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การพัฒนาระบบจริยธรรมการวิจัยกรมอนามยั 

 

เริ่มการพัฒนาในปีงบประมาณ 2554 โดยมีหลักการคือ นํากรอบแนวคิดและการดําเนินการของ
องค์กรท่ีมีการดําเนินการอยู่ก่อนแล้วในระดับสากล/ประเทศ/กรม มาพิจารณา และปรับ/เพ่ิมเติม 
ให้สอดคล้องกับบริบทกรมอนามัย ดังนี้ 

1.จัดทําคู่มือแนวทาง โดยมีหลักการในการจัดทําคือ จัดทําเป็นคู่มือสําหรับนักวิจัย และคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัย ดังนี้  
1.1  สําหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัยซ่ึงจะเรียกว่า ร่าง มาตรฐานการ

ดําเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย (SOP) ซ่ึงยกร่างโดยคณะทํางาน เพ่ือช่วยให้ลด
เวลาของคณะกรรมการ เม่ือผ่านการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการในวันท่ี 12 ตุลาคม 2554 ก็จะเป็น
กรอบการปฏิบัติงาน จนกว่าจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงซ่ึงต้องทําตามข้ันตอนวิธีการใน SOP      

1.2 เอกสารแนวทาง/วิธีดําเนินการ เพ่ือสื่อสารระหว่างนักวิจัยกับคณะกรรมการ ให้เข้าใจ
ตรงกัน ในหัวข้อดังนี้    

1)  การวิจัย (ความหมายและประเภท) 
2) หลักจริยธรรม (ความหมายและประเภท) 
3) หลักเกณฑ์ ขอบเขต และข้ันตอนการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย   
4) การเตรียมโครงร่างวิจัยท่ีครบถ้วนสมบูรณ์ท้ังด้านระเบียบวิธีและจริยธรรม  
5)  การส่งโครงร่างวิจัยมารับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย  
6)  การจัดการและพิจารณาโครงร่างวิจัย  
เอกสารชุดนี้ จึงเป็นคู่มือของนักวิจัย ขณะท่ีคณะกรรมการใช้เป็นคู่มือฉบับย่อได้ด้วย     

2. ด้านโครงสร้าง 
2.1 การจัดต้ังคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย มีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลไป

พร้อมกับการจัดทําคู่มือในการสรรหา ได้แจ้งให้หน่วยงานสังกัดกรมอนามัยส่งรายชื่อนักวิจัยท่ีสามารถให้
ความเห็นต่อโครงการวิจัยได้พร้อมประวัติหน่วยงานละ 1-3 คนเพ่ือรับการพิจารณาคัดเลือก ในการคัดเลือก 
พิจารณาจากผลงานวิจัยและการเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับประเทศ การผ่านการอบรมจริยธรรม 
การวิจัย และการแสดงความประสงค์ (willingness) เป็นกรรมการ และเสนออธิบดีลงนามโดยแต่งต้ัง
คณะกรรมการชุดแรกเม่ือ 29 กรกฎาคม 2554   

2.2 จัดต้ังสํานักงาน โดยจัดเตรียมสถานท่ี ครุภัณฑ์ งบประมาณดําเนินการ และบุคลากรประจํา 
ในปีงบประมาณ 2555 

3. ด้านระบบงาน ในเบื้องต้นคณะกรรมการมีกรอบการดําเนินงานตาม SOP ร่วมกับการเรียนรู้จาก
การปฏิบัติงานจริงและศึกษาดูงานการดําเนินการของคณะกรรมการของสถาบันและหน่วยงานอ่ืน
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รายการวิธีดําเนินการมาตรฐาน 
  

บทที ่
No. 

ชื่อบท 
SOPs 

รหัส 
Code 

หน้า 

1 การสร้างวิธีดาํเนินการมาตรฐาน 
Preparation of Standard Operating Procedures (SOPs) 

EC-DOH 01 3-9 

2 โครงสร้าง องค์ประกอบ และบทบาทหน้าที่ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย   
Constituting an Ethic Committee 

EC-DOH 02 10-19 

3 เอกสารการรักษาความลับ 
Confidentiality Agreement 

EC-DOH 03 20-23 

4 การมีส่วนได้ส่วนเสีย 
Conflict of Interest 

EC-DOH 04 24-27 

5 การอบรมคณะกรรมการ  และบุคลากร 
Training EC Member and Personnel   

EC-DOH 05 28-31 

6 การเลือกที่ปรึกษาอิสระ 
Selection of Independent Consultant 

EC-DOH 06 32-35 

7 การบริหารจัดการโครงร่างการวจิัยที่ส่งเข้ามา 
Management of Research Protocol Submission 

EC-DOH 07 36-40 

8 แนวทางการทบทวนโครงร่างการวิจัยและการใช้แบบประเมิน 
Review and Use of Assessment Form 

EC-DOH 08 41-46 

9 การพิจารณาโครงร่างการวิจัยคร้ังแรก 
Initial Review of Research Protocol 

EC-DOH 09 47-53 

10 การพิจารณาโครงร่างการวิจัยแบบเร่งด่วน 
Expedited Review of Research Protocol 

EC-DOH 10 54-58 

11 การพิจารณาโครงร่างการวิจัยทีส่่งกลับเข้ามาภายหลังการปรับปรุงแก้ไข 
Review of Resubmitted Research Protocol 

EC-DOH 11 59-63 

12 การพิจารณาสว่นแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัย 
Review of Research Protocol Amendment 

EC-DOH 12 64-68 

13 การพิจารณารายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย 
Continuing Review of Research Protocol 

EC-DOH 13 69-74 

14 การพิจารณารายงานการยุติโครงการวิจัยก่อนกําหนด 
Review of Study Termination 

EC-DOH 14 75-78 

15 การพิจารณารายงานสรุปผลการวิจัย 
Review of Final Report 

EC-DOH 15 79-82 

16 การประชุมกรณีพิเศษ 
Extra Meeting 

EC-DOH 16 83-86 

17 การตอบสนองการร้องเรียนของอาสาสมัคร 
Response to Research Participants’ Requests 

EC-DOH 17 87-90 

18 การพิจารณารายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ 
Review of Adverse Event Report 

EC-DOH 18 91-94 
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บทที ่
No. 

ชื่อบท 
SOPs 

รหัส 
Code 

หน้า 

19 การติดต่อสื่อสาร 
Communication Record 

EC-DOH 19 95-98 

20 การตรวจเยี่ยมเพื่อกํากับดูแลการวิจัย 
Site Monitoring Visit 

EC-DOH 20 99-104 

21 การไม่ปฏิบัตติามข้อกําหนด 
Non-Compliance/Protocol Violation 

EC-DOH 21 105-108 

22 การบริหารจัดการเอกสารโครงการวิจัยที่กําลังดําเนนิการ 
Maintenance of Active Study Files 

EC-DOH 22 109-112 

23 การเก็บและค้นเอกสารโครงการวิจัย 
Archives and Retrieval of Documents 

EC-DOH 23 113-116 

24 การดํารงไว้ซึ่งการรักษาความลบั 
Maintenance of Confidentiality 

EC-DOH 24 117-120 

25 การเตรียมคู่มือการทํางาน 
Preparation of Guidelines 

EC-DOH 25 121-124 

26 การตรวจสอบคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย 
Auditing the EC 

EC-DOH 26 125-129 

27 การเตรียมแผนการประชุมและรายงานการประชุม 
Meeting Agenda and Minute Preparation 

EC-DOH 27 130-136 
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย 
 

บทท่ี  EC-DOH 01 
เร่ิมใช้ 24 ธ.ค. 55 
หน้า 3 จาก 136 การสร้างวิธีดําเนินการมาตรฐาน 

Preparation of Standard Operating Procedures (SOPs) 

 

          ใบสรุปการจัดทําวิธดีาํเนินการมาตรฐาน 
 

 ฉบับที่ 1 ฉบับที่ 2 
เตรียมโดย คณะกรรมการพัฒนาวชิาการด้านจริยธรรม  

การวิจัยกรมอนามัย ประจาํปงีบประมาณ 2554 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย 

วันที่  4 กุมภาพันธ-์12 พฤษภาคม 2554 18 กันยายน-29 ตุลาคม 2555 
ทบทวนโดย  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย 
วันที่ทบทวน กรกฎาคม- 12 ตุลาคม 2554 29 ตุลาคม 2555 
อนุมัติโดย นายสมยศ  ดีรัศมี นายเจษฎา โชคดาํรงสุข 
ตําแหน่ง อธิบดีกรมอนามัย อธิบดีกรมอนามัย 
วันที่อนุมัติ  16 ธันวาคม 2554 24 ธันวาคม 2555 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4

 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย 
 

บทท่ี  EC-DOH 01 
เร่ิมใช้ 24 ธ.ค. 55 
หน้า 4 จาก 136 การสร้างวิธีดําเนินการมาตรฐาน 

Preparation of Standard Operating Procedures (SOPs) 

 

                         สารบัญ 
 

ลําดับเร่ือง                                      หน้า 
  
1. วัตถุประสงค์ .................................................................................................................................. 5 
2. ขอบเขต .................................................................................................................................. 5 
3. ความรับผิดชอบ .................................................................................................................................. 5 
4. แผนภูมิข้ันตอน .................................................................................................................................. 5 
5. หลักการปฏิบัติ .................................................................................................................................. 6 
 5.1 รายการวิธีดําเนินการมาตรฐาน ...................................................................................... 6 
 5.2 การสร้างโครงร่าง (Format) ...................................................................................... 6 
 5.3 การให้รหัส (Coding system) ...................................................................................... 7 
 5.4 การสร้างวิธีดําเนนิการมาตรฐาน ...................................................................................... 8 
 5.5 การทบทวน (Review) ...................................................................................... 8 
 5.6 การอนุมัติวิธีดําเนินการมาตรฐาน (Approval) ......................................................... 8 
 5.7 การแจกจ่ายวิธีดาํเนินการมาตรฐาน (Distribution) ......................................................... 8 
 5.8 การปรับปรุงแก้ไขวิธีดําเนนิการมาตรฐาน (Revision) ................................................. 9 
 5.9 การอนุมัติวิธีดําเนนิการมาตรฐานฉบบัปรับปรุงแก้ไข ................................................. 9 
 5.10 การแจกจ่ายวิธีดําเนินการมาตรฐานฉบับปรับปรุงแก้ไข ................................................. 9 
 5.11 การเก็บต้นฉบับวธิีดําเนนิการมาตรฐาน ........................................................................... 9 
6. คํานิยาม .................................................................................................................................. 9 
7. ภาคผนวก .................................................................................................................................. 9 
8. เอกสารอ้างอิง .................................................................................................................................. 9 
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย 
 

บทท่ี  EC-DOH 01 
เร่ิมใช้ 24 ธ.ค. 55 
หน้า 5 จาก 136 การสร้างวิธีดําเนินการมาตรฐาน 

Preparation of Standard Operating Procedures (SOPs) 

 

1. วัตถุประสงค์    
 เพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง ทบทวน อนุมัติ และปรับปรุงแก้ไข วิธีดําเนินการมาตรฐาน (Standard of 

Operating Procedures, SOPs) ในทุกข้ันตอน วิธีดําเนินการมาตรฐานนี้อธิบายข้ันตอนการทํางานแก่ผู้วิจัย 
ผู้เชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการ การปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการต้องเป็นไปตามวิธีดําเนินการมาตรฐานที่กําหนด วิธีดําเนินการมาตรฐานเป็นเอกสารควบคุม 
ที่สามารถเผยแพร่ได้    
 

2.  ขอบเขต  
   แนวทางการสร้างวิธีดําเนินการมาตรฐานที่บรรยายไว้ในที่นี้  ให้ใช้กับวิธีดําเนินการมาตรฐาน
ทั้งหมดของคณะกรรมการ  วิธีดําเนินการมาตรฐานนี้  ครอบคลุมวิธีการเขียน การทบทวน การแจกจ่ายและ 
การปรับปรุงแก้ไข หลักเกณฑ์ สําหรับคณะกรรมการ  ผู้วิจัย  และผู้ที่เก่ียวข้อง  
 

3.  ความรับผิดชอบ   
   คณะกรรมการต้องปฏิบัติตามแนวทางการสร้างวิธีดําเนินการมาตรฐานที่กําหนด เม่ือมีการสร้าง  
ทบทวน  อนุมัติ  และปรับปรุงแก้ไข   วิธีดําเนินการมาตรฐานทุกฉบับ 
 

4.  แผนภูมิขั้นตอน   
 

ข้ันตอน การดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 รายการวิธีดําเนนิการมาตรฐาน 

 

คณะกรรมการ 

2 การสร้างโครงร่าง 

 

คณะกรรมการ 

3 การให้รหัส 

 

คณะกรรมการ 

4 การสร้างวิธีดาํเนินการมาตรฐาน 

 

คณะกรรมการ 

5 การทบทวนวิธีดําเนินการมาตรฐาน 

 

คณะกรรมการ 

6 การอนุมัติวิธีดําเนนิการมาตรฐาน 

 

อธิบดี 
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย 
 

บทท่ี  EC-DOH 01 
เร่ิมใช้ 24 ธ.ค. 55 
หน้า 6 จาก 136 การสร้างวิธีดําเนินการมาตรฐาน 

Preparation of Standard Operating Procedures (SOPs) 

 
ข้ันตอน การดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

7 การแจกจ่ายวิธีดําเนนิการมาตรฐาน 

 

กรรมการและเลขานุการ และเจ้าหน้าที่
สํานักงานคณะกรรมการ 

8 การปรับปรุงแก้ไข 

 

คณะกรรมการ 

9 การอนุมัติฉบับปรับปรุงแก้ไข 

 

อธิบดี 

10 การแจกจ่ายฉบับปรับปรุงแก้ไข 

 

กรรมการและเลขานุการ และเจ้าหน้าที่             
สํานักงานคณะกรรมการ 

11 การเก็บต้นฉบับวธิีดําเนนิการมาตรฐาน 
 

กรรมการและเลขานุการ และเจ้าหน้าที่                                                                         
สํานักงานคณะกรรมการ 

 
5. หลักการปฏิบัติ  
 

5.1   รายการวิธีดําเนินการมาตรฐาน  
� แบ่งบทและตั้งชื่อบทต่างๆ  ของวิธีดําเนินการมาตรฐาน  (แบบเอกสารที่ EC-DOH 01) 
� สร้างตารางบทต่างๆ ของวิธีดําเนินการมาตรฐาน ระบุรหัสของบท และวันเร่ิมใช้ 12 ต.ค. 54 
 

 5.2   การสร้างโครงร่าง  (Format)  
โครงร่างของวิธีดําเนินการมาตรฐาน แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่  
� ใบสรุปการทําวิธีดําเนินการมาตรฐาน  
- สัญลักษณ์ของคณะกรรมการ 
- ฉบับที่ 
- ชื่อ ผู้เตรียม ผู้ทบทวน  และผู้อนุมัติวิธีดําเนินการมาตรฐาน พร้อมทั้งวันที่ที่อนุมัติ 

� สารบัญ 
- ตารางหัวข้อต่างๆ ของวิธีดําเนินการมาตรฐาน ทั้งหัวข้อหลักและหัวข้อย่อย  
- เลขหน้า  
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บทท่ี  EC-DOH 01 
เร่ิมใช้ 24 ธ.ค. 55 
หน้า 7 จาก 136 การสร้างวิธีดําเนินการมาตรฐาน 

Preparation of Standard Operating Procedures (SOPs) 

 

� หัวข้อหลักในวิธีดําเนินการมาตรฐาน 
        หัวข้อหลักในวิธีดําเนินการมาตรฐานแต่ละบท  ประกอบด้วย  8 ส่วน ได้แก่  

- วัตถุประสงค์ 
- ขอบเขต  
- ผู้รับผิดชอบ  
- แผนภูมิข้ันตอน  
- หลักการปฏิบัติ  
- คํานิยาม  
- ภาคผนวก 
- เอกสารอ้างอิง  
 

 5.3   การให้รหัส (Coding system)  
 5.3.1  การให้รหัสวิธีดําเนินการมาตรฐาน (SOP codes)   

�   การใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ 5 ตัว คือ EC-DOH ซ่ึงย่อมาจาก Ethics Committee -
Department of Health   

�   ใช้ตัวเลข 2 ตัวสําหรับหมายเลขบท เช่น บทที่ 1 ใช้รหัส EC-DOH 01       
5.3.2  การให้รหัสแบบ (Form codes)      

� ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ 2 ตัว คือ HF เป็นเอกสารหรือแบบสําหรับคณะกรรมการหรือ
สํานักงาน  และ RF เป็นเอกสารหรือแบบสําหรับนักวิจัย 

� ใช้ตัวเลข 2 ตัวสําหรับหมายเลขบทของ SOP เช่น HF01 หมายถึง เอกสารหรือแบบของ 
บทที่ 1 ซ่ึงคณะกรรมการหรือสํานักงานเป็นผู้ใช้       

� ใช้ตัวเลข 2 ตัวสําหรับหมายเลขลําดับของแบบเอกสาร เช่น HF01-01 หมายถึง เอกสารหรือ
แบบชุดแรกของบทที่ 1 ซ่ึงคณะกรรมการหรือสํานักงานเป็นผู้ใช้      

5.3.3  การให้รหัสแนวทางปฏิบัติ (Guideline codes)  
�   ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ 2 ตัว  คือ HG 
�   ใช้ตัวเลข 2 ตัวสําหรับหมายเลขแนวทางปฏิบัติ เช่น แนวทางปฏิบัติที่ 1 ใช้รหัส  HG 01 

5.3.4  การให้รหัสรายงานการประชุม  (Minute codes) 
� ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ 2 ตัว  คือ  HM 
� ใช้ตัวเลข 2 ตัวแรก เร่ิมต้นที่ 01 สําหรับหมายเลขรายงานของปีงบประมาณ ค่ันด้วย

เคร่ืองหมาย – ตามด้วยตัวเลข 2 ตัว เร่ิมต้นที่ 01 สําหรับหมายเลขรายงานของปี พ.ศ.    
� ใช้/ปี พ.ศ.  หลังหมายเลขรายงาน    

เช่น HM 02-01/2555 หมายถึง รายงานการประชุมฉบับแรกของ พ.ศ. 2555 ซ่ึงเป็นฉบับที่
สองของปีงบประมาณ 2555  

 
 



 8

 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย 
 

บทท่ี  EC-DOH 01 
เร่ิมใช้ 24 ธ.ค. 55 
หน้า 8 จาก 136 การสร้างวิธีดําเนินการมาตรฐาน 
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5.3.5 การให้รหัสจดหมาย  (Letter  codes) 
�   ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ 3 ตัว และแบ่งประเภทจดหมายเป็น 5 ประเภท  ได้แก่ 
- HLC  เป็นจดหมายแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการ  
- HLQ  เป็นจดหมายสอบถามหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้วิจัยหรือผู้ให้ทุนวิจัย 
- HLR  เป็นจดหมายแจ้งเตือนจากคณะกรรมการ  
- HLP  เป็นจดหมายตอบรับจากคณะกรรมการ  
- HLS  เป็นจดหมายอ่ืนๆ ของคณะกรรมการ 

� ใช้ตัวเลข 4 ตัวสําหรับลําดับจดหมาย เช่น HLC 0001 คือ จดหมายแจ้งผลการพิจารณาฉบับที่1  
� จดหมายของปี พ.ศ. 2555  เขียนเป็น /2555 ไว้หลังหมายเลขจดหมาย เช่น จดหมายแจ้งผล

การพิจารณาฉบับแรกของปี พ.ศ. 2555 คือ HLC 0001/2555    
 5.4   การสร้างวิธีดําเนินการมาตรฐาน  

� ใช้ภาษาที่กระชับ และได้ใจความ  
� ระบุ ฉบับ (Version) ของวิธีดําเนินการมาตรฐานโดยเร่ิมจากฉบับ 1.0  
� การแก้ไขเล็กน้อย อาจปรับหมายเลขฉบับคร้ังละ 0.1 เช่น ฉบับที่ 1.1   
� บรรยายหัวข้อหลักของวิธีดําเนินการมาตรฐาน ได้แก่ วัตถุประสงค์ ขอบเขต ความรับผิดชอบ

แผนภูมิข้ันตอน หลักการปฏิบัติ คํานิยาม  ภาคผนวก และเอกสารอ้างอิง   
� การลําดับภาคผนวก  ใช้พยัญชนะไทย ก ข ค  เช่น ผนวก ก แบบเอกสาร HF01-01    
� ทําสารบัญหรือตารางของหัวข้อต่างๆ ของวิธีดําเนินการมาตรฐานทั้งหัวข้อหลักและหัวข้อย่อย  
� ทําบทสรุปของการจัดทําวิธีดําเนินการมาตรฐาน  
� ตรวจสอบความถูกต้องของโครงร่าง ภาษา ตัวสะกด และไวยากรณ์   

 5.5  การทบทวนวิธีดําเนินการมาตรฐาน  (Review) 
� ทบทวนโดยคณะกรรมการ 
� แจกจ่ายสําเนาของวิธีดําเนินการมาตรฐาน เพื่อให้กรรมการแต่ละคนทบทวนและเสนอแนะ  
� จัดการประชุมคณะกรรมการร่างวิธีดําเนินการมาตรฐาน เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะและแก้ไข  

วิธีดําเนินการมาตรฐาน   
5.6  การอนุมัติวิธีดําเนินการมาตรฐาน (Approval)  

� ตรวจสอบความถูกต้องของโครงร่าง ภาษา ตัวสะกด และไวยากรณ์ 
� กรรมการและเลขานุการ เตรียมหนังสือนําเสนอขออนุมัติวิธีดําเนินการมาตรฐานโดยกําหนดวันที่

เร่ิมใช้ 12 ต.ค. 2554 วิธีการมาตรฐาน และลงนามโดยประธาน 
� นําเสนออธิบดี โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการเพื่อขออนุมัติใช้วิธีดําเนินการมาตรฐาน  

5.7  การแจกจ่ายสําเนาวิธีดําเนินการมาตรฐาน (Distribution) 
� แจกจ่ายสําเนาวิธีดําเนินการมาตรฐานที่ได้รับอนุมัติ ให้กรรมการทุกคน พร้อมทั้งบันทึกหลักฐาน

การรับในสมุดแจกจ่ายเอกสาร 
� เผยแพร่สําเนาวิธีดําเนินการมาตรฐานแก่บุคลากรภายในกรมอนามัย 
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 5.8   การปรับปรุงแก้ไขวิธีดําเนินการมาตรฐาน (Revision) 
� ทบทวนเพื่อปรับปรุงแก้ไขวิธีดําเนินการมาตรฐานอย่างสมํ่าเสมออย่างน้อย 2 ปี/คร้ัง 
� กรรมการอาจเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ  เพื่อสร้างบทใหม่ของวิธีดําเนินการมาตรฐาน หรือ 

ปรับปรุงแก้ไขวิธีดําเนินการมาตรฐานฉบับที่มีอยู่เดิม   
� เม่ือคณะกรรมการเห็นชอบกับการแก้ไขปรับปรุงวิธีดําเนินการมาตรฐาน  ประธานจะเรียกประชุม

คณะกรรมการ  เพื่อดําเนินการแก้ไข ปรับปรุง วิธีดําเนินการมาตรฐานต่อไป 
� บันทึกการแก้ไขวิธีการดําเนินการมาตรฐานในแบบบันทึกการขอเพิ่มหรือแก้ไขวิธีการดําเนินการ

มาตรฐาน (HF01-04) และแบบประวัติการแก้ไขวิธีการดําเนินการมาตรฐาน (HF01-05) 
5.9   การอนุมัติวิธีดําเนินการมาตรฐานฉบับปรับปรุงแก้ไข  

  วิธีดําเนินการมาตรฐานแต่ละฉบับที่ร่างข้ึนใหม่หรือมีการแก้ไขปรับปรุง จะต้องผ่านการทบทวนโดย
คณะกรรมการ และได้รับการอนุมัติโดยอธิบดีโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ  
 5.10  การแจกจ่ายวิธีดําเนินการมาตรฐานฉบับปรับปรุงแก้ไข 

 ดําเนินการเช่นเดียวกับการแจกจ่ายสําเนาวิธีดําเนินการมาตรฐานในข้อ 5.7  
5.11  การเก็บต้นฉบับวิธีดําเนินการมาตรฐาน  

� เก็บต้นฉบับวิธีดําเนินการมาตรฐานทุกฉบับไว้ในห้องของสํานักงานคณะกรรมการ และจํากัดผู้เข้าถึง  
� บันทึกวิธีดําเนินการมาตรฐานทุกฉบับในระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ 

6. คํานิยาม  
     คณะกรรมการ    คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย  
     ประธาน     ประธานกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย  
      กรรมการ    กรรมการของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย   

 สํานักงานคณะกรรมการ  สํานักงานคณะกรรมการเลขานุการ 
 

7.  ภาคผนวก  
 แบบเอกสาร HF01-01 รายการวิธีดําเนินการมาตรฐาน   

8.  เอกสารอ้างอิง   
8.1 คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. วิธีดําเนินการมาตรฐานของคณะอนุกรรมการ

จริยธรรมการวิจัยในคนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชุดที่ 1 คณะแพทยศาสตร์ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553. 
8.2 ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย. แนวทางจริยธรรมการทําวิจัยในคนแห่งชาติ. 

พ.ศ. 2550.  
8.3 สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์. วิธีดําเนินการมาตรฐานของคณะกรรมการพิจารณา

การศึกษาวิจัยในคน. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2553. 
  8.4   คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. แนวทางการดําเนินงานมาตรฐานของคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคน สาขาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2553. 
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บทท่ี  EC-DOH 02 
เร่ิมใช้ 24 ธ.ค. 55
หน้า 10 จาก 136 โครงสร้าง องค์ประกอบ และบทบาทหน้าท่ีคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย 

Constituting an Ethic Committee 

 

ใบสรุปการจดัทําวิธีดําเนินการมาตรฐาน  
 

 ฉบับที่ 1 ฉบับที่ 2 
เตรียมโดย คณะกรรมการพัฒนาวชิาการด้านจริยธรรม  

การวิจัยกรมอนามัย ประจาํปงีบประมาณ 2554 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย 

วันที่  4 กุมภาพันธ-์12 พฤษภาคม 2554 18 กันยายน-29 ตุลาคม 2555 
ทบทวนโดย  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย 
วันที่ทบทวน กรกฎาคม- 12 ตุลาคม 2554 29 ตุลาคม 2555 
อนุมัติโดย นายสมยศ  ดีรัศมี นายเจษฎา โชคดาํรงสุข 
ตําแหน่ง อธิบดีกรมอนามัย อธิบดีกรมอนามัย 
วันที่อนุมัติ  16 ธันวาคม 2554 24 ธันวาคม 2555 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 11

 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย 
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เร่ิมใช้ 24 ธ.ค. 55 
หน้า 11 จาก 136 โครงสร้าง องค์ประกอบ และบทบาทหน้าท่ีคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย 

Constituting an Ethic Committee 

 

                         สารบัญ 
 

ลําดับเร่ือง                 หน้า 
  
1. วัตถุประสงค์ .................................................................................................................................. 12 
2. ขอบเขต .................................................................................................................................. 12 
3. ความรับผิดชอบ .................................................................................................................................. 12 
4. แผนภูมิข้ันตอน .................................................................................................................................. 13 
5. หลักการปฏิบัติ .................................................................................................................................. 14 
 5.1 หลักจริยธรรมพื้นฐาน ........................................................................................................ 14 
 5.2 คุณสมบัติของคณะกรรมการ ................................................................................................. 15 
 5.3 การแต่งตั้งและวาระการปฏิบัติงาน ...................................................................................... 15 
 5.4 การลาออก และการพ้นจากตําแหน่ง ...................................................................................... 15 
 5.5 การแต่งตั้งกรรมการ เพิ่มเติม ................................................................................................. 16 
 5.6 การแต่งตั้งกรรมการ เพื่อทดแทน ...................................................................................... 16 
 5.7 การแต่งตั้งทีป่รึกษาอิสระ ................................................................................................. 16 
 5.8 บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ .................................................................... 16 
 5.9 องค์ประกอบของคณะกรรมการ .......................................................................................... 18 
 5.10 องค์ประกอบของการประชุม .......................................................................................... 18 
 5.11 สํานักงานคณะกรรมการเลขานุการ ................................................................................... 18 
 5.12 การพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการ ................................................................................... 19 
6. ภาคผนวก .................................................................................................................................. 19 
7. เอกสารอ้างอิง .................................................................................................................................. 19 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 12

 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย 
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หน้า 12 จาก 136 โครงสร้าง องค์ประกอบ และบทบาทหน้าท่ีคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย 

Constituting an Ethic Committee 

 

1. วัตถุประสงค์  
� คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย หรือเรียกย่อว่า คณะกรรมการ จัดตั้งเม่ือวันที่   

29 กรกฎาคม 2554 โดยอธิบดีกรมอนามัย  เพื่อพิจารณาทบทวน ร่างหลักเกณฑ์และวิธีดําเนินการมาตรฐาน 
ที่คณะกรรมการพัฒนาวิชาการด้านจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัยประจําปีงบประมาณ 2554 จัดทําข้ึน และกําหนด
เป็นหลักเกณฑ์และวิธีดําเนินการมาตรฐานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย ซ่ึงให้สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์และวิธีดําเนินการมาตรฐานสากลเร่ืองการวิจัยในมนุษย์ 

� คณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการหลายสาขาวิชาชีพ เพื่อให้มุมมองการพิจารณาให้คําแนะนําและ
ตัดสินใจเป็นไปอย่างอิสระ และมีบุคลภายนอกกรมอนามัยร่วมด้วย 
 

2. ขอบเขต  
� คณะกรรมการ ทําหน้าที่ทบทวนพิจารณาอนุมัติ  ติดตาม และกํากับการดําเนินงานของโครงการวิจัยด้าน

ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เสนอให้พิจารณาและดําเนินการโดยบุคคลหรือหน่วยงานราชการ 
ทั้งภายในและภายนอกกรมอนามัย ดังนี้ 

� คณะกรรมการมีหน้าที่พิจารณาโครงร่างการวิจัย ความเหมาะสมของผู้ วิ จัย และเอกสาร 
การให้ความยินยอม โดยมีการพิจารณาตัดสิน (1) อนุมัติ (2) ปรับปรุงแก้ไข เพื่ออนุมัติ (3) ปรับปรุงแก้ไขและ
นําเข้าพิจารณาใหม่  หรือ (4) ไม่อนุมัติ 

� คณะกรรมการมีหน้าที่ทบทวนรายงานความก้าวหน้าของการวิจัยทุก 6 เดือน หรือทุกปี 
หรือในช่วงเวลาที่เหมาะสมกับความเสี่ยงของอาสาสมัคร แล้วแต่กรณี  

� คณะกรรมการสามารถระงับโครงการวิจัยชั่วคราว  (Suspension)  หรือระงับการดําเนินการวิจัย
บางส่วน (Restriction)  หรือการยุติโครงการวิจัยก่อนกําหนด  (Termination) ในกรณีดังต่อไปนี้  

- โครงการวิจัยมีปัญหาที่อาจทําให้เกิดความเสี่ยงแก่อาสาสมัครอย่างร้ายแรง  หรือ   
- ผู้วิจัยไม่ปฏิบัติตามหลักการจริยธรรม 
- ไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดหรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอย่างต่อเนื่อง   

 ทั้งนี้  การตัดสินระงับโครงการวิจัยชั่วคราวหรือยุติโครงการวิจัยก่อนกําหนด  จะต้องพิจารณา 
ในการประชุมคณะกรรมการที่มีองค์ประชุมครบ และมีการบันทึกผลการพิจารณาตัดสินในรายงานการประชุม 
ส่วนการจํากัดหรือระงับการดําเนินการโครงการวิจัยบางส่วนจะสิ้นสุดเม่ือการไม่ปฏิบัติตามดังกล่าว 
ได้รับการแก้ไข 
 

3. ความรับผิดชอบ   
  คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการอ่าน ทําความเข้าใจ และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือแนวทางที่
คณะกรรมการจัดทําข้ึน และมีหน้าที่พิทักษ์ซึ่งสิทธิ ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ของอาสาสมัคร   
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4. แผนภูมิขั้นตอน  
 

ข้ันตอน การดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 หลักจริยธรรมพื้นฐาน 

 

คณะกรรมการและเจ้าหน้าทีส่ํานักงานคณะกรรมการ 

2 องค์ประกอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการ 

3 คุณสมบัติของคณะกรรมการ คณะกรรมการ 

4 การแต่งตั้งและวาระการปฏิบัตงิาน 

 

อธิบดี   

5 การลาออกและการพ้นจากตําแหน่ง ประธานและคณะกรรมการ  

6 การแต่งตั้งกรรมการ เพื่อทดแทน ประธานและคณะกรรมการ 

7 ที่ปรึกษาอิสระ ประธานหรือคณะกรรมการ 

8 กรรมการและเลขานุการ ประธาน 

9 ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 

 

กรรมการและเลขานุการ 

10 หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ประธานและคณะกรรมการ 

11 องค์ประกอบของคณะกรรมการ ประธานและคณะกรรมการ 

12 การพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการ ประธานและคณะกรรมการ 
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5. หลักการปฏิบัติ 
 

5.1  หลักจริยธรรมพ้ืนฐาน 
� คณะกรรมการ ตระหนักว่าโครงร่างการวิจัยที่อนุมัติ อาจจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ

จริยธรรมในหน่วยงานของตนก่อนที่จะลงไปศึกษาวิจัยในพื้นที่ 
- ในการพิจารณาโครงร่างการวิจัยและประเด็นทางจริยธรรม คณะกรรมการ ตระหนักถึง 

 ความแตกต่างด้านระเบียบ ประเพณี และแนวทางปฏิบัติด้านด้านการวิจัยและการปฏิบัติทาง
การแพทย์ในแต่ละท้องถ่ิน 

- คณะกรรมการต้องพยายามหาข้อมูลที่เก่ียวข้องกับข้อกําหนดและสภาพของพื้นที่ต่างๆ  ที่
โครงการวิจัยเสนอจะลงไปศึกษาวิจัย 

- คณะกรรมการจะต้องหาข้อมูลจากคณะกรรมการจริยธรรมและนักวิจัยในในท้องถ่ิน (ถ้ามี)  
 ถึงผลกระทบของโครงร่างการวิจัยที่อนุมัติ 

� การทบทวนพิจารณาด้านจริยธรรมของโครงการวิจัยยึดหลักจริยธรรมใน  The  Belmont  Report 
ได้แก่  หลักการเคารพในบุคคล  หลักการให้ประโยชน์และหลักการยุติธรรม  การทบทวนครอบคลุมส่วนเอกสาร
โครงร่างการวิจัย  เอกสารการให้ความยินยอมโดยได้รับข้อมูลประโยชน์และความเสี่ยงของอาสาสมัคร และความ
ยุติธรรมในการคัดเลือกอาสาสมัคร 

� หลักการปฏิบัติตามข้อบังคับของสภาวชิาชีพ เช่น แพทยสภา ทนัตแพทยสภา สภาการพยาบาล  
� นอกจากนี้ยังอ้างอิงหลักจริยธรรมอ่ืนๆ  ได้แก่  
- ปฏิญญาเฮลซิงกิ ของแพทยสมาคมโลก (ค.ศ. 2008) หลักการจริยธรรม 
- The  National and International Ethical Guidelines for Biomedical Research 

Involving Human Subjects (CIOMS)   
- แนวทางจริยธรรมการทําวิจัยในคนแห่งชาติ ของชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย 

พ.ศ. 2550 
- กฎนูเรมเบิร์ก 
- รายงานเบลมองต์ 
- จริยธรรมในการวิจัยการดูแลสุขภาพในประเทศกําลังพัฒนา 
- แนวทางการดําเนินการสําหรับคณะกรรมการด้านจริยธรรมผู้มีหน้าที่ทบทวนพิจารณาการ

ศึกษาวิจัยทางชีวเวชศาสตร์ 
- แนวทางดําเนินการจัดตั้งและการทําหน้าที่ของคณะกรรมการกํากับดูแลข้อมูลและความ

ปลอดภัยหรือ DSMB 
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5.2  คุณสมบัติของคณะกรรมการ  
� คณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ปัจจุบันที่แตกต่างกันในหลาย

สาขาวิชาเพื่อให้สามารถพิจารณาโครงร่างการวิจัยซ่ึงมีความหลากหลายได้อย่างกว้างขวาง     
� กรรมการต้องผ่านการอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยอย่างน้อยในหัวข้อต่อไปนี้ 
- Principle Ethics  
- SOPs training 
- แนวทางการวิจัยด้านสาธารณสุขศาสตร์/พฤติกรรมศาสตร์/สังคมศาสตร์ เพื่อการส่งเสริม 

  สุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
� กรรมการต้องปฏิบัติตามหลักการจริยธรรมเพื่อพิทักษ์สิทธิ ความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของ

อาสาสมัครและชุมชน  
� กรรมการต้องเต็มใจเปิดเผย ชื่อ อาชีพ อายุ หน่วยงานที่สังกัด ที่ เ ก่ียวข้องกับการทํางาน 

ในฐานะกรรมการ ต่อสาธารณะ 
� กรรมการต้องลงนามในเอกสารการรักษาความลับ  เพื่อการรักษาความลับของข้อมูลที่เก่ียวข้องกับ

การพิจารณาของกรรมการ เอกสารโครงร่างการวิจัย ข้อมูลเก่ียวกับอาสาสมัคร และเร่ืองอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
 

 5.3  ที่มา การแต่งตั้ง และวาระการปฏิบัติงาน 
� ที่มาของคณะกรรมการ  
- คณะกรรมการชุดแรก มาจากการแต่งตั้งของอธิบดี 
- คณะกรรมการชุดต่อไป   ให้มีคณะกรรมการสรรหาก่อนคณะกรรมการชุดปัจจุบันครบวาระการ

ปฏิบัติงานอย่างน้อย 3 เดือน  คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยตัวแทนจากหน่วยงานสังกัดกรมอนามัยและ
แต่งตั้งโดยอธิบดี เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการชุดต่อไป  

- ประธาน เป็นผู้อํานวยการสํานักที่ปรึกษาหรือสํานักที่รับผิดชอบระบบจริยธรรมการวิจัย 
� คณะกรรมการ มาจากการแต่งตั้งของอธิบดี  
� ประธานและกรรมการมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 2 ปี  และเม่ือพ้นตําแหน่งตามวาระมีสิทธิ

ได้รับการแต่งตั้งอีก 
 

5.4  การลาออก  และการพ้นจากตําแหน่ง  
� การลาออกจากตําแหน่งประธานก่อนครบวาระ ต้องแจ้งให้อธิบดีและกรรมการอ่ืนๆ ทราบเป็นลาย

ลั ก ษณ์ อั ก ษ ร  ทั้ ง นี้ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร จ ะ คั ด เ ลื อ ก จ า ก คณ ะ ก ร ร ม ก า ร  แ ล ะ เ ส น อ ชื่ อ ต่ อ อ ธิ บ ดี  
เพื่อแต่งตั้งต่อไป 

� กรรมการที่ ลาออกก่อนครบวาระการปฏิบัติ ง าน ต้องแจ้ งความจํานงต่อประธานเป็น 
ลายลักษณ์อักษร 

� การพ้นตําแหน่งนอกเหนือจากการครบวาระการปฏิบัติงานจะกระทําได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้  
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- ลาออก 
- โอนย้ายหรือ ไปปฏิบัติงานนอกสังกัดกรมอนามัย  หรือเกษียณอายุราชการ ยกเว้นกรรมการ 

ที่เป็นบุคคลภายนอกกรมอนามัย 
- ต้องพิพากษา ถึงที่ สุด ใ ห้จํ า คุก  เว้นแต่ เป็นความผิด อันได้กระทํา โดยประมาทหรือ   

ความผิดลหุโทษ 
- เป็นบุคคลล้มละลาย 
- เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
- มีเหตุบกพร่องอย่างมากต่อหน้าที่หรือมีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรงและกรรมการ 

เกินก่ึงหนึ่ง เห็นสมควรให้ออกจากตําแหน่ง 
� การพ้นตําแหน่งจะเกิดข้ึนเม่ือมีคําสั่งของอธิบดี โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ 

 

 5.5   การแต่งตั้งกรรมการ เพ่ิมเติม 
 ประธาน สามารถนําเสนอชื่อกรรมการเพิ่มเติม โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ เพื่อให้อธิบดี
แต่งตั้ง โดยกรรมการเพิ่มเติมมีวาระการดํารงตําแหน่งเช่นเดียวกับคณะกรรมการ  
 

5.6   การแต่งตั้งกรรมการ เพ่ือทดแทน  
ในกรณีที่มีกรรมการ ลาออกหรือพ้นตําแหน่งก่อนครบวาระการปฏิบัติงาน ประธานสามารถนําเสนอชื่อ

กรรมการเพื่อทดแทน โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ เพื่อให้อธิบดีลงนามแต่งตั้ งทดแทน 
โดยมีระยะเวลาดํารงตําแหน่งเท่ากับวาระที่ เหลือของผู้ ซ่ึงตนทดแทน เว้นแต่ในกรณีที่กรรมการ 
มีวาระที่เหลือน้อยกว่า 6 เดือน คณะกรรมการ อาจไม่พิจารณาเสนอชื่อเพื่อทดแทนก็ได้ 

 

5.7 การแต่งตั้งที่ปรึกษาอิสระ 
เม่ือประธานหรือคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าโครงร่างการวิจัยใดต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือ ความเห็น

ของผู้เชี่ยวชาญในสาขาซ่ึงไม่มีในคณะกรรมการ  สามารถเชิญผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ เพื่อช่วยทบทวนโครงร่าง
การวิจัย 

 

5.8 บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
� ประธาน มีบทบาทหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
- ดํารงไว้ซึ่งการทํางานของคณะกรรมการ ให้เป็นไปตามหลักการจริยธรรมและมาตรฐานสากล 
- มอบหมายภารกิจต่างๆ เช่น การพิจารณาโครงร่างการวิจัยแบบเร่งด่วน (Expedited review) 

รายงานความก้าวหน้าของการวิจัย (Continuing review) รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (Review of adverse 
event) การตรวจเยี่ยมเพื่อกํากับดูแลการวิจัย (Site  monitoring visit) และงานอ่ืนๆ ของคณะกรรมการ 

- รายงานการปฏิบัติงานต่ออธิบดี ปีละ 1 คร้ัง 
- เสนอรายชื่อต่ออธิบดีในการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อทดแทนและหรือกรรมการเพิ่มเติม  
- เป็นตัวแทนคณะกรรมการหรือมอบหมายให้กรรมการและเลขานุการ ติดต่อประสานงาน

เก่ียวกับการดําเนินงานของคณะกรรมการต่อองค์กรทางจริยธรรมที่เก่ียวข้อง 
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� รองประธาน มีบทบาทหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
- เป็นประธานที่ประชุมในกรณีที่ประธานไม่สามารถเข้าประชุมได้ 
- มีหน้าที่ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากประธาน 
- ทําหน้าที่แทนประธาน  เม่ือประธานไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือลาออก  

� กรรมการและเลขานุการ มีบทบาทหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
- รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการ การดํา เนินงานของคณะกรรมการ ให้เป็นไปด้วย 

ความเรียบร้อยตามวิธีดําเนินการมาตรฐาน 
- ดู แ ลและบ ริห า รจั ด กา ร   กา รดํ า เนิ น ง านภาย ในคณะกรรมกา ร ใ ห้ เป็ น ไ ปด้ ว ย 

ความเรียบร้อยตามวิธีดําเนินการมาตรฐาน  
- ร่วมมือและประสานงานกับประธาน ในการดูแลและตรวจสอบการดํา เนินงานของ 

คณะกรรมการ ให้เป็นไปตามนโยบายของกรมอนามัย 
- สามารถนํากฎระเบียบทางการวิจัยที่เป็นสากลมาประยุกต์ใช้ในการดําเนินงานและกําหนด

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ระเบียบของกรมอนามัยที่ตั้งไว้  
- ประสานงานระหว่างคณะกรรมการ  และผู้วิจัย หรือ ผู้ให้ทุนวิจัย 
- ร่วมกับประธานพัฒนาปรับปรุงนโยบายการดําเนินงานของคณะกรรมการ อย่างต่อเนื่อง  
- เสนอแนะและผลักดันคณะกรรมการ ให้มีบทบาทในการให้คําปรึกษาและข้อเสนอแนะ 

เก่ียวกับการวิจัยแก่องค์กร 
- เป็นตัวแทนคณะกรรมการ ในการติดต่อประสานงานเก่ียวกับการดําเนินงานของคณะกรรมการ

ต่อองค์กรทางจริยธรรมที่เก่ียวข้อง 
- ตรวจสอบข้ันตอนการดําเนินการพิจารณาโครงร่างการวิจัยให้เป็นไปตามวิธีดําเนินการมาตรฐาน 
- ดูแลและบริหารจัดการการดําเนินงานภายในสํานักงานฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
- ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรภายในสํานักงานคณะกรรมการ ให้มีความรู้ความสามารถยิ่งข้ึน 
- รับผิดชอบและบริหารจัดการงบประมาณของสํานักงานฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กรมอนามัยกําหนด 
- รายงานและจัดทําผลการดําเนินงาน และเสนอแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ธุรการอ่ืนๆ  เพื่อปฏิบัติงานใน

สํานักงานฯ ตามความเหมาะสม  
� ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ช่วยเหลือกรรมการและเลขานุการ ในการบริหารจัดการ การดําเนินงานให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยตามวิธีดําเนินการมาตรฐาน 

� กรรมการ  
- เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย 
- พิจารณาทบทวนโครงร่างการวิจัยที่ได้รับมอบหมาย ก่อนการประชุม 
- พิจารณาโครงร่างการวิจัยที่เสนอเข้ารับการพิจารณา 
- รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรง 
- รายงานความก้าวหน้าของการวิจัย   
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- ประเมินรายงานการวิจัย (final report) และผลลัพธ์ตามแบบรายงาน    
- แจ้งการขัดแย้งทางประโยชน์ (ถ้ามี) 
- เก็บรักษาความลับของข้อมูลในโครงร่างการวิจัยและข้อมูลที่เก่ียวข้อง  เม่ือสิ้นสุดการประชุม

คณะกรรมการต้องนําสําเนาเอกสารโครงร่างการวิจัยและข้อมูลที่เก่ียวข้องส่งคืนเจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการ 
 

   5.9  องค์ประกอบของคณะกรรมการ 
� องค์ประกอบของคณะกรรมการ ต้องประกอบด้วยกรรมการ ที่ มีความรู้และประสบการณ์ 

มีความแตกต่างกันในหลายสาขาวิชา และต้องมีทั้งหญิงและชาย  
� องค์ประกอบของคณะกรรมการ ควรมีไม่น้อยกว่า 15 คน แต่ไม่เกิน 20 คน และต้องไม่สังกัดกรม

อนามัย  อย่างน้อย 1 คน  
� ในคณะกรรมการ ให้มีประธาน 1 คน รองประธาน 2 คน  กรรมการและเลขานุการ 1 คน    

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 1 คน และมีผู้ช่วยเลขานุการฯ จํานวนตามความเหมาะสม   
 

5.10  องค์ประกอบของการประชุม  
� การประชุมคณะกรรมการ ต้องมีจํานวนกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 6 คนของทั้งคณะ 
� กรณีที่ประธานไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานปฏิบัติหน้าที่แทน  เม่ือ

ทั้งประธานและรองประธานไม่อยู่ในที่ประชุม ให้คณะกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการในที่ประชุมทําหน้าที่
ประธานในการประชุมคราวนั้น  
 

5.11  สํานักงานคณะกรรมการเลขานุการ 
� สํานักงานคณะกรรมการเลขานุการ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ประจําอย่างน้อย 1 คน ภายใต้การ 

จัดการของกรรมการและเลขานุการ และกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
� สํานักงานคณะกรรมการเลขานุการ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
- จัดระบบ วิธีการสืบค้นโครงร่างการวิจัยที่ได้รับอย่างมีประสิทธิภาพ 
- เตรียม เก็บรักษา แจกจ่ายเอกสารโครงร่างการวิจัย 
- จัดประชุมคณะกรรมการ อย่างสมํ่าเสมอ โดยเตรียมจดหมายเชิญและวาระการประชุม  
- เตรียมและเก็บรักษารายงานการประชุม   
- เก็บรักษาระบบเอกสารและเอกสารสําคัญของคณะกรรมการ 
- ติดต่อคณะกรรมการ และผู้เสนอโครงร่างการวิจัย 
- ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและคณะกรรมการ และรวบรวมบันทึกรายงาน   
- จัดให้มีการเตรียม พิจารณา ทบทวน และแจกจ่ายวิธีดําเนินการมาตรฐานและหลักเกณฑ์   
- ให้ข้อมูลใหม่ๆ ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับจริยธรรมการวิจัยด้านสุขภาพและเอกสารที่เก่ียวข้อง 

แก่คณะกรรมการ 
- จัดทําสรุปผลการดําเนินงานประจําปีเสนอต่ออธิบดี และรายงานต่อสาธารณะ (public report) 

ใน website กรมอนามัย 
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5.12   การพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการ 
   การพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการ ยึดหลักฉันทามติ โดยกรรมการสามารถให้บันทึกชื่อและ
ความเห็นในรายงานการประชุมได้ 
 

6. ภาคผนวก  
  - 
 

7.  เอกสารอ้างอิง   

7.1 คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. วิธีดําเนินการมาตรฐานของคณะอนุกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคนมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ชุดที่ 1 คณะแพทยศาสตร์ ฉบับที่  2  พ.ศ. 2553. 

7.2 ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย. แนวทางจริยธรรมการทําวิจัยในคนแห่งชาติ. 
พ.ศ. 2550.  

7.3 สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์. วิธีดําเนินการมาตรฐานของคณะกรรมการพิจารณาการ
ศึกษาวิจัยในคน. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2553. 

7.4 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. แนวทางการดําเนินงานมาตรฐานของคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคน สาขาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2553. 
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          ใบสรุปการจัดทําวิธดีาํเนินการมาตรฐาน  
 

 ฉบับที่ 1 ฉบับที่ 2 
เตรียมโดย คณะกรรมการพัฒนาวชิาการด้านจริยธรรม  

การวิจัยกรมอนามัย ประจาํปงีบประมาณ 2554 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย 

วันที่  4 กุมภาพันธ-์12 พฤษภาคม 2554 18 กันยายน-29 ตุลาคม 2555 
ทบทวนโดย  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย 
วันที่ทบทวน กรกฎาคม- 12 ตุลาคม 2554 29 ตุลาคม 2555 
อนุมัติโดย นายสมยศ  ดีรัศมี นายเจษฎา โชคดาํรงสุข 
ตําแหน่ง อธิบดีกรมอนามัย อธิบดีกรมอนามัย 
วันที่อนุมัติ  16 ธันวาคม 2554 24 ธันวาคม 2555 
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย 
 

บทท่ี  EC-DOH 03 
เร่ิมใช้ 24 ธ.ค. 55 
หน้า 21 จาก 136 เอกสารการรักษาความลับ 

Confidentiality Agreement 

 

                         สารบัญ 
 

ลําดับเร่ือง                           หน้า 
  
1. วัตถุประสงค์ .............................................................................................................................. 22 
2. ขอบเขต .............................................................................................................................. 22 
3. ความรับผิดชอบ .............................................................................................................................. 22 
4. แผนภูมิข้ันตอน .............................................................................................................................. 22 
5. หลักการปฏิบัติ .............................................................................................................................. 22 
 5.1 การอ่านเอกสารการรักษาความลับ ...................................................................................... 22 
 5.2 การลงนามในเอกสารการรักษาความลบั ................................................................................. 22 
 5.3 การตระหนักถึงความสําคัญของการรักษาความลับ ................................................................. 22 
6. คํานิยาม .............................................................................................................................. 23 
7. ภาคผนวก .............................................................................................................................. 23 
8. เอกสารอ้างอิง .............................................................................................................................. 23 
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย 
 

บทท่ี  EC-DOH 03 
เร่ิมใช้ 24 ธ.ค. 55 
หน้า 22 จาก 136 เอกสารการรักษาความลับ 

Confidentiality Agreement 

 

1. วัตถุประสงค์  
 เพื่อให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องได้อ่าน เข้าใจ ยอมรับ และลงนาม ในเอกสารการรักษาความลับอันเก่ียวข้องกับ

ข้อมูลในโครงร่างการวิจัย  การพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการ และข้อมูลอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
 

2. ขอบเขต  
 วิธีดําเนินการมาตรฐานครอบคลุมถึงการจัดการกับเอกสารทุกข้ันตอน รวมถึงการแจกจ่ายและ 

การเก็บรักษาเอกสารต่างๆ ได้แก่ โครงร่างการวิจัย รายงานต่างๆ ที่ส่งเข้ามาให้คณะกรรมการ  รายงานหรือ
จดหมายต่างๆ ของคณะกรรมการ  รวมทั้งเอกสารอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง  

 

3. ความรับผิดชอบ  
 กรรมการทุกคนต้องอ่าน เข้าใจ ยอมรับ และลงนามในเอกสารการรักษาความลับก่อนเร่ิมปฏิบัติงาน

พร้อมทั้งยอมรับและปฏิบัติตามแนวทางที่ระบุในวิธีดําเนินการมาตรฐาน 
 

4. แผนภูมิขั้นตอน  
ข้ันตอน การดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 อ่านเอกสารการรักษาความลบั 

 

กรรมการ และเจ้าหน้าที่สาํนักงานคณะกรรมการ 

2 ลงนามในเอกสารการรักษาความลับ 

 

กรรมการ และเจ้าหน้าที่สาํนักงานคณะกรรมการ 

3 ตระหนักถึงความสําคัญของการรักษาความลบั กรรมการ และเจ้าหน้าที่สาํนักงานคณะกรรมการ 
 

5. หลักการปฏิบัต ิ
5.1 การอ่านเอกสารการรักษาความลับ  

 กรรมการ เจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการและผู้มีส่วนเก่ียวข้องต้องได้รับเอกสารการรักษาความลับ  
และอ่านทําความเข้าใจก่อนเร่ิมปฏิบัติงาน 
  5.2  การลงนามในเอกสารการรักษาความลับ  
 กรรมการ เจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการ และผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ต้องลงนามและระบุวันที่ ที่ลงนามใน
เอกสารรักษาความลับ ซ่ึงจะเก็บรักษาไว้ที่สํานักงานคณะกรรมการ  

5.3  การตระหนักถึงความสําคัญของการรักษาความลับ  
 กรรมการ และเจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการและผู้มีส่วนเก่ียวข้องต้องตระหนักถึงความสําคัญของ
การรักษาความลับอันเก่ียวข้องกับข้อมูลในโครงร่างการวิจัย  การพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการและข้อมูล
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย 
 

บทท่ี  EC-DOH 03 
เร่ิมใช้ 24 ธ.ค. 55 
หน้า 23 จาก 136 เอกสารการรักษาความลับ 

Confidentiality Agreement 

 

6. คํานิยาม  
 การรักษาความลับ  การไม่เปิดเผยข้อมูลอันเก่ียวข้องกับข้อมูลในโครงร่างการวิจัย   

 (Confidentiality)  การพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการและข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
 

7. ภาคผนวก  
 แบบเอกสาร HF03-01  เอกสารการรักษาความลับ  
 

8.  เอกสารอ้างอิง   
8.1  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. วิธีดําเนินการมาตรฐานของคณะอนุกรรมการ

จริยธรรมการวิจัยในคนมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ชุดที่ 1 คณะแพทยศาสตร์ ฉบับที่  2  พ.ศ. 2553. 
8.2  ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย. แนวทางจริยธรรมการทําวิจัยในคนแห่งชาติ. 

พ.ศ. 2550.  
8.3  สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์. วิธีดําเนินการมาตรฐานของคณะกรรมการพิจารณา

การศึกษาวิจัยในคน. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2553. 
 8.4  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. แนวทางการดําเนินงานมาตรฐานของคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคน สาขาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2553. 
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย 
 

บทท่ี  EC-DOH 04 
เร่ิมใช้ 24 ธ.ค. 55 
หน้า 24 จาก 136 การมีส่วนได้ส่วนเสีย 

Conflict of Interest 

 

        ใบสรุปการจัดทําวิธีดําเนินการมาตรฐาน 
 

 ฉบับที่ 1 ฉบับที่ 2 
เตรียมโดย คณะกรรมการพัฒนาวชิาการด้านจริยธรรม    

การวิจัยกรมอนามัย ประจาํปงีบประมาณ 2554 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย 

วันที่  4 กุมภาพันธ-์12 พฤษภาคม 2554 18 กันยายน-29 ตุลาคม 2555 
ทบทวนโดย  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย 
วันที่ทบทวน กรกฎาคม- 12 ตุลาคม 2554 29 ตุลาคม 2555 
อนุมัติโดย นายสมยศ  ดีรัศมี นายเจษฎา โชคดาํรงสุข 
ตําแหน่ง อธิบดีกรมอนามัย อธิบดีกรมอนามัย 
วันที่อนุมัติ   24 ธันวาคม 2555 
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย 
 

บทท่ี  EC-DOH 04
เร่ิมใช้ 24 ธ.ค. 55
หน้า 25 จาก 136 การมีส่วนได้ส่วนเสีย 

Conflict of  Interest 

 

                         สารบัญ 
 

ลําดับเร่ือง                           หน้า 
  
1. วัตถุประสงค์ .............................................................................................................................. 26 
2. ขอบเขต .............................................................................................................................. 26 
3. ความรับผิดชอบ .............................................................................................................................. 26 
4. แผนภูมิข้ันตอน .............................................................................................................................. 26 
5. หลักการปฏิบัติ .............................................................................................................................. 26 
6. คํานิยาม .............................................................................................................................. 26 
7. ภาคผนวก .............................................................................................................................. 26 
8. เอกสารอ้างอิง .............................................................................................................................. 27 
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย 
 

บทท่ี  EC-DOH 04 
เร่ิมใช้ 24 ธ.ค. 55
หน้า 26 จาก 136 การมีส่วนได้ส่วนเสีย 

Conflict of  Interest 

 

1. วัตถุประสงค์  
 เพื่อให้การพิจารณาโครงร่างการวิจัยเป็นไปตามหลักจริยธรรม คณะกรรมการไม่มีมีส่วนได้ส่วนเสียของ 
 

2. ขอบเขต 
 วิธีดําเนินการมาตรฐานครอบคลุมถึงการป้องกันการมีส่วนได้ส่วนเสียของคณะกรรมการในการพิจารณา
โครงร่างการวิจัย 
 

3. ความรับผิดชอบ  
 กรรมการทุกคนต้องยอมรับและปฏิบัติตามแนวทางที่ระบุในวิธีดําเนินการมาตรฐานเพื่อป้องกันการมีส่วนได้
ส่วนเสียของคณะกรรมการ ในการพิจารณาโครงร่างการวิจัย 
 

4. แผนภูมิขั้นตอน  
ข้ันตอน การดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 อ่านเอกสารการป้องกันข้ันตอนการมีส่วนได้ส่วนเสีย

  

กรรมการ และเจ้าหน้าที่สาํนักงาน
คณะกรรมการ 

2 ลงนามในเอกสารการป้องกันการมีส่วนไดส้่วนเสีย 

 

กรรมการ และเจ้าหน้าที่สาํนักงาน
คณะกรรมการ 

3 ตระหนักถึงความสําคัญของการป้องกันการมีส่วนไดส้่วนเสีย กรรมการ และเจ้าหน้าที่สาํนักงาน
คณะกรรมการ 

 

5. หลักการปฏิบัต ิ
� กรรมการ เจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการ และผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ต้องตระหนักถึงความสําคัญใน 

การพิจารณาโครงร่างการวิจัยใดๆ ที่กรรมการคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ในฐานะนักวิจัยในเร่ืองเดียวกัน 
หรือมีส่วนร่วมกับผู้ให้ทุนการวิจัย 

� ประธานสอบถามกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทุกคร้ังว่ามีผู้ใดมีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการวิจัย 
ที่พิจารณาหรือไม่ ถ้ามี กรรมการคนนั้นต้องเปิดเผยการมีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการวิจัยโดยสามารถให้ข้อคิดเห็น
แก่คณะกรรมการได้ แต่ต้องออกนอกห้องเม่ือที่ประชุมอภิปรายและตัดสินโครงการวิจัย  
 

6. คํานิยาม  
การมีส่วนได้ส่วนเสีย  การที่บุคคลมีผลประโยชน์ หรือเป็นผู้ร่วมในโครงการวิจัยนัน้  
(Conflict of Interest)  การมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการ ต้องมีการเปิดเผยในทีป่ระชมุ  

      คณะกรรมการและปฏิบัติตามวิธีดําเนนิการมาตรฐานที่กําหนด  
   
7. ภาคผนวก 
 แบบเอกสาร HF04-01  เอกสารการมีส่วนไดส้่วนเสีย และความทบัซ้อนกันของผลประโยชน ์
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย 
 

บทท่ี  EC-DOH 04 
เร่ิมใช้ 24 ธ.ค. 55
หน้า 27 จาก 136 การมีส่วนได้ส่วนเสีย 

Conflict of  Interest 

 
8.  เอกสารอ้างอิง   

8.1  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. วิธีดําเนินการมาตรฐานของคณะอนุกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคนมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ชุดที่ 1 คณะแพทยศาสตร์ ฉบับที่  2  พ.ศ. 2553. 

8.2  ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย. แนวทางจริยธรรมการทําวิจัยในคนแห่งชาติ. 
พ.ศ. 2550.  

8.3  สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์. วิธีดําเนินการมาตรฐานของคณะกรรมการพิจารณา
การศึกษาวิจัยในคน. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2553. 
 8.4  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. แนวทางการดําเนินงานมาตรฐานของคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคน สาขาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2553. 
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย 
 

บทท่ี  EC-DOH 05 
เร่ิมใช้ 24 ธ.ค. 55 
หน้า 28 จาก 136 การอบรมคณะกรรมการ และบุคลากร 

Training EC Member and Personnel  

 

       ใบสรุปการจัดทําวิธีดําเนินการมาตรฐาน 
 

 ฉบับที่ 1 ฉบับที่ 2 
เตรียมโดย คณะกรรมการพัฒนาวชิาการด้านจริยธรรม    

การวิจัยกรมอนามัย ประจาํปงีบประมาณ 2554 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย 

วันที่  4 กุมภาพันธ-์12 พฤษภาคม 2554 18 กันยายน-29 ตุลาคม 2555 
ทบทวนโดย  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย 
วันที่ทบทวน กรกฎาคม- 12 ตุลาคม 2554 29 ตุลาคม 2555 
อนุมัติโดย นายสมยศ  ดีรัศมี นายเจษฎา โชคดาํรงสุข 
ตําแหน่ง อธิบดีกรมอนามัย อธิบดีกรมอนามัย 
วันที่อนุมัติ   24 ธันวาคม 2555 
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย 
 

บทท่ี  EC-DOH 05 
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1.  วัตถุประสงค์  
� เพื่อให้กรรมการและเจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการตระหนักถึงความสําคัญของการเพิ่มพูนความรู้ 

และมีโอกาสได้เข้ารับการอบรมด้านจริยธรรมการวิจัย เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง 
� เพื่อให้กรมอนามัยตระหนักถึงความสําคัญและให้การสนับสนุนการฝึกอบรมด้านจริยธรรมการ 

ทําวิจัยแก่คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการ 
� เพื่อให้กรรมการทุกคนมีประสบการณ์และ/หรือผ่านการฝึกอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยก่อนเร่ิม

ปฏิบัติงาน  

2.  ขอบเขต  
วิธีดําเนินการมาตรฐานในส่วนการฝึกอบรม ครอบคลุมถึงกรรมการ และเจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการ  

3.  ความรับผิดชอบ 
กรรมการและเจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการต้องแสวงหาความรู้และเข้าร่วมการฝึกอบรมด้านจริยธรรม

การวิจัยอย่างสมํ่าเสมอ 

4.  แผนภูมิขั้นตอน  
 

ข้ันตอน การดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 ความรู้/ทักษะ/ประสบการณ ์ กรรมการ และเจ้าหน้าที่สาํนักงานคณะกรรมการ 

2 ประชุม/อบรม/ดูงาน กรรมการ และเจ้าหน้าที่สาํนักงานคณะกรรมการ 

3 การเก็บหลักฐาน กรรมการ และเจ้าหน้าที่สาํนักงานคณะกรรมการ 
 

5.  หลักการปฏิบัติ  
     5.1  ความรู้ โดยกรรมการและเจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการต้องมีความรู้เป็นอย่างดีในเร่ืองต่อไปนี้ 

� คู่มือจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย ปีงบประมาณ 2555 
� การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี หรือ Good Clinical Practice (GCP) 
� หลักการแห่งคําประกาศเฮลซิงกิ (Declaration of  Helsinki) 
� The National and International Ethical Guidelines for Biomedical Research Involving 

Human Subject (จาก CIOMS) 
� หลักจริยธรรม Belmont Report พ.ศ. 2551 
� แนวทางจริยธรรมการทําวิจัยในคนแห่งชาติ ของชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย 

พ.ศ. 2550 
� จรรยาบรรณนักวิจัย  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  
� หลักการปฏิบัติตามข้อบังคับของสภาวิชาชีพ เช่น แพทยสภา ทันตแพทยสภา สภาพยาบาล   
� พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และธรรมนูญสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
� พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551  
� คําประกาศสิทธิผู้ป่วย 
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โดยฝ่ายเลขานุการจัดเตรียมเอกสารข้างต้นให้กรรมการทุกท่านศึกษาประกอบการพิจารณา ทั้งนี้
คณะกรรมการอาจพิจารณาประเด็นอ่ืนเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น ตามที่เห็นเหมาะสม 

 

5.2  การเข้ารับการฝึกอบรม  
� ติดตามข่าวสารการฝึกอบรมและการประชุมด้านจริยธรรมการวิจัยทั้งในและต่างประเทศ  
� ประกาศหรือแจ้งให้กรรมการ และเจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการทราบโดยทั่วถึงในรายละเอียด

ของการฝึกอบรมและการประชุมด้านจริยธรรมการวิจัย 
� คัดเลือก/ส่งกรรมการและเจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการฝึกอบรม/ประชุมด้านจริยธรรมการวิจัย 
� มีทุนสนับสนุนให้กรรมการและเจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการ ฝึกอบรมและประชุมด้าน

จริยธรรมการวิจัย  
 

5.3  การศึกษาดูงาน 
� มีการศึกษาดูงานด้านจริยธรรมการวิจัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
� ประกาศหรือแจ้ ง ใ ห้กรรมการและเจ้ าหน้าที่ สํ านักงานคณะกรรมการทราบโดยทั่ ว ถึ ง 

 ในรายละเอียดของการศึกษาดูงานด้านจริยธรรมการวิจัย 
� คัดเลือกหรือส่งกรรมการและเจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการ ศึกษาดูงานด้านจริยธรรมการวิจัย 
� มีทุนสนับสนุนให้กรรมการและเจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการ ศึกษาดูงานด้านจริยธรรมการวิจัย 

 

5.4  การเก็บหลักฐานการประชุมหรือฝึกอบรมหรือดูงาน 
� กรรมการและเจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการ ที่ เ ข้าร่วมการฝึกอบรมหรือการประชุม 

ด้านจริยธรรมการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก  ต้องทําสรุปรายงานการฝึกอบรมส่งประธานกรรมการ และเก็บ
รักษาไว้ในส่วนเอกสารของสํานักงานคณะกรรมการ 

� หลักฐานการเข้า ร่วมการประชุมหรือการฝึกอบรมหรือดูงาน เช่น สํา เนาใบรับรองหรือ
ประกาศนียบัตร  ต้องเก็บรักษาไว้ในส่วนเอกสารของสํานักงานคณะกรรมการ    
 

6.  คํานิยาม   
 - 
7.  ภาคผนวก  
     แบบเอกสาร HF05-01 รายงานการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน    
 

8.  เอกสารอ้างอิง   
8.1  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. วิธีดําเนินการมาตรฐานของคณะอนุกรรมการจริยธรรม

การวิจัยในคนมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ชุดที่ 1 คณะแพทยศาสตร์ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553. 
8.2  ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย. แนวทางจริยธรรมการทําวิจัยในคนแห่งชาติ. 

พ.ศ. 2550.  
8.3  สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์. วิธีดําเนินการมาตรฐานของคณะกรรมการพิจารณาการ

ศึกษาวิจัยในคน. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2553. 
8.4  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. แนวทางการดําเนินงานมาตรฐานของคณะกรรมการจริยธรรม

การวิจัยในคน สาขาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2553. 
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      ใบสรุปการจัดทําวิธดีําเนินการมาตรฐาน 
 

 ฉบับที่ 1 ฉบับที่ 2 
เตรียมโดย คณะกรรมการพัฒนาวชิาการด้านจริยธรรม    

การวิจัยกรมอนามัย ประจาํปงีบประมาณ 2554 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย 

วันที่  4 กุมภาพันธ-์12 พฤษภาคม 2554 18 กันยายน-29 ตุลาคม 2555 
ทบทวนโดย  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย 
วันที่ทบทวน กรกฎาคม- 12 ตุลาคม 2554 29 ตุลาคม 2555 
อนุมัติโดย นายสมยศ  ดีรัศมี นายเจษฎา โชคดาํรงสุข 
ตําแหน่ง อธิบดีกรมอนามัย อธิบดีกรมอนามัย 
วันที่อนุมัติ   24 ธันวาคม 2555 
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7. ภาคผนวก .............................................................................................................................. 35 
8. เอกสารอ้างอิง .............................................................................................................................. 35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 34

 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย 
 

บทท่ี  EC-DOH 06 
เร่ิมใช้ 24 ธ.ค. 55
หน้า 34 จาก 136 การเลือกท่ีปรึกษาอิสระ  

Selection of Independent Consultant 
 

1. วัตถุประสงค์  
 เพื่อเป็นแนวทางเลือกผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาอิสระของคณะกรรมการในการพิจารณาโครงร่างการวิจัย 
 

2. ขอบเขต  
 เม่ือประธาน/คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าโครงร่างการวิจัยใด ต้องการข้อมูลหรือความคิดเห็นจากที่

ปรึกษาอิสระในสาขาที่คณะกรรมการไม่เชี่ยวชาญ   ประธานจะเชิญที่ปรึกษาอิสระในสาขานั้นเพื่อช่วยทบทวน
โครงร่างการวิจัย 

 

3. ความรับผิดชอบ  
 กรรมการสามารถเสนอชื่อผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่ต้องการเป็นที่ปรึกษาอิสระสําหรับพิจารณาโครงร่างการ

วิจัย และคณะกรรมการนําเสนอชื่อต่อประธาน 
 

4.  แผนภูมิขั้นตอน  
ข้ันตอน การดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 การคัดเลือกที่ปรึกษาอิสระ 

 

คณะกรรมการ 
 

2 การขอคําปรึกษา  

 

กรรมการและเลขานุการ   

3 การสิ้นสุดการปรึกษา  ที่ปรึกษา 
 

5.  หลักการปฏิบัติ  
    5.1  การคัดเลือกที่ปรึกษาอิสระ  

� กรรมการเสนอชื่อที่ปรึกษาอิสระในสาขาที่ต้องการ  
� คณะกรรมการทบทวนคุณวุฒิของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นที่ปรึกษาอิสระและพิจารณาอนุมัติ 
� ติดต่อผู้เชี่ยวชาญ เพื่อขอให้เป็นที่ปรึกษาอิสระ 

 

     5.2  การขอคําปรึกษา   
� ประธาน/กรรมการและเลขานุการ จัดส่งโครงร่างการวิจัยให้ผู้เชี่ยวชาญ ซ่ึงเป็นที่ปรึกษา พร้อมกับ 

แบบรายงานความเห็นของที่ปรึกษา และเอกสารการรักษาความลับ  
� ผู้เชี่ยวชาญ สรุปและแสดงความเห็นในแบบรายงานของที่ปรึกษา เพื่อนําเข้าพิจารณาในที่ประชุม 

คณะกรรมการ 
� รายงานของที่ปรึกษาจะเก็บไว้เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารการพิจารณาโครงร่างการวิจัย 

 

     5.3  การสิ้นสุดการปรึกษา  
 เม่ือสิ้นสุดการพิจารณาโครงร่างการวิจัย ถือว่าสถานภาพการเป็นที่ปรึกษาสิ้นสุดลง 
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6.  คํานิยาม 
ที่ปรึกษาอิสระ   ผู้เชี่ยวชาญที่ทบทวนวิเคราะห์โครงร่างการวิจัยและให้แสดงความเห็น โดยไม่มีส่วนได้

 ส่วนเสียกับสถาบันหรือผู้วิจัยในโครงการวิจัยนั้นๆ   
 

7.  ภาคผนวก  
แบบเอกสาร HF03-01   เอกสารการรักษาความลับ  
แบบเอกสาร HF08-02  แบบรายงานความเห็นของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย 

 

8.  เอกสารอ้างอิง   
8.1  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. วิธีดําเนินการมาตรฐานของคณะอนุกรรมการจริยธรรม

การวิจัยในคนมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ชุดที่ 1 คณะแพทยศาสตร์ ฉบับที่  2  พ.ศ. 2553. 
8.2  ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย. แนวทางจริยธรรมการทําวิจัยในคนแห่งชาติ. 

พ.ศ. 2550.  
8.3  สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์. วิธีดําเนินการมาตรฐานของคณะกรรมการพิจารณาการ

ศึกษาวิจัยในคน. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2553. 
8.4  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. แนวทางการดําเนินงานมาตรฐานของคณะกรรมการจริยธรรม

การวิจัยในคน สาขาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2553. 
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      ใบสรุปการจัดทําวิธดีําเนินการมาตรฐาน 
 

 ฉบับที่ 1 ฉบับที่ 2 
เตรียมโดย คณะกรรมการพัฒนาวชิาการด้านจริยธรรม    

การวิจัยกรมอนามัย ประจาํปงีบประมาณ 2554 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย 

วันที่  4 กุมภาพันธ-์12 พฤษภาคม 2554 18 กันยายน-29 ตุลาคม 2555 
ทบทวนโดย  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย 
วันที่ทบทวน กรกฎาคม- 12 ตุลาคม 2554 29 ตุลาคม 2555 
อนุมัติโดย นายสมยศ  ดีรัศมี นายเจษฎา โชคดาํรงสุข 
ตําแหน่ง อธิบดีกรมอนามัย อธิบดีกรมอนามัย 
วันที่อนุมัติ   24 ธันวาคม 2555 
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1. วัตถุประสงค์  
เพื่อเป็นแนวทางให้กรรมการและเลขานุการ และเจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการ บริหารจัดการกับ 

โครงร่างการวิจัยและเอกสารที่เก่ียวข้องที่ส่งเข้ามาให้คณะกรรมการพิจารณา 
 

2. ขอบเขต  
วิธีดําเนินการมาตรฐานครอบคลุมการบริหารจัดการโครงร่างการวิจัยและเอกสารที่เก่ียวข้องได้แก่  
� โครงร่างการวิจัยที่ส่งเข้าพิจารณาคร้ังแรก (Submission for initial review)  
� โครงร่างการวิจัยที่ส่งเข้ามาใหม่ภายหลังการแก้ไข (Resubmission of protocol with corrections)  
� ส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัย (Research Protocol amendment) 
� รายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย (Continuing review report)  
� รายงานการยุติโครงการวิจัยก่อนกําหนด (Protocol termination report) 

 

3. ความรับผิดชอบ 
กรรมการและเลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการ มีหน้าที่รับ บันทึก แจกจ่าย โครงการวิจัยและเอกสารที่เก่ียวข้อง 

เพื่อพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการ และส่งผลการพิจารณาให้ผู้วิจัยรับทราบภายหลังการประชุม  
 

4. แผนภูมิขั้นตอน  
ข้ันตอน การดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 รับโครงร่างการวิจัย/เอกสารที่เก่ียวข้อง 

 

กรรมการและเลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

2 ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล      
-  โครงร่างการวิจัยทีส่่งเข้าพิจารณาคร้ังแรก 
-  โครงร่างการวิจัยทีส่่งเข้ามาหลังแก้ไข 
-  ส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัย 
-  รายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย  
-  รายงานการยุติโครงการวิจัยก่อนกําหนด  

 

กรรมการและเลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
  

3 บันทึกวนัที่รับโครงร่างการวิจัย / เอกสารที่เก่ียวข้อง  

 

กรรมการและเลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

4 เตรียมแจกจ่าย กรรมการและเลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
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5. หลักการปฏิบัต ิ
    5.1 รับโครงร่างการวิจัย 

� โครงร่างการวิจัยที่ส่งเข้าพิจารณาคร้ังแรก 
-  ดู EC-DOH 09 เร่ืองการพิจารณาโครงร่างการวิจัยคร้ังแรก 

� โครงร่างการวิจัยที่ส่งเข้ามาใหม่ 
-  นําโครงร่างการวิจัยที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติ รวมเข้ากับโครงร่างการวิจัยที่ส่งเข้า   มาใหม่ 
-  ดู EC-DOH 11 เร่ืองการพิจารณาโครงร่างการวิจัยที่ส่งกลบัเข้ามาภายหลังการปรับปรุงแก้ไข 

� ส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัย 
-  นําโครงร่างการวิจัยที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติ รวมเข้ากับส่วนแก้ไขโครงร่างการวิจัย 
-  ดู EC-DOH 12 เร่ืองการพิจารณาส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัย 

� รายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย (Continuing review report)  
- นํารายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย รวมเข้ากับโครงร่างการวิจัย 
- ดู EC-DOH 13 เร่ืองรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย 

� รายงานการยุติโครงการวิจัยก่อนกําหนด (Protocol termination report) 
- นํารายงานการยุติโครงการวิจัยก่อนกําหนด รวมเข้ากับโครงร่างการวิจัย 
- ดู EC-DOH 14 เร่ืองรายงานการยุติโครงการวิจัยก่อนกําหนด  
 

5.2  ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล 
� โครงร่างการวิจัยที่ส่งเข้าพิจารณาคร้ังแรก 
- ดูคําแนะนําในการเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย (HF09-01) และ

ตรวจสอบความครบถ้วนของโครงร่างการวิจัยที่ส่งเข้าพิจารณา ตามแบบ RF09-01 และ RF09-02   
� โครงร่างการวิจัยที่ส่งกลับเข้ามาใหม่ภายหลังการแก้ไข 
- ตรวจสอบความครบถ้วนของโครงร่างการวิจัยที่ส่งเข้าพิจารณา (แบบ RF09-01)       

� ส่วนแก้ไขโครงร่างการวิจัย  
- ผู้วิจัยต้องรายงานส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัยตามมติคณะกรรมการ (แบบ RF11-01) 

� รายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย (Continuing review report)       
- ผู้วิจัยต้องรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย (แบบ RF13-01) 

� รายงานการยุติโครงการวิจัยก่อนกําหนด (Protocol termination report) 
- ผู้วิจัยต้องรายงานการยุติโครงการวิจัยก่อนกําหนด (แบบ RF14-01) 

 

5.3 บันทึกวันที่รับ  
บันทึกการรับโครงร่างการวิจัยและเอกสารที่เก่ียวข้อง ในสมุดบันทึกการรับเอกสาร และในฐานข้อมูล 

คอมพิวเตอร์  
 

5.4  เตรียมแจกจ่าย 
   ทําสําเนาเอกสารเพื่อแจกจ่ายให้กรรมการ ที่รับผิดชอบทบทวน 
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6.  คํานิยาม 
 - 
 

7.  ภาคผนวก 
 แบบ RF09-01  แบบตรวจสอบความครบถ้วนของโครงร่างการวิจัยที่ส่งเข้าพิจารณา  
    แบบ RF09-02    แบบส่งโครงการวิจัยเพ่ือขอรับการพิจารณาครั้งแรก 

แบบ RF11-01 แบบรายงานส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัยตามมติคณะกรรมการ   
แบบ RF13-01  แบบรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย 
แบบ RF14-01   แบบรายงานขอยุติโครงการวิจัยก่อนกําหนด 

 

8.  เอกสารอ้างอิง   
8.1  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. วิธีดําเนินการมาตรฐานของคณะอนุกรรมการจริยธรรม

การวิจัยในคนมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ชุดที่ 1 คณะแพทยศาสตร์ ฉบับที่  2  พ.ศ. 2553. 
8.2  ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย. แนวทางจริยธรรมการทําวิจัยในคนแห่งชาติ. 

พ.ศ. 2550.  
8.3  สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์. วิธีดําเนินการมาตรฐานของคณะกรรมการพิจารณาการ

ศึกษาวิจัยในคน. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2553. 
8.4  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. แนวทางการดําเนินงานมาตรฐานของคณะกรรมการจริยธรรม

การวิจัยในคน สาขาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2553. 
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       ใบสรุปการจัดทําวิธีดําเนินการมาตรฐาน 
 

 ฉบับที่ 1 ฉบับที่ 2 
เตรียมโดย คณะกรรมการพัฒนาวชิาการด้านจริยธรรม    

การวิจัยกรมอนามัย ประจาํปงีบประมาณ 2554 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย 

วันที่  4 กุมภาพันธ-์12 พฤษภาคม 2554 18 กันยายน-29 ตุลาคม 2555 
ทบทวนโดย  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย 
วันที่ทบทวน กรกฎาคม- 12 ตุลาคม 2554 29 ตุลาคม 2555 
อนุมัติโดย นายสมยศ  ดีรัศมี นายเจษฎา โชคดาํรงสุข 
ตําแหน่ง อธิบดีกรมอนามัย อธิบดีกรมอนามัย 
วันที่อนุมัติ   24 ธันวาคม 2555 
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1. วัตถุประสงค์  
เพื่อเป็นแนวทางในการทบทวนและประเมินโครงร่างการวิจัยที่ส่งเข้ามาเพื่อพิจารณาคร้ังแรก 
 

2. ขอบเขต  
 วิธีดําเนินการมาตรฐานครอบคลุมแนวทางการทบทวนและประเมินโครงร่างการวิจัยทุกฉบับที่ส่งเข้ามา

เพื่อพิจารณาคร้ังแรก  
 

3. ความรับผิดชอบ  
 คณะกรรมการมีหน้าที่ทบทวนโครงร่างการวิจัยโดยใช้แนวทางการทบทวนและประเมินตามแบบแนว

ทางการทบทวนและนําเสนอโครงการวิจัย    
 

4. แผนภูมิขั้นตอน  
ข้ันตอน การดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 ทบทวนโครงร่างการวิจัย  

 

คณะกรรมการ   

2 ทบทวนผู้วิจัย  
 

คณะกรรมการ   

3 ทบทวนการเข้าร่วมของอาสาสมัคร 
 

คณะกรรมการ 

4 ทบทวนบทบาทของชุมชน/สถาบัน (ถ้ามี) 
 

คณะกรรมการ   

5 ทบทวนเอกสารการให้ความยินยอมด้วยความเข้าใจถ่องแท้ 
 

คณะกรรมการ 

6 สรุปความเห็น คณะกรรมการ   

5. หลักการปฏิบัติ 
    แนวทางทบทวนและนําเสนอโครงร่างการวิจัย มีหลักการปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
   5.1  ทบทวนโครงร่างการวิจัย 

� ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)  
� ที่มาของโครงการวิจัย (Background)    
� หลักการและเหตุผล (Rationale)   
� การทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง   
� วัตถุประสงค์  
� รูปแบบการวิจัย (Study design)   
� ประชาการที่ศึกษาและขนาดตัวอย่าง   
� ระยะเวลาและจํานวนคร้ังที่นัดอาสาสมัคร   
� การคัดเลือกอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการวิจัย    
� วิธีดําเนินการวิจัย (Study  procedure) ควบคุมการวิจัย เก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล  
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� กลุ่มเปรียบเทียบหรือกลุ่มควบคุม (ถ้ามี)   
� การวัดผลลัพธ์การวิจัย (Outcome measurement) 
� สถิติที่ใช้ 

 

  5.2  ทบทวนผู้วิจัย/คณะวิจัย 
� พื้นฐานการศึกษาหรือประสบการณ์ทํางานของผู้วิจัย  
� การเปิดเผยการมีส่วนได้ส่วนเสีย (Conflict of interest) ของผู้วิจัย   
 

5.3  ทบทวนการเข้าร่วมของอาสาสมัคร 
� ไม่มีการบังคับให้เข้าร่วมในโครงการวิจัย (Non-coercive recruitment)  
� เคารพในความเป็นส่วนตัวและการรักษาความลับ (Privacy and confidentiality)  
� ความเสี่ยง ได้แก่ อันตรายทางร่างกายหรือการบาดเจ็บ ผลกระทบทางจิตใจ และผลกระทบ 

ทางด้านกฎหมาย สังคม และเศรษฐกิจ 
� ประโยชน์ที่คาดว่าอาสาสมัคร หน่วยงาน และสังคมจะได้รับ 
� กลุ่มบุคคลที่อ่อนแอและเปราะบาง (Vulnerable subjects) เหตุผลและความจําเป็นในการ

ศึกษาวิจัยกลุ่มบุคคลเหล่านั้น 
� กลุ่มเปรียบเทียบหรือกลุ่มควบคุม (ถ้ามี) เหตุผลในศึกษาวิจัย ระยะเวลาและอันตรายและ 

ผลกระทบจากการวิจัย 
� หลักเกณฑ์การถอนอาสาสมัครออกจากการวิจัย  
� การดูแลอาสาสมัครทั้งร่างกายและจิตใจ   
� ความเหมาะสมของค่าตอบแทน (Compensation)  
� การรักษาพยาบาลหรือการจ่ายค่าชดเชย เม่ือมีความเสียหายหรืออันตรายจากการเข้าร่วมใน 

โครงการวิจัย 
� การใช้และเก็บเนื้อเยื่อหรือเลือดหรือชีววัตถุอ่ืน 
� วิธีการปกป้องและรักษาความลับ รวมทั้งการทําลายตัวอย่างจากคนทั้งสารคัดหลั่ง  สิ่งขับถ่าย และ

สิ่งส่งตรวจ รวมทั้งข้อมูลดิบทั้งที่อยู่ในรูปวัตถุจับต้องได้และอิเลกทรอนิกส์ 
 

    5.4 ทบทวนบทบาทของชุมชนหรือสถาบัน 
� การประสานงานกับผู้นําชุมชนหรือสถาบันที่เข้าร่วมในโครงการวิจัย 
� ผลประโยชน์ต่อชุมชนหรือสถาบันที่เข้าร่วมในโครงการวิจัย 

 

5.5  ทบทวนเอกสารให้ความยินยอมด้วยความเข้าใจถ่องแท้ (Informed Consent) 
� เอกสารการให้ความยินยอม แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่  

       1)  เอกสารแนะนําอาสาสมัคร (Information Sheet)   
           2)  ใบยินยอมเข้าร่วมการวิจัยด้วยความสมัครใจ (Consent form) 

� เอกสารการให้ความยินยอม มีข้อกําหนดดังต่อไปนี้ 
- ความครบถ้วนของข้อมูล  
- ภาษาที่ใช้เข้าใจง่าย  
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� ส่วนประกอบของเอกสารการให้ความยินยอม ประกอบด้วย   
- หัวข้อเร่ืองวิจัย  
- เหตุผลที่อาสาสมัครได้รับเชิญให้เข้าร่วมโครงการวิจัย 
- วัตถุประสงค์และกระบวนการวิจัยที่ผู้วิจัยและอาสาสมัครจะต้องปฏิบัติ 
- ระยะเวลาของการวิจัยที่อาสาสมัครแต่ละคนมีส่วนเก่ียวข้อง 
- จํานวนอาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการวิจัย  
- ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดจากการวิจัยซ่ึงอาจเป็นประโยชน์โดยตรงแก่อาสาสมัคร   

 ต่อชุมชนหรือสังคม หรือประโยชน์ด้านความรู้   
- ความเสี่ยง ความไม่สบาย หรือความไม่สะดวกที่อาจเกิดแก่อาสาสมัครในการเข้าร่วม 

โครงการวิจัย  
- ทางเลือกหรือกระบวนการอ่ืนๆ ที่อาจเป็นประโยชน์แก่อาสาสมัครในกรณีที่อาสาสมัคร 

 ไม่เข้าร่วมโครงการวิจัย  
- ขอบเขตการรักษาความลับของข้อมูลเก่ียวกับอาสาสมัคร  
- การให้ค่าตอบแทนแก่อาสาสมัคร (ถ้ามี)  
- การให้การรักษาพยาบาลหรือค่าชดเชยเม่ือเกิดความเสียหายหรืออันตรายจากการวิจัย (ถ้ามี) 
- แหล่งเงินทุนวิจัย  
- สถาบันที่ร่วมในการวิจัย 
- อาสาสมัครมีอิสระที่จะปฏิเสธหรือถอนตัวออกจากโครงการวิจัยเม่ือใดก็ได้ โดยไม่มี 

การลงโทษ หรือสูญเสียผลประโยชน์ใดๆ  
- บุคคลที่จะติดต่อ ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ ในกรณีที่เกิดอันตราย/ผลกระทบแก่อาสาสมัคร 

ซ่ึงเป็นผลจากการวิจัย   
 

    5.6  สรุปความเห็น   
� อัตราส่วนระหว่างความเสี่ยงและผลประโยชน์ (Risk / benefit ratio) เหมาะสมหรือไม่ 
� มีกลุ่มบุคคลที่อ่อนแอและเปราะบาง (Vulnerable subjects) เข้าร่วมในโครงการวิจัยหรือไม่  
� ความรุนแรงของความเสี่ยง (Risk categories) 
� การมีเอกสารใบยินยอมของอาสาสมัครเด็กอายุตั้งแต่ 7 ปีถึง 18 ปี จากผู้ปกครองตามกฎหมาย   
� บุคคลที่อ่านเขียนไม่ได้ สามารถเข้าร่วมในโครงการวิจัยได้หรือไม่  
� สรุปความเห็น ได้แก่  (1) อนุมัติ  (2) ปรับปรุงแก้ไขเพื่ออนุมัติ (3) ปรับปรุงแก้ไขและนําเข้า 

 พิจารณาใหม่  (4) ไม่อนุมัติ 
� ข้อเสนอแนะ  
� กําหนดการส่งรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย (Continuing report) 
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6.  คํานิยาม  
 บุคคลที่เปราะบางและอ่อนแอ (Vulnerable subjects) บุคคลซ่ึงอาจถูกชักจูงให้เข้าร่วมการวิจัยได้

โดยง่าย ด้วยความหวังว่าจะได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมการวิจัย ไม่ว่าจะสมเหตุสมผลหรือไม่ก็ตาม หรือเป็นผู้
ที่ตอบตกลงเข้าร่วมการวิจัยเพราะเกรงกลัวว่าจะถูกกลั่นแกล้งจากผู้มีอํานาจเหนือกว่าหากปฏิเสธ 

 ความรุนแรงของความเสี่ยง (Risk categories) ความรุนแรงของความเสี่ยง อาจแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่   
   (1)  ความเสี่ยงน้อย  (Minimal risk) คือ ความเสี่ยงที่ไม่มากกว่าที่เกิดข้ึนในชีวิตประจําวันของ

อาสาสมัครที่มีสุขภาพปกติ 
(2) ความเสี่ยงมากกว่าความเสี่ยงน้อย แต่คาดว่าจะมีประโยชน์ต่ออาสาสมัครที่เข้าร่วมในโครงการวิจัย 
(3) ความเสี่ยงมากกว่าความเสี่ยงน้อย แต่คาดว่าจะไม่มีประโยชน์ต่ออาสาสมัครที่ เข้าร่วมใน

โครงการวิจัย  แต่อาจเป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือส่วนรวม 
 

7.  ภาคผนวก 
 แบบเอกสาร HF08-01 แนวทางการทบทวนและนําเสนอโครงร่างการวิจัย   
 

8.  เอกสารอ้างอิง   
 8.1  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. วิธีดําเนินการมาตรฐานของคณะอนุกรรมการ

จริยธรรมการวิจัยในคนมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ชุดที่ 1 คณะแพทยศาสตร์ ฉบับที่  2  พ.ศ. 2553. 
 8.2  ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย. แนวทางจริยธรรมการทําวิจัยในคนแห่งชาติ. 

พ.ศ. 2550.  
 8.3  สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์. วิธีดําเนินการมาตรฐานของคณะกรรมการพิจารณา

การศึกษาวิจัยในคน. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2553. 
 8.4  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. แนวทางการดําเนินงานมาตรฐานของคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจัยในคน สาขาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2553. 
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   ใบสรุปการจัดทําวิธีดําเนินการมาตรฐาน 
 

 ฉบับที่ 1 ฉบับที่ 2 
เตรียมโดย คณะกรรมการพัฒนาวชิาการด้านจริยธรรม    

การวิจัยกรมอนามัย ประจาํปงีบประมาณ 2554 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย 

วันที่  4 กุมภาพันธ-์12 พฤษภาคม 2554 18 กันยายน-29 ตุลาคม 2555 
ทบทวนโดย  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย 
วันที่ทบทวน กรกฎาคม- 12 ตุลาคม 2554 29 ตุลาคม 2555 
อนุมัติโดย นายสมยศ  ดีรัศมี นายเจษฎา โชคดาํรงสุข 
ตําแหน่ง อธิบดีกรมอนามัย อธิบดีกรมอนามัย 
วันที่อนุมัติ   24 ธันวาคม 2555 
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1.  วัตถุประสงค์  
เพื่อเป็นแนวทางให้คณะกรรมการ ดําเนินการพิจารณาโครงร่างการวิจัยที่ส่งเข้าพิจารณาคร้ังแรก 
 

2.  ขอบเขต  
วิธีดํา เนินการมาตรฐาน ครอบคลุม ข้ันตอนการพิจารณาโครงร่างการวิจัยทุกฉบับที่ ส่ ง เ ข้ามา 

เพื่อพิจารณาเป็นคร้ังแรก  
 

3.  ความรับผิดชอบ 
� เจ้าหน้าที่สํานักงานฯ มีหน้าที่รับโครงร่างการวิจัยจากผู้วิจัย  เพื่อตรวจสอบความครบถ้วนของโครงร่าง

การวิจัย  ส่งโครงร่างการวิจัยให้ผู้ทบทวน (Reviewer) และคณะกรรมการ และเก็บโครงร่างการวิจัยเม่ือสิ้นสุดการ
พิจารณาบันทึกข้อมูลเก่ียวกับโครงร่างการวิจัยในระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ และส่งผลการพิจารณาให้ผู้วิจัย 

� ประธาน/กรรมการและเลขานุการ มอบหมายโครงร่างการวิจัยให้ผู้ทบทวน   
� กรรมการ/ผู้ทบทวนโครงร่างการวิจัย (Reviewer)  รับผิดชอบในการทบทวนโครงร่างการวิจัย 

อย่างละเอียด เพื่อวิเคราะห์และเสนอความคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการ 
� ผู้ทบทวนโครงร่างการวิจัยแบบเร่งด่วน (Expedited Reviewer) มีหน้าที่ทบทวนและพิจารณาตัดสิน 

โครงร่างการวิจัยแบบเร่งด่วนเพื่อเสนอผลการพิจารณาต่อประธานกรรมการ 
� คณะกรรมการ อ่าน แสดงความคิดเห็นต่อโครงร่างการวิจัย และลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ 

 

4.  แผนภูมิขั้นตอน  
ข้ันตอน การดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 รับโครงร่างการวิจัยจากผู้วิจัย  เจ้าหน้าที่สาํนักงานฯ 

2 ตรวจสอบความครบถ้วนของโครงร่างการวิจัย กรรมการและเลขานุการ /เจ้าหน้าทีส่ํานักงานฯ 

3 มอบหมายโครงร่างการวิจัยให้ผูท้บทวน  
 

  ประธาน/ กรรมการและเลขานุการ 

4 การจัดส่งโครงร่างการวิจัยคร้ังแรก กรรมการและเลขานุการ 

5 ประสานกับกรรมการที่สามารถเข้าร่วมการประชุม กรรมการและเลขานุการ /เจ้าหน้าทีส่ํานักงานฯ  

6 ทบทวนโครงร่างการวิจัย  ผู้ทบทวนโครงร่างที่ได้รับมอบหมาย   

7 ประชุมพิจารณาโครงร่างการวิจยั คณะกรรมการ 

8 แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้วิจัย เจ้าหน้าที่สาํนักงานฯ 

9 เก็บเอกสารที่เก่ียวข้องกับโครงร่างการวิจัย 
 

เจ้าหน้าที่สาํนักงานฯ 
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5.  หลักการปฏิบัติ 
5.1   การรับโครงร่างการวิจัย 

� ผู้ วิ จั ยส่ ง โครง ร่ างการวิ จั ย เพื่ อ เ ข้ าพิ จารณาค ร้ั งแรกจํ านวน  9 ชุด   ตามที่ กํ าหนดใน                 
คําแนะนําในการเขียนโครงร่างการวิจัย (แบบ HF09-01) และต้องมีแบบตรวจสอบความครบถ้วนของโครงร่างการ
วิจัย (แบบ RF09-01) แบบส่งโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาคร้ังแรก (แบบ RF09-02) และบันทึกข้อความถึง
ประธานผ่านความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน  หากโครงร่างการวิจัยที่พิจารณาเป็นภาษาต่างประเทศ 
ให้ผู้วิจัยแปลเป็นภาษาไทยพร้อมต้นฉบับภาษาต่างประเทศ 

� โครงร่างการวิจัยที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่คณะกรรมการกําหนด ที่ส่งภายในวันที่ 25 ของเดือน จะได้รับ 
การบรรจุในวาระการประชุมเพื่อการพิจารณาในเดือนถัดไป  
 

    5.2  การตรวจสอบความครบถ้วนของโครงร่างการวิจัย 
� กรรมการและเลขานุการ ตรวจสอบโครงร่างการวิจัย ให้มีข้อมูลครบถ้วน ตามที่ กําหนดใน 

แบบตรวจสอบความครบถ้วนของโครงร่างการวิจัย (แบบ RF09-01) 
� ในกรณีที่โครงร่างการวิจัยมีข้อมูลไม่ครบถ้วน ให้ส่งโครงร่างการวิจัยคืนให้ผู้วิจัยเพื่อแก้ไขให้ 

 เป็นไปตามกําหนดใน คําแนะนําในการเขียนโครงร่างการวิจัย (เอกสาร HF09-01) 
� ในกรณีที่โครงร่างการวิจัย มีข้อมูลครบถ้วน เจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการบันทึกวันที่ที่ได้รับ 

ในแบบ RF09-01   ในสมุดรับเอกสารโครงร่างการวิจัย  และในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
� เจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการ กําหนดรหัสของโครงร่างการวิจัยแต่ละฉบับที่จะนําเข้า 

พิจารณา 
 

5.3  การมอบหมายโครงร่างการวิจัยให้ผู้ทบทวนโครงร่างการวิจัย (Reviewer)  
 ประธานหรือกรรมการและเลขานุการ มอบหมายให้กรรมการอย่างน้อย 2 ท่าน เป็นผู้ทบทวนโครงร่าง
การวิจัย    
 

    5.4 การจัดส่งโครงร่างการวิจัยคร้ังแรก 
� กรรมการและเลขานุการลงนามในหนังสือจัดส่งโครงร่างการวิจัยคร้ังแรกให้ผู้ทบทวนโครงร่างการ

วิจัย (Reviewer) ก่อนการประชุมอย่างน้อย 14 วันทําการ  
� กรรมการและเลขานุการลงนามในหนังสือจัดส่งโครงร่างการวิจัยคร้ังแรกให้คณะกรรมการท่านอ่ืนๆ 

ก่อนการประชุมอย่างน้อย 7 วันทําการ  
� กรณีที่เป็นการพิจารณาโครงร่างการวิจัยแบบเร่งด่วน (Expedited review) ให้ดําเนินการตามบทที่  

EC-DOH 10 
 

5.5  การประสานกับกรรมการ และผู้ทบทวนโครงร่างการวิจัย 
� กรรมการและเลขานุการ และเจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการ ประสานกับกรรมการที่สามารถ 

เข้าร่วมในการประชุมพิจารณาโครงร่างการวิจัย 
� เจ้าหน้าที่สํ านักงานคณะกรรมการ ติดต่อประสานงานผู้ ได้ รับมอบหมายเป็นผู้ทบทวน 

โครงร่างการวิจัยให้อ่านและเสนอข้อคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมเหตุผล (แบบ HF08-01) ต่อประธาน ก่อน
วันประชุมอย่างน้อย 2 วัน และเข้าร่วมประชุมเพื่อเสนอผลการพิจารณาในที่ประชุมต่อไป 
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5.6  หลักการทบทวนโครงร่างการวิจัย 
� กรรมการ มีหน้าที่ทบทวนโครงร่างการวิจัยอย่างละเอียด โดยมีหลักการตามบทที่ EC-DOH 08 
� กรรมการผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถส่งบันทึกแสดงความเห็นต่อโครงร่างการวิจัย

พร้อมเหตุผลต่อประธาน ล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 2 วัน แต่กรรมการผู้เข้าประชุมเท่านั้นที่มีสิทธิตัดสิน
โครงร่างการวิจัย 
 

5.7  การประชุมคณะกรรมการ เพ่ือพิจารณาโครงร่างการวิจัย  
� ประธานนําการอภิปรายร่วมกับกรรมการใน 3 ส่วนคือ ระเบียบวิธีการวิจัย การเข้าร่วมของ

อาสาสมัครและเอกสารให้ความยินยอม  ร่วมกับการประเมินผู้วิจัย/คณะวิจัย 
� ผู้ทบทวนโครงร่างการวิจัยเสนอข้อคิดเห็น การวิเคราะห์หรือข้อเสนอแนะเก่ียวกับโครงร่าง 

การวิจัยต่อที่ประชุมคณะกรรมการ 
� ในกรณีที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้วิจัย คณะกรรมการอาจให้ผู้วิจัยนําเสนอต่อที่ประชุม  

เพื่อให้กรรมการในที่ประชุมสอบถามปัญหาต่างๆ  
� ประธานขอข้อสรุปผลการพิจารณาโครงร่างการวิจัย โดยผลการพิจารณาต้องได้รับฉันทามติจากที่

ประชุม   และกรรมการสามารถขอให้บันทึกชื่อและความเห็นต่างในรายงาน การประชุมได้ 
� ในกรณีที่คณะกรรมการ พิจารณาเห็นว่าโครงร่างการวิจัยใด  ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือความเห็น 

ของผู้เชี่ยวชาญในสาขาซ่ึงไม่มีในคณะกรรมการ  คณะกรรมการสามารถเชิญที่ปรึกษาอิสระ  ซ่ึงเป็นผู้เชี่ยวชาญใน
สาขานั้นๆ  เพื่อทบทวนโครงร่างการวิจัยได้ 

� ผลการพิจารณาโครงร่างการวิจัย  ระบุเป็นข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้  
- อนุมัติ หมายถึง ผู้วิจัยสามารถเร่ิมการวิจัยได้โดยไม่ต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัย 
- ปรับปรุงแก้ไขเพื่ออนุมัติ  หมายถึง ผู้วิจัยต้องดําเนินการแก้ไขโครงร่างการวิจัย หรือ 

ส่วนประกอบของโครงร่างการวิจัย ตามข้อเสนอแนะจากมติที่ประชุมของคณะกรรมการ เม่ือกรรมการและ
เลขานุการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบจากแล้ว กรรมการและเลขานุการจึงเสนอให้ประธานอนุมัติ  

- ปรับปรุงแก้ไขและนําเข้าพิจารณาใหม่ หมายถึง ผู้วิจัยต้องดําเนินการแก้ไขโครงร่างการวิจัย 
หรือส่วนประกอบของโครงร่างการวิจัย ตามข้อเสนอแนะจากมติที่ประชุมของคณะกรรมการ เพื่อนําเข้า
 พิจารณาใหม่ในที่ประชุมคณะกรรมการ   

- ไม่อนุมัติ หมายถึง ผู้วิจัยไม่ได้รับอนุญาตให้วิจัยในเร่ืองที่นําเสนอ 
 

� ในกรณีที่อนุมัติโครงร่างการวิจัย 
- คณะกรรมการ จะระบุความถ่ีของการส่งรายงานความก้าวหน้าของการวิจัยตามความเหมาะสม

กับความเสี่ยงต่ออาสาสมัครที่เข้าร่วมในโครงการวิจัย แต่ทั้งนี้ต้องรายงานความก้าวหน้าอย่างน้อย ปีละ 1 คร้ัง  
- ใบรับรองผลการพิจารณาโครงการวิจัย (แบบHF11-01) ต้องประกอบด้วย ผลการพิจารณา

อนุมัติ วันที่พิจารณาอนุมัติ และกําหนดวันส่งรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย ลงนามโดยประธาน โดยมีอายุ
การรับรองโครงการวิจัยจํานวน 1 ปี หรือตามระยะเวลาการดําเนินงานของโครงการวิจัย นับตั้งแต่วันที่ได้รับ 
การอนุมัติโครงการ  พร้อมระบุรายการเอกสารที่พิจารณาอนุมัติและรายนามกรรมการที่ร่วมประชุม  โดยมีหนังสือ
นําส่งลงนามโดยประธานกรรมการ   
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� ในกรณีผลการพิจารณา คือ ปรับปรุงแก้ไข เพื่ออนุมัติ  
- บันทึกแจ้งผลการพิจารณาให้ปรับปรุงแก้ไข ต้องประกอบด้วย ผลการพิจารณา ข้อเสนอแนะ 

 ของคณะกรรมการ และวันที่พิจารณา ลงนามโดยประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ หรือกรรมการและ
เลขานุการ  

- ผู้วิจัยต้องส่งโครงร่างการวิจัยที่แก้ไขตามข้อเสนอแนะให้กรรมการและเลขานุการภายใน 
14 วันทําการนับจากวันที่ได้รับ เพื่อการตรวจสอบและนําเสนอต่อประธานเพื่ออนุมัติ ภายใน 7 วันทําการ 

� ในกรณีผลการพิจารณา คือ ปรับปรุงแก้ไขและนําเข้าพิจารณาใหม่ 
- บันทึกแจ้งผลการพิจารณาให้ปรับปรุงแก้ไข ต้องประกอบด้วย ผลการพิจารณา ข้อเสนอแนะ 

ของคณะกรรมการและวันที่พิจารณา ลงนามโดยประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ หรือกรรมการและ
เลขานุการ  

- ผู้วิจัยต้องส่งโครงร่างการวิจัยที่แก้ไขตามข้อเสนอแนะ ให้กรรมการและเลขานุการภายใน 
14 วันทําการนับจากวันที่ได้รับ  เพื่อการตรวจสอบและนําเสนอเข้าพิจารณาในที่ประชุมคร้ังต่อไป 

� ในกรณีผลการพิจารณาไม่อนุมัติ  
- บันทึกแจ้งผลพิจารณาไม่อนุมัติ ต้องประกอบด้วย ผลการพิจารณา วันที่พิจารณารวมทั้ง 

เหตุผลของการไม่อนุมัติ และลงนามโดยประธาน  
- ในกรณีของการพิจารณาไม่อนุมัติโครงร่างการวิจัย บันทึกแจ้งผลการพิจารณาต้องมีข้อความ 

ดังนี้ “ท่านสามารถร้องขอเพื่อทราบเหตุผลและรายละเอียดในการพิจารณาของกรรมการ  โดยแจ้งความจํานงและ
เหตุผลในการร้องขอ ต่อประธานเป็นลายลักษณ์อักษร”        
 

5.8 การแจ้งผลการพิจารณาโครงร่างการวิจัย  
� เจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการเตรียมบันทึกแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้วิจัย  
� บันทึกต้องระบุชัดเจนถึงข้อเสนอแนะที่ต้องการให้ผู้วิจัยปฏิบัติหรือแก้ไข 
� มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและภาษาในบันทึกแจ้งผลการพิจารณาโครงร่างการวิจัย 
� บันทึกแจ้งผลการพิจารณาโครงร่างการวิจัย ลงวันที่ที่ได้รับการพิจารณา และส่งให้ผู้วิจัยภายใน 

7 วันทําการ หลังการประชุม พร้อมระบุรายการเอกสารที่พิจารณาอนุมัติและรายนามกรรมการที่ร่วมประชุม   
 

5.9  การเก็บเอกสารที่เกี่ยวกับโครงร่างการวิจัย  
� เม่ือสิ้นสุดการประชุม เจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการ เก็บรวบรวมเอกสารโครงร่างการวิจัยที่ 

ได้รับการพิจารณา จากคณะกรรมการทุกท่านคืนทั้งหมด 
� ภายหลังจากการประชุม  เจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการจัดเก็บเอกสารต้นฉบับโครงร่าง 

การวิจัยใส่ตู้เอกสารในห้องที่ปลอดภัยโดยจํากัดผู้เข้าถึงข้อมูล และทําลายสําเนาเอกสาร ทั้ งหมดภายในไ ม่
เกิน 15 วัน ภายหลังจากโครงการวิจัยได้รับอนุมัติ    
 

6. คํานิยาม  
ผู้ทบทวนโครงร่างการวิจัย  กรรมการหรือกรรมการเสริมที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ทบทวนโครงร่างการ 

 (Reviewer)  วิจัย มีหน้าที่ทบทวนโครงร่างการวิจัยโดยละเอียด เพื่อวิเคราะห์และให้ 
 ข้อเสนอแนะเก่ียวกับโครงร่างการวิจัยเป็นลายลักษณ์อักษรและนําเสนอต่อที่
 ประชุมคณะกรรมการ  
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7.  ภาคผนวก  
     คู่มือจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย ปีงบประมาณ 2555 

แบบ  HF08-01 แนวทางการทบทวนและนําเสนอโครงร่างการวิจัย 
แบบ  HF09-01 คําแนะนําในเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย  

  แบบ  HF11-01 ผลการพิจารณาอนุมัติโครงร่างการวิจัย  
แบบ  RF09-01 แบบตรวจสอบความครบถ้วนของโครงการวิจัยที่ส่งเข้ามาพิจารณา 
แบบ  RF09-02    แบบส่งโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาคร้ังแรก 
แบบ  RF09-04 เอกสารแนะนําอาสาสมัคร 
แบบ  RF09-05 ใบยินยอมด้วยความสมัครใจ    
 

8.  เอกสารอ้างอิง   
8.1  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. วิธีดําเนินการมาตรฐานของคณะอนุกรรมการจริยธรรม

การวิจัยในคนมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ชุดที่ 1 คณะแพทยศาสตร์ ฉบับที่  2  พ.ศ. 2553. 
8.2  ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย. แนวทางจริยธรรมการทําวิจัยในคนแห่งชาติ. 

พ.ศ. 2550.  
8.3  สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์. วิธีดําเนินการมาตรฐานของคณะกรรมการพิจารณาการ

ศึกษาวิจัยในคน. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2553. 
8.4  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. แนวทางการดําเนินงานมาตรฐานของคณะกรรมการจริยธรรม

การวิจัยในคน สาขาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2553. 
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    ใบสรุปการจัดทําวิธีดําเนินการมาตรฐาน 
 

 ฉบับที่ 1 ฉบับที่ 2 
เตรียมโดย คณะกรรมการพัฒนาวชิาการด้านจริยธรรม    

การวิจัยกรมอนามัย ประจาํปงีบประมาณ 2554 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย 

วันที่  4 กุมภาพันธ-์12 พฤษภาคม 2554 18 กันยายน-29 ตุลาคม 2555 
ทบทวนโดย  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย 
วันที่ทบทวน กรกฎาคม- 12 ตุลาคม 2554 29 ตุลาคม 2555 
อนุมัติโดย นายสมยศ  ดีรัศมี นายเจษฎา โชคดาํรงสุข 
ตําแหน่ง อธิบดีกรมอนามัย อธิบดีกรมอนามัย 
วันที่อนุมัติ   24 ธันวาคม 2555 
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1. วัตถุประสงค์  
� เพื่อกําหนดกระบวนการพิจารณาโครงร่างการวิจัยแบบเร่งด่วน (Expedited process) 
� เพื่อกําหนดแนวทางการทบทวน การพิจารณาตัดสิน และการอนุมัติโครงร่างการวิจัยแบบเร่งด่วน 

 

2. ขอบเขต 
 วิธีดําเนินการมาตรฐานครอบคลุมถึงการทบทวน และการพิจารณาตัดสินอนุมัติโครงร่างการวิจัย 
ซ่ึงไม่มีความเสี่ยงหรือมีความเสี่ยงน้อยต่ออาสาสมัครที่เข้าร่วมในโครงการวิจัย 
 

3. ความรับผิดชอบ  
 กรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ หรือกรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่ทบทวนและ
พิจารณาตัดสินโครงร่างการวิจัยแบบเร่งด่วน 
 

4. แผนภูมิขั้นตอน  
ข้ันตอน การดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 รับโครงร่างการวิจัย 
 

กรรมการและเลขานุการ 

2 คัดเลือกโครงร่างการวิจัยที่จะพจิารณาแบบเร่งด่วน 
 

มอบหมายให้พิจารณาโครงร่างการวิจัย  
 

กรรมการและเลขานุการ 
 

ประธาน 

3 พิจารณาโครงร่างการวิจัยแบบเร่งด่วน  
 

คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย 

4 การตัดสิน 
 

คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย 

5 แจ้งผลการพิจารณาต่อผู้วิจยั 
 

กรรมการและเลขานุการ 

6 นําเสนอผลการพิจารณาในทีป่ระชุมคณะกรรมการ
  

ประธาน 

 

5. หลักการปฏิบัติ  

    5.1   การรับโครงร่างการวิจัย 
� เจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการรับโครงร่างการวิจัยจากผู้วิจัยและตรวจสอบความครบถ้วน  
� ลงบันทึกวันที่ ที่ได้รับโครงร่างการวิจัยและบันทึกนําส่ง ในสมุดรับโครงร่างการวิจัยเพื่อพิจารณา 

 คร้ังแรกและในระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
� รวบรวมส่งให้กรรมการและเลขานุการพิจารณา 
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     5.2  การคัดเลือกโครงร่างการวิจัย พิจารณาแบบเร่งด่วน 
� กรรมการและเลขานุการคัดเลือกโครงร่างการวิจัยเพื่อพิจารณาแบบเร่งด่วน ตามหลักเกณฑ์     
- การทบทวนพิจารณาโครงร่างการวิจัยที่เป็นแบบสอบถามหรือทําในกลุ่มเป้าหมายปกติ หรือ  

เป็นประเด็นทั่วไป  โครงร่างการวิจัยที่ไม่อยู่ในเกณฑ์นี้ได้แก่ การทดสอบโปรแกรมสุขภาพ (Intervention)   การ
วิจัยในกลุ่มเป้าหมายเปราะบางทั้งทางร่างกายและจิตใจ หรือการวิจัยในประเด็นที่ต้องระมัดระวังผลกระทบเช่น 
ความรุนแรงในครอบครัว ความเชื่อทางศาสนา  พฤติกรรมทางเพศ 

- การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย (Protocol amendment) ที่ได้รับอนุมัติไปแล้ว โดยไม่ทําให้ 
ความเสี่ยงของอาสาสมัครเพิ่มข้ึนมากกว่า minimal risk* 

- การต่ออายุการอนุมัติโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติไปแล้วด้วยเหตุผล เช่น จํานวนผู้ป่วย 
ยังไม่ครบ โดยต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงการวิจัยที่ดําเนินการอยู่ หรือเปลี่ยนแปลง เพียงเล็กน้อย 

- โครงการวิจัยประเภท Multi-center trial ที่ได้รับการอนุมัติจาก JREC หรือคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคนแบบสหสถาบัน  

- การวิจัยที่ก่อภยันตรายไม่เกิน minimal risk ต่ออาสาสมัครหรือผู้ป่วย  
- การเก็บตัวอย่างเลือดจากผู้ใหญ่สุขภาพดีและไม่ตั้งครรภ์ ต้องไม่เกิน 450 มิลลิลิตรใน 12 

สัปดาห์และความถ่ีไม่เกิน 2 คร้ังต่อสัปดาห์ 
- การเก็บตัวอย่างชีวภาพสําหรับการวิจัยโดยวิธีไม่รุกล้ํา (Non-invasive method) 
- การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีไม่รุกล้ํา (Non-invasive method) ที่ใช้ประจําในเวชปฏิบัติ ที่ไม่มี

การตรวจทางรังสี ถ้ามีการใช้อุปกรณ์การแพทย์ อุปกรณ์นั้นต้องผ่านการรับรองและประเมินความปลอดภัยและ
ประสิทธิภาพมาแล้ว 

- การวิจัยเก่ียวกับวัสดุ (ข้อมูล เอกสาร รายงาน หรือตัวอย่างส่งตรวจ) ซ่ึงเก็บรวบรวมไว้แล้ว 
 หรือกําลังจะเก็บเพียงเพื่อวัตถุประสงค์อ่ืนที่ไม่ใช่วิจัย เช่น การวินิจฉัย การรักษา 
* Minimal risk หมายถึง โอกาสและขนาดของภยันตรายหรือความไม่สบายที่คาดหวังจากการวิจัย ไม่เกินไปจาก

ในชีวิตประจําวัน หรือการตรวจหรือทดสอบทางร่างกาย หรือจิตใจตามปกติวิสัย 
 

5.3  ขั้นตอนการพิจารณาโครงร่างการวิจัยแบบเร่งด่วน 
� กรรมการที่ได้รับการมอบหมายจากประธานหรือกรรมการและเลขานุการ อย่างน้อย 2 คนที่ 

ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงร่างการวิจัย ทบทวนตามแนวทางการพิจารณาโครงร่างการวิจัยที่ส่งเข้าพิจารณาคร้ังแรก 
� กรรมการ 2 คน พิจารณาตัดสินโดยส่งผลการพิจารณาภายใน 7 วันหลังได้รับเอกสาร  
� ผลการพิจารณา 
- กรณีกรรมการทั้ง 2 คนพิจารณาอนุมัติโครงร่างการวิจัย ให้กรรมการและเลขานุการ      

รวบรวมนําเสนอประธานกรรมการเพื่อพิจารณาและลงนามในเอกสารการอนุมัติ และส่งบันทึกแจ้งผลการพิจารณา
แก่ผู้วิจัยโดยอธิบดีลงนามในหนังสือนําส่ง 

- กรณีกรรมการมีมติให้ปรับปรุงแก้ไข  เจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการจะส่งข้อเสนอแนะให้
ผู้วิจัยแก้ไขและส่งกลับภายใน 14 วันทําการ ซ่ึงเจ้าหน้าที่ฯ จะส่งให้กรรมการคนเดิมพิจารณา  

- กรณีมีกรรมการหนึ่งท่านให้นําเข้าพิจารณาในที่ประชุม ให้กรรมการและเลขานุการนําโครงร่าง
การวิจัยนั้นเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการ 
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� ประธานกรรมการนําโครงร่างการวิจัยที่ได้ รับอนุมัติจากการพิจารณาแบบเร่งด่วนแจ้งต่อ 

ที่ประชุมคณะกรรมการ 
� กระบวนการพิจารณาโครงร่างการวิจัยแบบเร่งด่วนไม่ควรใช้เวลานานกว่า 4 สัปดาห์ หลังรับโครง

ร่างการวิจัยที่มีความครบถ้วนตามที่คณะกรรมการกําหนด   
 

   5.4  แจ้งผลการพิจารณาต่อผู้วิจัย 
 เจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการส่งบันทึกแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้วิจัย ลงนามโดยประธาน 
 

6. คํานิยาม  
 - 
 

7. ภาคผนวก  
 -   
 

8.  เอกสารอ้างอิง   
8.1  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. วิธีดําเนินการมาตรฐานของคณะอนุกรรมการจริยธรรม

การวิจัยในคนมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ชุดที่ 1 คณะแพทยศาสตร์ ฉบับที่  2  พ.ศ. 2553. 
8.2  ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย. แนวทางจริยธรรมการทําวิจัยในคนแห่งชาติ. 

พ.ศ. 2550.  
8.3  สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์. วิธีดําเนินการมาตรฐานของคณะกรรมการพิจารณาการ

ศึกษาวิจัยในคน. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2553. 
8.4  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. แนวทางการดําเนินงานมาตรฐานของคณะกรรมการจริยธรรม

การวิจัยในคน สาขาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2553. 
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       ใบสรุปการจัดทําวิธีดําเนินการมาตรฐาน  
 

 ฉบับที่ 1 ฉบับที่ 2 
เตรียมโดย คณะกรรมการพัฒนาวชิาการด้านจริยธรรม    

การวิจัยกรมอนามัย ประจาํปงีบประมาณ 2554 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย 

วันที่  4 กุมภาพันธ-์12 พฤษภาคม 2554 18 กันยายน-29 ตุลาคม 2555 
ทบทวนโดย  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย 
วันที่ทบทวน กรกฎาคม- 12 ตุลาคม 2554 29 ตุลาคม 2555 
อนุมัติโดย นายสมยศ  ดีรัศมี นายเจษฎา โชคดาํรงสุข 
ตําแหน่ง อธิบดีกรมอนามัย อธิบดีกรมอนามัย 
วันที่อนุมัติ   24 ธันวาคม 2555 
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1.  วัตถุประสงค์ 
 เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการทบทวนและพิจารณาโครงร่างการวิจัยที่ส่งกลับเข้ามา ภายหลังจาก

ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
 

2.  ขอบเขต  
 วิธีดําเนินการมาตรฐานครอบคลุมการทบทวนโครงร่างการวิจัยที่คณะกรรมการเคยพิจารณาและ 

มีมติ  (1) ให้ปรับปรุงแก้ไขเพื่ออนุมัติ หรือ (2) ปรับปรุงแก้ไขและนําเข้าพิจารณาใหม่ 
 

3.  ความรับผิดชอบ  
 ประธาน/กรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนของโครงร่างการวิจัยที่ส่งกลับเข้ามา 

และแจ้งให้คณะกรรมการทราบว่า เป็นโครงร่างการวิจัยที่ เคยได้ รับการพิจารณาและคณะกรรมการ 
มีมติ (1) ให้ปรับปรุงแก้ไขเพื่ออนุมัติ  หรือ (2) ปรับปรุงแก้ไขและนําเข้าพิจารณาใหม่ พร้อมทั้งแนบมติ 
ที่ประชุมในการพิจารณาโครงร่างการวิจัยคร้ังแรก   

 

4.  แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติ  
ข้ันตอน การดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 รับ/ตรวจสอบความครบถ้วนเอกสารโครงร่างการวิจัยฉบับแก้ไข 
 

กรรมการและเลขานุการ/เจ้าหน้าที่          
สํานักงานคณะกรรมการ 

2 ตรวจสอบการแก้ไขโครงร่างการวิจัยตามมติทีป่ระชุมคร้ังแรก 
 

กรรมการที่ได้รับมอบหมายตามมติที่
ประชุมคร้ังแรก 

3 มอบหมายโครงร่างการวิจัยให้กรรมการหรือผู้เชี่ยวชาญทบทวน 
 

ประธาน/กรรมการและเลขานุการ 

4 ทบทวนโครงร่างการวิจัย 
 

ผู้ทบทวนทีไ่ด้รับมอบหมาย                                                                                                  
ตามมติที่ประชุมคร้ังแรก 

5 ประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาโครงร่างการวิจัย 
 

คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย 

6 แจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้วิจัย 
 

ประธาน/กรรมการและเลขานุการ 

7 เก็บเอกสารที่เก่ียวกับโครงร่างการวิจัย กรรมการและเลขานุการ 
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5. หลักการปฏิบัติ 

5.1  การรับและตรวจสอบความครบถ้วนของโครงร่างการวิจัย 
� สําหรับโครงร่างการวิจัยที่ปรับปรุงแก้ไขเพื่ออนุมัติ ให้ผู้วิจัยส่งโครงร่างการวิจัยที่ปรับปรุง 

 แก้ไขแล้ว จํานวน 3 ชุด พร้อมระบุส่วนที่แก้ไขให้ชัดเจน  
� สําหรับโครงร่างการวิจัยที่ปรับปรุงแก้ไขและนําเข้าพิจารณาใหม่  ให้ผู้วิจัยส่งโครงร่างการวิจัย 

 ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว จํานวน 9 ชุด  
� กรรมการและเลขานุการตรวจสอบโครงร่างการวิจัย โดยใช้แบบการตรวจสอบความครบถ้วน 

 ของโครงร่างการวิจัย (แบบ RF09-01) 
� กรณีโครงร่างการวิจัยมีข้อมูลหรือเอกสารไม่ครบถ้วน  กรรมการและเลขานุการส่งโครงร่าง 

 การวิจัยคืนให้แก่ผู้วิจัยเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมให้ครบถ้วน 
� กรณีโครงร่างการวิจัยมีข้อมูลหรือเอกสารครบถ้วน กรรมการและเลขานุการลงวันที่ที่ได้รับ 

โครงร่างการวิจัยในสมุดรับเอกสารโครงร่างการวิจัย และบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์  

5.2 การมอบหมายโครงร่างการวิจัยให้กรรมการ หรือผู้เชี่ยวชาญทบทวน 
� โครงร่างการวิจัยที่ปรับปรุงแก้ไขเพื่ออนุมัติ  ประธานและกรรมการและเลขานุการจัดส่งโครงร่าง 

การวิจัยให้กรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ เป็นที่ปรึกษาของโครงร่างการวิจัยนั้น ทบทวนให้
ความเห็น 

� โครงร่างการวิจัยที่ปรับปรุงแก้ไขและนําเข้าพิจารณาใหม่  ประธานและกรรมการและเลขานุการ
มอบหมายโครง ร่างการวิจัยให้กรรมการ  ในทํานองเดียวกับโครงร่างการวิจัยที่ ส่ ง เ ข้ามาพิจารณา 
คร้ังแรก (ดู EC-DOH ฉบับที่ 1.0 เร่ือง การพิจารณาโครงร่างการวิจัยคร้ังแรก) 

5.3 การทบทวนโครงร่างการวิจัย 
� โครงร่างการวิจัยที่ปรับปรุงแก้ไขเพื่ออนุมัติ 
- กรณีที่ปรับปรุงแก้ไขโครงร่างการวิจัยแล้ว กรรมการที่ปรึกษาของโครงร่างการวิจัยอ่าน 

ทบทวนและนําเสนอประธาน เพื่อลงนามอนุมัติ 
- กรณีที่ควรปรับปรุงแก้ไขโครงร่างการวิจัยเพิ่มเติม กรรมการที่ปรึกษาของโครงร่างการวิจัยให้ 

คําแนะนําตามความเหมาะสม 
� โครงร่างการวิจัยที่ปรับปรุงแก้ไขและนําเข้าพิจารณาใหม่  กรรมการ หรือผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับมอบหมาย 

ทบทวนโครงร่างการวิจัย วิเคราะห์ และสรุปเพื่อเตรียมนําเสนอข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการในทํานองเดียวกับ
โครงร่างการวิจัยที่ส่งเข้ามาพิจารณาคร้ังแรก (ดู EC-DOH ฉบับที่ 1.0 เร่ือง การพิจารณาโครงร่างการวิจัยคร้ังแรก) 
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5.4 การประชุมคณะกรรมการ เพ่ือพิจารณาโครงร่างการวิจัย 
� โครงร่างการวิจัยที่ปรับปรุงแก้ไขเพื่ออนุมัติ 
- ประธานแจ้งชื่อโครงร่างการวิจัยให้คณะกรรมการทราบ 

� โครงร่างการวิจัยที่ปรับปรุงแก้ไขและนําเข้าพิจารณาใหม่ 
- ดําเนินการในทํานองเดียวกับการพิจารณาโครงร่างการวิจัยที่ส่งเข้ามาพิจารณาคร้ังแรก     

(ดู EC-DOH ฉบับที่ 1.0 เร่ือง การพิจารณาโครงร่างการวิจัยคร้ังแรก) 

5.5 การแจ้งผลการพิจารณาโครงร่างการวิจัย 
� กรรมการและเลขานุการเตรียมจดหมายแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้วิจัย โดยตรวจสอบความถูกต้อง 

ของข้อมูลและภาษาก่อนให้ประธานคณะกรรมการลงนาม 
� ส่งจดหมายแจ้งผลการพิจารณาโครงร่างการวิจัยให้ผู้วิจัยภายใน 7 วันทําการ หลังการประชุม 

โดยลงวันที่ที่ได้รับการพิจารณาลงนามโดยคณะกรรมการ 
� ดําเนินการในทํานองเดียวกับการแจ้งผลการพิจารณาโครงร่างการวิจัยที่ส่งเข้ามาพิจารณาคร้ังแรก 

(ดู EC-DOH ฉบับที่ 1.0 เร่ือง การพิจารณาโครงร่างการวิจัยคร้ังแรก) 

5.6 การเก็บเอกสารเกี่ยวกับโครงร่างการวิจัย 
� เม่ือสิ้นสุดการประชุม กรรมการและเลขานุการเก็บรวบรวมเอกสารโครงร่างการวิจัยฉบับแก้ไข 

ที่ส่งเข้ามาใหม่เข้าแฟ้มโครงร่างการวิจัยที่ส่งเข้าพิจารณาคร้ังแรก 
� เก็บโครงร่างการวิจัยที่ได้รับการพิจารณาในตู้เอกสารในห้องที่ปลอดภัยและจํากัดผู้เข้าถึงข้อมูล 

6. คํานิยาม  
 - 

7. ภาคผนวก  
 RF09-01  แบบตรวจสอบความครบถ้วนของโครงการวิจัยที่ส่งเข้ามาพิจารณา 
   RF11-01 แบบรายงานส่วนแก้ไขเพิ่มเติมตามมติคณะกรรมการ   
 

8.  เอกสารอ้างอิง   
8.1  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. วิธีดําเนินการมาตรฐานของคณะอนุกรรมการจริยธรรม

การวิจัยในคนมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ชุดที่ 1 คณะแพทยศาสตร์ ฉบับที่  2  พ.ศ. 2553. 
8.2  ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย. แนวทางจริยธรรมการทําวิจัยในคนแห่งชาติ. 

พ.ศ. 2550.  
8.3  สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์. วิธีดําเนินการมาตรฐานของคณะกรรมการพิจารณาการ

ศึกษาวิจัยในคน. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2553. 
8.4  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. แนวทางการดําเนินงานมาตรฐานของคณะกรรมการจริยธรรม

การวิจัยในคน สาขาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2553. 
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   ใบสรุปการจัดทําวิธีดําเนินการมาตรฐาน  
 

 ฉบับที่ 1 ฉบับที่ 2 
เตรียมโดย คณะกรรมการพัฒนาวชิาการด้านจริยธรรม    

การวิจัยกรมอนามัย ประจาํปงีบประมาณ 2554 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย 

วันที่  4 กุมภาพันธ-์12 พฤษภาคม 2554 18 กันยายน-29 ตุลาคม 2555 
ทบทวนโดย  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย 
วันที่ทบทวน กรกฎาคม- 12 ตุลาคม 2554 29 ตุลาคม 2555 
อนุมัติโดย นายสมยศ  ดีรัศมี นายเจษฎา โชคดาํรงสุข 
ตําแหน่ง อธิบดีกรมอนามัย อธิบดีกรมอนามัย 
วันที่อนุมัติ   24 ธันวาคม 2555 
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1. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อกําหนดว่า คณะกรรมการควรทบทวนการแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัย (Protocol amendment) 

และควรดําเนินการอย่างไร   
 

2. ขอบเขต  
 วิธีดําเนินการมาตรฐานครอบคลุมการทบทวนโครงร่างการวิจัยที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติจาก

คณะกรรมการ แต่มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัยในเวลาต่อมา และผู้วิจัยส่งรายงานเพื่อเสนอให้
คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ ก่อนดําเนินการตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม 

 

3. ความรับผิดชอบ  
 กรรมการและเลขานุการมีหน้าที่บริหารจัดการเพื่อให้มีการทบทวนโครงร่างการวิจัยโดยกรรมการ หรือ

ผู้เชี่ยวชาญผู้ทบทวนโครงร่างการวิจัยคร้ังแรก  
 

4. แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติ  
ข้ันตอน การดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 การรับส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัย 

 

เจ้าหน้าที่สาํนักงานคณะกรรมการ 

2 การมอบหมายให้กรรมการ/ผู้เชี่ยวชาญ ทบทวน 

 

ประธาน/กรรมการและเลขานุการ 

3 การทบทวนส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัย 

 

กรรมการ/ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับมอบหมาย 

4 การพิจารณาโดยคณะกรรมการ 

 

คณะกรรมการ 

5 การแจ้งผลพิจารณาแก่ผู้วิจัย 

 

ประธาน/กรรมการและเลขานุการ 

6 การจัดเก็บโครงร่างวิจัยที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม 
 

ประธาน/กรรมการและเลขานุการ 
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5. หลักการปฏิบัติ 

    5.1  การรับส่วนแก้ไขเพ่ิมเติมโครงร่างการวิจัย 
เม่ือมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัยผู้วิจัยต้องส่งรายงานเพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ

ก่อนดําเนินการตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม  โดยส่งรายงานส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัยตามแบบรายงานการ
แก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัย (แบบ RF12-01)   

    5.2  การมอบหมายให้กรรมการหรือผู้เชี่ยวชาญ ทบทวนส่วนแก้ไขเพ่ิมเติมโครงร่างการวิจัย  
ประธานคณะกรรมการมอบหมายให้กรรมการหรือผู้เชี่ยวชาญที่เคยทบทวนในคร้ังแรก เป็นผู้ทบทวน  

5.3 การทบทวนส่วนแก้ไขเพ่ิมเติมโครงร่างการวิจัย 
� การทบทวนส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัยมีหลักการเช่นเดียวกับการพิจารณาโครงร่าง 

การวิจัยที่ส่งเข้าพิจารณาคร้ังแรก 
� ส่ วนแ ก้ ไข เพิ่ ม เติ ม โครง ร่ า งการวิ จั ยที่ แ ก้ ไ ข เล็ กน้ อยห รือไ ม่ มีก าร เพิ่ มความ เสี่ ย งต่ อ 

อาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการวิจัย อาจพิจารณาแบบเร่งรัด 
� ส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัยที่ มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบวิธีการวิจัย และหรือมี 

การเปลี่ยนแปลงที่อาจเพิ่มความเสี่ยงต่ออาสาสมัครที่ เข้าร่วมโครงการวิจัย ต้องพิจารณาโดยที่ประชุม
คณะกรรมการ  

� ส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัยที่เสนอต่อประธานคณะกรรมการและอนุมัติโดยไม่ต้องผ่าน 
การพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการ ต้องแจ้งให้คณะกรรมการในที่ประชุมทราบ  

5.4 การพิจารณาส่วนแก้ไขเพ่ิมเติมโครงร่างการวิจัยโดยคณะกรรมการ  
� ประธานคณะกรรมการ มอบหมายให้กรรมการ หรือผู้เชี่ยวชาญที่เคยทบทวนโครงร่างการวิจัย 

ที่ส่งเข้าพิจารณาคร้ังแรก เป็นผู้ทบทวน 
� การประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาโครงร่างการวิจัย เป็นไปในทํานองเดียวกับโครงร่าง 

 การวิจัยที่ส่งเข้าพิจารณาคร้ังแรก (ดู EC-DOH ฉบับที่ 1.0 เร่ืองการพิจารณาโครงร่างการวิจัยคร้ังแรก) 
� ผลการพิจารณาส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัย ระบุเป็นข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้  
- อนุมัติ หมายถึง ผู้วิจัยสามารถดําเนินการวิจัยตามโครงร่างการวิจัยที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม 
- ปรับปรุงแก้ไข เพื่ออนุมัติ หมายถึง ผู้วิจัยต้องดําเนินการเปลี่ยนแปลงโครงร่างการวิจัยที่รายงาน

การแก้ไขเพิ่มเติมตามข้อแนะนําของคณะกรรมการ หรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมตามที่ร้องขอเพื่อนําเข้าพิจารณาใหม่ในที่
ประชุมคณะกรรมการ    

- ไม่อนุมัติ  หมายถึง ผู้วิจัยไม่ได้รับอนุญาตให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัย แต่สามารถดําเนินการ
วิจัยต่อไป ตามโครงร่างการวิจัยที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติก่อนหน้านี้ 
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5.5 การแจ้งผลการพิจารณาต่อผู้วิจัย 
� เจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการเตรียมจดหมายแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้วิจัย (แบบ HF11-01) 

โดยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและภาษาก่อน  
� ในกรณี “อนุมัติ” จดหมายแจ้งผลต้องประกอบด้วย ผลการพิจารณาอนุมัติ วันที่พิจารณาอนุมัติ 

และลงนามโดยประธาน คณะกรรมการ 
� ในกรณี “ให้ปรับปรุงแก้ไขเพื่อนําเข้าพิจารณาใหม่”  จดหมายแจ้งผลต้องประกอบด้วย ผลการ

พิจารณา วันที่พิจารณาอนุมัติ ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ/ผู้เชี่ยวชาญ และลงนามโดยประธานคณะกรรมการ   
� ในกรณี“ให้ปรับปรุงแก้ไขเพื่ออนุมัติ” ผู้วิจัยต้องส่งโครงร่างการวิจัยที่แก้ไขตามข้อแนะนําภายใน 

14 วันทําการนับจากวันที่ได้รับ เพื่อการตรวจสอบและนําเสนอต่อประธานคณะกรรมการเพื่ออนุมัติ  
� ในกรณี “ไม่อนุมัติ” จดหมายแจ้งผลต้องประกอบด้วย ผลการพิจารณา วันที่พิจารณาอนุมัติ เหตุผล

ของการไม่อนุมัติ และลงนามโดยประธานคณะกรรมการ ทั้งนี้ต้องมีข้อความว่า “ท่านสามารถร้องขอเพื่อทราบ
เหตุผลและรายละเอียดในการพิจารณาของคณะกรรมการ  โดยแจ้งความจํานงและเหตุผลในการร้องขอต่อ
ประธานคณะกรรมการ เป็นลายลักษณ์อักษร” 

    5.6  การเก็บเอกสารเกี่ยวกับโครงร่างการวิจัย  
เม่ือสิ้นสุดการประชุม เจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการเก็บรวบรวมรายงานส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่าง

การวิจัย เข้ากับโครงร่างการวิจัยที่ ได้ รับการพิจารณาอนุมัติในคร้ังแรก และบันทึกข้อมูลในระบบฐาน
ข้อมูลคอมพิวเตอร์  
 

6. คํานิยาม  
 ส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัย การเปลี่ยนแปลงและอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมเป็นทางการ  
 (Protocol amendments)  ของโครงร่างการวิจัย โดยทําเป็นลายลักษณ์อักษร 
 

7. ภาคผนวก  
    แบบ RF12-01 แบบรายงานส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัย  
   แบบ HF11-01 ผลการพิจารณาโครงร่างการวิจัย  
 

8.  เอกสารอ้างอิง   
8.1  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. วิธีดําเนินการมาตรฐานของคณะอนุกรรมการจริยธรรม

การวิจัยในคนมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ชุดที่ 1 คณะแพทยศาสตร์ ฉบับที่  2  พ.ศ. 2553. 
8.2  ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย. แนวทางจริยธรรมการทําวิจัยในคนแห่งชาติ. 

พ.ศ. 2550.  
8.3  สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์. วิธีดําเนินการมาตรฐานของคณะกรรมการพิจารณาการ

ศึกษาวิจัยในคน. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2553. 
8.4  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. แนวทางการดําเนินงานมาตรฐานของคณะกรรมการจริยธรรม

การวิจัยในคน สาขาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2553. 
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      ใบสรุปการจัดทําวิธดีําเนินการมาตรฐาน  
 

 ฉบับที่ 1 ฉบับที่ 2 
เตรียมโดย คณะกรรมการพัฒนาวชิาการด้านจริยธรรม    

การวิจัยกรมอนามัย ประจาํปงีบประมาณ 2554 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย 

วันที่  4 กุมภาพันธ-์12 พฤษภาคม 2554 18 กันยายน-29 ตุลาคม 2555 
ทบทวนโดย  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย 
วันที่ทบทวน กรกฎาคม- 12 ตุลาคม 2554 29 ตุลาคม 2555 
อนุมัติโดย นายสมยศ  ดีรัศมี นายเจษฎา โชคดาํรงสุข 
ตําแหน่ง อธิบดีกรมอนามัย อธิบดีกรมอนามัย 
วันที่อนุมัติ   24 ธันวาคม 2555 
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1. วัตถุประสงค์ 
� เพื่อกําหนดวิธีการพิจารณารายงานความก้าวหน้าของการวิจัยที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ 
� เพื่อพิทักษ์สิทธิและความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการวิจัยอย่างต่อเนื่อง ในการ

ทบทวนรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย  
 

2. ขอบเขต 
 วิธีดําเนินการมาตรฐานครอบคลุมการทบทวนรายงานความก้าวหน้าของการวิจัยในช่วงเวลาที่เหมาะสม

กับความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนแก่อาสาสมัคร ความเปราะบางหรืออ่อนแอของอาสาสมัคร รูปแบบของการวิจัย และ
ระยะเวลาที่ทําวิจัย   

3. ความรับผิดชอบ 
� กรรมการและเลขานุการมีหน้าที่แจ้งเตือนคณะกรรมการและผู้วิจัยถึงกําหนดการรายงาน

ความก้าวหน้าของการวิจัย 
� คณะกรรมการมีหน้าที่กําหนดความถ่ีของรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย  
� กรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานคณะกรมการมีหน้าที่ทบทวนและสรุปรายงานความก้าวหน้า

ของการวิจัย การเปลี่ยนแปลงแหล่งทุน การแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัย เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงและไม่
ร้ายแรง  ข้อมูลใหม่เก่ียวข้องกับผลประโยชน์หรือความเสี่ยงของอาสาสมัคร และปัญหาหรือความเห็นเชิงลบของ
ชุมชนหรืออาสาสมัคร (แบบ RF13--01) 

4.   แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติ 
ข้ันตอน การดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 กําหนดวันสง่รายงานความก้าวหน้าของการวิจัย  
 

ประธาน/กรรมการและเลขานุการ 

2  แจ้งเตือนให้ส่งรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย 
 

ประธาน/กรรมการและเลขานุการ 

3 รับรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย 
 

     ประธาน/กรรมการและเลขานุการ 

4  รวบรวมรายงานความก้าวหน้าและเอกสารโครงร่างการวิจัย 
ส่งให้กรรมการที่รับผิดชอบ 

 

ประธาน/กรรมการและเลขานุการ 

5 การทบทวนและสรุปรายงานความก้าวหน้า 
 

ประธาน/กรรมการและเลขานุการ 

6 การพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการ 
 

คณะกรรมการ  

7 การแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้วิจยั 
 

ประธาน/กรรมการและเลขานุการ 

8 การเก็บรายงานความก้าวหนา้ของการวิจัย ประธาน/กรรมการและเลขานุการ 
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5. หลักการปฏิบัติ 

5.1 การกําหนดวันส่งรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย 
� กําหนดวันส่งรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย ข้ึนกับความถ่ีในการรายงานตามมติคณะกรรมการ  

นับจากวันที่อนุมัติโครงร่างการวิจัยคร้ังแรก เช่น ถ้าความถ่ี 1 ปี/คร้ัง กําหนดส่งรายงานคือ 30 วันก่อนครบหนึ่งปี
นับจากวันที่อนุมัติ  

� กรณีระยะเวลาดําเนินการวิจัยมากกว่า 1 ปี และยังไม่ได้รับคําอนุมัติให้ดําเนินการในปีต่อไป 
ต้องหยุดดําเนินการจนกว่าจะได้รับการอนุมัติใหม่  

�  การส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยล่าช้า หมายถึง ผู้วิจัยไม่ส่งผลรายงานความก้าวหน้า 
ของการวิจัยภายใน 2  เดือนนับจากวันกําหนดส่งรายงาน 

� กรณีที่ ผู้ วิ จั ยส่ ง ร ายง านความ ก้ าวหน้ าของการวิ จั ย ช้ ากว่ า วั นที่ กํ าหนด  กํ าหนดส่ ง 
รายงานคร้ังต่อไปยังคงเป็นไปตามกําหนดเดิม 

5.2 การแจ้งเตือนผู้วิจัยให้ส่งรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย 
� ประธานหรือกรรมการและเลขานุการ ต้องส่งจดหมายแจ้งเตือนพร้อมทั้ งแบบรายงาน 

ความก้าวหน้าของการวิจัย (แบบเอกสาร RF13--01) ให้ผู้วิจัยทราบอย่างน้อย 1 เดือนก่อนกําหนดวันส่งรายงาน 
โดยเก็บสําเนา 1 ฉบับไว้ที่สํานักงานคณะกรรมการ 

� กรณีที่ผู้วิจัยไม่ส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยตามเวลาที่กําหนด ให้ประธานกรรมการหรือ
กรรมการและเลขานุการส่งจดหมายแจ้งเตือนคร้ังที่ 2 โดยระบุให้ผู้วิจัยส่งรายงานภายใน 2 เดือนนับจากกําหนด
วันส่งเดิม 
 

5.3 การรับรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย 
เม่ือได้รับรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย เจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการ บันทึกวันที่ได้รับรายงาน

ในสมุดรับรายงานความก้าวหน้า 
 

5.4 การรวบรวมรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย 
ประธานหรือกรรมการและเลขานุการ รวบรวมโครงร่างการวิจัยที่ได้รับการพิจารณาคร้ังแรก รายงานการ

แก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัย และรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ รวมกับรายงานความก้าวหน้าของ 
การวิจัยที่ได้รับ ส่งให้กรรมการที่รับผิดชอบ ทบทวนและสรุปเพื่อนําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต่อไป 

 

5.5 การทบทวนและสรุปรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย 
กรรมการที่ได้รับมอบหมาย ทบทวนแบบรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย ได้แก่ จํานวนอาสาสมัครที่

เข้าร่วมในโครงการวิจัย จํานวนอาสาสมัครที่ยังคงอยู่ในระหว่าง/สิ้นสุดการศึกษา จํานวนอาสาสมัครที่ถอนตัวออก
จากการศึกษา การเปลี่ยนแปลงแหล่งทุน ส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัย เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรง
และไม่ร้ายแรง ข้อมูลใหม่ที่เก่ียวข้องกับผลประโยชน์หรือความเสี่ยงของอาสาสมัคร และปัญหาหรือความเห็นเชิง
ลบของชุมชนหรืออาสาสมัคร 
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5.6 การพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการ 
� กรรมการที่ได้รับมอบหมาย นําเสนอสรุปรายงานความก้าวหน้าการวิจัยส่งเข้ามาในแต่ละเดือน 

และแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบถึงโครงร่างการวิจัยที่ผู้วิจัยไม่ส่งรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย 
ภายใน 2 เดือน นับจากวันกําหนดวันส่งรายงาน 

� ผลการพิจารณารายงานความก้าวหน้าของการวิจัยโดยคณะกรรมการ เป็นข้อใดข้อหนึ่งดังนี้ 
(1) อนุมัติต่อเนื่อง  (2) แก้ไขหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่ออนุมัติต่อเนื่อง  (3) แก้ไขหรือขอข้อมูล เพิ่มเติมเพื่อนําเข้า
พิจารณาใหม่  และ (4) ไม่อนุมัติต่อเนื่อง 

� กรณีที่ผู้วิจัยไม่ส่งรายงานความก้าวหน้าของการวิจัยภายใน 2 เดือนนับจากกําหนดวันส่ง 
รายงาน ให้คณะกรรมการพิจารณาดําเนินการตามข้อใดข้อหนึ่งหรือทั้งสองข้อ ดังต่อไปนี้   

- ส่งกรรมการไปตรวจเยี่ยม (Site monitoring visit) 
- ระงับโครงการวิจัยชั่วคราว (Suspension)   

� บันทึกผลการพิจารณารายงานความก้าวหน้าของการวิจัยในรายงานการประชุม 
 

5.7 แจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้วิจัย 
� ประธานและกรรมการและเลขานุการ เตรียมจดหมายแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้วิจัยโดยมี 

การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและภาษา เพื่อให้ประธานคณะกรรมการลงนาม (แบบ HF11-01)  
� จดหมายแจ้งผลการพิจารณา ประกอบด้วย  
- ผลการพิจารณารายงานความก้าวหน้าของการวิจัย และวันที่ที่พิจารณา 
- กรณีที่ผลการพิจารณา “อนุมัติต่อเนื่อง” ต้องระบุ วันที่ส่งรายงานความก้าวหน้าคร้ังต่อไปในกรณี

ที่การวิจัยยังไม่สิ้นสุด หรือขอให้ผู้วิจัยส่งรายงานสรุปการวิจัย (final report) กรณีที่การวิจัยสิ้นสุดแล้ว  
- กรณีที่ผลการพิจารณา “แก้ไขหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่ออนุมัติต่อเนื่องหรือเพื่อนําเข้าพิจารณา 

ใหม่” ต้องระบุ ข้อมูลที่ต้องแก้ไขหรือข้อมูลที่ขอเพิ่มเติม 
- กรณีที่ผลการพิจารณา “ไม่อนุมัติต่อเนื่อง” ต้องแจ้งเหตุผลของการไม่อนุมัติ พร้อมข้อความ 

ดังนี้ “ท่านสามารถร้องขอเพื่อทราบเหตุผลและรายละเอียดในการพิจารณาของคณะกรรมการ  โดยแจ้งความ
จํานงและเหตุผลในการร้องขอต่อประธานคณะกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษร” 
 

5.8  การเก็บเอกสารรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย    
 เจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการ เก็บเอกสารรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยที่ได้รับจากผู้วิจัยและ

ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการ  ลงนามโดยประธานคณะกรรมการ  และสําเนาจดหมายแจ้งผล 
การพิจารณา โดยเก็บไว้ เป็นส่วนหนึ่ งของโครงร่างการวิจัยนั้น ๆ รวมทั้ งบันทึกข้อมูลในระบบฐาน
ข้อมูลคอมพิวเตอร์  

 

6.   นิยาม   
   - 
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บทท่ี  EC-DOH 13 
เร่ิมใช้ 24 ธ.ค. 55 
หน้า 74 จาก 136 การพิจารณารายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย  

Continuing Review of  Research  Protocol   

 
7.   ภาคผนวก    
    แบบ  RF13--01  แบบรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย 
    แบบ  HF11-01  ผลการพิจารณาโครงร่างการวิจัย  
 

8.  เอกสารอ้างอิง   
 8.1  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. วิธีดําเนินการมาตรฐานของคณะอนุกรรมการ

จริยธรรมการวิจัยในคนมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ชุดที่ 1 คณะแพทยศาสตร์ ฉบับที่  2  พ.ศ. 2553. 
 8.2  ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย. แนวทางจริยธรรมการทําวิจัยในคนแห่งชาติ. 

พ.ศ. 2550.  
 8.3  สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์. วิธีดําเนินการมาตรฐานของคณะกรรมการพิจารณา

การศึกษาวิจัยในคน. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2553. 
 8.4  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. แนวทางการดําเนินงานมาตรฐานของคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจัยในคน สาขาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2553. 
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      ใบสรุปการจัดทําวิธดีําเนินการมาตรฐาน  
 

 ฉบับที่ 1 ฉบับที่ 2 
เตรียมโดย คณะกรรมการพัฒนาวชิาการด้านจริยธรรม    

การวิจัยกรมอนามัย ประจาํปงีบประมาณ 2554 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย 

วันที่  4 กุมภาพันธ-์12 พฤษภาคม 2554 18 กันยายน-29 ตุลาคม 2555 
ทบทวนโดย  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย 
วันที่ทบทวน กรกฎาคม- 12 ตุลาคม 2554 29 ตุลาคม 2555 
อนุมัติโดย นายสมยศ  ดีรัศมี นายเจษฎา โชคดาํรงสุข 
ตําแหน่ง อธิบดีกรมอนามัย อธิบดีกรมอนามัย 
วันที่อนุมัติ   24 ธันวาคม 2555 
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                         สารบัญ 
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หน้า 77 จาก 136 การพิจารณารายงานการยุติโครงการวิจัยก่อนกําหนด 
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1. วัตถุประสงค์ 
� เพื่อเป็นแนวทางสําหรับคณะกรรมการในการดําเนินการยุติโครงการวิจัยก่อนกําหนด 
� การยุติโครงการวิจัยก่อนกําหนด กระทําโดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการ 

 

2. ขอบเขต 
 วิธีดําเนินการมาตรฐานครอบคลุมโครงการวิจัยที่ได้รับพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการ และต่อมา

คณะกรรมการมีมติให้ยุติโครงการก่อนกําหนด 
 

3. ความรับผิดชอบ 
 คณะกรรมการมีอํานาจอนุมัติให้ยุติโครงการวิจัยก่อนกําหนด  เม่ือได้รับการแนะนําจากคณะกรรมการ

กํากับดูแลข้อมูลและความปลอดภัย (Data Safety Monitoring Committee: DSMC) หรือโดยผู้ให้ทุนวิจัย 
(Sponsor)  หรือเม่ือมีข้อมูลที่ระบุหรือสงสัยว่าการดําเนินโครงการวิจัยนั้นต่อไปอาจก่อให้เกิดปัญหาความ
ปลอดภัยหรือประโยชน์ของอาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการวิจัย 

 

4 . แผนภูมิขั้นตอน 
ข้ันตอน การดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 การได้รับคําแนะนาํให้ยุติโครงการวิจัยก่อนกําหนด 

 

กรรมการและเลขานุการ 

2 การทบทวนและพิจารณา 

 

ประธาน/คณะกรรมการ 

3 การแจ้งผู้วิจัย 

 

ประธาน/กรรมการและเลขานุการ 

4 การเก็บเอกสาร 
 

เจ้าหนา้ที่สาํนักงานคณะกรรมการ 

5.  หลักการปฏิบัติ 

5.1   การยุติโครงการวิจัย   
� อาจเกิดจากมติของที่ประชุมคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการกํากับดูแลข้อมูลและความปลอดภัย 

(DSMC) หรือผู้ให้ทุนวิจัย (Sponsor) หรือเม่ือคณะกรรมการมีข้อมูลที่ระบุหรือสงสัยว่าการดําเนินโครงการวิจัยนั้น
ต่อไป อาจก่อให้เกิดปัญหาความปลอดภัยหรือประโยชน์ของอาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการวิจัย 

� กรรมการและเลขานุการประสานให้ผู้วิจัยส่งแบบขอยุติโครงการวิจัยก่อนกําหนด (แบบ RF14-01) 
และแบบรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย (แบบ RF13-01) ให้กรรมการและเลขานุการ 
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5.2 การทบทวนและพิจารณา 
� กรรมการและเลขานุการแจ้งประธานทราบถึงคําแนะนําให้ยุติโครงการวิจัยพร้อมแนบรายงาน 

เพื่อยุติโครงการวิจัยก่อนกําหนดและรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย หลังจากได้รับรายงาน 
� ประธานทบทวนรายงานเพื่อยุติโครงการวิจัยก่อนกําหนด และรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย 
� การพิจารณารายงานการยุติโครงการวิจัยก่อนกําหนด ต้องทําในที่ประชุมคณะกรรมการ และ 

 ผลการพิจารณาต้องบันทึกไว้ในรายงานการประชุม  ซ่ึงในบางกรณี ประธานอาจประชุมคณะกรรมการเป็นกรณี
พิเศษ (Extra meeting)    

� เจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการ เตรียมบันทึกอนุมัติการยุติโครงการวิจัยก่อนกําหนด 
� ประธานหรือกรรมการและเลขานุการลงนามและลงวันที่ในบันทึกอนุมัติการยุติโครงการวิจัย 

 ก่อนกําหนด 
 

5.3 การแจ้งผู้วิจัย 
 เจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการจัดทําบันทึกอนุมัติการยุติโครงการวิจัยก่อนกําหนดที่ลงนามโดย
ประธานหรือกรรมการและเลขานุการ ส่งให้ผู้วิจัย 

5.4 การเก็บเอกสาร 
� เก็บแบบขอยุติโครงการวิจัยและรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย ไว้กับโครงร่างการวิจัย 
� ลงบันทึกการยุติโครงการวิจัยก่อนกําหนด  ในระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ 

6.  คํานิยาม 
- 

7.  ภาคผนวก 
แบบ RF13-01   แบบรายงานความก้าวหน้าการวิจัย  
แบบ RF14-01       แบบรายงานขอยุติโครงการวิจัยก่อนกําหนด  
 

8.  เอกสารอ้างอิง   
8.1  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. วิธีดําเนินการมาตรฐานของคณะอนุกรรมการ

จริยธรรมการวิจัยในคนมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ชุดที่ 1 คณะแพทยศาสตร์ ฉบับที่  2  พ.ศ. 2553. 
8.2  ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย. แนวทางจริยธรรมการทําวิจัยในคนแห่งชาติ. 

พ.ศ. 2550.  
8.3  สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์. วิธีดําเนินการมาตรฐานของคณะกรรมการพิจารณา

การศึกษาวิจัยในคน. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2553. 
8.4  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. แนวทางการดําเนินงานมาตรฐานของคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจัยในคน สาขาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2553. 
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     ใบสรุปการจัดทําวิธีดําเนินการมาตรฐาน  
 

 ฉบับที่ 1 ฉบับที่ 2 
เตรียมโดย คณะกรรมการพัฒนาวชิาการด้านจริยธรรม    

การวิจัยกรมอนามัย ประจาํปงีบประมาณ 2554 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย 

วันที่  4 กุมภาพันธ-์12 พฤษภาคม 2554 18 กันยายน-29 ตุลาคม 2555 
ทบทวนโดย  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย 
วันที่ทบทวน กรกฎาคม- 12 ตุลาคม 2554 29 ตุลาคม 2555 
อนุมัติโดย นายสมยศ  ดีรัศมี นายเจษฎา โชคดาํรงสุข 
ตําแหน่ง อธิบดีกรมอนามัย อธิบดีกรมอนามัย 
วันที่อนุมัติ   24 ธันวาคม 2555 
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                         สารบัญ 
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1. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อเป็นแนวทางในการทบทวนรายงานการสรุปผลการวิจัยของโครงการวิจัยที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติ
จากคณะกรรมการ 
 

2. ขอบเขต 
 วิธีการดําเนินการมาตรฐานครอบคลุมการทบทวนรายงานสรุปผลการวิจัยที่ กําหนดให้ผู้วิจัยส่ง

คณะกรรมการ เม่ือสิ้นสุดโครงการวิจัย 
 

3. ความรับผิดชอบ  
� ผู้วิจัยมีหน้าที่ส่งรายงานผลการวิจัยให้คณะกรรมการ ในแบบรายงานสรุปผลเม่ือวิจัยเสร็จ            

(แบบ RF15-01)   
� คณะกรรมการมีหน้าที่พิจารณารายงานสรุปผลการวิจัย 

 

4. แผนภูมิขั้นตอน 
ข้ันตอน การดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 การรับรายงานสรุปผลการวิจยั 

 

กรรมการและเลขานุการ 

2 การพิจารณารายงานสรุปผลการวิจัย 

 

คณะกรรมการ 

3 การแจ้งผลการพิจารณารายงานสรุปผลการวิจัย 

 

กรรมการและเลขานุการ 

4 การเก็บเอกสารรายงานสรุปผลการวิจัย 
 

เจ้าหนา้ที่สาํนักงานคณะกรรมการ 

5. หลักการปฏิบัติ 
5.1 การรับรายงานสรุปผลการวิจัย 

กรรมการและเลขานุการรับรายงานการสรุปผลการวิจัย และบรรจุเข้าวาระการประชุมเพื่อพิจารณา 

5.2   การพิจารณารายงานสรุปผลการวิจัย 
� กรรมการพิจารณารายงานการสรุปผลการวิจัยในที่ประชุมคณะกรรมการ 
� คณะกรรมการลงมติรับทราบการสิ้นสุดการวิจัยและรายงานสรุปผลการวิจัย หรือมีมติให้ขอ 

ข้อมูลเพิ่มเติม 
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      5.3  การแจ้งผลการพิจารณารายงานสรุปผลการวิจัย 

� ส่งบันทึกที่ลงนามโดยประธาน รับทราบการสิ้นสุดการวิจัยและรายงานสรุปผลการวิจัยหรือขอข้อมูล
เพิ่มเติม ให้แก่ผู้วิจัย  

� กรณีที่มีการขอข้อมูลเพิ่มเติม ให้ทําบันทึกถึงผู้วิจัยให้ส่งข้อมูลมาภายใน 14 วันทําการ 
 

      5.4  การเก็บเอกสารรายงานสรุปผลการวิจัย 
เก็บรายงานสรุปผลการวิจัยไว้กับโครงร่างวิจัย และบันทึกในระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ 

 

6. คํานิยาม 
 - 
 

7. ภาคผนวก 
 แบบ RF15-01  แบบรายงานสรุปเม่ือวิจัยเสร็จ  
 

8. เอกสารอ้างอิง   
8.1  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. วิธีดําเนินการมาตรฐานของคณะอนุกรรมการ

จริยธรรมการวิจัยในคนมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ชุดที่ 1 คณะแพทยศาสตร์ ฉบับที่  2  พ.ศ. 2553. 
8.2  ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย. แนวทางจริยธรรมการทําวิจัยในคนแห่งชาติ. 

พ.ศ. 2550.  
8.3  สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์. วิธีดําเนินการมาตรฐานของคณะกรรมการพิจารณา

การศึกษาวิจัยในคน. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2553. 
 8.4  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. แนวทางการดําเนินงานมาตรฐานของคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคน สาขาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2553. 
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     ใบสรุปการจัดทําวิธีดําเนินการมาตรฐาน 
 

 ฉบับที่ 1 ฉบับที่ 2 
เตรียมโดย คณะกรรมการพัฒนาวชิาการด้านจริยธรรม    

การวิจัยกรมอนามัย ประจาํปงีบประมาณ 2554 
 

วันที่  4 กุมภาพันธ-์12 พฤษภาคม 2554  
ทบทวนโดย  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย  
วันที่ทบทวน กรกฎาคม- 12 ตุลาคม 2554  
อนุมัติโดย นายสมยศ  ดีรัศมี  
ตําแหน่ง อธิบดีกรมอนามัย  
วันที่อนุมัติ    
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                         สารบัญ 
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1. วัตถุประสงค์ 
� เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินการในการประชุมกรณีพิเศษ 
� เพื่อเป็นแนวทางในการทบทวน พิจารณา และลงมติ ในเร่ืองต่างๆ ของการประชุมกรณีพิเศษ 
 

2. ขอบเขต 
 ดําเนินการตามมาตรฐานครอบคลุมการประชุมกรณีพิเศษเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาเร่ืองต่างๆ 
นอกเหนือจากการประชุมตามกําหนดปกติ  
 

3. ความรับผิดชอบ 
ประธานเป็นผู้เรียกประชุมกรณีพิเศษ   

 

4. แผนภูมิขั้นตอน  
ข้ันตอน การดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 การพิจารณาเรียกประชุมคณะกรรมการกรณีพิเศษ 

 

ประธาน 

2 การประชุมคณะกรรมการกรณีพิเศษ 

 

คณะกรรมการ 

3 ผลการประชุมคณะกรรมการกรณีพิเศษ 
 

  กรรมการและเลขานุการ 

 

5. หลักการปฏิบัติ 
 5.1 การพิจารณาเรียกประชุมคณะกรรมการในกรณีพิเศษ 

� การประชุมกรณีพิเศษ กระทําในกรณีดังต่อไปนี้  
- มีอาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการวิจัยเสียชีวิตในสถาบันที่คณะกรรมการรับผิดชอบ 
- มีเหตุการณ์ที่ต้องพิจารณาเร่งด่วนซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อชุมชนหรือเศรษฐกิจของชาติ 
- เร่ืองอ่ืนๆ ที่ประธานเห็นควรที่จะประชุมกรณีพิเศษ 

� กรรมการและเลขานุการแจ้งให้กรรมการทราบถึงการเรียกประชุมในกรณีพิเศษ 
� กรรมการและเลขานุการจัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณาให้คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม  

 5.2 การประชุมคณะกรรมการในกรณีพิเศษ 
� ต้องประกอบด้วยองค์ประชุมเช่นเดียวกับการประชุมคณะกรรมการตามวาระปกติ 
� ปฏิบัติตามวิธีดําเนินการมาตรฐานในเร่ืองต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

 

5.3 ผลการประชุมคณะกรรมการกรณีพิเศษ 
 การประชุมกรณีพิเศษ ปฏิบัติตามวิธีดําเนินการมาตรฐานในเร่ืองต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
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6.  คํานิยาม  
 การประชุมกรณีพิเศษ    การประชุมคณะกรรมการ นอกเหนือจากการประชุมตามกําหนดปกติ 

        Extra meeting         ข้ันตอนและหลักการปฏิบัติเป็นไปตามแนวทางที่วางไว้ในวิธีดําเนินการมาตรฐาน 
 

7.  ภาคผนวก 
-  
 

8.  เอกสารอ้างอิง   
8.1  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. วิธีดําเนินการมาตรฐานของคณะอนุกรรมการ

จริยธรรมการวิจัยในคนมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ชุดที่ 1 คณะแพทยศาสตร์ ฉบับที่  2  พ.ศ. 2553. 
8.2  ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย. แนวทางจริยธรรมการทําวิจัยในคนแห่งชาติ. 

พ.ศ. 2550.  
8.3  สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์. วิธีดําเนินการมาตรฐานของคณะกรรมการพิจารณา

การศึกษาวิจัยในคน. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2553. 
 8.4  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. แนวทางการดําเนินงานมาตรฐานของคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคน สาขาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2553. 
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     ใบสรุปการจัดทําวิธีดําเนินการมาตรฐาน  
 

 ฉบับที่ 1 ฉบับที่ 2 
เตรียมโดย คณะกรรมการพัฒนาวชิาการด้านจริยธรรม    

การวิจัยกรมอนามัย ประจาํปงีบประมาณ 2554 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย 

วันที่  4 กุมภาพันธ-์12 พฤษภาคม 2554 18 กันยายน-29 ตุลาคม 2555 
ทบทวนโดย  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย 
วันที่ทบทวน กรกฎาคม- 12 ตุลาคม 2554 29 ตุลาคม 2555 
อนุมัติโดย นายสมยศ  ดีรัศมี นายเจษฎา โชคดาํรงสุข 
ตําแหน่ง อธิบดีกรมอนามัย อธิบดีกรมอนามัย 
วันที่อนุมัติ   24 ธันวาคม 2555 
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         สารบัญ 
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย 
 

บทท่ี  EC-DOH 17 
เร่ิมใช้ 24 ธ.ค. 55 
หน้า 89 จาก 136 การตอบสนองการร้องเรียนของอาสาสมัคร 

Response to Research Participants’ Requests 

 

1.  วัตถุประสงค์ 
  เพื่อเป็นแนวทางจัดการการร้องเรียนของอาสาสมัครที่เข้าร่วมในโครงการวิจัย เนื่องจาก

คณะกรรมการ มีหน้าที่ในการพิทักษ์ซึ่งสิทธิ ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัครในโครงการวิจัยที่
คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ  
 

2.  ขอบเขต 
  วิธีดําเนินการมาตรฐานครอบคลุมการจัดการการร้องเรียนที่เก่ียวข้องกับสิทธิ ความปลอดภัย 

และความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัครในโครงการวิจัยที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ หรือประเด็นจริยธรรมอ่ืนๆ 
  

3.  ความรับผิดชอบ 
  คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการมีหน้าที่ตอบสนองต่อการร้องเรียนที่

เก่ียวข้องกับสิทธิ  ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัครในโครงการวิจัยที่คณะกรรมการพิจารณา
อนุมัติ 
 

4.  แผนภูมิขั้นตอน 
ข้ันตอน การดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 ได้รับการร้องเรียน 
 

กรรมการและเลขานุการ 

2 การตอบสนอง 
 

ประธาน/คณะกรรมการ 

3 การเก็บเอกสาร เจ้าหนา้ที่สาํนักงานคณะกรรมการ 
 

5.  หลักการปฏิบัติ 
5.1  รับการร้องเรียน 

� เม่ือได้รับการร้องเรียนจากอาสาสมัครหรือผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรม หรือชุมชน/สถาบันที่
เข้าร่วมโครงร่างการวิจัย ให้กรรมการและเลขานุการบันทึกการร้องเรียนลงในแบบบันทึก (แบบ HF17-01) พร้อม
แนบต้นเร่ืองการร้องเรียน เสนอต่อประธาน 
 

5.2  การตอบสนอง 
� ประธานอาจตอบสนองโดยการให้คําแนะนําแก่อาสาสมัครที่ ร้องเรียน หรือนําเข้าที่ประชุม 

กรรมการ เพื่ออภิปรายและหาข้อสรุปเพื่อการตอบสนองต่อไป 
� บันทึกข้อเท็จจริง การตอบสนอง และการติดตามผล ในแบบบันทึกการร้องเรียน 
� ในบางกรณี ประธานโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ อาจนําเสนอเร่ืองการร้องเรียนต่อ 

ผู้บังคับบัญชา เพื่อแจ้งให้ทราบและหาข้อสรุปในการดําเนินการตอบสนองต่อไป 
 

   5.3  การเก็บเอกสาร 
� เจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการจัดเก็บบันทึกการร้องเรียนในแฟ้ม “การร้องเรียน” 
� เจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการเก็บสําเนาบันทึกการร้องเรียน รวมไว้กับโครงร่างการวิจัย 
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย 
 

บทท่ี  EC-DOH 17 
เร่ิมใช้ 24 ธ.ค. 55 
หน้า 90 จาก 136 การตอบสนองการร้องเรียนของอาสาสมัคร 

Response to Research Participants’ Requests 

 

6.  คํานิยาม 
 - 
 

7.  ภาคผนวก 
 แบบ HF17-01  แบบบันทึกการร้องเรียนของอาสาสมัคร/สถาบัน  
 

8. เอกสารอ้างอิง   
 8.1  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. วิธีดําเนินการมาตรฐานของคณะอนุกรรมการ

จริยธรรมการวิจัยในคนมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ชุดที่ 1 คณะแพทยศาสตร์ ฉบับที่  2  พ.ศ. 2553. 
 8.2  ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย. แนวทางจริยธรรมการทําวิจัยในคนแห่งชาติ. 

พ.ศ. 2550.  
 8.3  สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์. วิธีดําเนินการมาตรฐานของคณะกรรมการพิจารณา

การศึกษาวิจัยในคน. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2553. 
 8.4  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. แนวทางการดําเนินงานมาตรฐานของคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจัยในคน สาขาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2553. 
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย 
 

บทท่ี  EC-DOH 18 
เร่ิมใช้ 24 ธ.ค. 55 
หน้า 91 จาก 136 การพิจารณารายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ 

Review of Adverse Event Report 

 

           ใบสรุปการจัดทําวิธีดาํเนินการมาตรฐาน  
 

 ฉบับที่ 1 ฉบับที่ 2 
เตรียมโดย คณะกรรมการพัฒนาวชิาการด้านจริยธรรม    

การวิจัยกรมอนามัย ประจาํปงีบประมาณ 2554 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย 

วันที่  4 กุมภาพันธ-์12 พฤษภาคม 2554 18 กันยายน-29 ตุลาคม 2555 
ทบทวนโดย  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย 
วันที่ทบทวน กรกฎาคม- 12 ตุลาคม 2554 29 ตุลาคม 2555 
อนุมัติโดย นายสมยศ  ดีรัศมี นายเจษฎา โชคดาํรงสุข 
ตําแหน่ง อธิบดีกรมอนามัย อธิบดีกรมอนามัย 
วันที่อนุมัติ   24 ธันวาคม 2555 
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Review of Adverse Event Report 
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย 
 

บทท่ี  EC-DOH 18 
เร่ิมใช้ 24 ธ.ค. 55
หน้า 93 จาก 136 การพิจารณารายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ 

Review of Adverse Event Report 

 

1.  วัตถุประสงค์ 
 เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาและติดตามเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดข้ึนในโครงการวิจัยที่
คณะกรรมการอนุมัติ 
 

2.  ขอบเขต 
 วิธีดําเนินการมาตรฐานครอบคลุมการพิจารณาเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่รายงานโดยผู้วิจัย ผู้ให้ทุนวิจัย

คณะกรรมการกํากับดูแลข้อมูลและความปลอดภัย (Data Safety Monitoring Committee: DSMC) หรือ
กรรมการ      

3.  ความรับผิดชอบ 
� คณะกรรมการ แจ้งให้ผู้วิจัยทราบข้อกําหนดในการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (แบบ HF18-01)

หากเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง ให้ผู้วิจัยแจ้งเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายในระยะเวลา 7 วันปฎิทินหลัง
เกิดเหตุ (แบบ HF18-02) 

� กรรมการและเลขานุการมอบหมายให้ผู้เคยทบทวนเม่ือคร้ังส่งโครงร่างการวิจัยพิจารณาคร้ังแรก  เป็น
ผู้ทบทวนรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์  หากไม่มี ประธานเป็นผู้แต่งตั้งผู้ทบทวน 

 

4.  แผนภูมิขั้นตอน 
ข้ันตอน การดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 รับรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากผู้วิจยั เจ้าหนา้ที่สาํนักงานคณะกรรมการ 

2 มอบหมายรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์             
ให้ผู้ทบทวนโครงร่างการวิจัยเปน็ผู้พิจารณา 

กรรมการและเลขานุการ 

3 แจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้วิจัย กรรมการและเลขานุการ 

4 การจัดเก็บเอกสาร 
 

เจ้าหนา้ที่สาํนักงานคณะกรรมการ 

5.  หลักการปฏิบัติ 

5.1 การรับรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากผู้วิจัย 
� หลักการคัดเลือกรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ นําเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการได้แก่  
- เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรง ได้แก่ ตาย รุนแรงและอาจทําให้เสียชีวิตต้องรักษาใน 

โรงพยาบาล พิการหรือทุพพลภาพ หรือทารกพิการแต่กําเนิด ที่อาจเก่ียวข้อง (Possibly related) หรือน่าจะ
เก่ียวข้อง (Probably related) หรือเก่ียวข้องแน่นอน (Definitely related)  ห รือไ ม่ทราบว่ า เ ก่ียว ข้อง
หรือไม่ (Unknown) กับการวิจัย 

- เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ไม่คาดคิดมาก่อน (Unexpected)  
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     5.2  การมอบหมายรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ให้ผู้ทบทวนโครงร่างการวิจัย 
� กรรมการและเลขานุการพิจารณามอบหมายให้ผู้เคยเป็นผู้ทบทวนโครงร่างการวิจัย (Reviewer) 

จํานวน 1 ท่าน ทบทวนรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ 
� ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทบทวนรายงาน พิจารณารายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์และนําเสนอในที่

ประชุม โดยประธานนําการอภิปรายเพื่อขอมติที่ประชุมในการสรุปผลการพิจารณา 
� เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์อ่ืนๆ ให้กรรมการและเลขานุการเสนอประธานพิจารณา  

 

5.3 การพิจารณารายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์  
� ผลการพิจารณารายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ อาจเป็นข้อใดข้อหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 
- รับทราบ 
- ขอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัยหรือเอกสารการให้ความยินยอม 
- ขอข้อมูลเพิ่มเติมและ/หรือส่งคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายไปตรวจเยี่ยม (Site monitoring 

visit) 
- ระงับโครงการวิจัยชั่วคราว (Suspension) หรือยุติโครงการวิจัยก่อนกําหนด (Termination) 

 

5.4 การแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้วิจัย 
ประธานลงนามในบันทึกแจ้งผลการพิจารณาพร้อมวันที่พิจารณา และกรรมการและเลขานุการส่งผู้วิจัย    
 

5.5 การจัดเก็บเอกสาร     
 เจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการจัดเก็บสําเนาบันทึกแจ้งผลการพิจารณา พร้อมเอกสารรายงาน
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ เข้าแฟ้มโดยจัดเก็บไว้กับแฟ้มโครงร่างการวิจัย 
 

6.  คํานิยาม 
 -  
7.  ภาคผนวก 

แบบ RF18-01   แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์  
แบบ RF18-02   แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรง  
แบบ HF20-01   แบบบันทึกรายงานการตรวจเยี่ยมเพ่ือกํากับดูแลการวิจัย 

8.  เอกสารอ้างอิง   
8.1  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. วิธีดําเนินการมาตรฐานของคณะอนุกรรมการ

จริยธรรมการวิจัยในคนมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ชุดที่ 1 คณะแพทยศาสตร์ ฉบับที่  2  พ.ศ. 2553. 
8.2  ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย. แนวทางจริยธรรมการทําวิจัยในคนแห่งชาติ. 

พ.ศ. 2550.  
8.3  สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์. วิธีดําเนินการมาตรฐานของคณะกรรมการพิจารณา

การศึกษาวิจัยในคน. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2553. 
 8.4  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. แนวทางการดําเนินงานมาตรฐานของคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคน สาขาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2553. 
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย 
 

บทท่ี  EC-DOH  19 
เร่ิมใช้ 24 ธ.ค. 55
หน้า 95 จาก 136 การติดต่อสื่อสาร 

Communication Record 

  

            ใบสรุปการจัดทําวิธดีําเนินการมาตรฐาน 
  

 ฉบับที่ 1 ฉบับที่ 2 
เตรียมโดย คณะกรรมการพัฒนาวชิาการด้านจริยธรรม    

การวิจัยกรมอนามัย ประจาํปงีบประมาณ 2554 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย 

วันที่  4 กุมภาพันธ-์12 พฤษภาคม 2554 18 กันยายน-29 ตุลาคม 2555 
ทบทวนโดย  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย 
วันที่ทบทวน กรกฎาคม- 12 ตุลาคม 2554 29 ตุลาคม 2555 
อนุมัติโดย นายสมยศ  ดีรัศมี นายเจษฎา โชคดาํรงสุข 
ตําแหน่ง อธิบดีกรมอนามัย อธิบดีกรมอนามัย 
วันที่อนุมัติ   24 ธันวาคม 2555 
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย 
 

บทท่ี  EC-DOH  19 
เร่ิมใช้ 24 ธ.ค. 55
หน้า 96 จาก 136 การติดต่อสื่อสาร 

Communication Record 

 

         สารบัญ 
 

ลําดับเร่ือง                หน้า 
 

1. วัตถุประสงค์ .............................................................................................................................. 97 
2. ขอบเขต .............................................................................................................................. 97 
3. ความรับผิดชอบ .............................................................................................................................. 97 
4. แผนภูมิข้ันตอน .............................................................................................................................. 97 
5. หลักการปฏิบัติ .............................................................................................................................. 97 
 5.1  เอกสารการติดต่อสื่อสาร ..................................................................................................... 97 
 5.2  ข้อความในเอกสาร / หนังสือ ............................................................................................. 97 
 5.3  การแจกจ่ายเอกสาร / หนังสือ ............................................................................................. 97 
6. คํานิยาม .............................................................................................................................. 98 
7. ภาคผนวก .............................................................................................................................. 98 
8. เอกสารอ้างอิง .............................................................................................................................. 98 
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย 
 

บทท่ี  EC-DOH  19 
เร่ิมใช้ 24 ธ.ค. 55
หน้า 97 จาก 136 การติดต่อสื่อสาร 

Communication Record 

 

1.  วัตถุประสงค์ 
 เพื่อเป็นแนวทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการกับ
ผู้วิจัย ผู้ให้ทุนวิจัย อาสาสมัครที่เข้าร่วมในโครงการวิจัย และสถาบันอ่ืนๆ 
 

2.  ขอบเขต 
 วิธีดําเนินการมาตรฐานครอบคลุมการติดต่อสื่อสารทุกประเภทที่ เ ก่ียวข้องกับโครงการวิจัย 
ที่คณะกรรมการพิจารณา 
 

3.  ขอบเขต 
 การติดต่อสื่อสารในรูปเอกสารหรือหนังสือ ที่เก่ียวข้องกับโครงการวิจัยที่คณะกรรมการพิจารณา  

 

4.  แผนภูมิขั้นตอน          
ข้ันตอน การดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 เอกสารการติดต่อสื่อสาร ประธาน/กรรมการ/เจ้าหนา้ทีส่ํานักงานคณะกรรมการ 

2 ข้อความในเอกสาร/หนังสือ 
 

ประธาน/กรรมการ/เจ้าหนา้ทีส่ํานักงานคณะกรรมการ 

3 การแจกจ่ายเอกสาร/หนังสือ ประธาน/กรรมการ/เจ้าหนา้ทีส่ํานักงานคณะกรรมการ 
 

5.  หลักการปฏิบัติ 

5.1   เอกสารการติดต่อสื่อสาร (แบบ HF19-01) อาจใช้การเขียนหรือพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ 
 

 5.2  ข้อความในเอกสาร/หนังสือ ควรประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ 
- วันที่ติดต่อสื่อสาร 
- ข้อมูลเก่ียวข้องกับโครงการวิจัย เช่น รหัสโครงการวิจัย  ผู้วิจัย  ผู้ให้ทุนวิจัย    
- ชื่อผู้ที่ติดต่อด้วย ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ หรืออีเมล์แอดเดรส 
- สรุปข้อมูลที่ต้องการติดต่อสื่อสาร 
- แผนการติดตามผล (ถ้ามี) 
- ลงนามผู้บันทึกเอกสาร/หนังสือ 

 

5.3  การแจกจ่ายเอกสาร/หนังสือ ให้ทําสําเนาเอกสารแจกจ่ายผู้ที่ติดต่อหรือเก็บไว้กับโครงการวิจัยนั้น  
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย 
 

บทท่ี  EC-DOH  19 
เร่ิมใช้ 24 ธ.ค. 55
หน้า 98 จาก 136 การติดต่อสื่อสาร 

Communication Record 

 

6.  คํานิยาม 
 - 
 

7.  ภาคผนวก 
 แบบ HF19-01    แบบการติดต่อสื่อสาร 
 

8.  เอกสารอ้างอิง   
8.1  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. วิธีดําเนินการมาตรฐานของคณะอนุกรรมการ

จริยธรรมการวิจัยในคนมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ชุดที่ 1 คณะแพทยศาสตร์ ฉบับที่  2  พ.ศ. 2553. 
8.2  ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย. แนวทางจริยธรรมการทําวิจัยในคนแห่งชาติ. 

พ.ศ. 2550.  
8.3  สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์. วิธีดําเนินการมาตรฐานของคณะกรรมการพิจารณา

การศึกษาวิจัยในคน. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2553. 
 8.4  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. แนวทางการดําเนินงานมาตรฐานของคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคน สาขาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2553. 
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย 
 

บทท่ี EC-DOH 20 
เร่ิมใช้ 24 ธ.ค. 55
หน้า 99 จาก 136 การตรวจเย่ียมเพ่ือกํากับดูแลการวิจัย 

Site Monitoring Visit 

 

          ใบสรุปการจัดทําวิธดีาํเนินการมาตรฐาน  
 

 ฉบับที่ 1 ฉบับที่ 2 
เตรียมโดย คณะกรรมการพัฒนาวชิาการด้านจริยธรรม    

การวิจัยกรมอนามัย ประจาํปงีบประมาณ 2554 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย 

วันที่  4 กุมภาพันธ-์12 พฤษภาคม 2554 18 กันยายน-29 ตุลาคม 2555 
ทบทวนโดย  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย 
วันที่ทบทวน กรกฎาคม- 12 ตุลาคม 2554 29 ตุลาคม 2555 
อนุมัติโดย นายสมยศ  ดีรัศมี นายเจษฎา โชคดาํรงสุข 
ตําแหน่ง อธิบดีกรมอนามัย อธิบดีกรมอนามัย 
วันที่อนุมัติ   24 ธันวาคม 2555 
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย 
 

บทท่ี EC-DOH 20 
เร่ิมใช้ 24 ธ.ค. 55
หน้า 100 จาก 136 การตรวจเย่ียมเพ่ือกํากับดูแลการวิจัย 

Site Monitoring Visit 

 

สารบัญ 
 

ลําดับเร่ือง                 หน้า 
 

1. วัตถุประสงค์ .............................................................................................................................. 101 
2. ขอบเขต .............................................................................................................................. 101 
3. ความรับผิดชอบ .............................................................................................................................. 101 
4. แผนภูมิข้ันตอน .............................................................................................................................. 101 
5. หลักการปฏิบัติ .............................................................................................................................. 102 
 5.1  การคัดเลือกโครงการวิจัยที่จะตรวจเยี่ยม ........................................................................... 102 
 5.2  ก่อนการตรวจเยี่ยม ............................................................................................................ 102 
 5.3  การตรวจเยี่ยม ................................................................................................................... 102 
 5.4  ภายหลังการตรวจเยี่ยม ................................................................................................. 103 
 5.5  รายงานผลการตรวจเยี่ยม ................................................................................................. 103 
 5.6  การเก็บรายงานการตรวจเยี่ยม .......................................................................................... 103 
6. คํานิยาม .............................................................................................................................. 104 
7. ภาคผนวก .............................................................................................................................. 104 
8. เอกสารอ้างอิง .............................................................................................................................. 104 
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย 
 

บทท่ี EC-DOH 20 
เร่ิมใช้ 24 ธ.ค. 55
หน้า 101 จาก 136 การตรวจเย่ียมเพ่ือกํากับดูแลการวิจัย 

Site Monitoring Visit 

 

1. วัตถุประสงค์ 
� เพื่อพิทักษ์สิทธิ ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัครและชุมชนที่เข้าร่วมโครงการวิจัย 
� เพื่อให้การวิจัยเป็นไปตามแผนการวิจัยที่วางไว้  และเป็นไปตามหลักการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี

ของ International Conference on Harmonization (ICH) Good Clinical Practice (GCP) ให้ได้ผลการวิจัย
ที่มีความถูกต้องน่าเชื่อถือ 
 

2. ขอบเขต 
 วิ ธี ดํ า เนิ นการมาตรฐานครอบคลุมการตรวจ เยี่ ยม เพื่ อ กํ า กับดู แลสถาบันห รือสถานที่ ที่ 

ดําเนินการวิจัย ตามที่ระบุไว้ในโครงร่างการวิจัยที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ  
 

3. ความรับผิดชอบ   
 คณะกรรมการกํากับดูแลการวิจัยที่ได้รับมอบหมายจากประธานมีหน้าที่ในการตรวจเยี่ยมเพื่อกํากับดูแล

สถาบัน หรือสถานที่ที่ดําเนินการวิจัย ตามที่ระบุไว้ในโครงร่างการวิจัยที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ 
 

4. แผนภูมิขั้นตอน 
ข้ันตอน การดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 การคัดเลือกโครงการวิจัยที่จะตรวจเยี่ยม 

 

คณะกรรมการ 

2 ก่อนการตรวจเยี่ยม 

 

คณะกรรมการกํากับดูแลการวิจัย 

3  การตรวจเยี่ยม 

 

คณะกรรมการกํากับดูแลการวิจัย 

4 ภายหลังการตรวจเยี่ยม  

 

คณะกรรมการกํากับดูแลการวิจัย 

5 รายงานผลการตรวจเยี่ยม 

 

ประธาน 

6 การเก็บรายงานการตรวจเยี่ยม 

 
กรรมการและเลขานุการ 
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย 
 

บทท่ี EC-DOH 20 
เร่ิมใช้ 24 ธ.ค. 55
หน้า 102 จาก 136 การตรวจเย่ียมเพ่ือกํากับดูแลการวิจัย 

Site Monitoring Visit 

 

5.  หลักการปฏิบัติ 
 5.1 การคัดเลือกโครงการวิจัยที่จะตรวจเย่ียม โดยคณะกรรมการ เป็นดังข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ 

- มีรายงานเหตุการณ์ไ ม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรงที่ ไ ม่คาดคิดมาก่อน และ/หรือเ ก่ียวข้อง 
แน่นอนกับโครงการวิจัย   

- วิธีดําเนินการวิจัยเบี่ยงเบนหรือสงสัยว่าเบี่ยงเบนจากโครงร่างการวิจัยที่ได้รับการอนุมัติฉบับล่าสุด 
- มีข้อมูลที่ระบุหรือสงสัยว่าวิธีดําเนินการวิจัยไม่เป็นไปตามหลักการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิก 

ที่ดีของ  ICH  GCP 
- คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจําเป็นต้องมีการตรวจเยี่ยมเพื่อกํากับดูแลการวิจัย   

 

 5.2 ก่อนการตรวจเย่ียม ให้คณะกรรมการกํากับดูแลการวิจัยดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
- ส่งบันทึกแจ้งให้ผู้วิจัยทราบว่าจะมีการตรวจเยี่ยมเพื่อกํากับดูแลการวิจัยโดยระบุวันที่และเวลาตรวจ

เยี่ยมก่อนวันตรวจเยี่ยมอย่างน้อย 1 เดือน เพื่อให้ผู้วิจัยเตรียมข้อมูลเอกสารที่เก่ียวข้อง   
- ทบทวนโครงร่างการวิจัยและเอกสารที่เก่ียวข้องกับของโครงการวิจัยนั้น 
- เตรียมเอกสารที่จะใช้ ในการประเมินในระหว่างการตรวจเยี่ยม และแบบรายงานการ 

ตรวจเยี่ยมเพื่อกํากับดูแลการวิจัย (แบบ HF20-01) 
 

5.3 การตรวจเย่ียม โดยคณะกรรมการกํากับดูแลการวิจัย ตรวจสอบหรือสังเกตตามแผนการตรวจเยี่ยม ดังนี้ 
� โครงร่างการวิจัย 
- มีโครงร่างการวิจัยฉบับแรกและฉบับแก้ไขเพิ่มเติมที่คณะกรรมการอนุมัติ พร้อมเอกสารอนุมัติ 

� ข้อมูลเอกสาร 
- แบบบันทึกข้อมูล (Case Record Form) มีความถูกต้อง สมบูรณ์ และอ่านได้ชัดเจน 
- ข้อมูลที่บันทึกในแบบบันทึกข้อมูลตรงกับในเอกสารต้นฉบับ (Source data) 
- มีเอกสารสําคัญครบถ้วน ได้แก่ 
� รายชื่อผู้วิจัยและผู้ช่วยผู้วิจัย พร้อมทั้งงานที่รับผิดชอบ 
� คู่มือผู้วิจัยฉบับล่าสุด (Investigator’s brochure) (ถ้ามี) 
� เอกสารแสดงการขนส่งผลิตภัณฑ์และสารที่ใช้ในการวิจัย (ถ้ามี) 
� เอกสารแสดงการควบคุมปริมาณการรับจ่ายผลิตภัณฑ์และสารที่ใช้ในการวิจัย (ถ้ามี) 
� บันทึกการเก็บตัวอย่างของเหลวหรือเนื้อเยื่อร่างกาย (ถ้ามี) 
� สําเนารายงานความก้าวหน้าของการวิจัยที่ส่งให้คณะกรรมการ (ถ้ามี) 
� รายงานการตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการกํากับดูแลข้อมูลและความปลอดภัย (ถ้ามี) 

� ผู้วิจัยและผู้ช่วยผู้วิจัย    
- มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามวิธีดําเนินการวิจัยที่ระบุในโครงร่างการวิจัยอย่างเคร่งครัด 
- ปริมาณงานในโครงการวิจัย ไม่มากเกินไป เม่ือพิจารณาถึงจํานวนผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัย 
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� สถาบันที่ทําการวิจัย    
- มีการสนับสนุนการวิจัยอย่างเหมาะสม 
- สถานที่มีความเหมาะสมและเอ้ืออํานวยต่อการทําโครงการวิจัย    

� ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการวิจัย  มีการใช้และการควบคุมดูแลตามที่ระบุไว้ในโครงร่างการวิจัยที่
คณะกรรมการอนุมัติ 

� ห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการวิจัย (Laboratory) มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการตามวิธีที่ระบุในโครงร่าง
การวิจัยที่คณะกรรมการอนุมัติ 

� การให้ความยินยอม 
- สุ่มตรวจเอกสารการให้ความยินยอมว่า อาสาสมัครลงนามในเอกสารฉบับที่คณะกรรมการอนุมัติ 
- ในบางกรณี อาจสังเกตขบวนการขอความยินยอม  

� อาสาสมัครที่เข้าร่วมในโครงการวิจัย 
- ได้รับการพิทักษ์สิทธิและความเป็นอยู่ที่ดีอย่างเหมาะสม 
- ในบางกรณี อาจสัมภาษณ์อาสาสมัครที่เข้าร่วมในโครงการวิจัย 

� การรักษาความลับของข้อมูล  มีการเก็บเอกสารข้อมูลของอาสาสมัครที่เข้าร่วมในโครงการวิจัยอย่าง
เหมาะสมและจํากัดผู้ที่สามารถเข้าถึงข้อมูล 

� รายงานเหตุการณ์ไม่ถึงประสงค์ (ถ้ามี) มีการตรวจสอบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ เปรียบเทียบ
กับรายงานที่ส่งให้คณะกรรมการ 

� การสรุปผลการตรวจเยี่ยมและข้อเสนอแนะเม่ือสิ้นสุดการตรวจเยี่ยม  คณะกรรมการกํากับดูแลการ
วิจัยสรุปผลการตรวจเยี่ยมและข้อเสนอแนะแก่ผู้วิจัย  พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้วิจัยซักถามหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติม 

 

5.4  ภายหลังการตรวจเย่ียม 
� สรุปผลการตรวจเยี่ยมในแบบรายงานการตรวจเยี่ยมเพื่อกํากับดูแลการวิจัย (แบบ HF20-01) และ

นําเสนอต่อประธานภายใน 14 วันทําการ   
� ส่งสําเนารายงาน 1 ฉบับ ให้ผู้วิจัย 

 

 5.5  รายงานผลการตรวจเย่ียม 
� ประธานนําเสนอรายงานการตรวจเยี่ยมเพื่อกํากับดูแลการวิจัยในที่ประชุมคณะกรรมการ 

เพื่อพิจารณาลงมติ 
� บันทึกการรายงานการตรวจเยี่ยมเพื่อกํากับดูแลการวิจัยและมติของคณะกรรมการ ในรายงาน 

การประชุม 

  5.6  การเก็บรายงานการตรวจเย่ียม  เก็บไว้เป็นส่วนหนึ่งของโครงร่างการวิจัยนั้นและเก็บในแฟ้มของ
คณะกรรมการกํากับดูแลการวิจัย  รวมทั้งบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ 

 
 
 
 
 
 

 
 



 104

 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย 
 

บทท่ี EC-DOH 20 
เร่ิมใช้ 24 ธ.ค. 55
หน้า 104 จาก 136 การตรวจเย่ียมเพ่ือกํากับดูแลการวิจัย 

Site Monitoring Visit 

 
6.  คํานิยาม 
 คณะกรรมการกํากับดูแลการวิจัย   กรรมการและ/หรือบุคคลภายนอกที่ได้รับมอบหมายจาก 
      คณะกรรมการให้เป็นตัวแทน ตรวจเยี่ยมเพื่อกํากับดูแลการวิจัย 
      ไม่น้อยกว่า 2 คน  โดยอย่างน้อย 1 คนต้องมาจากคณะกรรมการ 
      การตรวจเยี่ยมเพื่อควบคุมดูแลการวิจัย 

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการกํากับดูแลการวิจัย    เป็นการประเมินการพิทักษ์สิทธิและความเป็นอยู่ที่
ดีของอาสาสมัครที่เข้าร่วมในโครงการวิจัย ของ
ผู้วิจัยหรือสถาบันวิจัย  โดยตรวจสอบเอกสารหรือ
สังเกตข้ันตอนการทําวิจัย 

 

7.  ภาคผนวก 
 แบบ HF20-01 แบบรายงานการตรวจเยี่ยมเพื่อกํากับดูแลการวิจัย   
 

8.  เอกสารอ้างอิง   
8.1  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. วิธีดําเนินการมาตรฐานของคณะอนุกรรมการจริยธรรม

การวิจัยในคนมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ชุดที่ 1 คณะแพทยศาสตร์ ฉบับที่  2  พ.ศ. 2553. 
8.2  ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย. แนวทางจริยธรรมการทําวิจัยในคนแห่งชาติ. 

พ.ศ. 2550.  
8.3  สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์. วิธีดําเนินการมาตรฐานของคณะกรรมการพิจารณาการ

ศึกษาวิจัยในคน. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2553. 
8.4  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. แนวทางการดําเนินงานมาตรฐานของคณะกรรมการจริยธรรม

การวิจัยในคน สาขาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2553. 
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       ใบสรุปการจัดทําวิธีดําเนินการมาตรฐาน 
 

 ฉบับที่ 1 ฉบับที่ 2 
เตรียมโดย คณะกรรมการพัฒนาวชิาการด้านจริยธรรม    

การวิจัยกรมอนามัย ประจาํปงีบประมาณ 2554 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย 

วันที่  4 กุมภาพันธ-์12 พฤษภาคม 2554 18 กันยายน-29 ตุลาคม 2555 
ทบทวนโดย  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย 
วันที่ทบทวน กรกฎาคม- 12 ตุลาคม 2554 29 ตุลาคม 2555 
อนุมัติโดย นายสมยศ  ดีรัศมี นายเจษฎา โชคดาํรงสุข 
ตําแหน่ง อธิบดีกรมอนามัย อธิบดีกรมอนามัย 
วันที่อนุมัติ   24 ธันวาคม 2555 
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สารบัญ 
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1.  วัตถุประสงค์ 
 เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินการเม่ือผู้วิจัยหรือสถาบันที่ทําวิจัยไม่ปฏิบัติตามหลักจริยธรรมการวิจัยใน

คน หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดของคณะกรรมการ 
 

2.  ขอบเขต 
 วิธีดําเนินการมาตรฐานครอบคลุมทุกโครงการวิจัยในคนที่คณะกรรมการอนุมัติ 
 

3.  ความรับผิดชอบ 
 กรรมการและเลขานุการมีหน้าที่รวบรวมและบันทึกในแบบบันทึกรายการผู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนด  
(แบบ HF21-01) ตามมติคณะกรรมการ   
 

4.  แผนภูมิขั้นตอน 
ข้ันตอน การดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 รายงานการไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนด 
 

กรรมการและเลขานุการ 

2 การตัดสินของคณะกรรมการ 
 

คณะกรรมการ 

3 การแจ้งผู้วิจัย 
 

กรรมการและเลขานุการ 

4 การเก็บเอกสาร เจ้าหน้าที่สาํนักงานคณะกรรมการ 
 

5.  หลักการปฏิบัติ 

 5.1 รายงานผลการไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนด 
 กรรมการและเลขานุการนําปัญหาการไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดของผู้วิจัย และ/หรือสรุปรายงานของ
คณะกรรมการกํากับดูแลการวิจัย บรรจุในวาระการประชุมเพื่อพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการ   

5.2 ผลการตัดสินของคณะกรรมการ  
� ผลการพิจารณาต้องบันทึกผลการตัดสินของคณะกรรมการ เป็นลายลักษณ์อักษร ในกรณีต่อไปนี้ 
- แจ้งผู้วิจัยเป็นลายลักษณ์อักษรให้ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
- ระงับโครงการวิจัยชั่วคราว (Suspension) สําหรับโครงการวิจัยที่กําลังดําเนินการ 
- ยุติโครงการวิจัยก่อนกําหนด (Termination) สําหรับโครงการวิจัยที่กําลังดําเนินการ 

� บันทึกชื่อผู้วิจัยที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนด ลงในแบบบันทึกรายการผู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนด   
(แบบ HF21-01) 
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 5.3 การแจ้งผู้วิจัย 
� กรรมการและเลขานุการ ร่างบันทึกแจ้งผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ  ตรวจสอบความถูกต้อง

ของข้อมูลและภาษา และเสนอประธานกรรมการ ลงนามพร้อมวันที่ที่พิจารณา 
� ทําสําเนาบันทึก  4  ชุด  ส่งต้นฉบับบันทึกให้ผู้วิจัย  ส่งสําเนาบันทึกให้แหล่งทุนวิจัย 1 ชุด และ/

หรือผู้บริหารหน่วยงานต้นสังกัดของผู้วิจัยอีก  1  ชุด 
 

 5.4  การเก็บเอกสารและการติดตามผล 
� เก็บสําเนาบันทึก 2 ชุด ไว้ที่สํานักงานคณะกรรมการ โดยเก็บในทะเบียนผู้วิจัยที่ไม่ปฏิบัติตาม 

 ข้อกําหนด  1  ชุด  และแนบกับโครงร่างการวิจัยนั้น 1 ชุด 
� บันทึกชื่อผู้วิจัยที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดในระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
� ติดตามผลการปฏิบัติของผู้วิจัยในช่วงเวลาที่เหมาะสม 

 

6.  คํานิยาม 
 การไม่ปฏิบัตติามข้อกําหนด  การไม่ปฏิบัตติามแนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลนิิกที่ดีของ    
 (Non-compliance)  International Conference on Harmonization Good Clinical
   Practice (ICH  GCP) หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดของ  
   คณะกรรมการ 
        (Protocol violation)            การเบี่ยงเบนวิธีดาํเนนิการวิจัยจากที่ระบุในโครงร่างการวิจยัที ่
   คณะกรรมการอนุมัติ 
 คณะกรรมการกํากับดูแลการวิจยั คณะกรรมการกํากับดูแลการวิจยัที่ได้รับมอบหมายจาก  
   คณะกรรมการ ให้ตรวจเยี่ยมเพื่อกํากับดูแลการวิจัย 
 

7.  ภาคผนวก 
 แบบ HF21-01 แบบบันทึกรายการผู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนด  
 

8.  เอกสารอ้างอิง   
 8.1  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. วิธีดําเนินการมาตรฐานของคณะอนุกรรมการ

จริยธรรมการวิจัยในคนมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ชุดที่ 1 คณะแพทยศาสตร์ ฉบับที่  2  พ.ศ. 2553. 
 8.2  ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย. แนวทางจริยธรรมการทําวิจัยในคนแห่งชาติ. 

พ.ศ. 2550.  
 8.3  สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์. วิธีดําเนินการมาตรฐานของคณะกรรมการพิจารณา

การศึกษาวิจัยในคน. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2553. 
 8.4  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. แนวทางการดําเนินงานมาตรฐานของคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจัยในคน สาขาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2553. 
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        ใบสรุปการจัดทําวิธีดําเนินการมาตรฐาน 
 

 ฉบับที่ 1 ฉบับที่ 2 
เตรียมโดย คณะกรรมการพัฒนาวชิาการด้านจริยธรรม    

การวิจัยกรมอนามัย ประจาํปงีบประมาณ 2554 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย 

วันที่  4 กุมภาพันธ-์12 พฤษภาคม 2554 18 กันยายน-29 ตุลาคม 2555 
ทบทวนโดย  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย 
วันที่ทบทวน กรกฎาคม- 12 ตุลาคม 2554 29 ตุลาคม 2555 
อนุมัติโดย นายสมยศ  ดีรัศมี นายเจษฎา โชคดาํรงสุข 
ตําแหน่ง อธิบดีกรมอนามัย อธิบดีกรมอนามัย 
วันที่อนุมัติ   24 ธันวาคม 2555 
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1.  วัตถุประสงค์ 
 เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียม  รวบรวม  และเก็บรักษาเอกสารที่เก่ียวข้องกับโครงการวิจัยที่ได้รับการ
พิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการ  และโครงการวิจัยกําลังดําเนินการอยู่   ทั้งนี้   เพื่อความสะดวกใน 
การค้นหา  และคงไว้ซึ่งการรักษาความลับของข้อมูล 
 

2.  ขอบเขต 
 วิธีดําเนินการมาตรฐานครอบคลุมโครงร่างการวิจัยและเอกสารที่เ ก่ียวข้องทุกโครงการที่ได้ รับ 
การพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการ และโครงการวิจัยที่กําลังดําเนินการอยู่ 
 

3.  ความรับผิดชอบ 
 กรรมการและเลขานุการ และเจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการ มีหน้าที่บริหารจัดการ  โดยเตรียม
รวบรวมและเก็บรักษาเอกสารที่เก่ียวข้องกับโครงการวิจัย  ตามระยะเวลาที่กําหนด  ทั้งนี้เพื่อความสะดวก 
ในการค้นหา และคงไว้ซึ่งการรักษาความลับของข้อมูล 
 

4.  แผนภูมิขั้นตอน 
ข้ันตอน การดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 การรวบรวมเอกสารที่เก่ียวข้องกับโครงการวิจัย กรรมการและเลขานุการ/เจ้าหน้าทีส่ํานักงาน
คณะกรรมการ 

2 การบริหารจัดการแฟ้มเอกสารโครงการวิจัย 
 

กรรมการและเลขานุการ/เจ้าหน้าทีส่ํานักงาน
คณะกรรมการ 

 

5.  หลักการปฏิบัติ 
 5.1  การรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย 

� เก็บเอกสารที่เก่ียวข้องกับโครงการวิจัย 
� จัดหมวดหมู่ของเอกสาร 
� แฟ้มเอกสารโครงการวิจัย  ประกอบด้วย 
- แบบรายงานการส่งโครงร่างการวิจัยเพื่อพิจารณาคร้ังแรก (Initial review submission form) 
- เอกสารคู่มือผู้วิจัย  (Investigator’s  brochure)  (ถ้ามี) 
- เอกสารที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติ  ได้แก่  โครงร่างการวิจัย  ส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่าง 

  การวิจัย  เอกสารการให้ความยินยอมโดยได้รับข้อมูล  ใบโฆษณา  เป็นต้น 
- หนังสืออนุมัติ  และเอกสารอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้อง  ของคณะกรรมการฯ  ที่ส่งให้ผู้วิจัย 
- รายงานความก้าวหน้าของการวิจัย 
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� ทําปกใบสรุปแฟ้มเอกสารโครงการวิจัย  ประกอบด้วย 
- รหัสโครงการวิจัย 
- ชื่อผู้วิจัย 
- ชื่อผู้ให้ทุนวิจัย 
- สารบัญแฟ้มเอกสารโครงการวิจัย  ได้แก่ 

o ชื่อผู้วิจัย ตําแหน่ง สังกัด  ที่อยู่  เบอร์โทรศัพท์  เบอร์โทรสาร  อีเมล์ 
o ผู้ให้ทุนวิจัย  พร้อมทั้งชื่อผู้ที่จะติดต่อได้  ที่อยู่  เบอร์โทรศัพท์  เบอร์โทรสาร  อีเมล์ 
o เอกสารโครงร่างการวิจัยที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติ  และเอกสารการให้ความยินยอม 
o หนังสือแจ้งผลการพิจารณา 
o จดหมายหรือเอกสารติดต่อระหว่างคณะกรรมการกับผู้วิจัย 
o ส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัย 
o รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ 
o รายงานความก้าวหน้าของการวิจัย 
o รายงานสรุปผลการวิจัย 
o รายงานการตรวจเยี่ยมและผลการตัดสิน  (ถ้ามี) 
 

 5.2 การบริหารจัดการแฟ้มเอกสารโครงการวิจัย 
� รวบรวมและจัดหมวดหมู่เอกสารต้นฉบับที่เก่ียวข้องกับโครงการวิจัย 
� ทําปกใบสรุปแฟ้มเอกสารโครงการวิจัย 
� ลงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
� เก็บแฟ้มเอกสารโครงการวิจัยในห้องที่ปลอดภัย  และจํากัดผู้เข้าถึง 
� การเก็บรักษาแฟ้มเอกสารโครงการวิจัย ต้องเก็บอย่างน้อย  3  ปีหลังจากการวิจัยเสร็จสิ้น    

6.  คํานิยาม 
 โครงการวิจัยที่กําลังดําเนินการ  โครงการวิจัยที่กําลังดําเนินการคัดเลือกหรือติดตามอาสาสมัคร 
 (Active file)     ตามที่ระบุในโครงร่างการวิจัยที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติ 
 

7.  ภาคผนวก     
 - 
 

8.  เอกสารอ้างอิง   
8.1  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. วิธีดําเนินการมาตรฐานของคณะอนุกรรมการจริยธรรม

การวิจัยในคนมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ชุดที่ 1 คณะแพทยศาสตร์ ฉบับที่  2  พ.ศ. 2553. 
8.2  ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย. แนวทางจริยธรรมการทําวิจัยในคนแห่งชาติ. พ.ศ. 2550. 

 8.3  สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์. วิธีดําเนินการมาตรฐานของคณะกรรมการพิจารณาการ
ศึกษาวิจัยในคน. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข. 2553. 

8.4  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. แนวทางการดําเนินงานมาตรฐานของคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในคน สาขาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2553. 
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        ใบสรุปการจัดทําวิธีดําเนินการมาตรฐาน 

 
 ฉบับที่ 1 ฉบับที่ 2 
เตรียมโดย คณะกรรมการพัฒนาวชิาการด้านจริยธรรม     

การวิจัยกรมอนามัย ประจาํปงีบประมาณ 2554 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย 

วันที่  4 กุมภาพันธ-์12 พฤษภาคม 2554 18 กันยายน-29 ตุลาคม 2555 
ทบทวนโดย  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย 
วันที่ทบทวน กรกฎาคม- 12 ตุลาคม 2554 29 ตุลาคม 2555 
อนุมัติโดย นายสมยศ  ดีรัศมี นายเจษฎา โชคดาํรงสุข 
ตําแหน่ง อธิบดีกรมอนามัย อธิบดีกรมอนามัย 
วันที่อนุมัติ   24 ธันวาคม 2555 
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1.  วัตถุประสงค์ 
 เพื่อเป็นแนวทางในเก็บรักษาและค้นหาเอกสารที่เก่ียวข้องกับโครงการวิจัยที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติจาก
คณะกรรมการ  เพื่อสะดวกต่อการทบทวนและตรวจสอบ 
 

2.  ขอบเขต 
� วิธีดําเนินการมาตรฐานครอบคลุมการบริหารจัดการโครงร่างการวิจัยและเอกสารที่เก่ียวข้อง 

ทุกโครงการที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการ ได้แก่ การเก็บรักษาและค้นหาเพื่อทบทวนและ
ตรวจสอบ 

� การทําสําเนาเอกสารที่ต้องรักษาความลับโดยบุคคลอ่ืนนอกเหนือจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ 
สํานักงานคณะกรรมการ  ต้องได้รับอนุญาตจากประธาน   และผู้ร้องขอต้องลงนามในเอกสารการรักษาความลับ 

� การทําสําเนาเอกสารที่ต้องรักษาความลับโดยบุคคลอ่ืน ต้องมีการบันทึกในสมุดบันทึกหลักฐาน   
การทําสําเนาเอกสาร และแบบบันทึกการทําสําเนาเอกสาร  (แบบ HF23-02) ซ่ึงเก็บไว้กับเอกสารต้นฉบับ 
 

3.  ความรับผิดชอบ 
 กรรมการและเลขานุการมีหน้าที่บริหารจัดการ คือ เก็บรักษา และค้นหาเอกสารที่เ ก่ียวข้องกับ
โครงการวิจัย  เพื่อสะดวกต่อการทบทวนและตรวจสอบ  และคงไว้ซึ่งการรักษาความลับของข้อมูล 
 

4.  แผนภูมิขั้นตอน 
ข้ันตอน การดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 ภายหลังจากได้รับเอกสารเก่ียวกับโครงการวิจัย 
 

กรรมการและเลขานุการ และเจ้าหน้าทีส่ํานักงาน
คณะกรรมการ 

2 การเก็บรักษาเอกสารโครงการวิจัย 
 

กรรมการและเลขานุการ และเจ้าหน้าทีส่ํานักงาน
คณะกรรมการ 

3 การค้นหาเอกสารโครงการวิจัย 
 

กรรมการและเลขานุการ และเจ้าหน้าทีส่ํานักงาน
คณะกรรมการ 
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5.  หลักการปฏิบัต ิ
 5.1  ภายหลังจากได้รับเอกสารเกี่ยวกับโครงการวิจัย 
 ตรวจสอบความครบถ้วนของแฟ้มเอกสารโครงการวิจัย  (ดูในบทที่ 22  การบริหารจัดการเอกสาร
โครงการวิจัยที่กําลังดําเนินการ) 
 5.2  การเก็บรักษาเอกสารโครงการวิจัย 

� เก็บแฟ้มเอกสารโครงการวิจัยในส่วนเก็บที่แยกเป็นสัดส่วนและง่ายต่อการค้นหาเพื่อทบทวน 
หรือตรวจสอบ  ในห้องที่ปลอดภัย และจํากัดผู้เข้าถึงข้อมูล 

� การเก็บรักษาแฟ้มเอกสารโครงการวิจัย ต้องเก็บไว้อย่างน้อย 3 ปี หลังการวิจัยเสร็จสิ้น    
� ลงข้อมูลโครงการวิจัย ในระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ 

5.3  การค้นเอกสารโครงการวิจัย 
� ตระหนักว่าเอกสารโครงการวิจัยเป็นเอกสารที่ต้องรักษาความลับ 
� การขอค้นเอกสารโครงการวิจัยโดยบุคคลอ่ืน  นอกเหนือจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่สํานักงาน 

คณ ะ ก ร ร ม ก า ร  ต้ อ ง มี ก า ร ร้ อ ง ข อ เ ป็ น ล า ย ลั ก ษณ์ อั ก ษ ร โ ด ย ใ ช้ แ บ บ ร า ย ง า น ข อ ค้ น เ อ ก ส า ร 
โครงการวิจัย (แบบ HF23-01) พร้อมทั้งลงนามและวันที่ในแบบและในเอกสารการรักษาความลับ (HF03-01)  
และมีการลงนามอนุมัติจากประธาน 

� เม่ือเสร็จสิ้นการทบทวนหรือตรวจสอบเอกสารโครงการวิจัยต้องส่งคืนเอกสารโครงการวิจัยให้ 
กรรมการและเลขานุการ  นําไปเก็บรักษาไว้ในที่เดิม 

� บันทึกชื่อและลงนามผู้ขอค้นเอกสารโครงการวิจัยพร้อมทั้งวันที่รับและส่งคืน  และเก็บเอกสาร 
 

6.  คํานิยาม 
 - 
 

7.  ภาคผนวก 
 แบบ  HF03-01     เอกสารการรักษาความลับ 

 แบบ  HF23-01  แบบรายงานขอค้นเอกสารโครงการวิจัย   
    แบบ  HF23-02 แบบบันทึกการทําสําเนาเอกสาร   
 

8.  เอกสารอ้างอิง   
8.1  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. วิธีดําเนินการมาตรฐานของคณะอนุกรรมการจริยธรรม

การวิจัยในคนมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ชุดที่ 1 คณะแพทยศาสตร์ ฉบับที่  2  พ.ศ. 2553. 
8.2  ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย. แนวทางจริยธรรมการทําวิจัยในคนแห่งชาติ. 

พ.ศ. 2550.  
8.3  สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์. วิธีดําเนินการมาตรฐานของคณะกรรมการพิจารณาการ

ศึกษาวิจัยในคน. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข. 2553. 
8.4  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. แนวทางการดําเนินงานมาตรฐานของคณะกรรมการจริยธรรม

การวิจัยในคน สาขาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2553. 
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      ใบสรุปการจัดทําวิธดีําเนินการมาตรฐาน 
 

 ฉบับที่ 1 ฉบับที่ 2 
เตรียมโดย คณะกรรมการพัฒนาวชิาการด้านจริยธรรม     

การวิจัยกรมอนามัย ประจาํปงีบประมาณ 2554 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย 

วันที่  4 กุมภาพันธ-์12 พฤษภาคม 2554 18 กันยายน-29 ตุลาคม 2555 
ทบทวนโดย  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย 
วันที่ทบทวน กรกฎาคม- 12 ตุลาคม 2554 29 ตุลาคม 2555 
อนุมัติโดย นายสมยศ  ดีรัศมี นายเจษฎา โชคดาํรงสุข 
ตําแหน่ง อธิบดีกรมอนามัย อธิบดีกรมอนามัย 
วันที่อนุมัติ   24 ธันวาคม 2555 
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1.  วัตถุประสงค์ 
 เพื่อเป็นแนวทางในการรักษาความลับของต้นฉบับและสําเนาโครงร่างการวิจัยหรือเอกสารอ่ืน ที่เก่ียวข้อง 
 

2.  ขอบเขต 
 วิธีดําเนินการมาตรฐานครอบคลุมการจัดการกับเอกสารทุกข้ันตอน  รวมถึงการแจกจ่ายและการเก็บ
รักษาเอกสาร ได้แก่ โครงร่างการวิจัย  รายงานที่ส่งเข้ามาถึงคณะกรรมการ รายงานหรือบันทึกของคณะกรรมการ 
และเอกสารที่เก่ียวข้อง 
 

3.  ความรับผิดชอบ 
 การรักษาความลับของโครงร่างการวิจัย เอกสารของคณะกรรมการ และเอกสารที่เก่ียวข้อง เป็นสิ่งที่
กรรมการและเจ้าหน้าที่สํานักงานกรรมการทุกคนต้องตระหนักและเคร่งครัดในการปฏิบัติตามคําสัญญาในเอกสาร
เพื่อการรักษาความลับ 
 

4.  แผนภูมิขั้นตอน 
ข้ันตอน การดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 การเข้าถึงเอกสาร 
 

คณะกรรมการ และเจ้าหน้าทีส่าํนักงานคณะกรรมการ 

2 การจัดแบ่งประเภทของเอกสาร 
 

คณะกรรมการ และเจ้าหน้าทีส่าํนักงานคณะกรรมการ 

3 การทําสาํเนาเอกสาร 
 

คณะกรรมการ และเจ้าหน้าทีส่าํนักงานคณะกรรมการ 

4 แบบบนัทึกการทาํสําเนาเอกสาร คณะกรรมการ และเจ้าหน้าทีส่าํนักงานคณะกรรมการ 
 

5.  หลักการปฏิบัติ 
 5.1 การเข้าถึงเอกสาร 

� กรรมการและเจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการต้องอ่าน เข้าใจ และยอมรับในข้อปฏิบัติต่อไปนี้ 
- ลงนามในเอกสารการรักษาความลับ (แบบ HF03-01) ก่อนเร่ิมการปฏิบัติงาน 
- สามารถเข้าถึงเอกสารทุกชนิดของสํานักงานคณะกรรมการ 
- สามารถร้องขอเพื่อนําต้นฉบับและสําเนาของเอกสารของสํานักงานคณะกรรมการไปใช้ 

 เพื่องานของคณะกรรมการ 
 

5.2 การจัดแบ่งประเภทของเอกสารที่ต้องการรักษาความลับ  แบ่งได้ดังนี้ 
� โครงร่างการวิจัยและเอกสารที่เก่ียวข้อง ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูล เอกสารให้ความยินยอม ความเห็น

ของที่ปรึกษา   
� เอกสารของคณะกรรมการ ได้แก่ รายงานประชุม ผลการพิจารณา คําแนะนําของคณะกรรมการ    
� บันทึกและเอกสารติดต่อ ได้แก่ บันทึกของคณะกรรมการที่ติดต่อกับผู้ วิจัย ผู้สนับสนุน 

แหล่งทุน อาสาสมัคร ที่ปรึกษา ผู้ตรวจเยี่ยม   
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 5.3 การสําเนาเอกสารที่ต้องรักษาความลับ 
5.3.1  การขอสําเนาเอกสารโดยคณะกรรมการ 

� การสําเนาเอกสารที่ต้องรักษาความลับทุกประเภทจะทําได้ เม่ือนําไปใช้ในงานของ
คณะกรรมการเท่านั้น 

� กรรมการเท่านั้นที่สามารถร้องขอเพื่อสําเนาเอกสารที่ต้องรักษาความลับ 
� เฉพาะเจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการที่สามารถดําเนินการสําเนาเอกสารเม่ือกรรมการร้องขอ 
� การขอสําเนาเอกสารที่ต้องการรักษาความลับโดยคณะกรรมการต้องบันทึกในสมุดบันทึก

หลักฐานการสําเนาเอกสาร และแบบบันทึกการทําสําเนาเอกสาร  (แบบ HF23-02) ซ่ึงเก็บไว้กับเอกสารต้นฉบับ 
5.3.2  การขอสําเนาเอกสารโดยบุคคลอ่ืน 

� การขอสําเนาเอกสารที่ต้องรักษาความลับโดยบุคคลอ่ืน นอกจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่
สํานักงานคณะกรรมการ ต้องได้รับอนุญาตจากประธาน  และผู้ร้องขอต้องลงนามในเอกสารการรักษาความลับ 

� การขอสําเนาเอกสารที่ต้องการรักษาความลับโดยบุคคลอ่ืน ต้องบันทึกในสมุดบันทึก 
 หลักฐานการทําสําเนาเอกสารและแบบบันทึกการทําสําเนาเอกสาร (แบบ HF23-02) ซ่ึงเก็บไว้กับเอกสารต้นฉบับ 
 

5.3.3 สมุดบันทึกหลักฐานการสําเนาเอกสาร 
� ต้องเก็บไว้ที่สํานักงานคณะกรรมการ 
� ต้องประกอบด้วยชื่อและการลงนามของผู้รับสําเนาเอกสาร  ชื่อผู้ทําสําเนาเอกสาร จํานวน 

สําเนาเอกสาร วันที่ ที่ทําสําเนาเอกสาร  และวัตถุประสงค์ในการขอสําเนา 
 5.4  แบบบันทึกการทําสําเนาเอกสาร 

� ต้องเก็บไว้กับเอกสารต้นฉบับ 
� แบบบันทึกการทําสําเนาเอกสาร  ไม่ใช่เอกสารที่ต้องรักษาความลับ และสามารถขอตรวจสอบได้ 

6.  คํานิยาม 
 เอกสาร   เอกสารที่มีข้อมูลบันทึกในกระดาษ โทรสาร ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (เช่น อีเมล์ เทป วีดีโอ ซีดี) 
7.  ภาคผนวก 
 แบบ  HF03-01  เอกสารการรักษาความลับ   
 แบบ  HF23-01  แบบรายงานขอค้นเอกสารโครงการวิจัย   
 แบบ  HF23-02  แบบบันทึกการทําสําเนาเอกสาร   
 

8.  เอกสารอ้างอิง   
8.1  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. วิธีดําเนินการมาตรฐานของคณะอนุกรรมการจริยธรรม

การวิจัยในคนมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ชุดที่ 1 คณะแพทยศาสตร์ ฉบับที่  2  พ.ศ. 2553. 
8.2  ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย. แนวทางจริยธรรมการทําวิจัยในคนแห่งชาติ. พ.ศ. 2550.  
8.3  สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์. วิธีดําเนินการมาตรฐานของคณะกรรมการพิจารณาการ

ศึกษาวิจัยในคน. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข. 2553. 
8.4  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. แนวทางการดําเนินงานมาตรฐานของคณะกรรมการจริยธรรม

การวิจัยในคน สาขาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2553. 
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       ใบสรุปการจัดทําวิธีดําเนินการมาตรฐาน 
 

 ฉบับที่ 1 ฉบับที่ 2 
เตรียมโดย คณะกรรมการพัฒนาวชิาการด้านจริยธรรม     

การวิจัยกรมอนามัย ประจาํปงีบประมาณ 2554 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย 

วันที่  4 กุมภาพันธ-์12 พฤษภาคม 2554 18 กันยายน-29 ตุลาคม 2555 
ทบทวนโดย  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย 
วันที่ทบทวน กรกฎาคม- 12 ตุลาคม 2554 29 ตุลาคม 2555 
อนุมัติโดย นายสมยศ  ดีรัศมี นายเจษฎา โชคดาํรงสุข 
ตําแหน่ง อธิบดีกรมอนามัย อธิบดีกรมอนามัย 
วันที่อนุมัติ   24 ธันวาคม 2555 
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          สารบัญ 
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6. คํานิยาม .............................................................................................................................. 124 
7. ภาคผนวก .............................................................................................................................. 124 
8. เอกสารอ้างอิง .............................................................................................................................. 124 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 123

 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย 
 

บทท่ี EC-DOH 25 
เร่ิมใช้ 24 ธ.ค. 55
หน้า 123 จาก 136 การเตรียมคู่มือการทํางาน 

Preparation of Guidelines 
 

1.  วัตถุประสงค์ 
 เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมคู่มือการทํางานสําหรับคณะกรรมการ  และเจ้าหน้าที่สํานักงาน
คณะกรรมการ 
 

2.  ขอบเขต 
� วิธีดําเนินการมาตรฐานครอบคลุมการทําคู่มือการทํางานของสํานักงานคณะกรรมการ 
� การทํางานของคณะกรรมการต้องเป็นไปตามแนวทางที่กําหนดไว้ในวิธีดําเนินการมาตรฐาน 

แต่เนื่องจากหลักการปฏิบัติในวิธีดําเนินการมาตรฐานเป็นเพียงกรอบของแนวทางปฏิบัติ จึงจําเป็นต้องมีการสร้าง
คู่มือการทํางานซ่ึงประกอบด้วยข้ันตอนการทํางานอย่างละเอียด  นอกจากนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมวิธีดําเนินการ
มาตรฐานต้องผ่านข้ันตอนต่างๆ  หลายข้ันตอน  รวมทั้งต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรม
อนามัย (ดูในบทที่ 1 การสร้างวิธีดําเนินการมาตรฐาน)  การแก้ไขเพิ่มเติมคู่มือการทํางานสามารถทําได้ง่ายและ
สะดวกกว่า แต่ต้องไม่ขัดต่อแนวทางที่กําหนดในวิธีดําเนินการมาตรฐาน 
 

3.  ความรับผิดชอบ 
 กรรมการและเลขานุการมีหน้าที่มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการสร้างคู่มือการทํางาน 

 

4.  แผนภูมิขั้นตอน 
ข้ันตอน การดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 จํานวนหัวข้อของคู่มือการทํางาน กรรมการและเลขานุการ 

2 โครงสร้างของคู่มือการทํางาน กรรมการและเลขานุการ 

3 พิจารณาเพื่อขออนุมัติ คณะกรรมการ 

4 การใช้คู่มือการทํางาน คณะกรรมการ และเจ้าหน้าทีส่าํนักงานคณะกรรมการ 

5 แจกจ่ายคู่มือการทํางาน 
 

กรรมการและเลขานุการ 
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5.  หลักการปฏิบัติ 
 5.1 จํานวนหัวข้อของคู่มือการทํางาน 

� หัวข้อคู่มือการทํางาน ต้องอ้างอิงจากวิธีดําเนินการมาตรฐาน 
� ลําดับหมายเลขของคู่มือการทํางาน ให้ใช้รหัส HG01 ถึง HG99 
� ระบุปีข้างหลังรหัส เช่น คู่มือการทํางานฉบับที่ 1 ของปี 2555 ให้ใช้หมายเลข ฉบับที่ 1.0/2555 
� ลําดับฉบับของคู่มือการทํางาน ให้ใช้หมายเลข เช่น ฉบับที่ 1.0    
� การเปลี่ยนแปลงคู่มือการทํางานเพียงเล็กน้อย ให้เปลี่ยนหมายเลขฉบับที่ 0.1  เป็นฉบับที่  1.1    
� การเปลี่ยนแปลงคู่มือการทํางานในส่วนสําคัญให้เปลี่ยนหมายเลขฉบับ เช่น เปลี่ยนจาก 1.0  เป็น 2.0   

 

 5.2  โครงสร้างของคู่มือการทํางาน  มีส่วนประกอบอย่างน้อย 3 ส่วน ได้แก่  ชื่อหัวข้อ ฉบับที่ เนื้อหา อาจมี
เอกสารอ้างอิงหรือภาคผนวก    

 

 5.3 การพิจารณาเพ่ืออนุมัติ 
 คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาและแก้ไขปรับปรุงเพื่ออนุมัติ 
 

 5.4 การใช้คู่มือการทํางาน 
คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการต้องอ่านและเข้าใจในคู่มือการทํางาน 
 

 5.5 การแจกจ่ายคู่มือการทํางาน 
คู่มือการทํางานไม่ใช่เอกสารที่ต้องรักษาความลับสามารถแจกจ่ายสําเนาให้ผู้วิจัยหรือบุคคลอ่ืนได้ 
 

6.  คํานิยาม 
 คู่มือการทํางาน วิธีการทํางานที่สอดคล้องกับวิธีดําเนินการมาตรฐาน  สามารถนําไปปฏิบัติจริง   
 (Guideline) และก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงาน   
 

7.  ภาคผนวก 
 คู่มือจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย ปีงบประมาณ 2555 

 

8.  เอกสารอ้างอิง   
 8.1  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. วิธีดําเนินการมาตรฐานของคณะอนุกรรมการ

จริยธรรมการวิจัยในคนมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ชุดที่ 1 คณะแพทยศาสตร์ ฉบับที่  2  พ.ศ. 2553. 
 8.2  ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย. แนวทางจริยธรรมการทําวิจัยในคนแห่งชาติ. 

พ.ศ. 2550.  
 8.3  สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์. วิธีดําเนินการมาตรฐานของคณะกรรมการพิจารณา

การศึกษาวิจัยในคน. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข. 2553. 
 8.4  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. แนวทางการดําเนินงานมาตรฐานของคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจัยในคน สาขาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2553. 
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        ใบสรุปการจัดทําวิธีดําเนินการมาตรฐาน 
 

 ฉบับที่ 1 ฉบับที่ 2 
เตรียมโดย คณะกรรมการพัฒนาวชิาการด้านจริยธรรม     

การวิจัยกรมอนามัย ประจาํปงีบประมาณ 2554 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย 

วันที่  4 กุมภาพันธ-์12 พฤษภาคม 2554 18 กันยายน-29 ตุลาคม 2555 
ทบทวนโดย  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย 
วันที่ทบทวน กรกฎาคม- 12 ตุลาคม 2554 29 ตุลาคม 2555 
อนุมัติโดย นายสมยศ  ดีรัศมี นายเจษฎา โชคดาํรงสุข 
ตําแหน่ง อธิบดีกรมอนามัย อธิบดีกรมอนามัย 
วันที่อนุมัติ   24 ธันวาคม 2555 
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         สารบัญ 
 

ลําดับเร่ือง                 หน้า 
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1.  วัตถุประสงค์ 
 เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมรับการตรวจสอบการทํางานของคณะกรรมการ 
 

2.  ขอบเขต 
 วิธีดําเนินการมาตรฐานครอบคลุมการเตรียมตัวของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ทุกคนของสํานักงาน
คณะกรรมการ เพื่อรับการตรวจสอบ 
 

3.  ความรับผิดชอบ 
 คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการต้องปฏิบัติงานตามแนวทางที่ระบุในวิธีดําเนินการ
มาตรฐาน และเตรียมพร้อมในการตอบคําถามของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

4.  แผนภูมิขั้นตอน 
ข้ันตอน การดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 รับแจ้งเร่ืองการตรวจสอบ 

 

ประธาน 

2 เตรียมรับการตรวจสอบ 

 

คณะกรรมการและเจ้าหนา้ที่สาํนักงานคณะกรรมการ 

3 ต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

คณะกรรมการและเจ้าหนา้ที่สาํนักงานคณะกรรมการ 

4 ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง  

 

คณะกรรมการและเจ้าหนา้ที่สาํนักงานคณะกรรมการ 

5 การเก็บรักษารายงานสรุปผลการ กรรมการและเลขานุการ 
 

5.  หลักการปฏิบัติ 
 5.1 รับแจ้งการตรวจสอบ 

� ประธานรับทราบกําหนดการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
� ทําหนังสือแจ้ งอธิบดีผ่ านคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัยเพื่ อขออนุ มัติ รับ 

 การตรวจสอบ 
� ประธานแจ้งให้กรรมการและเลขานุการทราบ 
� ประธานมอบหมายให้กรรมการ และเจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการ เตรียมพร้อมรับ 

 การตรวจสอบ 
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5.2   เตรียมรับการตรวจสอบ 
� ศึกษารายการเตรียมรับการตรวจสอบ  (แบบ HF 26-01) 
� ดําเนินการตามรายการเตรียมรับการตรวจสอบ 
� อ่านทบทวนวิธีดําเนินการมาตรฐาน 
� ตรวจสอบว่าเอกสารต่าง ๆ ได้รับการเก็บรักษาในที่ที่เหมาะสม 
� ตรวจสอบความครบถ้วนของแฟ้มเอกสารโครงการวิจัย 
� เตรียมห้องประชุมและสิ่งอุปกรณ์ที่ต้องใช้ 
� แจ้ งวัน เวลาของการตรวจสอบ พ ร้อมทั้ งนัดหมายกรรมการและเจ้ าหน้ าที่ สํ านักงาน 

คณะกรรมการ  ให้เข้าร่วมในการตรวจสอบ 
 

5.3   ต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบ 
� ประธาน ต้อนรับและนําคณะกรรมการตรวจสอบมายังห้องประชุมที่เตรียมไว้ 
� กรรมการ  และเจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการ  เข้าร่วมในการประชุม 
� เร่ิมการประชุม โดยคณะกรรมการตรวจสอบแจ้งวัตถุประสงค์  และระบุสิ่งที่ต้องการตรวจสอบ 
� ประธาน  กรรมการ  กรรมการและเลขานุการ และเจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการ ตอบคําถาม 

ของคณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยความสุภาพชัดเจนและตรงตามที่ปฏิบัติจริง 
� ค้นหาและจัดเตรียมข้อมูลหรือเอกสารที่กรรมการตรวจสอบร้องขอ 
� กรรมการและเลขานุการจดบันทึกคําวิจารณ์และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

   5.4  การปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง 
� กรรมการและเลขานุการ นําเสนอรายงานสรุปผลการตรวจสอบในที่ประชุมคณะกรรมการ  
� ประธานดําเนินการอภิปรายเพื่อหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง 
� ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 
� สรุปผลการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง นําเสนอต่ออธิบดีโดยผ่านคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย 

 กรมอนามัย  
 

5.5  การเก็บรักษารายงานสรุปผลการตรวจสอบ 
� เก็บรักษารายงานสรุปผลการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบในแฟ้ม “การตรวจสอบ” 
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6.  คํานิยาม 
 การตรวจสอบ  การประเมินการทํางานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนอย่างเป็น
 (Audit)   ระบบเพื่อตรวจสอบว่าการพิจารณาอนุมัติโครงร่างการวิจัยเป็นไปอย่างถูกต้อง
    ตรงตามวิธีดําเนินการมาตรฐานที่กําหนด และเป็นไปตามหลักจริยธรรม เช่น 
    การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดีของ International Conference on 
    Harmonization Good  Clinical  Practice  (ICH GCP) 
        คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการที่มีสิทธิและอํานาจหน้าที่ในการตรวจสอบการพิจารณาด้าน 
    จริยธรรมเก่ียวกับโครงการวิจัย ได้แก่ คณะกรรมการผู้ให้ทุนวิจัย หรือองค์กรที่
    มีหน้าที่กํากับดูแล 
 

7.  ภาคผนวก 
 แบบ HF26-01  รายการการเตรียมรับการตรวจสอบ   

 

8.  เอกสารอ้างอิง   
 8.1  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. วิธีดําเนินการมาตรฐานของคณะอนุกรรมการ

จริยธรรมการวิจัยในคนมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ชุดที่ 1 คณะแพทยศาสตร์ ฉบับที่  2  พ.ศ. 2553. 
 8.2  ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย. แนวทางจริยธรรมการทําวิจัยในคนแห่งชาติ. พ.ศ. 

2550.  
 8.3  สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์. วิธีดําเนินการมาตรฐานของคณะกรรมการพิจารณา

การศึกษาวิจัยในคน. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข. 2553. 
 8.4  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. แนวทางการดําเนินงานมาตรฐานของคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจัยในคน สาขาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2553. 
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     ใบสรุปการจัดทําวิธีดําเนินการมาตรฐาน 
 

 ฉบับที่ 1 ฉบับที่ 2 
เตรียมโดย คณะกรรมการพัฒนาวชิาการด้านจริยธรรม     

การวิจัยกรมอนามัย ประจาํปงีบประมาณ 2554 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย 

วันที่  4 กุมภาพันธ-์12 พฤษภาคม 2554 18 กันยายน-29 ตุลาคม 2555 
ทบทวนโดย  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย 
วันที่ทบทวน กรกฎาคม- 12 ตุลาคม 2554 29 ตุลาคม 2555 
อนุมัติโดย นายสมยศ  ดีรัศมี นายเจษฎา โชคดาํรงสุข 
ตําแหน่ง อธิบดีกรมอนามัย อธิบดีกรมอนามัย 
วันที่อนุมัติ   24 ธันวาคม 2555 
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1.  วัตถุประสงค์ 
 เพื่อช่วยการบริหารจัดการแผนการประชุม (Meeting agenda) และรายงานการประชุม (Minutes)  

ตั้งแต่การเตรียม แจกจ่าย บันทึก ตรวจสอบ และเตรียมบันทึกต่าง ๆ ของคณะกรรมการ 
 

2.  ขอบเขต 
 วิธีดําเนินการมาตรฐานครอบคลุมทุกข้ันตอนของการบริหารจัดการเอกสารที่เก่ียวข้องกับการประชุม

คณะกรรมการ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ข้ันตอน คือ ก่อนการประชุม ระหว่างการประชุม และหลังการประชุม 
 

3.  ความรับผิดชอบ 
� กรรมการและเลขานุการมีหน้าที่ควบคุมคุณภาพและความถูกต้องของรายงานการประชุมเม่ือการ

ประชุมคณะกรรมการสิ้นสุดลง 
� รายงานการประชุมต้องผ่านการทบทวนของกรรมการและเลขานุการ 

 

4.  แผนภูมิขั้นตอน 
ข้ันตอน การดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 ก่อนการประชุม   เจ้าหน้าที่สาํนักงานคณะกรรมการ 

2 ระหว่างการประชุม  คณะกรรมการและประธาน 

3 ภายหลังการประชุม  กรรมการและเลขานุการ 

4 การเตรียมรายงานการประชุม เจ้าหน้าที่สาํนักงานคณะกรรมการ และกรรมการและเลขานุการ 
 

5.  หลักการปฏิบัติ 
 5.1 ก่อนการประชุม 

5.1.1  เจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการ และกรรมการและเลขานุการตรวจสอบความครบถ้วนของโครง
ร่างการวิจัยที่ส่งเข้าพิจารณาคร้ังแรก  และประสานกับผู้วิจัยเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมหากมีข้อมูลไม่ครบถ้วน 

5.1.2  กรรมการและเลขานุการพิจารณาโครงร่างการวิจัยและจัดเอกสารที่จะนําเข้าที่ประชุม ได้แก่ 
� โครงร่างการวิจัยที่ส่งเข้าพิจารณาคร้ังแรก (Initial review) 
� โครงร่างการวิจัยที่ส่งเข้าพิจารณาใหม่ (Resubmission  after initial review) 
� โครงร่างการวิจัยที่ได้รับการพิจารณาแบบเร่งด่วน (Expedited review) 
� ส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัย (Protocol amendment) 
� รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (Adverse event) 
� รายงานความก้าวหน้าของการวิจัย (Continuing review report) 
� รายงานสรุปผลการวิจัย (Final report) 
� รายงานการไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดของผู้วิจัย (Non-Compliance/protocol violation) 
� รายงานการตรวจเยี่ยมเพื่อกํากับดูแลการวิจัย (Report of site monitoring visit) 
� รายงานการระงับโครงการวิจัยชั่วคราว (Suspension) หรือยุติก่อนกําหนด(Termination) 
� เอกสารอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
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5.1.3  การมอบหมายให้กรรมการ เพื่อทบทวน 
          ประธานหรือกรรมการและเลขานุการมอบหมายให้กรรมการทบทวนโครงร่างการวิจัย โดยให้
เป็นไปตามข้อกําหนดของการพิจารณาโครงร่างการวิจัย 

5.1.4  การเตรียมเอกสารเพื่อการประชุม 
� เตรียมแผนการประชุม  (แบบ HF27-02) 
� เตรียมโครงร่างการวิจัยที่ส่งเข้ามาเพื่อการพิจารณาคร้ังแรก โดยโครงร่างการวิจัยที่ส่ง 

 ภายในวันที่ 25 ของเดือนและผ่านการตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล จะได้รับการบรรจุในระเบียบวาระการ
ประชุม ในเดือนถัดไป 

� เตรียมโครงร่างการวิจัยที่จะนําเข้าพิจารณา  
� เตรียมบันทึกเชิญกรรมการ   
� จัดส่งบันทึก/หนังสือเชิญประชุม  ระเบียบวาระการประชุม  โครงร่างการวิจัย  แนวทางการ

ทบทวนและนําเสนอโครงร่างการวิจัย  ให้กรรมการก่อนการประชุมอย่างน้อย 7 วันปฏิทิน  กรรมการที่ไม่สามารถ
เข้าร่วมประชุมได้ ต้องแจ้งกรรมการและเลขานุการ พร้อมส่งเอกสารทั้งหมดกลับมาที่สํานักงานคณะกรรมการ 

� เอกสารทุกฉบับที่ต้องรักษาความลับ (ดู EC-DOH ฉบับที่ 1.0 เร่ืองการดํารงไว้ซ่ึงการรักษา 
ความลับ) ที่ส่งให้คณะกรรมการหรือที่ปรึกษา ต้องเป็นเอกสาร “ลับ” 

� เจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการเตรียมพิมพ์โครงร่างรายงานการประชุมตามลําดับที่ 
กําหนดในแผนการประชุม 

5.1.5  การเตรียมการประชุม 
                     เจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการ  จัดเตรียมห้องประชุมและอุปกรณ์ต่าง ๆ  ให้พร้อมใช้ในวัน
ประชุมคณะกรรมการ 
 

 5.2 ระหว่างการประชุม 
� เม่ือเร่ิมการประชุม ประธานสอบถามที่ประชุมว่า มีกรรมการท่านใดมีส่วนได้ส่วนเสียกับ 

  โครงร่างการวิจัยที่เข้ารับการพิจารณาในคร้ังนี้บ้าง  
� ประธานดํา เนินการประชุมตามลําดับของแผนการประชุมแต่อาจสลับเ ร่ืองหรือหัวข้อ 

การประชุมได้ตามความเหมาะสม 
� คณะกรรมการร่วมทบทวน แก้ไข และรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการคร้ังที่ผ่านมา 
� เจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการบันทึกการอภิปรายและผลการตัดสินของคณะกรรมการ 

ลงในโครงร่างรายงานการประชุมของเดือนนั้น ๆ 
 

 5.3 ภายหลังการประชุม 
� ภายหลังการประชุม กรรมการและเลขานุการตรวจสอบคุณภาพและความถูกต้องของรายงานการ

ประชุม 
� เจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการเตรียมสําเนารายงานการประชุมเพื่อแจกจ่ายคณะกรรมการใน

การประชุมคร้ังต่อไป 
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 5.4 การเตรียมรายงานการประชุม 
 5.4.1  หลักการเขียนรายงานการประชุม 

� ใช้แบบรายงานการประชุม (แบบ HF27-03) 
� บันทึกการอภิปรายหรือผลการพิจารณาของคณะกรรมการอย่างถูกต้อง ครบถ้วนด้วยภาษา

เขียนที่อ่านเข้าใจง่าย 
� มีการตรวจสอบความถูกต้องของตัวสะกดและไวยากรณ์ในรายงานการประชุม 

 

 5.4.2  ส่วนประกอบของรายงานการประชุม 
� บันทึกรายงานการประชุม ควรประกอบด้วย  
- วันที่  เวลา สถานที่ ของการประชุม 
- ชื่อประธานของการประชุม 
- ชื่อกรรมการฯที่เข้าร่วมการประชุม 
- ชื่อกรรมการฯที่ลาการประชุม 
- ชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
- หัวข้อตามแผนการประชุม 
- ชื่อผู้บันทึกรายงานการประชุม  และผู้ตรวจรายงานการประชุม 

� ส่วนประกอบของการพิจารณาโครงร่างการวิจัยคร้ังแรกหรือที่ส่งเข้าพิจารณาใหม่ 
- รหัสของโครงร่างการวิจัย (Protocol number) และชื่อโครงการวิจัย 
- ชื่อผู้วิจัย 
- ผู้ให้ทุนวิจัย  (Sponsor) 
- ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯและผู้ทบทวนโครงร่างการวิจัยใน 2 ส่วน คือ โครงร่าง

การวิจัย  และเอกสารการให้ความยินยอม 
- ผลการพิจารณา และกําหนดการส่งรายงานความก้าวหน้าของการวิจัยกรณีมีมติอนุมัติ 

� ส่วนประกอบของการพิจารณาโครงร่างการวิจัยแบบย่อ  (Expedited review) 
- รหัสของโครงร่างการวิจัย  (Protocol number) และชื่อโครงการวิจัย 
- ชื่อผู้วิจัย 
- ผู้ให้ทุนวิจัย  (Sponsor) 
- ผลการพิจารณา 

� ส่วนประกอบของการพิจารณาส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัย (Amendment) 
- รหัสของโครงร่างการวิจัย (Protocol number) และชื่อโครงการวิจัย 
- ชื่อผู้วิจัย 
- สรุปส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัย 
- ผลการพิจารณา 
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� ส่วนประกอบของการพิจารณารายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (Adverse event) 
- รหัสของโครงร่างการวิจัย  (Protocol number) และชื่อโครงการวิจัย 
- ชื่อผู้วิจัย 
- สรุปรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรงที่อาจเก่ียวข้อง น่าจะเก่ียวข้อง หรือ

เก่ียวข้องแน่นอน กับโครงการวิจัย  หรือที่ไม่คาดคิดมาก่อน) 
- ผลการตัดสินของคณะกรรมการ เพื่อดําเนินการต่อไป 

� ส่วนประกอบของการพิจารณารายงานความก้าวหน้าของการวิจัย (Continuing review) 
- รหัสของโครงร่างการวิจัย (Protocol number) และชื่อโครงการวิจัย 
- ชื่อผู้วิจัย 
- ผลการพิจารณา 
- ในกรณีที่อนุมัติต่อเนื่อง ต้องระบุระยะเวลาของการอนุมัติ 
- ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 
- ส่วนประกอบของการพิจารณารายงานเม่ือวิจัยเสร็จ (Final report) 
- ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ คือ รับทราบ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติม (ถ้ามี) 

� ส่วนประกอบของการไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนด (Non-compliance, protocol violation) 
- รหัสของโครงร่างการวิจัย (Protocol number) และชื่อโครงการวิจัย 
- ชื่อผู้วิจัย 
- ผู้ให้ทุนวิจัย (Sponsor) 
- ผลการตัดสินของคณะกรรมการ เพื่อดําเนินการต่อไป 

� ส่วนประกอบของรายงานผลการตรวจเยี่ยมเพื่อกํากับดูแลการวิจัย (Site visit monitoring) 
- รหัสของโครงร่างการวิจัย  (Protocol number) และชื่อโครงการวิจัย 
- ชื่อผู้วิจัย 
- ผู้ให้ทุนวิจัย (Sponsor) 
- วันที่  ของการตรวจเยี่ยม 
- ผลการพิจารณา 

� ส่วนประกอบของการระงับโครงการวิจัยชั่วคราว (Suspension) หรือการยุติโครงการวิจัย
ก่อนกําหนด (Termination) 

- รหัสของโครงร่างการวิจัย  (Protocol number) และชื่อโครงการวิจัย 
- ชื่อผู้วิจัย 
- ผู้ให้ทุนวิจัย (Sponsor) 
- เหตุผลของการระงับโครงการวิจัยชั่วคราวหรือการยุติโครงการวิจัยก่อนกําหนด 

 

 5.4.3  การเก็บรายงานการประชุม 
 รายงานการประชุมถือเป็นเอกสารที่ต้องรักษาความลับ และต้องรวบรวมเก็บไว้ในห้องเก็บ

เอกสารที่จํากัดผู้เข้าถึงข้อมูล 
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6.  คํานิยาม 
 แผนการประชุม  เอกสารบันทึกเร่ืองที่จะนําเสนอหรือพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการ 
 (Agenda)  ตามลําดับ 
 รายงานการประชุม เอกสารบันทึกในการประชุมคณะกรรมการ แต่ละคร้ัง    
 (Minutes)              
 

7.  ภาคผนวก 
           แบบ HF27-01      จดหมายเชิญประชุม 
 แบบ HF27-02   ระเบียบวาระการประชุม  
 แบบ HF27-03  แบบรายงานการประชุม    
 

 

8.  เอกสารอ้างอิง   
 8.1  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. วิธีดําเนินการมาตรฐานของคณะอนุกรรมการ

จริยธรรมการวิจัยในคนมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ชุดที่ 1 คณะแพทยศาสตร์ ฉบับที่  2  พ.ศ. 2553. 
 8.2  ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย. แนวทางจริยธรรมการทําวิจัยในคนแห่งชาติ. 

พ.ศ. 2550.  
 8.3  สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์. วิธีดําเนินการมาตรฐานของคณะกรรมการพิจารณา

การศึกษาวิจัยในคน. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข. 2553. 
 8.4  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. แนวทางการดําเนินงานมาตรฐานของคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจัยในคน สาขาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2553. 
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ภาคผนวก 
เอกสารและแบบสําหรบัคณะกรรมการ/สํานักงาน 
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รายการวิธีดําเนินการมาตรฐาน 

  

บทที ่
No. 

ชื่อบท 
SOPs 

รหัส 
Code 

ฉบับ วันที่
เร่ิมใช้ 

1 การสร้างวิธีดาํเนินการมาตรฐาน 
Preparation  of  Standard  Operating  Procedures  (SOPs) 

EC-DOH 01 1.0  

2 โครงสร้าง องค์ประกอบ และบทบาทหน้าที่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย  
Constituting an Ethics  Committee 

EC-DOH 02 1.0  

3 เอกสารการรักษาความลับ 
Confidentiality  Agreement 

EC-DOH 03 1.0  

4 การมีส่วนได้ส่วนเสีย 
Conflict  of  Interest 

EC-DOH 04 1.0  

5 การอบรมคณะกรรมการและบคุลากร 
Training  EC Member  and  Personnel   

EC-DOH 05 1.0  

6 การเลือกที่ปรึกษาอิสระ 
Selection  of  Independent  Consultant 

EC-DOH 06 1.0  

7 การบริหารจัดการโครงการวิจัยที่ส่งเข้ามา 
Management  of  Research Protocol  Submission 

EC-DOH 07 1.0  

8 แนวทางการทบทวนโครงการวิจัย และการใช้แบบประเมิน 
Review and Use of Assessment Form 

EC-DOH 08 1.0  

9 การพิจารณาโครงการวิจัย คร้ังแรก 
Initial  Review  of  Research  Protocol 

EC-DOH 09 1.0  

10 การพิจารณาโครงการวิจัย แบบเร่งด่วน 
Expedited  Review of Research Protocol 

EC-DOH 10 1.0  

11 การพิจารณาโครงการวิจัย ที่สง่กลับเข้ามาภายหลงัการปรับปรุงแก้ไข 
Review  of  Resubmitted  Research Protocol 

EC-DOH 11 1.0  

12 การพิจารณาสว่นแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย  
Review  of  Research Protocol  Amendment 

EC-DOH 12 1.0  

13 การพิจารณารายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย 
Continuing  Review  of  Research Protocol 

EC-DOH 13 1.0  

14 การพิจารณารายงานการยุติโครงการวิจัยก่อนกําหนด 
Review  of  Study  Termination 

EC-DOH 14 1.0  

15 การพิจารณารายงานสรุปเม่ือการวิจัยเสร็จสิ้น 
Review  of  Final  Report 

EC-DOH 15 1.0  

16 การประชุมกรณีพิเศษ 
Extra  Meeting 

EC-DOH 16 1.0  

17 การตอบสนองการร้องเรียนของอาสาสมัคร 
Response  to  Research  Participants’  Requests 

EC-DOH 17 1.0  

18 การพิจารณารายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ EC-DOH 18 1.0  

HF01-01 
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บทที ่
No. 

ชื่อบท 
SOPs 

รหัส 
Code 

ฉบับ วันที่
เร่ิมใช้ 

Review  of  Adverse  Event  Report 
19 การติดต่อสื่อสาร 

Communication  Record 
EC-DOH 19 1.0  

20 การตรวจเยี่ยมเพื่อกํากับดูแลการวิจัย 
Site  Monitoring  Visit 

EC-DOH 20 1.0  

21 การไม่ปฏิบัตติามข้อกําหนด 
Non-Compliance/Protocol  Violation 

EC-DOH 21 1.0  

22 การบริหารจัดการเอกสารโครงการวิจัยที่กําลังดําเนนิการ 
Maintenance  of  Active  Study  Files 

EC-DOH 22 1.0  

23 การเก็บและค้นเอกสารโครงการวิจัย 
Archives  and  Retrieval  of  Documents 

EC-DOH 23 1.0  

24 การดํารงไว้ซึ่งการรักษาความลบั 
Maintenance  of  Confidentiality 

EC-DOH 24 1.0  

25 การเตรียมคู่มือการทํางาน 
Preparation  of  Guidelines 

EC-DOH 25 1.0  

26 การตรวจสอบคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย 
  Auditing  the  EC 

EC-DOH 26 1.0  

27 การเตรียมแผนการประชุมและรายงานการประชุม 
Meeting  Agenda  and  Minute Preparation 

EC-DOH 27 1.0  
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย 
 

บทท่ี  EC-DOH  
เร่ิมใช้  
หน้า      จาก  ชื่อบท.............................(ภาษาไทย).................................. 

              ............................(ภาษาอังกฤษ).............................. 

 

          ใบสรุปการจัดทําวิธดีาํเนินการมาตรฐาน 
 

 ฉบับที่ 1 ฉบับที่ 2 
เตรียมโดย   
วันที่    
ทบทวนโดย    
วันที่ทบทวน   
อนุมัติโดย   
ตําแหน่ง   
วันที่อนุมัติ    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

HF01-02 
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย 
 

บทท่ี  EC-DOH  
เร่ิมใช้  
หน้า    จาก  ชื่อบท.............................(ภาษาไทย).................................. 

       ............................(ภาษาอังกฤษ).............................. 

 

                         สารบัญ 
 

ลําดับเร่ือง                หน้า
                    

1. วัตถุประสงค์ ..................................................................................................................................  
2. ขอบเขต ..................................................................................................................................  
3. ความรับผิดชอบ ..................................................................................................................................  
4. แผนภูมิข้ันตอน ..................................................................................................................................  
5. หลักการปฏิบัติ ..................................................................................................................................  
 5.1    
 5.2    
 5.3    
 5.4    
 5.5    
 5.6    
 5.7    
 5.8    
 5.9    
 5.10    
 5.11    
6. คํานิยาม ..................................................................................................................................  
7. ภาคผนวก ..................................................................................................................................  
8. เอกสารอ้างอิง ..................................................................................................................................  
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย 
 

บทท่ี  EC-DOH  
เร่ิมใช้  
หน้า    จาก  ชื่อบท.............................(ภาษาไทย).................................. 

       ...........................(ภาษาอังกฤษ).............................. 

 

 
1. วัตถุประสงค์    
      

2.  ขอบเขต  
     

3.  ความรับผิดชอบ   
     

4.  แผนภูมิขั้นตอน   
 

ข้ันตอน การดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1   
2   
3   
4   
5   

 

5. หลักการปฏิบัติ  
 

6. คํานิยาม  
 

7.  ภาคผนวก  
     

8.  เอกสารอ้างอิง   
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สมุดการแจกจ่ายเอกสาร 

ลําดับ วันที่ ผู้รับเอกสาร ลายเซ็น EC-DOH จํานวน(ชุด) 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 
 
 
 
 

HF01-03 
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แบบบันทึกการขอเพ่ิมหรือขอแก้ไขวิธีการดําเนินการมาตรฐาน 

 
กรอกแบบฟอร์มบันทึกการขอเพิ่มวิธีการดําเนนิการมาตรฐานหรือขอแก้ไขกรณีที่มีปัญหาที่ต้องแก้ไข 
หรือเพิ่มเติม (ในระหว่างการแก้ไขให้ใช้วิธีดําเนินการมาตรฐานที่มีอยู่เดิมไปจนกวา่จะได้รับการอนุมัติ) 
  

EC-DOH 
 
ชื่อบท  

 
รายละเอียดของปัญหาหรือสิ่งที่ขาดในวิธีดําเนินการมาตรฐาน 
 
 
 
เสนอโดย : วัน เดือน ปี ที่ขอเพ่ิมหรือแก้ไข : 

 
ผู้ร่วมให้ความคิดเห็น : 
 
วิธีดําเนินการมาตรฐานสมควรแก้ไขหรือไม่?         ���� ควร                 ����  ไม่ควร 
 
หากควรเพ่ิมเติมหรือแก้ไขดําเนินการโดย : 
 
 
 
หากไม่สมควรเพ่ิมเติมหรือแก้ไข (เหตุผล) : 
 
 
วันที่วิธีดําเนินการมาตรฐานมีการแก้ไข :  

 
วันที่วิธีดําเนินการมาตรฐานไดรั้บอนุมัติ :  

 
วันที่วิธีดําเนินการมาตรฐานใหม่ 
หรือมีการแก้ไข เร่ิมมีผลบังคับ : 
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แบบประวัติการแก้ไขวิธีการดําเนินการมาตรฐาน 

 

EC-DOH ทบทวนโดย ฉบับที ่ วันที่ รายละเอียดการแก้ไข 
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หัวข้อของหลักเกณฑ์............................................................................................................................................... 
หมายเลขหลักเกณฑ์  ฉบับที่.......................................................DOH-G................................................................ 
วันที่................................................เดือน........................................................................พ.ศ................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย 

  
  
  
  
  
  
โทรศัพท์โทรศัพท์    ::  ......................................................................  
โทรสารโทรสาร    ::  ......................................................................  
EE  ––  mmaaiill    ::  ....................................................................  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

���ก�ก��� (Guideline) ������ก���ก����������ก�������ก��� ���� 
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ข้อมูลสรุปสําหรับการจัดทําหลักเกณฑ ์

 
หัวข้อของหลักเกณฑ์................................................................................................................................................. 
หมายเลขหลักเกณฑ์  ฉบับที่........................................DOH-G................................................................................. 
วันเดือนปีที่จัดพิมพ์................................................................................................................................................... 
จํานวนที่จัดพิมพ์........................................................ชุด 
ISBN : 
 
 
 
 
ผู้แต่ง : 
 
 
 
 
บรรณาธิการ : 
 
 
 
 
ผู้พิมพ์ : 
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ใบลงนามคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัยที่อ่านหลักเกณฑ ์

 
หัวข้อของหลักเกณฑ์............................................................................................................................................... 
 
หมายเลขหลักเกณฑ์  ฉบับที่...............................DOH-G....................................................................................... 
 
กรรมการรายนามพร้อมลายเซ็นต่อไปนี้ ทําหน้าที่อ่านหลักเกณฑ์ข้างตน้ 
 

 
 
 
 
 
 
 

ลําดับที ่ ชื่อ-สกุล ของกรรมการ   ลายเซ็น วัน เดือน ปี 
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ทะเบียนการแจกจ่ายหลักเกณฑ์ 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุล  
ผู้รับหลักเกณฑ ์

สังกัด หลักเกณฑ ์ 
หมายเลข 

จํานวน 
(เล่ม) 

วัน/เดือน/ป ี
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย 
กรมอนามัย 

 
 

เอกสารการรักษาความลับ 
 
 
ข้าพเจ้า........................................................................ 
 
ยอมรับในข้อตกลงที่จะไม่เปิดเผยความลับต่อผู้ อ่ืน ในเร่ืองของข้อมูลต่าง ๆ ที่ เป็นความลับ ความรู้ หรือข้อมูลใด  ๆ 
ที่เก่ียวข้องกับโครงการวิจัย รวมทั้งมติและความเห็นของที่ประชุมในการพิจารณาโครงการวิจัย 
 
 
 
ลงนาม............................................................................. 
วันที่ .............../......................................./....................... 
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Ethics Committee 
Department of Health 

 
 

Confidentiality 
 
This Agreement made on the part of the signed participant below , agree not to disclose 
to any third party any secret or confidential information, knowledge, or data regarding the 
procedures, documents, activities, or decisions of the Ethics Committee for Research in 
Human Subjects, Department of Health , Ministry of Public Health , Thailand. 
 
Name of Participant.............................................................................................................................................. 
 
Signature of the Participant............................................................................................................................... 
 
Date............................................................................................................................................................................ 
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จริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย 
 

 
เอกสารการมีส่วนได้ส่วนเสีย และความทับซ้อนกันของผลประโยชน์ของผู้วิจัย 

 
 
ข้าพเจ้า ............................................................................................................................................... 
โครงร่างการวิจัยเร่ือง ............................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................... 
 Conflict of interest  
 � ไม่มี  

 � มี  โปรดระบ ุ
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................
 Competing interest 
 � ไม่มี 
 � มี  โปรดระบ ุ
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
 
        ลงนาม.............................................................................. 
        วันที่ .............../......................................./....................... 
 

 

Conflict of interest  หมายถึง  ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชนส์่วนตน และผลประโยชนส์่วนร่วม  
  หรือความทับซ้อนกันของผลประโยชน์หรือความขัดแย้งกันของผลประโยชน ์
Competing interest  หมายถึง  ความขัดแย้งของผลประโยชน์ทีแ่ข่งขันกัน 
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รายงานการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน 
 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูล 
ส่วนที่ 1.1   
ชื่อ – สกุล............................................................................... อายุ.............ปี ตําแหน่ง............................................   
ที่ทํางาน ............................................................................................... 
ประวัติการศึกษา  
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
 

ส่วนที่ 1.2   
ชื่อเร่ือง / หลักสูตร..................................................................................................................................................... 
สาขา............................................................................................................................................................................ 
เพื่อ �  ศึกษา  �  ฝึกอบรม  �  ดูงาน 
 �  ประชุม / สัมมนา �  ปฏิบัติงานวิจัย �  ไปปฏิบัติงานในองค์กรระหว่างประเทศ 
 �  อ่ืน ๆ ระบุ................................ 
ประเทศ....................................................................................................................................................................... 
แหล่งให้ทุน / โครงการ / หน่วยงาน........................................................................................................................ 
งบประมาณ................................................................................................................................................................. 
ช่วงเวลาดูงาน..........................................................................รวมระยะเวลา.......................................................... 
คุณวุฒิ / วุฒิบัตรที่ได้รับ........................................................................................................................................... 
 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลที่ได้รับจากการดูงาน 
2.1 วัตถุประสงค์ 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
2.2 เน้ือหา 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
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.................................................................................................................................................................................. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................................................. 
2.3 ประโยชน์ที่ได้รับ 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
ส่วนที่ 3 ปัญหา / อุปสรรค 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 

ส่วนที่ 4 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
      ลงนาม............................................................... 
              (                                           ) 
 

ส่วนที่ 5 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
 
              ลงนาม............................................................... 
            (                                            ) 
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แนวทางการทบทวนและนําเสนอโครงการวิจัย  
(กรุณาส่งให้ฝ่ายเลขานุการก่อนวันประชุมอย่างน้อย 2 วัน) 

 

*************************************** 
 

โครงการวิจัยเร่ือง ......................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................... 
ผู้ดําเนนิการวิจัย ......................................................................................................................................... 
สถานทีป่ฏิบัตงิาน ......................................................................................................................................... 
ผู้ทบทวน  ......................................................................................................................................... 
วัตถุประสงค์การวิจัย ......................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................... 
ระเบียบวิธีการวิจัย (โดยย่อ)  
  ......................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................... 
ข้อพิจารณาในแง่จริยธรรม 

1. เหตุผลที่ต้องวิจัยในคน 
� เหมาะสม 
� ควรปรับปรุงดังนี ้
 ................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................... 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
� ชัดเจน เหมาะสม เปน็ไปได ้
� ควรปรับปรุงดังนี ้
 ................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................... 

3. ระเบียบวิธีการวิจัย 
3.1 การออกแบบ  
� ชัดเจน เหมาะสม สามารถบรรจลุวัตถุประสงค์ได ้
� ควรปรับปรุงดังนี ้
 ................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................... 
3.2 ประชากร  
� ชัดเจน เหมาะสม  
� ควรปรับปรุงดังนี ้
 ................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................... 

HF08-01 



 

 159

3.3 กลุ่มตัวอย่าง (การคํานวณ จํานวน การสุ่ม)  
� ชัดเจน เหมาะสม  
� ควรปรับปรุงดังนี ้
 ................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................... 
3.4 สถานท่ีศึกษา  
� ชัดเจน เหมาะสม  
� ควรปรับปรุงดังนี ้
 ................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................... 
3.5 วิธีเก็บข้อมูล  
� ชัดเจน เหมาะสม  
� ควรปรับปรุงดังนี ้
 ................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................... 
3.6 เครื่องมือ  
� ชัดเจน เหมาะสม  
� ควรปรับปรุงดังนี ้
 ................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................... 
3.7 การวิเคราะห์ข้อมูล   
� ชัดเจน เหมาะสม  
� ควรปรับปรุงดังนี ้
 ................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................  

4. ผู้วิจัย 
� มีความรู้ ความสามารถพอเพียง เหมาะสม 
� ต้องการข้อมูลเก่ียวกับผู้วิจัยเพิ่มเติม ดังนี ้
� ควรมีผู้วิจัยเพิ่มเติมในสาขา/ความเชี่ยวชาญ ดังนี ้

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

5. การดําเนินการเก่ียวกับอาสาสมัคร 
5.1 จํานวนอาสาสมัคร 

� เหมาะสม 
� ควรปรับปรุงดังนี ้

 ................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................... 
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5.2 เกณฑ์การคัดเลือกอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการ (Inclusion Criteria) 
� เหมาะสม 
� ควรปรับปรุงดังนี ้

 ................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................... 
5.3 เกณฑ์การแยกอาสาสมัครออกจากโครงการ (Exclusion Criteria) 

� เหมาะสม 
� ควรปรับปรุงดังนี ้

 ................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................... 
5.4 เกณฑ์การให้เลิกจากการศึกษา (Discontinuation Criteria) 

� เหมาะสม 
� ควรปรับปรุงดังนี ้

 ................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................... 
5.5 การคุ้มครองความปลอดภัย  

� เหมาะสม 
� ควรปรับปรุงดังนี ้

 ................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................... 
5.6 การดูแลอาสาสมัครเปราะบาง (vulnerable persons) 

� เหมาะสม 
� ควรปรับปรุงดังนี ้

 ................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................... 
5.7 การตอบแทน/ชดเชย แก่อาสาสมัคร 

� เหมาะสม 
� ควรปรับปรุงดังนี ้

 ................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................... 
5.8 คําอธิบายแก่อาสาสมัคร 

� เหมาะสม 
� ควรปรับปรุงดังนี ้

 ................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................... 
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5.9 ใบยินยอม 
� เหมาะสม 
� ควรปรับปรุงดังนี ้

 ................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................... 
5.10 ข้ันตอนและวิธีการขอความยินยอม 

� เหมาะสม 
� ควรปรับปรุงดังนี ้

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

6. ข้อเสนอแนะอ่ืน 
� เหมาะสม 
� ควรปรับปรุงดังนี ้

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

7. สรุปความเห็น สมควร 
� อนุมัติ 
� ปรับปรุงแก้ไข เพื่ออนุมัต ิ
� ปรับปรุงแก้ไข และนาํเข้าพิจารณาใหม่ 
� ไม่อนุมัติ เนื่องจาก
.................................................................................................................................................... 

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

 
      ลงชื่อ...............................................................ผู้ทบทวน 
                     (............................................................) 
      วันที่.............เดือน.................................พ.ศ.................. 
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แบบรายงานความเห็นของที่ปรึกษาคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย 
(กรุณาส่งให้ฝ่ายเลขานุการก่อนวันประชุมอย่างน้อย 2 วัน) 

 
 

ชื่อที่ปรึกษาโครงการ : เบอร์โทรศัพท์ 
E-mail 
 

รหัสโครงการวิจัย  : ผู้วิจัยหลัก : 
 
 

ชื่อโครงการวิจัย (ไทย) : 
 

ชื่อโครงการวิจัย (อังกฤษ) : 
 

1. 
 

ที่มาของโครงการวิจัย : 
� ชัดเจน     � ไม่ชัดเจน 
 

ข้อเสนอแนะ : 

2. หลักการและเหตุผล  
� ชัดเจน     � ไม่ชัดเจน 
 

ข้อเสนอแนะ : 

3. การทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง : 
� ชัดเจน     � ไม่ชัดเจน 
 

ข้อเสนอแนะ : 

4. วัตถุประสงค์  
� ชัดเจน     � ไม่ชัดเจน 
 

ข้อเสนอแนะ : 

5. การคัดเลือกอาสาสมัคร 
� เหมาะสม  � ไม่เหมาะสม 
 

ข้อเสนอแนะ : 

6. การคัดออก  
� เหมาะสม  � ไม่เหมาะสม 
 

ข้อเสนอแนะ : 

7. วิธีดําเนินการศึกษาชัดเจนเหมาะสม 
บรรลุวัตถุประสงค์ได้  
� ใช่          � ไม่ใช ่
 

ข้อเสนอแนะ : 

8. ความเสี่ยงในการเข้าร่วมโครงการ      
� มี           � ไม่ม ี
 

ข้อเสนอแนะ : 
 
 

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
� มี           � ไม่ม ี
 

ข้อเสนอแนะ : 
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สรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

� สมควรอนุมัติ 

� สมควรอนุมัติ โดยปรับปรุงแก้ไข ดังนี ้
ก. รายละเอียดโครงการ

........................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
 
ข. คําอธิบายอาสาสมัคร

.......................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
 
ค. ใบยินยอม

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

� สมควรปรับปรุงโครงการแล้วเสนอให้พิจารณาใหม่ 
� ไม่ควรอนุมัติ  
 
ลงนามที่ปรึกษาคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย  วันที่ ……….. เดือน ....................... พ.ศ. .......... 
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คําแนะนําในการส่งโครงการวิจัย                                                                        
เพ่ือขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย 

โครงการวิจัยควรประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ ต่อไปนี้ 
1.  ชื่อโครงการเป็นภาษาไทยท่ีกะทัดรัดและสื่อความหมายได้ดี  และชื่อโครงการเป็นภาษาอังกฤษท่ีมี

ความหมายตรงกับชื่อภาษาไทย 
2. ชื่อและท่ีทํางานของผู้วิจัยหลัก 
3. ชื่อท่ีอยู่ของสถาบัน/หน่วยงานท่ีส่งโครงการ และชื่อผู้บังคับบัญชาสถาบัน/หน่วยงาน  
4. โครงการฉบับย่อให้ประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ และเอกสารประกอบการพิจารณาต่างๆ ตามแบบฟอร์ม
 RF09-03/1 หรือ RF09-03/2  

5. บทนํา ประกอบด้วย 
5.1 ความเป็นมา 
5.2 เหตุผลและความจําเป็นต้องวิจัย 
5.3 ประโยชน์ท่ีจะได้จากการวิจัย 

6. วัตถุประสงค์ 
7. สถานท่ีและระยะเวลาท่ีศึกษา 
8. การวางแผนวิจัย (อาจมีไม่ครบทุกหัวข้อ) ให้ระบุ 

8.1 การออกแบบ 
8.2 ประชากรท่ีศึกษา ให้ระบุเพศ วัย ลักษณะทางเศรษฐานะ/สุขภาพ โรค/อาการเฉพาะ และ 

 จํานวน  
8.3 การคํานวณขนาดตัวอย่างและการสุ่ม  

8.8.1. แสดงสูตรและวิธีคํานวณ โดยระบุท่ีมาของสูตรและค่าท่ีใช้คํานวณว่ามาจากการศึกษา 
 อ่ืนท่ีคล้ายคลึงกัน หรือเป็นของผู้วิจัยเอง ถ้าไม่เคยมีรายงานวิจัยมาก่อนอาจศึกษา
 เบื้องต้น (pilot study) เพ่ือดูความเป็นไปได้โดยกําหนดจํานวนประชากรท่ีเหมาะสม
 สามารถทําให้เสร็จในกรอบเวลาและทรัพยากรเพ่ือคํานวณหาจํานวนประชากรท่ี 
 ต้องการในการศึกษาหลักต่อไป 
8.8.2. กรณี Randomized control trial (RCT) ให้แสดงวิธีการแบ่งกลุ่มตัวอย่างด้วย 

8.4 เกณฑ์การคัดเลือกอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการ (Inclusion Criteria) 
8.5 เกณฑ์การแยกอาสาสมัครออกจากโครงการ (Exclusion criteria) 
8.6 เกณฑ์การให้เลิกจากการศึกษา (Discontinuation criteria) เพ่ือประโยชน์สูงสุดของอาสาสมัคร 

 ประกอบด้วย 
  เกณฑ์ให้อาสาสมัครออกจากการศึกษา (Withdrawal criteria for participant) ให้ระบุมาตราการ
คุ้มครองความปลอดภัยของอาสาสมัคร  

       8.6.2 เกณฑ์การพิจารณาเลิกหรือยุติโครงการ (Termination criteria) อาจเป็นเง่ือนไขด้าน
ประสิทธิผล อันตราย หรืออ่ืนๆ ท่ีกําหนดไว้ล่วงหน้า เพ่ือป้องกันความเสี่ยงท่ีอาจเกิด
กับอาสาสมัครหากยังศึกษาต่อไป  ผู้วิจัยอาจกําหนดการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือประเมิน
ระหว่างการศึกษา (interim analysis) เป็นระยะสําหรับโครงการระยะยาว เม่ือได้

HF09-01 
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ข้อสรุปแน่นอนเก่ียวกับผลการศึกษาอาจยุติโครงการโดยไม่ต้องศึกษาจนครบตาม
จํานวนประชากรหรือระยะเวลาท่ีวางแผนไว้ 

8.7 ข้ันตอนการดําเนินการ/ควบคุมการวิจัย เก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และเครื่องมือ 
8.8 ข้อพิจารณาเฉพาะ 

8.8.1. กรณีท่ีมีการเจาะเลือด ให้ระบุจํานวนครั้ง ปริมาณ และความถ่ีในการเจาะเลือด 
8.8.2.  กรณีท่ีมีการเก็บสิ่งส่งตรวจเป็นระยะให้ระบุจํานวนครั้ง ปริมาณ และความถ่ีในการเก็บ 
8.8.3.  กรณีท่ีมีการให้บริการหรือหัตถการ ให้อธิบายวิธีการโดยสรุป 
8.8.4.  กรณีทดลองอาหารเสริม/แร่ธาตุใหม่ข้อบ่งชี้ ท่ีใช้ในการวิจัยได้รับการรับรองจาก 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือไม่ (ถ้าได้รับให้แนบเอกสารรับรองของ อ.ย. 
ด้วย) 

8.8.5.  กรณีทดลองผลิตภัณฑ์ใหม่ ให้แนบเอกสาร/ผลการวิจัยท่ีเก่ียวข้องในข้ันตอนก่อนหน้านี้ 
เพ่ือแสดงถึงความปลอดภัยและประสิทธิผล  

8.9 ข้อพิจารณาด้านจริยธรรม ให้มีเนื้อหาและเอกสาร ดังนี้ 
8.9.1 การปฏิบัติหรือบริการท่ีใช้ในการวิจัยเหมือนหรือแตกต่างจากการปฏิบัติหรือบริการใน

งานปกติ (routine) อย่างไร  ให้แสดงหลักฐานอ้างอิงในกรณีท่ีแตกต่างจากงานปกติ
และมี มาตราการรองรับความเสี่ยงท่ีดีอย่างไร 

8.9.2 ระบุความเสี่ยง อาการแทรกซ้อน อันตราย หรือผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดข้ึน ท้ังต่อ
ร่างกาย จิตใจ สังคม เศรษฐกิจ และการป้องกันดูแลแก้ไข    

8.9.3 ระบุการตอบแทน/ชดเชย การดูแลรักษา และการแก้ปัญหารูปแบบอ่ืน ๆ ในกรณีท่ีเกิด 
อาการแทรกซ้อน อันตรายหรือผลกระทบทางลบแก่อาสาสมัคร และผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว โดยไม่ผลักภาระค่าใช้จ่ายท่ีเกิดให้ผู้ป่วย สถานพยาบาล หรือรัฐ    

 หากผู้วิจัยมีการจัดหาการประกันภัยต่ออันตราย/สุขภาพ/ความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน     
 ให้แนบใบรับรองและสําเนากรมธรรม์ 

8.9.4. มีการใช้อาสาสมัครต่อไปนี้หรือไม่ หากมี ให้บอกเหตุผลความจําเป็น 
8.9.4.1. อาสาสมัครท่ีมีสุขภาพปกติ  
8.9.4.2. อาสาสมัครกลุ่มเปราะบาง  

� กลุ่มท่ีไม่สามารถตัดสินใจเองได้ในภาวะสําคัญ (เช่น ทารก เด็ก สตรีมี
 ครรภ์  ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง)  
� กลุ่มท่ีไม่สามารถให้ความยินยอมด้วยตนเอง (เช่น ผู้พิการ ผู้ต้องขัง 
 แรงงานต่างด้าว ผู้ด้อยโอกาส นักเรียน/นักศึกษา ผู้ใต้บังคับบัญชา)  

8.9.5 วิธีการเข้าถึงประชากรกลุ่มเป้าหมายและชักชวนให้เข้าร่วมโครงการ (เช่น ติดป้าย 
  ประชาสัมพันธ์ ใช้สื่อสารมวลชน ขอความร่วมมือจากสถานพยาบาล) ท้ังนี้ต้องเป็น 
  วิธีการท่ีอาสาสมัครมีอิสระในการตัดสินใจ ไม่ใช่เพราะเกรงกลัว เกรงใจ หรือเข้าใจผิด 
  หากมีค่าตอบแทนหรือรางวัล กรุณาให้ข้อมูลตัวเลขหรือรายละเอียด ซ่ึงไม่ควรมีมูลค่า 
  สูงมากจนเป็นเหตุชักจูงอาสาสมัครให้เข้ามาร่วมศึกษาโดยขาดการไตร่ตรองท่ีดี 

8.9.6 ข้ันตอนการชี้แจงและขอความยินยอม โดยต้องระบุผู้ชี้แจงและขอความยินยอม 
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8.9.7 วิธีการปกป้องและรักษาความลับ รวมท้ังการทําลายตัวอย่างจากคนท้ังสารคัดหลั่ง           
 สิ่ ง ขับถ่าย และสิ่ งส่งตรวจ รวมท้ังข้อมูลดิบท้ัง ท่ีอยู่ ในรูปวัตถุจับต้องได้และ 
 อิเลกทรอนิกส์ 

8.9.8 เอกสารคําแนะนํา/แจ้งข้อมูลแก่อาสาสมัครหรือผู้ให้ความยินยอมแทน (Participant 
 Information Sheet) ต้องเป็นภาษาไทยท่ีให้ข้อมูลครบถ้วนและเข้าใจได้ง่าย โดยต้อง
 ระบุชื่อ สถานท่ีติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์ ของแพทย์หรือโรงพยาบาลท่ีรับผิดชอบ
 ดูแลรักษากรณีเกิดผลแทรกซ้อน (RF09-04) 

8.9.9 ใบยินยอมของอาสาสมัครเป็นภาษาไทยตามแบบหรือมีข้อความสอดคล้องกับกับแบบท่ี
 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัยกําหนด (RF09-05) 

8.9.10 กรณีท่ีผู้วิจัยเห็นว่า ไม่จําเป็นต้องแนบเอกสารคําแนะนํา/แจ้งข้อมูล (Participant 
 Information Sheet) หรือใบยินยอมของอาสาสมัคร ให้แสดงเหตุผลความจําเป็นเพ่ือ
 ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ 

8.9.11 การมีส่วนได้ส่วนเสียของผู้วิจัยกับบริษัทสนับสนุนโครงการวิจัย เช่น 
� เป็นหุ้นส่วน/ถือหุ้น/เจ้าของ บริษัท ฯ 
� เป็นท่ีปรึกษา/วิทยากรของบริษัทฯ (ระบุเงินเดือน/ค่าตอบแทน) 
� ฝึกอบรมดูงานด้วยงบของบริษัทฯ ณ ..........................เดือน............ พ.ศ. ............... 
� เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในการวิจัย 
� อ่ืนๆระบุ......................................... 
� ไม่เก่ียวข้อง 

8.9.12 ภาระงานวิจัยในความรับผิดชอบ เพ่ือให้แน่ใจว่าผู้วิจัยมีเวลาดูแลอาสาสมัครในโครงการ
 อย่างเพียงพอและไม่ก่อความขัดแย้งในการทํางานประจํา โดยให้ข้อมูล 
 ก. จํานวนโครงการวิจัยท่ีต้องดูแลในปัจจุบัน   
 ข. จํานวนอาสาสมัครท่ีอยู่ในความดูแลในปัจจุบัน   

  ค. การบริหารจัดการโครงการเหล่านี้โดยไม่เกิดความเสี่ยงต่ออาสาสมัครหรืองานประจํา 
9. งบประมาณ และแหล่งทุน โดยแสดงรายการและประมาณการค่าใข้จ่าย (RF09-06) 
10. เอกสารอ้างอิง 
11. ประวัติผู้วิจัยทุกคน (RF09-07) 
12. หนังสือแสดงความยินยอมหรืออนุญาตของสถาบันท่ีทําการศึกษาวิจัย (RF09-08) 
13. ผลการพิจารณาด้านจริยธรรม หรือสิทธิมนุษยชนของสถาบันท่ีทําการวิจัย 
14. ลงนามโดยผู้วิจัยหลัก หรือหัวหน้าโครงการ และผู้ร่วมวิจัยคนอ่ืน ๆ ทุกคน (RF09-09) 
15. แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์หรือแบบเก็บข้อมูลท้ังหมดในโครงการวิจัย 
16. หนังสือนําส่งจากหน่วยงานต้นสังกัด 
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ใบอนุมัติโครงการวิจัย 
 

การประชุมคร้ังที่ ...............................................                 วันที่ ............................................... 
รหัสโครงการวิจัย    
เร่ือง                  
 
ผู้วิจัยหลัก             
เป็นการพิจารณาโครงการวิจัยแบบเร่งรัด                          �  ใช่                          � ไม่ใช่ 
เป็นการพิจารณาโครงการวิจัยทีแ่ก้ไข  �  ใช่                          � ไม่ใช่ 
       ถ้า ใช่ วันที่พิจารณาคร้ังก่อน วันที่ ............................................... 
เป็นการพิจารณารายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย �  ใช่                          � ไม่ใช่ 
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คร้ังนี้ 

� อนุมัติ  วันที่พิจารณาอนุมตัิ............................................... 
           โครงการวิจัย                                             ฉบับที่..............  วันที่ ............................................... 
           เอกสารแนะนําอาสาสมัคร                             ฉบับที่..............  วันที่ ............................................... 
           ใบยินยอม                                                ฉบับที่..............  วันที่ ............................................... 
           เคร่ืองมือ (ระบุ)                                         ฉบับที่..............  วันที่ ............................................... 
 
                                                                           ลงนาม............................................................. 
 (                                       ) 
                                                                            ประธานกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย 
                                                                                         

รับรองตั้งแต่วันที่ ...............................................  ถึงวันที่ ............................................... 
 
หมายเหต ุ
- ท่านสามารถร้องขอเพ่ือทราบเหตุผล และรายละเอียดในการพิจารณาของคณะกรรมการ โดยแจ้งความจํานง และเหตผุล ในการร้องขอ
ต่อประธานกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษร (ICH GCP 3.3.9) 
- คณะกรรมการฯ ขอแจ้งเก่ียวกับหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้วิจัยภายหลังได้รับการอนุมัติ คือ ตอ้งรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย
ให้คณะกรรมการฯ ทราบทุก ๖ เดือน (RF13-01) และเมื่อเกิดเหตกุารณต์่อไปน้ี ทุกครั้ง ได้แก่ 
๑)  เมื่อมีอาการไม่พึงประสงค์เกิดข้ึนในโครงการ หากเป็นอาการไมพึ่งประสงค์ท่ีร้ายแรงต้องรายงานให้คณะกรรมการฯ ทราบโดยเร็วและ
ให้ผู้วิจัยวิเคราะหส์ถานการณ์การเกิดอาการไม่พึงประสงค์ว่าเก่ียวข้องกับโครงการวิจัยท่ีท่านรับผิดชอบหรือไม่ อย่างไร หากเก่ียวข้อง
เก่ียวข้องในระดับใด รวมท้ังการดแูลรักษาและป้องกันอาสาสมัครดว้ย (RF18-01, RF18-02) 
๒)  เมื่อมีการเปลีย่นแปลงในโครงการวิจัยต้องระบุให้ชัดเจนว่า มีการเปลีย่นแปลงอะไร อย่างไร พร้อมท้ังเหตุผลท่ีเปลี่ยนแปลงเพ่ือขอ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ ก่อน (RF12-01) 
๓)  เมื่อมีการเปลีย่นแปลงหัวหน้าโครงการวิจัยหรือเพ่ิมเติมคณะผู้วิจัย ต้องส่งประวัติของคนท่ีเปลี่ยนแปลง พร้อมเหตผุลให้ 
คณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน 
๔)  เมื่อโครงการวิจัยยตุิลง ซึ่งอาจจะเป็นการดําเนินการวิจัยเสร็จสมบูรณ์ หรืออาจจะไมส่ามารถดําเนินการวิจัยต่อไปได้ พร้อมท้ังสาเหตุ
ของการยุติโครงการวิจัยด้วย (RF14-01) 
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แบบบันทึกการร้องเรียนของอาสาสมัคร/สถาบัน 
 

วันที่รับร้องเรียน   
ผู้รับร้องเรียน   
วิธีการร้องเรียน  โทรศัพท์ เบอร์...................................................................... 

โทรสาร เบอร์....................................................................... 
จดหมาย ลงวนัที่.................................................................. 
อีเมล์ วันที่............................................................................ 
ด้วยวาจา วันที/่เวลา............................................................. 
อ่ืน ๆ ระบุ........................................................................... 

ชื่อผู้ร้องเรียน  นาย/นาง/นางสาว ........................................................... 
ลักษณะของผู้ร้องเรียน �  อาสาสมัคร   � ผู้ปกครอง ผู้ใช้อํานาจปกครอง ผู้อนบุาล ผู้พิทักษ์ อาสาสมัคร       

�  สถาบนั       � ผู้ร่วมคณะวิจัย      � อ่ืนๆ (ระบ)ุ .................................................. 
ที่อยู่  
 
เบอร์โทรศัพท์ 

 

ชื่อโครงการวิจัย    
 
 

 
 

รหัสโครงการวิจัย    
 
 

 

วันที่เข้าร่วมโครงการ  
เร่ืองที่ร้องเรียน   
 
 
 

 

การตอบสนอง   
 
 

 

การติดตาม   
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แบบการติดต่อสื่อสาร 
 

                                  วันที ่ 
วิธีการสื่อสาร � โทรศัพท์           � โทรสาร         � E-mail        � โดยวาจาซ่ึงหน้า 

ผู้ที่ติดต่อด้วย : � Reviewer          � IEC/IRB member    � Media 
� Chairperson      � Secretariat            � Regulator 
� Sponsor            � Investigator          � Subject 
� Institute            � Others 

ชื่อ   
โทรศัพท์   โทรสาร   
E-mail          
รหัสโครงการวิจัย  
 

 

ชื่อโครงการวิจัย  
 

 

เร่ืองที่ติดต่อ/เหตุผลในการติดต่อ 
 
 
 
 
วิธีการติดตาม  � โทรกลับ       � จะโทรมาอีกคร้ัง    � ไม่มี 

� ดูหมายเหตุ    � จดหมายเวียน      � ความลบั 
สรุปผลการสื่อสาร 
 
 
 
 
หมายเหตุ   
ผู้บันทึก   
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แบบบันทึกรายงานการตรวจเยี่ยมเพ่ือกํากับดูแลการวิจัย 
 

วันที่ตรวจเยี่ยม : เร่ิมเวลา : สิ้นสุดเวลา : 

สถานที่ตรวจเยี่ยม : 

รหัสโครงการวิจัย : 

ชื่อโครงการวิจัย : 

 

 

ผู้วิจัยหลัก  

โทรศัพท์/ โทรสาร 

ผู้ให้ทุนวิจัย : 
 
 

 

1. โครงการวิจัยผา่นการอนุมัตจิากคณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย (   ) ใช่    (   ) ไม่ใช ่

2. การบันทึกข้อมูลถูกต้อง และตรงกับเอกสารต้นฉบับ (   ) ใช่    (   ) ไม่ใช ่

3. เอกสารสําคัญครบถ้วน (   ) ใช่    (   ) ไม่ใช ่

4. ผู้วิจัยและผูช้่วยวิจัยมีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามข้ันตอนที่ระบุในโครงการวิจัย  (   ) ใช่    (   ) ไม่ใช ่

5.สถานที่ทาํวิจัย เหมาะสมและเอ้ืออํานวยต่อการทําวิจยั (   ) ใช่    (   ) ไม่ใช ่

6. มีการควบคุมการเก็บรักษาและปริมาณการรับจ่ายผลิตภัณฑท์ี่ใช้ในการวิจัย (   ) ใช่    (   ) ไม่ใช ่

7. มีการลงนามของอาสาสมัครในเอกสารให้ความยินยอมที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ (   ) ใช่    (   ) ไม่ใช ่

8. กระบวนการขอความยินยอมจากอาสาสมัครที่เข้าร่วมในโครงการวิจัย เหมาะสม (   ) ใช่    (   ) ไม่ใช ่

9. มีการเก็บเอกสารข้อมูลของอาสาสมัครที่เข้าร่วมในโครงการวจิัย ออย่างเหมาะสม (   ) ใช่    (   ) ไม่ใช ่

10. อาสาสมัครได้รับการพิทักษซ่ึ์งสิทธิและความเปน็อยู่ที่ดี อยา่งเหมาะสม (   ) ใช่    (   ) ไม่ใช ่

11. ตรวจสอบรายงานเหตุการณ์ไม่พึ่งประสงค์ ตรงกับรายงานที่ส่งให้คณะกรรมการ (   ) ใช่    (   ) ไม่ใช ่

12. มีการปฏิบัติละเมิดข้อกําหนดหรือไม่ (   ) มี     (   ) ไม่ม ี

จํานวนอาสาสมัครที่ต้องการทั้งหมด                    คน 

จํานวนอาสาสมัครที่ลงนามในเอกสารให้ความยินยอมโดยได้รับข้อมูลครบถ้วน                    คน 

จํานวนอาสาสมัครที่ถอนตัว                    คน 
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จํานวนอาสาสมัครที่ยังอยู่ในระหว่างการศึกษา                    คน 

ข้อคิดเห็น :  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงนามกรรมการผู้ตรวจเยี่ยม            1....................................................................................... 

                                                 (                                                             ) 

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

                                                 (                                                             ) 

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

                                                 (                                                             ) 
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แบบบันทึกรายงานผู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนด 
 

ที่ รหัสโครงการ  ชื่อโครงการวิจัย  ผู้วิจัย/สถาบัน การไม่ปฏิบัตติามข้อกําหนด การตัดสินของคณะกรรมการ วันที่ตัดสิน 
     � ระงับการวิจัยชั่วคราว 

     (Suspension) 
� ยุติโครงการก่อนกําหนด 
     (Termination) 
� งดพิจารณาโครงการใน

อนาคต 
� อื่นๆ ระบุ ......................... 
................................................. 

 

     � ระงับการวิจัยชั่วคราว 
     (Suspension) 
� ยุติโครงการก่อนกําหนด       
     (Termination) 
� งดพิจารณาโครงการใน

อนาคต 
� อื่น ๆ ระบุ......................... 
................................................. 

 

     � ระงับการวิจัยชั่วคราว 
     (Suspension) 
� ยุติโครงการก่อนกําหนด       
     (Termination) 
� งดพิจารณาโครงการใน       
     อนาคต 
� อื่น ๆ ระบุ......................... 
................................................. 
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แบบรายงานขอค้นเอกสารโครงการวิจัย 

 

เอกสารที่ต้องการ : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัส : 
 
 
 
 
 

ผู้ร้องขอ : วันที่ : 

เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อ : 
วัตถุประสงค์ในการขอค้นเอกสาร : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อผู้อนุมัติ : วันที่ : 

ลงนามผู้รับเอกสาร : วันที่ : 

ลงนามผู้คืนเอกสาร : วันที่ : 

ลงนามผู้เก็บเอกสาร : วันที่ : 
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แบบบันทึกการทําสําเนาเอกสาร 
 

ที่ 
การทําสําเนา การรับสําเนา 

ชื่อเอกสาร  จํานวน  
 ชุด/แผ่น 

ชื่อผู้ทํา  วันที่ทํา  ชื่อผู้รับ  ลายเซ็นผู้รับ วันที่รับ  
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รายการการเตรียมรับการตรวจสอบ 
 

ประเภทการตรวจสอบ      � ตรวจสอบภายใน      � ตรวจสอบภายนอก 
กําหนดการตรวจสอบวันท่ี .............. เดือน ..................................... พ.ศ. .................. 
 

รายการ ผลการเตรียมการ 
1. ทบทวนวิธีดาํเนนิการมาตราฐาน (SOPs) 
 
 

สิ่งที่ต้องแก้ไข : 

2. ตรวจสอบเอกสารเพื่อรักษาความลับ    
   และการลงนาม 
 
 

สิ่งที่ต้องแก้ไข : 

3. ตรวจสอบการเก็บแฟ้มเอกสารโครงการ   
   วิจัยที่กําลังดําเนนิการ และทีส่ิ้นสุดแล้ว 
 
 

สิ่งที่ต้องแก้ไข : 

4. ตรวจสอบความครบถ้วนของแฟ้มเอกสาร  
   โครงการวิจัย 
 
 

สิ่งที่ต้องแก้ไข : 

5. เตรียมข้อมูลที่ต้องนําเสนอต่อ  
   คณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 

ผู้รับผิดชอบ : 

6. เตรียมข้อมูลและเอกสารที่คณะกรรมการ  
   ตรวจสอบต้องการ 
 
 

ผู้รับผิดชอบ : 

7. กําหนดและนัดหมายกรรมการและ   
   เจ้าหน้าที่ที่จะเข้าประชุมตรวจสอบ 
 
 

ผู้รับผิดชอบ : 

8. เตรียมสถานที่และสิง่อุปกรณ์ที่ต้องใช้ใน  
   การประชุมตรวจสอบ 
 
 

ผู้รับผิดชอบ : 

9. อ่ืน ๆ 
 

 

ผู้ทบทวน วันที ่
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จดหมายเชิญประชุม 

 
ท่ี สธ............./...................... 
 

วันท่ี 
 

เรื่อง 
 

เรียน 
 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 
  

  ด้วยประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย เห็นควรให้มีการประชุม
คณะกรรมการ ครั้งท่ี .............../...................... ในวันท่ี .............................................. เวลา .................... น.    
ณ ห้องประชุม...........................................................................  รายละเอียดดังระเบียบวาระการประชุมและ
เอกสารท่ีส่งมาด้วย 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา สถานท่ีดังกล่าว และโปรดนํา
เอกสารท่ีส่งมานี้ มาด้วย จะเป็นพระคุณ 
 
 

             ขอแสดงความนับถือ 
 
 
       (...............................................) 
           ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย 
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ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย 
ครั้งท่ี ......../.............. 

วันท่ี ..........................................เวลา .......................... น. 
ณ ................................................................... 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองประธานแจ้งต่อทีป่ระชุม       
ระเบียบวาระที่ 2   เร่ืองการรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ ....../.............  วันที่.................................. 
ระเบียบวาระที่ 3   เร่ืองสืบเนื่องเพื่อพิจารณา จํานวน........เร่ือง 
3.1 โครงการวิจัยเร่ือง “..............................................................................................................................” 
เสนอโดย  
หน่วยงานที่รับผดิชอบ 
ที่ปรึกษาโครงการ 
ผู้ชี้แจงโครงการ 
ผู้ทบทวนโครงการ 
 

ระเบียบวาระที่ 4      เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา  จํานวน........เร่ือง 
4.1 โครงการวิจัยเร่ือง “..............................................................................................................................” 
เสนอโดย  
หน่วยงานที่รับผดิชอบ 
ที่ปรึกษาโครงการ 
ผู้ชี้แจงโครงการ 
ผู้ทบทวนโครงการ 
 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรมอนามัย 
ครั้งท่ี ......../.............. 

วันท่ี ..........................................เวลา .......................... น. 
ณ ................................................................... 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

รายชื่อผู้มาประชุม 
1. 
2. 
3. 
รายชื่อผู้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม แต่ส่งข้อคิดเห็น 
1. 
2. 
3. 
รายชื่อผู้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม เน่ืองจากติดราชการ 
1. 
2. 
3. 
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
1. 
2. 
3. 
 

เร่ิมการประชุม  เวลา.......................................น. 
 

ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองประธานแจ้งต่อทีป่ระชุม      
ความเห็นกรรมการ.................................................. 
มติที่ประชุม............................................................. 
 

ระเบียบวาระที่ 2   เร่ืองการรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ ....../.............  วันที่................................... 
ความเห็นกรรมการ.................................................. 
มติที่ประชุม............................................................. 
 

ระเบียบวาระที่ 3   เร่ืองสืบเนื่องเพื่อพิจารณา จํานวน........เร่ือง 
3.1 โครงการวิจัยเร่ือง “..............................................................................................................................” 
รหัสโครงการ.............................................................................................................................................. 
หัวหน้าโครงการ.........................................................................................................................................  
หน่วยงานที่รับผดิชอบ................................................................................................................................ 
ผู้ชี้แจงโครงการ.......................................................................................................................................... 
ที่ปรึกษาโครงการ....................................................................................................................................... 
ผู้ทบทวนโครงการ...................................................................................................................................... 
ข้อพิจารณาของผู้ทบทวนโครงการ  ดังนี ้
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
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ข้อพิจารณาของคณะกรรมการ  ดังนี ้
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
 

มติที่ประชุม............................................................................................................................................... 
 

ระเบียบวาระที่ 4        เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา  จํานวน........เร่ือง 
4.1 โครงการวิจัยเร่ือง “..............................................................................................................................” 
รหัสโครงการ.............................................................................................................................................. 
หัวหน้าโครงการ.........................................................................................................................................  
หน่วยงานที่รับผดิชอบ................................................................................................................................ 
ผู้ชี้แจงโครงการ.......................................................................................................................................... 
ที่ปรึกษาโครงการ....................................................................................................................................... 
ผู้ทบทวนโครงการ...................................................................................................................................... 
ข้อพิจารณาของผู้ทบทวนโครงการ ดังนี ้
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
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แบบตรวจสอบความครบถ้วนของโครงการวิจัยที่ส่งเข้ามาพิจารณา 

(คําชี้แจง: เพ่ือให้นักวิจัยตรวจสอบตนเองว่ามีหัวข้อต่าง ๆ ครบถ้วนหรือไม่ โดยใส่เคร่ืองหมาย ���� ในช่องผลตรวจสอบ) 
ข้อ หัวข้อ ผลตรวจสอบ 
๑. ชื่อโครงการภาษาไทยท่ีกะทัดรัดและสื่อความหมายและชื่อภาษาอังกฤษท่ีมีความหมายตรงกัน � มี � ไม่ม ี
๒. ชื่อและท่ีทํางานของผู้วิจัยหลัก � มี � ไม่ม ี
๓. ชื่อท่ีอยู่ของสถาบัน/หน่วยงานท่ีส่งโครงการ และชื่อผู้บังคับบัญชา  � มี � ไม่ม ี
๔. สรุปย่อโครงการวิจัย (Project summary) ความยาวไม่ควรเกิน 10 หน้ากระดาษ (RF09-03) � มี � ไม่ม ี
๕. บทนําท่ีมีรายละเอียดต่อไปนี้   
 ๕.๑ ความเป็นมา                           � มี � ไม่ม ี
 ๕.๒ เหตุผลและความจําเป็นท่ีต้องวิจัย                          � มี � ไม่ม ี
 ๕.๓ ประโยชน์ท่ีจะไดร้ับจากการวิจัย                           � มี � ไม่ม ี

๖. วัตถุประสงค์                          � มี � ไม่ม ี
๗. สถานท่ีและระยะเวลาศึกษาวิจัย                         � มี � ไม่ม ี
 ๗.๑ สถานท่ีศึกษา                        � มี � ไม่ม ี
 ๗.๒ ระยะเวลาท่ีศึกษาวิจยั                         � มี � ไม่ม ี

๘. การวางแผนวิจัย (อาจมีไม่ครบทุกรายการ)                            � มี � ไม่ม ี
  ๘.๑ การออกแบบ � มี � ไม่ม ี
 ๘.๒ กลุ่มประชากรท่ีจะศึกษาท้ังกลุม่ทดลองและกลุ่มควบคุม ระบุ              � มี � ไม่ม ี
 ก.  เพศ     � มี � ไม่ม ี
 ข.  วัย             � มี � ไม่ม ี
 ค.  ลักษณะ              � มี � ไม่ม ี
 ง.  โรคหรืออาการเฉพาะ             � มี � ไม่ม ี
 จ.  จํานวนคน               � มี � ไม่ม ี
 ๘.๓ การคํานวณขนาดตัวอย่างและการสุ่ม   � มี � ไม่ม ี

 ก. แสดงสตูรและวิธีคํานวณ: ระบุท่ีมาของสูตรและค่าท่ีใช้คํานวณ � มี � ไม่ม ี

 ข. แสดงวิธีการแบ่งกลุม่ตัวอย่างกรณ ีRandomized control trial (RCT) � มี � ไม่ม ี
 ๘.๔ เกณฑ์การคัดเลือกอาสาสมคัรเข้าร่วมโครงการ (Inclusion criteria)  � มี � ไม่ม ี
 ๘.๕ เกณฑ์การแยกอาสาสมคัรออกจากโครงการ (Exclusion criteria)       � มี � ไม่ม ี
 ๘.๖ เกณฑ์ให้เลิกจากการศึกษา (Discontinuation criteria ) ประกอบด้วย � มี � ไม่ม ี
        ก.  เกณฑ์การให้อาสาสมคัรเลิกจากการศึกษา (Withdrawal criteria for participant)          � มี � ไม่ม ี

 ข.  เกณฑ์การพิจารณาเลิกหรือยตุโิครงการ (Termination criteria)          � มี � ไม่ม ี
 ๘.๗ ข้ันตอนการดําเนินการ/ควบคุมการวิจัย เก็บรวบรวมข้อมลู การวิเคราะห์ข้อมลู และเครื่องมือ � มี � ไม่ม ี
 ๘.๘ ข้อพิจารณาเฉพาะ � มี � ไม่ม ี

 ก.  มีการเจาะเลือดหรือไม่ (ถ้ามีระบุจํานวนครั้ง ปรมิาณ และความถ่ีในการเจาะเลือด) � มี � ไม่ม ี
 ข.  มีการเก็บสิ่งส่งตรวจเป็นระยะหรือไม่ (ถ้ามรีะบุจํานวนครั้ง ปริมาณ และความถ่ีในการเก็บ) � มี � ไม่ม ี
 ค. มีการให้บริการหรือหตัถการหรือไม่ ให้อธิบายวิธีการโดยสรุป � มี � ไม่ม ี
 ง. มีการทดลองอาหารเสริม/แร่ธาตุใหม่หรือไม่    � มี � ไม่ม ี
 (ถ้ามี) มีการรับรองข้อบ่งช้ีท่ีใช้ในการวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือไม ่ � มี � ไม่ม ี
      (ถ้ามี) ให้แนบเอกสารรับรองของ อ.ย. ด้วย � มี � ไม่ม ี
 จ. มีการทดลองผลติภณัฑ์ใหม่ หรือไม่  

          (ถ้ามี) ให้แนบเอกสาร/ผลการวิจัยท่ีเก่ียวข้องด้วย 
� มี � ไม่ม ี

 ๘.๙ ข้อพิจารณาดา้นจริยธรรม ให้มีเน้ือหาและเอกสาร ดังน้ี � มี � ไม่ม ี
 ก.  ระบุหลักฐานอ้างอิงในกรณีท่ีการปฏิบัติหรือบริการท่ีใช้ในการวิจัยแตกต่างจากการปฏิบัติ  

 หรือบริการในงานปกติ (routine) และมีมาตรการรองรับความเสี่ยงท่ีดี 
� มี � ไม่ม ี
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ข้อ หัวข้อ ผลตรวจสอบ 
 ข. ระบุความเสี่ยง อาการแทรกซ้อน อันตราย หรือผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดข้ึน ท้ังต่อ

ร่างกาย จิตใจ สังคม เศรษฐกิจ และการป้องกันดูแลแก้ไข              
� มี � ไม่ม ี

 ค. ระบุการตอบแทน/ชดเชย การดูแลรักษา และการแก้ปญัหารปูแบบอ่ืน ๆ ในกรณีท่ีเกิด 
อาการแทรกซ้อน อันตรายหรือผลกระทบทางลบแก่อาสาสมคัร และผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวโดยไม่ผลักภาระค่าใช้จ่ายท่ีเกิดให้ผู้ป่วย สถานพยาบาล หรือรัฐ    

� มี � ไม่ม ี

 ง. มีการจัดหาการประกันภยัต่ออันตราย/สุขภาพ/ความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน ให้แนบ
ใบรับรองและสําเนากรมธรรม ์

� มี � ไม่ม ี

 จ. มีการใช้อาสาสมัครต่อไปน้ีหรือไม ่  � มี � ไม่ม ี
 � อาสาสมัครท่ีมสีุขภาพปกต ิ � มี � ไม่ม ี
 � อาสาสมัครกลุ่มเปราะบาง ได้แก่  � มี � ไม่ม ี
 � กลุ่มท่ีตัดสินใจเองไม่ได้ในภาวะสําคัญ (เช่น ทารก เด็ก สตรีมีครรภ์  ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง)  � มี � ไม่ม ี
 � กลุ่มท่ีไม่สามารถให้ความยินยอมด้วยตนเอง (เช่น ผู้พิการ ผู้ต้องขัง แรงงานต่างด้าว ผู้ด้อยโอกาส 

นักเรียน/นักศึกษา ผู้ใต้บังคับบัญชา) 
� มี � ไม่ม ี

 ฉ. ระบุเหตุผลความจําเป็นของการใช้อาสาสมัครกลุม่เปราะบาง � มี � ไม่ม ี
 ช. ระบุวิธีการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและชักชวนให้เข้าร่วมโครงการท่ีอาสาสมัครมีอิสระในการ

ตัดสินใจ  
� มี � ไม่ม ี

 ซ. มีค่าตอบแทนหรือรางวัลแก่อาสาสมัคร � มี � ไม่ม ี
 ฌ. ระบุข้อมูลตัวเลขหรือรายละเอียดค่าตอบแทนหรือรางวัลแก่อาสาสมัคร  � มี � ไม่ม ี
 ญ. การรักษาความลับของอาสาสมัคร/ข้อมูล  � มี � ไม่ม ี
 ๘.๑๐ เอกสารคําแนะนํา/แจ้งข้อมูลแก่อาสาสมัครหรือผู้ให้ความยินยอมแทน (Participant Information  

 Sheet) (RF09-04) ต้องเป็นภาษาไทยท่ีให้ข้อมูลครบถ้วนและเข้าใจได้ง่าย ระบุช่ือ สถานท่ี 
 ติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์ของแพทย์/โรงพยาบาลท่ีรับผดิชอบดูแลรักษากรณเีกิดผลแทรก 
 ซ้อน 

� มี � ไม่ม ี

 ๘.๑๑ ใบยินยอมให้ทําการวิจัยของอาสาสมัคร (RF09-05) เป็นภาษาไทยตามแบบหรือข้อความ 
 สอดคล้องกับแบบท่ีคณะกรรมการฯ กําหนด 

� มี � ไม่ม ี

 ๘.๑๒ ระบุเหตุผลความจําเป็น กรณีท่ีผู้วิจัยเห็นว่าไม่จําเป็นต้องมีแบบแนะนําหรือใบยินยอมของ 
 อาสาสมัคร 

� มี � ไม่ม ี

 ๘.๑๓ ระบุการมี/ไม่มสี่วนได้ส่วนเสียของผู้วิจัยกับบริษัทสนับสนุนโครงการวิจัย � มี � ไม่ม ี
 ๘.๑๔ ระบุภาระงานวิจัยในความรับผิดชอบ (จํานวนโครงการวิจัยและอาสาสมัครในความดูแลใน  

 ปัจจุบัน) ให้แน่ใจว่ามีเวลาดูแลอาสาสมัครอย่างเพียงพอและไม่ขัดแย้งในการทํางานประจํา 
� มี � ไม่ม ี

๙. งบประมาณ และแหล่งทุน โดยแสดงรายการและประมาณการค่าใข้จ่าย (RF09-06) � มี � ไม่ม ี
๑๐. เอกสารอ้างอิง                � มี � ไม่ม ี
๑๑. ประวัติผู้วิจัยทุกคน (RF09-07) อาจแยกเป็นส่วนหนึ่งต่างหาก                 � มี � ไม่ม ี
๑๒. หนังสือแสดงความยินยอมหรืออนุญาตของสถาบันท่ีทําการศึกษาวิจัย (RF09-08)                � มี � ไม่ม ี
๑๓. ผลการพิจารณาด้านจริยธรรมหรือสิทธิมนุษย์ชนของสถาบันท่ีทําการศึกษาวิจัย             � มี � ไม่ม ี
๑๔. ลงนามโดยผู้วิจัยหลักหรือหัวหนา้โครงการ และผู้ร่วมวิจัยคนอ่ืน ๆ ทุกคน (RF09-09)           � มี � ไม่ม ี
๑๕. แบบสอบถาม/แบบสมัภาษณ์หรือแบบเก็บข้อมลูท้ังหมดในโครงการวิจัย          � มี � ไม่ม ี
๑๖. หนังสือนําส่งจากหน่วยงานต้นสงักัด       � มี � ไม่ม ี
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แบบส่งโครงการวิจัยเพ่ือขอรับการพิจารณาคร้ังแรก 
(Initial Review Submission Form) 

 

(คําชี้แจง  เป็นแบบแสดงข้อมูลเกี่ยวกับโครงการวิจัย โดยนักวิจัยเป็นผู้กรอกข้อมลู) 
๑.  ข้อมูลผู้วิจัย 

�.�  ชื่อผู้วิจัย : 

�.�  สังกัด : 

�.�  ท่ีอยู่ : 

�.�  โทรศัพท์:                             โทรสาร:                       อีเมล:์ 

�.�  คุณวุฒิและตําแหน่งวิชาการ (ผศ.,รศ.,ศ.):                                            สาขาความเชี่ยวชาญ 

�.�  ชื่อผู้ร่วมวิจัย : หน้าท่ี : 
   
   
   
   

๒. ท่ีปรึกษา 
๒.๑ ชื่อท่ีปรึกษา เบอร์โทรศัพท์ 

๓. แหล่งทุนวิจัย 

�.� รหัสโครงการวิจัยและฉบับท่ี : 

�.� ชื่อแหล่งทุนวิจัย :   

�.� ท่ีอยู่ : 

�.� โทรศัพท์ :                                                                  โทรสาร : 
 อีเมล ์: 

๔.  รายละเอียดของโครงการวิจัย 
๔.๑ ���� งานวิจัยนี้ยังไม่ได้ดําเนินการเกี่ยวกับอาสาสมัคร และ/หรือยังไม่ได้เก็บข้อมูล 
๔.๒ ชนิดการวิจัย (จําแนกตามลกัษณะข้อมลูท่ีศึกษา)   

 � เชิงปริมาณ � เชิงคุณภาพ �  เชิงปริมาณและคุณภาพ 
๔.๓ ชนิดการวิจัย (จําแนกตามวัตถุประสงค์การศึกษา)   

 � Situation analysis � Screening  �  Diagnostic   
 � Diseases prevention � Diseases controlling  �  Project/program evaluation  
 � System evaluation  � Product assessment �  Determinant analysis  
 � …………………………………….. 

๔.๔ ชนิดการวิจัย (จําแนกตามการมปัีจจัยกระตุ้น) 
 � ๑. Experimental     ทดสอบ �อาหารเสรมิ แร่ธาต ุ � ผลิตภัณฑ์       �…………………… 
 � ๒. Quasi-experimental            �โปรแกรมสุขภาพ     �วิธีการสอน/คู่มือ �…………………… 
 � ๓. Non experimental (Observational)  
 ๓.๑  Analytical  �Cross sectional  �Case control (retrospective)   �Cohort (prospective) 
 ๓.๒  Descriptive �Cross sectional �longitudinal   � Case study  �Case report  

๔.๕ สิ่งท่ีศึกษา � ประวัติทางการแพทย์ ข้อมูลสุขภาพ/บริการ � เอกสาร รายงานการวิจัย 
 � ข้อมูลการจดัการ/การเงิน/สังคม �  Specimen � KAP 
 � อาหารเสริม/แร่ธาตุ/ผลติภณัฑ์ปัจจุบัน �  อาหารเสริม/แร่ธาตุ/ผลิตภัณฑ์ใหม่ � ........................................ 

RF09-02 



 185

๔.๖ กรณีทดลองอาหารเสริม/แร่ธาตุใหม่ ข้อบ่งชี้ท่ีใช้ในการวิจัยได้รับการรับรองจาก สนง. 
คณะกรรมการอาหารและยาหรือไม่ (ถ้าได้รับให้แนบเอกสารรับรองของ อ.ย. ด้วย) 

� ได้รับ 
(ระบุ) 

� ไม่ได้
รับ 

๔.๗ กรณีทดลองผลิตภัณฑ์ใหม่ ให้แนบเอกสาร/ผลการวิจัยท่ีเกี่ยวขอ้งด้วย  
๔.๘ เคร่ืองมือท่ีใช้เก็บข้อมูล   

 �  เฉพาะการศึกษาน้ี             �แบบสอบถาม/สัมภาษณ์  � แบบตรวจร่างกาย �แบบเช็ครายการ �................... 
 � ของการศึกษาอ่ืน/ส่วนกลาง �แบบสอบถาม/สัมภาษณ์  � แบบตรวจร่างกาย �แบบเช็ครายการ �.................... 
 � อ่ืนๆ ....................................................................... 

๔.๙ ประเด็นท่ีศึกษาก่อให้เกิดความเสี่ยงแก่อาสาสมัครหรือไม่ (ระบุ)  � เป็น � ไม่เป็น 
 � โรคร้ายแรงเช่น HIV/AIDS  มะเร็ง � พฤติกรรมทางเพศ   
 � ความรุนแรง � ยาเสพตดิ/ การเสพติด   
 � การพนัน การกระทําผิดกฎหมาย � ความขัดแย้งในชุมชน/สถาบัน/หน่วยงาน   
 � ...............................................   

๔.๑๐ เป็นการวิจัยในอาสาสมัครท่ีเปราะบางและอ่อนแอหรือไม่ (ระบุ)  � เป็น � ไม่เป็น 
 ๔.๙.๑  ไม่สามารถตัดสินใจเองได้ในภาวะสําคัญ     

 � ทารก เด็กเล็ก � หญิงมีครรภ ์   
 � ผู้สูงอายุ � ผู้ป่วยนอนในโรงพยาบาล   
 � อ่ืน ๆ ระบุ .....................................    

 ๔.๙.๒  ไม่สามารถให้ความยินยอมด้วยตนเอง     

 � ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง � ผู้ป่วยอาการหนัก ภาวะวิกฤต   
 � ผู้บกพร่องทางจิต/สติปัญญา � ผู้พิการเคลื่อนไหวจํากัด   
 � ผู้ด้อยโอกาส ยากไร้ ประสบภัยพิบัติ � ผู้ต้องขัง   
 � แรงงานต่างด้าว � ลูกจ้าง ผู้ใต้บังคับบัญชา   
 � คนท่ีอ่านหนังสือไม่ออก � ทหารเกณฑ์   
 � นักเรียน นักศึกษา � อ่ืน ๆ ระบุ ..................................... 

 
  

๔.๑๑ มีการรักษาความลับของข้อมูลเกีย่วกับอาสาสมัครอย่างไร                                      � มี � ไม่มี 
 � บันทึกข้อมูลในกระดาษ เก็บในท่ีปลอดภัย และจาํกัดผูเ้ข้าถึงข้อมูล    (ระบุ)  
 � เก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์ท่ีต้องใช้รหัส (Password) ในการเข้าถึงข้อมูล   
 � การทําลายข้อมลู/เอกสารท่ีสามารถระบุตัวบุคคล (Identifier)   
 � อ่ืน ๆ ระบุ....................................................................   

๔.๑๒ ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลของอาสาสมัคร................ปี ภายหลังสิ้นสุดการวิจัย 
๔.๑๓ โครงร่างการวิจัยท่ีส่งเข้ามาพิจารณา มีสิ่งเหล่านี้หรือไม่                                            � มี � ไม่มี 
 � คู่มือผู้วิจัย (Investigator’s Brochure) � แผ่นโฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการ (ระบุ)  

 � สิ่งตีพิมพ์ (บทความในหนังสือ)                   � จดหมายถึงอาสาสมัคร   

 � สื่ออิเลคโทรนิก เครือข่ายออนไลน์ (web, FB) � คําแนะนําอาสาสมัคร   

 � สื่อโทรทัศน์ (บทความ) � สื่อวิทยุ (บทความ)   

 � วีดีโอ / ซีดี / คลิป � อ่ืน ๆ ระบุ.......................................   

๔.๑๔ บุคคลและเบอร์โทรศัพท์ ท่ีอาสาสมัครสามารถติดต่อได้ เมื่อมีคําถามเกี่ยวกับโครงการวิจัย 
 ชื่อ............................................................................................................................................................... 
 ท่ีทํางาน...................................................................................................................................................... 
 เบอร์โทรศัพท์.............................. � เวลา...................................         � ๒๔ ช่ัวโมง 
 ชื่อ............................................................................................................................................................... 
 ท่ีทํางาน...................................................................................................................................................... 
 เบอร์โทรศัพท์.............................. � เวลา...................................         � ๒๔ ช่ัวโมง 
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๔.๑๕ บุคคลและเบอร์โทรศัพท์ ท่ีอาสาสมัครสามารถติดต่อได้ เมื่อมีอันตรายเกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย (กรณีอาจต้อง
รักษาควรเป็นแพทย์) 

 ชื่อ............................................................................................................................................................... 
 ท่ีทํางาน...................................................................................................................................................... 
 เบอร์โทรศัพท์.............................. � เวลา...................................         � ๒๔ ช่ัวโมง 
 ชื่อ............................................................................................................................................................... 
 ท่ีทํางาน...................................................................................................................................................... 
 เบอร์โทรศัพท์.............................. � เวลา...................................         � ๒๔ ช่ัวโมง 

๔.๑๖ ค่าใช้จ่าย ท่ีอาสาสมัครต้องรับผิดชอบในการเข้าร่วมในโครงการวิจัย 
 � ไม่มี  
 � ค่าใช้จ่าย ดังรายการต่อไปน้ี 
 รายการ จํานวนเงิน (บาท) 
 ๑.   
 ๒.   
 ๓.   
 รวมเป็นเงิน  
๔.๑๗ ค่าตอบแทน แก่อาสาสมัครท่ีเข้าร่วมในโครงการวิจัย 
 �  ไม่มี             � มีของกํานัล ได้แก่....................................................................... 
 � ค่าตอบแทนเป็นจํานวนเงิน ดังรายการต่อไปน้ี 
 รายการ ค่าตอบแทน (บาท/ครั้ง) จํานวนคร้ัง  ค่าตอบแทน (บาท) 
 ๑. ค่าเดินทาง    
 ๒. ค่าอาหาร    
 ๓. ค่าเสียเวลา    
 ๔. ค่าตอบแทนการให้ข้อมลู    
 รวมเป็นเงิน  
๔.๑๘ การรับผิดชอบค่าชดเชย/รักษา กรณีอาสาสมัครได้รับอันตรายหรือบาดเจ็บเกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย    

 � อาสาสมัคร  โดย   � เสียค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลเอง �  ใช้สิทธิสวัสดิการท่ีมีในการรักษาพยาบาล 
 � ผู้วิจัย        โดย � จ่ายค่ารักษาพยาบาลให้บางส่วน � จ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ท้ังหมด 
 � ผู้ให้ทุนวิจัย โดย � จ่ายค่ารักษาพยาบาลให้บางส่วน � จ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ท้ังหมด 

 � โรงพยาบาลหรือสถาบันท่ีทําวิจยั รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท้ังหมด 
 � อ่ืน ๆ ระบุ....................................................................................                 
๔.๑๙ การเปิดเผยการมีส่วนได้ส่วนเสีย (Financial Interest Disclosure) � มี � ไม่มี 

 ถ้าผู้วิจัยมีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการวิจัย กรุณาระบุรายการมีส่วนได้ส่วนเสีย   
 รายการมีส่วนได้ส่วนเสีย จํานวนเงิน (บาท) 

 � เป็นหุ้นส่วน/ถือหุ้น/เจ้าของ บริษัท ฯ มูลค่า  
 � ค่าตอบแทน (ท่ีปรึกษา/วิทยากร)   
 � ฝึกอบรมดูงานด้วยงบของบริษัทฯ      
 � เป็นเจ้าของลขิสิทธิผ์ลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในการวิจัย   
 � อ่ืนๆระบุ.........................................  
 � ไม่เกี่ยวข้อง  
             รวมเป็นเงิน  
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(ตัวอย่าง)  
โครงการวิจัยฉบับย่อ (Research Project Summary) 

 

โครงการฉบับย่อ จํานวนไม่เกิน ๑๐ หน้า (สําหรับข้อ ๑- ๙) ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้ 
 

๑. ชื่อโครงการวิจัย   
๒. ชื่อผู้วิจัยหลัก   
๓. หน่วยงานท่ีส่งโครงการ   
๔. หลักการและเหตุผล  
๕. วัตถุประสงค์ 
๖. ประโยชน์ของโครงการ      
๗. การวางแผนวิจัย (อาจมีไม่ครบทุกหัวข้อ) ให้ระบุ 

� การออกแบบ 
� ประชากรท่ีศึกษา  
� การคํานวณขนาดตัวอย่างและการสุ่ม  
� สถานท่ีและระยะเวลาดําเนินการ   
� เกณฑ์การคัดเลือกอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการ (Inclusion Criteria) 
� เกณฑ์การแยกอาสาสมัครออกจากโครงการ (Exclusion criteria) 
� เกณฑ์การให้เลิกจากการศึกษา (Discontinuation criteria) 
� ข้ันตอนการดําเนินการ/ควบคุมการวิจัย เก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติท่ีใช้ 

๘. อคติและการป้องกัน และข้อจํากัดของการศึกษา 
๙. ความเสี่ยงของอาสาสมัครและโครงการ/การป้องกัน/การแก้ปัญหา ประเด็นจริยธรรม  

๑๐. งบประมาณ และแหล่งทุน  
๑๑. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
๑๒. เอกสารอ้างอิงตามหลักวิชาการ 
๑๓. เอกสารแนบท้าย 

- เอกสารคําแนะนํา/แจ้งข้อมูลแก่อาสาสมัครหรือผู้ให้ความยินยอมแทน (RF09-04)  
- ใบยินยอมของอาสาสมัคร (RF09-05)  
- แบบแสดงรายการและประมาณการค่าใข้จ่าย (RF09-06) 
- ประวัติผู้วิจัยทุกคน (RF09-07) 
- หนังสือแสดงความยินยอมหรืออนุญาตของสถาบันท่ีทําการศึกษาวิจัย (RF09-08) 
- ลงนามโดยผู้วิจัยหลัก หรือหัวหน้าโครงการ และผู้ร่วมวิจัยคนอ่ืน ๆ ทุกคน (RF09-09) 
- แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์หรือแบบเก็บข้อมูลท้ังหมดในโครงการวิจัย 

 
หมายเหตุ กรณีเป็นการทดสอบสิ่งประดิษฐ์/ผลิตภณัฑ์ใหม่ ต้องมีเอกสารการทดลองด้านกายภาพ       
             ว่ามีคุณสมบตัแิละความปลอดภัย ก่อนจะทดลองในคน 
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(ตัวอย่าง) 
โครงการวิจัยพัฒนาฉบับย่อ (R&D Project Summary) 

 
โครงการฉบับย่อ จํานวนไม่เกิน ๑๐ หน้า (สําหรับข้อ ๑- ๑๓) ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้ 

 
๑. ชื่อโครงการวิจัย   
๒. ชื่อผู้วิจัยหลัก   
๓. หน่วยงานท่ีส่งโครงการ   
๔. หลักการและเหตุผล  
๕. วัตถุประสงค์ 
๖. ประโยชน์ของโครงการ    
๗. แนวคิดหลักการในการวิจัยและพัฒนา 
๘. กลุ่มเป้าหมาย 
๙. ข้ันตอนการวิจัยและพัฒนา (ใคร ทําอะไร ท่ีไหน เม่ือไร อย่างไร)    

๑๐. การทบทวน/ตรวจสอบ/สิ่งท่ีพัฒนา ก่อนทดลองใช้  
๑๑. การประเมินผล  

� ระดับการประเมินผล (ปัจจัยนําเข้า/กระบวนการ/ผลผลิต/ผลลัพธ์)  
� การออกแบบ 
� เครื่องมือและการจัดการข้อมูล 
� การวิเคราะห์ข้อมูล 

๑๒. อคติและการป้องกัน และข้อจํากัดของการศึกษา 
๑๓. ความเสี่ยงของอาสาสมัครและโครงการ/การป้องกัน/การแก้ปัญหา ประเด็นจริยธรรม  
๑๔. งบประมาณ และแหล่งทุน  
๑๕. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
๑๖. เอกสารอ้างอิงตามหลักวิชาการ 
๑๗. เอกสารแนบท้าย 

- เอกสารคําแนะนํา/แจ้งข้อมูลแก่อาสาสมัครหรือผู้ให้ความยินยอมแทน (RF09-04)  
- ใบยินยอมของอาสาสมัคร (RF09-05)  
- แบบแสดงรายการและประมาณการค่าใข้จ่าย (RF09-06) 
- ประวัติผู้วิจัยทุกคน (RF09-07) 
- หนังสือแสดงความยินยอมหรืออนุญาตของสถาบันท่ีทําการศึกษาวิจัย (RF09-08) 
- ลงนามโดยผู้วิจัยหลัก หรือหัวหน้าโครงการ และผู้ร่วมวิจัยคนอ่ืน ๆ ทุกคน (RF09-09) 
- แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์หรือแบบเก็บข้อมูลท้ังหมดในโครงการวิจัย 

 

กรณีเป็นการทดสอบสิ่งประดิษฐ์/ผลิตภัณฑ์ใหม่ ต้องมีเอกสารการทดลองด้านกายภาพว่ามี
คุณสมบัติและความปลอดภัย ก่อนจะทดลองในคน 
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(ตัวอย่าง)  
เอกสารแนะนําอาสาสมัคร 

 

๑. ช่ือโครงการวิจัย ............................................................................................................................ 
๒. ช่ือผู้วิจัย   .....................................................................................       
  ตําแหน่ง   ..................................................................................... 

๓. สถานท่ีปฎิบัติงาน
........................................................................................................................................................ 
การติดต่อท่ีสะดวก 
โทรศัพท์ (ท่ีทํางาน) ...................................................... เวลาติดต่อ ............................................. 
โทรศัพท์ (บ้าน)     ....................................................... เวลาติดต่อ ............................................. 
โทรศัพท์เคล่ือนท่ี    ...................................................... เวลาติดต่อ ............................................. 
โทรสาร .......................................................................... 
e-mail address ..........................................................   

๔. เนื้อหาสาระของโครงการและความเก่ียวข้องกับอาสาสมัคร  ได้แก่ 
๔.๑   เหตุผลและความจําเป็นท่ีต้องทําการวิจัย 
๔.๒   วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย 
๔.๓   วิธีการศึกษาวิจัยโดยสังเขป 
๔.๔   ระยะเวลาท่ีอาสาสมัครต้องเก่ียวข้องในการศึกษาวิจัย 
๔.๕ ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนท้ังต่ออาสาสมัครและต่อผู้อ่ืน กรณีเป็นการศึกษาท่ีไม่มีประโยชน์ต่อ

อาสาสมัครโดยตรง ให้แจ้งอาสาสมัครทราบอย่างชัดเจน 
๔.๖   การตอบแทนชดเชยแก่อาสาสมัครโดยระบุจํานวนและระยะเวลาการชดเชยอย่างชัดเจน 
๔.๗   ความเสี่ยงทางร่างกาย จิตใจ และผลกระทบทางสังคมท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกับอาสาสมัครท่ีเข้าร่วม

การศึกษา   
๔.๘   การป้องกันความเสี่ยง และการแก้ไขกรณีเกิดปัญหา  
๔.๙   กรณีมีการดูแลรักษา หรือการตรวจวินิจฉัยตามมาตรฐาน  หรือทางเลือกการตรวจรักษาอ่ืน ๆ  จะต้อง

แจ้งให้อาสาสมัครทราบโดยชัดเจน 
๔.๑๐   ขอบเขตการดูแลรักษาความลับของข้อมูลอาสาสมัคร 
๔.๑๑   การดูแลรักษาท่ีผู้วิจัยจัดให้ 
๔.๑๒   การดูแลรักษาและแก้ปัญหาอ่ืนๆ กรณีอาสาสมัครมีอันตรายหรือผลแทรกซ้อนจากการศึกษาวิจัย โดย

ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย  
๔.๑๓   ในกรณีเกิดอันตรายถึงข้ันร้ายแรง เช่น พิการ เสียชีวิต อาสาสมัครหรือทายาท จะได้รับการชดเชย

อย่างไร 
๔.๑๔   ต้องระบุชัดเจนว่า อาสาสมัครถอนตัวจากโครงการวิจัยได้ทุกเม่ือ โดยไม่กระทบต่อการดูแลรักษาท่ีพึง

ได้รับตามปกติ 
๔.๑๕   ชื่อ ท่ีอยู่ เบอร์โทรศัพท์ของแพทย์หรือผู้ท่ีอาสาสมัครสามารถติดต่อได้สะดวกท้ังในและนอกเวลา

ราชการ กรณีมีเหตุจําเป็นหรือฉุกเฉิน 
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หมายเหตุ : คําแนะนําสําหรับผู้วิจัย 
๑. เอกสารนี้ควรให้ข้อมูลครบถ้วน ชัดเจน และกระชับ เป็นภาษาไทยท่ีอ่านเข้าใจง่าย ถ้าจําเป็นต้องใช้

ภาษาอังกฤษเพ่ือเสริมความเข้าใจแก่ผู้อ่านให้เขียนไว้ในวงเล็บ กรณีอาสาสมัครเป็นชนส่วนน้อยท่ีอ่าน
ภาษาไทยไม่ได้ ควรแปลเป็นภาษาท้องถ่ินของอาสาสมัครด้วย  
เพ่ือความม่ันใจว่าใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย ควรทดสอบโดยให้ผู้มีความรู้ระดับประถมศึกษาปีท่ี ๖ ลองอ่าน 

๒. เพ่ือให้ข้อมูลครบถ้วน อ่านง่าย ควรทําเนื้อหาให้ครบทุกหัวข้อตามแบบฟอร์ม   
๓. เอกสารแนะนํา (Participant information sheet) และแบบใบยินยอม (Informed consent form) อาจ

แยกกันหรือรวมเป็นฉบับเดียวก็ได้  กรณีรวมเป็นฉบับเดียว ควรเริ่มต้นด้วยเนื้อหาในส่วนของเอกสารแนะนํา 
และมีข้อความในส่วนของการแสดงความยินยอมอยู่ตอนท้าย แยกส่วนชัดเจน 

๔. ควรมอบเอกสารแนะนําให้อาสาสมัครทุกคน  ส่วนใบยินยอม ผู้วิจัยเก็บฉบับจริงไว้ แล้วมอบสําเนาแก่
อาสาสมัคร 
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(ตัวอย่าง)  
ใบยินยอมด้วยความสมัครใจ 

การวิจัยเรื่อง   ....................................................................................................................................... 
วันท่ีให้คํายินยอม  .................... เดือน ............................................ พ.ศ. ............................................   
 

ก่อนลงนามในใบยินยอมให้วิจัยนี้  ข้าพเจ้าได้รับการอธิบายจากผู้วิจัยถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีการ 
อันตรายหรืออาการท่ีอาจเกิดข้ึนจากการวิจัย รวมท้ังประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึนจากการวิจัยอย่างละเอียด และมีความ
เข้าใจดีแล้ว 

ผู้วิจัยรับรองว่าจะตอบคําถามต่าง ๆ ท่ีข้าพเจ้าสงสัยด้วยความเต็มใจ ไม่ปิดบังซ่อนเร้น  จนข้าพเจ้าพอใจ   

ข้าพเจ้าเข้าร่วมโครงการวิจัยนี้โดยสมัครใจและมีสิทธิบอกเลิกการเข้าร่วมโครงการวิจัยเม่ือใดก็ได้ โดยการ
บอกเลิกการเข้าร่วมการวิจัยนี้จะไม่มีผลต่อการรักษาโรคท่ีข้าพเจ้าพึงได้รับต่อไป 

ผู้วิจัยรับรองว่าจะเก็บข้อมูลเฉพาะเก่ียวกับตัวข้าพเจ้าเป็นความลับและเปิดเผยเฉพาะส่วนสรุปเป็น
ผลการวิจัย หรือเปิดเผยข้อมูลต่อผู้มีหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกับการสนับสนุนและกํากับดูแลการวิจัยเท่านั้น 

ผู้วิจัยรับรองว่าหากเกิดอันตรายใด ๆ จากการวิจัยดังกล่าว ข้าพเจ้าจะได้รับการรักษาพยาบาลโดยไม่คิด
มูลค่า และจะได้รับการชดเชยรายได้ท่ีสูญเสียไประหว่างการรักษาพยาบาลดังกล่าว       ตลอดจนเงินทดแทน
ความพิการท่ีอาจเกิดข้ึน รายละเอียดเก่ียวกับการรักษาพยาบาลหรือเงินชดเชยดังกล่าว ข้าพเจ้าสามารถติดต่อได้
ท่ี ........................................................  โดยบุคคลท่ีรับผิดชอบเรื่องนี้คือ ................................................................. 

 

ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความข้างต้นแล้ว มีความเข้าใจดีทุกประการ และลงนามในใบยินยอมนี้ด้วยความเต็มใจ 

                                             ลงนาม ......................................................... ผู้ยินยอม 

                                             ลงนาม ......................................................... ผู้วิจัย/ผู้ให้ข้อมูลการวิจัย 

        ข้าพเจ้าไม่สามารถอ่านหนังสือได้ แต่ผู้วิจัยได้อ่านข้อความในใบยินยอมนี้ให้ข้าพเจ้าฟังจนเข้าใจดีแล้ว 
ข้าพเจ้าจึงได้ลงนามในใบยินยอมนี้ด้วยความเต็มใจ 

                                             ลงนาม ......................................................... ผู้ยินยอม 

                                             ลงนาม ......................................................... ผู้วิจัย/ผู้ให้ข้อมูลการวิจัย        

เนื่องจาก (ชื่ออาสาสมัคร) .................................................. ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องได้รับการยินยอม
จากผู้ปกครองหรือผู้อุปการะโดยชอบด้วยกฎหมาย  

                                       ลงนาม ........................................... ผู้ปกครอง/ผู้อุปการะโดยชอบด้วยกฎหมาย  

                                       ลงนาม ........................................... ผู้วิจัย/ผู้ให้ข้อมูลการวิจัย 

                                       ลงนาม ........................................... พยาน 

                                       ลงนาม ........................................... พยาน 
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เนื่องจาก (ชื่ออาสาสมัคร) ................................................. อยู่ในสภาพท่ีไม่สามารถตัดสินใจเองได้ (เช่น 
โรคจิต หมดสติ) ต้องได้รับการยินยอมจากผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมาย ผู้ปกครอง หรือญาติใกล้ชิดท่ีสุด  

 ลงนาม ........................................... ผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมาย/ผู้ปกครอง/ญาติ 

                                      ลงนาม ........................................... ผู้วิจัย/ผู้ให้ข้อมูลการวิจัย 

                                      ลงนาม ........................................... พยาน 

 ลงนาม ........................................... พยาน 

 

หมายเหตุ 
๑. ปรับปรุงแบบใบยินยอมให้เหมาะสมโดยตัดข้อความท่ีไม่เก่ียวข้องออกและเพ่ิมเติมข้อความท่ีจําเป็น   
๒. ในเอกสารการให้ความยินยอม ควรระบุสถานท่ีและเบอร์โทรศัพท์ของสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจัยกรมอนามัยให้อาสาสมัครสามารถติดต่อได้เม่ือมีคําถามหรือปัญหาเก่ียวกับสิทธิ ความ
ปลอดภัย   
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(ตัวอย่าง) 
แบบแสดงรายการประมาณการค่าใช้จ่ายในการวิจัย 

 

ช่ือโครงการ ........................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................  

ช่ือผู้วิจัยหลัก  ....................................................................................................................................... 

หน่วยงานรับผิดชอบ    ......................................................................................................................... 

แหล่งเงินทุน (ระบุความสัมพันธ์ของนักวิจัยกับแหล่งเงินทุนด้วย)  
............................................................................................................................................................... 

ระยะเวลาท่ีใช้ในการวิจัย ...................................................................................................................... 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการวิจัย 
1. เงินเดือนค่าจ้างบุคลากร ............................................................................................................. 

1.1  เต็มเวลา ..............คน      ระยะเวลา...........................เดือน      เป็นเงิน..........................บาท 
1.2  นอกเวลา .............คน      ระยะเวลา...........................เดือน      เป็นเงิน..........................บาท 

2. ค่าตอบแทนผู้วิจัย (ถ้ามี) .............................................................................................................. 
3. ค่าตอบแทนท่ีปรึกษา (ถ้ามี) ........................................................................................................ 
4. ค่าตอบแทนผู้ประสานงาน (ถ้ามี) ................................................................................................. 
5. ค่าตอบแทนอาสาสมัคร (ถ้ามี) ..................................................................................................... 
6. ค่าดูแลรักษาผู้ป่วย (ถ้ามี) ............................................................................................................ 
7. ค่าใช้จ่ายในการดําเนนิการ  .........................................................................................................                                                                                   
8. ค่าจัดพิมพ์รายงานวิจัย ................................................................................................................ 
9. อ่ืน ๆ ...........................................................................................................................................  

 
     รวม...............................................บาท 
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(ตัวอย่าง) 
แบบประวัติผู้วิจัย 

ช่ือ-สกุล    ……………………………………………………………………………………….. 
ตําแหน่ง  ……………………………………………………………………………………….. 

สถานะในโครงการ   ���� ผู้วิจัยหลัก/หัวหน้าโครงการ  ���� ผู้ร่วมวิจัย ���� นักวิเคราะห์   

 ���� พนักงานเก็บข้อมูล     ���� อ่ืนๆ .......................................... 
วันเดือนปีเกิด  ………………………………………………………………………………………. 
ท่ีทํางาน        ………………………………………………………………………………………. 
โทรศัพท์        ……………………....……………  โทรสาร  ………………………….……. 
e-mail add  ………………………………………………………………………………………. 
ประวัติการศึกษา    

วุฒิ (ต้ังแต่บริญญาตรี) ชื่อย่อวุฒิ วิชาเอก ปีท่ีสําเร็จ 
    
    
    

สาขาความเช่ียวชาญ/ประสบการณ์การทํางาน  

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

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

ประสบการณ์การวิจัย 

1. เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย (ถ้ามี) 

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

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

2. ร่วมวิจัย  

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

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

การเผยแพร่ในวารสารวิชาการ (ถ้ามี) 

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

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

การนําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ (ถ้ามี) 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........………  
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(ตัวอย่าง) 
หนังสือแสดงความยินยอมหรืออนุญาตของสถาบนัที่ศึกษาวิจัย 

 
 

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า โรงพยาบาล/สถาบัน........................................................ ยินยอมและ
สนับสนุนให้ใช้งบประมาณ สถานท่ี และเครื่องมือของโรงพยาบาล/สถาบัน............................................. 
ในการวิจัยเรื่อง ............................................................................................................................................... 
 
 
 
        .................................................... 
                                                                 (ลงชื่อ)   .................................................... 

(ตําแหน่ง) ................................................. 
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(ตัวอย่าง) 

หนังสือรับรองจากคณะผู้วิจัย 
 

          คณะผู้วิจัยได้รับทราบรายละเอียดของโครงการวิจัยเรื่อง …………….……...........................................     
...............................................................................................................................................................  แล้ว 
และเห็นชอบทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
 
 
        .................................................... 
                                                                 (ลงชื่อ)   .................................................... 
 
        .................................................... 
                                                                 (ลงชื่อ)   .................................................... 
 
        .................................................... 
                                                                 (ลงชื่อ)   .................................................... 

 

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

        .................................................... 
                                                                 (ลงชื่อ)   .................................................... 
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แบบเสนอโครงการวิจัยท่ีไม่ต้องพิจารณาจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย (Exemption Review Form)  

(ให้ทําเคร่ืองหมาย ����  ในช่อง ���� ในข้อหน่ึงข้อใดต่อไปน้ี) 
ความเห็น
ผู้วิจัย คุณสมบัติ/ลักษณะของโครงการ 

ความเห็น
คณะกรรมการ 

หมายเหตุ
ของคณะ 
กรรมการ ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่ 

���� ���� การวิจัยด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมท่ีผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยอ่ืนในระดับกรม กระทรวง มหาวิทยาลัย สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการ
วิจัยในคน หรือคณะกรรมการจริยธรรมอ่ืนๆ ท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน 

���� ����  

���� ���� การวิจัยเอกสารจากข้อมูลข่าวสารหรือการกระทําท่ีเผยแพร่ต่อสาธารณชนอยู่ก่อนแล้ว  ���� ����  
���� ���� การประเมินตามระบบงานปกติ เช่น การทํางานของบุคลากร ผลการดําเนินงานหน่วยงาน  

การประกันคุณภาพระบบบริการ  โดยการบันทึกข้อมูลท่ีสามารถเชื่อมโยง/สืบเสาะ/
เปิดเผยตัวตนผู้เป็นเจ้าของข้อมูล และการเปิดเผยผลการตอบของบุคคลท่ีทําให้เกิด
ความเสี่ยงของบุคคลในการรับโทษ หรือเกิดความเสียหายต่อร่างกาย จิตใจ ชื่อเสียง 
อาชีพการงาน สถานภาพทางการเงิน สิทธิประโยชน์และผลตอบแทนใด ๆ ท่ีพึงได้ของ
บุคคลผู้เป็นเจ้าของข้อมูลหรือสถาบัน  

���� ����  

���� ���� การวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบ/นโยบายและบริหารจัดการ ซ่ึงเป็นโครงการท่ีได้รับอนุญาต
จากหัวหน้าผู้รับผิดชอบหน่วยงานหรือองค์กร โดยการบันทึกข้อมูลท่ีสามารถเชื่อมโยง/
สืบเสาะ/เปิดเผยตัวตนผู้เป็นเจ้าของข้อมูล และการเปิดเผยผลการตอบของบุคคลท่ีทํา
ให้เกิดความเสี่ยงของบุคคลในการรับโทษ หรือเกิดความเสียหายต่อร่างกาย จิตใจ 
ชื่อเสียง อาชีพการงาน สถานภาพทางการเงิน สิทธิประโยชน์และผลตอบแทนใด ๆ ท่ี
พึงได้ของบุคคลผู้เป็นเจ้าของข้อมูลหรือสถาบัน 

���� ����  

���� ���� การประเมินความพึงพอใจและระดับคุณภาพของผู้บริโภคท่ีมีต่อสินค้าและบริการท่ีไม่
ก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้บริโภคหรือสิ่งแวดล้อม โดยการบันทึกข้อมูลท่ีสามารถเชื่อมโยง/
สืบเสาะ/เปิดเผยตัวตนผู้เป็นเจ้าของข้อมูล และการเปิดเผยผลการตอบของบุคคลท่ีทํา
ให้เกิดความเสี่ยงของบุคคลในการรับโทษ หรือเกิดความเสียหายต่อร่างกาย จิตใจ 
ชื่อเสียง อาชีพการงาน สถานภาพทางการเงิน สิทธิประโยชน์และผลตอบแทนใด ๆ ท่ี
พึงได้ของบุคคลผู้เป็นเจ้าของข้อมูลหรือสถาบัน 

���� ����  

���� ���� การสํารวจในท่ีสาธารณะ โดยสัมภาษณ์หรือสังเกตพฤติกรรม (poll) ซ่ึงการบันทึก
ข้อมูลไม่สามารถเชื่อมโยง/สืบเสาะ/เปิดเผยตัวตนผู้เป็นเจ้าของข้อมูล และการเปิดเผย
ผลการตอบของบุคคล (แม้ในภาพรวม) ไม่ทําให้เกิดความเสี่ยงของบุคคลในการรับโทษ 
หรือเกิดความเสียหายต่อร่างกาย จิตใจ ชื่อเสียง อาชีพการงาน สถานภาพทางการเงิน 
สิทธิประโยชน์และผลตอบแทนใด ๆ ท่ีพึงได้ของบุคคลผู้เป็นเจ้าของข้อมูลหรือสถาบัน 

���� ����  

���� ���� การวิจัยสารปนเป้ือน สารเคมี เชื้อโรค ชีววัตถุ และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ท่ีไม่ได้
กระทําโดยตรงกับมนุษย์ เช่น การตรวจหาปริมาณสารปนเป้ือนในดินหรือในน้ํา การ
ตรวจหาเชื้อโรคในอาหาร  

���� ����  

 
หมายเหตุ 
1) ผู้วิจัยต้องส่งโครงการวิจัยพร้อม แบบตรวจสอบความครบถ้วนของโครงการวิจัยท่ีส่งเข้ามาพิจารณา (RF09-01) มายัง

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัยเพ่ือพิจารณาว่า โครงการเข้าข่าย Exemption หรือไม่  และผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการฯ ถือเป็นท่ีสิ้นสุด 

2) โครงการท่ีเสนอขอพิจารณาว่าอยู่ในข่าย Exemption หรือไม่ จะถูกพิจารณาเป็นกรณีเร่งด่วนโดยประธานหรือผู้ท่ีประธาน
มอบหมาย เช่น รองประธาน หรือเลขานุการ  

3) หากโครงการท่ีส่งมาอยู่ในข่าย Exemption คณะกรรมการฯ จะออกเอกสารรับรอง (Certificate of Exemption) ให้กับผู้วิจัย 
เมื่อได้รับเอกสารรับรองแล้วผู้วิจัยจึงสามารถดําเนินการวิจัยได้ โดยไม่ต้องส่งรายงานใดๆ ให้กับคณะกรรมการฯ อีก 

RF10-01 



แบบรายงานส่วนแก้ไขเพิ่มเติมตามมติคณะกรรมการ 

 
รหัสโครงการวิจัย .................................. 
ชื่อโครงการวิจัย   .........................................................................................................…………………… 
ฉบับแก้ไขครั้งที่   .................................. 
 

คําแนะนําของคณะกรรมการฯ 1. ระบุข้อมูลเดิม, หน้าที่ปรากฏ 
 

2. ระบุข้อมูลที่แก้ไข,หน้าที่ปรากฏ 
หากไม่แก้ไข กรุณาระบุเหตผุล 

   
   
   
   
   
   
   

                                                                                                            

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

                      หัวหน้าโครงการ 
 วันที่..............เดือน.............................พ.ศ................ 
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แบบรายงานส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย 
Protocol Amendment Form 

1. รหัสโครงการ  ............................................................... 
2. ชื่อโครงการวิจัย ............................................................................................................................................................................... 
3. ผู้วิจัย ..................................................................โทรศัพท์........................... e-mail …………………………………………………………………… แหล่งทุน ............................................. 
4. การแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ....................             วันที่เริ่มดําเนินโครงร่างการวิจัยที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม............../.........................../...................... 

โครงการวิจัยเดิม โครงการวิจัยที่แก้ไขเพิ่มเตมิ 
Version หน้า/

บรรทัด 
ข้อมูลเดิม Version หน้า/

บรรทัด 
ข้อมูลใหม ่

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
                                                                       
              ผู้วิจัย......................................................................วันที่รายงาน ............./................./...............    
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แบบรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย  
CONTINUING REVIEW REPORT 

 

รหัสโครงการ.......................................................................................... 
กําหนดวันรายงาน........................./......................../............................. 
การรายงานคร้ังที่................................................................................... 
ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย)  ...................................................................................................................... 
ชื่อโครงการวิจัย (English) .......................................................................................................................... 
ผู้วิจัย .......................................................................................................................................................... 
แหล่งทุน     ................................................................................................................................................ 
วันที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการการพิจารณาโครงการวิจัย   ............../............................/..................... 
วันที่เร่ิมโครงการวิจัย ......../...................../............ วันที่รายงานความก้าวหน้า ........../..................../........ 
 

1. ความก้าวหน้า (Progression) 
จํานวนอาสาสมัครที่วางแผนไว ้ .......................  คน 
ปัจจุบนัมีผู้เข้าร่วมการวิจัย       .......................  คน 

� อยู๋ในระยะทดลอง .......................  คน 
� อยู่ในระยะติดตาม .......................  คน 

ผู้เข้าร่วมการวิจัยที่สิน้สุดการศึกษาแล้ว .......................  คน 
ผู้เข้าร่วมการวิจัยที่ออกจากการศึกษาก่อนเวลา .......................  คน 

  โครงการวิจัยเสร็จสมบูรณ์แลว้  เม่ือวันที่ .............../....................../............................ 
2.  มีการเปลี่ยนแปลงแหล่งทนุ (Funding Support) ที่ยังไม่เคยรายงานต่อคณะกรรมการฯ หรือไม่  
 �  มี  �   ไม่มี 
3.   มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัย (Amendment) ที่ยังไม่เคยรายงนต่อคณะกรรมการฯ หรือไม่  
 �  มี  �   ไม่มี 
4.  มีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (Adverse Event) ที่ยังไม่เคยรายงานต่อคณะกรรมการฯ หรือไม่   
 �  มี  �   ไม่มี 
5.  มีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรง (Serious Adverse Event) ที่ยังไม่เคยรายงานต่อคณะกรรมการฯ หรือไม่   
 �  มี  �   ไม่มี 
6.  มีข้อมูลใหม่เก่ียวกับประโยชน์หรือความเสี่ยงที่ยังไม่เคยรายงานต่อคณะกรรมการฯ หรือไม่ (New information) 
 �  มี  �   ไม่มี 
7.  มีปัญหา/ความเห็นเชิงลบ (Negative attitude) ในชุมชนหรือผู้เข้าร่วมการวิจัยที่ยังไม่เคยรายงานต่อคณะ

กรรมการฯ หรือไม่ 
     �  มี  �   ไม่มี 
หมายเหตุ  ถ้าข้อ 2–7 ตอบว่า“มี” ให้ส่งรายงานตามแบบท่ีเกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการจริยธรมการวิจัยกรมอนามัย 
 
ลงชื่อผู้วิจัย ....................................................................................................................... 
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แบบรายงานการยุติโครงการวิจัยก่อนกําหนด 
 

ชื่อโครงการวิจัย: 

 

 

 

รหัสโครงการวิจัย:  

ผู้วิจัยหลัก:  

ผู้ให้ทุนวิจัย:  

วันที่อนุมัติ:          

                                                                     

วันที่รายงานความก้าวหน้าของการวิจัยคร้ังสุดท้าย: 

 

วันเร่ิมโครงการวิจัย:                                                                 วันยุติโครงการวิจัย: 

จํานวนอาสาสมัครที่ต้องการ:                                                    จํานวนอาสาสมัครที่เข้าร่วมในโครงการวิจัย: 

 

สรุปผลการวิจัย: 

 

 

 

 

เหตุผลของการขอยุตโิครงการวิจัยก่อนกําหนด 

                    คําแนะนําจากคณะกรรมการ EC 

                    คําแนะนําจากผู้ให้ทุน (Sponsor) 

                    อ่ืน ๆ (ระบุ).............................................................................................................................. 

ลงนามผู้วิจัย:                                                                           วันที่: 
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แบบรายงานสรุปเมื่อวิจัยเสร็จ 
Final Report Form 

 

รหัสโครงร่างวิจัย :  
โครงร่างวิจัยเรื่อง : 
 
ผู้วิจัยหลัก : 
โทรศัพท์ :                                                       E-mail : 
ผู้ให้ทุนวิจัย : 
ท่ีอยู่ : 
 

โทรศัพท์ :                                                       E-mail : 
สถานท่ีวิจัย : 
จํานวนอาสาสมัคร :                                       จํานวนกลุ่ม :  
จํานวนอาสาสมัครท่ีรับ intervention/อาหารเสริม/แร่ธาตุ (ถ้ามี) :              
วิธีการศึกษาโดยย่อ: 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

วิธีการให้ intervention/อาหารเสริม/แร่ธาตุ (ถ้ามี) : 
 

 

 

 

ระยะเวลาของการศึกษา : 
วัตถุประสงค์ : 
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ผลการศึกษา: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลายเซ็นผู้วิจัยหลัก : ………………………….................... วัน.........เดือน........................พ.ศ .................. 



แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ 
Adverse Event Report Form 

 
รหัสโครงการวิจัย  ....................................................................... 
ชื่อโครงการวิจัย   .............................................................................................................................................................................................................................. 
ผู้วิจัย...................................................................... สังกัด.................................................. โทรศัพท์........................... e-mail  ...................................................... 
 

Participant 
ID 

Onset/Date 
Of event 

Sign & symptom Diagnosis Severity Relation to 
the study 

Progression of   
adverse event 

Modification                
of protocol 

Modification of   
informed consent 

       (   ) No     (   ) Yes  (   ) No     (   ) Yes  

       (   ) No     (   ) Yes  (   ) No     (   ) Yes  

       (   ) No     (   ) Yes  (   ) No     (   ) Yes  

       (   ) No     (   ) Yes  (   ) No     (   ) Yes  

       (   ) No     (   ) Yes  (   ) No     (   ) Yes  

       (   ) No     (   ) Yes  (   ) No     (   ) Yes  

       (   ) No     (   ) Yes  (   ) No     (   ) Yes  

       (   ) No     (   ) Yes  (   ) No     (   ) Yes  

ความรุนแรง (Severity):   1. ตาย (Death)                2. รุนแรงและอาจทําให้เสยีชีวติ (Life threatening)     3. ต้องรักษาโรงพยาบาล (Hospitalization /Prolonged hospitalization) 
                                 4. พิการหรือทุพลภาพ (Persistent or significant disability/ incapacity)           5. ทารกพิการแต่กําเนิด (Congenital anomaly/ birth defect)             6. ไม่รุนแรง 
ความเกี่ยวข้องกับการวิจยั: 1. ไม่เกี่ยวข้อง (Not related)   2. อาจเกี่ยวข้อง (Possibly related)    3. น่าจะเกี่ยวข้อง (Probable related)   4. เกี่ยวข้องแน่นอน ( Definitely related)   5. ไม่รู้ ( Unknown) 
การดําเนินเหตุการณ์ (Progression of adverse event):   1. แก้ไขแล้ว (Resolved)                  2. ยังคงมปีัญหา (Ongoing) 
ในกรณีทีทีการเปลี่ยนแปลงโครงการวจิัย (Modification of protocol) หรือเอกสารเพื่อขอการยินยอม (Modification of informed consent) ให้ส่งรายละเอียดมายังคณะกรรมการจรยิธรรมการวิจัยกรมอนามยั 
หมายเหต ุ เมื่อมเีหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง (Serious Adverse Event) คือ มีความรุนแรงในข้อ 1–5 ให้สถาบันที่ดาํเนินการศึกษา ส่งรายงาน  (RF18-02) ให้คณะกรรมการฯ ภายใน 7 วันหลังเกิดเหต ุ  

                                                                                                                        ลงชื่อผู้วิจัย.........................................................................วันที่รายงาน................/..................../............................

RF18-01 



แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรง 
Serious Adverse Event Report Form 

 

รหัสโครงการวิจัย ....................................................................................................................................................... 
ชื่อโตรงการวิจัย ......................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
ชื่อผู้วิจัย ........................................................โทรศัพท์........................... e-mail ...........................…………………….. 
แหล่งทุน .............................................................................. 
รหัสผู้เข้าร่วมวิจัย..............................................................เพศ  ���� ชาย  ���� หญิง     อายุ ...................................... 
 

รายละเอียดเหตุการณ์ณืไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรง ( อาการ/อาการแสดง/การวิจัย/การรักษา ผลการรักษา ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.  ความรุนแรง 

(    ) ตาย (Death) 
(    ) รุนแรงและอาจทําให้เสียชีวิต (Life threatening) 
(    ) ต้องรักษาในโรงพยาบาล (Hospitalization/ Prolonged hospitalization) 
(    ) พิการหรือทุพลภาพ (Persistent or significant disability/ incapacity) 
(    ) ทารกพิการแต่กําเนิด (Congenital anomaly/ birth defect)               
(    ) อ่ืน ๆ  (ระบุ) ......................................................................................................... 

2.  ความเกี่ยวข้องกับการวิจัย 
(    ) ไม่เกี่ยวข้อง (Not related)                (    ) อาจเกี่ยวข้อง (Possibly related) 
(    ) น่าจะเกี่ยวข้อง (Probable related)     (    ) เกี่ยวข้องแน่นนอน (Definitely related)     
(    ) ไม่รู้ (Unknown) 

3.  การเปลี่ยนแปลงโครงการวิจัย                    (    )   ไม่มี          (    )  มี  (ระบุรายละเอียด) 
4.  การเปลี่ยนแปลงเอกสารเพ่ือขอการยินยอม     (    )   ไม่มี         (    )  มี  (ระบุรายละเอียด) 
 

ลงชื่อผู้วิจัย .............................................................................          
วันที่รายงาน ............./................./.......................      
 
 

RF18-02 


