ฯลฯ 
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 
มหาวิทยาลัยรังสิต RSU-ERB 13/1. 0 

การพิจารณารายงานสรุปผลการด าเนินงานวิจัย 
Review of Final Report 

2) ส าเนาจดหมายแจ้งรับทราบรายงานสรุปผลการด าเนินงาน บันทึกข้อมลูในสารบัญการเก็บเอกสาร
เพิ่มเตมิในส่วนของรายงานประจ าปี ดึงแฟ้มโครงการวิจยัออกจากตู้เก็บโครงการและดึงเอกสารทั้งหมดเก็บเขา้แฟ้ม
โครงการทีแ่จง้ปิดแล้วเก็บในตูโ้ครงการตามปีที่แจ้งปิดแล้ว 
6. ค านิยาม 
การแจ้งปิดโครงการวิจัย (Close study report) 
ผู้วิจัยจะต้องแจง้ปิดโครงการวิจัยเมื่อสิ้นสุดกระบวนการที่ได้รับการรับรอง เพื่อให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ในคนได้รับทราบ และจะได้ก าหนดเวลาท าลายเอกสารโครงการวิจัยทีแ่จง้ปิดแล้ว เพื่อให้สอดคล้องกับข้อก าหนดใน 
ICH GCP ข้อ 3.4 ที่ระบุว่า ควรเก็บรักษาและบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (เช่น วิธีด าเนินการ เป็นลายลักษณ์
อักษร รายชื่อกรรมการ รายละเอียดอาชีพ และ/หรือสถาบันต้นสังกดัของกรรมการ เอกสารที่ยื่นเสนอ รายงานการ
ประชุม และจดหมายติดต่อ) เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 ปี หลังจากการแจ้งปิดโครงการวิจัย 
7. เอกสารอ้างอิง 
ICH: Good Clinical Practice Guideline/กองควบคุมยา ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง

สาธารณสุข พิมพ์ครั้งท่ี 6 นนทบุรี: กองควบคุมยา ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง
สาธารณสุข, 2543 
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 
มหาวิทยาลัยรังสิต RSU-ERB 

14/1.0 การพิจารณารายงานการเบีย่งเบนจากโครงการวจิัย /  
ไม่ปฏิบตัิตามโครงการวิจัย 

Review of Protocol Deviation / Violation 

 
บทที่ 14 

การพิจารณารายงานการเบ่ียงเบนจากโครงการวิจัย /ไม่ปฏิบัติตามโครงการวิจัย 
Review of Protocol Deviation / Violation 

 
1. วัตถุประสงค ์
 เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการเมื่อผู้วิจัยด าเนินการเบี่ยงเบนจากโครงการวิจัย / ไม่ปฏิบัติตาม
โครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ 
2. ขอบเขต 
 วิธีด าเนินการมาตรฐานครอบคลุมทุกโครงการวิจัยในคน ท่ีได้รับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการฯ 
3. ความรับผิดชอบ 
 ประธานฯ / เลขานุการฯ ผู้ที่ประธานฯมอบหมาย มีหน้าที่ทบทวนและสรุปรายงานเบี่ยงเบน / ฝ่ายฝืน / 
ไม่ปฏิบัติตามโครงการวิจัย และน าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจาณา 
 
4. แผนภูมิ ขั้นตอนการด าเนินการและผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตอน การด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 การรับรายงานการเบี่ยงเบนจากโครงการวิจัย /  
ฝ่าฝืน / ไม่ปฏิบัติตามโครงการวิจยั 

 

เลขานุการฯ / เจา้หน้าท่ีฯ 

2 การทบทวนรายงานการเบี่ยงเบนจากโครงการวจิัย /  
ฝ่าฝืน / ไม่ปฏิบัติตามโครงการวิจยั 

 

ประธานฯ / รองประธาน / 
เลขานุการฯ / ผู้ที่ประธานฯมอบหมาย 

3 การแจ้งผลพิจารณารายงานการเบี่ยงเบนจากโครงการวิจัย /  
ฝ่าฝืน / ไม่ปฏิบัติตามโครงการวิจยั 

 

เลขานุการฯ / เจา้หน้าท่ีฯ 

4 การเก็บเอกสารรายงานการเบี่ยงเบนจากโครงการวจิัย /  
ฝ่าฝืน / ไม่ปฏิบัติตามโครงการวิจยั 

 

เลขานุการฯ / เจา้หน้าท่ีฯ 
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 
มหาวิทยาลัยรังสิต RSU-ERB 

14/1.0 การพิจารณารายงานการเบีย่งเบนจากโครงการวจิัย /  
ไม่ปฏิบตัิตามโครงการวิจัย 

Review of Protocol Deviation / Violation 

 

การด าเนินการเมื่อได้รับรายงานการเบ่ียงเบนไปจากที่ได้รับรองไว้ / ฝ่าฝืน / ไม่ปฏิบัติตามโครงการวิจัย 
(Protocol Deviation / Violation) 

เลขานุการฯ/เจ้าหนา้ที่ฯ ได้รับรายงานการฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัติตามโครงการวิจยั/ผูว้ิจัยส่งรายงานการเบี่ยงเบน 
จากโครงการวิจัย 

 

 
เสนอรองประธานฯ พจิารณารายงานการเบี่ยงเบนฯ / ฝ่าฝืน /ไม่ปฏิบัติตามโครงการวิจัยเกีย่วกับการเกิด

ผลกระทบต่อผู้เข้าร่วมการวจิัย ม ี2 กรณี คือ 
 

 

เกิดผลกระทบ (major deviation)  ไม่เกิดผลกระทบ (major deviation) 
 
  

ส่งรายงานให้กรรมการผู้พิจารณาหลัก  
2 ท่าน พจิารณา 

 น าเข้าที่ประชุมแจ้งคณะกรรมการฯ ทราบ 

 
 
 

 
 

 

น าเข้าที่ประชุม เพือ่พิจารณา  ออกจดหมายรับทราบรายงานฯ และเอกสาร
รับทราบ เสนอประธานฯ ลงนามและส่งให้ผู้วิจัย 

 
ไม่พักการวจิัย/ไม่เยี่ยมชม  พักการวิจยั/เยี่ยมส ารวจ  

  
แจ้งผลพิจารณาให้ผู้วจิัยเพิ่มมาตรการ

ป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ซ้ าอีก  
เสนอประธานฯลงนาม ส่งผู้วิจยั 

 คณะอนุกรรมการฯ ตรวจสอบ
ข้อมูล และเยีย่มส ารวจสถานทีว่ิจยั 

 

 

 

 ผู้วิจัยแจ้งมาตราการป้องกัน  ด าเนินการติดตาม RSU-ERB 16/1.0 (Site Visit)  

 
 น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการฯ ทราบ  น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา  

 

 
 

ออกจดหมายแจ้งผลฯ และเอกสาร
รับทราบ เสนอประธานฯ ลงนาม 

และส่งให้นักวิจยั 

 

รับรองโครการต่อ ยุติการรับรอง 

 

 
 เก็บส าเนาจดหมายรับทราบรายงานฯ และเอกสารรับทราบ เขา้โครงการต้นเร่ือง และบันทึกขอ้มูลใน

สารบัญจัดเก็บเอกสารเพิ่มเติม 

 บันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลโครงการวิจยั 
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5. ขั้นตอนการด าเนินการ 

5.1) การรายงานการเบ่ียงเบนจากโครงการวิจัย 
หากเกิดเหตุการณ์ที่มีการด าเนินการที่เบี่ยงเบนไปจากโครงการวิจัยที่ได้รับรองแล้ว คณะ

กรรมการฯ ก าหนดให้ผู้วิจัยรายงานเหตุการณ์ดังกล่าว พร้อมช้ีแจงเหตุผลที่ต้องเบี่ยงเบนไปจาก
กระบวนการที่ได้รับการรับรอง 

การผู้วิจัยรายงานมาเองและเป็นเหตกุารณท์ี่ไมรุ่นแรง รองประธานฯ/ เลขานุการฯ/ ผู้ที่ประธาน
มอบหมาย เป็นผู้ตรวจกรองเอกสารและน าเข้าวาระการประชุม เพื่อแจ้งให้คณะกรรมการฯ ทราบ โดยไม่
ต้องแจ้งให้หยุดพักการวิจัย แต่จะต้องแจ้งให้ผู้วิจัยแจ้งแผนการ เพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ซ้ าเดิมอีกจึง
จะให้การรับรอง 

ในกรณีที่สืบทราบว่าผู้วิจัยมิได้ด าเนินการวิจัยให้ตรงตามโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองจาก
คณะกรรมการฯ หรือได้รับการร้องเรียนจากผู้เข้าร่วมวิจัยว่าได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมโดยเฉพาะ
ในกรณีที่มีผลกระทบต่อสวัสดิภาพของผู้ร่วมวิจัยอย่างรุนแรง คณะกรรมการฯ จะต้องแจ้งให้ผู้วิจัยหยุด
พักการวิจัยช่ัวคราว โดยไม่สามารถรับผู้เข้าร่วมวิจัยรายใหม่ได้ แต่ในรายที่เข้าสู่กระบวนการวิจัยแล้ว  
อาจด าเนินกระบวนการต่อได้เฉพาะรายนั้น และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยมสถานที่ท าวิจัย         
(Site Visit) เพื่อตรวจสอบเหตุการณ์ดังกล่าว แล้วน าผลการตรวจเยี่ยมมาน าเสนอในที่ประชุม เพื่อ
พิจารณาว่าจะสามารถให้การรับรองต่อได้หรือไม่หรือยุติการรับรอง 

5.2) การรับรายงานเบี่ยงเบนจากโครงการวิจัย 
เจ้าหน้าที่ฯ ลงทะเบียนจากโครงการวิจัย ในฐานข้อมูลโครงการ สืบค้นโครงการวิจัยเรื่องจาก

แฟ้มโครงการ เพื่อประกอบการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นในรายงานการเบี่ยงเบนไปจากโครงการการวิจัย 
เสนอรองประธานฯ/ เลขานุการฯ/ หรือผู้ที่ประธานฯ มอบหมาย พิจารณา 

5.3) การทบทวนรายงานการเบ่ียงเบนจากโครงการวิจัย 
1) รองประธานฯ / เลขานุการฯ หรือผู้ที่ประธานฯ มอบหมาย จะเป็นผู้พิจารณาว่า การด าเนินการที่

เบี่ยงเบนไปจากโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรอง เกิดผลกระทบต่อผู้เข้าร่วมวิจัยในกรณีใด ซึ่งแบ่งเป็น 
2 กรณี คือ 

1.1) เป็นเหตุการณ์ที่ไม่กระทบต่อสิทธิและสวัสดิการของผู้ เข้าร่วมการวิจัย ( Minor 
deviation) เช่น การเพิ่ม/ลดจ านวนขนาดตวัอย่าง การเปลี่ยนช่ือโครงการวิจัย เพิ่มช่ือผู้
ร่วมวิจัย หรือสถานที่เก็บข้อมูล เป็นต้น เจ้าหน้าที่ฯ จัดเรื่องเข้าวาระการประชุม
คณะกรรมการฯ ในครั้งถัดไปเพื่อพิจาณา ที่ประชุมพิจาณารับทราบ 

1.2) เป็นเหตุการณ์ที่กระทบต่อสทิธิและสวัสดกิารของผู้รว่มการวิจัย และ/หรือเป็นเหตุการณ์
ที่เกิดซ้ า (Major deviation) เช่น ปรับขั้นตอน หรือกระบวนการเก็บข้อมูลจ านวนเลือด
ที่เก็บเพิ่ม เป็นต้น 
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2) กรณีเป็น Major deviation เลขานุการฯ/เจ้าหน้าที่ฯ น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการฯ ในครั้งถัดไป

เพื่อพิจารณารับทราบ 
3) กรณีเป็น Major deviation ส่งเอกสารให้กรรมการฯ ที่เคยเป็นกรรมการผู้พิจารณาหลัก 2 ท่านเดิม 

พิจารณาให้ความเห็น ตามแบบฟอร์มประเมินผลรายงานการเบี่ยงเบนฯ และน าเสนอความเห็นในที่
ประชุม 

5.4) การประชุมคณะกรรมการฯ 
กรณีเป็นเหตุการณ์ที่กระทบต่อสิทธิและสวัสดิภาพของผู้เข้าร่วมการวิจัย และ/หรือเป็น

เหตุการณ์ที่เกิดซ้ าเมื่อน ารายงานการเบี่ยงเบน/ ฝ่าฝืน/ ไม่ปฏิบัติตามโครงการวิจัย เข้าพิจารณาในที่
ประชุมคณะกรรมการฯ ผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ มีดังต่อไปนี้ 

(1) จ าเป็นต้องให้หยุดพักการวิจัยช่ัวคราว 
(2) จ าเป็นต้องมีการเยี่ยมส ารวจสถานท่ีวิจัยเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติม 
(3) ไม่จ าเป็นต้องหยุดพักการวิจัย และไม่จ าเป็นต้องเยี่ยมส ารวจสถานท่ีวิจัย 

(3.1) กรณีที่นักวิจัยไม่ได้แจ้งวิธีการป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ซ้ าเดิมอีก และ/หรือ
ไม่ได้แจ้งแผนการให้ความช่วยเหลือผู้เข้าร่วมวิจัย ด าเนินการต่อตามข้อ 5.5) 
ข้อย่อย 5.5.2) ข้อ (2) 

(3.2) กรณีที่นักวิจัยแจ้งมาตรการการป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ซ้ าเดิมอีกไว้ครบถ้วน
แล้วด าเนินการตามข้อ 5.5) ข้อย่อย 5.5.2) ข้อ (2)  

5.5) การแจ้งผลการพิจารณารายงานการเบ่ียงเบนจากโครงการวิจัย 
 5.5.1) กรณีเป็นเหตุการณ์ที่ไม่กระทบต่อสิทธิและสวัสดิภาพของผู้เข้าร่วมวิจัย 

(1) เจ้าหน้าท่ีฯ จัดท าจดหมายแจ้งผลการพิจารณาจากท่ีประชุม ตามข้อ (3.1) เสนอประธานฯ 
หรือผู้ที่ประธานฯ มอบหมาย ลงนาม ส่งให้ผู้วิจัย 

(2) เจ้าหน้าท่ีฯ จัดท าจดหมายแจ้งผลการพิจารณาจากท่ีประชุม ตามข้อ (3.2) เสนอประธานฯ 
หรือผู้ที่ประธานฯ มอบหมาย ลงนาม ส่งให้ผู้วิจัย 

(3) เมื่อได้ข้อมูลตามข้อ (1) เจ้าหน้าที่ฯ เสนอประธานฯ / เลขานุการฯ / หรือผู้ที่ประธานฯ 
มอบหมาย จัดเรื่องเข้าวาระการประชุมในครั้งถัดไป เพื่อพิจารณา โดยมีผลการพิจารณา 
ดังนี ้

(3.1) หากท่ีประชุมพิจาณาและมีมติให้รับรองโครงการวิจัย เจ้าหน้าที่ฯ ด าเนินการ
ตามขั้นตอนในข้อ 5.5.1 ข้อ (1) - (2) 

(3.2) หากท่ีประชุมพิจาณาและมีมติให้ยุติการรับรองโครงการวิจัย ให้ด าเนินการต่อ
ในข้อ 5.1.1  
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5.6) การก าหนดข้อจ ากัดหรือเพ่ิมมาตรการเพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในการด าเนินการวิจัย 

(Authority to Restrict Research to promote Safety in Conduction of Research) 
คณะกรรมการฯ จะขอให้ผู้วิจัยเพิ่มมาตรการการป้องกันเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้เข้าร่วม

วิจัย มิให้เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ / เกิดการเบี่ยงเบนจากโครงร่างวิจัยซ้ าอีก ก่อนที่จะให้การรับรอง
ใหม่อีกครั้ง ภายหลังจาการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ หรือรายการเบี่ยงเบนจากโครงการวิจัย 

5.7) การเก็บเอกสารรายงานการเบ่ียงเบนโครงการวิจัย 
(1) เมื่อสิ้นสุดการประชุม เจ้าหน้าที่ฯ บันทึกข้อมูลการด าเนินงานลงในฐานข้อมูลโครงการวิจัย เช่น 

วันท่ีส่งรายงานการเบี่ยงเบน วันท่ีเข้าประชุม ผลการพิจารณา เลขท่ีจดหายแจ้งผลวันท่ีส่งเอกสารให้
ผู้วิจัย ฯลฯ 

(2) เลขานุการฯ/เจ้าหน้าที่ฯ ส าเนาจดหมายแจ้งรับทราบรายงานการเบี่ยงเบนโครงการวิจัย และ
เอกสารรับทราบ (Acceptance Letter) จัดเก็บเข้าโครงการต้นเรื่อง 

(3) เลขานุการฯ/เจ้าหน้าท่ีฯ ส าเนาเอกสารรับทราบ (Acceptance Letter) 1 ฉบับ เก็บเข้าแฟ้มเฉพาะ
เอกสารรับทราบ 

6. ค านิยม 
Non Compliance 
การฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม  หมายถึง  กรณี หรือกระบวนการใดๆ ในโครงการวิจัยในคน ท่ีไม่เป็นไปตามสิ่งที่บัญญัติไว้
ต่อไปนี้ คือ (ดัดแปลงจาก Policy and Procedure Section U version 1.2, 03-30-2012 University of 
Washington, USA – Research non-compliance, Researcher Overview) 

1) หลักเกณฑ์ทางจริยธรรมการวิจัยในคนท่ี RSU-ERB ถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ 
2) กฎหมายไทยท่ีประยุกต์ใช้เพื่อก ากับการวิจัยในคนในประเทศไทย 
3) ระเบียบข้อบังคับท่ีของมหาวิทยาลัยรังสิตที่เกี่ยวข้อง 
4) โครงร่างวิจัยที่ได้รับการรับรองจาก RSU-ERB 

การฝ่าฝืนแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ 
1) การฝ่าฝืนไม่ร้ายแรง เป็นการฝ่าฝืนในเรื่องปลีกย่อย และไม่มีการกระท าซ้ า 
2) การฝ่าฝืนร้ายแรง เป็นการกระท าที่อาจส่งผลให้เพิ่มความเสี่ยง หรือลดประโยชน์ที่ควรจะได้รับของผู้เข้าร่วม

วิจัย ด าเนินการวิจัยไปโดยไม่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมฯ 
3) การฝ่าฝืนซ้ าซาก ไม่ว่าจะเป็นการกระท าซ้ าก่อนที่จะตรวจพบ หรือกระท าซ้ าภายหลังที่คณะกรรมการฯ  

ตรวจพบ และได้รับรองแผนป้องกันไม่ให้เกิดซ้ าแล้ว ซึ่งการกระท าดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อผู้เข้าร่วมการวิจัย 
และความน่าเชื่อถือของผลงานวิจัย (Scientific integrity) เช่นเดียวกับการฝ่าฝืนร้ายแรง 
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การด าเนินการเมื่อตรวจพบการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม 
(อ้างอิงจาก Non Compliance for SAE Report, University of Rochester, USA) 
1) เมื่อตรวจพบการฝ่าฝืนครั้งแรก คณะกรรมการฯ จะส่งจดหมายแจ้งเตือนผู้วิจัย โดยส าเนาเรียนผู้บังคับบัญชา

ช้ันต้น รวมทั้งบันทึกในรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ การเตือนครั้งแรกไม่ส่งผลให้มีการระงับการรับรอง
โครงการวิจัย 

2) หากพบการฝ่าฝืนครั้งที่ 2 ในรอบ 2 ปี (โดยไม่จ าเป็นต้องเป็นการฝ่าฝืนในเรื่องเดียวกัน เช่น ครั้งแรกอาจเป็น
การรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัยล่าช้า ครั้งท่ี 2 อาจเป็นการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง
ล่าช้า เป็นต้น) คณะกรรมการฯ จะด าเนินการเช่นเดียวกับการตรวจพบการฝ่าฝืนครั้งแรก และส าเนาเรียน
หัวหน้าส่วนงาน  โดยแจ้งว่าเป็นการฝ่าฝืนครั้งท่ี 2 แต่ยังคงไม่มีผลต่อการรับรองโครงการวิจัย 

3) หากพบการฝ่าฝืนครั้งที่ 3 ในรอบ 2 ปี (โดยไม่จ าเป็นต้องเป็นการฝ่าฝืนในเรื่องเดียวกัน) คณะกรรมการฯ  
จะขอให้พักการวิจัยช่ัวคราวเพื่อเยี่ยมส ารวจหน่วยวิจัย ซึ่งอาจส่งผลต่อการระงับการรับรองโครงการวิจัย  
หากคณะกรรมการฯ ลงมติระงับการรับรองแล้ว จะแจ้งต่อผู้บังคับบัญชาของผู้วิจัยทุกระดับจนถึงรองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ ของมหาวิทยาลัยรังสิต และผู้ให้ทุน 

7. เอกสารอ้างอิง 
ICH: Good Clinical Practice Guideline/ กองควบคุมยา ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวง

สาธารณสุข พิมพ์ครั้งที่ 6 นนทบุรี: กองควบคุมยา ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวง
สาธารณสุข, 2543 

แนวทางจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย พ .ศ.2550 ชมรมจริยธรรมการท าวิจัยในคนในประเทศไทย
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. 
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บทท่ี 15 

การพักการวิจัยชั่วคราว / การยุติการรับรองโครงการวิจัย / 
การพิจารณารายงานขอยุติโครงการวิจัยก่อนก าหนด 

Authority to Suspend or Terminate Approval of Research and Management of Study Terminate 
 
1.  วัตถุประสงค ์

1) เพื่อเป็นแนวทางส าหรับการด าเนินการในกรณีที่มีการพักการวิจัยช่ัวคราว การยุติการรับรองโครงการวิจัย 
หรือการขอยุตติโครงการวิจัยก่อนก าหนด 

2) เพื่อเป็นแนวทางส าหรับด าเนินการในกรณีที่มีการยุติการรับรองโครงการวิจัย อาจจะกระท าโดยผู้วิจัยหลัก 
หรือมติของที่ประชุมคณะกรรมการฯ หรือโดยการแนะน าของคณะกรรมการก ากับการดูแลข้อมูลและความ
ปลอดภัย (Data Safety Monitoring Board, DSMB) หรือโดยผู้ให้ทุน (Sponsor) 

2.  ขอบเขต 
วิธีด าเนินการมาตรฐานครอบคลุมทุกโครงการวิจัยที่ได้รับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการฯ แต่มีเหตุ

ให้ต้องยุติการรับรองโครงการวิจัย 
3.  ความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ในการพิจารณา และอนุมัติให้ยุติการรับรองโครงการวิจัย เมื่อได้รับแจ้งจากผู้วิจัย
หลัก หรือกระท าโดยผู้วิจัยหลัก หรือตามแนะน าของคณะกรรมการก ากับดูแลข้อมูลและความปลอดภัย (Data 
Safety Monitoring Board, DSMB) หรือโดยผู้ให้ทุน (Sponsor) หรือเมื่อมีข้อมูลที่ระบุหรือสงสัยว่าการด าเนิน
โครงการวิจัยนั้นต่อไปอาจก่อให้เกิดปัญหาในเรื่องความปลอดภัย หรือประโยชน์ของอาสาสมัครที่เข้าร่วมใน
โครงการวิจัย 
4.  แผนภูมิ ขั้นตอนการด าเนินการและผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตอน การด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 การพักการวิจัยช่ัวคราว / การยตุกิารรับรองโครงการ 
 

คณะกรรมการฯ 

2 การพิจารณาทบทวน 
 

คณะกรรมการฯ 

3 การแจ้งผลการพิจารณา ไปท่ีผู้วิจยัและผู้ให้ทุน 
 

เลขานุการฯ / เจา้หน้าท่ีฯ 

4 การเก็บเอกสาร เลขานุการฯ / เจา้หน้าท่ีฯ 
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5.  ขั้นตอนด าเนนิการ 
5.1) การรับรายงาน 

เจ้าหน้าที่ฯ รับรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง (Serious Adverse Events) หรือปัญหาที่
ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า หรือได้รับการร้องเรียนจากผู้เข้าร่วมวิจัย และบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูล
โครงการวิจัยและสืบค้นโครงการวิจัยต้นเรื่อง 

5.2) การพักการวิจัยชั่วคราวหรือยุติการรับรองโครงการวิจัย ในกรณีต่อไปนี้ คือ 
1) เกิดเหตุการณ์ไมพ่ึงประสงค์ร้ายแรง (Serious Adverse Events) หรือปัญหาที่ไม่สามารถคาดการณ์

ได้ล่วงหน้า แต่มีเหตุสนับสนุนให้เชื่อได้ว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับการวิจัย 
2) ผู้วิจัยจงใจไม่ปฏิบัติตามโครงการวิจัยที่ได้แจ้งไว้ต่อคณะกรรมการฯ หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบของ

คณะกรรมการฯ เช่น ไม่ส่งรายงานความก้าวหน้าตามก าหนด โดยไม่แจ้งเหตุผล และเป็นการกระท า
ซ้ าแล้วซ้ าอีก และอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้เข้าร่วมวิจัย 

3) โครงการวิจัยที่ถูกยุติการรับรองจากคณะกรรมการฯแล้ว จะไม่สามารถด าเนินการต่อไปภายใน
มหาวิทยาลัยรังสิตได้ 

การสั่งการเพื่อพักการรับรองการวิจัยช่ัวคราวนี้ อาจสั่งการโดยความเห็นของประธานฯ    
ในกรณีรีบด่วน หรือโดยการลงมติจากท่ีประชุมคณะกรรมการฯ 

 5.2.1) กระบวนการพักการวิจัยชั่วคราว 
(1) การพิจารณาททวน 

(1.1) เลขานุการฯ/ เจ้าหน้าที่ฯ เสนอรองประธานฯ หรือผู้ที่ประธานฯ มอบหมาย 
พิจารณา ประธานฯ อาจสั่งพักการวิจัยช่ัวคราว หรือน าเข้าที่ประชุมเพื่อลงมติสั่ง
พักการวิจัยแล้วแต่ความเร่งด่วน 

(1.2) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการฯ วาระเร่งด่วน หรืออาจเป็นการประชุมตาม
วาระภายใน 7 วันหลังรับรายงานจากผู้วิจัย เพื่อให้คณะอนุกรรมการเยี่ยมส ารวจ
สถานที่วิจัย ซึ่งประกอบด้วย ประธานฯ รองประธานฯ 1 คน กรรมการ 1 คน  
เลขานุการฯ และท าบันทึกแจ้งผู้วิจัย 

(2) การแจ้งผลการพิจารณา 
(2.1) เลขานุการฯ/ เจ้าหน้าที่ฯ จัดท าบันทึกแจ้งขอท าการเยี่ยมส ารวจสถานที่วิจัยระบุ

วันเวลา 
(2.2) แจ้งมติให้ผู้วิจัยรับผู้เข้าร่วมวิจัยรายใหม ่แต่ให้ด าเนินการวิจัยที่ยังคงค้างอยู่ไม่แล้ว

เสร็จกับผู้เข้าร่วมวิจัยรายเดิมได้ โดยเฉพาะในกรณีที่ผู้เข้าร่วมวิจัยจ าเป็นต้องได้รับ
ยา หรือการปฏิบัติเพื่อการรักษาโรคที่เป็นอยู่ โดยคาดว่าการปฏิบัติดังกล่าวจะไม่
เกิดอันตรายกับผู้เข้าร่วมวิจัยรายนั้น หากมีโอกาสที่จะเกิดอันตรายก็ให้พักการ
ด าเนินการวิจัยไว้ก่อน 
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(3) ด าเนินการเยี่ยมส ารวจสถานท่ีวิจัยเพื่อน าข้อมูลเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการฯ ในการ
พิจารณาเพื่อลงความเห็นว่า จะยังคงรับรองโครงการวิจัยนั้นต่อไป โดยให้ผู้วิจัยเพิ่ม
มาตรการป้องกันมิให้เหตุการณ์นั้นซ้ าอีก หรือยุติการรับรอง 

5.2.2) การยุติการรับรองโครงการวิจัย 
 การพิจารณาทบทวน และแจ้งผลการพิจารณา 

กรณีหากเหตุการณ์มีความรุนแรงมาก และคณะอนุกรรมการเยี่ยมส ารวจฯ ได้
ตรวจสอบแล้วว่าข้อมูลที่ได้รับนั้นเป็นจริง ที่ประชุมคณะกรรมการฯ อาจลงมติยุติ
การรับรอง 

 เลขานุการฯ/เจ้าหน้าท่ีฯ จะท าบันทึกไปยังบุคคลต่อไปนี้ทันทีหรืออย่างช้าภายใน 2 
สัปดาห์ ได้แก่ 1) หัวหน้าโครงการวิจัย 2) ผู้ให้ทุน 3) ผู้บังคับบัญชาขั้นต้น ได้แก่ 
หัวหน้าภาควิชาหรือเทียบเท่า และ 4) อธิการบดี 

(1) กรณีผู้วิจัยไม่ส่งรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัยประจ าปี  และไม่ติดต่อกลับ      
เมื่อเอกสารรับรองหมดอายุเกิน 90 วัน และที่ประชุมมีมติให้ยุติการรับรอง 
 เลขานุการฯ/ เจ้าหน้าที่ฯ จัดท าจดหมายแจ้งยุติการรับรองโครงการวิจัย ส่งให้ผู้วิจัย 

ส าเนาจดหมายแจ้งยุติการรับรองเก็บในโครงการต้นเรื่อง บันทึกข้อมูลในสารบัญ
จัดเก็บเอกสารในส่วนของ (Annual report) พร้อมทั้งดึงแฟ้มโครงการออกจากตู้
เก็บโครงการ และน าเอกสารออกจากแฟ้ม และน าไปเก็บในแฟ้มในตู้เก็บเอกสาร
โครงการที่แจ้งยุติการรับรอง / ตู้ปิดโครงการในปีนั้น 

 เลขานุการฯ/ เจ้าหน้าที่ฯ บันทึกข้อมูลการยุติโครงการวิจัย การแจ้งขอยุติ
โครงการวิจัยก่อนก าหนดในฐานข้อมูลโครงการวิจัย 

5.3) การขอยุติโครงการวิจัยก่อนก าหนด 
 5.3.1) วิธีด าเนินการ 

(1) ผู้วิจัยท าบันทึกถึงประธานฯ ช้ีแจงเหตุผลในการแจ้งขอยุติโครงการวิจัยก่อนก าหนด    
เมื่อได้รับค าแนะน าจากคณะกรรมการก ากับดูแลข้อมูลและความปลอดภัย (Data Safety 
Monitoring Board, DSMB) หรือ โดยผู้สนับสนุนทุนวจิัย (Sponsor) 

(2) ผู้วิจัยกรอกแบบฟอร์มสรุปผลการด าเนินโครงการวิจัยประจ าปี 
 5.3.2) การทบทวนและพิจารณา 

(1) รองประธานฯ/ เลขานุการฯ/ ผู้ที่ประธานฯ มอบหมาย ทบทวนและน าเสนอบันทึกและ
แบบฟอร์มสรุปผลการด าเนินงานวิจัยประจ าปี และบรรจุเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการฯ 

(2) ในบางกรณี ประธานฯ อาจเรียกประชุมคณะกรรมการ ฯ กรณีพิเศษ (Extra Meeting) 
เพื่อแจ้งและอภิปรายเรื่องการยุติโครงการวิจัยก่อนก าหนด 
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(3) คณะกรรมการฯ ในที่ประชุม รับทราบและอนุมัติให้ยุติโครงการวิจัยก่อนก าหนดโดยระบุ
ผลการพิจารณาในรายงานการประชุม 

 5.3.3) การแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้วิจัย 
(1) เลขานุการฯ/ เจ้าหน้าที่ฯ จัดท าจดหมายอนุมัติการยุติโครงการวิจัยก่อนก าหนด เสนอ

ประธานฯ หรือผู้ที่ประธานฯ มอบหมาย ลงนาม 
 (2) กรณีที่เป็นโครงการซึ่งประธานฯ เลขานุการฯ เป็นผู้วิจัยหลัก หรือผู้วิจัยร่วม ให้

กรรมการฯ ผู้พิจารณาหลัก 2 ท่านเดิม ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานฯ เลขานุการฯ หรือ 
แล้วแต่กรณี 

5.4)  การเก็บเอกสาร 
1) เลขานุการฯ/ เจ้าหน้าที่ฯ เก็บรายงานช้ีแจงเหตุผลในการแจ้งขอยุติโครงการวิจัยก่อนก าหนด และ

รายงานสรุปผลการด าเนินงานวิจัยประจ าปีไว้กับแฟ้มโครงการวิจัยต้นเรื่อง บันทึกข้อมูลในสารบัญ 
จัดเก็บเอกสารรายงานผลการด าเนินงานวิจัยประจ าปี (Annual report) พร้อมทั้งดึงแฟ้มโครงการ
ออกจากตู้เก็บโครงการ และน าเอกสารออกจากแฟ้ม และน าไปเก็บในแฟ้มในตู้เก็บเอกสารโครงการ
ที่แจ้งพฤติการณ์รับรอง / ตู้ปิดโครงการในปีน้ัน  

(2) เลขานุการฯ/ เจ้าหน้าที่ฯ บันทึกข้อมูลยุติโครงการวิจัย การแจ้งขอยุติโครงการวิจัยก่อนก าหนด ใน
ฐานข้อมูลโครงการวิจัย 

6.  เอกสารอ้างอิง 
ICH: Good Clinical Practice Guideline/ กองควบคุมยา ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวง

สาธารณสุข พิมพ์ครั้งที่ 6 นนทบุรี: กองควบคุมยา ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวง
สาธารณสุข, 2543 

แนวทางจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย พ .ศ.2550 ชมรมจริยธรรมการท าวิจัยในคนในประเทศไทย
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. 
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บทที่ 16 

การเย่ียมส ารวจสถานที่วิจัย 
Site Monitoring Visit 

 
1. วัตถุประสงค ์

1) เพื่อพิทักษ์ซึ่งสิทธิความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัคร ( ICH-GCP 5.18.1) และชุมชนที่เข้า
ร่วมโครงการวิจัย 

2) เพื่อให้การท าวิจัยเป็นไปตามแผนการวิจัยที่วางไว้ และเป็นไปตามหลักการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดีที่
ของ International Conference on Harmonization (ICH) Good Clinical Practice หรือ ICH-GCP 

3) เพื่อให้ได้ผลการวิจัยที่มีความถูกต้องน่าเชื่อถือ  
2. ขอบเขต 

วิธีการด าเนินการมาตรฐาน คลอบคลุมถึงการเยี่ยมส ารวจสถานที่วิจัย ผู้วิจัย ทรัพยากรสนับสนุนการวิจัย
ภายในส่วนงานท่ีคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนชุดกลาง มหาวิทยาลัยรังสิต ก ากับดูแล  
3. ความรับผิดชอบ 

คณะอนุกรรมการเยี่ยมส ารวจฯ ที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ หรือที่ประชุมคณะกรรมการฯ ให้ท า
หน้าท่ีเยี่ยมส ารวจ ระบบ สถานท่ี ทรัพยากรสนับสนุนการวิจัยของโครงการวิจัยที่ได้รับการพิจารณารับรองจากคณะ
กรรมการฯ 

 
4. แผนภูมิ ขั้นตอนการด าเนินการและผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตอน การด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 การคัดเลือกหน่วยวิจัยทีเ่ยี่ยมส ารวจ 
 

ประธานฯ และคณะกรรมการฯ 

2 ประชุมปรึกษาหารือก่อนการเยี่ยมส ารวจ 
 

คณะอนุกรรมการเยี่ยมส ารวจ 

3 ท าการเยี่ยมส ารวจ 
 

คณะอนุกรรมการเยี่ยมส ารวจ 

4 การเก็บรายงาน เจ้าหน้าท่ีฯ 
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5. ขั้นตอนการด าเนินการ 
5.1) การคัดเลือกหน่วยวิจัยท่ีจะเยี่ยมส ารวจ จะท าเมื่อเกิดเหตุการณ์ ดังต่อไปนี้ 

1) มีรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงที่ไม่คาดคิดมาก่อน (Unexpected) และ/หรือที่อาจ 
เกี่ยวข้อง (Possibly related) หรือน่าจะเกี่ยวข้อง (Probably related) หรือเกี่ยวข้องแน่นอนกับ
โครงการวิจัย (Definitely related) ที่เกิดซ้ ากับผู้เข้าร่วมวิจัยหลายคน  

(2) ได้รับรายงานการเบี่ยงเบนจากโครงการวิจัยที่มีผลกระทบต่อสิทธิ และสวัสดิภาพของผู้เข้าร่วมวิจัย
โดยเฉพาะที่เกิดซ้ าแล้วซ้ าอีก หรือสงสัยว่ามีการเบี่ยงเบนวิธีด าเนินการวิจัยจากโครงการวิจัยที่ได้รับ
การพิจารณารับรองฉบับล่าสุด  

(3) มีข้อมูลที่ระบุ หรือสงสัยว่าวิธีด าเนินการวิจัยไม่เป็นไปตามหลักการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดีของ
International Conference on Harmonization (ICH) Good Clinical Practice หรือ ICH-GCP  

(4) ผู้วิจัย/หน่วยวิจัย ท่ีมีโครงการวิจัยจ านวนมาก ซึ่งอาจมีปัญหาด้านการบริหารจัดการ  
(5) โครงการวิจัยที่มีความเสี่ยงสูงแต่ผู้วิจัยไม่ส่งรายงานความก้าวหน้าตามก าหนด  
(6) การสุ่มเลือกโครงการวิจัย (Random Site Visit) ตามโอกาสเหมาะสม 

5.2) ก่อนการเย่ียมส ารวจ 
(1) ประธานฯ หรือผู้ที่ประธานมอบหมาย หรือที่ประชุมคณะกรรมการฯ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเยี่ยม

ส ารวจฯ  
(2) เลขานุการฯ/ เจ้าหน้าที่ฯ โทรศัพท์ติดต่อนัดหมายวัน เวลา ในการเยี่ยมส า รวจกับหัวหน้า

โครงการวิจัย ภายใน 2สัปดาห์ นับจากวันประชุม ก่อนวันตรวจเยี่ยมประมาณ 1 เดือน  
(3) ท าบันทึกถึงผู้วิจัยแจ้งนัดหมายวัน เวลา ในการเยี่ยมส ารวจ และกระบวนการเยี่ยม เช่น             

จะสัมภาษณ์ผู้ใดบ้าง และเอกสารที่ต้องการตรวจสอบ  
(4) คณะอนุกรรมการเยี่ยมส ารวจฯ ทบทวนโครงการวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้องโครงการนั้นๆ  
(5) เตรียมเอกสารที่จะใช้ในการประเมินในระหว่างการเยี่ยมส ารวจ และแบบฟอร์มการตรวจเยี่ยม

สถานท่ีวิจัย  
(6) กรณีที่เป็นโครงการ ซึ่งผู้ท าหน้าท่ีประธานฯ / เลขานุการฯ เป็นผู้วิจัยหรือผู้วิจัยร่วม ให้รองประธาน

ฯ / เลขานุการฯ หรือ หรือผู้ที่เคยเป็นผู้พิจารณาหลัก 2 ท่าน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานฯ / 
เลขานุการฯ หรือ แล้วแต่กรณี 

5.3) การเย่ียมส ารวจหน่วยวิจัย 
5.3.1) การเตรียมตัวของคณะอนุกรรมการเยี่ยมส ารวจ 
(1) ประชุมเพื่อวางแผนการเยี่ยมส ารวจก่อนออกเยี่ยมส ารวจ  
(2) ประชุมร่วมกับผู้วิจัยหลักและคณะเพื่อแจ้งวัตถุประสงค์ของการตรวจเยี่ยม และคณะผู้วิจัยบรรยาย

สรุปภาพรวมของหน่วยวิจัย (Opening meeting)  
5.3.2) เอกสารและรายละเอียดที่ต้องทบทวน 
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(1) เอกสารที่คณะอนุกรรมการเยี่ยมส ารวจฯ ต้องทบทวน ได้แก่ โครงการวิจัย ท้ังโครงการวิจัยฉบับแรก 

และโครงการวิจัยที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งได้รับการพิจารณา รับรองจากคณะกรรมการฯ และ
เอกสารรับรองโครงการ  

(2) รายละเอียดการทบทวนข้อมูลเอกสาร มีดังน้ี 
(2.1) แบบบันทึกข้อมูลมีความถูกต้องสมบูรณ์ และอ่านออก  
(2.2) ข้อมูลที่บันทึกในแบบบันทึกข้อมูล ตรงกับในเอกสารต้นฉบับ (Source data)  
(2.3)  มีเอกสารส าคัญครบถ้วน ได้แก่ 

• รายชื่อผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย พร้อมทั้งงานท่ีรับผิดชอบ 
• คู่มือผู้วิจัยฉบับล่าสุด (Investigator's brochure) 
• เอกสารแสดงการขนส่งผลิตภัณฑ์และสารที่ใช้ในการวิจัย (ถ้ามี) 
• เอกสารแสดงการควบคุมปริมาณการรับจ่ายผลิตภัณฑ์ และสารที่ใช้ในการวิจัย (ถ้ามี) 
• บันทึกการเก็บตัวอย่างของเหลวหรือเนื้อเยื่อร่างกาย (ถ้ามี) 
• ส าเนารายงานความก้าวหน้าของการวิจัยที่ส่งให้คณะกรรมการฯ (ถ้ามี) 
• รายงานการตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการก ากับดูแลข้อมูล และความปลอดภัย (Data 
safety monitoring committee, DSMB) (ถ้ามี)  

(3) รายละเอียดที่ต้องทบทวนเกี่ยวกับผู้วิจัย ผู้ช่วยผู้วิจัย ผู้ร่วมวิจัย (ICH-GCP 5.18.4) มีดังน้ี 
(3.1) มีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติตามขั้นตอนวิธีด าเนินการวิจัยที่ระบุในโครงการวิจัยอย่าง

เคร่งครัด  
(3.2) ปริมาณงานในโครงการวิจัยไม่มากเกินไป เมื่อพิจารณาถึงจ านวนผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย  

(4) รายละเอียดที่ต้องทบทวนเกี่ยวกับหน่วยท่ีท าการวิจัย (ICH-GCP 5.18.4) มีดังน้ี 
(4.1)  มีการสนับสนุนการด าเนินโครงการวิจัยจากผู้ให้ทุนอย่างเหมาะสม  
(4.2) สถานท่ี มีความเหมาะสมและเอื้ออ านวยต่อการท าวิจัย 

(5) รายละเอียดที่ต้องทบทวนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการวิจัย (ICH-GCP 5.18.4) มีดังน้ี 
(5.1) มีการใช้และการควบคุมดูแลผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการวิจัย ตามที่ระบุไว้ในโครงการวิจัยที่ได้รับ

การพิจารณารับรองจากคณะกรรมการฯ  
(6) รายละเอียดที่ต้องทบทวนเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการวิจัย (Laboratory) (ICH-GCP 5.18.4) 

มีดังนี้  
(6.1) ห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการวิจัย มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการด้วยวิธีที่ระบุไว้ในโครงการวิจัย

ที่ได้รับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการฯ  
(7) รายละเอียดที่ต้องทบทวนเกี่ยวกับการให้ความยินยอมโดยได้รับข้อมูล (ICH-GCP 5.18.4) มีดังนี้  

(7.1) สุ่มตรวจเอกสารการให้ความยินยอมโดยได้รับข้อมูลว่า ผู้เข้าร่วมการวิจัยลงนามในเอกสาร
ฉบับท่ีได้รับการรับรองจากคณะกรรมการฯ  

(7.2) ในบางกรณี อาจสังเกตขบวนการขอความยินยอมโดยได้รับข้อมูล  
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(8) รายละเอียดที่ต้องทบทวนเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมการวิจัย มีดังนี้ 

(8.1) ได้รับการพิทักษ์ซึ่งสิทธิและความเป็นอยู่ท่ีดีอย่างเหมาะสม  
(8.2) ในบางกรณีอาจสัมภาษณ์อาสาสมัครที่เข้าร่วมในโครงการวิจัย 
(8.3) การรักษาความลับของข้อมูล (ICH=GCP 5.18.4) มีการเก็บเอกสารข้อมูลของอาสาสมัครที่

เข้าร่วมในโครงการวิจัยอย่างเหมาะสม และจ ากัดผู้ที่สามารถเข้าถึงข้อมูล  
(9) รายละเอียดที่ต้องทบทวนเกี่ยวกับรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (ICH-GCP 5.18.4) 

(9.1) ตรวจสอบรายงานเหตุการณไ์ม่พึงประสงค์ (ถ้ามี) เปรียบเทียบกับรายงานที่ส่งให้
คณะกรรมการพิจารณาฯ 

(10) การสรุปผลการตรวจเยี่ยมและข้อเสนอแนะ 
เมื่อสิ้นสุดการตรวจเยี่ยม คณะอนุกรรมการเยี่ยมส ารวจ ต้องสรุปผลการตรวจเยี่ยมและ

ข้อเสนอแนะแก่ผู้วิจัยทันที พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้วิจัยซักถามหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติม (Closing 
meeting) 

5.4) การรายงานผลการตรวจเย่ียม 
1) คณะอนุกรรมการเยี่ยมส ารวจฯ จัดท าจดหมายแจ้งผลการเยี่ยมส ารวจ ส่งให้ผู้วิจัย  
2) คณะอนุกรรมการเยี่ยมส ารวจฯ แจ้งผลการเยี่ยมส ารวจให้ท่ีประชุมคณะกรรมการฯ ทราบ  
3) ส าเนาจดหมายแจ้งผลการเยี่ยมส ารวจ เก็บไว้ท่ีส านักงานจริยธรรมฯ จ านวน 1 ฉบับ 

5.5) การเก็บเอกสารรายงาน 
เจ้าหน้าท่ีฯ เก็บจดหมาย / เอกสารรายงานการเยี่ยมส ารวจ ไว้ในส่วนหนึ่งของแฟ้มโครงการ 

6.  ค านิยาม 
คณะอนุกรรมการเย่ียมส ารวจ ประกอบด้วย ประธานฯ รองประธานฯ กรรมการที่เป็น Layperson 

เลขานุการฯ  
การเย่ียมส ารวจสถานที่วิจัย การปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการเยี่ยมส ารวจ เพื่อประเมินผู้วิจัย หรือ

สถาบันวิจัย ว่ามีการพิทักษ์ซึ่งสิทธิและความเป็นอยู่ที่ดีของ ผู้เข้าร่วมการ
วิจัย โดยตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องหรือสังเกต ขั้นตอนในการท าวิจัย 

7.  เอกสารอ้างอิง 
ICH: Good Clinical Practice Guideline/ กองควบคุมยา ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวง

สาธารณสุข พิมพ์ครั้งที่ 6 นนทบุรี: กองควบคุมยา ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวง
สาธารณสุข, 2543 

แนวทางจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ.2550 ชมรมจริยธรรมการท าวิจัยในคนในประเทศไทย
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. 

WHO. Standard and Operational Guidance for Ethics Review of Health-Related Research with 
Human Participants, 2011 http://whalibdoc.who.int/publications/2011/9789241502948 
ene.pdf (Accessed 30 November 2014). 
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บทที ่17 
การรับเร่ืองร้องเรียน และการปกป้องผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับการวิจัยในคน  
Response to Subject Compliant, Whistle Blower Protection 

 
1. วัตถุประสงค ์
 เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการกับการร้องเรียนของอาสาสมัครที่เข้าร่วมในโครงการวิจัย เนื่องจากคณะ
กรรมการฯ มีหน้าที่ในการพิทักษ์สิทธิ ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัครที่เข้าร่วมในโครงการวิจัย 
ซึ่งได้รับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการฯ ทั้งนี้ เอกสารข้อมูลค าอธิบายส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยต้อง
ระบุสถานที่ และหมายเลขโทรศัพท์ของส านักงานฯ ซึ่งอาสาสมัครสามารถติดต่อได้ เมื่อมีค าถามหรือปัญหาเกี่ยวกับ
สิทธิ ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดี 
2. ขอบเขต 
 วิธีด าเนินการมาตรฐาน ครอบคลุมการจัดการกับการร้องเรียน ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ ความปลอดภัย และ
ความเป็นอยู่ท่ีดีของอาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการวิจัยซึ่งได้รับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการฯ 
3. ความรับผิดชอบ 
 กระบวนการนี้ จะช่วยเสริมความเข้มแข็งในการพิทักษ์สิทธิและสวัสดิภาพของผู้เข้าร่วมวิจัย คณะ
กรรมการฯ จะถือว่าการปกป้องผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับการวิจัยในคนเป็นเรื่องส าคัญ ที่จะต้องรักษาความลับอย่าง
เคร่งครัด เพื่อมิให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อผู้ร้องเรียน และก าหนดให้แจ้งวิธีการติดต่อกับคณะกรรมการฯ ไว้ ใน
เอกสารช้ีแจงผู้ เข้าร่วมการวิจัย และหนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมวิจัยฯ ผู้ที่จะแจ้งร้องเรียนมายัง
คณะกรรมการฯ ได้แก่ ผู้เข้าร่วมวิจัย หรือผู้ประสบเหตุซึ่งอาจจะเกี่ยวข้อง หรือไม่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย 
 คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ฯ มีหน้าที่ในการตอบสนองต่อการร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ ความ
ปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัครที่เข้าร่วมในโครงการวิจัยซึ่งได้รับการพิจารณารับรองจากคณะ
กรรมการฯ 
 
4. แผนภูมิ ขั้นตอนการด าเนินการและผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตอน การด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 การรับเรื่องร้องเรียน 
 

เลขานุการฯ / เจา้หน้าท่ีฯ 

2 การพิจารณาทบทวนรายงาน 
 

คณะกรรมการฯ 

3 การเก็บเอกสารรายงาน เลขานุการฯ / เจา้หน้าท่ีฯ 
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Protection 

5. ขั้นตอนด าเนินการ 
 5.1) การรับเรื่องร้องเรยีน 

  เลขานุการฯ/ เจ้าหน้าที่ฯ รับเรื่องร้องเรียน และบันทึกลงในแบบรับเรื่องร้องเรียนจาก
อาสาสมัครหรือผู้ประสบเหตุที่อาจเกี่ยวข้อง หรือไม่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย และเสนอต่อรองประธานฯ 
หรือผู้ที่ประธานฯ มอบหมาย ภายใน 3 วันท าการ และบันทึกลงในฐานข้อมูลโครงการวิจัย โดยรักษา
ความลับของข้อมูลที่ได้รับอย่างเคร่งครัด มิให้เกิดผลกระทบต่อผู้แจ้งเรื่อง 

 5.2) การพิจารณาทบทวน 
  1) รองประธานฯ เลขานุการฯ หรอืผู้ที่ประธานฯ มอบหมาย พิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์แล้ว ด าเนินการ

สืบสวนหาข้อเท็จจริงตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับความรุนแรงของเรื่องที่ได้รับ ได้แก่  
   (1) ให้ค าแนะน าแก่อาสาสมคัรที่รอ้งเรียน หรือ (2) สอบถามผู้วิจยัและผูเ้กี่ยวข้อง หรือ (3) การเยี่ยม 
   ส ารวจหน่วยวิจัย  
  2) เลขานุการฯ/ เจ้าหน้าทีฯ่ บรรจุเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการฯ ตามวาระเพื่ออภิปราย และลงมติ

ในการจัดการ 
  3) เลขานุการฯ/ เจ้าหน้าทีฯ่ บันทึกข้อเท็จจริง การตอบสนอง และการติดตามผลในแบบบันทึกการ

ร้องเรียน 
  4) แจ้งมติของที่ประชุมคณะกรรมการฯ ส าเนาแจ้งผูเ้กี่ยวข้อง ได้แก ่ผู้วิจัย ผู้บังคับบญัชาของผู้วิจัยและ 
   ผู้ให้ทุน 
 5.3) การเก็บเอกสารรายงาน 
  1) เจ้าหน้าท่ีฯ เก็บบันทึกรายงานการร้องเรียนในแฟ้ม “การร้องเรยีน” 
  2) เจ้าหน้าท่ีฯ ส าเนาบันทึกการรอ้งเรียน เก็บในแฟ้มโครงการวิจัยต้นเรื่อง 
6. ค านิยาม 
ผู้เข้าร่วมการวิจัย (อาสาสมัคร)  หมายถึง บุคคลซึ่งผู้วิจัย (ผู้ช านาญในวิชาชีพหรือนักศึกษา) น ามาเข้าสู ่
      งานวิจัยเพื่อการได้มาซึ่ง 
      (1) ข้อมูลความรู้โดยผ่านการทดสอบหรือการกระท าต่อบุคคลนั้น ๆ หรือ 
      (2) ข้อมูลส่วนตัวของบุคคลนั้น ๆ  
7. เอกสารอ้างอิง 
ICH: Good Clinical Practice Guideline/ กองควบคุมยา ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
  กระทรวงสาธารณสุข พิมพ์ครั้งท่ี 6 นนทบุรี: กองควบคุมยา ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
  กระทรวงสาธารณสุข, 2543 
แนวทางจริยธรรมการท าวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ. 2550 ชมรมจริยธรรมการท าวิจัยในคนในประเทศ 
  ไทย กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย, 2551 
http://www.hhs.gov/ohrp/humansubjectds/guodance 
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บทที่ 18 
การเตรียมแผนการประชุม และการท ารายงานการประชุม 

Agenda Preparation, Meeting Procedures and Minute 
 
1. วัตถุประสงค ์
 เพื่อช่วยในการบริหารจัดการวาระการประชุม (Meeting Agenda) และรายงานการประชุม (Minutes) 
ตั้งแต่การเตรียม การแจกจ่าย การบันทึก การตรวจสอบ และการเตรียมจดหมายต่าง ๆ ของคณะกรรมการฯ 
2. ขอบเขต 
 วิธีด าเนินการมาตรฐานครอบคลุมทุกขั้นตอนของการบริหารจัดการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการฯ 
ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ ก่อนการประชุม ระหว่างการประชุม ภายหลังการประชุม และการบันทึกรายงาน
การประชุม 
3. ความรับผิดชอบ 
 เลขานุการฯ/ ผู้ที่ประธานฯ มอบหมาย และเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมกันก าหนดวันประชุมและสถานที่ล่วงหน้า 
เจ้าหน้าท่ีฯ นัดหมายและยืนยันการเข้าร่วมประชุม จัดเอกสารส่งให้คณะกรรมการฯ บันทึกรายงานการประชุม โดย
มีคณะกรรมการฯ และเลขานุการฯ ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุม รับรองรายงานการประชุมโดย
คณะกรรมการฯ และลงนามรับรองโดยประธานฯ หรือผู้ที่ประธานฯ มอบหมาย 
4. แผนภูมิ ขั้นตอนการด าเนินการและผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตอน การด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 ก าหนดวัน เวลา และสถานท่ีประชุม 
 

เลขานุการฯ/ หรือผู้ที่ประธานฯ 
มอบหมาย 

2 รายงานการประชุมครั้งก่อน เอกสารโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องที่
ต้องน าเข้าท่ีประชุม 

 

เลขานุการฯ /เจ้าหน้าที่ฯ 

3 รายงานการประชุม 
 

เลขานุการฯ /เจ้าหน้าที่ฯ 

4 การเก็บรายงานการประชุม เลขานุการฯ /เจ้าหน้าที่ฯ 
5. ขัน้ตอนการด าเนินการ 
 5.1) การเตรียมแผนการประชุม 
  5.1.1) ก่อนการประชุม 
   (1) ประธานฯ หรือผู้ที่ประธานฯ มอบหมาย ก าหนดวันประชุมและสถานท่ีล่วงหน้า  

     เจ้าหน้าท่ีฯ นัดหมายและยืนยันการเข้าร่วมประชุม 
   (2) ประธานฯ หรือผู้ที่ประธานฯ มอบหมาย ก าหนดเอกสารที่จะน าเสนอหรือ 

     พิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อมอบหมายให้กรรมการฯ ทบทวน ได้แก่ 
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    (2.1) โครงการวิจัยที่ส่งเข้าพิจารณาครั้งแรก (Initial Review) 
    (2.2) โครงการวิจัยที่ส่งเข้าพิจารณาใหม่ (Resubmission after Initial  

       Review) 
    (2.3) โครงการต่อเนื่อง (Continuing Review) 

(3) เลขานุการฯ/เจ้าหน้าท่ีฯ จัดเอกสารที่จะน าเสนอหรือพิจารณาในท่ีประชุม
คณะกรรมการฯและหรือเพื่อให้กรรมการฯ ทบทวน ได้แก ่

    (3.1) โครงการวิจัยที่ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
    (3.2) โครงการวิจัยที่ปรับแก้ไข และน าเข้าท่ีประชุมอีกครั้ง 
    (3.3) โครงการวิจัยที่มีมตไิมร่ับรอง 

(3.4) รายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย เพื่อแจ้งต่ออายุการรบัรอง
โครงการ หรือแจ้งปิดโครงการ 

    (3.5) เรื่องแจ้งเพื่อทราบอ่ืน ๆ  
    (3.6) การปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการวิจัย (Protocol Amendments) 
    (3.7) โครงการวิจัยที่พิจารณาแบบเร่งด่วน (Expedited Review) 
    (3.8) โครงการวิจัยที่ไดร้ับการยกเว้นพิจารณาโครงร่างการวิจัย  

       (Exemption) 
    (3.9) รายงานการเบี่ยงเบนจากโครงการวิจัย / รายงานการไม่ปฏิบตัิตาม 

       ข้อก าหนดของผู้วิจัย (Protocol Deviation/Non- 
       Compliance/Protocol Violation) 

    (3.10) รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรง (SEA/SUSARS  
        Report) 

   (4) การมอบหมายให้กรรมการฯ เพื่อทบทวน 
(4.1) รองประธานฯ หรือผู้ที่ประธานฯ มอบหมาย มอบหมายโครงการวิจัย

ให้กรรมการฯ ผู้พิจารณาหลัก (Primary reviewer) 2 ท่านเดิม
ทบทวน (ดูในเรื่องการพิจารณาโครงการวิจัยที่เข้าท่ีประชุมแบบเต็ม
คณะ) ส่วนผู้ทบทวนเอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย และหนังสือ
แสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวจิัยฯ  

   (5) การเตรียมเอกสารเพื่อการประชุม 
    (5.1) เตรียมการตรวจสอบเอกสารที่ใช้ในการประชุม 
    (5.2) ยืนยันการเข้าร่วมประชุมของกรรมการฯ ที่ทบทวนโครงการวจิัย 
    (5.3) เจ้าหน้าท่ีฯ ส่งจดหมายเชิญประชุม รายงานการประชุมครั้งกอ่น และ 

       วาระการประชุม 
    (5.4) เอกสารโครงการวจิัย เอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เอกสารชี้แจง 

       ผู้เข้าร่วมวิจยัและหนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจยัฯ  
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    (5.5) เตรียมวาระการประชุม 
    (5.6) จัดเตรียมห้องประชุม อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และจอ LCD ให้พรอ้ม 

       ใช้ในวันประชุมคณะกรรมการฯ 
  5.1.2) ระหว่างการประชุม 
   (1) ประธานฯ ท่ีประชุมตรวจสอบองค์ประชุม เมื่อครบตามก าหนดจงึเปิดประชุม 

(2) ก่อนเริ่มการพิจารณาโครงการ ประธานฯ หรือผู้ที่ประธานฯ มอบหมาย สอบถาม
เรื่อง Conflict of Interest ในที่ประชุมด้วยทุกครั้ง กรณีที่กรรมการฯ มี 
Conflict of Interest กรรมการฯ ท่านนั้นจะต้องออกจากท่ีประชุมในช่วงการ
พิจารณาโครงการที่เกี่ยวข้องและด าเนินการตามล าดับวาระการประชุม 

   (3) ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งก่อน 
(4) ประธานท่ีประชุม แจ้งผลการพิจารณาโครงการของคณะกรรมการภายนอกให้ที่

ประชุมฟัง 
(5) กรรมการฯ หลักท่ีได้รับมอบหมายให้พิจารณาโครงการ 2 คน น าเสนอความเห็น 

โดยคนที่ 1 น าเสนอรายละเอียดและข้อเสนอแนะในการแกไ้ข และกรรมการฯ คน
ที่ 2 น าเสนอข้อเสนอแนะในการแก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือแสดงเจตนายินยอมฯ 
และคณะกรรมการฯ ในท่ีประชุมแสดงความคดิเห็น 

(6) ประธานในที่ประชุมสรุปความเห็นของกรรมการผู้พิจารณาหลักและกรรมการ
ภายนอก และความเห็นจากท่ีประชุม เพื่อแจ้งผู้วิจัยแก้ไข 

   (7) เจ้าหน้าท่ีฯ บันทึกผลการประเมินโครงการวิจัยตามมติที่ประชุม 
  5.1.3) ภายหลังการประชุม 

(1) เลขานุการฯ/เจ้าหน้าท่ีฯ พิมพ์ความเห็นของกรรมการผู้พิจารณาโครงการทั้ง 3 
ท่าน ตรวจแก้ไขโดยรองประธานฯ 

(2) เลขานุการฯ/เจ้าหน้าท่ีฯ น าสรุปความเห็นใส่ในแจ้งผลการพิจารณาโครงการวิจยั 
เสนอประธานฯ หรือผู้ที่ประธานฯ มอบหมาย ลงนาม และส่งให้ผู้วิจยั 

 5.2 การจัดท ารายงานการประชุม 
  มีส่วนประกอบในรายงานการประชุม ดังต่อไปนี ้
  (1) การประชุมครั้งท่ี วันท่ี เวลา สถานท่ีประชุม 
  (2) รายชื่อกรรมการฯ ที่มาประชุม รายชื่อกรรมการฯ ที่ลาประชุม รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
  (3) เวลาเริ่มการประชุม 
  (4) วาระการประชุม ซึ่งประกอบด้วยวาระต่าง ๆ ดังนี ้
   (4.1) วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ ประกอบด้วย 

 การแจ้งเกี่ยวกับ Conflict of Interest ของกรรมการ 

 รายละเอียดเรื่องแจ้งเพื่อทราบอื่น ๆ หรือท าเป็นเอกสารแนบ 
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(4.2) วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมในครั้งท่ีผ่านมา ประกอบด้วย 

 หัวข้อและรายละเอียดตามมติทีป่ระชุมให้แก้ไข 
(4.3) วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา ประกอบด้วยวาระดังต่อไปนี ้
 (4.3.1) วาระที่ 3.1 โครงการวิจัยที่มีมติไม่รับรอง แต่ผู้วิจัยขออุทธรณ ์
 (4.3.2) วาระที่ 3.2 โครงการวิจัยที่มีมติยังไม่สมควรให้การรับรอง โดยจะให้ 

         การรับรองจนกว่าจะได้แกไ้ขเพิ่มเติมข้อเสนอแนะของคณะ 
         กรรมการฯ และน าเข้าท่ีประชุมอีกครั้ง ประกอบด้วย 

  - ช่ือโครงการวิจัย 
  - ช่ือหัวหน้าโครงการ และสังกัด 
  - รหัสโครงการวิจัย 
  - ผลการพิจารณาตามมติที่ประชุม 
 (4.3.3) วาระที่ 3.3 โครงการวิจัยที่มีมติรับรองในหลักการ โดยแกไ้ขเพิ่มเติม 

         ตามข้อเสนอแนะ ประกอบด้วย 
  - ช่ือโครงการวิจัย 
  - ช่ือหัวหน้าโครงการและสังกัด 
  - รหัสโครงการวิจัย 
  - ผลการพิจารณา คือ ออก COA. No. ปี/ล าดับ.วันท่ี.เดือน 
 (4.3.4) วาระที่ 3.4 โครงการวิจัยที่ขอปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการ  

         ประกอบด้วย 
  - ช่ือโครงการวิจัย 
  - ช่ือหัวหน้าโครงการ และสังกัด 
  - รหัสโครงการวิจัย 
  - รายละเอียดที่ขอปรับเปลี่ยน / เอกสารที่ส่งเพิ่มเตมิ 
  - ผลการพิจารณา ระดับความเสี่ยง การปรับเอกสารชี้แจง 

  ผู้เข้าร่วมการวิจัยและให้การรับรองหรือไม่ 
 (4.3.5) วาระที่ 3.5 โครงการวิจัยที่ส่งเอกสารเพื่อพิจารณารับรองเพิ่มเติม         

ประกอบด้วย 
  - ช่ือโครงการวิจัย 
  - ช่ือหัวหน้าโครงการ และสังกัด 
  - รหัสโครงการวิจัย 
  - เอกสารที่ส่งเพิ่มเติม 
  - ผลการพิจารณา ความเสี่ยง ประโยชน์ ต้องการปรับเอกสาร 

  ช้ีแจงผู้เข้าร่วมวิจัยเพิม่เตมิหรือไม่ และให้การรับรองหรือไม่ 
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 (4.3.6) วาระที่ 3.6 โครงการวิจัยที่รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค ์/ ไม่พึง 
         ประสงค์ชนิดร้ายแรง ประกอบด้วย 

  - ช่ือหัวหน้าโครงการ และสังกัด 
  - ช่ือโครงการวิจัย 

- รหัสโครงการวิจัย 
  - รายละเอียดการเกิดเหตุการณไ์ม่พึงประสงค์ การป้องกันและ 

  แนวทางการแก้ไข การด าเนินการกับเหตุการณ์ ความเกี่ยวข้อง 
  กับการวิจัย การด าเนินการภายหลังเกิดเหตุการณ ์

  - ผลการพิจารณา ระดับความเสี่ยง และให้การรับรองหรือไม่ 
 (4.3.7) วาระที่ 3.7 โครงการวิจัยที่รายงานการเบีย่งเบนจากโครงการวิจัย /  

         ไม่ปฏิบัติตามโครงการวิจัย ประกอบด้วย 
  - ช่ือโครงการวิจัย  
  - ช่ือหัวหน้าโครงการ และสังกัด 
  - รหัสโครงการวิจัย 
  - รายละเอียดรายงานการเบี่ยงเบนจากโครงการวจิัย แนวทางการ 

  ป้องกันและแก้ไข การด าเนินการกับเหตุการณ์ ความเกี่ยวข้อง 
  กับการวิจัย การด าเนินการภายหลังเกิดเหตุการณ์ / การ 
  ด าเนินการกับการไม่ปฏิบัตติามโครงการวิจัย 

  - ผลการพิจารณา ระดับความเสี่ยง และให้การรับรองหรือไม่ 
 (4.3.8) วาระที่ 3.8 โครงการวิจัยที่รายงานผลการด าเนินการวจิัย  

         ประกอบด้วย 
  - ช่ือโครงการวิจัย 
  - ช่ือหัวหน้าโครงการ และสังกัด 
  - รหัสโครงการวิจัย 
  - รายงานผลการด าเนินงานวิจัย 
  - ผลการพิจารณา จ านวนที่เก็บข้อมูลได้ ระยะเวลาการรายงาน 

  ครั้งต่อไป 
 (4.3.9) วาระที่ 3.9 โครงการวิจัยที่ส่งรายงานผลการด าเนินการวิจยั 

         ประจ าปี เพื่อต่ออายุเอกสารรับรองโครงการ ประกอบด้วย 
  - ช่ือโครงการวิจัย 
  - ช่ือหัวหน้าโครงการ และสังกัด 
  - รหัสโครงการวิจัย 
  - รายงานผลการด าเนินงาน จ านวนท่ีเก็บข้อมูลได้ และเหตผุลต่ออายุ 

- ผลการพิจารณาจากท่ีประชุมว่ารับรองการต่ออาย ุ
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 (4.3.10) วาระที่ 3.10 โครงการวิจัยที่แจ้งสรุปผลโครงการวจิัยประจ าปี  
และแจ้งปิดโครงการวิจยั ประกอบด้วย 

  - ช่ือโครงการวิจัย 
  - ช่ือหัวหน้าโครงการ และสังกัด 
  - รหัสโครงการวิจัย 
  - สรุปผลการด าเนินงานวิจัยในการเก็บข้อมูล 

- ผลการพิจารณาจากท่ีประชุมว่ารับทราบการแจ้งปิดโครงการ 
 (4.3.11) วาระที่ 3.11 โครงการวิจัยที่แจ้งถอนโครงการ ประกอบดว้ย 
  - ช่ือโครงการวิจัย 
  - ช่ือหวัหน้าโครงการ และสังกัด 
  - รหัสโครงการวิจัย 
  - เหตุผลที่แจ้งถอนโครงการ 
  - ผลการพิจารณาจากท่ีประชุมว่ารับทราบการถอนโครงการ 
 (4.3.12) วาระที่ 3.12 โครงการวิจัยที่แจ้งขอยกเลิกโครงการ ประกอบด้วย 
  - ช่ือโครงการวิจัย 
  - ช่ือหัวหน้าโครงการ และสังกัด 
  - รหัสโครงการวิจัย 
  - เหตุผลที่แจ้งขอยกเลิกโครงการ 
  - ผลการพิจารณาจากท่ีประชุมว่ารับทราบการขอยกเลิกโครงการ 
 (4.3.13) วาระที่ 3.13 โครงการที่มติรอการพิจารณา ประกอบด้วย 
  - ช่ือโครงการวิจัย 
  - ช่ือหัวหน้าโครงการ และสังกัด 
  - รหัสโครงการวิจัย 
  - เหตุผลที่รอการพิจารณา และการชี้แจงจากผู้วิจัย 
  - ผลการพิจารณาจากท่ีประชุมว่าให้การรับรองหรือไม่ 
 (4.3.14) วาระที่ 3.14 โครงการที่ไม่แจ้งรายงานความก้าวหน้าของ 

โครงการวิจัย เกินก าหนด 90 วัน แจ้งยุติการรบัรองโครงการ 
  - ช่ือโครงการวิจัย 
  - ช่ือหัวหน้าโครงการ และสังกัด 
  - รหัสโครงการวิจัย 
  - เหตุผลที่ไมส่่งรายงาน 
  - ผลการพิจารณาจากท่ีประชุม ลงมติให้แจ้งยุติการรับรอง 

  โครงการ 
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(4.4) วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ประกอบด้วยวาระดังต่อไปนี้ 
 (4.4.1) วาระที่ 4.1 การพิจารณาโครงการวิจัยใหม่ที่พิจารณาแบบ Full  

         Board Review ประกอบด้วย 
  - รหัสโครงการวิจัย 
  - ช่ือโครงการวิจัย 
  - ช่ือหัวหน้าโครงการ 
  - กรรมการผู้พิจารณาหลัก ทั้ง 3 ท่าน 
  - ผลการพิจารณาตามมติที่ประชุม 

    รับรอง 

 รับรองในหลักการ โดยแกไ้ขเพิม่เติมตาม 
   ข้อเสนอแนะ 

    ยังไม่สมควรให้การรับรอง จนกว่าจะไดแ้ก้ไขเพิ่มเติม 
   ตามข้อเสนอแนะและน าเข้าท่ีประชุมอีกครั้ง 

    ไม่รับรอง 
  - รายละเอียดข้อเสนอแนะในการแก้ไข 
  - การประเมินความเปราะบางของผู้เข้าร่วมวิจัย การก าหนด 

  ระดับความเสี่ยง ประโยชน์ที่ได้รบั การขอความยินยอม การมี 
  ส่วนไดส้่วนเสยีของกรรมการฯ กับโครงการวิจยั ระยะเวลาใน 
  การติดตามความก้าวหนา้ของโครงการวิจัย, 6 เดือน หรือ 3  
  เดือน เวลาในการเริ่ม-สิ้นสุดการพิจารณาและการลงมติของ 
  กรรมการฯ ว่าเป็น Consensus หรือ Vote กรณีมีความเห็นไม ่
  เป็นเอกฉันท์ หากมีการ Vote ระบุว่า มีจ านวนกรรมการฯ ทั้ง 
  หมด.....คน เห็นด้วย.....คน ไมเ่หน็ด้วย.....คน งดออกเสียง..... 
  คน 

 (4.4.2) วาระที่ 4.2 การพิจารณาโครงการวิจัยใหม่ที่พิจารณาแบบเรง่ด่วน  
         (Expedited Review) ประกอบด้วย 

  - ช่ือโครงการวิจัย 
  - ช่ือหัวหน้าโครงการ และสังกัด 
  - รหัสโครงการวิจัย 
  - กรรมการผู้พิจารณาหลัก 2 ท่าน 
  - ผลการพิจารณาของกรรมการฯ 
  - รับรอง 

     - รับรองในหลักการ โดยแก้ไขเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะ 
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  - ยังไม่สมควรให้การรับรอง จนกว่าจะได้แก้ไขเพิ่มเตมิตาม 
  ข้อเสนอแนะ และน าเข้าที่ประชมุอีกครั้ง 

  - รายละเอียดข้อเสนอแนะในการแก้ไข 
 (4.4.3) วาระที่ 4.3 การพิจารณาโครงการวิจัยใหม่ประเภทเข้าข่ายได้รับ 

         ยกเว้นการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ (Exemption Review)  
         ประกอบด้วย 

  - ช่ือโครงการวิจัย 
  - ช่ือหัวหน้าโครงการ และสังกัด 
  - รหัสโครงการวิจัย 

- กรรมการผู้พิจารณา 1 ท่าน 
  - เหตุผลที่ไดร้ับการยกเว้นการพิจารณาฯ  
  - ผลการพิจารณาการออกเอกสารรับรองโครงการ  

  COE.NO.20…/… 
 (4.4.4) วาระที่ 4.4 การพิจารณาโครงการวิจัยใหม่ ประเภทโครงการที่ไม่ใช่ 

         การวิจัยในคน แต่ขอรับการยืนยันจากคณะกรรมการจริยธรรมการ 
         วิจัยในคน ประกอบด้วย 

  - ช่ือโครงการวิจัย 
  - ช่ือหัวหน้าโครงการ และสังกัด 
  - กรรมการผู้พิจารณา 1 ท่าน 
  - เหตุผลที่ไม่ใช่การวิจยัในคน 
  - ผลการพิจารณา ออกจดหมายรบัทราบการด าเนินโครงการวิจัย 
(4.5) วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ  

  (5) เวลาปิดการประชุม 
  (6) รายชื่อผู้บันทึกการประชุม ผู้รา่ง ผู้พิมพ์ และผูต้รวจทานรายงานการประชุม 
 5.3) การเก็บรายงานการประชุม 
  1) เจ้าหน้าท่ีฯ เก็บรายงานการประชุมฉบับเชิญประชุม และฉบับรับรองจากท่ีประชุม พร้อม 

   วาระการประชุม เอกสารแนบกรณีมเีรื่องแจ้งเพื่อทราบ และเก็บในแฟ้มรายงานการประชุม  
   ตามล าดับก าหนดการประชุม 

  2) รายงานการประชุมถือเป็นเอกสารที่ต้องรักษาความลับ และต้องรวบรวมเก็บไว้ในตู้เก็บ 
   เอกสารที่จ ากัดผู้เข้าถึงข้อมูล เพื่อรอการย่อยท าลายเอกสารหลังจากวันประชุม เป็น 
   ระยะเวลา 5 ป ี
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6. ค านิยาม 
   วาระการประชุม  เอกสารบันทึกวาระ และล าดับเรื่องที่จะน าเสนอหรือพิจารณา (Agenda) ในที่ประชุม 

คณะกรรมการฯ 
   รายงานการประชุม เอกสารบันทึกเรื่องต่าง ๆ ที่ทบทวนและพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการฯ 
 
7. เอกสารอ้างอิง 
ICH: Good Clinical Practice Guideline/ กองควบคุมยา ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง

สาธารณสุข พิมพ์ครั้งท่ี 6 นนทบุรี: กองควบคุมยา ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง
สาธารณสุข, 2543 

แนวทางจริยธรรมการท าวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ. 2550 ชมรมจริยธรรมการท าวิจัยในคนในประเทศไทย 
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. 

Guidance on Written ERB Procedures. Office for Human Research Protection (OHRP) 
http://www.hhs.gov/ohrp/policy/ERBgd107.html (Accessed 30 November 2014).  
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บทที่ 19 
การจัดการเอกสารของคณะกรรมการจริยธรรม 

Record Requirement and Management of Active Study File 
 
1. วัตถุประสงค ์
 1.1) เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียม รวบรวม และเก็บรักษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยทีไ่ด้รับการ 
       พิจารณารับรองจากคณะกรรมการฯ และโครงการวิจัยก าลังด าเนินการอยู่ เพื่อความสะดวกในการค้นหา 
       และคงไว้ซึ่งการรักษาความลบัของข้อมูล 
 1.2) เพื่อเป็นแนวทางในการค้นหาเอกสารทีเ่กี่ยวข้องกับโครงการวจิัยที่ไดร้ับการพิจารณารับรองจากคณะ 
       กรรมการฯ เพื่อสะดวกต่อการทบทวนและตรวจสอบ 
 1.3) เพื่อเป็นแนวทางในการด ารงไว้ซึ่งการรักษาความลับของต้นฉบบั และส าเนาโครงการวิจัยหรือเอกสารอื่นๆ  
       ที่เกี่ยวข้อง 
2. ขอบเขต 
 2.1) วิธีด าเนินการมาตรฐานครอบคลุมโครงการวิจยั และเอกสารที่เกี่ยวข้องทุกโครงการที่ได้รับการพิจารณา 
       รับรองจากคณะกรรมการฯ 
 2.2) วิธีด าเนินการมาตรฐานครอบคลุมการบริหารจัดการโครงการวิจัย ได้แก่ การเก็บรักษาและค้นหา เพื่อ 
       ทบทวนและตรวจสอบ 
 2.3) วิธีด าเนินการมาตรฐาน จะครอบคลุมถึงการจัดการกับเอกสารทุกขั้นตอน โดยรวมถึงการแจกจ่ายและการ 
       เก็บรักษาเอกสารต่าง ๆ ได้แก่ โครงการวิจัย รายงานต่างๆ ท่ีสง่เข้ามาให้คณะกรรมการฯ รายงานหรือ 
       จดหมายต่าง ๆ ของคณะกรรมการฯ รวมทั้งเอกสารอื่นๆ ท่ีเกีย่วข้อง และการท าลายเอกสารที่ไม่ใช้ไม่ 
       ต้องการเก็บ และเอกสารโครงการที่ปิดและเก็บครบ 3 ปีแล้ว 
3. ความรับผิดชอบ 
 3.1) เลขานุการฯ/ เจ้าหน้าทีฯ่ มหีน้าท่ีบริหารจัดการ คือ เตรียม รวบรวม และเก็บรักษาเอกสารทีเ่กี่ยวข้องกับ

โครงการวิจัย ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 3.2 เลขานุการฯ/ เจ้าหน้าทีฯ่ มีหน้าท่ีบริหารจดัการ คือ การค้นหาเอกสาร เพื่อความสะดวกต่อการทบทวน

และตรวจสอบ และท าส าเนา และคงไว้ซึ่งการรักษาความลับของข้อมูล 
 3.3 การรักษาความลบัของโครงการวิจัย เอกสารของคณะกรรมการฯ และเอกสารอื่น ๆ ท่ีเกีย่วข้องเป็นสิ่ง 
       ส าคัญที่กรรมการฯ และเจ้าหน้าท่ีฯ ทุกคน ต้องตระหนักและเคร่งครัดในการปฏิบัตติามค าสญัญาใน 
       เอกสารเพื่อการรักษาความลบั 
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4. แผนภูมิขั้นตอนการด าเนินการและผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตอน การด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 ชนิดของเอกสารที่ต้องเก็บ 

 
เลขานุการฯ / เจา้หน้าท่ีฯ 

2 วิธีเก็บแฟ้มโครงการวิจัย 
 

เลขานุการฯ / เจา้หน้าท่ีฯ 

3 ระยะเวลาในการเก็บเอกสาร 
 

เลขานุการฯ / เจา้หน้าท่ีฯ 

4 การเก็บรักษาเอกสาร 
 

เลขานุการฯ / เจา้หน้าท่ีฯ 

5 การท าลายเอกสารโครงการวิจัย 
 

เลขานุการฯ / เจา้หน้าท่ีฯ 

6 จัดท ารายงานเสนอประธานฯ และที่ประชุม เลขานุการฯ / เจา้หน้าท่ีฯ 
 
5. ขั้นตอนการด าเนินการ 
 5.1) ชนิดของเอกสารที่ต้องเก็บไว้เป็นหลักฐาน 
  5.1.1) แฟ้มประวัติคณะกรรมการฯ ทุกคนเพื่อแสดงถึง 
 (1) ประวัติส่วนตัวและผลงาน 
 (2) ต าแหน่งหน้าที่ประจ าของกรรมการฯ แตล่ะคน 
 (3) ความเกี่ยวเนื่องกับสถาบัน เช่น เป็นข้าราชการ หรือสถานภาพอื่นที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน 
     โดยตรง หรือเป็นบคุคลภายนอก 
 (4) คุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง เพื่อเป็นเครื่องสนับสนนุว่าบุคคลนั้นมีความเหมาะสม 
     ในการท าหน้าท่ีเป็นคณะกรรมการฯ 
 (5) ประกาศนียบัตรการเข้ารับการอบรม 
 (6) หนังสือรับรองการรักษาความลับเกี่ยวกับโครงการวิจยั 
 (7) แบบบันทึกการมีส่วนไดส้่วนเสยี (Conflict of interest) 
 5.1.2) แฟ้มประวัตเิจ้าหน้าท่ีฯ 
 (1) ประวัติส่วนตัว 
 (2) คุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง 
 (3) ประกาศนียบัตรการเข้ารับการอบรม 
 (4) หนังสือรับรองการรักษาความลับเกี่ยวกับโครงการวิจยั 
 (5) แบบบันทึกการมีส่วนไดส้่วนเสยี (Conflict of interest) 



 

127 

 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 
มหาวิทยาลัยรังสิต RSU-ERB 19/1.0 

การจัดการเอกสารของคณะกรรมการจริยธรรม 
Record Requirement and Management of Active Study File 

  5.1.3) แฟ้มโครงการวจิัย 
  5.1.4) แฟ้มรายงานการประชุม ซึง่จะต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ คอื 
 (1) วาระการประชุม 
 (2) เอกสารประกอบเรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 (3) เอกสารประกอบวาระการประชุม วาระที่ 1-5 
 (4) แบบสรุปผลการประเมินโครงการตามมติที่ประชุม 
 (5) รายงานการประชุม 
 (6) ใบลงนามผู้มาเข้าร่วมประชุม 
 5.2) ข้อมูลที่เก็บแบบไฟล์อิเลก็โทรนิกส ์
 เลขนุการฯ/เจ้าหน้าที่ฯ บันทึกรายละเอียดของโครงการวิจัย และข้อมูลที่เกี่ยวข้องในฐานข้อมูล
โครงการวิจัยใน External Hard Disk โดยจะท าการ Back up ข้อมูลที่เกี่ยวกับโครงการวิจัยทุกเดือน และเก็บ
ข้อมูลส ารองไว้ท่ีเลขานุการฯ 
 

ขั้นตอนการเก็บเอกสารโครงการวิจัย 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

  

 

  

 
 

เก็บแฟ้มโครงการวิจัยใสตู่้เอกสารตามปีท่ีได้รับการรับรอง 
 

เอกสารโครงการวิจยัที่อยู่ระหว่างด าเนินการ และเอกสารทีไ่ด้รบัการรับรองแล้ว 
 

จัดท าสารบัญการจัดเก็บเอกสารโครงการวิจัย (Index) 
 

เก็บเอกสารโครงการวิจัยต้นฉบับ 
 

ท าป้ายติดสันแฟ้มโครงการวิจัย และเก็บโครงการวิจยัใส่แฟ้ม ๆ ละ 1 โครงการ 
 

เก็บเอกสารโครงการวิจัยที่ด าเนินการตามกระบวนการจนได้รับการรับรอง 
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 5.3 วิธีเก็บแฟ้มโครงการวิจัย 
 (1) เลขานุการฯ/เจ้าหน้าท่ีฯ ท าสารบัญการเก็บเอกสารโครงการวิจยัที่ด าเนินการตามกระบวนการ
พิจารณา และได้รับการรบัรองโครงการวิจัยแล้ว ซึ่งประกอบด้วย สรปุข้อมูลทั่วไป ข้ันตอนการพิจารณา เช่น Pre-
Meeting, Protocol Amendment, Annual Report, SAE/AE Report, Protocol Deviation/Violation ช่อง
ส าหรับการระบุ Version date ของเอกสารที่ได้รับ วันท่ีจัดเก็บเอกสารและผู้ที่จัดเก็บเอกสาร 
  (2) เลขานุการฯ/เจ้าหน้าท่ีฯ เก็บเอกสารโครงการวิจัยเรียงตามล าดบัในสารบัญในแต่ละขั้นตอน 
ประกอบด้วย 
 (2.1) สรุปข้อมูลทั่วไป ประกอบดว้ย รหัสโครงการวิจยั ช่ือหัวหน้าโครงการวิจัย สถานภาพ (สถานะ  
        และสังกัด) ชนิดโครงการวิจยั ระยะเวลาด าเนินการวิจัย แหลง่ทุนที่ได้รับ การจ่าย 
        ค่าธรรมเนียม วันที่เข้าประชุม ประเภทการพิจารณา เลขท่ีเอกสารรับรอง วันหมดอายุ ตาราง 
        ระบุโครงการต่อเนื่อง เช่น Annual report, Protocol amendment, SAE/AE report และ  
        Protocol deviation/violation 
 (2.2) เอกสารโครงการวจิัยต้นฉบบั และเอกสารประกอบอ่ืน ๆ ที่สง่ครั้งแรก (Pre-meeting)  
        ประกอบด้วย แบบประเมินโครงการของกรรมการฯ (Primary Reviewer) จดหมายน าส่ง 
        โครงการวิจัย แบบเสนอโครงการวิจัยฯ โครงร่างการวิจยั เอกสารช้ีแจงฯ หนังสือแสดงเจตนา 
        ยินยอมฯ เอกสารรับรองการด าเนินงานวิจัยฯ ประวตัิและผลงานของผู้วิจัย เครื่องมือท่ีใช้ใน 
        การวิจัย เอกสารขอใช้สถานท่ี สื่อประชาสมัพันธ์ เอกสารผ่านการอบรม ฯลฯ 
 (2.3) เอกสารโครงการวจิัยที่ส่งเขา้มาภายหลังการประชุม ท่ีปรับแกไ้ขตามข้อเสนอแนะของคณะ 
        กรรมการฯ (Post-Meeting) ประกอบด้วย ส าเนาจดหมายแจง้ผลการพิจารณาจากท่ีประชุม  
        จดหมายน าส่งโครงการที่แก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการฯ เอกสารโครงการวิจัยฉบับ 
        แก้ไข และเอกสารประกอบอื่น ๆ  
 (2.4) เอกสารที่ไดร้ับการรับรองจากคณะกรรมการฯ แล้ว (Approval) ประกอบด้วย ส าเนา 
        จดหมายแจ้งผลรบัรองจากคณะกรรมการฯ เช่น เอกสารช้ีแจงผู้เข้าร่วมวิจยั หนังสือแสดง 
        เจตนายินยอมฯ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย เอกสารประชาสมัพันธ์ ฯลฯ 
 (2.5) เอกสารโครงการวจิัยภายหลงัได้รับการรับรองแล้ว ประกอบดว้ย 
 (2.5.1) การปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการวิจัย (Protocol Amendment)/ส่งเอกสาร 
  เพิ่มเตมิ (Additional Document) ประกอบด้วย ส าเนาจดหมายรบัทราบ เอกสาร 
  รับทราบ (Acceptance letter) จดหมายน าส่งโครงการที่ขอปรับรายละเอียด/ส่ง 
  เอกสารเพิ่มเตมิ และเอกสารโครงการวิจัยที่มีการปรับรายละเอียด 
 (2.5.2) รายงานผลการด าเนินงานวิจัยประจ าปี (Annual Report) ประกอบด้วย ส าเนา 
  จดหมายรับทราบรายงานผลการด าเนินงาน/สรุปผลการด าเนินงานฯ ส าเนาเอกสาร 
  รับรองโครงการ (COA) ฉบับใหม่ (กรณีต่ออายุ) จดหมายน าส่งรายงาน และแบบ 
  ติดตามผลการด าเนินงานวิจัยประจ าปี/ 3 เดือน/ 6 เดือน/ 1 ปี 
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 (2.5.3) รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (AE Report)/รายงานเหตุการณไ์ม่พึงประสงค์ชนิด 
  ร้ายแรง (SAE/SUSARS Report) ประกอบด้วย ส าเนาจดหมายรับทราบรายงานฯ  
  ส าเนาเอกสารรับทราบ (Acceptance Letter) จดหมายน าส่งรายงานฯ แบบฟอร์ม 
  รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงคฯ์ จากผู้วิจัย/จากผู้ให้ทุนวิจัย 
 (2.5.4) รายงานการเบี่ยงเบนจากโครงการวิจัย/ไม่ปฏิบัตติามโครงการวิจัย (Protocol  
  Deviation/Violation) ประกอบด้วย ส าเนาจดหมายรับทราบรายงานฯ ส าเนา 
  เอกสารรับทราบ (Acceptance Letter) จดหมายน าส่งรายงานฯ แบบฟอร์มรายงาน 
  การเบี่ยงเบนฯ 

(3) เลขานุการฯ/ เจ้าหน้าที่ฯ ท าป้ายติดสันแฟ้ม ระบุประเภทการพิจารณา (เช่น Full Board/ 
Expedited/ Exemption Review) และรหสัโครงการวิจัย 

(4) เลขานุการฯ/ เจ้าหน้าที่ฯ เก็บเอกสารโครงการวิจยัใส่แฟ้ม ๆ เรยีงตามล าดับรหัสโครงการวิจยัและ
เก็บใส่ตู้เก็บเอกสารโครงการวิจัยใหม่ตามปีทีเ่สนอขอรับรอง 

  (5) เลขานุการฯ/ เจ้าหน้าท่ีฯ ลงข้อมูลโครงการวิจัย ในระบบฐานข้อมูลโครงการวิจัยในคอมพิวเตอร์ 
(6) เมื่อโครงการวิจัยด าเนินการครบ 1 ปี เลขานุการฯ/เจ้าหน้าที่ฯ จะสืบค้นข้อมลูโครงการวิจัยใน

ฐานข้อมูลโครงการวิจัย เพื่อแจ้งตดิตามรายงานผลการด าเนินงานวจิัยประจ าปี 
 (6.1) กรณีที่ผู้วิจัยส่งรายงานผลการด าเนินการงานวิจัยประจ าปี เพือ่ต่ออายุการรับรองโครงการวจิัย  
  เจ้าหน้าท่ีฯ สบืค้นต้นเรื่องจากแฟ้มโครงการ เพื่อตรวจสอบข้อมูลว่าตรงกันหรือไม่ เช่น จ านวน 
  ขนาดตัวอย่าง หากข้อมูลไมต่รงกนั แจ้งผู้วิจัยจัดท ารายงานการเบี่ยงเบนจากโครงการวิจัย เพื่อ 
  แจ้งที่ประชุมพิจารณาว่าจะให้การรับรองการต่ออายหุรือไม่ หากข้อมูลตรงกับท่ีเคยแจ้งไว้ เจ้า 
  หน้าท่ีฯ น าเข้าท่ีประชุมพิจารณารับรองต่ออายุ ออกจดหมายรับทราบ และเอกสารรับรอง 
  โครงการฉบับใหม่ ระบุวันรับรองต่อเนื่องจากวันเดิม 
 (6.2) กรณีที่ผู้วิจัยส่งสรุปผลการด าเนินการวิจัยประจ าปีเพื่อแจ้งปิดโครงการ สบืค้นต้นเรื่องจากแฟ้ม 
  โครงการ เพื่อตรวจสอบข้อมลูของโครงการว่าตรงกันหรือไม่ หากข้อมูลไม่ตรงกัน ด าเนินการ 
  แจ้งผู้วิจัยจัดท ารายงานการเบี่ยงเบนจากโครงการวจิัย น าแจ้งที่ประชุมรับทราบการปิดโครงการ  
  และดึงแฟ้มโครงการวิจยัออกจากตู้เก็บโครงการ และดึงเอกสารโครงการวิจัยย้ายมาเก็บในแฟ้ม 
  โครงการที่แจ้งปิดแล้ว 
  (6.2.1) เก็บเอกสารโครงการวิจัยที่แจ้งปิดโครงการ ใสตู่้โครงการทีแ่จ้งปิดแล้วในปีท่ีแจ้งปิดเป็น 
  ระยะเวลา 3 ปี ภายหลังจากการวิจัยเสร็จสิ้นสมบรูณ์แล้ว  
  (6.2.2) จัดท าตารางโครงการวจิัยที่แจ้งปิด ระบุรหสัโครงการวิจัย เพื่อการตรวจสอบและสะดวก 

 ในการสืบค้นข้อมลู 
  (7) เก็บแฟ้มเอกสารโครงการวิจัยในห้องที่ปลอดภัย และจ ากัดผู้เข้าถึงข้อมูล 
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 5.4 ระยะเวลาที่ต้องเก็บรักษาเอกสาร 
   คณะกรรมการฯ จะเก็บรักษาเอกสารตามข้อ 5.1-5.2 ไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการด าเนินงานส าหรับ 
 เอกสารที่เกีย่วข้องกับโครงการวิจยั จะเก็บรักษาไว้ในส านักงานตลอดระยะเวลาด าเนินงานของโครงการวิจัย 
 จนกว่าจะสิ้นสุดการวิจัยแล้วเป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปี จากนั้นเข้าสู่ขัน้ตอนการท าลายเอกสาร 
 5.5 มาตรการการรักษาความลับของข้อมลู Hard Copy, Electronic File และวิธีการท าลาย 
 การเข้าถึงข้อมูลและวิธีการท าลายข้อมูล มีวิธีการดังต่อไปนี้ คือ 
 (1) ข้อมูลที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่แล้วเสร็จ จะเก็บไว้ในตูเ้ก็บเอกสาร 
 (2) ข้อมูลที่ได้รับการพิจารณาเสรจ็สิ้นกระบวนการแล้ว คือ แจ้งผลการพิจารณารับรอง และออกเอกสาร

รับรองโครงการ (COA) แล้ว ข้อมูลจะถูกเก็บไว้ในแฟ้มโครงการที่ผ่านการรับรองเรียงตามรหสั
โครงการวิจัย และเก็บในตู้เอกสารที่เสนอขอรับรองในปีนั้น 

 (3) ข้อมูลที่แจ้งปิดโครงการแล้วจะแยกเก็บไว้ในตู้เก็บเอกสารที่แจ้งปิดโครงการ เป็นเวลา 3 ปี เมื่อครบเวลา 
3 ปีแล้ว เจ้าหน้าท่ีท าสรุปรายชื่อโครงการวิจัยเสนอขออนุมัติจากประธานฯ เพื่อท าลายข้อมูลเอกสาร
ด้วยเครื่องย่อยเอกสาร 

 (4) ข้อมูลในHard drive ของคอมพิวเตอร์ หรือ external hard drive จะแยกตามปีท่ีเสนอขอรับรอง ระบุ
รหัสโครงการวิจยั จะมผีู้ที่เข้าถึงขอ้มูล คือ เจ้าหน้าท่ี และเก็บไว้เปน็เวลา 3 ปี หลังจากนั้นจะด าเนินการ
ท าลายด้วยเครื่องท าลายข้อมูล 

 (5) ข้อมูลที่เป็น Electronic file จะเก็บไว้ใน Computer ผู้ที่จะเขา้ถึงข้อมูล คือ เลขานุการฯ/เจ้าหน้าท่ีฯ 
โดยการใช้รหัสผ่าน (Password) โดยจะมีการ Back up ข้อมูลทุกเดอืน ลงใน External Disk ซึ่งเก็บไว้
คนละสถานท่ีนอกส านักงานจรยิธรรมฯ ปัจจุบันอยู่ในความรับผดิชอบของเลขานุการ 

 
ขั้นตอนการท าลายเอกสารโครงการวิจัย 

 
 

  

 

  

 

5.6 วิธีด าเนินการในการท าลายเอกสารเมื่อครบวาระ 

 5.6.1) เอกสารที่ไม่ใช้และไมต่้องเก็บ 
 (1) ส าเนาเอกสารโครงการวิจัย และเอกสารประกอบอ่ืน ๆ ทั้งหมดที่รวบรวมหลังเสร็จสิ้นการ 
  ประชุมคณะกรรมการฯ 

จัดท าตารางสรุปรายชื่อโครงการวจิัยท่ีแจ้งปิดโครงการแล้ว ครบ 3 ปี 

 

ท าบันทึกขออนุมัติท าลายเอกสารเสนอประธานฯ ลงนาม 

 

ดึงเอกสารจากแฟ้มโครงการ และท าลายเอกสารโครงการวิจยัด้วยเครื่องย่อยเอกสาร 
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 (2) ส าเนาเอกสารโครงการวิจัย และเอกสารประกอบอ่ืน ๆ ที่พิจารณาแบบ Expedited Review  
  แล้ว ฉบับที่ส่งให้กรรมการฯ ทบทวน เจ้าหน้าท่ีฯ ท าการรวบรวมเพื่อท าลายโดยการย่อย
เอกสาร 
 5.6.2) การท าลายเอกสารโครงการที่แจ้งปิดทุกโครงการ จะถูกดึงออกจากแฟ้มโครงการตามปีท่ีแจ้งปดิ 
  โครงการ โดยจะถูกเก็บรักษาไว้เปน็ระยะเวลา 3 ปี และเมื่อเก็บครบ 3 ปีแล้ว หลังจากนั้นจะเข้าสู่ 
  ขั้นตอนการท าลาย ดังน้ี 

(1) เลขานุการฯ/ เจ้าหน้าท่ีฯ สืบค้นข้อมูลรายชื่อโครงการวิจยัที่แจง้ปิดโครงการครบ 3 ปี จาก
ฐานข้อมูลโครงการวิจัย 

 (2) เลขานุการฯ/ เจ้าหน้าที่ฯ ท าตารางสรุปรายชื่อโครงการวิจยัที่แจ้งปิดโครงการแล้วครบ
ระยะเวลา 3 ป ี

 (3) เลขานุการฯ/ เจ้าหน้าที่ฯ ท าจดหมายขออนุมตัิท าลายเอกสาร เสนอประธานฯ ผู้ที่ประธานฯ 
มอบหมาย ลงนาม 

 (4) เลขานุการฯ/ เจ้าหน้าที่ฯ ด าเนินการท าลายเอกสารโครงการวิจยัตามรายชื่อโครงการวิจัยที่
ได้รับอนมุัติท าลาย  

  ด้วยเครื่องท าลายข้อมูล 
 (5) เก็บแบบบันทึกข้อความอนุมัติท าลายเอกสารเพื่อตรวจสอบ 
6. ค านิยาม 
 โครงการวิจัยท่ีก าลังด าเนินการ  โครงการวิจัยที่ก าลังด าเนินการคดัเลือก หรือตดิตามอาสาสมัคร  
      (Active File) ตามทีร่ะบุในโครงการวิจัยที่ได้รับการพิจารณา 
      อนุมัต ิ
 เอกสาร    เอกสารที่มีข้อมลูบันทึกในกระดาษโทรสาร ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  
      (เช่น อีเมลล)์ เทป วีดีโอ หรือ CD  
 
7. เอกสารอ้างอิง 
ICH: Good Clinical Practice Guideline/ กองควบคุมยา ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
  กระทรวงสาธารณสุข, 2543 
แนวทางจริยธรรมการท าวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ.2550 ชมรมจริยธรรมการท าวิจัยในคนใน 
  ประเทศไทย กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. 
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 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

RSU-ERB 20/1.0 
การติดต่อสื่อสาร 

Communication Record 
 

บทที่ 20 
การติดต่อสื่อสาร 

Communication Record 
1. วัตถุประสงค ์
 เพื่อเป็นแนวทางส าหรับ ประธานฯ/ เลขานุการฯ/ ผู้ที่ประธานฯ มอบหมายและเจ้าหน้าท่ีฯ ในการตดิต่อ 
สื่อสารกับผู้วิจัย ผู้ให้ทุน อาสาสมคัรที่เข้าร่วมโครงการวิจัย และสถาบันอ่ืนๆ 
2. ขอบเขต 
 วิธีการด าเนินการมาตรฐานครอบคลุมการติดต่อสื่อสารทุกประเภท กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย
ทุกภาคส่วน 
3. ความรับผิดชอบ 
 เมื่อมีการติดต่อสื่อสารผู้ทีม่ีส่วนเกีย่วข้องกับโครงการวิจัยทุกภาคส่วน การด าเนินงานของคณะกรรมการฯ 
และเลขานุการฯ/เจ้าหน้าท่ีฯ ใช้บนัทึก จดหมาย โทรศัพท์ เป็นลายลักษณ์อักษร แต่ในกรณเีร่งด่วนอาจใช้โทรศัพท์ 
จดหมายอเิล็กทรอนิกส์ก่อน แล้วตามด้วยเอกสารที่เป็นลายลักษณอ์ักษร แล้วแต่กรณี 
4. แผนภูมิขั้นตอนการด าเนินงานและผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตอน การด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 การติดต่อสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับผู้วจิัย 

และผูเ้ข้ารวมการวิจัย 
 

เลขานุการฯ/ผู้ที่ประธานฯ 
มอบหมาย และเจ้าหน้าท่ี 

2 ข้อความในจดหมาย / หนังสือ 
 

เลขานุการฯ/ ผู้ที่ประธานฯ 
มอบหมาย และเจ้าหน้าท่ี 

3 การแจกจ่ายจดหมาย / หนังสือ เลขานุการฯ/ เจ้าหน้าที่ฯ 
5. ขั้นตอนด าเนินการ 
 5.1 วิธีการติดต่อสื่อสาร 

(1)  วิธีการติดต่อสื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษร อาจท าได้หลายวิธี ได้แก่ การเขียนด้วยลายมือ         
การพิมพ์ หรือการพิมพ์เก็บไว้ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

(2)  ในกรณีเร่งด่วนท่ีเกี่ยวข้องกับความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัคร จะติดต่อโดย
โทรศัพท์ โทรสาร หรือ อีเมลล์ ควรบันทึกประเด็นส าคัญในฐานข้อมูลโครงการวิจัย 

 5.2 ข้อความในจดหมาย / หนังสือ 
เอกสารที่ใช้ติดต่อสื่อสาร ควรประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี ้
(1)  วันท่ีติดต่อสื่อสาร 
(2)  ข้อมูลเกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย ได้แต่ รหัสโครงการวิจัย ช่ือโครงการวิจัย ช่ือผู้วิจัย เป็นต้น 
(3)  ช่ือผู้ที่ติดต่อด้วย พร้อมท้ังที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ หรือ อีเมลล์ 
(4)  สรุปข้อมูลที่ต้องการติดต่อสื่อสาร 
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 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

RSU-ERB 20/1.0 
การติดต่อสื่อสาร 

Communication Record 
(5) แผนการติดตามผล (ถ้ามี) 
(6) ลงนามโดยประธานฯ หรือผู้ที่ประธานฯ มอบหมาย ด้วยลายมือช่ือ 

5.3 การแจกจ่ายจดหมาย / หนังสือ 
เมื่อเตรียมเอกสาร / หนังสือ ติดตอ่สื่อสารแล้ว ท าส าเนาเอกสารเพือ่แจกจ่าย หรือเก็บไว้ ดังนี้ 
(1)  เก็บไว้กับแฟ้มโครงการวิจัยนั้นๆ และแฟ้มการออกเชยที่จดหมายติดต่อ 
(2)  แจกจ่ายให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

6. เอกสารอ้างอิง 
ICH: Good Clinical Practice Guideline/ กองควบคุมยา ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง

สาธารณสุข พิมพ์ครั้งท่ี 6 นนทบุรี กองควบคุมยา ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง
สาธารณสุข, 2543 

แนวทางจริยธรรมการท าวิจัยในประเทศไทย พ.ศ.2550  ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนประเทศไทย กรุงเทพ: 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551 
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 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 
มหาวิทยาลัยรังสิต RSU-ERB 

21/1.0 การประชุมเร่งด่วน/พิเศษ 
Urgent/Special Meeting 

 

บทที่ 21 

การประชุมเร่งด่วน/พิเศษ 

Urgent/Special Meeting 
 

1. วัตถุประสงค ์
 1.1 เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนนิการประชุมกรณีฉุกเฉิน/พิเศษ 
 1.2 เพื่อเป็นแนวทางในการทบทวน พิจาณา และใหค้วามเห็น ในเรือ่งต่างๆ  
      ของการประชุมกรณีฉุกเฉิน/พิเศษ 
2. ขอบเขต 
 วิธีการด าเนินการมาตรฐานครอบคลุมกรณีเร่งด่วน / พิเศษ ส าหรับเรื่องต่างๆ ท่ีต้องการพิจารณาโดย
คณะกรรมการฯ นอกเหนือจากการประชุมตรมปกติ 
3. ความรับผิดชอบ 
 ประธานฯ รองประธานฯ ผู้ที่ประธานฯมอบหมาย เป็นผูเ้รียกประชุมกรณเีร่งด่วน 
 
4. แผนภูมิขั้นตอนการด าเนินงานและผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตอน การด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 เมื่อเกิดเหตุการณไ์ม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรง                 

และไม่คาดคิดมาก่อน (Unexpected) หรือการตาย
เกิดขึ้นกับอาสาสมัคร หรือเกตุจ าเป็นอ่ืน 

 

ประธานฯ/ รองประธานผู้ที่
ประธานมอบหมาย 

2 ระหว่างการประชุมคณะกรรมการฯ 
 

ประธานฯ/ คณะกรรมการ และ
เลขานุการฯ 

3 ภายหลังการประชุมคณะกรรมการฯ  
และการเก็บเอกสาร 

เลขานุการฯ/เจ้าหน้าท่ีฯ 

5. ขั้นตอนด าเนินการ 
 5.1 ก่อนการประชุมคณะกรรมการฯ 

(1)  การประชุมกรณีฉุกเฉิน/พิเศษ จะกระท าได้ในกรณีใดกรณีหนึ่งที่เกิดขึ้นภายในส่วนงานที่
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ก ากับดูแล ดังนี้ 

(1.1) มีเหตุไม่พึงประสงค์ชนิดร้านแรง และไม่คาดคิดมาก่อน (Unexpected) หรือการตาย
เกิดขั้นกับอาสาสมัครที่เข้ารวมโครงการวิจัย 

(1.2) เรื่องที่ต้องการพิจารณาเร่งด่วน เนื่องจากมีผลกระทบต่อชุมชน หรือเศรษฐกิจ หรือ
ความมั่นคงของชาติ 

(1.3) น าแจ้งที่ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณา และลงมติ 
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 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 
มหาวิทยาลัยรังสิต RSU-ERB 

21/1.0 การประชุมเร่งด่วน/พิเศษ 
Urgent/Special Meeting 

5.2 ระหว่างการประชุมคณะกรรมการ 
(1)  การประชุมกรณีเร่งด่วน/พิเศษ โดยประธานฯ เชิญรองประธานฯ เลขานุการฯ และกรรมการฯ 
     ที่เกี่ยวข้อง 
(2)  การประชุมกรณีฉุกเฉิน/พิเศษ ต้องปฏิบัติตามวิธีด าเนินมาตรฐานในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

เลขานุการฯ/ เจ้าหน้าที่ฯ จะต้องบันทึกรายงานการประชุม 
5.3 การแจกจ่ายจดหมาย / หนังสือ 

หลังการประชุมกรณีเร่งด่วน/พิเศษ เจ้าหน้าที่ฯ ต้องจัดเก็บเอกสาร และปฏิบตัิตามวิธดี าเนินการ
มาตรฐานในเรื่องต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 
เอกสารอ้างอิง 
ICH: Good Clinical Practice Guideline/ กองควบคุมยา ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง

สาธารณสุข พิมพ์ครั้งท่ี 6 นนทบุรี กองควบคุมยา ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง
สาธารณสุข, 2543 

แนวทางจริยธรรมการท าวิจัยในประเทศไทย พ.ศ.2550  ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนประเทศไทย กรุงเทพ: 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551 

 
  



 

137 

 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

RSU-ERB 22/1.0 
การตรวจเยี่ยมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 

Survey and Audit of the ERB 
 

บทที่ 22 

การตรวจเย่ียมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 

Survey and Audit of the ERB 
 

1. วัตถุประสงค ์
 เพื่อเป็นแนวทางในการเตรยีมรับการเยี่ยมส ารวจ และตรวจเยี่ยมการท างานของคณะกรรมการฯ 
2. ขอบเขต 
 วิธีการด าเนินการมาตรฐานครอบคลุมการเตรียมตัวของคณะกรรมการฯ และเจ้าหนา้ที่ เพื่อรับการตรวจ
เยี่ยมเพื่อรับรองมาตรฐานการด าเนินงานของคณะกรรมการฯ จากการเยี่ยมส ารวจจากหน่วยงานภายใน และการ
ขอรับการเยีย่มส ารวจจากภายนอก 
3. ความรับผิดชอบ 
 ประธานฯ ผู้ที่ประธานฯ มอบหมาย แจ้งเรื่องต่อที่ประชุมคณะกรรมการฯ ถึงการขอรับการตรวจเยี่ยมเพื่อ
รับรองคุณภาพจากหน่วยงานหรือองค์กรที่ให้การรับรองคุณภาพการท างาน ของคณะกรรมการจริยธรรมฯ จาก
หน่วยงานภายนอก และการเยี่ยมส ารวนจากหน่วยงานภายใน ประธานฯ/เลขานุการฯ/ ผู้ที่ประธานมอบหมาย และ
เจ้าหน้าท่ีฯ ต้องปฏิบัติงานตามแนวทางที่ระบใุนวิธีด าเนินการมาตรฐาน และเตรียมพร้อมในการขอรับการตรวจเยี่ยม 
4. แผนภูมิขั้นตอนการด าเนินงานและผู้รับผิดชอบ 
 4.1 การเย่ียมส ารวจจากหน่วยงานภายใน 

ขั้นตอน การด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 แจ้งเรื่องการขอเยี่ยม 

 
ประธานฯ/ คณะกรรมการฯ/ 

เลขานุการ 
2 เตรียมรับการเยีย่ม 

 
ประธานฯ/ คณะกรรมการฯ/ 

เลขานุการ 
3 รับการเยี่ยม 

 
ประธานฯ/ คณะกรรมการฯ/ 

เลขานุการ 
4. รับทราบรายงานการเยี่ยม 

 
ประธานฯ/ คณะกรรมการฯ/ 

เลขานุการ 
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 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

RSU-ERB 22/1.0 
การตรวจเยี่ยมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 

Survey and Audit of the ERB 
 

4.2 การเย่ียมส ารวจจากหน่วยงานภายนอก 
ขั้นตอน การด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 ขอรับการขอตรวจเยี่ยม 
 

ประธานฯ/ คณะกรรมการฯ/ 
เลขานุการ 

2 รับแจ้งเรื่องการขอเยี่ยม 
 

เลขานุการฯ/เจ้าหน้าท่ีฯ 

3 เตรียมรับการตรวจเยี่ยม 
 

ประธานฯ คณะกรรมการฯ และ
เลขานุการฯ/เจ้าหน้าท่ีฯ 

4. รับการตรวจเยีย่ม 
 

ประธานฯ คณะกรรมการฯ และ
เลขานุการฯ/เจ้าหน้าท่ีฯ 

5. รับทราบรายงานการตรวจเยี่ยม 
 

ประธานฯ คณะกรรมการฯ และ
เลขานุการฯ/เจ้าหน้าท่ีฯ 

6. ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
 

คณะกรรมการฯ และเลขานุการฯ/
เจ้าหน้าท่ี 

7. การเก็บรักษารายงานสรุปผลการตรวจเยีย่ม เลขานุการฯ/เจ้าหน้าท่ีฯ 
5. ขั้นตอนด าเนินการ 
 5.1 การเย่ียมส ารวจจากหน่วยงานภายใน 

 (1)  คณะกรรมการฯ เห็นชอบกับการขอเยี่ยมส ารวจภายใน 
(2)  คณะกรรมการฯ ก าหนดช่วงเวลาที่จะให้เยี่ยมส ารวจจากหน่วยงานภายใน และเจ้าข้ อมูล                     

กลับหน่วยงาน 
(5.1.1)  รับแจ้งการเย่ียมส ารวจ 
 ประธานฯ หรือผู้ที่ประธาน มอบหมาย รับทราบการขอเข้าเยี่ยมส ารวจจาก

หน่วยงานภายใน และแจ้งให้คณะกรรมการฯ ทราบ 
(5.1.2)  เตรียมรับการตรวจเย่ียม 
  1)  จัดท าข้อมูลประกอบการเยี่ยมส ารวจภายใน 
  2)  จัดท าก าหนดการ และเตรียมจองห้องประชุม 
  3)  ทบทวนวิธีด าเนินการมาตรฐานของคณะกรรมการฯ 

4)  ตรวจสอบความครบถ้วนของแฟ้มเอกสารโครงการวิจัย การจัดเก็บแฟ้ม 
แฟ้มประวัติคณะกรรมการฯ ประวัติเจ้าหน้าที่ฯ ประกาศนียบัตรอบรม 
รายงานการประชุม ฯลฯ 

5)  เตรียมเอกสารโครงการ ห้องประชุม และโสตทัศนูปกรณ์ 
6)  เตรียม Power Point รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการฯ 
7)  เตรียมเอกสารโครงการวิจัย ที่คณะผู้เยี่ยมส ารวจจากหน่วยงานภายใน

คัดเลือกเพื่อตรวจสอบ 
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(5.1.3)  การรับการตรวจเย่ียมจากคณะผู้เยี่ยมส ารวจจากหน่วยงานภายใน 

1)  ประธานฯ และเลขานุการฯ/เจ้าหน้าท่ีฯ ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมส ารวจจาก
หน่วยงานภายในมายังห้องประชุมที่จัดเตรียมไว้ 

2)  คณะกรรมการฯ และเลขานุการฯ/เจ้าหน้าท่ีฯ เข้าร่วมในพิธีเปิด 
3)  เริ่มการประชุม โดยคณะผู้เยี่ยมส ารวจจากหน่วยงานภายใน แจ้ง

วัตถุประสงค์และระบุสิ่งท่ีต้องการเยี่ยมส ารวจภายใน 
4)  เลขานุการฯ/เจ้าหน้าที่ฯ น าคณะผู้เยี่ยมส ารวจจากหน่วยงานภายใน 

มายังห้องประชุมเล็กเพื่อแบ่งกลุ่มในการตรวนสอบเอกสาร คือ แนวทาง
ด าเนินงานมาตรฐาน (SOPs) แฟ้มเอกสารโครงการวิจัย แฟ้มประวัติ
คณะกรรมการฯ ประวัติเจ้าหน้าที่ฯ ประกาศนียบัตรอบรม รายงานการ
ประชุม 

5)  ประธานฯ คณะกรรมการฯ และเลขานุการฯ/เจ้าหน้าที่ฯ ให้สัมภาษณ์
คณะผู้เยี่ยมส ารวจจากหน่วยงานภายใน 

6)  เตรียมห้องประชุมและเอกสารประกอบ ส าหรับการสังเกตการณ์การ
ประชุมคณะกรรมการฯ ให้คณะผู้เยี่ยมส ารวจจากหน่วยงานภายใน 

7)  วันปิดการเยี่ยมส ารวจภายใน คณะผู้เยี่ยมส ารวจจากหน่วยงานภายใน 
แจ้งผลการเยี่ยมส ารวจภายใน จุดอ่อน จุดแข็ง และข้อเสนอแนะ 

8)  ประธานฯ คณะกรรมการฯ และเลขานุการฯ/เจ้าหน้าที่ฯ และบันทึกขอ
เสนอแนะ 

9)  คณะผู้เยี่ยมส ารวจจากหน่วยงานภายใน ส่งรายงานผลการเยี่ยมส ารวจ
ภายในและประกาศนียบัตรรับรองการเยี่ยมส ารวจภายใน ให้กับ
คณะกรรมการฯ 

 (5.1.4)  การเก็บรักษารายงานสรุปผลการตรวจเย่ียม 
เลขานุการฯ/เจ้าหน้าที่ฯ เก็บรักษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเยี่ยมส ารวจ

ภายใน ในแฟ้ม “การเยี่ยมส ารวจจากหน่วยงานภายในของคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคน” 

 5.2 การขอรับการเย่ียมส ารวจจากหน่วยงานภายนอก 
(1)  เลขานุการฯ เห็นชอบกับการขอรับการตรวจเยี่ยมจากองค์กรระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 

(Sidcer-Fercap Recosnition Programme) และขออนุมัติอธิการบดีฯ/รองอธิการบดี เพื่อ
ขอรับการตรวจเยี่ยม 

(2)  เลขานุการฯ ก าหนดช่วงเวลาที่จะขอรับการตรวจเยี่ยม และด าเนินการติดต่อองค์กรระดับชาติ 
หรือระดับนานาชาติ (Sidcer-Fercap Recosnition Programme) เพื่อขอรับการตรวจเยี่ยม 

5.2.1)  รับแจ้งการตรวจเย่ียม 
  ประธานฯ รับทราบก าหนดการตรวจเยี่ยม จากคณะกรรมการตรวจเยี่ยมจากหน่วยงาน
ภายนอก และแจ้งให้คณะกรรมการฯ ทราบ 
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5.2.2)  เตรียมรับการตรวจเย่ียม 
 1) ศึกษาข้อก าหนดของการเยี่ยมส ารวจ เพื่อรับรองมาตรฐานการด าเนินการของ

คณะกรรมการฯ 
 2)  ด าเนินการตามข้อก าหนดเพื่อเตรียมรับการตรวจเยี่ยม 
 3)  ทบทวนวิธีด าเนินการมาตรฐาน 
 4)  ตรวจสอบความครบถ้วนของแฟ้มเอกสารโครงการวิจัย การจัดเก็บแฟ้ม แฟ้มประวัติคณะ

กรรมการฯ ประวัติเจ้าหน้าท่ีฯ ประกาศนียบัตรอบรม แฟ้มรายงานการประชุม ฯลฯ 
 5)  เตรียมเอกสาร ห้องประชุม และโสตทัศนูปกรณ์ 
 6)  เชิญผู้บริหารสถาบันฯ เข้าร่วมในพิธีเปิด และรับฟังข้อสรุปจากการตรวจเยี่ยมส ารวจ 
5.2.3)  การรับการตรวจเย่ียมจากคณะกรรมการตรวจเย่ียม 
 1)  ประธานฯ เลขานุการฯ/เจ้าหน้าท่ีฯ ต้อนรับและน าผู้บริหารสถาบันฯ และคณะกรรมการ

ตรวจเยี่ยมมายังห้องประชุมที่เตรียมไว้ 
 2)  คณะกรรมการฯ และเลขานุการฯ/เจ้าหน้าท่ีฯ เข้าร่วมในพิธีเปิด 
 3)  เริ่มการประชุม โดยคณะกรรมการตรวจเยี่ยมจากหน่วยงานภายนอก แจ้งวัตถุประสงค์

และระบุสิ่งท่ีต้องการตรวจเยี่ยมและทบทวน 
 4)  เลขานุการฯ/เจ้าหน้าที่ฯ น าคณะกรรมการตรวจเยี่ยมจากหน่วยงานภายนอก มายังห้อง

ประชุมเล็ก เพื่อแบ่งกลุ่มในการตรวจเอกสาร คือแนวทางการด าเนินงานมาตรฐาน 
(SOPs) แฟ้มเอกสารโครงการวิจัย แฟ้มประวัติคณะกรรมการฯ ประวัติ เจ้าหน้าที่ 
ประกาศนียบัตรอบรม รายงานการประชุม 

 5)  ประธานฯ คณะกรรมการฯ และเลขานุการฯ ให้สัมภาษณ์คณะกรรมการตรวจเยี่ยมและ
ตอบค าถามของคณะกรรมการตรวจเยี่ยม ด้วยความสุภาพ ชัดเจน และตรงตามความจริง 

 6)  ค้นหาและจัดเตรียมข้อมูลหรือเอกสารที่กรรมการตรวจเยี่ยมร้องขอ 
 7)  เตรียมห้องประชุมและเอกสารประกอบ ส าหรับการสังเกตการณ์การประชุม

คณะกรรมการฯ ให้คณะผู้เยี่ยมส ารวจจากหน่วยงานภายนอก 
 8)  ประธานฯ เลขานุการฯ เจ้าหน้าท่ีฯ บันทึกค าวิจารณ์และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

ตรวจเยีย่ม 
5.2.4)  การปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง 
 1)  ประธานฯ น าเสนอรายงานสรุปผลการตรวจเยี่ยมในที่ประชุมคณะกรรมการฯ 
 2)  คณะกรรมการฯ อภิปรายเพื่อหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ 
  ผู้ตรวจเยี่ยม 
 3)  เขียนแผนการด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจเยี่ยม ภายใน

ระยะเวลาที่เหมาะสม 
 4)  ส่งแผนด าเนินการแก้ไขเพื่อให้คณะกรรมการตรวจเยี่ยมฯ รับรอง 
 5)  จัดท าแผนด าเนินงานในการแก้ไขตามที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการตรวจเยี่ยมฯ 

มาด าเนินการ 
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5.2.5)  การเก็บรักษางานสรุปผลการตรวจเย่ียม 
  เลขานุการฯ/เจ้าหน้าที่ฯ  เก็บรักษาเอกสารที่ เกี่ยวข้องกับการตรวจเยี่ยมของ

คณะกรรมการตรวจสอบในแฟ้ม “การเยี่ยมส ารวจ” 
6.  ค านิยาม 

การตรวจเย่ียม (Audit)  การประเมินการท างานของคณะกรรมการฯ พิจารณาโครงการวิจัยอย่าง
เป็นระบบ เพื่อตรวจสอบว่าการพิจารณาอนุมัติโครงการการวิจัยเป็นไป
อย่างถูกต้องตามวิธีด าเนินการมาตรฐานที่ก าหนดและเป็นไปตามหลัก
จริยธรรม ได้แก่ การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดีของ Conference on 
Harmonization (ICH) Good Clinical Practice หรือ ICH-GCP 

คณะกรรมการตรวจเย่ียม คณะกรรมการที่มีสิทธิ และอ านาจหน้าท่ีในการตรวจสอบการพิจารณาด้าน
จริยธรรมเกี่ยวกับโครงการวิจัย 

7. เอกสารอ้างอิง 
ICH: Good Clinical Practice Guideline/ กองควบคุมยา ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง

สาธารณสุข พิมพ์ครั้งท่ี 6 นนทบุรี กองควบคุมยา ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง
สาธารณสุข, 2543 

แนวทางจริยธรรมการท าวิจัยในประเทศไทย พ.ศ.2550  ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนประเทศไทย กรุงเทพ: 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551 

Assessment and Recognition Process: Self Assessment of Ethics Committee 
(EC/ERB). SIDCER Recognition Programme. http://www.fercap-sidcer.org/recog.php 
(Accessed 30 November 2014) 
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(ส่วนมหาวิทยาลัยรังสิต) .......................................................... 

โทร. ........................... โทรสาร ............................ 

รหัสโครงการ  ..........................................    

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

เรื่อง ขอเสนอโครงการวิจัยขอรับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนมหาวิทยาลัยรังสิต (RSU - ERB) 

เรียน        คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ผ่านผูบ้ังคบับัญชา 
 

  ด้ ว ย ข้ า พ เ จ้ า  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  หั ว ห น้ า โ ค ร ง ก า ร วิ จั ย เ รื่ อ ง 
“................................................................................................................................” ขอส่งโครงการวิจัยเพื่อพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยใน
คนจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยรังสิต (RSU - ERB) โดยได้แนบเอกสารประกอบ การพิจารณา ดังนี้ 
 

1. แบบเสนอโครงการวิจัย ต้นฉบับ 1 ชุด ส าเนา 1 ชุด และไฟล์อีเมล์  มี      ไม่มี 
2. โครงร่างวิจัยต้นฉบับ 1 ชุด ส าเนา 1 ชุด และไฟล์อีเมล ์  มี      ไม่ม ี
3. เอกสารช้ีแจงผู้เข้าร่วมการวิจัย   มี      ไม่ม ี
4. หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัยฯ  มี      ไม่ม ี
5. ประวัติส่วนตัว ต าแหน่ง สถานที่ท างาน และผลงานของหัวหน้าโครงการ  มี      ไม่ม ี
6. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล เช่น แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แนวทางการสัมภาษณ์หรือสังเกต   มี      ไม่ม ี
7. แบบบันทึกข้อมูล  มี      ไม่ม ี
8. เอกสารหรือส่ือที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์โครงการวิจัย (ถ้ามี)  2 ชุด  มี      ไม่ม ี
9. ส าเนาบันทึกการขออนุญาตเก็บข้อมูลหรือขอใช้สถานที่  มี      ไม่ม ี
10. เอกสารทดลองยาทางคลินิก  มี      ไม่ม ี
*เอกสารตัวจริง 1 ชุด ส าเนา 1 ชุด และเอกสารทั้งหมดส่งมาทาง E-mail: rsuethics@rsu.ac.th 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  
                                                                                                                 ลงช่ือ   ......................................................................... 
                                                                                                                              (......................................................................)  
                                                         (หัวหน้าโครงการวิจัย) 
เรียน  ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยรังสิต 

          โปรดพจิารณาด าเนินการ 

ลงช่ือ   ....................................................................................         
            (..................................................................................)     
                    (หัวหน้าภาค/หัวหนา้หลักสูตร) 

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

 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
ผู้รับเอกสาร.................................................................................... 
วันที่รับเอกสาร........../........../............ 
คัดกรองโครงการ   Exemption Review  Expedited Review   Full Board Review 

คณะกรรมการพิจารณา 1..........................................................................................วันที่ส่ง........../........../............ 
         2..........................................................................................วันที่ส่ง........../........../........... 
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ค ำชี้แจง  ขอให้อ่านค าแนะน าอยา่งละเอียดก่อนกรอกข้อมูลในแตล่ะข้อ 
 ขอให้ลบข้อความ ค าช้ีแจง / ข้อแนะน าในการเขียน (อักษรตัวเอน) ออกจากเอกสารให้เรียบร้อย 
 ขอใหผู้้วิจัยจัดท าเนื้อหาในแบบเสนอให้ครบทุกข้อ และสอดคล้องกับโครงการวิจัยที่ออกแบบไว้  
 หากข้อใดไมเ่กี่ยวข้องขอให้ระบวุ่า “ไม่เกี่ยวข้อง”       

กรณีที่ในบางหัวข้อมีรายละเอียดของเนื้อหามาก ขอให้สรุปสาระส าคัญลงในแบบเสนอโครงการฯ และแจ้งต าแหน่งของ
รายละเอียดในโครงร่างวิจัย (Protocol) โดยระบุหัวข้อและหน้า  

 

1. ชื่อโครงการวิจัย  (ภาษาไทย) ________________________________________________________________________ 
  Title of protocol (ภาษาอังกฤษ) _____________________________________________________________________ 
2. ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย (ภาษาไทย) __________________________________________________________________  
 Title of investigator (ภาษาอังกฤษ) __________________________________________________________________ 

 สถานภาพ ❏ อาจารย์ สังกัด ____________________________________________________________________ 

   ❏ บุคลากรอ่ืนๆ ระบุ ต าแหน่ง และสังกัด__________________________________________________

  ❏ นักศึกษา คณะ ______________________________________ ระดับ ❏ป.ตรี ❏ ป.โท ❏ ป.เอก 
 สถานที่ท างาน/สถานที่ติดต่อ _______________________________________________________________________ 
 หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก _________________________________________________________________ 
 E-mail address: _____________________________________________________________________________ 
 (กรุณาส่งแบบประวัติ หรือ curriculum vitae ร่วมด้วย) 

2.1 ประสบการณ์และการฝึกอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยในคน 
จ านวนโครงการวิจัยภายใต้การดูแลของผู้วิจัยในช่วงนี้_______โครงการ  
จ านวนผู้ร่วมวิจัย/อาสาสมัครที่อยู่ในความดูแลและต้องติดตามช่วงนี้รวมทั้งหมด_______คน  

❏ผู้วิจัยเคยผ่านการอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยในคนคร้ังล่าสุด เมื่อปี พ.ศ.______________  

❏ผู้วิจัยยังไม่เคยได้รับการอบรม แต่วางแผนจะพัฒนาศักยภาพทีมวิจัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ดังนี้    
 

 
2.2 การมีส่วนได้ส่วนเสียของผู้วิจัยกับแหล่งสนับสนุนทุนวิจัย/ยาวิจัย/เครื่องมือวิจัย  

❏ ไม่มี   ❏ มี ระบุ______________________________________________________________ 
3. ชื่อผู้วิจัยร่วม  (ระบุทัง้ภาษาไทย, อังกฤษ, สังกัด, สถานที่ติดตอ่ หมายเลขโทรศัพท์ และ e-mail address  และกรุณาใส่ข้อมูลของผู้วิจัย

ร่วมทุกคนพร้อมส่งแบบประวัติ หรือ curriculum vitae ร่วมด้วย ) 
 

 

RSU-ERB ………..…. /………….….…. 
วันประชุม........./........../.........  วาระ................... 
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4. แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย (Funding) 

❏ ไม่มีทุน  

❏ อยู่ระหว่างการขอทุน โปรดระบุแหล่งทุน____________________________________________________________ 

❏ มีทุน*  ❏ ภายในมหาวิทยาลัย โปรดระบุ___________________________________________________ 

  ❏ ภายนอกมหาวิทยาลัย โปรดระบุ_________________________________________________ 
* ขอให้แจ้งว่าอยู่ในขั้นตอนใดของการขอทุน หลังจากได้รบัทนุแล้วขอให้แนบหลักฐานการอนุมัตทิุนด้วย 

5. หลักการและเหตุผลท่ีต้องท าวิจัย ( อธิบายสรุปสาระส าคัญ และแจ้งหน้าในร่างโครงการเพื่อดรูายละเอียด  ) 
 

 
 

6. วัตถุประสงค์ของการวิจัย ( อธิบายสรุปสาระส าคัญ และแจ้งหน้าในร่างโครงการเพื่อดูรายละเอยีด  ) 
 

 
7. การออกแบบการวิจัย 

7.1 ชนิดของโครงการวิจัย  (โปรดท าเครื่องหมาย )  (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อเลือก) 

❏   งานวิจัยทางคลินิก และชีวการแพทย์ (Clinical Research/ Biomedical)  
❏ Drug trial phase _____________ ระบุชื่อยาที่ท าวิจัย ____________________________ 
❏ Procedural / interventional study ระบุ ______________________________________________ 
❏ Pilot study 
❏ อ่ืนๆ โปรดระบุ _________________________________________________________ 

 ❏ Epidemiological Research;  
  ❏Retrospective review  ❏ Surveillance  ❏ Monitoring  
  ❏other, please specify ____________ 

❏   Repository (using stored materials: cells, tissue, and fluid) 
❏   งานวิจัยด้านการศึกษาพฤติกรรมและสังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ทั่วไป ประยุกต์  
❏ งานวิจัยสังเกตเชิงพรรณนา  (Observational Descriptive study)     
❏  งานวิจัยการทดลอง (Experimental study)  
❏  การวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research)  
 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory action research) 
 งานวิจัยเชิงส ารวจ ที่ใช้แบบสอบถาม  สัมภาษณ์ อภิปรายกลุ่ม  ฯลฯ 
❏ อ่ืนๆ โปรดระบุ _________________________________________________________ 

 
7.2 การคัดเลือกผู้เข้าร่วมวิจัย (Subject selection and allocation) ประกอบด้วย 
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7.2.1 เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมวิจัย (Inclusion criteria) ______________________ 
7.2.2 เกณฑ์การคัดออกผู้เข้าร่วมวิจัย (Exclusion criteria) ______________________ 
7.2.3 เกณฑ์การถอนตัวผู้เข้าร่วมการวิจัย (Withdrawal criteria for individual participants) _____________________ 
7.2.4 เกณฑ์การยุติการวิจัย (Termination criteria for the whole research project) ______________________ 
7.2.5 วิธีการจัดผู้เข้าร่วมวิจัยเข้ากลุ่ม (Subject allocation) เฉพาะกรณีที่มีการแบ่งผู้เข้าร่วมวิจัยออกเป็น 2 กลุ่ม หรือ

มากกว่า  __________________________________________________________________ 
7.3 ขนาดตัวอย่าง (Sample size)  _______________________________________________________ 

- การค านวณขนาดตัวอย่าง (Sample size calculation) กรณีเป็น Biomedical Research (ถ้าใช้สูตรส าเร็จให้ระบคุ่าตัวแปรที่
แทนค่าในสูตรด้วย)  

- การประมาณขนาดตัวอย่าง (Sample size estimation) กรณีเป็น Social-Behavioral Research (ขอให้ระบุวิธีประมาณการ
ที่น่าเช่ือถือว่าขนาดตัวอย่างที่ระบุ จะสามารถรวบรวมข้อมูลที่มนียัส าคัญได้เพียงพอ) 

7.4 ประเภทของผู้เข้าร่วมวิจัย  
❏ กลุ่มสุขภาพปกติ (Healthy volunteers)              
❏ กลุ่มเปราะบาง (Vulnerable subjects)  

    ❏ เด็กและเยาวชน    ❏ สติสัมปชัญญะบกพร่อง ❏ กลุ่มผู้ติดเชื้อ      ❏ อ่ืน ๆ (ระบุ) ________________  
7.5 การด าเนินการหากผู้เข้าร่วมวิจัยถอนตัวออกจากการวิจัย  

 ❏ไม่ต้องรับผู้เข้าร่วมวิจัยทดแทน เนื่องจากค านวณเผื่อ drop out ไว้แล้ว 

 ❏ต้องรับผู้เข้าร่วมวิจัยทดแทน 
8. กระบวนการวิจัย  
      (ระบุกระบวนการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ขัน้ตอนต่างๆในการด าเนินการวิจัย รายละเอียดที่ผูเ้ข้าร่วมวิจัยจะต้องปฏบิัติหรอืจะได้รบั

การปฏิบัติ จ านวนครั้ง และเวลาที่ใช้ โดยอาจท าเป็นแผนภูมิ (Flow Chart) ประกอบ รวมทั้งระบุต าแหน่ง/หน้าของรายละเอยีดของ
กระบวนการวิจัยในโครงร่างวิจัย) 

9. สถานท่ีท าวิจัย  
           ______________________________________________________________________    

10. การส่ง Specimen ออกนอกมหาวิทยาลัยรังสิต    ❏ ไม่มี       ❏ มี 
(ถ้าม ี ขอให้ท า Material Transfer Agreement และต้องส่งส าเนาเอกสารให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนเมื่อด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
มิฉะนั้นผู้วิจัยจะไม่สามารถรับเอกสารรับรอง (COA) จากคณะกรรมการจริยธรรมฯ) 

11.  การเก็บข้อมูลภายนอกมหาวิทยาลัย    ❏ ไม่มี       ❏ มี 
(แนบเอกสารการอนุญาตให้ใช้สถานที่จากผู้มีอ านาจ)  

 ❏ มีเอกสารอนุญาตให้ใช้สถานที่จากผู้มีอ านาจหน้าที่ 

 ❏ ไม่จ าเป็นต้องมีเอกสารอนุญาตให้ใช้สถานที่   ระบุเหตุผล ______________________________  
12. ระยะเวลาท่ีท าการวิจัย   
ตลอดโครงการ________ปี______เดือน ระยะเวลาเก็บข้อมูลจากผู้เข้าร่วมวิจัย_______ปี______เดือน(ให้เริ่มเก็บข้อมูลหลังจาก

ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมฯ แล้ว)   
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13. กระบวนการเก็บข้อมูล (Data collection process)   
 ขอให้ส่งแบบบันทึกการเก็บข้อมลู และ/หรือ แบบสอบถาม และ/ หรือ แบบสัมภาษณ์  และ/หรือ บทสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ทีจ่ะใช้มา

ประกอบการพิจารณาด้วย     
*ในแบบบันทึกข้อมูลของผู้ร่วมวิจัยทุกประเภท ต้องไม่ระบุชื่อ-นามสกุล, Hospital Number (HN) หรือ identification รูปแบบอื่นๆ ที่
สามารถระบุผู้ร่วมวิจัย/อาสาสมัครได้เปน็รายบุคคล โดยให้ใช้เป็นรหัสแทน 

 

14. การวัดผล/การวิเคราะห์ผลการวิจัย (Outcome measurement/Data Analysis)  
      - ผลลัพธ์หลัก (Primary outcome) ขอให้ระบุว่า ผลลัพธ์หลักของการศึกษานีค้ืออะไรทีจ่ะน ามาใช้ในการค านวณขนาดตัวอยา่ง   
 - ผลลัพธ์อื่นๆ (ถ้ามี) (Secondary outcome, if any)  
 - การวัดประสิทธิผล (Assessment of efficacy)  
 - การประเมินความปลอดภัย (Assessment of safety)  
      - สถิติหรือวิธีการอื่นๆท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล (Statistic or Process for Data Analysis)  
 

15. กระบวนการเชิญชวนให้เข้าร่วมการวิจัย (Recruitment process)  
- สถานท่ีท่ีจะเข้าถึงผู้เข้าร่วมวิจัย ______________________________________________  
- กระบวนการเข้าถึงผู้เข้าร่วมวิจัย  (ผู้ท าหน้าที่ชี้แจงเบื้องต้น, วิธีการอย่างละเอียด) __________________________  
   หากผู้ท าหน้าที่เชิญชวนเป็นบุคคลที่ผู้ได้รับการเชิญชวนเกรงใจหรือต้องพึ่งพิง เช่น เป็นแพทย์/พยาบาลผู้ให้การรักษา ควรให้ผู้อื่นใน
คณะผู้วิจัยท าหน้าที่แทน เพื่อให้การตัดสินใจเข้าร่วมวิจัยเป็นไปด้วยความสมัครใจ)  

- การใช้สื่อช่วยประชาสัมพันธ์ในการเชิญชวนให้เข้าร่วมการวิจัย  

  ❏มี (ถ้าใช้โปรดระบุว่าจะท าการประชาสัมพันธ์ที่ใด และด าเนินการอย่างไร พร้อมแนบเอกสารประชาสัมพันธ์มาด้วย) 
        _______________________________________________________________   

  ❏ไม่มี              
16. กระบวนการขอความยินยอมให้เข้าร่วมวิจัย (Informed consent process) ระบุขั้นตอนการด าเนินการและเอกสารที่ใช้  

15.1 ต่อเนื่องกับกระบวนการเชิญชวนให้เข้าร่วมวิจัย (recruitment process) ❏ใช่ ❏ไม่ใช่ กรุณาตอบข้อ 15.2 
15.2 ไม่ต่อเนื่อง โปรดระบุระยะเวลา _______________________________________________  
  ผู้ท าหน้าที่ให้ข้อมูลเพื่อขอความยินยอม คือ_____________________________________________  
15.3 มีเอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมวิจัย (Participant information sheet) และหนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมวิจัย (Informed 

consent form) แยกกันอย่างละ 1 ฉบับ   
❏ส าหรับผู้เข้าร่วมวิจัยที่มิใช่ผู้เยาว์และสามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวเอง  
❏ส าหรับผู้เข้าร่วมวิจัยที่มิใช่ผู้เยาว์ แต่ไม่สามารถให้ความยินยอมได้ด้วยตนเองเน่ืองจาก เจ็บป่วยทางจิต (Mental 

illness), สติสัมปชัญญะบกพร่อง (จัดท าเอกสารช้ีแจงและหนงัสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมวิจัยส าหรับผู้แทนโดยชอบ
ธรรม (Legally Authorized Representation) อ่านและลงนาม) 

❏ส าหรับผู้เข้าร่วมวิจัยที่เป็นผู้เยาว์อายุต่ ากว่า 7 ปี (จดัท าเอกสารช้ีแจงและหนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมวิจัยส าหรับ
ผู้ปกครองของผู้เข้าร่วมวิจัยทีเ่ป็นผู้เยาว์) 

❏ส าหรับผู้เข้าร่วมวิจัยที่เป็นผู้เยาว์อายุระหว่าง 7-12 ป ี 
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มีเอกสารชี้แจงและแสดงความสมัครใจส าหรับผู้เยาว์ ๑ ฉบับ 
มีเอกสารชี้แจงและหนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมวิจัยส าหรับผู้ปกครองของผู้เข้าร่วมวิจัยที่เป็นผู้เยาว์ ๑ ฉบับ 
❏ส าหรับผู้เข้าร่วมวิจัยที่เป็นผู้เยาว์อายุระหว่าง 13-17 ปี เตรียมเอกสารช้ีแจงและหนงัสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมวิจัย

ส าหรับผู้ปกครองของผูเ้ข้าร่วมวิจัยที่เป็นผู้เยาว์ โดยเพิ่มช่องให้ผูเ้ข้าร่วมวิจัยลงนามร่วมกับผูป้กครอง 
❏ไม่ต้องขอความยินยอมเนื่องจากเป็นวิจัยการเรียนการสอน 

 
 

17.ข้อพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในคน (Ethical Consideration)  
(ขอให้ช้ีแจงว่าจะปฏิบัตติ่อผู้เข้าร่วมวิจัยนี้ ตามหลักจริยธรรมการวิจัยในคนอย่างไร เช่น การเชิญชวนใหเ้ข้าร่วมด้วยความสมัครใจอยา่งแท้จรงิ 
ปราศจากการถูกบังคับทั้งทางตรงและทางอ้อม การกดดนั การจูงใจ การใช้ภาษาและค าพูดที่ให้เกียรติแก่ผูเ้ข้าร่วมวิจัย การไม่ละเมิดสิทธิ์
ผู้เข้าร่วมวิจัย การระมัดระวังผลทีเ่กิดขึ้นในทางลบอะไร อย่างไร) 

17.1  เหตุผลและความจ าเป็นท่ีต้องด าเนินการวิจัยในคน  โดยระบุความรุนแรงของปัญหา ซ่ึงเป็นที่มาของค าถามวิจัย ข้อมูลจาก
การศึกษาก่อนหน้านี้มีมากน้อยเพียงใด ตลอดจนความจ าเป็นที่ต้องหาข้อมูลเพิ่มเติม 

17.2 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการวิจัยนี้ ทั้งต่อผู้เข้าร่วมวิจัยเป็นรายบุคคล และประโยชน์โดยรวม รวมทั้งประโยชน์ต่อผู้ที่เข้า
ร่วมวิจัยนี้หลังส้ินสุดการวิจัย(ถ้ามี) 

17.3 ความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ต่อผู้ท่ีเข้าร่วมวิจัย 
16.3.1 เคยมีการวิจัยท านองเดียวกับโครงร่างที่เสนอนี้มาก่อนหรือไม่ และเคยเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์อย่างไร  
            ขอให้ระบุรายละเอียดและโอกาสที่เกิดบ่อยมากน้อยเพียงใดตามทีเ่คยมีรายงานแจ้ง 

16.3.2 มาตรการป้องกันและแก้ไขที่ผู้วิจัยเตรียมไว้ในโครงการนี้ 
16.3.3 ชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือผู้เข้าร่วมวิจัยหากเกิด

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการวิจัย (กรณีนักศึกษา ระบุช่ือและที่อยู่ของอาจารย์ที่ปรึกษาหลักด้วย)  
16.3.4 ชื่อผู้รับผิดชอบหรือแพทย์และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ตลอดเวลาหากเกิดเหตุการณ์ไม่พึง

ประสงค์และสอบถามหากมีข้อสงสัยจากการวิจัย (กรณีนักศึกษา ระบุช่ือและที่อยู่ของอาจารย์ที่ปรึกษาหลักด้วย) 
16.3.5 กรณีเป็นการวิจัยทางคลินิก ผู้วิจัยมีวิธีการแจ้งแพทย์เจ้าของไข้ หรือ แพทย์อื่นที่ต้องมาให้การรักษาผู้เข้าร่วมวิจัยทราบว่า

บุคคลผู้นัน้อยู่ในระหว่างด าเนินการวิจัยได้ด้วยวิธีใด (โปรดระบ)ุ 

17.4 หลักฐานหรือข้อมูล (เอกสารอ้างอิง) ที่แสดงว่าการวิจัยนี้น่าจะมีความปลอดภัยและ/หรือมปีระโยชน์ต่อผูเ้ข้าร่วมวิจัย ระบุตาม
วิธีการเขียนเอกสารอ้างอิง 

17.5 วิธีการปกป้องความลับของข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าร่วมวิจัย 

❏ ใช้รหัสแทนชื่อและข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าร่วมวิจัยในการบันทึกข้อมูลในแบบเก็บข้อมูล 

  ❏ มีการบันทึกข้อมูลเป็น    ❏ รูปถ่าย   ❏ วิดิทัศน ์  ❏ บันทึกเสียง   

❏ ไม่มีการบันทึกข้อมูลด้วยวิธีการข้างต้น   
หากมีการบันทึกข้อมูลดังกล่าวขา้งต้น โปรดระบขุ้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้ ผูท้ี่สามารถเข้าถึงข้อมูล ระบุระยะเวลาในการเก็บข้อมูล และ
วิธีการท าลายเมื่อพ้นระยะเก็บข้อมูล 
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18. เอกสารท่ีแนบมาพร้อมแบบเสนอโครงการวิจัย ได้แก่ 
 ขอให้ส่งทั้งเอกสารและข้อมูลดิจิตอล *โปรดจัดส่ง File ต่างๆ ผ่าน E-Mail : rsuethics@rsu.ac.th โดยระบุชื่อโครงการวิจัย และ
รายละเอียดของผูจ้ัดส่ง (ชื่อ-นามสกุล , ที่อยู่, เบอร์โทรศัพทท์ี่สามารถติดต่อได,้ E-Mail ส าหรับติดต่อกลับ)  

จัดส่ง ชื่อเอกสาร ต้นฉบับ ส าเนา แนบไฟล์ 

 1.แบบเสนอโครงการวิจัย (Submission Form) 1 1 Word 

 2.โครงร่างวิจัย (Protocol/Proposal) 1 1 PDF 

 3.เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย (Participant information sheet) 1 1 Word 

 4.หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัยฯ 1 1 Word 

 
5.ประวัติส่วนตัว ต าแหน่ง สถานที่ท างาน และผลงานของหัวหน้าโครงการวิจัย 
(Principal Investigator’s Curriculum Vitae) 

1 1 PDF 

 
6.เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเช่น แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์  
แนวทางการสัมภาษณ์หรือสังเกต แบบบันทึกข้อมูลส าหรับการวิจัย  
(Case record form/ Case report form) หรือแบบสอบถาม (Questionnaire) 

1 1 PDF 

 
7. แบบบันทึกข้อมูล  (Recording form)  1 1 PDF 

 8.เอกสารหรือสื่ออ่ืนๆ ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์โครงการวิจัย (ถ้ามี) 1 1 PDF 

 9.ส าเนาบันทึกการขออนุญาตเก็บข้อมูลหรือขอใช้สถานที่ในการท าวิจัยจากผู้มี 
อ านาจอนุมัติ  

- 2 PDF 

 10. กรณีการทดลองยาทางคลินิก  (drug trial) 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับยา  
- กรณีที่ขึ้นทะเบียนแล้ว ให้ส่งทะเบียนยาโดยคณะกรรมการอาหารและยา 

กระทรวงสาธารณสุข 
- กรณีที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน ให้ส่งเอกสารน ายาเข้าเพื่อการวิจัย (นยม.1) และคู่มือ

ผู้วิจัย (Investigator   Brochure) 

1 1 PDF 
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18. ข้อสัญญา 
1. ข้าพเจ้าและคณะผู้วิจัยดังมีรายนามและได้ลงชื่อไว้ในเอกสารนี้ จะเร่ิมด าเนินการวิจัยภายหลังจากที่ได้รับการรับรอง

จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน และจะด าเนินการวิจัยตามกระบวนการที่ระบุไว้ในโครงร่างวิจัยฉบับที่
ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของมหาวิทยาลัยรังสิต รวมทั้งด าเนินการขอความยินยอม
เข้าร่วมการวิจัย โดยให้ข้อมูลตามเอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมวิจัยที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน
คน 

2. หากมีความจ าเป็นต้องปรับแก้ไขโครงร่างวิจัย ข้าพเจ้าจะแจ้งให้คณะกรรมการฯ ทราบเพื่อขอการรับรองก่อนเร่ิม
ด าเนินการปรับเปลี่ยนทุกคร้ัง และหากการปรับโครงร่างวิจัยมีผลกระทบต่อผู้เข้าร่วมวิจัย ข้าพเจ้าจะแจ้งการ
ปรับเปลี่ยนและขอความยินยอมจากผู้ที่เข้าร่วมการวิจัยทุกคร้ังที่มีการปรับเปลี่ยน 

3. ข้าพเจ้าจะรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์/เหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดเดาได้ล่วงหน้าในระหว่างการวิจัย ตามระเบียบ
ของคณะกรรมการฯ ภายในเวลาที่ก าหนด และจะให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้น
ระหว่างการวิจัยอย่างเต็มความสามารถ 

4. ข้าพเจ้าจะรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัยต่อคณะกรรมการฯ อย่างน้อยปีละคร้ังหรือตามก าหนดที่
คณะกรรมการฯ แจ้ง และจะท ารายงานแจ้งปิดโครงการวิจัยเมื่อสิ้นสุดกระบวนการวิจัย 

5. ข้าพเจ้าและคณะผู้วิจัยมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัยที่เสนอมาอย่างดีทุกขั้นตอน และมีความสามารถในการ
แก้ไขปัญหา หรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการวิจัย เพื่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพของ
ผู้เข้าร่วมวิจัยได้เป็นอย่างดี  

6. ข้าพเจ้าจะแจ้งการปิดโครงการ ภายหลังจากการปิดโครงการทันที มาที่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 
มหาวิทยาลัยรังสิต  

 
ลงชื่อ_______________________________หัวหน้าโครงการวิจัย            

(____________________________________)   

วันที่_________/____________/_________ 

ลงชื่อ______________________________ผู้วิจัยร่วม 

(____________________________________) 

วันที่_________/____________/_________ 

*ขอให้คณะผู้วิจัยลงนามให้ครบทุกคน  และลงวันที่ก ากับให้ครบถ้วน 
19. การรับรองจากหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้บังคับบัญชาโดยตรง 
 

ลงชื่อ____________________________________ 

(_________________________________________) 

ผู้บังคับบัญชา 

วันที่_________/____________/_________ 
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Instructions   Please read the instructions carefully before filling in the form. 
         Please delete the statement / recommendations in writing (Pre-text) from the document properly. 
         If any particular question is not relevant to you, please state "Not relevant" and explain why. 

 If the space provided is not suffice, fill in the form briefly and put a remark indicate where the further information can be found  
in the protocol.  

  
 

 

 

 

 
 
 
 
 

1.  Title of Project ______________________________________________________________________________________________ 
2. Principal Investigator ________________________________________________________________________________________ 
    Status ❏ Affiliate Faculty ________________________________________________________________________________ 
  ❏ Student from Faculty ____________________________________________________________________________  
                   ❏ Bachelor Program    ❏ Master Program     ❏ Doctoral Program 
  ❏ other, please specify _____________________________________________________________________________ 

Contact address: ______________________________________________________________________________ 
Telephone number: ____________________________________________________________________________ 
E-mail address: _______________________________________________________________________________ 
(Please attach resume/curriculum vitae) 

2.1 Experience and Training in Human Research ethics 
Number of active protocol carried by the principal investigator at the present 
time___________________________ 
Number of human subjects under the principal investigator responsibility 
__________________________________ 
❏Date of the recent training in human subject protection _____________________________________  
❏If no training experience in human subject protection, please give your plan to access training 

 

 

2.2 Please declare conflict of Interest with the funding agency  

❏nothing to declare  ❏yes, please specify__________________________________________  
3. Co-investigator (name, affiliation, address, phone number, email address) 
 

 

4. Funding Source    

      ❏ No funds  
      ❏ Submitting for grant _______________________________________________________  
          ❏ Granted ❏Internal source, please specify________________________________  

❏ External source, please specify_______________________________  
* Please submit granted evidence 

RSU-IRB ………..…. /………….….…. 
Meeting Date........./........../......... Topics No.  ............... 
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5. Background & Rationale (Explain in brief and refer to page in the protocol for the detail) 
 

 

 

6. Objective of the Study (Explain in brief and refer to page in the protocol for the detail) 
 

 

 

7. Research Plan 
7.1 Type of Research 

 ❏ Biomedical / Clinical Research 
  ❏ Drug trial phase ___________ please specify the investigated drug ___________________________ 
  Status for drug registration   ❏ registered drug    ❏ investigational new drug 
   (Please attach the registration document) 
  ❏ Medical device _________________________________________________ 
  Status for device registration   ❏ registered           ❏ investigational new device 
                           (Please attach the registration document) 

❏ Vaccine trial phase _____________please specify the investigated vaccine _____________________ 
(Please attach the document) 

  ❏ Procedural / intervention ______________________________________________ 
  ❏ Pilot study 
  ❏ Other, please specify __________________________________________________ 
 ❏ Epidemiological Research;  
  ❏Retrospective review  ❏ Surveillance  ❏ Monitoring  
  ❏other, please specify ____________ 
 ❏ Repository (using stored materials: cells, tissue, fluid) 
 ❏ Social / Behavioral Research 

❏ Observational Descriptive study   
❏  Experimental study  
❏  Quasi Experimental Research 
 Participatory action research) 
 Survey Research; Questionnaire, interview, focus group  
❏  Other, please specify ________________________________________________ 
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7.2 Subject selection and allocation 

7.2.1 Inclusion criteria  
7.2.2 Exclusion criteria  
7.2.3 Withdrawal criteria (for individual participant) 
7.2.4 Termination criteria (for the whole research project) 
7.2.5 Subject allocation (for more than 1 arm study)  

7.3 Sample size  
- For Biomedical Research, please specify how to calculate by using any formula and variables  
- For Social-Behivioral Research, please give the rationale to estimate the adequate number of subject for data 

collection  
7.4 Vulnerability of human subjects to be recruited  

 ❏ Healthy volunteers 
  ❏ Vulnerable subjects     ❏ children       ❏ mentally disable 

                                                        ❏ Chronic illness   ❏ others (please specified) _______________ 
 

7.5 Replacement procedure if subjects withdraw from the study 
❏not necessary because the number of subject calculated already include drop out number   

  ❏will recruit new subject for replacement 
 

 

8. Study procedures 
(Specify details of the research process, tools to be used in the research and the steps in conducting the research. You must also specify the 
number of appointment the participants need to be treated, as well as the period of time to be spent in each treatment, flow chart is 
recommended for the complicate procedures) 

 

9. Study site       ___________________________________________________________________ 
 

10. Having Specimen sending to other research institutes     
❏ No   ❏ Yes (MTA will be needed)   

 

11.  Data/Information must be collected from outside the university?  ❏ No        ❏ Yes 
 (Location license must be declared) 

 ❏  Location license attached 
 ❏  No Location license is required because______________________________  

12. Duration of the study ____________months____________years  
 

13. Data collection process (Please attach Case Record form, Questionnaire, Interview plan or other tools) 
 

14. Outcome measurement/Data analysis 
 - Primary outcome and secondary outcome (if any) 
 - Assessment of efficacy 
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 - Assessment of safety 
- Statistics to be used or process for data analysis 

 

15. Recruitment process  
- Place of recruitment ______________________________________________  
- Who will be the recruiter and how to__________________________  
  If the potential subject has dependent relationship with the recruiter, such as patient – doctor, other trained personnel is recommended to 

carry on this duty to prevent undue influence.  
- Will any recruitment material be used?  
  ❏yes (Please specify type of recruitment material, e.g. poster, brochure, etc. and please attached the propose recruitment for IRB 

consideration) 
        _______________________________________________________________   
  ❏no           

    

16. Informed consent process (describe the process to get the Informed consent) which: 
16.1 Immediately after the recruitment process ❏yes ❏ no please go to item 15.2 
16.2 if not immediately after the recruitment process, please give the duration between recruitment and informed consent   
process ___________________________________ 
Who will provide the information to access consent ______________________  

 
 

16.3 Participant information sheet and Informed consent form  
❏for competent adult (18 years or older) 
❏ for incompetent adult (mentally ill or unconsciousness) the documents are prepared for legally authorized 

representative to read and sign 
Documents for minors (younger than 18 years old) 
❏younger than 7 years old – prepare participant information sheet & informed consent form for the legal 

guardians 
❏participant 7-12 years of age:  
 – prepare participant information sheet & informed consent form for the legal guardians 
 - prepare assent for minors   
❏participant 13-17 years of age – prepare participant information sheet & informed consent form for the legal 

guardians and include signature space for minors to sign with their legal guardians 
❏Do not Informed consent form because research on teaching and learning development 

 

17. Ethical Consideration 
17.1  Reasons to be carried out the experiment in human, please specify the extent of problem that lead to the 

research question, previous information and its controversy 
17.2 Possible benefit from research subject, both personally and for society 

17.3 Foreseeable risk of research as related to injury 
17.3.1 Give the information from previous study about severity and probability of adverse events  
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17.3.2 Plan to manage adverse events 
17.3.3 Responsibility for research related injury 
17.3.4 Contact person in case of adverse events happen 
17.3.5 In case of clinical research, how can the Principal Investigator give the information about the research 

participation to subject’s family doctor? 
         17.4 Reference for safety  
 

 

 

17.5 Privacy and confidentiality protection 
❏ Coded data/specimen 
❏ recorded by   ❏ photograph   ❏ VDO    ❏ tape recorder    ❏ when to destroy _____________ 
❏ Others, please specify______________________________________________________________________________ 

18. Submitted documents 
Please send hard copies along with digital file. 
The hard copies should be sent to the office of RSU-ERB and the digital file through E-Mail: RSUethics@rsu.ac.th specify 
the title of research and sender’s information (name, address, telephone number, contact person, E-Mail Address) 

Sending List of Documents Original Copy Attach File 

 1.Submission Form 1 1 Word 
 2.Protocol/Proposal 1 1 PDF 
 3.Participant information sheet 1 1 Word 

 4.Informed consent form 1 1 Word 
 5.Principal Investigator’s Curriculum Vitae 1 1 PDF 
 6.Research tools: Case record form, Questionnaire, Interview Guide, etc. 1 1 PDF 

 7. Data recording form   1 1 PDF 
 8. Recruitment materials (Bochoure etc)  (If any) 1 1 PDF 

 9. Request for permission to collect data/ Location license 1 1 PDF 

 

10.For drug trial only  
- For trial using registered Drug, Please send the registration document or drug 

package insert  
- For investigational new drug, Please send the IND document and 

Investigator’s Brochure  

1 1 PDF 
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19. Commitments 
1. I, as the principal investigator, and my co-investigators, as listed and signed in this documents, will conduct this 

study according to the protocol approved by RSU-ERB. I will conduct the informed consent process by providing 
adequate information, as approved, and sufficient opportunity to consider whether or not to participate to potential 
subjects, with respect for the person, without coercion and undue influence.  

2. I will obtain pre-approval of any changes in the research activity and informed the research subjects about the 
change for their considerations to continuing their participation in the study. 

3. I will report RSU-ERB all serious adverse events and unanticipated events and will do my best to help the research 
subjects in such case. 

4. I will provide reports concerning the progress of the research annually or upon request.  
5. I and my co-investigator have adequate knowledge and training in procedural intervention needed in conducting 

research and providing care for any research-related injury to the research subjects. 
6. I will inform RSU-ERB for closing the research project as soon as the research is ended. 
 

 
Signature of principal___________________________________ 

(____________________________________)   

date _________/____________/_________ 

investigator____________________________________ 

(____________________________________) 

date _________/____________/_________ 

Signature of co-investigator__________________________, 

(____________________________________) 

date _________/____________/_________ 
 

19. Direct Superior Authorized to Approve Research Projects 
 

Signature _________________________________, 

Remarks: 1. Since this RSU-ERB submission form is applied to all types of research, if any statement is not applicable to 
your research, put “NA” (not applicable) to that statement. (Do not skip any statement or leave it blank) 

2. If you have any question, please contact:  
 

    Mr. Wuttisak Youjumnong 
Office of RSU-ERB, Rangsit University 
E-mail: RSUethics@rsu.ac.th, Tel: 0-2791-5688 
or direct contact (with appointment) 

Office of Rangsit University Ethics Review Board,  
Office of the Research Institute, Rangsit University 
52/347 Muang-Ake, Phaholyothin Road, Lak-Hok, Muang, Pathumthani 12000 
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แบบฟอร์มโครงร่างวิจัย (Protocol/Proposal) 
 
 

(หมายเหตุ **** นักวิจัยสามารถใช้ข้อเสนอโครงการที่เสนอแหล่งทุนได้เลย โดยไม่ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบ)  
 
รายละเอียดข้อเสนอโครงการวิจัย ควรประกอบด้วยรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้  
1.  ชื่อโครงการ (ภาษาไทย และอังกฤษ) 
2. ชื่อผู้วิจัย (ภาษาไทย และอังกฤษ) 
3.  ประวัติ / ต้นสังกัด และที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ของนักวิจัย 
4. ชื่อผู้ร่วมวิจัย (ภาษาไทย และอังกฤษ)  พร้อมประวัติ / ต้นสังกัด และที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ของนักวิจัย 
5. ที่ปรึกษาวิจัย (ถ้ามี)  
6.  ความส าคัญและที่มาของปัญหาท่ีท าการวิจัย (แสดงให้เห็นถึงความส าคัญที่จ าเป็นต้องท าการวิจัยเรื่องนี้) ... 
7.  ค าถามวิจัย (ค าถามวิจัยเป็นการก าหนดประเด็นข้อสงสัยที่ต้องการค้นหาค าตอบโดยมักเขียนอยู่ในรูปประโยคที่เป็นค าถาม ที่

มีความเฉพาะเจาะจง สามารถสังเกต ส ารวจและศึกษาวิจัยได้) ... 
8.  วัตถุประสงค์การวิจัย (ระบุวัตถุประสงค์การวิจัยอย่างชัดเจนและเรียงตามล าดับความส าคัญเป็นข้อๆโดยมีความเช่ือมโยงกับ

ความส าคัญและที่มาของปัญหา)   
9.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ รวมถึง การเผยแพร่ในวารสาร จดสิทธิบัตร ฯลฯ และหน่วยงานที่น าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

(แสดงความคาดหมายศักยภาพและวิธีการหรือแนวทางที่จะน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ระบุได้มากกว่า 1 ข้อ  พร้อมระบุ
กลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับประโยชน์และผลกระทบจากผลงานวิจัยที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน) ... 

10.  การทบทวนวรรณกรรม /สารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง (ระบุเนื้อหาโดยละเอียดของเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมข้อมูลสถิติและเหตุผล
ที่เป็นไปได้จากทฤษฎี/สมมติฐานในสาขาวิชาการที่เกี่ยวข้องโดยบรรยายให้เชื่อมโยงกับประเด็นท่ีจะท าการวิจัย) ... 

11.  กรอบแนวคิดการวิจัย (เป็นการประมวลความคิดรวบยอด (Concept) จากการทบทวนองค์ความรู้ ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งประสบการณ์และแนวความคิดของผู้วิจัย มาสร้างเป็นแบบจ าลอง เพื่อให้แนวทางการวิจัย อาจเป็นการ
บรรยาย หรือ เป็นภาพ) ... 

12. ระเบียบวิธีวิจัย (อธิบายขั้นตอนวิธีการท าการวิจัย อาทิ การเก็บข้อมูลการก าหนดพื้นที่ ประชากรตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่าง 
ขั้นตอนและวิธีการในการวิเคราะห์ข้อมูลฯลฯ) ... 

 1) การออกแบบวิจัย โปรดอธิบาย ... 
 2) ประชากร (Population : N) ?  และ กลุ่มตัวอย่าง (Sample :n) ? 
 3) การสร้างและทดสอบเครื่องมือ โปรดอธิบาย ... 
 4) การเก็บรวบรวมข้อมูล โปรดอธิบาย ... 
 5) การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติพรรณนา หรือ สถิติอนุมาน? โปรดอธิบาย ... 
 6) มีการลงพื้นที่วิจัยภาคสนาม? หรือ มีการด าเนินการวิจัยในห้องทดลอง?  โปรดระบุให้ชัดเจน... 
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13. ขอบเขตของการวิจัย (ระบุขอบเขตของการวิจัยในเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพที่เช่ือมโยงกับปัญหาที่ท าการวิจัยแต่ไม่สามารถ
ก าหนดโดยตรงในช่ือโครงการวิจัยและวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยได้) ... 

14. สถานที่ท าการทดลอง และ/หรือ เก็บข้อมูล  (ระบุสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ท าการวิจัย/เก็บข้อมูลให้ครบถ้วนและชัดเจนเพื่อ
ประโยชน์ในการเสนอของบประมาณ) ... 

15. ระยะเวลาที่ท าวิจัย (ไม่ควรเกิน 12 เดือน) 
16. เอกสารอ้างอิง สถาบันวิจัยขอให้ผู้วิจัยรูปแบบการอ้างอิงการเขียนรายการเอกสารอ้างอิงตามระบบ นาม -ปี หรือ APA; 

American Psychological Association รวมถึงการอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหาด้วย (Citing References in Text) 
17. อุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย  1) อุปกรณ์ที่มีอยู่แล้ว ...   2) อุปกรณ์ที่ต้องจัดหาเพิ่ม ... 
18. แผนการด าเนินงานตลอดโครงการ 

19. งบประมาณ / แหล่งทุน  
 

20. การสนับสนนุของหน่วยงานต้นสังกัด (ถ้ามี ให้ระบุว่าหน่วยงานของท่านจะร่วมสนับสนุนค่าใช้จา่ยเป็นเงินหรือเป็นค่าอ านวย
ความสะดวกอะไรบ้าง มูลค่าเท่าไรโดยให้แนบเอกสารรับรองจากผูม้ีสิทธ์ิอนุมัตมิาด้วย)   
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 ต้นฉบับ                  การปรับเปลี่ยนครัง้ที่....................................                             วันที่............/............/............   
 
 

ในเอกสารนี้อาจมีข้อความท่ีท่านอ่านแล้วยังไม่เข้าใจ โปรดสอบถามหัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้แทนให้ช่วยอธิบายจนกว่าจะเข้าใจดี  
ท่านจะได้รับเอกสารนี้ 1 ฉบับ น ากลับไปอ่านที่บ้านเพื่อปรึกษาหารือกับญาติพี่น้อง  เพื่อนสนิท  แพทย์ประจ าตัว    ของท่าน หรือผู้อื่นที่ท่าน
ต้องการปรึกษา เพื่อช่วยในการตัดสินใจเข้าร่วมการวิจัย 
 

ชื่อโครงการ (ภาษาไทย) ................................................................................................................................................... 

ชื่อผู้วิจัย          ................................................................................................................................................... 

สถานที่วิจัย สถานที่ท างานและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดตอ่ได้ทั้งในและนอกเวลาราชการ ได้ตลอด 24 ช่ัวโมง 

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

ผู้ให้ทุน …………............................................................................................................................………….............................................. 

โครงการวิจัยนีท้ าขึ้นเพื่อ (บอกวัตถุประสงคด์้วยภาษาที่บคุคลทั่วไปที่ไม่ใช่บคุลากรทางการแพทย์หรือนักวิชาการสามารถเข้าใจง่าย) 

ท่านได้รับเชิญใหเ้ข้าร่วมวิจัยนี้เพราะ (บอกคุณสมบัตทิี่เหมาะทีจ่ะท าการศึกษาวิจัย  เช่น เปน็โรคหลอดเลือดหัวใจตบี  และการวิจัยนี้
ท าขึ้นเพื่อช่วยในการวินิจฉัย หรอืเป็นทางเลือกใหม่ทีจ่ะน ามาใช้รกัษาโรค ทีจ่ะมขี้อดีต่างจากวิธีการเดิมอย่างไรบ้าง) 

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

ท่านอาจจะไม่ได้รับประโยชนจ์ากงานวิจัยนี้โดยตรง  แต่หากงานวิจัยนี้ได้ผลดจีะเป็นประโยชน์.......................................................... 

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

จะมีผูเ้ข้าร่วมการวิจัยนี้ทัง้สิ้นประมาณกี่คน ระยะเวลาที่ใช้ในเข้าร่วมการวิจัย (ช่ัวโมง/นาที/วัน/ครั้ง).... ....................................... 

หากท่านตัดสินใจเข้าร่วมการวิจัยแล้ว จะมีขั้นตอนการวิจัยดังต่อไปนี้คือ (ขอให้ระบุเป็นข้อๆ เพื่อให้ดูง่าย เช่น) 

 ต้องรับประทานยาหรือได้รับการผ่าตัดรักษาโรค  หรืออื่นๆ                
 ให้บอกรายละเอียดของการตรวจ หรือรักษาต่าง ๆ  ด้วย เช่น จะต้องถูกเจาะเลือด กี่ครั้ง ระบุปริมาณเลือดที่เจาะเป็นช้อนชา, 

ช้อนโต๊ะ ต้องงดน้ า งดอาหารก่อนเจาะเลือดเป็นเวลานานเท่าใดเป็นต้น   
 หากมีขั้นตอนที่เป็นการรักษาพยาบาลตามปกติร่วมด้วย  จะต้องแจ้งให้ชัดเจนว่าขั้นตอนใดเป็นการวิจัย  ขั้นตอนใดเป็นการ

รักษาตามปกต ิ
 มีการใช้ยาหลอกซ่ึงเปรียบเสมือนผู้เข้าร่วมวิจัยมิได้รับการรักษาด้วยหรือไม่  หากมีจะต้องแจ้งว่าโอกาสที่ผู้เข้าร่วมการวิจัยจะ

ได้รับยาหลอก  เป็นสัดส่วนเท่าใดเทียบกับยาจริงที่ใช้ในการวิจัย เป็นต้น) 
 กรณีเป็นการศึกษาด้านสังคมศาสตร์หรือพฤติกรรมศาสตร์ เช่น การสัมภาษณ์ หรือการประชุมกลุ่ม หรืออื่นๆ จะต้องช้ีแจง

รายละเอียดว่าสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องใด จ านวนกี่ข้อ ใช้เวลาประมาณเท่าใด สัมภาษณ์กี่ครั้ง มีการบันทึกเสียง หรือติดตามเยี่ยม
ที่บ้านหรือไม่  

ความเสี่ยงที่อาจจะเกดิขึ้นเมื่อเข้าร่วมการวิจัย (เช่น อาจจะแพ้ยา หรือมีอาการข้างเคียงอื่นๆ มีโอกาสพิการหรือเสียชีวิตหรือไม่  โดย
บอกอัตราส่วนของความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ เช่น 1 ใน 10 เป็นตน้)………… ................................................. ................................................. 

กรณีเป็นการศึกษาด้านสังคมศาสตร์หรือพฤติกรรมศาสตร์ เช่น การสัมภาษณ์ การตอบแบบสอบถาม ความเสี่ยงที่เกดิขึ้นคือ ท่านอาจ
รู้สึกอึดอัด ไม่สบายใจ เครียด กับบางค าถาม ท่านมีสิทธิท์ีจ่ะไม่ตอบค าถามเหล่านั้นได้ หรือเสียเวลา 



 

RSU-ERB.004 เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย อายุ18 ปีขึ้นไป –ไทย 
(Participant Information Sheet 18+)  

 

Participant Information Sheet version DD/MM/YYYY (Please fill out the created date)       Page 160 

หากท่านไม่เข้าร่วมในการวิจัยนี้กจ็ะไม่มีผลต่อ......(การเรียนการสอนกรณีอาสาสมัครเป็นนักศึกษา หน้าที่การงานกรณีอาสาสมัคร
เป็นบุคลากรในหน่วยงาน เป็นตน้)  

หากท่านไม่เข้าร่วมในโครงการวิจัยนี้ ท่านก็จะได้รบัการตรวจเพื่อการวินิจฉัยและรักษาโรคของท่านตามวิธีการที่เป็นมาตรฐาน 
(ยกตัวอย่าง เช่น อาจรักษาด้วยการรับประทานยาแทนการผ่าตัด หรืออื่นๆให้เป็นทางเลือก เพื่อช่วยในการตัดสินใจ) 

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

หากมีอาการผิดปกติ รู้สึกไม่สบายกาย หรือมีผลกระทบต่อจิตใจของท่านเกิดขึ้นระหว่างการวิจัย ท่านจะแจ้งผู้วิจัยโดยเร็วที่สุด  และ
หากท่านมีข้อข้องใจท่ีจะสอบถามท่ีเกี่ยวข้องกับการวิจัย หรือหากเกิดการบาดเจ็บ/เจ็บป่วย  หรือหากเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการ
วิจัยกับท่าน ท่านสามารถติดต่อได้ที่ .....................................................................................  หมายเลขโทรศัพท์ ............................ 
ได้ตลอด 24 ช่ัวโมง 

หากเกิดผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์จากการวิจัย  จะได้รบัการช่วยเหลืออย่างไรบ้าง .............................................................................. 

ให้ระบุชื่อผู้วิจัยที่จะสามารถติดตอ่ได้   หากมีข้อข้องใจทีจ่ะสอบถามเกี่ยวข้องกับการวิจัย  หรือเมื่อบาดเจ็บ/เจ็บป่วยจากการวิจัย 

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

ค่าตอบแทนที่จะได้รับ (ระบุว่ามีหรือไม่มี เช่น  เป็นค่าเดินทางเพื่อมาติดต่อตามนัด, ค่ายา และค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ผู้เข้าร่วม
การวิจัยไม่ต้องรับผิดชอบจ่ายเอง)....................................................................................................................................................................... 

ค่าใช้จ่ายทีผู่้เข้าร่วมการวิจัยจะต้องรับผดิชอบเองมีอะไรบ้าง..(ระบวุ่ามีหรือไม่มี )............................................................................... 

หากมีข้อมูลเพิ่มเติมทั้งด้านประโยชน์และโทษที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยนี้ ผู้วิจัยจะแจ้งให้ทราบโดยรวดเร็วไม่ปิดบัง 

ข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าร่วมการวิจัยจะถูกเก็บรักษาไว้  ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะเป็นรายบุคคล   แต่จะรายงานผลการวิจัยเป็นข้อมูล
ส่วนรวม ข้อมูลของผู้เข้าร่วมการวิจัยเป็นรายบุคคลอาจมีคณะบุคคลบางกลุ่มเข้ามาตรวจสอบได้ เช่น ผู้ให้ทุนวิจัย, สถาบัน หรือองค์กรของ
รัฐที่มีหน้าที่ตรวจสอบ,  คณะกรรมการจริยธรรมฯ   เป็นต้น 

ผู้เข้าร่วมการวิจัยมีสิทธิ์ถอนตัวออกจากโครงการวิจัยเมื่อใดก็ได้  โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  และการไม่เข้าร่วมการวิจัยหรือ
ถอนตัวออกจากโครงการวิจัยนี้ จะไม่มีผลกระทบต่อการบริการและการรักษาที่สมควรจะได้รับแต่ประการใด 

 โครงการวิจัยนี้ได้รับการพิจารณารับรองจาก คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยรังสิตซ่ึงมีส านักงานอยู่ที่ 
ส านักงานจริยธรรมการวิจัย อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ช้ัน 5 ห้อง 504 มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.
หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2791-5688 โทรสาร 0-2791-5689 หากท่านได้รับการปฏิบัติไม่ตรงตามที่ระบุไว้   
ท่านสามารถติดต่อกับประธานคณะกรรมการฯ หรือเลขานุการฯ ได้ตามสถานที่และหมายเลขโทรศัพท์ข้างต้น 

 ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดในเอกสารนี้ครบถ้วนแล้ว 
 

ลงช่ือ..........................................................................ผู้เข้าร่วมวิจัย 

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

      วันที่............/............../……........... 
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In this document, there may be some statements that you do not understand. Please ask the principal investigator or his/her 
representative to give you explanations until they are well understood. To help your decision making in participating in the 
research, you may bring this document home to read and consult your relatives, intimates, personal doctor or other doctors. 

Title of Research Project: ......................................................................................................................................................................... 

Name of Researcher: .................................................................. 

Research Site - Office and its telephone number available for contact both during and outside of office hours 

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

Funding source: …………................................................................................................................................................…………......... 

This research project aims to (briefly describe the research objectives in lay language), which expects the following 
benefits: ........................................................................... 

You are invited to participate in this research project because (indicate the important characteristics that suitable to be the 
research subjects)........................................................................... 

There will be (number of) ........................ participants, and the research project will last for (days/months/years). 
........................................................................... 

If you decide to participate in the research project, you will go through the following procedures. (Give a list to make the 
procedures easy to read. Instances are as follows.) 

 Take medicines or receive a surgery or something else; 
 Indicate details of diagnosis or treatment such as how often will blood draws be taken, how much blood at each blood draw 

(indicate a measurement in teaspoon or tablespoon), how long the suspension of food and water consumption before blood 
draws, etc.; 

 If normal treatment procedures are not excluded, clearly inform which procedures are part of the research and which are part 
of normal treatment;  

 If placebos are used, this implies that the subject does not receive a treatment. The subject therefore needs to be informed 
that he/she may be given the placebos. Indicate the proportion of the placebos to the real medicines used in the research; 

 In case this is a research project in the field of social or behavioral sciences like conducting interviews, focus group 
discussions, or distributing questionnaires etc., details must be given including interview topics, number of interview 
questions, period and number of interview sessions. Will there be audio/video recording, house visit?; 

 In case this is a research project in the field of social or behavioral sciences like conducting interviews, focus group 
discussions or distributing questionnaires, potential risks may include uneasiness or discomfort due to some questions. In 
these cases, subjects have the right not to reply to questions and/or withdraw from the study. 

          Risks that may occur during research participation (such as drug allergies or other side effects, chance of disablement 
or death. Indicate the proportion of risk such as one tenth, two-thirds, etc.); 
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If you do not participate in this research project, you will receive a standard diagnosis and treatment (such as a treatment by 
medicine instead of surgery or other details helpful to decision making)..................... 

If adverse events/unanticipated events occur, what help will be given to the subject? .....................(Indicate the name of the 
researcher whom the subject can contact for questions, injury or illness resulting from the research and mobile phone number) 
..................... 

Remuneration (if any)..................... (Indicate if remuneration is given for research participation such as travel expense, 
compensation for time spent, medication fees, lab fees, etc.)  

Expense (if any)...................... (Indicate if the participant is to be responsible for any expense or not.)  
If relevant information arises about benefits and risks of the research project, the researcher will inform the subject 

immediately and without concealment. 
Your private information will be kept confidential, it will not be individually disclosed, but will be disseminated as part of 

the overall results. Individual information, however, may be examined by groups of persons e.g. funding organizations, the ethics 
committee.  

You have the right to withdraw from the project at any time without prior notice. And the refusal to participate or the 
withdrawal from the research project will not at all affect the proper service or treatment that the subject will receive.  

On the condition that you are not treated as indicated in this information sheet, you can contact the Chair of Rangsit 
University Institutional Review Board (RSU-IRB) at the office of RSU-ERB, Rangsit University, 52/347 Phahonyothin Rd, Tambon 
Lak Hok, Amphoe Muang, Pathum Thani Province 12000, Thailand  (Building 1, 5th Floor, Room 504), Tel 66-2-7915688,  
Fax 66-2-7915689. 

I thoroughly read the details in this document. 

 

Signature…………………………………………… Participant 

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

Date……………/….................../.................. 
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 ต้นฉบับ                  การปรับเปลี่ยนครัง้ที่....................................                                วันที่............/............/............   
 

ในเอกสารนี้อาจมีข้อความที่ท่าน/เด็กในปกครองของท่านอ่านแล้วยังไม่เข้าใจ โปรดสอบถามหัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้แทนให้ช่วย
อธิบายจนกว่าจะเข้าใจดี  ท่านและเด็กในปกครองของท่านจะได้รับเอกสารนี้ 1 ฉบับน ากลับไปอ่านที่บ้านเพื่อปรึกษาหารือกับญาติพี่น้อง  
เพื่อน หรือผู้อ่ืนที่ท่าน/เด็กในปกครองของท่านต้องการปรึกษา เพื่อช่วยในการตัดสินใจเข้าร่วมการวิจัย 
 

ชื่อโครงการ   ......................................................................................................................................................................... 

ชื่อผู้วิจัย  ......................................................................................................................................................................... 

สถานที่วิจัย  ......................................................................................................................................................................... 

สถานที่ท างาน ..............................................................................................หมายเลขโทรศัพท์.................................................... 
 

โครงการวิจัยนี้จัดท าขึ้นเพื่อ........................................................................................... โดยท่าน/เด็กในปกครองของท่านอาจจะไม่ได้รับ
ประโยชน์จากการเข้าร่วมการวิจัยนี้โดยตรง แต่หากการวิจัยได้ผลดี จะท าให้ทราบ......................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................... 

ท่าน/เด็กในปกครองของท่านได้รับเชิญให้เข้าร่วมการวิจัยนี้  เพราะท่าน/เด็กในปกครองของท่าน.................................................... 

..........................................................................................................................................มีอายรุะหว่าง 13 -17 ปี  

จะมีผู้เข้าร่วมการวิจัยนี้ทั้งสิ้นประมาณ ......... ......... ......... คน 

หากท่าน/เด็กในปกครองของท่านตัดสินใจเข้าร่วมการวิจัย  จะมีขั้นตอนการวิจัยดังต่อไปนี้คือ 

- ผู้วิจัยจะขอนัดวัน และเวลาที่ท่าน/เด็กในปกครองของท่านสะดวกในการเข้าร่วมการวิจัย จ านวน .................. ครั้ง ดังนี้ 

- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

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

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

ความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนได้ระหว่างเข้าร่วมการวิจัย .......................................................................................................................................... 

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

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

การเข้าร่วมการวิจัยคร้ังนี้ ท่านและเด็กในปกครองของท่านจะได้รับค่าชดเชยการเสียเวลา จ านวน ……. บาท และไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ 
ท้ังสิ้น 
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หากท่านและเด็กในปกครองของท่านมีอาการผิดปกติ รู้สึกไม่สบายกาย หรือมีผลกระทบต่อจิตใจของท่านและเด็กในปกครองของท่าน
เกิดขึ้นระหว่างการวิจัย ขอให้ท่านและเด็กในปกครองของท่านแจ้งผู้วิจัยโดยเร็วที่สุด และหากท่านและเด็กในปกครองของท่านมีข้อข้องใจ
เกี่ยวกับขั้นตอนของการวิจัย หรือเกิดอาการบาดเจ็บ/เจ็บป่วยหรือหากเกิดผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์จากการวิจัยขึ้นกับท่านและเด็กใน
ปกครองของท่าน  ท่านและเด็กในปกครองของท่านสามารถติดต่อกับ .................................................................................................................. 

.............................(ตลอด 24 ชั่วโมง) 

หากมีข้อมูลเพ่ิมเติมท้ังด้านประโยชน์และโทษท่ีเกี่ยวข้องกับการวิจัยนี้ ผู้วิจัยจะแจ้งให้ทราบโดยรวดเร็วไม่ปิดบัง 

ข้อมูลส่วนตัวของท่านและเด็กในปกครองของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้  ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะเป็นรายบุคคล   แต่จะรายงานผลการวิจัย
เป็นข้อมูลส่วนรวม ข้อมูลของผู้เข้าร่วมการวิจัยเป็นรายบุคคลอาจมีคณะบุคคลบางกลุ่มเข้ามาตรวจสอบได้ เช่น ผู้ให้ทุนวิจัย , สถาบัน หรือ
องค์กรของรัฐที่มีหน้าท่ีตรวจสอบ, คณะกรรมการจริยธรรมฯ   เป็นต้น 

ท่าน/เด็กในปกครองของท่านมีสิทธิ์ถอนตัวออกจากโครงการวิจัยเมื่อใดก็ได้  โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  และการไม่เข้าร่วมการ
วิจัยหรือถอนตัวออกจากโครงการวิจัยนี้ จะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อท่านและเด็กในปกครองของท่านแต่ประการใด 

โครงการวิจัยนี้ได้รับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งมีส านักงานอยู่ท่ี อาคาร
อาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 5 ห้อง 504 มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 
หมายเลขโทรศัพท์  0-2791-5688 โทรสาร 0-2791-5689 หากท่าน/เด็กในปกครองของท่านได้รับการปฏิบัติไม่ตรงตามท่ีระบุไว้ ท่านและเด็ก
ในปกครองของท่านสามารถติดต่อกับประธานคณะกรรมการฯ หรือเลขานุการฯ ได้ตามสถานท่ีและหมายเลขโทรศัพท์ข้างต้น 
 

 ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดในเอกสารนี้ครบถ้วนแล้ว 

 

 

                                        ลงชื่อ............................................................ผู้เข้าร่วมวิจัย 

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

              วันที่............/............../……........... 

 

 

 

                                   ลงช่ือ..........................................................................ผู้ปกครอง 

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

              วันที่............/............../……........... 
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 ต้นฉบับ                  การปรับเปลี่ยนครัง้ที่....................................                             วันที่............/............/............   
 

ในเอกสารนี้อาจมีข้อความที่ท่านอ่านแล้วยังไม่เข้าใจ โปรดสอบถามหัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้แทนให้ช่วยอธิบายจนกว่า

จะเข้าใจดี  ท่านจะได้รับเอกสารนี ้1 ฉบับ น ากลับไปอ่านที่บ้านเพื่อปรึกษาหารือกับญาติพี่น้อง  เพื่อนสนิท  แพทย์ประจ าตัวของท่าน 

แพทย์ท่านอื่น หรือผู้ที่ท่านต้องการปรึกษา เพื่อช่วยในการตัดสินใจเข้าร่วมการวิจัย 
 

ชื อโครงการ   ......................................................................................................................................................................... 

ชื อผู้วิจัย  ......................................................................................................................................................................... 

สถานที วิจัย  ......................................................................................................................................................................... 

สถานที ท่างาน ......................................................................................................................................................................... 
 

โครงการวิจัยน้ีท าขึ้นเพื่อ ...................................................................................................................................................... 

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

เด็กในปกครองของท่านได้รับเชิญให้เข้าร่วมการวิจัยน้ีเพราะ  เด็กในปกครองของท่าน....................................................... 

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

จะมีผู้เข้าร่วมการวิจัยน้ีทั้งสิ้นประมาณ ......... คน ระยะเวลาที่จะท าวิจัยทั้งสิ้นประมาณ ......... เดือน 

หากท่านตัดสินใจให้เด็กในปกครองของท่านเข้าร่วมการวิจัย  จะมีขั้นตอนการวิจัยดังต่อไปน้ีคือ 

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

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

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

ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อเข้าร่วมการวิจัย  คือ ................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................ 

หากท่านไม่อนุญาตให้ เด็กในปกครองของท่านเข้าร่วมในโครงการวิจัยนี้  เด็กในปกครองของท่านก็จะได้รับ
................................................................................................................................................................ 

การเข้าร่วมการวิจัยนี้เด็กในปกครองของท่านจะไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ แต่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
ตามปกติ 

หากท่านมีข้อสงสัยที จะสอบถามเกี ยวกับการวิจัย หรือเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการวิจัยขึ้นกับเด็กในปกครองของ

ท่าน ท่านสามารถติดต่อ ......................................  ได้ที  ................................................................... ...........................................

หมายเลขโทรศัพท์: ....................................................................... 
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หากมีข้อมูลเพิ่มเติมทั้งด้านประโยชน์และโทษที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยน้ี ผู้วิจัยจะแจ้งให้ทราบโดยรวดเร็วไม่ปิดบัง 
 

ข้อมูลส่วนตัวของเด็กในปกครองของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้  ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะเป็นรายบุคคล   แต่จะรายงาน
ผลการวิจัยเป็นข้อมูลส่วนรวม ข้อมูลของผู้เข้าร่วมการวิจัยเป็นรายบุคคลอาจมีคณะบุคคลบางกลุ่มเข้ามาตรวจสอบได้ เช่น ผู้ให้ทุน
วิจัย, สถาบัน หรือองค์กรของรัฐที่มีหน้าที่ตรวจสอบ,  คณะกรรมการจริยธรรมฯ   เป็นต้น 

ท่านมีสิทธิ์ถอนตัวเด็กในปกครองของท่านออกจากโครงการวิจัยเมื่อใดก็ได้  โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  และการไม่
เข้าร่วมการวิจัยหรือถอนตัวออกจากโครงการวิจัยนี้  จะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อการบริการและการรักษาที่เด็กในปกครองของท่าน
สมควรจะได้รับแต่ประการใด 

โครงการวิจัยน้ีได้รับการพิจารณารับรอง จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของมหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งมีส านักงาน
อยู่ที่ อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 5 ห้อง 504 มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง 
จ.ปทุมธานี 12000 หมายเลขโทรศัพท์  0-2791-5688 โทรสาร 0-2791-5689 หากท่านได้รับการปฏิบัติไม่ตรงตามที่ระบุไว้ ท่าน
สามารถติดต่อกับประธานคณะกรรมการฯ หรือเลขานุการฯ ได้ตามสถานที่และหมายเลขโทรศัพท์ข้างต้น 

ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดในเอกสารน้ีครบถ้วนแล้ว 

 
 

ลงช่ือ..........................................................................ผู้ปกครอง 

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

              วันที่............/............../……........... 
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ตามที่ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว...........................................................................ที่อยู่....................................... 

........................................................................................................................... email address:…………………… 
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่........................................ ได้เข้าร่วมโครงการวิจัยเร่ือง......................................... 
.............................................. ......................................หัวหน้าโครงการวิจัยชื่อ   ................................ ..................... 
โครงการวิจัยนี้ มีการเก็บเลือด/เนื้อเยื่อต่างๆ เพื่อใช้ในการวิจัย ซึ่งข้าพเจ้าได้รับทราบข้อมูลแล้ว และแจ้งแก่ผู้วิจัยว่า
จะยินยอมให้เก็บเลือด/เนื้อเยื่อที่เหลือจากการวิจัยคร้ังก่อน โดยอนุญาตให้ผู้วิจัยเก็บรักษาไว้อีก........ปี  (ผู้วิจัยระบุ
จ านวนปี)  เพื่อใช้ในการวิจัยต่อไปในอนาคต  

ในการน้ี ขอแสดงความจ านงตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ขอบเขตของการวิจัยเร่ืองอื่นต่อ ให้ท าได้ในกรณีต่อไปนี้ (โปรดท ำเครื่องหมำย  ลงในช่อง □ที่ต้องกำร) 
 ให้น าไปวิจัยต่อในขอบเขตที่เกี่ยวเนื่องกับการวิจัยเร่ืองเดิม 
 ให้น าไปวิจัยต่อในเร่ืองใดก็ได้ แม้จะไม่เกี่ยวข้องกับเร่ืองเดิม 

อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะน าเลือดที่เหลืออยู่ไปท าการวิจัย ผู้วิจัยจะส่งโครงการวิจัยเร่ืองใหม่ ไปให้คณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคนมหาวิทยาลัยมหิดล พิจารณารับรองก่อนทุกครั้ง 

ในการเก็บเลือดไว้ ข้าพเจ้าต้องการให้ผู้วิจัยเก็บเลือดไว้ในลักษณะดังนี้ (โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง □ท่ี

ต้องการ) 
 อนุญาตให้ผู้วิจัยเก็บรักษาไว้โดยไม่ติดชื่อของข้าพเจ้าไว้ ท าให้ไม่ทราบว่าเลือดในหลอดน้ันเป็นของใคร 

ซึ่งในกรณีน้ีข้าพเจ้าจะไม่ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัยในอนาคตเพิ่มเติมอีก 
 อนุญาตให้ผู้วิจัยเก็บรักษาไว้โดยติดชื่อของข้าพเจ้าไว้ หรือแปลงจากชื่อเป็นรหัสซึ่งสามารถเชื่อมโยงถึง
ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าได้ และข้าพเจ้าขอแจ้งความต้องการเพิ่มเติม ดังนี้ 

 เมือ่จะน าเลือดไปใช้ในการวิจัยคร้ังใหม่ ขอให้ผู้วิจัยติดต่อกับข้าพเจ้าตามที่อยู่ หรือ จดหมายอิเลค
โทรนิคส์ หรือ โทรศัพท์ ตามที่แจ้งไว้ข้างต้น เพื่อแจ้งว่าจะน าเลือดไปใช้ในการวิจัยเร่ืองใด และขอ
ความยินยอมในการเข้าร่วมวิจัยครั้งใหม่ 

 ไม่ต้องขอความยินยอมซ้ าเมื่อจะน าเลือดไปใช้ในการวิจัยคร้ังใหม่ แต่หากจ าเป็นผู้วิจัยอาจติดต่อกับ
ข้าพเจ้าตามที่อยู่ หรือ จดหมายอิเลคโทรนิคส์ หรือ โทรศัพท์ ตามที่แจ้งไว้ข้างต้นได้ 
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ความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นเมื่อเข้าร่วมการวิจัย  
 ในการเจาะเลือดจะเจ็บ และอาจเกิดรอยช้ าเล็กน้อยที่บริเวณเข็มเจาะขณะเก็บตัวอย่างเลือดซึ่งจะหายได้เอง
ภายใน ๑-๒ สัปดาห์ ส าหรับการป้องกันการติดเชื้อในกระบวนการเจาะเลือด จะใช้เข็มอันใหม่เจาะเลือดทุกคร้ัง 
 ความเสี่ยงอื่นท่ีอาจจะเกิดขึ้น คือ ผลของการวิจัยในอนาคตเป็นสิ่งท่ีไม่อาจคาดเดาได้ ซึ่งอาจมีผลกระทบ 

ต่อสุขภาพ/ความเป็นอยู่ท่ีดีของข้าพเจ้า 
  
 หากมีข้อข้องใจท่ีจะสอบถามเกี่ยวข้องกับการเก็บตัวอย่างเลือด/เนื้อเยื่อ ข้าพเจ้าสามารถติดต่อกับผู้วิจัยได้
ท่ี.........ระบุสถานที่ท างานของผู้วิจัย....... หมายเลขโทรศัพท์.........(ในเวลาราชการ) หรือ ............ตลอด 24 ชั่วโมง       

หากมีข้อมูลเพิ่มเติมทั้งด้านประโยชน์ และโทษที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า  ผู้วิจัยจะแจ้งให้ทราบโดยรวดเร็วไม่
ปิดบัง 

ข้อมูลส่วนตัวของข้าพเจ้าจะถูกเก็บรักษาไว้ ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะเป็นรายบุคคล แต่จะรายงานผลการวิจัย
เป็นข้อมูลส่วนรวม ข้อมูลของผู้เข้าร่วมการวิจัยเป็นรายบุคคลอาจมีคณะบุคคลบางกลุ่มเข้ามาตรวจสอบได้ เช่น ผู้ให้
ทุนวิจัย, สถาบัน หรือองค์กรของรัฐที่มีหน้าที่ตรวจสอบ, คณะกรรมการจริยธรรมฯ เป็นต้น 

ข้าพเจ้ามีสิทธิ์ถอนตัวออกจากโครงการวิจัย และขอให้ท าลายตัวอย่างเลือดของข้าพเจ้าเมื่อใดก็ได้ โดยแจ้ง
ต่อผู้วิจัย และการถอนตัวออกจากโครงการน้ี จะไม่มีผลกระทบการบริการและการรักษาพยาบาลที่ข้าพเจ้าสมควรจะ
ได้รับแต่ประการใด  

โครงการวิจัยนี้ได้รับการพิจารณารับรองจาก คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของมหาวิทยาลัยรังสิต 
ซึ่งมีส านักงานอยู่ที่ อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 5 ห้อง 504 มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก  
ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 หมายเลขโทรศัพท์  0-2791-5688 โทรสาร 0-2791-5689, email 
address: RSUethics@rsu.ac.th ข้าพเจ้าสามารถติดต่อกับประธานคณะกรรมการฯ หรือเลขานุการฯ ได้ตามสถานที่, 
หมายเลขโทรศัพท์ หรือ ส่งข้อความทาง email ข้างต้น 

ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดในเอกสารน้ีครบถ้วนแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้ 
ลงชื่อ.................................................................ผู้เข้าร่วมวิจัย                                             

(............................................................................) 
วันที่............/............../............. 
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 (ปรับรำยละเอียดให้สอดคล้องกับโครงกำรวิจัยของผู้วิจัย) 
 

โครงการวิจัยนี้ท าขึ้นเพื่อจะศึกษาว่าเด็กนักเรียนในโรงเรียน............................................................ 

พี่ชวนน้องเข้าร่วมโครงการนี้เพราะว่าน้องมีอายุระหว่าง ………………. ปี มีสุขภาพแข็งแรง และ..................................... 

ซึ่งพี่อยากจะศึกษาว่าน้องๆ .................................................................................... 

ถ้าน้องยินดีร่วมโครงการนี้  น้องจะได้รับการปฏิบัติดังนี้  (ระบุรายละเอียดโดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายท าให้เด็กทราบว่าจะ
ได้รับการปฏิบัติอะไร อย่างไร หรือจะขอให้เด็กท าอะไรบ้าง) 

1. ตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับ................................................................................ 

2. พี่จะขอเจาะเลือดน้อง จ านวน ...........................    

งานวิจัยนี้มีความเสี่ยงน้อย พี่จะคอยดูแลน้องอย่างดี ไม่ให้น้องเหนื่อยเกินไป  แต่ถ้าน้องรู้สึกไม่สบายใจ  อึดอัด ไม่อยาก
เข้าร่วมในการวิจัยนี้  น้องสามารถบอกพี่ได้ตลอดเวลา  และถ้าน้องหรือผู้ปกครองมีเร่ืองสงสัยประการใดสามารถถามได้ พี่ชื่อ 
............................... โทรศัพท์ ............................................................... 

พี่จะเก็บเร่ืองส่วนตัวน้องเป็นความลับ  ไม่เปิดเผยให้ใครทราบ 
 

น้องได้อ่านและเข้าใจรายละเอียดของโครงการแล้ว  
 

 ถ้ำน้องเต็มใจ เข้ำร่วมในโครงกำรนี้ลงชื่อ........................................................................... 
 
 ถ้ำน้องไม่เต็มใจเข้ำร่วมโครงกำรนี้ ลงชื่อ.......................................................................... 
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 ต้นฉบับ                  การปรับเปลี่ยนครั้งที่....................................                             วันที่............/............/............   
 

กรุณาลบจุดไขป่ลาและเติมรายละเอียดของงานวิจัยท่านลงในช่องแบบฟอร์มด้านล่างนี้ 

เรียน  ผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน 
 

ด้วยดิฉัน/กระผม…………………………………………………………นักศึกษาปริญญาโทสาขา.................................................

คณะ................................................................... มหาวิทยาลัยรังสิต มีความประสงคท์ าวิทยานิพนธ์เรื่อง “................................................... 

......................................................................................................................”  ซ่ึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับคือ .......................................... 

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

ท่านได้รับเชิญให้เข้าร่วมการวิจัยนี้เพราะ .................................................................................................................. ในการนี้ผู้วิจัยมี

ความจ าเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเรื่อง “....................................................................” ซ่ึงประกอบด้วย

ค าถาม…………………. ส่วน  จ านวน  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ข้ อ  ดั งนี้  ………………………………ใ ช้ เวลาในการตอบ

.........................................นาท/ีช่ัวโมง ผู้วิจัยจะขอรับแบบสอบถามคืนโดย....................................................... 
 

เนื่องจากแบบสอบถามประกอบด้วยค าถามหลายส่วน จึงขอความกรุณาให้ท่านพิจารณาตอบตามความรู้สึกของท่านให้มากที่สุด 
โดยข้อมูลและค าตอบทั้งหมดจะถูกปกปิดเป็นความลับ และจะน ามาใช้ในการวิเคราะห์ผลการศึกษาครั้งนี้โดยออกมาเป็นภาพรวมของการ
วิจัยเท่านั้น จึงไม่มีผลกระทบใดๆต่อผู้ตอบหรือหน่วยงานของผู้ตอบ เนื่องจากไม่สามารถน ามาสืบค้นเจาะจงหาผู้ตอบได้ ท่านมีสิทธ์ิที่จะ
ไม่ตอบค าถามข้อใดข้อหนึ่ง หากท่านไม่สบายใจหรืออึดอัดที่จะตอบค าถามนั้น หรือไม่ตอบแบบสอบถามทั้งหมดเลยก็ได้ โดยไม่มี
ผลกระทบต่อการปฏิบัติงานใดๆของท่าน ท่านมีสิทธิ์ที่จะไม่เข้าร่วมการวิจัยก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล   

 

 หากผู้ เ ข้ า ร่ วม วิจั ยมีข้ อ สง สัย เ กี่ ยวกับการ วิจั ยหรื อแบบสอบถาม  สามารถติ ดต่ อสอบถามได้ที่  สถานที่ ติ ดต่ อ
..............................................................................................ในวันและเวลาราชการ หรือ โทรศัพท์ที่ติดต่อได้..................................... 
 

โครงการวิจัยนี้ได้รับการพิจารณารับรองจาก คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของมหาวิทยาลัยรังสิต ส านักงานอยู่ที่ อาคาร
อาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ช้ัน 5 ห้อง 504 มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 
หมายเลขโทรศัพท์  0-2791-5688 โทรสาร 0-2791-5689 หากท่านได้รับการปฏิบัติไม่ตรงตามที่ระบุไว้ ท่านสามารถติดต่อประธาน
กรรมการฯหรือเลขานุการฯ ได้ตามสถานที่และหมายเลขโทรศัพท์ข้างต้น 

 

ขอขอบพระคุณที่กรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม 
 
 
 
ขอแสดงความนับถือ 
        ช่ือผู้วิจัย  
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Dear Respondents,  
 My name is ………………………………. , the principal investigator, would like to invite you to 

participate in my research entitle “……………………………..…………………………………………………”.  
This research project aims to (explain briefly about the research objectives)........................................................…….. 
…………………………………………………………………… 
 You are invited to participate in this research project because you (explain briefly about the reason to be 
recruited)……………………………………... There will be approximately ……….. participants, and the research 
project will last for …………. months. 
 If you decide to participate in the research project, you will go through these procedures: 

You are invited to answer the self-administered questionnaire. The questionnaire consists of ………. 
questions and it will take about ………………minutes to complete this questionnaire. On completion, please 
return the questionnaire in a box provided. 

In filling out questionnaires, the likely risks include uneasiness or discomfort due to some questions and in filling out 
questionnaires; the likely risks include stress due to some questions. In those cases, you have the right not to reply.  

As a participant of this study, there will be no financial compensation given to you or that will require you 
to pay anything. If relevant information arises about benefits and risks of the research project, I will inform you 
immediately and without concealment. 
 If you have any questions about the research procedures, you can contact …………………………........ 
…………………………………. Telephone number: ………………………………. 

Your private information will be kept confidential, it will not be subject to an individual disclosure, but will 
be disseminated as part of the overall results. Individual information may be examined by groups of persons e.g. 
funding organizations, ethics committee, etc. 

You have the right to withdraw from the project at any time without prior notice. And the refusal to 
participate or the withdrawal from the research project will not at all effect on the treatment that you will receive. 

On the condition that you are not treated as indicated in this information sheet, you can contact the Chair of 
Rangsit University Institutional Review Board (RSU-IRB) at the office of RSU-IRB, Rangsit University, 52/347 
Phahonyothin Rd, Tambon Lak Hok, Amphoe Muang, Pathum Thani Province 12000, Thailand  (Building 1, 
5th Floor, Room 504) Tel 66-2-7915688, Fax 66-2-7915689. 

 

           Thank you very much for your participation 
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วันที่................. เดือน.................... พ.ศ................ 

ข้าพเจ้า............................................. ......................อายุ.............ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่.............. .......... ถนน

................................................ต าบล........ ..................................................อ าเภอ..........................................................

จังหวัด... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................................... รหัสไปรษณีย์ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .....................โทรศัพท์ 

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

ขอแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัยเร่ือง...(ชื่อโครงการภาษาไทย)……………...……………………….. 

โดยข้าพเจ้าได้รับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับที่มาและจุดมุ่งหมายในการท าวิจัยรายละเอียดขั้นตอนต่างๆ ที่
จะต้องปฏิบัติหรือได้รับการปฏิบัติ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับของการวิจัยและความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเข้าร่วม
การวิจัย  รวมทั้งแนวทางป้องกันและแก้ไขหากเกิดอันตรายขึ้น ค่าตอบแทนที่จะได้รับ ค่าใช้จ่ายที่ข้าพเจ้าจะต้อง
รับผิดชอบจ่ายเอง โดยได้อ่านข้อความที่มีรายละเอียดอยู่ในเอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัยโดยตลอด อีกทั้งยังได้รับ
ค าอธิบายและตอบข้อสงสัยจากหัวหน้าโครงการวิจัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยไม่มีสิ่งใดปิดบังซ่อนเร้น  
 

ข้าพเจ้าจึงสมัครใจเข้าร่วมในโครงการวิจัยนี้  :  

ข้าพเจ้าได้ทราบถึงสิทธิ์ที่ข้าพเจ้าจะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมทั้งทางด้านประโยชน์และโทษจากการเข้าร่วมการ
วิจัย  และสามารถถอนตัวหรืองดเข้าร่วมการวิจัยได้ทุกเมื่อ โดยจะไม่มีผลกระทบต่อการบริการและการรักษาพยาบาลที่
ข้าพเจ้าจะได้รับต่อไปในอนาคต  และยินยอมให้ผู้วิจัยใช้ข้อมูลส่วนตัวของข้าพเจ้าที่ได้รับจากการวิจัย   แต่จะไม่เผยแพร่
ต่อสาธารณะเป็นรายบุคคล โดยจะน าเสนอเป็นข้อมูลโดยรวมจากการวิจัยเท่านั้น 

 

หากข้าพเจ้ามีอาการผิดปกติ รู้สึกไม่สบายกาย หรือมีผลกระทบต่อจิตใจของข้าพเจ้าเกิดขึ้นระหว่างการวิจัย 
ข้าพเจ้าจะแจ้งผู้วิจัยโดยเร็วท่ีสุด และหากข้าพเจ้ามีข้อข้องใจเกี่ยวกับขั้นตอนของการวิจัย หรือหากเกิดผลข้างเคียงท่ีไม่
พึงประสงค์จากการวิจัยขึ้นกับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะสามารถติดต่อกับ (ระบุชื่อผู้รับผิดชอบท่ีโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้  24 
ชั่วโมง) 

 

 

 

 

 

/หากข้าพเจ้า ได้รับการปฏิบัติ..... 
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หากข้าพเจ้า ได้รับการปฏิบัติไม่ตรงตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย ข้าพเจ้าจะสามารถ
ติดต่อกับประธานคณะกรรมการฯ หรือเลขานุการฯ ได้ที่ส านักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน อาคารอาทิตย์ 
อุ ไ ร รัตน์  (อาคาร  1 )  ชั้ น  5  ห้ อง  504  มหาวิทย าลั ย รั งสิ ต  52/347 หมู่บ้ าน เมือง เอก  ถ .พหลโยธิน  
ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 หมายเลขโทรศัพท์  0-2791-5688 โทรสาร 0-2791-5689 

 

ข้าพเจ้าเข้าใจข้อความในเอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย  และหนังสือแสดงเจตนายินยอมนี้โดยตลอดแล้ว  
จึงลงลายมือชื่อไว้ 

 

 

ลงชื่อ..................................................................... 

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

ผู้เข้าร่วมการวิจัย/ผู้แทนโดยชอบธรรม 

วันที่........./.........../........... 

ลงชื่อ..................................................................... 

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

ผู้ให้ข้อมูลและขอความยินยอม/หัวหน้าโครงการวิจัย 

วันที่........./.........../........... 

 

ในกรณีผู้เข้าร่วมการวิจัยไม่สามารถอ่านหนังสือได้ผู้ที่อ่านข้อความทั้งหมดแทนผู้เข้าร่วมการวิจัยคือ.......... 

.............................................................. จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นพยาน 

 
 
 
 

ลงชื่อ.....................................................................พยาน 

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

วันที่........./.........../........... 
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Date................. /..................../............... 
 My name is................................................................ , aged.............years old, address ................ 
road/street......................................sub-district/tambon............................................ district/amphur............................................. 
province.......................... postal code……….........tel. ....................... 
 

 I hereby express my consent to participate as a subject in the research project entitled……………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 In so doing, I am informed of the research project’s origin and purposes; its procedural details to carry out or to be 
carried out; its expected benefits and risks that may occur to the subjects, including methods to prevent and handle harmful 
consequences; and remuneration, and expense. I thoroughly read the detailed statements in the information sheet given to 
research subjects. I was also given explanations and my questions were answered by the head of the research project. 
 I therefore consent to participate as a subject in this research project . 
 On the condition that I have any questions about the research procedures, or on the condition that I suffer from an 
undesirable side effect from this research, I can contact (Indicate the name of the person in charge who is 24-hour ready for 
contact by phone). 
 On the condition that I am not treated as indicated in the information sheet distributed to subjects, I can contact the 
Chair of Rangsit University Ethics Review Board, (RSU-ERB), Rangsit University, 52/347 Phahonyothin Rd, Tambon Lak 
Hok, Amphoe Muang, Pathum Thani Province 12000, Thailand  (Building 1, 5th Floor, Room 504) Tel 66-2-7915688, Fax 
66-2-7915689. 

I am aware of my right to further information concerning benefits and risks from the participation in the research 
project and my right to withdraw or refrain from the participation anytime without any consequence on the service or health 
care I am to receive in the future. I consent to the researchers’ use of my private information obtained in this research, but do 
not consent to an individual disclosure of private information. The information must be presented as part of the research 
results as a whole. 

I thoroughly understand the statements in the information sheet for the research subjects and in this consent form. I 
thereby give my signature. 
 

 Signature................................................ Participants/ Proxy/ Date......../......../........ 
(...................................................................) 

Signature................................................. Principal Investigator/ Representative  

(....................................................................)/ Date......../......../........ 
 

 In case that the participant is illiterate, the one who read this document for the participant is (Mr./Mrs./Ms………. 
…………………………………….), who gives his/her signature as a witness. 
 Signature.....................................................Impartial Witness/ Date......../......../........ 

(.....................................................................)   
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วันที่................. เดือน.................... พ.ศ................ 

ข้าพเจ้า......................................................................อายุ.............ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่........................ ถนน.................................. 

ต าบล...................................... อ าเภอ........................................จังหวัด....................................... รหัสไปรษณีย์............................. 

โทรศัพท์ ................................................. 
 

ข้าพเจ้าและเด็กในปกครองของข้าพเจ้าขอแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัยเร่ือง………………………………… 

โดยข้าพเจ้าและเด็กในปกครองของข้าพเจ้าได้รับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับที่มา  และจุดมุ่งหมายในการท าวิจัย
รายละเอียดขั้นตอนต่างๆ ที่จะต้องปฏิบัติหรือได้รับการปฏิบัติ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับของการวิจัยและความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดขึน้จากการเข้าร่วมการวิจัย  รวมทั้งแนวทางป้องกันและแก้ไขหากเกิดอันตรายขึ้น ค่าชดเชยการเสียเวลาที่จะได้รับ โดยได้
อ่านข้อความที่มีรายละเอียดอยู่ในเอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัยโดยตลอด อีกทั้งยังได้รับค าอธิบายและตอบข้อสงสัยจาก
หัวหน้าโครงการวิจัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยไม่มีสิ่งใดปิดบังซ่อนเร้น  

 

ข้าพเจ้าและเด็กในปกครองของข้าพเจ้าจึงสมัครใจเข้าร่วมโครงการวิจัยนี้  : 

หากข้าพเจ้าและเด็กในปกครองของข้าพเจ้ามีอาการผิดปกติ รู้สึกไม่สบายกาย หรือมีผลกระทบต่อจิตใจของข้าพเจ้าและ
เด็กในปกครองของข้าพเจ้าเกิดขึ้นระหว่างการวิจัย ข้าพเจ้าและเด็กในปกครองของข้าพเจ้าจะแจ้งผู้วิจัยโดยเร็วท่ีสุด และหาก
ข้าพเจ้าและเด็กในปกครองของข้าพเจ้ามีข้อข้องใจเกี่ยวกับขั้นตอนของการวิจัย หรือหากเกิดการบาดเจ็บ/เจ็บป่วย หรือหากเกิด
เหตุการณท่ี์ไม่พึงประสงค์จากการวิจัยข้ึนกับข้าพเจ้าและเด็กในปกครองของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าและเด็กในปกครองของข้าพเจ้าจะ
สามารถติดต่อกับ .....................ได้ท่ี  ......................................................................................................... (ตลอด 24 ชั่วโมง)   
 

ข้าพเจ้าและเด็กในปกครองของข้าพเจ้าได้ทราบถึงสิทธิ์ที่ข้าพเจ้าและเด็กในปกครองของข้าพเจ้าจะได้รับข้อมูลเพิ่มเติม
ทั้งทางด้านประโยชน์และโทษจากการเข้าร่วมการวิจัย  และสามารถถอนตัวหรืองดเข้าร่วมการวิจัยได้ทุกเมื่อ โดยจะไม่มี
ผลกระทบใดๆ ต่อการเรียน และการคัดตัวเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของข้าพเจ้าและเด็กในปกครองของข้าพเจ้าแต่ประการใด 
และยินยอมให้ผู้วิจัยใช้ข้อมูลส่วนตัวของข้าพเจ้าและเด็กในปกครองของข้าพเจ้าที่ได้รับจากการวิจัย   แต่จะไม่เผยแพร่ต่อ
สาธารณะเป็นรายบุคคล โดยจะน าเสนอเป็นข้อมูลโดยรวมจากการวิจัยเท่านั้น 

 
 
 
 

/หากข้าพเจ้าและเด็กในปกครองของข้าพเจ้าได้รับการปฏิบัติ…. 
 
 



 

RSU-ERB.011 หนังสือแสดงเจตนายินยอมฯ ส าหรับเด็กอายุ 13 ปีบริบูรณ์ - 17 ปี  
(ผู้ปกครอง+เด็กลงนามร่วมกัน)  
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หากข้าพเจ้าและเด็กในปกครองของข้าพเจ้าได้รับการปฏิบัติไม่ตรงตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสารชี้แจงผู้เข้า  ร่วมการวิจัย 
ข้าพเจ้าและเด็กในปกครองของข้าพเจ้าจะสามารถติดต่อกับประธานคณะกรรมการฯ หรือเลขานุการฯ ได้ที่ส านักงาน
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 5 ห้อง 504 มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 หมู่
บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 หมายเลขโทรศัพท์  0-2791-5688 โทรสาร 0-2791-5689 

 

ข้าพเจ้าและเด็กในปกครองของข้าพเจ้าเข้าใจข้อความในเอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย  และหนังสือแสดงเจตนายินยอม
นี้โดยตลอดแล้ว  จึงลงลายมือชื่อไว้ 

 

 

 

ลงชื่อ..................................................................... 

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

ผู้ปกครอง 

วันที่........./.........../........... 

ลงชื่อ..................................................................... 

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

ผู้เข้าร่วมการวิจัย  

วันที่........./.........../........... 

 

 

 

ลงชื่อ..................................................................... 

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

หัวหน้าโครงการวิจัย 

วันที่........./.........../........... 

 

 



 

RSU-ERB.012 หนังสือแสดงเจตนายินยอมฯ ส่าหรับผู้ปกครองของเด็กอายุต ่ากว่า 7-12 ปี 
(ส่าหรับผู้ปกครอง) (Legal Guardian Informed Consent Form)  
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วันที่................. เดือน.................... พ.ศ................ 

ข้าพเจ้า......................................................................อายุ.............ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่........................ ถนน................................... 

ต าบล....................................... อ าเภอ........................................จังหวัด....................................... รหัสไปรษณีย์............................. 

โทรศัพท์ ................................................. 

ผู้ปกครองของเด็กชาย/เด็กหญิง........................................................................................................................................... 
 

โดยข้าพเจ้าได้รับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับที่มาและจุดมุ่งหมายในการท าวิจัยรายละเอียดขั้นตอนต่างๆ ที่เด็กในปกครอง
ของข้าพเจ้าจะต้องปฏิบัติหรือได้รับการปฏิบัติ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับของการวิจัย ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเข้าร่วม
การวิจัย  รวมทั้งแนวทางป้องกันและแก้ไขหากเกิดอันตรายขึ้น ค่าใช้จ่ายที่ข้าพเจ้าจะต้องรับผิด ชอบจ่ายเอง โดยได้อ่านข้อความ
ที่มีรายละเอียดอยู่ในเอกสารชี้แจงผู้ เข้าร่วมการวิจัยโดยตลอด อีกทั้งยังได้รับค าอธิบายและตอบข้อสงสัยจากหัวหน้า
โครงการวิจัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยไม่มีสิ่งใดปิดบังซ่อนเร้น  

 

ข้าพเจ้าจึงสมัครใจให้เด็กในปกครองของข้าพเจ้าเข้าร่วมในโครงการวิจัยนี้  :  

ข้าพเจ้าได้ทราบถึงสิทธิ์ที่ข้าพเจ้าจะได้รับข้อมูลเพิ่มเติม ทั้งทางด้านประโยชน์และโทษจากการเข้าร่วมการวิจัย  และ
สามารถถอนตัวเด็กในปกครองของข้าพเจ้าหรืองดเข้าร่วมการวิจัยได้ทุกเมื่อ โดยจะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อการบริการและการ
รักษาพยาบาลที่เด็กในปกครองของข้าพเจ้าจะได้รับต่อไปในอนาคต  และยินยอมให้ผู้วิจัยใช้ข้อมูลส่วน ตัวของเด็กในปกครอง
ของข้าพเจ้าที่ได้รับจากการวิจัย   แต่จะไม่เผยแพร่ต่อสาธารณะเป็นรายบุคคล โดยจะน าเสนอเป็นข้อมูลโดยรวมจากการวิจัย
เท่านั้น 

 

หากเด็กในปกครองของข้าพเจ้ามีอาการผิดปกติ รู้สึกไม่สบายกาย หรือมีผลกระทบต่อจิตใจของ เด็กใ นปกครองของ
ข้าพเจ้าเกิดขึ้นระหว่างการวิจัย ข้าพเจ้าจะแจ้งผู้วิจัยโดยเร็วที สุด และหากข้าพเจ้ามีข้อข้องใจเกี ยวกับขั้นตอนของการวิจัย  หรือ
หากเกิดการบาดเจ็บ/เจ็บป่วย หรือหากเกิดเหตุการณ์ที ไม่พึงประสงค์จากการวิจัยขึ้นกับเด็กในปกครองของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะ
สามารถติดต่อกับ....................................ได้ที หมายเลขโทรศัพท์ ..............................................  ได้ตลอด 24 ช่ัวโมง   

หากเด็กในปกครองของข้าพเจ้า ได้รับการปฏิบัติไม่ตรงตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย ข้าพเจ้าจะ
สามารถติดต่อกับประธานคณะกรรมการฯ หรือเลขานุการฯ ได้ที่ส านักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน อาคารอาทิตย์ 
อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 5 ห้อง 504 มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 
12000 หมายเลขโทรศัพท์  0-2791-5688 โทรสาร 0-2791-5689 

 

 

/หากเด็กในปกครองของข้าพเจ้า ได้รับการปฏิบัติ….. 



 

RSU-ERB.012 หนังสือแสดงเจตนายินยอมฯ ส่าหรับผู้ปกครองของเด็กอายุต ่ากว่า 7-12 ปี 
(ส่าหรับผู้ปกครอง) (Legal Guardian Informed Consent Form)  
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ข้าพเจ้าเข้าใจข้อความในเอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย  และหนังสือแสดงเจตนายินยอมนี้โดยตลอดแล้ว  จึงลงลายมือชื่อ
ไว้ 

 

 

ลงชื่อ..................................................................... 

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

ผู้ปกครอง 

วันที่........./.........../........... 

ลงชื่อ..................................................................... 

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

ผู้ให้ข้อมูลและขอความยินยอม/หัวหน้าโครงการวิจัย 

วันที่........./.........../........... 

 

ในกรณีผู้ปกครองของผู้เข้าร่วมการวิจัยไม่สามารถอ่านหนังสือได้ผู้ที่อ่านข้อความทั้งหมดแทนผู้ปกครองของผู้เข้าร่วม
การวิจัยคือ............................................... จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นพยาน 

 
 
 

ลงชื่อ.....................................................................พยาน 

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

วันที่........./.........../........... 

 



 
RSU-ERB.013 บันทึกข้อความน าส่งโครงการวิจัยท่ีแก้ไขแล้ว 
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                         ภาควิชา........................................................... 

   คณะ................................................................  

มหาวิทยาลัยรังสิต 

                            โทรศัพท์  ...............................ต่อ ..................  
ที่ มรส.  .............................................    

วันที ่ ……....เดือน...........................ปี................ 

เรื่อง ขอน าส่งเอกสารที่ปรบัแก้ไขตามค าแนะน าของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนฯ  
เรียน ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยรังสิต 
 

ตามที่คณะกรรมการจริยธรรมฯ ไดแ้จ้งผลการพิจารณาโครงการวิจัยเรื่อง  “................................ระบุช่ือโครงการ........................” .

รหัสโครงการ RSU-IRB yyyy/xxx.ddmm หัวหน้าโครงการ.......................................................ระบุช่ือ/หน่วยงานที่สังกัด............................

ตามหนังสือที่ มรส. .........................วันที่.......................................... ซ่ึงไดด้ าเนนิการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการจริยธรรม

การวิจัยในคนแล้ว 

ขอน าส่งข้อมูลและเอกสารที่ปรบัแก้ไขแล้ว ตามรายการต่อไปนี้  
 1. ตารางชี้แจงตอบค าถามกรรมการ 1 ชุด พร้อมทั้งข้อมูลอิเลคโทรนิคส์ไฟล์ 

2. แบบเสนอโครงการวิจัยฯทีแ่ก้ไขใหม่ 1 ชุด Highlight ส่วนที่ปรับแก้ไขพร้อมทัง้ข้อมูลอเิลคโทรนิคส์ไฟล์ (กรุณาลงนามในหน้า

สุดท้าย)     
3. อื่นๆ โปรดระบุ............................................................................................................ พร้อมทั้งข้อมูลอิเลคโทรนิคส์ไฟล์ 

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดพจิารณาด าเนินการต่อไปด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง 
 
          

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

 

  
 

 
 

หากเอกสารไม่ครบหรือมขี้อสงสยัโปรดติดต่อ........................................................... หมายเลขโทรศพัท์........................................... 



 
RSU-ERB.014 แบบฟอร์มการปรับแก้ไขโครงการวิจัย -ไทย 
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กรุณาปรับแก้ไขโครงการวิจัยตามรูปแบบ (กรุณาจัดเอกสารในแนวตั้ง) ดังนี ้
 

1. ขอให้ท่านจัดท าบันทึกข้อความซึ่งมีการระบุรหัสโครงการวิจัยและชื่อเร่ือง (ตัวอย่าง กจธ. 012)  พร้อมระบุรายละเอียด
การปรับแก้ไขโครงการวิจัยลงในตารางข้างล่างนี้ และขอให้หัวหน้าโครงการวิจัยลงนามทั้งในบันทึกข้อความและใน
แบบเสนอโครงการวิจัยฯ หน้าสุดท้าย 

2. ขอให้ท่านท า highlight หรือขีดเส้นใต้ในเอกสารที่ปรับแก้ไขแล้วมาด้วย  จ านวน 1  ชุด พร้อมแนบส าเนาเอกสารอีก 
จ านวน 1 ชุด ซึ่งไม่มีการ highlight  เพื่อจะได้ประทับตราส านักงานคณะกรรมการจริยธรรมฯ ให้ท่านน าไปด าเนินการ
วิจัยต่อไป (รวมทั้งหมด 2 ชุด) 
 

ข้อค าถามจาก 
คณะกรรมการฯ 

สิ่งท่ีแก้ไขอยู่ในแบบเสนอโครงการฯ, 
โครงร่างวิจัย, เอกสารชี้แจงฯ 

หรือหนังสือแสดงเจตนายินยอมฯ 

หน้า, หัวข้อ, 
ข้อความเดิม 

หน้า, หัวข้อ, 
ข้อความใหม่ 

  
 
 

  

  
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
RSU-ERB.014e Protocol/ Documents Modification Form 
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Protocol/ Documents Modification Form 

 

Comment from the RSU-IRB 

Revision (please specify that the revision 
was in which type of the documents eg. 

Submission form, participant information 
sheet, etc.) 

page, item of 
the previous 

version  

page, item of 
the revised  

version  

  
 
 

  

  
 
 

  

Please send 1 hard copy of the revised documents, highlighted the revised part, to the office of RSU-IRB, room 504, 5th floor Office of 
the Research Institute Rangsit  University. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

RSU-ERB.015 บันทึกข้อความน าส่งโครงการวิจัยที่ขอปรับหลังได้รับ COA แล้ว 
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(ตัวอย่างบนัทึกขอ้ความน าส่งโครงการวิจัยที่ขอปรับหลงัได้รับ COA แล้ว) 
 

 
                         ภาควิชา........................................................... 

   คณะ................................................................  

มหาวิทยาลัยรังสิต 

                            โทรศัพท์  ...............................ต่อ ..................  
ที่ มรส  .............................................    

วันที ่ ……....เดือน...........................ปี................ 

เรื่อง ขอน าส่งเอกสารการปรับเปลี่ยนโครงการหลังไดร้ับการรับรอง(COA.)แล้ว 
อ้างถึง ................ (รหัสโครงการ RSU-ERB 2010/000.0000) ........................... 

เรียน ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนฯ  
 

ตามที่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยรังสิต (RSU-IRB)ให้การรับรอง 
โครงการวิจัยเรื่อง “.......................(ระบุช่ือโครงการ)......................” ของ..................(ระบุช่ือหัวหน้าโครงการ/หน่วยงาน).................... 
หมายเลขรับรองโครงการ……..COA. NO. 2000/000.000……… 

ในการนี้นักศึกษา/ข้าพเจ้า/คณะผู้วิจัย มีความประสงค์ของปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการดังกล่าวตามเอกสารแนบ ดังมี
รายการสรุปตามรายการต่อไปนี้  

1. แบบฟอร์มการขอปรับเปลี่ยนโครงการวิจัยที่ได้รบัการรับรองแล้ว (Protocol Amendment) 
2. แบบเสนอโครงการวิจัยฯที่แก้ไขใหม่      2 ชุด  *** 
3. เอกสารช้ีแจงผู้เข้าร่วมการวิจัย  2 ชุด (กรณีที่ต้องแก้ไข) 
4. แบบสอบถาม 2 ชุด (กรณีที่ต้องแก้ไข) 
4.    อื่นๆ โปรดระบุ....................................................................................... (กรณีที่ต้องแก้ไข) 
5.    ไฟล์เอกสารจ านวน  1 ไฟล์ 

  
 

  จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดพจิารณาด าเนินการต่อไปด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง 
 

 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

.................................................................... 
(อาจารย์ทีป่รึกษา/นักวิจัย) 

หากเอกสารไม่ครบหรือมปีัญหาติดต่อ 

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

เบอร์โทร........................................... 



 

RSU-ERB.016 แบบฟอร์มการขอปรับเปลี่ยนโครงการวิจัยท่ีได้รับการรับรองแล้ว  
(Protocol Amendment) – ไทย  
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  การปรับเปลี่ยนครั้งที่....................................                             วันที่............/............/............ 
 
 
 

1. ช่ือโครงการวิจัย…………………………………………………………………………………………………………….…………………. 

2. ช่ือหัวหน้าโครงการวิจัย……………………………………………………………………………………………….……………………… 

3. สถานที่ท าวิจัย………………………………………………………………………………………………………….……………………... 

4. เลขที่โครงการ/รหัส ตามเอกสารรับรองเดิม) …………………………………………………...……………………….…………………… 

5.โปรดระบุรายละเอียดการปรับเปลี่ยนลงในตาราง โดยส่งโครงการวิจัยที่ปรับใหม่ ท าข้อความที่เปลี่ยนแปลงจากโครงการที่ได้รับการรับรอง
แล้วด้วยตัวหนาหรือระบายทึบ พร้อมทั้งระบุเหตุผลในการปรับเปลี่ยน 

เนื้อหาท่ีต้องการปรับเปลี่ยน 
หัวข้อและหน้าของเนือ้หาท่ี

ต้องการปรับเปลี่ยน 
เหตุผลในการปรบัเปลี่ยน เนื้อหาใหม ่

    

 

6. การปรับเปลี่ยนโครงร่างวิจัยจะมีผลกระทบต่อความเสี่ยงของผูเ้ข้าร่วมการวิจัยหรือไม ่

 ไม่ม ี                         มี 

7. มีการปรับเปลี่ยนเอกสารช้ีแจงผู้เข้าร่วมการวิจัย / หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัย 

 ไม่ม ี

 มี        เป็นเอกสารเพิ่มเติม (Consent form Addendum) ฉบับที่ ........................  ส าหรับผู้ที่เคยลงนามในฉบับเดิมแล้ว (reconsent) 

           เปน็เอกสารช้ีแจงฉบับใหม่ (New Consent form) ฉบับที่ ......................   

   ส าหรับ   ผู้เข้าร่วมการวิจัยรายใหม ่

      ผู้ที่เคยลงนามในฉบับเดิมแลว้ (reconsent) 

 

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

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

           หัวหน้าโครงการวิจัย 

       วันที่............/................../................ 
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  Version....................................                            Date ............/............/............ 
 
 
 

1. Protocol Title…………………………………………………………………………………………………………….…………………. 

2. Principal Investigator’s name……………………………………………………………………………………………….……………. 

3. Research Site………………………………………………………………………………………………………….……………………... 

4. Protocol Number …………………………………………………...……………………….…………………… 

5. Please fill in the table below and modified the related documents (submission form, protocol, etc.), highlight the revised part. 

Please send the amended documents along with this form.  

Type of Document 
Page, Item, Content to be 

amended  
Reason for Amendment New Content 

    

 

6. The amendment effect well-being or may harm to research participants  

 Yes                          No 

7. The amendment may need any change in participant information sheet/informed consent form 

 No 

 Yes    Consent form Addendum for previously consented subjects, version date........................   

           New Consent form version date ......................   

  For   New subject 

          Reconsent for previously consented subjects 

 

  Signature .............................................................., date…………………… 

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

    Principal Investigator 



 
RSU-ERB.017 แบบฟอร์มรายงานการเบี่ยงเบนโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองแล้ว (Protocol Deviation Report)-ไทย 
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วันที ่
เกิดเหต ุ

ข้อปฏิบัตติามที่ระบ ุ
ในโครงการ 

เหตุการณ์ที่เบี่ยงเบน 
เหตุที่ท าให้เกิด 
การเบี่ยงเบน 

แนวทางป้องกันมิให้เกิด 
การเบี่ยงเบนซ  า 

ผลกระทบตอ่ผู้เข้าร่วมโครงการวจัิย 
การด าเนินการกบัผู้เข้าร่วม 
การวิจัยภายหลังเหตุการณ ์

        
 
 

 

 ไม่ก่อให้เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค ์
 ก่อให้เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ คือ
(ระบ)ุ.......................  
       ผู้เข้าร่วมการวิจัยได้รับการดูแลรักษา
จนเป็นปกติแล้ว 
       ผู้เข้าร่วมการวิจัยยังมีอาการของ
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ คือ 
(ระบ)ุ................................... 

 หยุดด าเนนิการวิจัย และขอถอน
ผู้ป่วยออกจากการวิจัย 
 ด าเนินการวิจัยต่อ โดย 
        ไม่ปรับเปลี่ยนวิธีการวิจัย 
        ปรับเปลี่ยนวิธีการวิจัย หรือ 
เพิ่มมาตรการในการเฝ้าระวัง คือ 
(ระบ)ุ................................... 
 

       

 

 

การเบี่ยงเบนที่รายงานในครั งนี  มผีลกระทบตอ่โครงการวิจัย      ไม่ม ี  มี (ระบุ) ...................................................................................................................................... 
 
 

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

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

 (หัวหน้าโครงการวิจัย) 

วันท่ี......../....................../............. 
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Date  
Issues stipulated in 

the protocol 
Describe the deviation 

The cause(s) that lead to 
the deviation 

Corrective action plan to 
prevent any further 

deviation  
The effect on research participants. 

Implementation of the research 
participants after the event occurs. 

        
 
 

 

 Do not cause adverse events. 
 Causing adverse event, please specify 
.......................................................................  
       The participants had already received 
appropriate care  
       The adverse event which  had not 
resolved (specify) .......................................  

  Withdraw the affected participant(s) 
from the study. 
 Plan to conduct research after 
deviation 
        Continue the previous 
procedure(s) without any amendment       
 Amend the protocol or change 

monitoring (specify) .............................. 
       

 

 

Does this deviation have any effect to the whole study?      NO    Yes (specify) ...................................................................................................................................................................................................... 
  

 
Signature......................................................................... 

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

 (Principal Investigator) 

Date......../....................../............. 



 

RSU-ERB.018 บันทึกข้อความน าส่งโครงการวิจัยเพื่อขอต่ออายุหรือปิดโครงการ 
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                        ภาควิชา........................................................... 

   คณะ................................................................  

มหาวิทยาลัยรังสิต 

                            โทรศัพท์  ...............................ต่อ ..................  
ที่ มรส  .............................................    

วันที ่ ……....เดือน...........................ปี................ 

เรื่อง ขอต่ออายุ หรือขอแจ้งปิดโครงการวิจัยแก่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 
อ้างถึง ................ (รหัสโครงการ RSU-ERB 2010/000.0000) ........................... 

เรียน ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนฯ  
 

ตามที่ข้าพเจ้า…………………………………………………...............................ภาควิชา..................................................................  
หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่ อง(ภาษาไทย)………………………………..…………………………………………………………………… 
…………………….…………………………………………………….……………………………..……………………………..………… 
(ภาษาอังกฤษ)...…………………………………………………………………………………………………………………………..……
………………….………………………………………………………………………………………………………………………..…. 
ได้ รั บพิ จ ารณารับรองจริ ยธรรมการ วิจั ย ในคนจากคณะกรรมการจริ ยธรรมการ วิจั ย ในคน  มห า วิทยาลั ย รั ง สิต  รหั ส
โครงการ……………………..……..………………….…เ อกสารรับรองโครงการ วิจั ย . ………..………………………วันที่
รับรอง…………………………………………………วันที่หมดอายุ……………………………………………… นั้น 

มีความประสงค์ 
   ขอต่ออายุโครงการ จากวันที่.........................................................ถึง ......................................................... 
  ขอแจ้งปิดโครงการพร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

1. แบบสรุปผลโครงการวิจัยและแจ้งปิดโครงการวิจัย จ านวน  1  ชุด 
2. เอกสารประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจ านวน  1  ชุด (ถ้ามี)  
  

  จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดพจิารณาด าเนินการต่อไปด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง 
 

 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

.................................................................... 
(หัวหน้าโครงการ) 

 

หากเอกสารไม่ครบหรือมปีัญหาติดต่อ 

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

เบอร์โทร........................................... 



 
RSU-ERB. 018e Cover letter for COA extension/close the project 
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No.  ........................    

Date………………………………………………. 

Subject:   Progress Report for the Approved Protocol entitle…………………………………….. 

Attached documents: Progress Report Form 

Dear RSU-ERB Chair,  

According to the protocol entitle................................................................ Protocol 
number................................... was approve by RSU-ERB and received the Certificate of Approval 
number………………..……., Approval date ........................... Expiration date.................... 

I would like to send the annual progress report (Attached documents) for your 
consideration and acknowledgement. 

I would like to .. 
   Extend COA to cover from ..............................................to ............................................  
  Inform of closing the research project with attached documents ….. 
  1.  Final Report for close the resaerach project  (1 copy) 

 2.  Other document (If any) (1 copy) 

Sincerely,  

Signed................................................ 

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

Date......../......./....... 

       Principal Investigator, Affiliation………………….……………….  

 



 

RSU-ERB.019 แบบติดตามผลการด าเนินการวิจัยประจ าปีและขอต่ออายุเอกสารรับรอง  
(ต่ออายุโครงการวิจัยในคน)-ไทย  

 

 Page 189 

 
 
 

โปรดกรอกข้อความในแบบฟอร์มนี้ ภายใน 30 วัน ก่อนถึงก าหนดวันหมดอายุการรับรอง แล้วส่งคืนท่ี ส านักงานคณะกรรรม
การจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อด าเนินการต่ออายุเอกสารรับรองโครงการวิจัย 

 
 

1.ชื่อโครงการวิจัย   ……………………………………………………………………………………………………..   

2.ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย ……………………………………………………………………………………………………..   

3.สังกัด  ……………………………………………………………………………………………………..   

4.รหัสโครงการ เลขท่ี RSU-ERB ….…………………………….      วันท่ีรับรอง ......................................................  

5.หนังสือรับรองโครงการวิจัย เลขท่ี  ......................................... วันสิ้นสุดการรับรอง ........................................      

6.แหล่งทุน  มีทุน  (โปรดเลือกประเภททุน) 

                               ภายในมหาวิทยาลัยฯ    ภายนอกมหาวิทยาลัยฯ  ระบุ ....................................................... 

       ไม่มีทุน 

7. ระยะเวลาด าเนินการวิจัย .................... เดือน/ป ี    

8. จ านวนขนาดตัวอย่างตามโครงร่างที่ได้รับการรับรอง……………………….. ราย  

9. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจนถึงขณะนี้………………………...คน แบ่งออกเป็น 

- จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยที่ก าลังอยู่ในระหว่างด าเนินการ………………………....คน 

- จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยที่ขาดการติดต่อ (drop out) ………….…………………..คน 

- จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยที่ด าเนินการเก็บข้อมูลได้ครบ……………..…………….คน 

- จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างติดตามผลหลังเสร็จสิ้นการวิจัย…..…….…..คน 

10.ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์หรืออาการไม่พึงประสงค์ (Adverse event) ท่ีเกิดกับผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย  

  ไม่มี   

 มี …………คร้ัง   

โปรดระบุ……………………………………………………………………………………..……………………… 

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

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

 
 



 

RSU-ERB.019 แบบติดตามผลการด าเนินการวิจัยประจ าปีและขอต่ออายุเอกสารรับรอง  
(ต่ออายุโครงการวิจัยในคน)-ไทย  
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11. จ านวนเหตุการณ์หรืออาการไม่พึงประสงค์ร้ายแรง (Serious adverse event*)………………………….คร้ัง 

      ได้รายงานต่อคณะกรรมการจริยธรรมฯ แล้วเมื่อ.................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

12.ในระหว่างด าเนินการวิจัย มีการปรับเปลี่ยนโครงการวิจัย (Protocol amendment) หรือไม่  

  ไม่มี       

 มี ……..… คร้ัง        แจ้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนฯ แล้วเมื่อวันที่ ............................ 

               ยังไม่ได้แจ้ง 
 

13.ในระหว่างด าเนินการวิจัย มีการด าเนินการวิจัยท่ีเบี่ยงเบนไปจากโครงการวิจัยท่ีเสนอ (Protocol deviation) หรือไม่ 

  ไม่มี       

 มี …… คร้ัง    แจ้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนฯ แล้วเมื่อวันที่ ...................... 

       ยังไม่ได้แจ้ง 
 

 

 

 

* Serious adverse event คือ เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงท่ี  
- ท าให้ผู้เข้าร่วมวิจัยเสียชีวิต หรือ  
- เป็นอันตรายคุกคามต่อชีวิต หรือ  
- ต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล/ต้องอยู่โรงพยาบาลนานขึ้นในกรณีที่ก าลังพักรักษาอยู่ในโรงพยาบาลแล้ว  
- เกิดความพิการ/ทุพพลภาพที่ส าคัญอย่างถาวร หรือ  
- เกิดความพิการ/ความผิดปกติแต่ก าเนิด 

การรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ให้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากชมรม
จริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย (FERCIT) โดยใช้แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง (Serious 
Adverse Event Report) ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยรังสิต 
- เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรงในสถาบันที่อาสาสมัครเสียชีวิต หรือเป็นอันตรายคุกคามชีวิตอาสาสมัคร ให้
รายงานภายใน ๒๔ ชั่วโมงหลังผู้วิจัยหลักทราบเหตุการณ์  
- เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรงในสถาบันที่ไม่ถึงกับท าให้อาสาสมัครเสียชีวิต หรือเป็นอันตรายคุกคามชีวิต
อาสาสมัคร ให้รายงานภายใน ๗ วันปฏิทินหลังผู้วิจัยหลักทราบเหตุการณ์  
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ท่ีไม่ร้ายแรงให้รายงานพร้อมกับรายงานความก้าวหน้า ด้วยแบบติดตามผลการด าเนินการ

วิจัยประจ าปี (Annual report form ) 
 



 

RSU-ERB.019 แบบติดตามผลการด าเนินการวิจัยประจ าปีและขอต่ออายุเอกสารรับรอง  
(ต่ออายุโครงการวิจัยในคน)-ไทย  
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14.ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการวิจัย 

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

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

15.ความช่วยเหลือที่ท่านต้องการคือ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

16.คาดว่าจะสิ้นสุดการวิจัยเมื่อ (วัน/เดือน/ปี) .........................................…………………...................................................... 

 

 

 
 

 

 

ลงชื่อ..................................................................... 

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

หัวหน้าโครงการวิจัย 

วันที่........./.........../........... 
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1.Title of the Research  ………………………………………………………..…………………………………………… 
2. Principal Investigator’s name …………………………….………………………………………………………….  
3. Affiliation Faculty…………………………………………………………………………………………………………….  
4. Protocol number RSU-ERB ……………………………       Approval Date ................................. 
5. Certificate of Approval Number ...........................   Expiration Date ................................      
6. Research Fund  

 Granted   
   Within RSU    External Sponsor, please specify................................ 

 No Grant 

7. Duration of the research…………… month/year 
8. Expected Sample size ………………………..  (as specified in the Protocol) 

9. Actual number of subject consented ……………. person 

- number of subject ongoing research procedures ……………………….... 

- drop out …………………………….. 

- number of subject completed the protocol ……………..……………. 

- number of subject in post-trial follow up …..………………………… 

10. Adverse event  

       Not occur  
       Occur…………………….times please list 

………………………………………………………………………………………………………………..………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
11. Serious Adverse event 

       Not occur   if occur, please list the previously report date…………………………….  

 

 

 

 

 
 

 

Please fill in this form and send the report to RSU-IRB Office, Room Number 1-504, 5th floor, within 30 days before COA expiration date 
for COA renewal. 

 

* Serious adverse event means any untoward medical occurrence that 
- Results in death 
- Life threatening 
- Requires inpatient hospitalization or prolongation of existing hospitalization 
- Results in persistent or significant disability/incapacity 
- A congenital anormaly/ birth defect 

Guidance for reporting LOCAL Serious adverse events: 
- Fatal/Life Threatening SAE: Immediately, no later than 24 hours after PI acknowledgement 
- Non-fatal/Non-life threatening SAE: Immediately, no later than 7 calendar days after PI acknowledgement 

Adverse events: To submit a report along with a progress report by the Annual report form. 
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12. Is there any change to the protocol? (Protocol amendment)  

  No       

 Yes, please specified the previously report date...................... 

         Not previously reported 

13. Is there any deviation for the approved protocol? (Protocol deviation)  

 No       

 Yes, please specified the previously report date...................... 

         Not previously reported 

14. Is there any problem occur during the research?  

………………………………………………….………………………………….…………………………………………… 
……………………………………………………………………..…………………………………………………………… 
……………………………………………………………………..…………………………………………………………… 
15. Do you need any support from RSU? 

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

16.Expected date to complete your research  (day/month/year) ..................  

 

 
 

 

 
Signature:…………………………………………    

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

Researcher’s Signature  

Date…………/………../…………. 

 



 
RSU-ERB020 แบบสรุปผลโครงการวิจัยและแจ้งปิดโครงการวิจัย (ปิดโครงการวิจัยในคน) 
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1.ชื่อโครงการวิจัย   ……………………………………………………………………………………………………..   

2.ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย ……………………………………………………………………………………………………..   

3.สังกัด  ……………………………………………………………………………………………………..   

4.รหัสโครงการ เลขท่ี RSU-ERB ….…………………………….        วันท่ีรับรอง......................................................  

5.เอกสารรับรองโครงการวิจัย เลขท่ี  ......................................... วันสิ้นสุดการรับรอง ........................................      

6.แหล่งทุน  มีทุน  (โปรดเลือกประเภททุน) 

                               ภายในมหาวิทยาลัยฯ    ภายนอกมหาวิทยาลัยฯ  ระบุ ....................................................... 

       ไม่มีทุน 

7. ระยะเวลาด าเนินการวิจัย .................... ปี/เดือน     

 เสร็จตามก าหนด    

 เสร็จล่าช้ากว่าก าหนด โปรดชี้แจง ....................……………………………………………………………………. 

8. จ านวนขนาดตัวอย่างตามโครงร่างที่ได้รับการรับรอง……………………….. ราย  

9. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมวิจัย   โปรดระบุรายละเอียดดังนี้ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยที่ลงนามในเอกสารยินยอมเข้าร่วมวิจัย………………………...คน แบ่งออกเป็น 

- จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยที่ขาดการติดต่อ (drop out) ………….…………………..คน 

- จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยที่ด าเนินการเก็บข้อมูลได้ครบ……………..…………….คน 

10.ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์หรืออาการไม่พึงประสงค์ (Adverse event) ท่ีเกิดกับผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย  

  ไม่มี   

 มี (โปรดระบุในข้อ 1,2) 

 1.จ านวนเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ที่พบ………………คร้ัง  

โปรดระบุ……………………………………………………………………………………..……………………… 

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

………………………………………………………………………………………………..…………………… 
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11. จ านวนเหตุการณ์หรืออาการไม่พึงประสงค์ร้ายแรง (Serious adverse event*)………………………….คร้ัง 

      ได้รายงานต่อคณะกรรมการจริยธรรมฯ แล้วเมื่อ.................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

12.ในระหว่างด าเนินการวิจัย มีการปรับเปลี่ยนโครงการวิจัย (Protocol amendment) หรือไม่  

  ไม่มี       

 มี ……..คร้ัง  แจ้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนฯ แล้วเมื่อวันที่ ............................ 

    ยังไม่ได้แจ้ง 
 

13.ในระหว่างด าเนินการวิจัย มีการด าเนินการวิจัยท่ีเบี่ยงเบนไปจากโครงการวิจัยท่ีเสนอ (Protocol deviation) หรือไม่ 

  ไม่มี       

 มี …… คร้ัง   แจ้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนฯ แล้วเมื่อวันที่ ...................... 

     ยังไม่ได้แจ้ง 

 
 

* Serious adverse event คือ เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงท่ี  
- ท าให้ผู้เข้าร่วมวิจัยเสียชีวิต หรือ  
- เป็นอันตรายคุกคามต่อชีวิต หรือ  
- ต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล/ต้องอยู่โรงพยาบาลนานขึ้นในกรณีที่ก าลังพักรักษาอยู่ในโรงพยาบาลแล้ว  
- เกิดความพิการ/ทุพพลภาพที่ส าคัญอย่างถาวร หรือ  
- เกิดความพิการ/ความผิดปกติแต่ก าเนิด 

การรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ให้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากชมรม
จริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย (FERCIT) โดยใช้แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง (Serious 
Adverse Event Report) ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยรังสิต 
- เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรงในสถาบันที่อาสาสมัครเสียชีวิต หรือเป็นอันตรายคุกคามชีวิตอาสาสมัคร ให้
รายงานภายใน ๒๔ ชั่วโมงหลังผู้วิจัยหลักทราบเหตุการณ์  
- เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ ร้ายแรงในสถาบันที่ไม่ถึงกับท าให้อาสาสมัครเสียชีวิต หรือเป็นอันตรายคุกคามชีวิต
อาสาสมัคร ให้รายงานภายใน ๗ วันปฏิทินหลังผู้วิจัยหลักทราบเหตุการณ์  
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ท่ีไม่ร้ายแรงให้รายงานพร้อมกับรายงานความก้าวหน้า ด้วยแบบติดตามผลการด าเนินการ

วิจัยประจ าปี (Annual report form ) 
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14.ท่านมีแผนการน าเสนอผลการวิจัยอย่างไร 

 เสนอตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ โปรดระบุ…………………………………………………… 

 น าเสนอในที่ประชุมวิชาการ……………………………………………… 

 น าเสนอด้วยวาจา  น าเสนอแบบโปสเตอร์ 

 อ่ืนๆ   ...................................................................................................  

15.ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการวิจัย 

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

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

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

16.ความช่วยเหลือที่ท่านต้องการคือ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

17. ขอแจ้งปิดโครงการวิจัย วันท่ี  ………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ..................................................................... 

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

หัวหน้าโครงการวิจัย 

วันที่........./.........../........... 
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1.Title of the Research  ………………………………………………………..…………………………………………… 
2. Principal Investigator’s name …………………………….………………………………………………………….  
3. Affiliation Faculty…………………………………………………………………………………………………………….  
4. Protocol number MU-IRB ……………………………       Approval Date ................................. 
5. Certificate of Approval Number ...........................   Expiration Date ................................      
6. Research Fund  

 Granted   
  Within RSU   
  External Sponsor, please specify......................................................................... 

 No Grant 

7. Actual duration of the research…………… month/year 
 Finish as expected    
 Later than expected, please explain why…...................................................................... 

………………………………………………….………………………………….…………………………………………… 
8. Expected Sample size ………………………..  (as specified in the Protocol) 
9. Actual number of subject consented ……………. person 

- drop out …………………………….. 
- number of subject completed the protocol ……………..……………. 

10. Adverse event  
        Not occur  

 Occur…………………….times please list 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

11. Serious Adverse event 
       Not occur   if occur, please list the previously report date……………………………. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

* Serious adverse event means any untoward medical occurrence that 
- Results in death 
- Life threatening 
- Requires inpatient hospitalization or prolongation of existing hospitalization 
- Results in persistent or significant disability/incapacity 
- A congenital anormaly/ birth defect 

FERCIT Guidance for reporting LOCAL Serious adverse events: 
- Fatal/Life Threatening SAE: Immediately, no later than 24 hours after PI acknowledgement 
- Non-fatal/Non-life threatening SAE: Immediately, no later than 7 calendar days after PI acknowledgement 

Adverse events: Please collect all adverse events that occur in 1 year period and report to RSU-IRB by using the Annual report form. 



 
RSU-ERB.020e Research Summary & Closeout Report Form 

 
 

198 
 

 

12. Are there any changes to the protocol? (Protocol amendment)  
13. Is there any protocol amendment during this period? 
  No       

 Yes, please specified the previously report date.......................... 
   Not previously reported 

14. Is there any deviation for the approved protocol? (Protocol deviation)  
 No       
 Yes, please specified the previously report date...................... 

    Not previously reported 

15. Please give the information about how to disseminate your research result 
 Publish in a journal, please specify…………………………………………………………………… 
 Presentation in an academic conference…………………………………………………………………… 

 Oral Presentation 
 Poster Presentation 

 Others  ...................................................................................................…………………... 

16. Is there any problem occur during the research?  

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

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

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

17. Do you need any support from RSU? 

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

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

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

18. Actual closing date (day/month/year) …………………………………………………… **  
 

 
 

Signature:……………………………………    
                                

(…………………………………….………………………) 
Researcher’s Signature 

Date…………/………../…………. 
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This is an agreement made in order to protect certain MATERIAL of Rangsit University 
(PROVIDER) which Rangsit University intends to supply to ………………………………..……. 
(RECIPIENT)  in response to the RECIPIENT’S request as identified below,  
 

RECIPIENT SCIENTISTS:  
1. ……………………………………………………………………………………... 
Address: ……………………………………………………………………………….. 

PROVIDER SCIENTISTS:                     
1. ……………………………………………………………………...…………….. 
Address: [unit/department] Faculty of …………………………................................. 

THE MATERIAL identified as ………………….....……………………………………….. 
 

Both parties agree as follows: 
 

    1. The MATERIAL is the sole property of the PROVIDER and is made available as a service 
to the research community. The RECIPIENT shall have no right in the MATERIAL other than as provided 
in this agreement.  Ownership of modifications and direct/indirect derivatives of MATERIAL, and income 
arising from commercializing the direct/indirect derivatives of MATERIAL shall be negotiated in good 
faith by the parties hereto depending upon (a) their relative contribution to the creation of said 
modifications and derivatives, and (b) applicable laws and regulations relating to the inventorship.     
 

   2. The MATERIAL will be used for research purposes only and will not be used for 
commercial purposes or non military scientific or sublicensed to any third party unless another license is 
obtained from the PROVIDER 
   3. The MATERIAL and/or PROVIDER’S confidential information concerning the 
MATERIAL will not be  used in research that is subject to consulting or licensing obligation to another 
organization or transferred, further distributed, released or disclosed to others without written permission 
from the PROVIDER. This agreement and the resulting transfer of the MATERIAL constitute a non-
exclusive license to use the MATERIAL solely for research as described in the attached research 
proposal (Title of Protocol) prepared  by  the RECIPIENT.  

4. The RECIPIENT 
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   4. The RECIPIENT agrees to provide the PROVIDER with a copy of any publication, which 
contains experimental results obtained from the use of the MATERIAL, modifications of MATERIAL and 
direct/indirect derivatives of the MATERIAL. The RECIPIENT shall acknowledge the PROVIDER as  the 
source of  the MATERIAL in all publications containing any data or information about the MATERIAL, 
modifications of the MATERIAL, and direct/indirect derivatives of the MATERIAL unless the 
PROVIDER, indicates otherwise. 
 

    5. Because the MATERIAL is experimental in nature, IT IS PROVIDED WITH NO 
REPRESENTATIONS AND EXTENDS NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED. THERE ARE NO 
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE, OR THAT THE USE OF THE MATERIAL WILL NOT INFRINGE ANY PATENT, 
COPYRIGHT, TRADEMARK, OR OTHER PROPRIOETARY RIGHTS. In no event shall PROVIDER be 
liable for any use of the MATERIAL, and the RECIPIENT hereby agrees to defend, indemnify and hold the 
PROVIDER, its employees and agents harmless from any loss, claim, damage, or liability, which may arise 
from the RECIPIENT'S use, storage and disposal of the MATERIAL or made against the RECIPIENT by 
any party, except to the extent such loss, damage or liability is the direct result of the PROVIDER'S 
negligence or legal wrongdoing.  
   

  6. This Agreement will terminate on the earliest of the following dates: 
  a) on completion of the RECIPIENT’S current research with the MATERIAL, or 
  b) on thirty (30) days written notice by either party to the other, or   
  c) on the commencement date specified in this agreement, provided that: 
  i) if termination should occur under 6(a) or (b) above, the RECIPIENT, will 
discontinue it’s use of the MATERIAL and will, upon direction of the PROVIDER, return or destroy the 
modifications or remain bound by the terms of this agreement as the apply to modifications; and 
  ii) in the event the PROVIDER terminates this Agreement under 6(b) other than for 
breach of this Agreement or for cause such as an imminent health risk or patent infringement, the 
PROVIDER will defer the effective date of termination for a period of up to one year, upon request from the 
RECIPIENT, to permit completion of research in progress. 
 

Upon the effective 
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  Upon the effective date of termination, or if requested, the RECIPIENT will discontinue its use 
of the MATERIAL and will, upon direction of the PROVIDER, return or destroy any remaining 
MATERIAL including all it’s copies, sample and replication and the RECIPIENT shall certify such 
destruction  to the PROVIDER.  
 

Accepted by: 
PROVIDER SCIENTISTS RECIPIENT SCIENTISTS   
Signature: ………………..…………..…………  Signature: …………………………….……… 
Printed Name: ……………………………….….  Printed Name: ………………….……………. 
Unit/Dept: …………………………….………...  Unit/Dept: ………………………….………... 
Faculty of …………………………………….…  Faculty of ………………………….………... 
RANGSIT UNIVERSITY    (………………….………………………..…)           
 

PROVIDER INSTITUTION APPROVAL  RECIPIENT INSTITUTION APPROVAL 
Signature: ……………………………….………  Signature: ……………………………….…… 
Printed Name: ……………………………….….  Printed Name: …….…………………………. 
(…………………………………………………)          
PRESIDENT or Authorized Official 
RANGSIT UNIVERSITY      
Date: …………………………………………... Date: ………………………………………… 
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1. Title of protocol............................................................................................................................................................................................... 

2. Principal Investigator.................................................................................................................................................................................... 

3. COA / COE Number……………................................................................................................................................................................. 

4. Study site........................................................................................................................................................................................................... 

5. Research Participant –trial ID- number/code.................................................... 

6. Report No..................................Date of Report.................................................... 

7. Detail of Adverse Event 
 

Date of 
event 

Event Summary Corrections Outcome of the adverse event 

    

    

    

    

    

8. Adverse events related to the research: 
  Not related              Possible              Probable        Related 
9. Management after adverse events: 

  Withdraw the participant from the study. 
  Continue research 

   According to the approved protocol 
   Need amendment (Attach Protocol Amendment Form) 
 
 

Signature   ......................................................................... 

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

(Principal Investigator) 

Date…......../............../............. 
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