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NSTDA-IRB SOP 

01.0 

สารบัญรายการวิธีดำเนินการมาตรฐาน (SOP) หนา 1 ของ 2 หนา 

 
 

 

 

 

•  

 

 

รายการวิธีดำเนินการมาตรฐาน 

บทท่ี รหัส เรื่อง หนา 

1 NSTDA-IRB SOP 

01/01.0 

บทท่ี 1 การเตรียมวิธีดำเนินการมาตรฐาน 

Preparation of Standard Operating Procedures 

1 

2 NSTDA-IRB SOP 

01/02.0 

บทท่ี 2 องคประกอบของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย 

Constitution of Institutional Review Board 

10 

3 NSTDA-IRB SOP 

01/03.0 

บทท่ี 3 การบริหารจัดการกับโครงการวิจัยท่ียื่นขอรับการพิจารณา  

Management of Protocol Submission 

34 

4 NSTDA-IRB SOP 

01/04.0 

บทท่ี 4 การทบทวนและประเมินโครงการวิจัย 

Protocol Review and Assessment 

66 

5 NSTDA-IRB SOP 

01/05.0 

บทท่ี 5 การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษยแบบยกเวนและ

แบบเรงดวน  

Exemption and Expedited Review 

83 

6 NSTDA-IRB SOP 

01/06.0 

บทท่ี 6 การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษยแบบเต็มคณะ 

Full Board Review 

97 

7 NSTDA-IRB SOP 

01/07.0 

บทท่ี 7 การพิจารณาโครงการวิจัยเก่ียวกับเครื่องมือแพทย  

Review of Medical Device Investigation 

104 

8 NSTDA-IRB SOP 

01/08.0 

บทท่ี 8 การพิจารณาโครงการวิจัยท่ีสงเขามาใหม ภายหลังการแกไข  

Review of Resubmitted Protocols 

116 

9 NSTDA-IRB SOP 

01/09.0 

บทท่ี 9 การประเมินตอเนื่องของโครงการวิจัยท่ีผานการรับรอง 

Continuing Review of Previously Approved Protocol 

122 

10 NSTDA-IRB SOP 

01/10.0 

บทท่ี 10 การตรวจเยี่ยม  

Site Monitoring Visit 

140 

11 NSTDA-IRB SOP 

01/11.0 

บทท่ี 11 การเตรียมระเบียบวาระการประชุม การจัดประชุม 

และรายงานการประชุม 

Agenda Preparation, Meeting Procedures and Minutes 

150 

12 NSTDA-IRB SOP 

01/12.0 

บทท่ี 12 การบันทึกการติดตอสื่อสาร 

Communication Records 

162 
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•  

 

 

บทท่ี รหัส เรื่อง หนา 

13 NSTDA-IRB SOP 

01/13.0 

บทท่ี 13 การบริหารจัดการเอกสารโครงการวิจัย  

Management of Study Files 

170 

14 NSTDA-IRB SOP 

01/14.0 

บทท่ี 14 การตรวจเยี่ยมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย  

Survey and Audit of the IRB 

178 

15 NSTDA-IRB SOP 

01/15.0 

บทท่ี 15 ความรวมมือกับคณะกรรมการจริยธรรมอ่ืน 

Cooperation with other Ethic Committees 

185 
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National Science and Technology Development Agency - 

Institutional Review Board (NSTDA-IRB) 

NSTDA-IRB SOP 

01.0 

สารบัญรายการเอกสารภาคผนวก (AF) หนา 1 ของ 3 หนา 

 
 

 

 

 

•  

 

 

รายการเอกสารภาคผนวก 

SOP AF เรื่อง หนา 

NSTDA-IRB SOP 

01/01.0 

AF 01-01 ตนแบบสารบัญรายการวิธีดำเนินการมาตรฐาน (SOP) 192 

AF 01-02 ตนแบบสารบัญรายการเอกสารภาคผนวก (AF) 193 

AF 01-03 ตนแบบวิธีดำเนินการมาตรฐาน 195 

AF 01-04 บันทึกรายชื่อผูรับวิธีดำเนินการมาตรฐาน 198 

AF 01-05 แบบคำรองขอปรับปรุงวิธีดำเนินการมาตรฐาน 199 

NSTDA-IRB SOP 

02/01.0 

AF 02-01 บัญชีรายชื่อท่ีปรึกษาอิสระ  200 

AF 02-02   ทะเบียนแฟมประวัติคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยและ

เจาหนาท่ี 

201 

AF 02-03   แบบการเปดเผยความขัดแยงทางผลประโยชนและรับรอง

การรักษาความลับในโครงการวิจัย สำหรับคณะกรรมการ/

คณะอนุกรรมการ (ฉบับลงนามครั้งเดียวครอบคลุมชวง

วาระการเปนกรรมการ) 

202 

AF 02-04 แบบการเปดเผยความขัดแยงทางผลประโยชนและรับรอง

การรักษาความลับในโครงการวิจัย สำหรับ 

ผูทบทวน/พิจารณาโครงการ 

203 

AF 02-05 แบบการเปดเผยความขัดแยงทางผลประโยชนและรับรอง

การรักษาความลับในโครงการวิจัยประจำป สำหรับ

ผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับการบริหารโครงการวิจัย 

204 

AF 02-06  

  

แบบรับรองการรกัษาความลับในโครงการวิจัย สำหรับ

ผูทรงคุณวุฒิ/ผูเชี่ยวชาญ/ผูเขารวมประชุม 

205 

NSTDA-IRB SOP 

03/01.0 
AF 03-01 แบบตรวจสอบประเภทโครงการวิจัย 206 

AF 03-02 แบบเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับการพิจารณาจริยธรรม

การวิจัยในมนุษย  

211 

AF 03-03 ตัวอยางเอกสารชี้แจงขอมูลสำหรับผูเขารวมวิจัย และ

หนังสือแสดงความยินยอมเขารวมการวิจัย 

219 

AF 03-04 หนังสือแจงผลการตรวจสอบเอกสารโครงการวิจัย 224 
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•  

 

 

SOP AF เรื่อง หนา 

AF 03-05 หนังสือแจงรหัสโครงการวิจัย 225 

AF 03-06 แบบทบทวนจริยธรรมการวิจัยในมนุษยสำหรับโครงการวิจัยใหม 226 

AF 03-07 แบบทบทวนจริยธรรมการวิจัยในมนุษยสำหรับโครงการวิจัยใหม 

(สำหรับ Layperson) 

234 

AF 03-08 หนังสือรับรองโครงการวิจัย ฉบบัภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ 241 

AF 03-09 ขอปฏิบัติสำหรับผูวิจัย 244 

AF 03-10 หนังสือรับรองโครงการวิจัย ท่ีเขาขายการพิจารณาแบบยกเวน 

ฉบับภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ 

245 

AF 03-11 หนังสือแจงผลพิจารณาโครงการวิจัยท่ีเขาขายการพิจารณา

จริยธรรมการวิจยัในมนุษย 

248 

AF 03-12 หนังสือแจงผลพิจารณาจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการฯ 249 

AF 03-13 หนังสือแจงผลพิจารณาจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการฯ 

กรณีไมรับรอง 

250 

AF 03-14 แบบสรุปความเห็นจากคณะกรรมการฯ 251 

AF 03-15 แบบสรุปขอชี้แจงและแกไขจากผูวิจัย 252 

NSTDA-IRB SOP 

09/01.0 
AF 09-01 แบบฟอรมการขอปรับเปลี่ยนโครงการวิจัยท่ีไดรับการรับรองแลว  253 

AF 09-02 แบบรายงานผลการดำเนินงานวิจัย แจงปดโครงการ หรือ

ขอตออายุหนังสือรับรอง 

256 

AF 09-03 แบบรายงานการเบี่ยงเบน/ฝาฝน/การไมปฏิบัติตามขอกำหนด  260 

AF 09-04 แบบรายงานเหตุการณไมพึงประสงครายแรง  263 

AF 09-05 แบบทบทวนตอเนื่องของโครงการวิจัยท่ีผานการรับรอง  266 

AF 09-06 หนังสือแจงผลพิจารณา การขอปรับเปลี่ยนโครงการวิจัยท่ี

ไดรับการรับรองแลว 

270 

AF 09-07 หนังสือแจงผลพิจารณา รายงานความกาวหนาของโครงการวิจยั  271 

AF 09-08 หนังสือแจงผลพิจารณา รายงานการยุติหรือแจงปดโครงการวิจัย  272 

AF 09-09 หนังสือแจงผลพิจารณา รายงานการเบี่ยงเบน/ฝาฝน/การ

ไมปฏิบัติตามขอกำหนด  

273 
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•  

 

 

SOP AF เรื่อง หนา 

AF 09-10 หนังสือแจงผลพิจารณา รายงานเหตุการณไมพึงประสงครายแรง 274 

NSTDA-IRB SOP 

10/01.0 
AF 10-01 แบบทบทวนการตรวจเยี่ยมเพ่ือกำกับดูแลการวิจัย 275 

AF 10-02 แบบสรุปรายงานผลการตรวจเยี่ยมเพ่ือกำกับดูแลการวิจัย  279 

AF 10-03 หนังสือแจงผูวิจัยขอตรวจเยี่ยมเพ่ือกำกับดูแลการวิจัย 281 

AF 10-04 หนังสือแจงผูบังคับบัญชาของผูวิจัยขอตรวจเยี่ยมเพ่ือกำกับ

ดูแลการวิจัย 

283 

AF 10-05 แบบสรุปมติการตรวจเยี่ยมเพ่ือกำกับดูแลการวิจัย 284 

NSTDA-IRB SOP 

11/01.0 
AF 11-01 ตนแบบวาระการประชุม 286 

AF 11-02 ตนแบบรายงานการประชุม 287 

NSTDA-IRB SOP 

13/01.0 
AF 13-01 สารบัญเอกสารโครงการวิจัย 297 
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สารบัญ 

ลำดับเรื่อง เรื่อง หนา 

1 วัตถุประสงค 3 

2 ขอบเขต 3 

3 ความรับผิดชอบ 3 

4 ข้ันตอนการปฏิบัติและผูรับผิดชอบ 4 

5 หลักการปฏิบัติ 4 

5.1 การจัดทำรายการวิธีดำเนินการมาตรฐาน 4 

5.2 การเขียนวิธีดำเนินการมาตรฐาน และการจัดรูปแบบ 4 

5.3 การใหรหัส 5 

5.4 การสรางวิธีดำเนินการมาตรฐาน 6 

5.5 การทบทวน 6 

5.6 การอนุมัติวิธีดำเนินการมาตรฐาน 6 

5.7 การแจกจายวิธีดำเนินการมาตรฐาน 7 

5.8 การทบทวนและปรับปรุงแกไขวิธีดำเนินการมาตรฐาน 7 

5.9 การอนุมัติวิธีดำเนินการมาตรฐานฉบับปรับปรุงแกไข 7 

5.10 การแจกจ ายวิธีดำเนินการมาตรฐานฉบับปรับปรุงแกไข 7 

5.11 การเก็บตนฉบับวิธีดำเนินการมาตรฐาน 8 

6 นิยามศัพท 8 

7 เอกสารอางอิง 8 

8 ภาคผนวก 9 

9 ประวัติการแกไข 9 
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•  

 

 

1. วัตถุประสงค 

เพื่อเปนมาตรฐานในการเตรียม ทบทวน อนุมัติ และปรับปรุงแกไข วิธีดำเนินการมาตรฐาน (Standard 

Operating Procedures, SOPs) และหลักเกณฑ (Guidelines) ในทุกขั ้นตอนใหสอดคลองกับแนวทาง

จริยธรรมการวิจัยของประเทศและสากล เชน WHO Operational Guidelines for Ethics Committee 

That Review Biomedical Research แนวทางจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย และ International 

Conferences on Harmonization (ICH) Good Clinical Practice (GCP) รวมทั ้งกฎหมายและระเบ ียบ

ขอบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวของ วิธีดำเนินการมาตรฐานนี้ อธิบายขั้นตอนการทำงานใหแก คณะกรรมการพัฒนา

สงเสริมและสนับสนุนจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

(สวทช.) และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ตลอดจนผูวิจัยหรือผูที่สนใจ วิธีดำเนินการมาตรฐานเปนเอกสารควบคุมท่ี

สามารถเผยแพรได 

 

2. ขอบเขต 

แนวทางการเตรียมวิธีดำเนินการมาตรฐานที่บรรยายไวในที่นี้ ใหใชเปนแนวทางการเตรียมวิธีดำเนินการ

มาตรฐานทั้งหมดของคณะกรรมการฯ วิธีดำเนินการมาตรฐานนี้ครอบคลุมวิธีการเขียน การทบทวน การ

แจกจาย การปรับปรุงแกไข และการเก็บตนฉบับ สำหรับคณะกรรมการฯ และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ 

 

3. ความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการฯ จัดทำรางวิธีดำเนินการมาตรฐานเสนอใหผูอำนวยการ สวทช. เห็นชอบ และประกาศใช  

คณะกรรมการฯ มีหนาที่ในการปรับปรุงวิธีดำเนินการมาตรฐานอยางสม่ำเสมอ อาจดำเนินการตาม

ขอเสนอแนะของผูตรวจประเมินคุณภาพการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเก่ียวกับมนุษย 
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•  

 

 

4. ข้ันตอนการปฏิบัติและผูรับผิดชอบ 

ข้ันตอน การปฏิบัต ิ ผูรับผิดชอบ 

1 การจัดทำรายการวิธีดำเนินการมาตรฐาน และ

เอกสารภาคผนวก 

เลขานุการ/เจาหนาท่ี/คณะกรรมการฯ 

2 การเขียนวิธีดำเนินการมาตรฐาน และการ

จัดรูปแบบ 

เลขานุการ/เจาหนาท่ี/คณะกรรมการฯ 

3 การใหรหัส เลขานุการ/เจาหนาท่ี/คณะกรรมการฯ 

4 การสรางวิธีดำเนินการมาตรฐาน เลขานุการ/เจาหนาท่ี/คณะกรรมการฯ 

5 การทบทวน คณะกรรมการฯ  

6 การอนุมัติวิธีดำเนินการมาตรฐาน ผูอำนวยการ สวทช. 

7 การแจกจายวิธีดำเนินการมาตรฐาน เจาหนาท่ี 

8 การทบทวนและปรับปรุงแกไขวิธีดำเนินการ

มาตรฐาน (ครบกำหนด) 

เลขานุการ/เจาหนาท่ี/คณะกรรมการฯ 

9 การอนุมัติวิธีดำเนินการมาตรฐานฉบับ

ปรับปรุงแกไข 

ผูอำนวยการ สวทช. 

10 การแจกจายวิธีดำเนินการมาตรฐานฉบับ

ปรับปรุงแกไข 

เจาหนาท่ี 

11 การเก็บตนฉบับวิธีดำเนินการมาตรฐาน เจาหนาท่ี 

 

5. หลักการปฏิบัติ 

5.1 การจัดทำรายการวิธีดำเนินการมาตรฐาน  

แบงบท ตั้งชื่อ และระบุรหัสของบท มอบหมายผูรับผิดชอบเขียนรายละเอียดตามบทที่กำหนด 

รวบรวมและพิจารณาตรวจทานแกไขเนื ้อหาใหสอดคลองกัน และสรางสารบัญรายการ

วิธีดำเนินการมาตรฐาน และรายการเอกสารภาคผนวก  

5.2 การเขียนวิธีดำเนินการมาตรฐาน  

ใหใชรูปแบบ (format) ตามตนแบบวิธีดำเนินการมาตรฐานท่ีกำหนด แบงออกเปน 3 สวน ไดแก 

5.2.1 ใบสรุปการทำวิธีดำเนินการมาตรฐาน ประกอบดวย 

(1) สัญลักษณ (logo) ของหนวยงาน  
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•  

 

 

(2) ชื่อคณะกรรมการฯ 

(3) รหัสวิธีดำเนินการมาตรฐาน  

(4) วัน เดือน ป ท่ีเริ่มใชวิธีดำเนินการมาตรฐาน 

(5) ชื่อผูจัดทำ/ผูทบทวน และผูอนุมัติวิธีดำเนินการมาตรฐาน พรอมทั้งลงนามและลง

วันท่ีท่ีเห็นชอบ 

5.2.2 สารบัญ 

(1) ตารางหัวขอตางๆ ของวิธีดำเนินการมาตรฐาน ท้ังหัวขอหลักและหัวขอยอย 

(2) เลขหนา 

5.2.3 หัวขอหลักในวิธีดำเนินการมาตรฐาน แตละบทประกอบดวย 7-9 สวน ไดแก 

(1) วัตถุประสงค 

(2) ขอบเขต 

(3) ความรับผิดชอบ 

(4) ข้ันตอนการปฏิบัติและผูรับผิดชอบ 

(5) หลักการปฏิบัติ 

(6) นิยามศัพท 

(7) เอกสารอางอิง 

(8) ภาคผนวก 

(9) ประวัติการแกไข 

5.3 การใหรหัส (coding system)  

ใชรูปแบบรหัส ดังนี้  

5.3.1 การใหรหัสวิธีดำเนินการมาตรฐาน (SOP codes) 

(1) ใชรูปแบบรหัส NSTDA-IRB SOP XX/YY.W 

(2) XX เปนตัวเลข 2 หลัก สำหรับแสดงหมายเลขบท โดยเริ่มจาก 01  

(3) YY เปนตัวเลข 2 หลัก สำหรับแสดงหมายเลขฉบับ (version) โดยเริ่มจาก 01  

(4) W เปนตัวเลข 1 หลัก สำหรับแสดงหมายเลขการแกไขปรับปรุงเล็กนอยของฉบับ

วิธีดำเนินการมาตรฐานบทนั้น โดยเริ่มจาก 0  

ตัวอยางเชน NSTDA-IRB SOP 01/01.1 คือ วิธีดำเนินการมาตรฐานบทที่ 01 ฉบับที่ 01 

ท่ีมีการแกไขเล็กนอยครั้งท่ี 1 
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5.3.2 การใหรหัสแบบเอกสารภาคผนวก (annex form codes) 

(1) ใชรูปแบบรหัส AF XX-BB/YY.W 
(2) XX เปนตัวเลข 2 หลัก สำหรับแสดงหมายเลขบท โดยเริ่มจาก 01 

(3) BB เปนตัวเลข 2 หลัก สำหรับแสดงหมายเลขเอกสารภาคผนวก  
(4) YY เปนตัวเลข 2 หลัก สำหรับแสดงหมายเลขฉบับ (version) โดยเริ่มจาก 01  

(5) W เปนตัวเลข 1 หลัก สำหรับแสดงหมายเลขการแกไขปรับปรุงเล็กนอยของฉบับ

วิธีดำเนินการมาตรฐานบทนั้น โดยเริ่มจาก 0  

ตัวอยางเชน AF 01-02/01.1 คือ เอกสารภาคผนวกท่ี 2 ของ NSTDA-IRB SOP 01/01.1   
5.4 การสรางวิธีดำเนินการมาตรฐาน 

5.4.1 ใชภาษาท่ีกระชับและกะทัดรัด 

5.4.2 ระบุฉบับท่ีของวิธีดำเนินการมาตรฐาน ตามขอ 5.3.1 

5.4.3 ระบุการแกไขปรับปรุงเล็กนอยของฉบบัวธิีดำเนินการมาตรฐานบทนั้น ตามขอ 5.3.1  

5.4.4 ระบุรายละเอียดการอนุมัติวิธีดำเนินการมาตรฐานใสไวกอนสารบัญ ตามขอ 5.2.1 (5) 

5.4.5 ทำสารบัญของหัวขอตางๆ ของวิธีดำเนินการมาตรฐาน ท้ังหัวขอหลักและหัวขอยอย 

5.4.6 บรรยายหัวขอหลักของวิธีดำเนินการมาตรฐาน ไดแก วัตถุประสงค ขอบเขต ความ

รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติและผูรับผิดชอบ หลักการปฏิบัติ เอกสารอางอิง ภาคผนวก 

และประวัติการแกไข 

5.4.7 สรางและลำดับเอกสารภาคผนวก ตามขอ 5.3.2 

5.4.8 ทำตารางสรุปประวัติของการสราง/การแกไขวิธีดำเนินการมาตรฐาน  

5.5 การทบทวน (review) 

5.5.1 เจาหนาท่ีแจกจายวิธีดำเนินการมาตรฐานท่ีไดเตรียมขึ้นฉบับแรก ในรูปของสำเนาเอกสาร

หรือไฟลอิเล็กทรอนิกสใหคณะกรรมการฯ ทำการทบทวน และใหขอเสนอแนะ 

5.5.2 ประธานกรรมการจัดการประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อรวบรวมขอเสนอแนะและแกไข

วิธีดำเนินการมาตรฐาน 

5.5.3 การทบทวนวิธีดำเนินการมาตรฐานท่ีไดประกาศใชแลวจะกระทำไดโดยคณะกรรมการฯ  

5.6 การอนุมัติวิธีดำเนินการมาตรฐาน (approval) 

วิธีดำเนินการมาตรฐานฉบับแรกที่คณะกรรมการฯ ไดจัดทำและแกไขเสร็จเรียบรอยแลวใหเสนอ

ผูอำนวยการ สวทช. พิจารณาอนุมัติและประกาศใชวิธีดำเนินการมาตรฐาน 
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5.7 การแจกจายวิธีดำเนินการมาตรฐาน (distribution) 

5.7.1 เจาหนาท่ีแจกจายวิธีดำเนินการมาตรฐานที่ไดรับการเห็นชอบใหกรรมการทุกทานในรูป

ของสำเนาเอกสารหรือไฟลอิเล็กทรอนิกส พรอมท้ังบันทึกหลักฐานการรับ (ลายมือชื่อหรือ

วันท่ีสงออกไปรษณียอิเล็กทรอนิกส) ในบันทึกรายชื่อผูรับวิธีดำเนินการมาตรฐาน  

5.7.2 เจาหนาท่ีเผยแพรวิธีดำเนินการมาตรฐาน โดยจัดทำสำเนาหรือเผยแพรผานเว็บไซต 

อินเทอรเน็ต หรืออินทราเน็ต ของ สวทช. ใหผูเก่ียวของและผูสนใจสามารถสืบคนได  

5.8 การทบทวนและปรับปรุงแกไขวิธีดำเนินการมาตรฐาน (revision) 

5.8.1 กรรมการ เจาหนาที่ หรือผูเกี่ยวของ ที่เห็นวาวิธีดำเนินการมาตรฐานบทหนึ่งไมสอดคลอง

กับอีกบทหนึ่ง หรือมีขอแนะนำในการปรับปรุงวิธีปฏิบัติ ใหยื่นแบบคำรองขอปรับปรุง

วิธีดำเนินการมาตรฐานได  

5.8.2 เลขานุการหารือกับประธานกรรมการ และใหประเมินวาเปนเรื่องเรงดวนหรือสามารถรอ

การปรับปรุงแกไขตามรอบการปรับปรุง และอาจใหนำเขาที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือ

พิจารณาเหตุผลและความจำเปนท่ีจะตองแกไขหรือไมแกไข 

5.8.3 การทบทวนเพื่อปรับปรุงแกไขวิธีดำเนินการมาตรฐานควรทำอยางสม่ำเสมอ โดยสามารถ

กระทำไดตามความจำเปนและเหมาะสม เพื่อใหสอดคลองกับหลักเกณฑสากลในปจจุบัน 

ท้ังนี้ อยางนอยทุก 3 ป ควรมีการทบทวนวิธีดำเนินการมาตรฐานท้ังหมดและปรับเปนฉบับ

ใหม 

5.8.4 คณะกรรมการฯ อาจสรางบทใหมของวิธ ีดำเนินการมาตรฐาน หรือปรับปรุงแกไข

วิธีดำเนินการมาตรฐานฉบับท่ีมีอยูเดิม  

5.9 การอนุมัติวิธีดำเนินการมาตรฐานฉบับปรับปรุงแกไข  

5.9.1 วิธีดำเนินการมาตรฐานแตละฉบับที่รางขึ้นใหมหรือมีการปรับปรุงแกไข ตองผานการ

ทบทวนและใหการรับรองโดยคณะกรรมการฯ และลงนามโดยเลขานุการและประธาน

กรรมการ 

5.9.2 วิธีดำเนินการมาตรฐานฉบับปรับปรุงใหมตามเวลาเมื่อครบกำหนด ตองเสนอผูอำนวยการ 

สวทช. พิจารณาอนุมัติ และประกาศใชวิธีดำเนินการมาตรฐานฉบับปรับปรุงใหม 

5.10 การแจกจายวิธีดำเนินการมาตรฐานฉบับปรับปรุงแกไข  

ใหดำเนินการแจกจายหรือเผยแพรวิธีดำเนินการมาตรฐานฉบับปรับปรุงแกไข ตามขอ 5.7  

 

7



 คณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนนุจริยธรรมการวิจัยในมนษุย 

ของสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

National Science and Technology Development Agency - 

Institutional Review Board (NSTDA-IRB) 

NSTDA-IRB SOP 

01/01.0 

บทท่ี 1 การเตรียมวิธีดำเนินการมาตรฐาน  
Preparation of Standard Operating Procedures 

หนา 8 ของ 9 หนา 
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5.11 การเก็บตนฉบับวิธีดำเนินการมาตรฐาน 

5.11.1 เก็บตนฉบับวิธีดำเนินการมาตรฐานทุกฉบับไวในตูเก็บเอกสารในลักษณะท่ีสืบคนไดงาย 

5.11.2 บันทึกวิธีดำเนินการมาตรฐานทุกฉบับในระบบฐานขอมูลคอมพิวเตอร  

5.11.3 ฉบับท่ียกเลิกการใชใหทำการประทับตราหรือระบุขอความ “ยกเลิก” ท่ีหนาปก  

5.11.4 จัดเก็บบนเว็บไซต อินเทอรเน็ต หรืออินทราเน็ต ของ สวทช. 

 

6. นิยามศัพท 

คำศัพท ความหมาย 

คณะกรรมการฯ คณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนุนจริยธรรมการวิจัยในมนุษย 

ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) 

ประธานกรรมการ ประธานกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนุนจรยิธรรม

การวิจัยในมนุษย ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แหงชาติ (สวทช.) 

กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนุนจริยธรรมการวิจัย

ในมนุษย ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

(สวทช.) 

เลขานุการ เลขานุการในคณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนุนจริยธรรมการวิจัย

ในมนุษย ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

(สวทช.) 

เจาหนาท่ี เจาหนาท่ีฝายสงเสริมจริยธรรมการวิจัย สวทช. 

สวทช./สำนักงานฯ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต ิ

 

7. เอกสารอางอิง 

7.1 แนวทางจริยธรรมการทำวิจัยในคนในประเทศไทย ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย 

พ.ศ. 2550 

7.2 Standards and Operational Guidance for Ethics Review of Health-Related Research 

with Human Participants, (WHO 2011) 

7.3 International Conference on Harmonization, Good Clinical Practice Guideline (ICH GCP 2016)  
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 คณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนนุจริยธรรมการวิจัยในมนษุย 

ของสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

National Science and Technology Development Agency - 

Institutional Review Board (NSTDA-IRB) 

NSTDA-IRB SOP 

01/01.0 

บทท่ี 1 การเตรียมวิธีดำเนินการมาตรฐาน  
Preparation of Standard Operating Procedures 

หนา 9 ของ 9 หนา 

 
 

 

 

 

•  

 

 

8. ภาคผนวก 

AF 01-01 ตนแบบสารบัญรายการวิธีดำเนินการมาตรฐาน (SOP)  

AF 01-02 ตนแบบสารบัญรายการเอกสารภาคผนวก (AF)  

AF 01-03 ตนแบบวิธีดำเนินการมาตรฐาน 

AF 01-04 บันทึกรายชื่อผูรับวิธีดำเนินการมาตรฐาน 

AF 01-05 แบบคำรองขอปรับปรุงวิธีดำเนินการมาตรฐาน 

 

9. ประวัติการแกไข 

ผูจัดทำ ฉบับท่ี วันท่ี แสดงการแกไขหลัก 
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 คณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนนุจริยธรรมการวิจัยในมนษุย 

ของสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

National Science and Technology Development Agency - 

Institutional Review Board (NSTDA-IRB) 

NSTDA-IRB SOP 

02/01.0 

บทท่ี 2 องคประกอบของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย 

Constitution of Institutional Review Board 

หนา 2 ของ 24 หนา 

  
 

 

 

 

•  

 

 

สารบัญ 

ลำดับเรื่อง เรื่อง หนา 

1 วัตถุประสงค 3 

2 ขอบเขต 3 

3 ความรับผิดชอบ 3 

4 ข้ันตอนการปฏิบัติและผูรับผิดชอบ 4 

5 หลักการปฏิบัติ 4 

5.1 โครงสรางของคณะกรรมการฯ  4 

5.2 องคประกอบของคณะกรรมการฯ  5 

5.3 บทบาทของคณะกรรมการฯ  6 

5.4 หนาท่ีของคณะกรรมการฯ  7 

5.5 การแตงตั้งกรรมการ และท่ีปรึกษาอิสระ 9 

5.6 องคประชุมของคณะกรรมการฯ  13 

5.7 ฝายสงเสริมจริยธรรมการวิจัย สวทช. 14 

5.8 การฝกอบรม 15 

5.9 การเปดเผยผลประโยชนทับซอน และการรักษาความลับ 17 

5.10 การลงนาม  20 

6 นิยามศัพท 21 

7 เอกสารอางอิง 23 

8 ภาคผนวก 24 

9 ประวัติการแกไข 24 
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 คณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนนุจริยธรรมการวิจัยในมนษุย 

ของสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

National Science and Technology Development Agency - 

Institutional Review Board (NSTDA-IRB) 

NSTDA-IRB SOP 

02/01.0 

บทท่ี 2 องคประกอบของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย 

Constitution of Institutional Review Board 

หนา 3 ของ 24 หนา 

  
 

 

 

 

•  

 

 

1. วัตถุประสงค 

เพื่อใหการแตงตั้งและดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนุนจริยธรรมการวิจัยใน

มนุษย ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) เปนไปตามแนวทางการดำเนินการ

สากล สอดคลองกับประกาศของสำนักงานฯ  

 

2. ขอบเขต 

เอกสารฉบับนี้ครอบคลุมข้ันตอนการจัดตั้ง วาระ และเงื่อนไขการแตงตั้งคณะกรรมการฯ องคประกอบ 

คุณสมบัติ อำนาจหนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ การเปดเผยผลประโยชนทับซอนและการ

รักษาความลับ รวมท้ังการฝกอบรมกรรมการ เลขานุการ และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ  

 

3. ความรับผิดชอบ 

ผูอำนวยการ สวทช. เปนผูแตงตั้งคณะกรรมการฯ และใหการสนับสนุน โดยมอบหมายใหฝายสงเสริม

จริยธรรมการวิจัย สวทช. ทำหนาท่ีบริหารจัดการดานธุรการใหแกคณะกรรมการฯ ไดทำการทบทวนและการ

เฝาติดตามการดำเนินงานท่ีเก่ียวของกับจริยธรรมการวิจยัในมนุษยภายใน สวทช. อยางมีประสิทธิภาพ  
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 คณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนนุจริยธรรมการวิจัยในมนษุย 

ของสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

National Science and Technology Development Agency - 

Institutional Review Board (NSTDA-IRB) 

NSTDA-IRB SOP 

02/01.0 

บทท่ี 2 องคประกอบของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย 

Constitution of Institutional Review Board 

หนา 4 ของ 24 หนา 

  
 

 

 

 

•  

 

 

4. ข้ันตอนการปฏิบัติและผูรับผิดขอบ 

ข้ันตอน การปฏิบัต ิ ผูรับผิดชอบ 

1 โครงสรางคณะกรรมการฯ ผูอำนวยการ สวทช. 

2 องคประกอบของคณะกรรมการฯ ผูอำนวยการ สวทช. 

3 บทบาทของคณะกรรมการฯ ผูอำนวยการ สวทช. 

4 หนาท่ีของกรรมการ และท่ีปรึกษาอิสระ ผูอำนวยการ สวทช. 

5 การแตงตั้งกรรมการ และท่ีปรึกษาอิสระ ผูอำนวยการ สวทช./ประธานกรรมการ 

6 องคประชุมคณะกรรมการฯ ประธานกรรมการ/เลขานุการ 

7 ฝายสงเสริมจริยธรรมการวิจัย สวทช. ผูอำนวยการฝายสงเสริมจริยธรรมการวิจัย 

8 การฝกอบรม ผูอำนวยการฝายสงเสริมจริยธรรมการวิจัย/

คณะกรรมการฯ 

9 การเปดเผยผลประโยชนทับซอน และการ

รักษาความลับ 

คณะกรรมการฯ/เจาหนาท่ี 

10 การลงนาม คณะกรรมการฯ/เจาหนาท่ี 

 

5. หลักการปฏิบัติ 

5.1 โครงสรางคณะกรรมการฯ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูอำนวยการ สวทช. 

คณะกรรมการฯ 

กรรมการประจำ 

เลขานุการ 

ประธานกรรมการ 

ฝายสงเสรมิจรยิธรรมการวิจยั 

สวทช. 

ท่ีปรึกษาอิสระ 

กรรมการสมทบ 

รองผูอำนวยการ สวทช.  

สายงานบริหารการวิจัยและพัฒนา 
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 คณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนนุจริยธรรมการวิจัยในมนษุย 

ของสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

National Science and Technology Development Agency - 

Institutional Review Board (NSTDA-IRB) 

NSTDA-IRB SOP 

02/01.0 

บทท่ี 2 องคประกอบของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย 

Constitution of Institutional Review Board 

หนา 5 ของ 24 หนา 

  
 

 

 

 

•  

 

 

5.1.1 ผู อำนวยการ สวทช. กำหนดใหมีคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย เรียกวา 

“คณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนุนจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ของสำนักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต ิ(สวทช.)” และมีชื่อภาษาอังกฤษวา National 

Science and Technology Development Agency - Institutional Review Board ใช

อักษรยอวา NSTDA-IRB เพ่ือปกปองสิทธิ ความปลอดภัย และศักดิ์ศรีของผูเขารวมวิจัย 

5.1.2 กำหนดใหมีประธานกรรมการเปนผูกำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ เพ่ือ

ความสมบูรณของการทบทวนความถูกตองของวิชาการและจริยธรรมการวิจัยของ

โครงการวิจัยในมนุษย ทางชีวเวชศาสตรและสุขภาพ สังคมศาสตรทางการแพทย 

สังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร การวิจัยทางคลินิกเกี่ยวกับยาที่มีการนำเขามาใน

ราชอาณาจักรเพื่อการวิจัยตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 

โครงการวิจัยท่ีเก่ียวของกับสมุนไพรหรือผลิตภัณฑเสริมอาหาร โครงการวิจัยท่ีเก่ียวของกับ

การทดสอบยา วัคซีน และเครื่องมือแพทย  

5.1.3 กำหนดใหฝายสงเสริมจริยธรรมการวิจัย สวทช. เปนหนวยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหนาท่ี

บริหารจัดการดานเอกสารโครงการวิจัยใหมีประสิทธิภาพ รองรับการดำเนินงานและ

สนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการฯ ใหสอดคลองกับที ่กำหนดในแนวปฏิบัติสากล 

กฎระเบยีบของประเทศ และประกาศของสำนักงานฯ  

5.2 องคประกอบคณะกรรมการฯ     

คณะกรรมการฯ มีจำนวน 9 - 15 คน ประกอบดวย กรรมการซึ่งมีคุณวุฒิและประสบการณในการ

ทบทวนและประเมินทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การแพทย สังคมและพฤติกรรมศาสตร 

จริยธรรมการวิจัย และผูแทนภาคประชาชน เพื่อสงเสริมใหมีการพิจารณาโครงการวิจัยอยาง

ครบถวนสมบูรณและเหมาะสม (CIOMS 2016. Guideline 23, WHO 2011) 

5.2.1 บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สังคมและพฤติกรรม

ศาสตร สังคมศาสตรทางการแพทย 

5.2.2 บุคลากรทางการแพทย เชน แพทย เภสัชกร พยาบาล เทคนิคการแพทย การแพทยแผน

ไทย เจาหนาท่ีสาธารณสุข เปนตน  

5.2.3 กรรมการท่ีมีความเชี่ยวชาญทางกฎหมายหรือจริยธรรม (Ethics) 

5.2.4 กรรมการอยางนอย 1 คน ท่ีเปนบุคคลภายนอกที่ไมสังกัดหนวยงาน (Non-affiliation) 

(ICH-GCP 2016, WHO 2011) 
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 คณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนนุจริยธรรมการวิจัยในมนษุย 

ของสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

National Science and Technology Development Agency - 

Institutional Review Board (NSTDA-IRB) 

NSTDA-IRB SOP 

02/01.0 

บทท่ี 2 องคประกอบของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย 

Constitution of Institutional Review Board 

หนา 6 ของ 24 หนา 

  
 

 

 

 

•  

 

 

5.2.5 กรรมการอยางนอย 1 คน ท่ีเปนผูแทนภาคประชาชน (Layperson) (WHO 2011)  

5.2.6 กรรมการควรมีการกระจายกลุมอายุ เพศชาย และเพศหญิง ในสัดสวนที่เหมาะสม (WHO 

2011, CIOMS 2016) 

หมายเหตุ: กรรมการที่ไมเกี่ยวของกับการวิจัยทางสุขภาพและผูแทนภาคประชาชน ควรไดรับการ

แตงตั้งในจำนวนท่ีเพียงพอ เพ่ือใหมีความสะดวกใจในการแสดงความคิดเห็น (WHO 2011) 

5.3 บทบาทของคณะกรรมการฯ   

5.3.1 ปกปองสิทธิ ความปลอดภัย และศักดิ์ศรีของผูเขารวมวิจัย และควรใหความสนใจเปน

พิเศษกับการวิจัยท่ีมีผูเขารวมวิจัยท่ีเปราะบางเขารวมการวิจัย (ICH GCP 3.1.1)  

5.3.2 ปฏิบัติงานตามขอกำหนดของกฎระเบียบการวิจัยในมนุษย และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

(DoH 2013, ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา พ.ศ. 2561)  

5.3.3 พิจารณาความถูกตองเหมาะสมทางวิชาการและจริยธรรมของโครงการวิจัยในมนุษยท่ี

ดำเนินการโดยผูวิจัยซึ่งเปนบุคลากรสังกัด สวทช. หรือผูวิจัยจากสวนงานอื่นที่ตองการทำ

การวิจัยใน สวทช. หรือผูวิจัยภายนอกที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก สวทช. ทั้งนี้ 

หากโครงการวิจัยในมนุษยนั้นผานการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน

มนุษยของสถาบันที่ไดรับการรับรองจาก NECAST ระดับ 3, SIDCER-FERCAP, AAHRPP 

หรือคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยท่ีสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

(อย.) ยอมรับแลว ไมตองนำเขามารับการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ อีก แตจะตองแจง

การรับรองดังกลาวตอคณะกรรมการฯ เพ่ือทราบ อยางไรก็ตาม คณะกรรมการฯ ขอสงวน

สิทธิ์ที่จะติดตามโครงการวิจัยซึ่งผานการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน

มนุษยของสถาบันอ่ืนแลว หากมีเหตุผลอันสมควร 

5.3.4 พิจารณาความถูกตองเหมาะสมทางวิชาการและจริยธรรมของโครงการวิจัยท่ีผูว ิจัย

นำเสนอ โดยการพิจารณาตัดสินใหการรับรอง หรือ ใหมีการแกไขปรับปรุงโครงการวิจัย 

หรือ ไมรับรอง หรือ ถอน/ระงับการรับรองท่ีเคยใหกอนหนานั้น (ICH GCP 3.1.2) 

5.3.5 พิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของผูวิจัยสำหรับโครงการท่ีผูวิจัยเสนอ จากประวัติ

การศึกษา ผลงานและประสบการณ (ICH GCP 3.1.3) รวมท้ังผลประโยชนทับซอนของผูวิจัย 

5.3.6 ติดตามประเมินโครงการวิจัยที่ผานการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย (DoH 2013) 

เพ่ือเปนการปองกันไมใหเกิดปญหาดานจริยธรรมการวิจัยข้ึนในระหวางการดำเนินการวิจัย

จนสิ้นสุดโครงการ โดยทบทวนโครงการวิจัยเปนระยะๆ ตามระดับความเสี่ยงตอผูเขารวม
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วิจัย แตการพิจารณาทบทวนโครงการวิจัยควรทำอยางนอย 1 ครั้งตอป นอกจากนี้คณะ

กรรมการฯ ควรพิจารณายกเลิกการใหการรับรองในโครงการวิจัยที่พบวาอันตรายตอ

ผูเขารวมวิจัยมากกวาประโยชนที่คาดวาจะได (ICH GCP 2.2) หรือในโครงการวิจัยที่ไม

ปฏิบัติตามมาตรฐานการวิจัยในมนุษย (CIOMS 2016) โดยยึดหลักแนวทางตามที ่คณะ

กรรมการฯ กำหนดในวิธีดำเนินการมาตรฐานของการปฏิบัติงานคณะกรรมการฯ ฉบับนี้  

5.3.7 ในกรณีท่ีโครงการวิจัยระบุวาไมสามารถขอความยินยอมจากผูเขารวมวิจัยกอนเริ่มการวิจัย

คณะกรรมการฯ ควรพิจารณาวาโครงการวิจัยไดระบุถึงขอกังวลดานจริยธรรมที่เกี่ยวของ

อยางเพียงพอและเปนไปตามขอกำหนดดานกฎระเบียบของการวิจัยดังกลาว (กลาวคือการ

วิจัยในสถานการณฉุกเฉิน) (ICH GCP 3.1.7) 

5.3.8 พิจารณาความเหมาะสมของจำนวนเงินที่จะจายและวิธีการจายเงินใหผูเขารวมวิจัย เพ่ือ

รับประกันวาไมเปนการกดดันหรือเปนการจูงใจผูเขารวมวิจัยจนเกินไป ควรแบงจายให

ผูเขารวมวิจัยเปนรายครั้ง และไมควรจายครั้งเดียวเม่ือการวิจัยเสร็จสิ้น 

5.4 หนาท่ีของคณะกรรมการฯ   

5.4.1 หนาท่ีกรรมการประจำ 

5.4.1.1 ทบทวน/พิจารณาโครงการวิจัยแบบยกเวน เมื่อไดรับมอบหมายจากเลขานุการ

หรือเจาหนาท่ี 

5.4.1.2 ทบทวน/พิจารณาโครงการวิจัยแบบเรงดวน เมื่อไดรับมอบหมายจากเลขานุการ

หรือเจาหนาท่ี 

5.4.1.3 ทบทวนโครงการวิจัยที ่ตองพิจารณาแบบเต็มคณะ เมื ่อไดรับมอบหมายจาก

เลขานุการหรือเจาหนาท่ี กอนการประชุมคณะกรรมการฯ  

5.4.1.4 เขารวมการประชุมพิจารณาโครงการวิจัยของคณะกรรมการฯ ไมนอยกวา 1 ใน 3 

ของจำนวนครั้งการประชุมตลอดป  

5.4.1.5 เสนอใหมีที ่ปรึกษาอิสระเพื ่อพิจารณาโครงการวิจัยเปนครั ้งคราว ในกรณีท่ี

พิจารณาแลวมีความเห็นใหผูเชี ่ยวชาญเฉพาะสาขาเปนผูประเมินและใหความ

ความเห็นเบื้องตน 

5.4.1.6 เขารวมการฝกอบรมเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัย GCP และ SOP กอนเขารวม

ปฏิบัติหนาท่ีเปนกรรมการ และเขารวมการฝกอบรมตอเนื่อง 1 ครั้ง ทุก 2 ป และ 

การอบรม SOPs เม่ือมีการปรับปรุงแกไข 
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5.4.1.7 ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามประธานกรรมการมอบหมาย 

5.4.2 หนาท่ีกรรมการสมทบ 

5.4.2.1 ทบทวน/พิจารณาโครงการวิจัยเม่ือไดรับมอบหมายจากเลขานุการหรือเจาหนาท่ี  

5.4.2.2 เขารวมประชุมพิจารณาโครงการวิจัยตามท่ีประธานกรรมการรองขอ  

5.4.2.3 ทบทวนและพิจารณาโครงการว ิจ ัยท ี ่ ได ร ับมอบหมายก อนการประชุม

คณะกรรมการฯ  

5.4.2.4 เขารวมการฝกอบรมเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัย GCP และ SOP กอนเขารวม

ปฏิบัติหนาท่ีเปนกรรมการ และเขารวมการฝกอบรมตอเนื่อง 1 ครั้ง ทุก 2 ป และ 

การอบรม SOPs เม่ือมีการปรับปรุงแกไข 

5.4.3 หนาท่ีประธานกรรมการ  

5.4.3.1 กำหนดนโยบายและควบคุมใหการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ เปนไปตาม

หลักจริยธรรม สอดคลองกับกฎหมายไทยและมาตรฐานสากล 

5.4.3.2 ใหความเห็นชอบรายชื่อกรรมการประจำและกรรมการสมทบ 

5.4.3.3 ใหความเห็นชอบรายชื่อที่ปรึกษาอิสระ เพื่อทบทวนโครงการวิจัยเบื้องตนตามท่ี

เลขานุการเสนอชื่อ 

5.4.3.4 มอบหมายภารกิจตางๆ ใหแกกรรมการและผูท่ีเก่ียวของ 

5.4.3.5 คัดกรองประเภทของการพิจารณาโครงการวิจัย 

5.4.3.6 ทบทวนและพิจารณาโครงการวิจ ัยที ่ส งเขาพิจารณาครั ้งแรก แบบยกเวน 

(exemption review) 

5.4.3.7 ดำเนินการประชุมพิจารณาโครงการวิจัย ควบคุมการอภิปรายอยางเปนระบบ ทำ

การสรุปผลการอภปิรายโครงการวิจัย  

5.4.3.8 สรุปผลการลงมติเม่ือสิ้นสุดการอภิปรายโครงการวิจัย  

5.4.3.9 เสนอใหมีการประชุมกรณีเฉพาะกิจ/พิเศษ 

5.4.3.10 ลงนามในเอกสารตางๆ ของคณะกรรมการฯ 

5.4.4 หนาท่ีเลขานุการ 

5.4.4.1 บริหารจัดการเอกสารโครงการวิจัยและการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยใหเปนไป

ดวยความเรียบรอยตามวิธีดำเนินการมาตรฐาน 

5.4.4.2 คัดกรองประเภทของการพิจารณาโครงการวิจัย 
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5.4.4.3 ใหความเห็นชอบรายชื่อผูทบทวน/พิจารณาโครงการวิจัยตามท่ีเจาหนาท่ีเสนอชื่อ 

5.4.4.4 เสนอใหมีที ่ปรึกษาอิสระ เพื่อพิจารณาโครงการวิจัยเปนครั ้งคราว ในกรณีท่ี

พิจารณาแลวมีความเห็นใหผู เชี ่ยวชาญเฉพาะสาขาเปนผู ประเมินความเห็น

เบื้องตน 

5.4.4.5 ทบทวนและพิจารณาโครงการวิจ ัยที ่ส งเขาพิจารณาครั ้งแรก แบบยกเวน 

(exemption review)  

5.4.4.6 ทบทวนและพิจารณารายงานท่ีเก่ียวของกับการประเมินตอเนื่องของโครงการวิจัย

ท่ีผานการรับรองแลว ท่ีสามารถพิจารณาแบบเรงดวนได (expedited review) 

5.4.4.7 ควบคุมการบันทึกการประชุมและตรวจสอบความถูกตองของรายงานการประชุม 

5.4.4.8 รับผิดชอบตามภารกิจท่ีประธานกรรมการมอบหมาย 

5.4.5 หนาท่ีเจาหนาท่ี  

5.4.5.1 เสนอรายชื่อผูทบทวน/พิจารณาโครงการวิจัย 

5.4.5.2 คัดกรองประเภทของการพิจารณาโครงการวิจัยเบื้องตน 

5.4.5.3 ปฏิบัติหนาท่ีแทนเลขานุการ ในกรณีท่ีเลขานุการไมสามารถเขารวมประชุมได 

5.4.5.4 ชวยเหลือเลขานุการในการจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมและบันทึกผล

การประชุม  

5.4.5.5 ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมาย 

5.4.6 หนาท่ีท่ีปรึกษาอิสระ 

5.4.6.1 พิจารณาใหความเห็นเบื้องตนตอโครงการวิจัยท่ีประธานกรรมการรองขอ 

5.4.6.2 เขารวมการประชุมพิจารณาโครงการวิจัยเพื่อใหความเห็น ในกรณีที่ประธาน

กรรมการเห็นวาจำเปน 

5.5 การแตงตั้งคณะกรรมการฯ และท่ีปรึกษาอิสระ 

คณะกรรมการฯ ตองไดรับการแตงตั้งอยางเปนทางการ และไดรับอำนาจตามที่ไดรับมอบหมาย

อยางเพียงพอที่จะสนับสนุนและสรางความมั่นใจวา จะมีการทบทวนอยางผูมีความรูความสามารถ

และทันเวลาตามวิธีดำเนินการมาตรฐานที่โปรงใส กรรมการตองมีคุณสมบัติที่เหมาะสม และมีการ

เพิ่มพูนความรู ทางดานจริยธรรมการวิจัยที ่เกี ่ยวของกับสุขภาพอยางสม่ำเสมอ (WHO 2011) 

ผูอำนวยการ สวทช./ประธานกรรมการ คัดเลือกกรรมการ โดยพิจารณาจากความเชี่ยวชาญใน

สาขาตางๆ ซึ่งสอดคลองกับองคประกอบของคณะกรรมการฯ ในขอ 5.2 และมีความสนใจ รวมท้ัง
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เต็มใจท่ีจะอุทิศเวลา ความรู ความสามารถ ในการทำหนาท่ีของคณะกรรมการฯ และเม่ือกรรมการ

ไดรับการแตงตั้ง จะมีการแนะนำแนวทางการปฏิบัติงานอยางเหมาะสม เพื่อใหรับทราบถึงบทบาท

และหนาท่ีของคณะกรรมการฯ ตามท่ีระบุในวิธีดำเนินการมาตรฐาน 

5.5.1 คุณสมบัติ  

5.5.1.1 คุณสมบัติของกรรมการ 

(1) เปนผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู ความชำนาญ ดานการวิจัยในสาขาวิชาชีพนั้นๆ 

หรือผูทรงคุณวุฒภิายนอก หรือตัวแทนจากประชาชน 

(2) เปนผูท่ีมีความตระหนักถึงความสำคัญของจริยธรรมการวิจัยในมนุษย  

(3) เปนผูมีศีลธรรม 

(4) เปนผูประพฤติชอบในการทำวิจัย 

5.5.1.2 คุณสมบัติของประธานกรรมการ 

(1) เปนผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู ความชำนาญ ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ดานการวิจัยในสาขาชีวเวชศาสตร พฤติกรรมสุขภาพ สังคมศาสตรทาง

การแพทย หรือวิศวกรรมศาสตร เปนตน 

(2) มีประสบการณการเปนนักวิจัย หรือเปนกรรมการจริยธรรมการวิจัย 

(3) เปนผูท่ีมีความตระหนักถึงความสำคัญของจริยธรรมการวิจัยในมนุษย  

(4) ไมดำรงตำแหนงเปนผูบริหารในสำนักงานฯ ที่รับผิดชอบงานดานการวิจัย 

(WHO 2011) 

(5) เปนผูมีศีลธรรม 

(6) เปนผูประพฤติชอบในการทำวิจัย 

5.5.1.3 คุณสมบัติของเลขานุการ  

(1) เปนผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู ความชำนาญ ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

ดานการแพทย ดานการวิจัยในสาขาชีวเวชศาสตรและสุขภาพ สังคมศาสตร

ทางการแพทย หรือสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร เปนตน 

(2) มีประสบการณการเปนกรรมการจริยธรรมการวิจัย 

(3) เปนผูท่ีมีความตระหนักถึงความสำคัญของจริยธรรมการวิจัยในมนุษย  

(4) เปนผูมีศีลธรรม 

(5) เปนผูประพฤติชอบในการทำวิจัย 
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5.5.1.4 คุณสมบัติของท่ีปรึกษาอิสระ 

อาจเปนผูแทนของชุมชนหรือผูปวย หรือเปนผูเชี่ยวชาญดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี การแพทย สถิติ สังคมศาสตร กฎหมาย จริยธรรม ศาสนา โดยมี

เง่ือนไขการปฏิบัติหนาท่ีท่ีชัดเจน และตองลงนามในแบบการเปดเผยความขัดแยง

ทางผลประโยชนและรับรองการรักษาความลับในโครงการวิจัยท่ีกำหนด 

5.5.2 วาระการแตงตั้งและการพนตำแหนง และการแตงตั้งทดแทน  

5.5.2.1 วาระการแตงตั้งและการตออายุ 

(1) ประธานกรรมการมีวาระการดำรงตำแหนงคราวละ 2 ป และเม่ือพนตำแหนง

ตามวาระ มีสิทธิ์ท่ีจะไดรับการแตงตั้งไดอีก แตตองไมเกิน 4 สมัยท่ีติดตอกัน 

(2) กรรมการประจำ กรรมการสมทบ และเลขานุการ มีวาระการดำรงตำแหนง

คราวละ 2 ป และกรรมการที่พนตำแหนงตามวาระ มีสิทธิ์ที ่จะไดรับการ

แตงตั้งไดอีก แตตองไมเกิน 4 สมัยท่ีติดตอกัน 

5.5.2.2 การขาดคุณสมบัติของการเปนกรรมการ 

(1) การเขารวมประชุมนอยกวา 1 ใน 3 ของจำนวนครั้งการประชุมตลอดป  

(2) การขาดความรวมมือในการปฏิบัติตามวิธีดำเนินการมาตรฐาน (SOPs) โดยมี

หลักฐานการไมทำตาม SOPs มากกวารอยละ 30 ของการปฏิบัติงาน 

5.5.2.3 การลาออก และการพนจากตำแหนงนอกจากการพนวาระ 

(1) กรรมการที่ประสงคจะลาออกกอนครบวาระการปฏิบัติงาน ตองยื่นหนังสือ

ขอลาออกตอประธานกรรมการ และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ  

(2) การพนจากตำแหนงนอกจากการครบวาระการปฏิบัติหนาที่ จะกระทำไดใน

กรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

• ตาย 

• ตองพิพากษาถึงที ่สุดใหจำคุก เวนแตเปนความผิดอันไดกระทำโดย

ประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

• เปนบุคคลลมละลาย 

• เปนบุคคลไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ 

• มีเหตุบกพรองอยางมากตอหนาที่หรือมีความประพฤติเสื่อมเสียอยาง

รายแรง และกรรมการก่ึงหนึ่งเห็นสมควรใหออกจากตำแหนง 
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(3) ประธานกรรมการจะเสนอชื่อผู ที่มีคุณสมบัติตามขอ 5.5 ขางตน เพื ่อให

ผูอำนวยการ สวทช. พิจารณาแตงตั้งทดแทนกรรมการที่ออกไป ไมวาดวย

เหตุใด เพ่ือใหคณะกรรมการฯ มีองคประกอบครบถวนตามขอ 5.2 

5.5.3 เง่ือนไขการแตงต้ัง 

5.5.3.1 เต็มใจที่จะเปดเผยช่ือ อาชีพ และหนวยงานที่สังกัดตอสาธารณะ (WHO 2011) 

5.5.3.2 เต็มใจเปดเผยรายรับและคาใชจายทั้งปวง (ถามี) ที่เกี่ยวของกับการทำงานใน

ฐานะคณะกรรมการฯ เมื่อมีการรองขอ  

5.5.3.3 ตองรักษาความลับของโครงการวิจัยที ่ยื ่นเสนอตามระเบียบของสำนักงาน 

( Confidentiality Agreement) ร วม ท ั ้ ง เ ป  ด เ ผ ยผ ลปร ะ โ ยชน  ท ั บ ซ  อน 

(Declaration of Conflict of Interests) โดยลงนามในแบบการเปดเผยความ

ขัดแยงทางผลประโยชนและรับรองการรักษาความลับในโครงการวิจัย และมอบ

ใหทางสำนักงานฯ เก็บไวเปนหลักฐาน  

5.5.3.4 การปฏิบัติงานที่เขาขายเปนการกระทำที่มีลักษณะเปนผลประโยชนทับซอน 

(Conflict of Interests) ตองแจงใหคณะกรรมการฯ ทราบ และใหเปนไปตาม

ประกาศที่คณะกรรมการฯ กำหนด 

5.5.4 วิธีการแตงต้ังคณะกรรมการฯ 

5.5.4.1 ผูอำนวย สวทช. เปนผูประกาศแตงต้ังประธานกรรมการและคณะกรรมการฯ 

5.5.4.2 ประธานกรรมการเปนผูสรรหา เลขานุการและกรรมการทั้งหมด หรืออาจคัดเลือก

จากการสมัครดวยตนเอง และเสนอใหผูอำนวยการ สวทช. พิจารณาประกาศ

แตงต้ัง 

5.5.5 วิธีการแตงต้ังที่ปรึกษาอิสระ (independent consultant) 

5.5.5.1 กรรมการเสนอชื่อผูเชี่ยวชาญในสาขาตางๆ ซึ่งมีคุณวุฒิหรือประสบการณความรู

ในเรื ่องที ่เกี ่ยวของกับการวิจัยเปนที ่ปรึกษาอิสระสำหรับใหความเห็นในเชิง

วิชาการเฉพาะเรื่องหรือประเด็นที่เกี่ยวของกับโครงการวิจัย 

5.5.5.2 ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ใหการรับรองผูที่ไดรับการเสนอช่ือ  

5.5.5.3 เลขานุการ/เจาหนาที่ ติดตอผูเช่ียวชาญเพ่ือทาบทามใหเปนที่ปรึกษาอิสระและขอ

ประวัติความรูความเช่ียวชาญ 

5.5.5.4 คณะกรรมการฯ เสนอประธานกรรมการพิจารณาแตงตั้งที่ปรึกษาอิสระ และ



 คณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนนุจริยธรรมการวิจัยในมนษุย 

ของสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

National Science and Technology Development Agency - 

Institutional Review Board (NSTDA-IRB) 

NSTDA-IRB SOP 

02/01.0 

บทท่ี 2 องคประกอบของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย 

Constitution of Institutional Review Board 

หนา 13 ของ 24 หนา 

  
 

 

 

 

•  

 

 

จัดทำบัญชีรายชื่อท่ีปรึกษาอิสระ (AF 02-01) เม่ือไดรับการแตงตั้ง  

5.5.5.5 คณะกรรมการฯ อาจขอแตงตั้งเพิ่มเติม ในกรณีเมื่อจำเปนตองขอคำปรึกษาจาก

ผูเชี่ยวชาญท่ีไมอยูในบัญชีรายชื่อท่ีปรึกษาอิสระ 

5.6 องคประชุมของคณะกรรมการฯ 

5.6.1 องคประชุมของคณะกรรมการฯ จะตองมีกรรมการเขารวมการประชุมเกินกึ่งหนึ่งของ

จำนวนคณะกรรมการฯ ประจำ และใหรักษาองคประกอบของคณะกรรมการฯ ตลอดท้ัง

ขณะท่ีกรรมการท่ีมีสวนไดเสียในโครงการวิจัยท่ีเขาสูการพิจารณาออกจากการประชุม จน

เสร็จสิ้นการประชุมพิจารณาโครงการวิจัย 

5.6.2 องคประกอบของคณะกรรมการฯ ท่ีเขารวมประชุมตองเปนไปตามมาตรฐานสากล ดังนี้ 

(1) มีกรรมการที่เปนแพทย (CIOMS 2016. Guideline 23) อยางนอย 1 คน ในกรณี

ทบทวนโครงการวิจัยที่เกี่ยวของกับการทดสอบผลิตภัณฑสุขภาพเพื่อใชเปนขอมูลใน

การขึ ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 

จะตองมีแพทยอยางนอย 3 คน (ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

กระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561) และหากเกี ่ยวของกับการ

ทดสอบผลิตภัณฑสุขภาพเพ่ือใชเปนขอมูลในการข้ึนทะเบียนกับคณะกรรมการอาหาร

และยาของกลุมประเทศยุโรป จะตองมีผูเชี่ยวชาญดานเด็กรวมประชุมดวย (Ethical 

considerations for paediatric trials EMA/146065/2012)  

(2) มีบุคคลจากสหวิชาชีพหรือผูเชี่ยวชาญอยางนอย 1 คน เพื่อสงเสริมใหการพิจารณา

โครงการวิจัยมีความสมบูรณและเหมาะสม (CIOMS 2016. Guideline 23) เชน  

เภสัชกร พยาบาล นักเทคนิคการแพทย นักการแพทยแผนไทย นักสถิติ นักกฎหมาย 

เปนตน  

(3) มีกรรมการอยางนอย 1 คน ท่ีเปนผูแทนภาคประชาชน (Layperson) (WHO 2011) 

(4) มีกรรมการอยางนอย 1 คน เปนบุคคลภายนอกที ่ ไม ส ังกัดหนวยงาน (Non-

affiliation)  (ICH-GCP 2016, WHO 2011) 

(5) มีการกระจายกลุมอายุ เพศชาย และเพศหญิง ในสัดสวนท่ีเหมาะสม (WHO 2011) 

หมายเหตุ: การจัดองคประชุมใหครบตามขางตน หากไมมีกรรมการที ่มีความ

เชี่ยวชาญตรงกับสาขาของโครงการวิจัย หรือกรรมการที่สามารถเขาประชุมมีจำนวน

ไมครบองคประกอบ ใหคัดเลือกรายชื่อจากคณะกรรมการฯ สมทบเขารวมประชุม 
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5.7 ฝายสงเสริมจริยธรรมการวิจัย 

ผูอำนวยการ สวทช. เปนผูแตงตั้งคณะกรรมการฯ และสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการฯ 

ดวยทรัพยากรที่เพียงพอ ซึ่งรวมถึงเจาหนาที่ สิ่งอำนวยความสะดวก และทรัพยากรทางการเงิน 

เพ่ือใหคณะกรรมการฯ สามารถดำเนินการตามความรับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ มีทรัพยากร

ที่เพียงพอสำหรับเจาหนาที่ในการปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย รวมถึงพื้นที่สำนักงาน 

อุปกรณ และวัสดุสิ้นเปลือง เพื่อการจัดเก็บไฟลของคณะกรรมการฯ และเพื่อเก็บรักษาเอกสารให

ปลอดภัยและเปนความลับ (WHO 2011) โดยมอบหมายใหฝายสงเสริมจริยธรรมการวิจัย สวทช. 

ซึ ่งประกอบดวย ผู อำนวยการฝายฯ และเจาหนาท่ีอยางนอย 4 คน โดยคัดเลือกและแตงตั้ง

เจาหนาท่ีท่ีเหมาะสมอยางนอย 1 คน เพ่ือทำหนาท่ีสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ  

5.7.1 ฝายสงเสริมจริยธรรมการวิจัย มีหนาท่ีสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการฯ ดังตอไปนี้ 

5.7.1.1 บริหารจัดการเอกสารท่ีเก่ียวของ 

(1) จัดระบบ วิธีการเก็บ วิธีการสืบคนโครงการวิจัยและเอกสารท่ีเก่ียวของ 

(2) เตรียม เก็บรักษา แจกจายเอกสารโครงการวิจัย 

(3) จัดใหมีทะเบียนและแฟมประวัติของกรรมการและเจาหนาท่ี (AF 02-02) 

(4) เก็บรักษาระบบเอกสารและเอกสารสำคัญของคณะกรรมการฯ รวมท้ัง

หลักฐานการฝกอบรม 

(5) จัดใหมีการเตรียม พิจารณา ทบทวน และแจกจายวิธีดำเนินการมาตรฐาน

และหลักเกณฑ 

5.7.1.2 บริหารจัดการเก่ียวกับการประชุมกรรมการฯ 

(1) จัดประชุมคณะกรรมการฯ อยางสม่ำเสมอ 

(2) เตรียมและเก็บรักษาวาระการประชุมและรายงานการประชุม 

5.7.1.3 ประสานงานและสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการฯ ใหมีประสิทธิภาพ 

(1) ติดตอคณะกรรมการฯ และผูวิจัยท่ียื่นโครงการวิจัย 

(2) รับเรื่องรองเรียนของผูรับการวิจัยท่ีเขารวมในโครงการวิจัย 

(3) ใหขอมูลใหมๆ ในประเด็นที่เกี ่ยวของกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษยและ

เอกสารท่ีเก่ียวของแกคณะกรรมการฯ  

(4) ใหการสนับสนุนท่ีจำเปนแกกิจกรรมของคณะกรรมการฯ  

(5) จัดใหมีการอบรมเจาหนาท่ีและคณะกรรมการฯ  
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(6) จัดทำสรุปผลการดำเนินงานและงบประมาณประจำปเพื ่อเสนอตอรอง

ผูอำนวยการฯ  

5.7.2 หนาท่ีของผูอำนวยการฝายสงเสริมจริยธรรมการวิจัย  

5.7.2.1 ดูแลการดำเนินงานในคณะกรรมการฯ ใหมีประสิทธิภาพ 

5.7.2.2 รับผิดชอบดานการบริหารจัดการการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ ใหเปนไป

ดวยความเรียบรอยตามวิธีดำเนินการมาตรฐาน 

5.7.2.3 กำกับ ควบคุม ดูแลบุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานที่ และทรัพยสินอื่น ของฝายฯ 

ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับของสำนักงาน โดยจัดทำรายงาน

ประจำปเสนอตอสำนักงานฯ 

5.7.2.4 ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมาย 

5.7.3 หนาท่ีของเจาหนาท่ีฝายสงเสริมจริยธรรมการวิจัย 

5.7.3.1 ตรวจรับเอกสารโครงการวิจัย  

5.7.3.2 ใหขอมูลกับผูมาติดตอ 

5.7.3.3 ชวยเหลือผูอำนวยการฝายฯ ประธานกรรมการ เลขานุการ และคณะกรรมการฯ 

ในดานการบริหารจัดการการดำเนินงานดานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ตามขอ 

5.7.1 ใหเปนไปดวยความเรียบรอยตามวิธีดำเนินการมาตรฐาน 

5.7.3.4 ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

5.8 การฝกอบรม 

คณะกรรมการฯ และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ ตองมีความรับผิดชอบในการแสวงหาความรูและเขารวม

การฝกอบรมดานจริยธรรมการทำวิจัยอยางสม่ำเสมอ โดย WHO 2011 ไดกำหนดใหมีการฝกอบรม

จริยธรรมการวิจัยที่เกี่ยวของกับการวิจัยสุขภาพในมนุษย การนำหลักดานจริยธรรมไปใชกับการ

วิจัยประเภทตางๆ โดยเนนถึงหลักเกณฑจริยธรรมจาก CIOMS และ ICH GCP รวมทั้งระเบียบวิธี

วิจัยและการออกแบบการวิจัย (สำหรับกรรมการท่ีไมมีพ้ืนฐานดังกลาว) สวนประกาศของสำนักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ไดกำหนดใหกรรมการตองไดรับการอบรมดานการศึกษาวิจัย

และการทดลองในมนุษย ดานจริยธรรม หรือดานอื่นที่เกี่ยวของกอนเริ่มปฏิบัติงาน และมีการ

ทบทวนความรูอยางนอย 1 ครั้ง ในรอบ 2 ปท่ีเปนกรรมการ 

5.8.1 หัวขอความรู 

คณะกรรมการฯ และเจาหนาท่ี ตองมีความรูเรื่องตอไปนี้ 
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(1) การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกท่ีดี หรือ ICH Good Clinical Practice (ICH GCP) 

(2) จริยธรรมการวิจยั 

• หลักการแหงคำประกาศเฮลซิงกิ (Declaration of Helsinki) 

• International Ethical Guidelines for Health-Related Involving Humans 

(CIOMS 2016) 

• หลักจริยธรรม Belmont Report 1979 

(3) WHO Standards and Operational Guidance for Ethics Review of Health-

related Research with Human Participants 2011 

(4) ข อบ ังค ับของสาขาว ิชาช ีพ พระราชบ ัญญัต ิส ุขภาพแห งชาติ  พ.ศ. 2550 

พระราชบัญญัติการสงเสริมวิทยาศาสตร การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562 และ 

พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 

(5) วิธีดำเนินการมาตรฐาน (SOPs) ของคณะกรรมการฯ  

5.8.2 การเขารับการฝกอบรม 

5.8.2.1 มีการเพิ ่มพูนความรู ดวยการติดตามขาวสาร/การฝกอบรม (การอบรมอาจมี

ชองทางอบรมออนไลน) การประชุมดานจริยธรรมการวิจัยในมนุษยท่ีเก่ียวของ ท้ัง

ในประเทศและตางประเทศอยางนอยทุก 2 ป 

5.8.2.2 ฝายสงเสริมจริยธรรมการวิจัย ประกาศหรือแจงใหคณะกรรมการฯ และเจาหนาท่ี

ทราบโดยทั ่วถึง เกี ่ยวกับรายละเอียดของการฝกอบรมและการประชุมดาน

จริยธรรมการวิจยัในมนุษยท่ีเก่ียวของ 

5.8.2.3 ประธานกรรมการหรือเลขานุการ คัดเลือกหรือสงกรรมการและเจาหนาท่ีเขารวม

การฝกอบรมและการประชุมดานจริยธรรมการวิจัยในมนุษยท่ีเก่ียวของ 

5.8.2.4 ฝายสงเสริมจริยธรรมการวิจัย จัดหาทุนสนับสนุนใหคณะกรรมการฯ และ

เจาหนาท่ีเขารวมการฝกอบรมและการประชุมดานจริยธรรมการวิจัยในมนุษยท่ี

เก่ียวของ 

5.8.2.5 ผูอำนวยการฝายสงเสริมจริยธรรมการวิจัย/ผูบริหารที่เกี่ยวของ ตองไดรับการ

เพิ่มพูนความรูดานการบริหารจัดการโดยวิธีตางๆ เชน การฝกอบรมหรือศึกษาดู

งานอยางนอยทุก 2 ป 

5.8.3 การเก็บหลักฐานการฝกอบรม 
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5.8.3.1 คณะกรรมการฯ และเจาหนาท่ีที ่เขารวมการฝกอบรมและการประชุมดาน

จริยธรรมการทำวิจัย ตองทำสรุปรายงานใหเลขานุการเมื่อสำเร็จการฝกอบรม

หรือการประชุมนั้นๆ สรุปรายงานตองเก็บรักษาและบันทึกขอมูลไวในทะเบียน

และแฟมประวัติของกรรมการและเจาหนาท่ี (AF 02-02)  

5.8.3.2 หลักฐานการเขารวมการฝกอบรมหรือการประชุมดานจริยธรรมการทำวิจัย เชน 

สำเนาใบรับรองหรือประกาศนียบัตร ตองเก็บรักษาและบันทึกขอมูลไวในทะเบียน

และแฟมประวัติของกรรมการและเจาหนาท่ี (AF 02-02)  

5.9 การเปดเผยผลประโยชนทับซอนและการรักษาความลับ 

5.9.1 ผลประโยชนทับซอนหรือความขัดแยงทางผลประโยชน (conflict of interests) 

คณะกรรมการฯ ตองใหความเห็นทางจริยธรรมอยางอิสระ แรงกดดันอาจมาจากหลายทาง

ไมเฉพาะดานการเงินเทานั้น คณะกรรมการฯ ตองมีกลไกที่สามารถสรางความมั่นใจใน

เรื่องความเปนอิสระในการดำเนินการพิจารณาโครงการวิจัย โดยเฉพาะจะตองหลีกเลี่ยง

แรงจูงใจอันไมสมควรใดๆ และหาทางลดและจัดการเรื่องผลประโยชนทับซอนหรือความ

ขัดแยงทางผลประโยชนใหเหลือนอยท่ีสุด (CIOMS 2016) 

5.9.1.1 การตระหนักถึงความสำคัญของผลประโยชนทับซอนหรือความขัดแยงทางผลประโยชน  

ผลประโยชนทับซอนหรือความขัดแยงทางผลประโยชน หมายถึง การที่กรรมการ

มีสวนไดเสียกับโครงการวิจัยนั ้น ไมว าจะเปนในรูปแบบที ่เปนตัวเงินหรือ

ความสัมพันธอ่ืนๆ เชน  

(1) การเปนท่ีปรึกษา การเปนผูรวมทุนหรือถือครองหุน หรือไดรับประโยชนตอบ

แทนซึ่งสามารถตีคาเปนจำนวนเงินได เชน การไดรับเงินสนับสนุนใหรวม

ประชุมวิชาการหรือสัมมนา  

(2) มีความเกี่ยวของที่เปนรูปแบบไมใชตัวเงิน เชน ความเกี่ยวของทางสายเลือด 

หรือการสมรส ความสัมพันธและ/หรืออคติส วนตัวอาจมีผลทำใหการ

พิจารณาไมเปนธรรม  

(3) กรรมการมีสวนรวมในโครงการวิจัย เชน เปนผูวิจัยรวม อาจารยที่ปรึกษา

หลัก อาจารยท่ีปรึกษารวม อาจารย/กรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ หรือ

ผูทรงคุณวุฒิท่ีมีสวนรวมในการพัฒนาเครื่องมือวิจัย เปนตน  

(4) กรรมการเปนคูแขงดานการวิจัยเกี่ยวของกับโครงการวิจัยนั้น การเขาถึง
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แหลงทุน หรือขอมูลทางวิชาการอาจทำใหไดประโยชนดานการแขงขันซึ่งไม

เปนธรรม 

5.9.1.2 กำหนดใหคณะกรรมการฯ ทุกคนตองเปดเผยประโยชนใดๆ ท่ีอาจเปนผลประโยชน

ทับซอนหรือความขัดแยงทางผลประโยชน หรือทำใหเกิดอคติตอการประเมิน

โครงการวิจัยตอคณะกรรมการฯ โดยกำหนดใหมีขั ้นตอนตางๆ ที่เหมาะสมเพ่ือ

บรรเทาผลประโยชนทับซอนหรือความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีอาจเกิดข้ึนดังนี้  

(1) กรรมการทุกคนตองลงนามและระบุวันที่ที่ลงนามในแบบการเปดเผยความ

ขัดแยงทางผลประโยชนและรับรองการรักษาความลับในโครงการวิจัย 

หลังจากไดรับการแตงตั้งและกอนเริ่มปฏิบัติงาน พรอมทั้งยอมรับและปฏิบัติ

ตามแนวทางท่ีระบุในวิธีดำเนินการมาตรฐาน เพ่ือบริหารจัดการผลประโยชน

ทับซอนหรือความขัดแยงทางผลประโยชนของกรรมการในการพิจารณา

โครงการวิจัย  

(2) เมื่อไดรับการทาบทามใหทบทวน/พิจารณาโครงการวิจัย หากมีผลประโยชน

ทับซอนหรือความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีอาจเกิดข้ึน กรรมการตองเปดเผย

ทันทีที่ไดรับการทาบทาม และปฏิเสธการทบทวน/พิจารณา หากคาดวาจะมี

ผลกระทบตอการพิจารณาโครงการวิจัยนั้น 

(3) เมื ่อเขาประชุมการพิจารณาโครงการวิจ ัยในคณะกรรมการฯ เต็มชุด 

กรรมการตองเปดเผยทันทีถึงผลประโยชนทับซอนหรือความขัดแยงทาง

ผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้น เพื่อใหคณะกรรมการฯ พิจารณาถึงผลกระทบ ไม

ควรอยูในหองประชุม และไมมีสวนรวมในการตัดสินใจของคณะกรรมการฯ 

ในชวงท่ีมีการอภิปรายถึงโครงการวิจัยท่ีอาจมีผลประโยชนทับซอนหรือความ

ขัดแยงทางผลประโยชน  

(4) เลขานุการทำการบันทึกรายชื่อกรรมการที่มีผลประโยชนทับซอนหรือความ

ขัดแยงทางผลประโยชน และบันทึกการไมอยูในที่ประชุมในชวงการอภิปราย

และลงมติโครงการวิจัยที่กรรมการดังกลาวมีผลประโยชนทับซอนหรือความ

ขัดแยงทางผลประโยชนไวในรายงานการประชุมดวย 

5.9.2 การรักษาความลับ (confidentiality) 

ICH GCP ไดใหคำนิยามของการรักษาความลับไวดังนี้ “การรักษาความลับ คือ การปองกัน
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การเปดเผยขอมูลที่เปนกรรมสิทธิ์ของผูใหทุนสนับสนุนการวิจัยหรือของขอมูลที ่เปน

เอกลักษณของผูเขารวมวิจัย” การเปนกรรมการจะมีโอกาสในการเขาถึงและรับรูถึงขอมูล

ท่ีเปนความลับหลายประการ เชน ขอมูลหรือวัสดุตางๆ ซ่ึงจัดเตรียมไวโดยผูวิจัย และ/หรือ

ผูสนับสนุนการวิจัย เพื่อประกอบการพิจารณาในการประเมินโครงการวิจัยของคณะ

กรรมการฯ ไมวาจะปรากฏในรูปของลายลักษณอักษรหรือโดยวาจา รวมถึงขอมูลทาง

เทคนิค ทางวิทยาศาสตร การเงิน ขอมูลสวนบุคคล ที่เกี่ยวของกับคาจาง คาตอบแทน 

เงินเดือน และสิทธิประโยชน ของผูใหทุนการวิจัย รวมทั้งขอมูลผูเขารวมวิจัย และขอมูล

อื่นๆ ที่เกี่ยวของ กรรมการและผูเกี่ยวของตองไมนำขอมูลเหลานี้ไปใชเพื่อหาประโยชน

สวนตัวหรือเปดเผยแกบุคคลภายนอก หรือลอกเลียนแบบเพื่อนำไปใชในทางมิชอบ คณะ

กรรมการฯ ตองจัดใหมีมาตรการเพ่ือคุมครองสิทธิและประโยชนของเจาของขอมูลดังกลาว 

ดังนี้ 

5.9.2.1 กรรมการและผูเกี่ยวของลงนามและระบุวันที่ที่ลงนามในแบบการเปดเผยความ

ขัดแยงทางผลประโยชนและรับรองการรักษาความลับในโครงการวิจัย หลังจาก

ไดรับการแตงตั้งและกอนที่จะเขาปฏิบัติงานในคณะกรรมการฯ การลงนามแสดง

ถึงการยอมรับและยินดีปฏิบัติตามแนวทางที่ระบุในวิธีดำเนินการมาตรฐาน เพ่ือ

ปองกันการรั่วไหลของขอมูลในเอกสารตางๆ ของโครงการวิจัย 

5.9.2.2 ในกรณีที ่จำเปนตองเปดเผยขอมูลสวนบุคคลและขอมูลที ่เปนความลับโดย

กฎหมายหรือคำสั่งศาล จะตองแจงใหประธานกรรมการทราบภายใน 2 วันทำการ 

นับตั้งแตท่ีไดรับแจงถึงคำรองขอ  

5.9.2.3 ในกรณีการนำโครงการวิจัยใดๆ ไปเปนกรณีศึกษา ในการประชุมและการเรียน

การสอนใดๆ เพื่อเปนการสงเสริมการศึกษาดานจริยธรรมการวิจัย สามารถทำได

ภายใตการรักษาความลับ แตท้ังนี้ตองไมเปนการบงชี้ถึงผูวิจัยและผูเขารวมวิจัยท่ี

เขารวมโครงการวิจัย และไมกอใหเกิดการเสียหายตอชื่อเสียงของคณะกรรมการฯ 

และหากจำเปนที่จะแจกจายเปนเอกสาร กรณีศึกษาตองดัดแปลงเพื่อรักษา

ความลับดังกลาว  

5.9.2.4 ในกรณีผูเขาเยี่ยมชม/สังเกตการณการประชุมคณะกรรมการฯ หรือผูตรวจเยี่ยม

การดำเนินงานดานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ตองลงนามในแบบการเปดเผย

ความขัดแยงทางผลประโยชนและรับรองการรักษาความลับในโครงการวิจัย  

28



 คณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนนุจริยธรรมการวิจัยในมนษุย 

ของสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

National Science and Technology Development Agency - 

Institutional Review Board (NSTDA-IRB) 

NSTDA-IRB SOP 

02/01.0 

บทท่ี 2 องคประกอบของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย 

Constitution of Institutional Review Board 

หนา 20 ของ 24 หนา 

  
 

 

 

 

•  

 

 

5.9.3 การลงนามและการเก็บรักษาแบบการเปดเผยความขัดแยงทางผลประโยชนและรับรอง

การรักษาความลับในโครงการวิจัย  

5.9.3.1 คณะกรรมการฯ ตองลงนามและระบุวันที่ที ่ลงนาม ในแบบการเปดเผยความ

ขัดแยงทางผลประโยชนและรับรองการรักษาความลับในโครงการวิจัย สำหรับ

คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ (ฉบับลงนามครั้งเดียว ครอบคลุมชวงวาระการ

เปนกรรมการ) (AF 02-03) เมื ่อเขาประชุมการพิจารณาโครงการวิจ ัยใน

คณะกรรมการฯ เต็มชุด กรรมการที่เขารวมประชุมตองเปดเผยถึงผลประโยชน

ทับซอนหรือความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีอาจเกิดข้ึนทันที เพ่ือใหคณะกรรมการฯ 

พิจารณาถึงผลกระทบ และไมควรอยูในหองประชุม และไมมีสวนรวมในการ

ตัดสินใจของคณะกรรมการฯ ในชวงที่มีการอภิปรายถึงโครงการวิจัยที่อาจมี

ผลประโยชนทับซอนหรือความขัดแยงทางผลประโยชน 

5.9.3.2 กรรมการและที่ปรึกษาอิสระ ตองลงนามและระบุวันที ่ที ่ลงนาม ในแบบการ

เป ดเผยความขัดแย งทางผลประโยชน และร ับรองการร ักษาความล ับใน

โครงการวิจัย สำหรับผูทบทวน/พิจารณาโครงการ (AF 02-04) ในการทบทวน/

พิจารณาโครงการวิจัย 

5.9.3.3 สำหรับเจาหนาท่ีตองลงนามในแบบการเปดเผยความขัดแยงทางผลประโยชนและ

รับรองการรักษาความลับในโครงการวิจัยประจำป สำหรับผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ

กับการบริหารโครงการวิจัย (AF 02-05)  

5.9.3.4 หากยังไมลงนามจะยังไมสามารถรวมปฏิบัติงาน รวมถึงไมสามารถเขารวมการ

ประชุมคณะกรรมการฯ   

5.9.3.5 สำหรับผูมาเยี่ยมชม/สังเกตการณการประชุมของคณะกรรมการฯ ตองลงนามใน

แบบรับรองการรักษาความลับในโครงการวิจัย สำหรับผูทรงคุณวุฒิ/ผูเชี่ยวชาญ/

ผูเขารวมประชุม (AF 02-06) กอนการเขารวมประชุมและกอนการเขาถึงเอกสาร

ท่ีเก่ียวของในการประชุม โดยเก็บเอกสารไวในแฟมผูมาเยี่ยมสังเกตการณ  

5.9.3.6 เอกสารการลงนามทั้งหมดจะเก็บรักษาไวท่ีฝายสงเสริมจริยธรรมการวิจัย เปน

เอกสารของสำนักงานฯ  

5.10 การลงนาม 

5.10.1 การลงนามในเอกสารตางๆ ของคณะกรรมการฯ และเจาหนาที ่ที ่เกี ่ยวของ ในการ
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ดำเน ินงานตามแนวทางในวิธ ีดำเน ินการมาตรฐานนี ้  จะรองร ับการลงลายมือชื่อ

อ ิ เล ็กทรอน ิกส  (Electronic Signature หร ือ e-Signature) ให ม ีผลทางกฎหมาย 

เชนเดียวกับการลงลายมือชื่อบนเอกสาร  

5.10.2 การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสนั้น จะตองดำเนินการตามประกาศ สวทช. เรื่อง การจัดทำ

สัญญาอิเล็กทรอนิกสหรือหนังสืออิเล็กทรอนิกสของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติ ในรูปแบบขอมูลอิเล็กทรอนิกส โดยใชลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส และ

ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสนั ้นจะตองมีรูปแบบท่ีเชื่อถือไดตามกฎหมายวาดวยธุรกรรม

อิเล็กทรอนิกสของประเทศไทย 

5.10.3 การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสท่ีกฎหมายรองรับ ตองมีคุณสมบัติดังนี้ 

(1) ระบุเจาของลายมือชื่อไดวาเปนของใคร หมายถึง สิ่งที่นิยามไว ไมวาจะเปน ตัวอักษร 

ตัวหนังสือ ตัวเลข หรือ สัญลักษณอื่นใด ที่สรางขึ้นใหอยูในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ท่ี

สามารถระบุตัวตนได 

(2) ระบุเจตนาของเจาของลายมือชื่อตอขอความท่ีลงนาม  

(3) ใชวิธีการท่ีเชื่อถือได 

5.10.4 ลายมือชื่อท่ีมีลักษณะดังตอไปนี้ ใหถือวาเปนลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสท่ีเชื่อถือได 

(1) ขอมูลสำหรับใชสรางลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสนั้น เชื่อมโยงไปยังเจาของลายมือชื่อได  

(2) ขอมูลท่ีใชสรางลายมือชื่อ อยูภายใตการควบคุมของเจาของลายมือชื่อ  

(3) สามารถตรวจพบการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดแกลายมือชื่อ/ขอความ นับแตเวลาที่ได

สรางข้ึน 

 

6. นิยามศัพท 

คำศัพท ความหมาย 

การวิจัยในมนุษย กระบวนการศึกษาที่ออกแบบอยางเปนระบบและหา

ขอสรุปในลักษณะที่เปนความรูที ่นําไปใชไดทั ่วไปใน

มนุษยหรือที่เกี่ยวของกับมนุษย โดยกระทำตอรางกาย 

จิตใจ เซลล สวนประกอบของเซลล สารพันธุกรรม สิ่ง

สงตรวจ เนื้อเยื่อ สารคัดหลั่ง และจากขอมูลท่ีบันทึกใน

เวชระเบียนหรือ ขอมูลดานสุขภาพของผูรับการวิจัย 
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คำศัพท ความหมาย 

เพื ่อใหไดมาซึ ่งความรู ด านชีวเวชศาสตร ดานการ

สาธารณส ุข ด านว ิทยาศาสตร ส ุขภาพ หร ือด าน

พฤติกรรมศาสตร ส ังคมศาสตรหรือมนุษยศาสตร 

บรรดาที่เกี่ยวของกับสุขภาพ และใหหมายความรวมถึง

การวิจัยที่เกี่ยวของกับผูที่เสียชีวิตแลวดวย แตทั้งนี้ไม

รวมถึงการสอบสวนโรคโดยผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

ดานการแพทย และการสาธารณสุข 

โครงการวิจัย โครงการว ิจ ัยที ่ย ื ่นเสนอขอร ับการพิจารณาดาน

จริยธรรมการวิจัยในมนุษยจากคณะกรรมการพัฒนา

สงเสริมและสนับสนุนจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ของ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

(สวทช.) 

ผูวิจัย บุคคลผูมีหนาที่รับผิดชอบดำเนินโครงการวิจัยในมนษุย 

ที่สังกัดสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แหงชาติ หรือนักวิจัยจากภายนอกที่มีความประสงคจะ

ดำเนินการวิจัยในสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติ ในกรณีที ่มีผ ู ว ิจ ัยหลายคนหรือ

โครงการวิจัยในมนุษยที ่ไดหรือจะไดดำเนินการใน

สถานที ่ว ิจ ัยหลายแหง ให หมายความถึงห ัวหนา

คณะผูวิจัยที่มีอำนาจควบคุมและกำกับโครงการวิจัยใน

มนุษยนั้น 

NECAST, SIDCER-FERCAP, AAHRPP ระบบการร ับรองค ุณภาพการปฏ ิบ ัต ิหน าท ี ่ของ

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยระดับชาติ

และนานาชาต ิ

ผลประโยชนทับซอนหรือความขัดแยงทาง

ผลประโยชน (conflict of interests) 

การท่ีผูวิจัย กรรมการ หรือผูดำรงตำแหนงและมีอำนาจ

ในการตัดสินใจ มีสวนไดเสียกับโครงการวิจัยนั้น ไมวา

จะเปนในรูปแบบท่ีเปนตัวเงินหรือความสัมพันธอ่ืนๆ ทำ
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•  

 

 

คำศัพท ความหมาย 

ใหไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางอิสระและเปนกลาง 

ขอมูลความลับ ขอมูลหรือวัสดุตางๆ ซึ่งจัดเตรียมไวโดยผูวิจัย และ/

หรือผูสนับสนุนการวิจัย เพื่อประกอบการพิจารณาใน

การประเมินโครงการวิจัยของคณะกรรมการฯ ไมวาจะ

ปรากฏในรูปของลายลักษณอักษรหรือโดยวาจา รวมถึง

ขอมูลทางเทคนิค ทางวิทยาศาสตร การเงิน ขอมูลสวน

บุคคล ท่ีเก่ียวของกับคาจาง คาตอบแทน เงินเดือน และ

สิทธิประโยชน ของผู ใหทุนการวิจัย รวมทั ้งขอมูล

ผูเขารวมวิจัย และขอมูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ  

การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส (Electronic 

Signature หรือ e-Signature) 

อักษร อักขระ ตัวเลข เสียงหรือสัญลักษณอ่ืนใด ท่ีสรางข้ึน

ใหอยู ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสซึ ่งนำมาใชประกอบกับ

ขอมูลอิเล็กทรอนิกส เพ่ือแสดงความสัมพันธระหวางบุคคล

กับขอมูลอิเล็กทรอนิกส โดยมีวัตถุประสงคเพื่อระบุตัว

บุคคล ผูเปนเจาของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสที่เกี่ยวของ

กับขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั ้น และเพื ่อแสดงวา บุคคล

ดังกลาวยอมรับขอความในขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้น 

 

7. เอกสารอางอิง 

7.1 Standards and Operational Guidance for Ethics Review of Health-Related Research 

with Human Participants, (WHO 2011) 

7.2 International Conference on Harmonization, Good Clinical Practice Guideline (ICH 

GCP 2016)  

7.3 หลักการแหงคำประกาศเฮลซิงกิ พ.ศ. 2556 (Declaration of Helsinki 2013) 

7.4 International Ethical Guidelines for Health-Related Research Involving Humans 

(CIOMS 2016) 

7.5 Ethical considerations for pediatric trials EMA/146065/2012  

7.6 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ราชกิจจานุเบกษา หนา 17 เลม 135 ตอนพิเศษ 
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•  

 

 

286 ง วันท่ี 13 พฤศจกิายน 2561 

7.7 ประกาศ สวทช. เรื่อง การจัดทำสัญญาอิเล็กทรอนิกสหรือหนังสืออิเล็กทรอนิกสของสำนักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ในรูปแบบขอมูลอิเล็กทรอนิกส โดยใชลายมือชื่อ

อิเล็กทรอนิกส วันท่ี 15 สิงหาคม 2565 

7.8 ขอเสนอแนะมาตรฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารที ่จำเปนตอธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส วาดวยแนวทางการลงลายมือชื ่ออิเล็กทรอนิกส แนวทางการลงลายมือชื่อ

อิเล็กทรอนิกส (Electronic Signature Guideline) สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม วันท่ี 29 พฤษภาคม 2563 

 

8. ภาคผนวก 

AF 02-01   บัญชีรายชื่อท่ีปรึกษาอิสระ  

AF 02-02  ทะเบียนแฟมประวัติคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยและเจาหนาท่ี 

AF 02-03 แบบการเป ดเผยความขัดแย งทางผลประโยชนและร ับรองการร ักษาความลับใน

โครงการวิจัย สำหรับคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ (ฉบับลงนามครั้งเดียวครอบคลุม

ชวงวาระการเปนกรรมการ)  

AF 02-04 แบบการเป ดเผยความขัดแย งทางผลประโยชนและร ับรองการร ักษาความลับใน 

โครงการวิจัย สำหรับผูทบทวน/พิจารณาโครงการ 

AF 02-05  แบบการเป ดเผยความขัดแย งทางผลประโยชนและร ับรองการร ักษาความลับใน 

โครงการวิจัยประจำป สำหรับผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับการบริหารโครงการวิจัย 

AF 02-06   แบบรับรองการรักษาความลับในโครงการวิจัย สำหรับผูทรงคุณวุฒิ/ผูเชี่ยวชาญ/ผูเขารวม

ประชุม 

 

9. ประวัติการแกไข 

ผูจัดทำ ฉบับท่ี วันท่ี แสดงการแกไขหลัก 
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หนา 2 ของ 32 หนา 

  
 

 

 

 

•  

 

 

สารบัญ 

ลำดับเรื่อง เรื่อง หนา 

1 วัตถุประสงค 4 

2 ขอบเขต 4 

3 ความรับผิดชอบ 4 

4 ข้ันตอนการปฏิบัติและผูรับผิดชอบ 5 

5 หลักการปฏิบัติ 

• รับโครงการวิจัยและเอกสารท่ีเก่ียวของ 

• ตรวจสอบความครบถวนของเอกสารและขอมูล 

• ใหรหัสโครงการวิจัย (สำหรับการยื่นครั้งแรก) 

• คัดกรองและกำหนดประเภทการพิจารณา 

• การมอบหมายกรรมการทำหนาท่ีทบทวน/พิจารณา 

• การจัดเอกสารและแจกจายใหกรรมการผูทบทวนเพ่ือดำเนินการ

ทบทวน/พิจารณา 

• รับผลและมติการทบทวน/พิจารณา และดำเนินการแจงผลไปยังผูวิจัย 

5 

5.1 โครงการวิจัยท่ีสงเขาพิจารณาครั้งแรก (submission for initial 

review) 
5 

5.2 โครงการวิจัยท่ีสงเขามาใหม ภายหลังจากแกไขตามเสนอแนะของ

คณะกรรมการฯ (resubmission of protocols with corrections) 
9 

5.3 การแกไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัย (protocol amendment) 11 

5.4 รายงานความกาวหนาของโครงการวิจัย (progress report) 15 

5.5 รายงานขอตออายุการรับรองโครงการวิจัย (renewal of approval) 18 

5.6 รายงานการเบี่ยงเบน/ฝาฝน/การไมปฏิบัติตามขอกำหนด (protocol 

deviation/violation/non-compliance report) 
21 

5.7 รายงานการยุติโครงการวิจัยกอนกำหนด (premature study 

termination report) 
24 

5.8 รายงานเหตุการณไมพึงประสงครายแรง (serious adverse event 

reports; SAE report) 
26 
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•  

 

 

ลำดับเรื่อง เรื่อง หนา 

5.9 รายงานแจงปดโครงการวิจัย (final report) 28 

6 เอกสารอางอิง 31 

7 ภาคผนวก 31 

8 ประวัติการแกไข 32 
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บทท่ี 3 การบริหารจัดการกับโครงการวิจัยท่ีย่ืนขอรับการพิจารณา  

Management of Protocol Submission 
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•  

 

 

1. วัตถุประสงค 

เพื่อเปนแนวทางใหเจาหนาที่ เลขานุการ และคณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนุนจริยธรรมการ

วิจัยในมนุษย ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) จัดการกับโครงการวิจัย 

รายงานเก่ียวกับโครงการวิจัย และเอกสารท่ีเก่ียวของ ท่ีสงเขามาใหคณะกรรมการฯ พิจารณา  

 

2. ขอบเขต 

วิธีดำเนินการมาตรฐานครอบคลุมการบริหารจัดการโครงการวิจัย รายงานเกี่ยวกับโครงการวิจัย และ

เอกสารท่ีเก่ียวของ ไดแก 

2.1 โครงการวิจัยท่ีสงเขาพิจารณาครั้งแรก (submission for initial review) 

2.2 โครงการวิจัยท่ีสงเขามาใหม ภายหลังจากแกไขตามเสนอแนะของคณะกรรมการฯ (resubmission 

of protocols with corrections) 

2.3 การแกไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัย (protocol amendment) 

2.4 รายงานความกาวหนาของโครงการวิจัย (progress report) 

2.5 รายงานขอตออายุการรับรองโครงการวิจัย (renewal of approval) 

2.6 รายงานการเบี่ยงเบน/ฝาฝน/การไมปฏิบัติตามขอกำหนด (protocol deviation/violation/non-

compliance report) 

2.7 รายงานการยุติโครงการวิจัยกอนกำหนด (premature study termination report) 

2.8 รายงานเหตุการณไมพึงประสงครายแรง (serious adverse event reports; SAE report) 

2.9 รายงานแจงปดโครงการวิจัย (final report)  

 

3. ความรับผิดชอบ 

เจาหนาท่ีมีหนาที่รับ บันทึก แจกจายโครงการวิจัย รายงานเกี่ยวกับโครงการวิจัย และเอกสารที่เกี่ยวของ 

ทั้งที่ยื ่นโดยตรง สงทางไปรษณีย และยื่นผานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส/ออนไลน ประธานกรรมการ 

เลขานุการ หรือเจาหนาท่ี ทำหนาที่คัดกรองโครงการวิจัย เลขานุการมีหนาที่กำหนดกรรมการตามจำนวนท่ี

กำหนดไวในวิธีดำเนินการมาตรฐาน ใหเปนผูทำหนาท่ีทบทวน/พิจารณาโครงการวิจัย กรรมการผูทบทวนควร

สงผลการทบทวน/พิจารณาใหเลขานุการและเจาหนาที่กอนนำเขาที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา

ตัดสิน และสงผลการพิจารณาใหผูวิจัยภายหลังการประชุม 
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4. ข้ันตอนการปฏิบัติและผูรับผิดชอบ 

ข้ันตอน การปฏิบัต ิ ผูรับผิดชอบ 

1 รับโครงการวิจัยและเอกสารท่ีเก่ียวของ เจาหนาท่ี 

2 ตรวจสอบความครบถวนของเอกสารและ

ขอมูล 

เจาหนาท่ี 

3 ใหรหัสโครงการวิจัย (สำหรับการยื่นครั้งแรก) เจาหนาท่ี 

4 คัดกรองและกำหนดประเภทการพิจารณา ประธานกรรมการ/เลขานุการ/เจาหนาท่ี 

5 การมอบหมายกรรมการทำหนาท่ีทบทวน/

พิจารณา 

เลขานุการ 

6 การจัดเอกสารและแจกจายใหกรรมการผู

ทบทวนเพ่ือดำเนินการทบทวน/พิจารณา 

เจาหนาท่ี 

7 รับผลและมติการทบทวน/พิจารณา และ

ดำเนินการแจงผลไปยังผูวิจัย 

เลขานุการ/เจาหนาท่ี 

 

5. หลักการปฏิบัติ 

5.1 การบริหารจัดการโครงการวิจัยท่ีสงเขาพิจารณาครั้งแรก (submission for initial review) 

5.1.1 รับโครงการวิจัยและเอกสารท่ีเก่ียวของ  

(1) เจาหนาที่รับเอกสารที่ผูวิจัยยื่นเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษยครั้ง

แรก ซ่ึงผูวิจัยตองสงเอกสารมาท้ังหมดจำนวน 2 ชุด 

(2) เจาหนาท่ีลงบันทึกรับเอกสารในฐานขอมูลโครงการวิจัยในมนุษย 

5.1.2 ตรวจสอบความครบถวนของเอกสารและขอมูล  

เจาหนาท่ีตรวจสอบความครบถวนของเอกสารท่ีผูวิจัยสงเขามาดังรายการตอไปนี้ 

(1) แบบเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย (AF 03-02)  

ท่ีระบุฉบับท่ีและวันท่ีของเอกสาร 

(2) แบบตรวจสอบประเภทโครงการวิจัย (AF 03-01) กรณีขอรับการพิจารณาแบบ แบบ

เรงดวน (expedited review) หรือ แบบยกเวน (exemption review) 

(3) โครงการวิจัยฉบับเต็ม ท่ีระบุฉบับท่ีและวันท่ีของเอกสาร 

(4) เอกสารชี้แจงขอมูลสำหรับผูเขารวมวิจัย และหนังสือแสดงความยินยอมเขารวมการ
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วิจัย ท่ีระบุฉบับท่ีและวันท่ีของเอกสาร 

(5) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ที่ระบุฉบับที่และวันที่ของเอกสาร (เชน แบบบันทึกขอมูล, 

คูมือผูวิจัย, แผนปายประชาสัมพันธ) 

(6) ประวัติสวนตัวของหัวหนาโครงการวิจัยและผูวิจัยรวมฉบับลงนาม 

หากตรวจสอบแลวเอกสารครบถวนใหดำเนินการข้ันตอนตอไป แตหากเอกสารไมครบถวน

ใหเจาหนาท่ีแจงกลับไปยังผูวิจัยใหตรวจสอบและสงเอกสารเพ่ิมเติมใหครบ โดยใชหนังสือ

แจงผลการตรวจสอบเอกสารโครงการวิจัย (AF 03-04)  

5.1.3 ใหรหัสโครงการวิจัย 

เจาหนาท่ีใหรหัสโครงการวิจัยดังนี้ NIRB-XXX-YY 

(1) XXX เปนตัวเลข 3 หลัก สำหรับแสดงหมายเลขโครงการวิจัย โดยเริ่มจาก 001  

(2) YY เปนตัวเลข 2 หลัก สำหรับแสดงหมายเลข 2 หลักสุดทายของป พ.ศ.  

ตัวอยางเชน รหัสโครงการวิจัย NIRB-001-65 โครงการวิจัยแรกของป พ.ศ. 2565 

เมื่อออกรหัสแลว เจาหนาที่ออกหนังสือรับทราบการรับเอกสารเขาสูการพิจารณารวมถึง

แจงรหัสโครงการวิจัย (AF 03-05) เพ่ือใหผูวิจัยสามารถใชในการอางอิงเพ่ือติดตอในคราว

ตอไป และลงทะเบียนในฐานขอมูลโครงการวิจัยในมนุษย 

5.1.4 คัดกรองประเภทการพิจารณา 

ประธานกรรมการ เลขานุการ หรือเจาหนาท่ี คัดกรองประเภทการพิจารณาตามเกณฑการ

คัดเลือกดังท่ีระบุใน NSTDA-IRB SOP 05/01.0, NSTDA-IRB SOP 06/01.0 และ NSTDA-

IRB SOP 07/01.0 วาโครงการวิจัยท่ียื่นเขามาเขาขายการพิจารณาขอใดตอไปนี้  

(1) การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย แบบเต็มคณะ (full board review)  

(2) การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย แบบเรงดวน (expedited review) 

(3) การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย แบบยกเวน (exemption review) 

5.1.5 การมอบหมายผูทำหนาท่ีทบทวน/พิจารณาโครงการวิจัย 

เลขานุการมอบหมายผูทำหนาที่ทบทวน/พิจารณาโครงการวิจัยที่ยื่นเขามาเพื่อขอรับการ

พิจารณา ดังนี้ 

5.1.5.1 สำหรับโครงการวิจัยที่เขาพิจารณาครั้งแรก แบบเต็มคณะ (full board review) 

ใหมอบหมายกรรมการอยางนอย 3 ทาน เปนผูทบทวนดังนี้ 

(1) กรรมการผูทบทวนทานท่ี 1 เปนกรรมการท่ีเชี่ยวชาญในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ
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กับโครงการวิจัยท่ีสงเขามารับการพิจารณา 

(2) กรรมการผูทบทวนทานท่ี 2 เปนกรรมการท่ีเชี่ยวชาญในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ

กับโครงการวิจัยท่ีสงเขามารับการพิจารณา 

(3) กรรมการผู ทบทวนทานที ่ 3 เปนกรรมการที ่เปนผู แทนภาคประชาชน 

(layperson)  

5.1.5.2 สำหรับโครงการวิจัยที่พิจารณาครั้งแรก แบบเรงดวน (expedited review) ให

มอบหมายกรรมการอยางนอย 2 ทาน เปนผูทบทวน/พิจารณาดังนี้ 

(1) กรรมการผูทบทวนทานท่ี 1 เปนกรรมการท่ีเชี่ยวชาญในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ

กับโครงการวิจัยที่สงเขามารับการพิจารณา และเปนผูมีประสบการณในการ

พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย 

(2) กรรมการผูทบทวนทานท่ี 2 เปนกรรมการท่ีเชี่ยวชาญในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ

กับโครงการวิจัยที่สงเขามารับการพิจารณา และเปนผูมีประสบการณในการ

พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย 

(3) กรรมการผู ทบทวนทานที ่ 3 เปนกรรมการที ่เปนผู แทนภาคประชาชน 

(layperson) โดยจะมอบหมายเฉพาะในกรณีที่โครงการวิจัยมีเอกสารชี้แจง

ขอมูลสำหรับผูเขารวมวิจัย และหนังสือแสดงความยินยอมเขารวมการวิจัย  

5.1.5.3 สำหรับโครงการวิจัยที่พิจารณาครั้งแรก แบบยกเวน (exemption review) ให

ประธานกรรมการหรือเลขานุการ เปนผูทบทวน/พิจารณา 

5.1.6 การจัดเอกสารและแจกจายใหผูทบทวนเพ่ือดำเนินการทบทวน/พิจารณา 

เจาหนาท่ีสงเอกสารดังรายการในขอ 5.1.2 ใหผูทบทวนพรอมแนบแบบทบทวน (AF 03-

06 / AF 03-07) เพ่ือใหประธานกรรมการ เลขานุการ หรือกรรมการท่ีไดรับมอบหมาย ทำ

การทบทวนและประเมินโครงการวิจัยตามแนวทางที่ระบุใน NSTDA-IRB SOP 04/01.0 

และกระบวนการพิจารณาตามแนวทางที่ระบุใน NSTDA-IRB SOP 05/01.0, NSTDA-IRB 

SOP 06/01.0 และ NSTDA-IRB SOP 07/01.0 ตามประเภทของการพิจารณานั้นๆ 

5.1.7 รับผลและมติการทบทวน/พิจารณา และดำเนินการแจงผลไปยังผูวิจัย 

เลขานุการหรือเจาหนาท่ีรับผลและมติการทบทวน/พิจารณา และดำเนินการแจงผลไปยัง

ผูวิจัย ดังนี้ 

5.1.7.1 การแจงผลการพิจารณาในกรณีไดรับการรับรอง 
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(1) บันทึกผลการพิจารณาในฐานขอมูลโครงการวิจัยในมนุษยและในแฟม

โครงการวิจัย 

(2) สำเนาหนังส ือร ับรอง/หนังส ือแจ งผล 1 ชุด เก็บเขาตนฉบับเอกสาร

โครงการวิจัย (ตัวจริงสงใหผูวิจัย) 

(3) เก็บตนฉบับเอกสารโครงการวิจัยเขาตูเอกสาร 

(4) จัดพิมพซอง จาหนาซอง บรรจุเอกสารใสซองพรอมแนบขอปฏิบัติสำหรับ

ผู ว ิจ ัยและปดผนึกซอง โดยตรวจสอบความถูกตองของชื ่อผ ู ว ิจ ัย ชื่อ

โครงการวิจัย และตนสังกัดของผูวิจัย ใหตรงกัน 

(5) ลงทะเบียนในฐานขอมูลโครงการวิจัยในมนุษย 

(6) ดำเนินการสงเอกสารใหผูวิจัย ตามระบบสงเอกสาร และ/หรือทางไปรษณีย

อิเล็กทรอนิกส 

5.1.7.2 การแจงผลการพิจารณาในกรณีใหผูวิจัยแกไข 

(1) บันทึกผลการพิจารณาในฐานขอมูลโครงการวิจัยในมนุษยและในแฟม

โครงการวิจัย 

(2) สำเนาหนังสือแจงผล 1 ชุด เก็บเขาตนฉบับเอกสารโครงการวิจัย (ตัวจริงสง

ใหผู วิจัย) พรอมแนบแบบสรุปความเห็นจากคณะกรรมการฯ (AF 03-14) 

และแบบสรุปขอชี้แจงและแกไขจากผูวิจัย (AF 03-15) 

(3) เก็บตนฉบับเอกสารโครงการวิจัยเขาตูเอกสาร (เพ่ือรอผูวิจัยแกไขกลับมา) 

(4) จัดพิมพซอง จาหนาซอง บรรจุเอกสารใสซอง และปดผนึกซอง โดยตรวจสอบ

ความถูกตองของชื่อผูวิจัย ชื่อโครงการวิจัย และตนสังกัดของผูวิจัย ใหตรงกัน 

(5) ลงทะเบียนในฐานขอมูลโครงการวิจัยในมนุษย 

(6) ดำเนินการสงเอกสารใหผูวิจัยตามระบบสงเอกสาร และ/หรือทางไปรษณีย

อิเล็กทรอนิกส 

5.1.7.3 การแจงผลการพิจารณาในกรณีไมรับรอง  

(1) บันทึกผลการพิจารณาในฐานขอมูลโครงการวิจัยในมนุษยและในแฟม

โครงการวิจัย 

(2) สำเนาหนังสือแจงผล 1 ชุด เก็บเขาตนฉบับเอกสารโครงการวิจัย (ตัวจริงสง

ใหผู วิจัย) พรอมแนบแบบสรุปความเห็นจากคณะกรรมการฯ (AF 03-14) 
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และแบบสรุปขอชี้แจงและแกไขจากผูวิจัย (AF 03-15) 

(3) เก็บตนฉบับเอกสารโครงการวิจัยเขาตูเอกสาร 

(4) จัดพิมพซอง จาหนาซอง บรรจุเอกสารใสซอง และปดผนึกซอง โดยตรวจสอบ

ความถูกตองของชื่อผูวิจัย ชื่อโครงการวิจัย และตนสังกัดของผูวิจัย ใหตรงกัน 

(5) ลงทะเบียนในฐานขอมูลโครงการวิจัยในมนุษย 

(6) ดำเนินการสงเอกสารใหผูวิจัยตามระบบสงเอกสาร และ/หรือทางไปรษณีย

อิเล็กทรอนิกส 

5.2 การบริหารจัดการโครงการวิจัยที่สงเขามาใหม ภายหลังจากแกไขตามขอเสนอแนะของคณะ

กรรมการฯ (resubmission of protocols with corrections)    

5.2.1 รับโครงการวิจัยและเอกสารท่ีเก่ียวของ 

(1) เจาหนาท่ีรับเอกสารท่ีผูวิจัยแกไข ซ่ึงผูวิจัยตองสงเอกสารมาท้ังหมดจำนวน 2 ชุด 

(2) เจาหนาท่ีลงบันทึกรับเอกสารในฐานขอมูลโครงการวิจัยในมนุษย 

5.2.2 ตรวจสอบความครบถวนของเอกสารและขอมูล 

เจาหนาท่ีตรวจสอบความครบถวนของเอกสารท่ีผูวิจัยแกไขสงเขามาดังรายการตอไปนี้  

(1) แบบสรุปขอชี้แจงและแกไขจากผูวิจัย (AF 03-15)  

(2) แบบเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษยฉบับแกไข ท่ี

ระบุฉบับท่ีและวันท่ีของเอกสาร  

(3) โครงการวิจัยฉบับเต็มฉบับแกไข ท่ีระบุฉบับท่ีและวันท่ีของเอกสาร 

(4) เอกสารชี้แจงขอมูลสำหรับผูเขารวมวิจัย และหนังสือแสดงความยินยอมเขารวมการ

วิจัย ฉบับแกไข ท่ีระบุฉบับท่ีและวันท่ีของเอกสาร 

(5) หนังสือแสดงความยินยอมเขารวมการวิจัยฉบับแกไข ที่ระบุฉบับที ่และวันที ่ของ

เอกสาร  

(6) เครื่องมือที่ใชในการวิจัยฉบับแกไข ที่ระบุฉบับที่และวันที่ของเอกสาร (เชน แบบ

บันทึกขอมูล, คูมือนักวิจัย, แผนปายประชาสัมพันธ) 

5.2.3 คัดกรองและกำหนดประเภทการพิจารณา 

เลขานุการหรือเจาหนาท่ีคัดกรองประเภทการพิจารณาตามประเภทการแกไขดังนี้ 

(1) การพิจารณาครั้งแรกเปนการแกไขเล็กนอย (minor corrections) 

(2) การพิจารณาครั้งแรกเปนการแกไขเพ่ือนำเขาพิจารณาใหม (major corrections) 
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•  

 

 

5.2.4 การมอบหมายผูทำหนาท่ีทบทวน/พิจารณาโครงการวิจัย 

(1) กรณีการพิจารณาครั้งแรกเปนการแกไขเล็กนอย (minor corrections) เจาหนาที่สง

เอกสารที่ผูวิจัยสงแกไขเขามาใหเลขานุการหรือกรรมการผูทบทวนทานเดิมเปนผู

พิจารณา 

(2) กรณีการพิจารณาครั้งแรกเปนการแกไขเพ่ือนำเขาพิจารณาใหม (major corrections) 

เจาหนาท่ีสงเอกสารท่ีผูวิจัยแกไขสงเขามาใหกรรมการผูทบทวนทานเดิมเพ่ือทบทวน 

(3) กรณีท่ีกรรมการผูทบทวนทานเดิมไมสะดวก เลขานุการจะเปนผูพิจารณามอบหมาย

กรรมการทานอ่ืนท่ีเหมาะสมใหเปนผูทบทวน/พิจารณา 

5.2.5 การจัดเอกสารและแจกจายใหผูทบทวนเพ่ือดำเนินการทบทวน/พิจารณา 

เจาหนาท่ีสงเอกสารดังรายการในขอ 5.2.2 ใหเลขานุการหรือกรรมการผูทบทวนที่ไดรับ

มอบหมายทำการทบทวนโครงการวิจัยและกระบวนการพิจารณาตามแนวทางที่ระบุใน 

NSTDA-IRB SOP 08/01.0  

5.2.6 รับผลและมติการทบทวน/พิจารณา และดำเนินการแจงผลไปยังผูวิจัย 

เลขานุการหรือเจาหนาท่ีรับผลและมติการทบทวน/พิจารณา และดำเนินการแจงผลไปยัง

ผูวิจัย ดังนี้ 

5.2.6.1 การแจงผลการพิจารณาในกรณีไดรับการรับรอง 

(1) บันทึกผลการพิจารณาในฐานขอมูลโครงการวิจัยในมนุษยและในแฟม

โครงการวิจัย 

(2) สำเนาหนังสือรับรอง 1 ชุด เก็บเขาตนฉบับเอกสารโครงการวิจัย (ตัวจริงสง

ใหผูวิจัย) 

(3) เก็บตนฉบับเอกสารโครงการวิจัยเขาตูเอกสาร 

(4) จัดพิมพซอง จาหนาซอง บรรจุเอกสารใสซองพรอมแนบขอปฏิบัติสำหรับ

ผู ว ิจ ัยและปดผนึกซอง โดยตรวจสอบความถูกตองของชื ่อผ ู ว ิจ ัย ชื่อ

โครงการวิจัย และตนสังกัดของผูวิจัย ใหตรงกัน 

(5) ลงทะเบียนในฐานขอมูลโครงการวิจัยในมนุษย 

(6) ดำเนินการสงเอกสารใหผูวิจัย ตามระบบสงเอกสาร และ/หรือทางไปรษณีย

อิเล็กทรอนิกส 

5.2.6.2 การแจงผลการพิจารณาในกรณีใหผูวิจัยแกไข 
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(1) บันทึกผลการพิจารณาในฐานขอมูลโครงการวิจัยในมนุษยและในแฟม

โครงการวิจัย 

(2) สำเนาหนังสือแจงผล 1 ชุด เก็บเขาตนฉบับเอกสารโครงการวิจัย (ตัวจริงสง

ใหผู วิจัย) พรอมแนบแบบสรุปความเห็นจากคณะกรรมการฯ (AF 03-14) 

และแบบสรุปขอชี้แจงและแกไขจากผูวิจัย (AF 03-15)  

(3) เก็บตนฉบับเอกสารโครงการวิจัยเขาตูเอกสาร (เพ่ือรอผูวิจัยแกไขกลับมา) 

(4) จัดพิมพซอง จาหนาซอง บรรจุเอกสารใสซอง และปดผนึกซอง โดยตรวจสอบ

ความถูกตองของชื่อผูวิจัย ชื่อโครงการวิจัย และตนสังกัดของผูวิจัย ใหตรงกัน 

(5) ลงทะเบียนในฐานขอมูลโครงการวิจัยในมนุษย 

(6) ดำเนินการสงเอกสารใหผูวิจัยตามระบบสงเอกสาร และ/หรือทางไปรษณีย

อิเล็กทรอนิกส 

5.2.6.3 การแจงผลการพิจารณาในกรณีไมรับรอง  

(1) บันทึกผลการพิจารณาในฐานขอมูลโครงการวิจัยในมนุษยและในแฟม

โครงการวิจัย 

(2) สำเนาหนังสือแจงผล 1 ชุด เก็บเขาตนฉบับเอกสารโครงการวิจัย (ตัวจริงสง

ใหผูวิจัย) 

(3) เก็บตนฉบับเอกสารโครงการวิจัยเขาตูเอกสาร 

(4) จัดพิมพซอง จาหนาซอง บรรจุเอกสารใสซอง และปดผนึกซอง โดยตรวจสอบ

ความถูกตองของชื่อผูวิจัย ชื่อโครงการวิจัย และตนสังกัดของผูวิจัย ใหตรงกัน 

(5) ลงทะเบียนในฐานขอมูลโครงการวิจัยในมนุษย 

(6) ดำเนินการสงเอกสารใหผูวิจัยตามระบบสงเอกสาร และ/หรือทางไปรษณีย

อิเล็กทรอนิกส 

5.3 การบริหารจัดการการแกไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัย (protocol amendment)   

เมื่อมีการแกไขเพิ่มเติมโครงการวิจัยและ/หรือเอกสารที่เกี่ยวของ ผูวิจัยตองสงรายงานเพื่อแจงให

คณะกรรมการฯ พิจารณาอนุมัติกอนดำเนินการตามที่ไดขอแกไขเพิ่มเติม โดยใชแบบฟอรมการขอ

ปรับเปลี่ยนโครงการวิจัยที่ไดรับการรับรองแลว พรอมสรุปประเด็นแกไขเปรียบเทียบโครงการเกา

กับโครงการใหมท่ีแกไขเพ่ิมเติม พรอมระบุเหตุผล 

5.3.1 รับโครงการวิจัยและเอกสารท่ีเก่ียวของ  
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•  

 

 

(1) เจาหนาที่รับเอกสารที่ผูวิจัยยื่นเพื่อขอแกไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย ซึ่งผูวิจัยตองสง

เอกสารมาท้ังหมดจำนวน 2 ชุด 

(2) เจาหนาท่ีลงบันทึกรับเอกสารในฐานขอมูลโครงการวิจัยในมนุษย 

5.3.2 ตรวจสอบความครบถวนของเอกสารและขอมูล  

เจาหนาที่ตรวจสอบความครบถวนของเอกสารที่ผูวิจัยสงแกไขเพิ่มเติมเขามาดังรายการ

ตอไปนี้  

(1) แบบฟอรมการขอปรับเปลี่ยนโครงการวิจยัท่ีไดรับการรับรองแลว 

(2) แบบเสนอโครงการวิจัยฉบับแกไขเพ่ิมเติม ท่ีระบุฉบับท่ีและวันท่ีของเอกสาร 

(3) โครงการวิจัยฉบับเต็มฉบับแกไขเพ่ิมเติม ท่ีระบุฉบับท่ีและวันท่ีของเอกสาร 

(4) เอกสารชี้แจงขอมูลสำหรับผูเขารวมวิจัย และหนังสือแสดงความยินยอมเขารวมการ

วิจัย ฉบับแกไขเพ่ิมเติม ท่ีระบุฉบับท่ีและวันท่ีของเอกสาร 

(5) หนังสือแสดงความยินยอมเขารวมการวิจัยฉบับแกไขเพิ่มเติม ที่ระบุฉบับที่และวันท่ี

ของเอกสาร 

(6) เครื่องมือที่ใชในการวิจัยฉบับแกไขเพิ่มเติม ที่ระบุฉบับที่และวันที่ของเอกสาร (เชน 

แบบบันทึกขอมูล, คูมือนักวิจัย, แผนปายประชาสัมพันธ) 

5.3.3 คัดกรองและกำหนดประเภทการพิจารณา 

เลขานุการหรือเจาหนาท่ีคัดกรองประเภทของการแกไขเพิ่มเติมโครงการวิจัยวาเปนอยาง

หนึ่งอยางใดตอไปนี้ 

5.3.3.1 การแกไขเพิ่มเติมโครงการวิจัยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเพียงเล็กนอย 

(minor change) ซึ ่งสามารถพิจารณาแบบเรงดวน (expedited review) ได 

ไดแกการแกไขเพ่ิมเติมดังตอไปนี้  

(1) การแกไขคำสะกดผิด วันที่ ฉบับที่ และการจัดรูปเลมใหมของโครงการวิจัย

หรือเอกสารท่ีเก่ียวของกับ Investigator’s Brochure 

(2) การแกไขชื่อผูประสานงานโครงการวิจัย เฉพาะสวนที่ไมเกี่ยวของกับชื่อท่ี

ระบุไวในเอกสารชี้แจงฯ 

(3) ขอความประชาสัมพันธเชิญชวนผูเขารวมวิจัยเขาสูโครงการ 

(4) สัญญา ขอตกลงการสงมอบวัสดุ เอกสารท่ีใชในการวิจัย (Material Transfer 

Agreement) 
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•  

 

 

(5) การแกไขอ่ืนๆ ท่ีเลขานุการพิจารณาและเห็นควรวาเขาขาย minor change  

5.3.3.2 การแกไขเพิ ่มเติมโครงการวิจัยที ่มีการเปลี ่ยนแปลงไปจากเดิมมาก (major 

change) 

การแกไขอื่นใดที่ไมเขาขาย minor change ถือเปน major change ทั้งหมด ซ่ึง

ตองรับการพิจารณาแบบเต็มคณะ (full board review)  

5.3.4 การมอบหมายกรรมการทำหนาท่ีทบทวน/พิจารณาการแกไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัย 

(1) กรณีการแกไขเพิ่มเติมโครงการวิจัยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเพียงเล็กนอย 

(minor change) ใหเลขานุการหรือกรรมการท่ีไดรับมอบหมาย จำนวน 1 ทาน เปนผู

พิจารณาแบบเรงดวน (expedited review) 

(2) กรณีการแกไขเพิ ่มเติมโครงการวิจัยที ่มีการเปลี ่ยนแปลงไปจากเดิมมาก (major 

change) ใหกรรมการที ่ไดรับมอบหมายในการทบทวนครั ้งแรก (initial review) 

จำนวน 1 ทาน เปนผูทบทวนการแกไขเพิ่มเติม และตองไดรับการพิจารณาแบบเต็ม

คณะ (full board review) 

(3) กรณีท่ีการแกไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย มีการแกไขเอกสารชี้แจงขอมูลสำหรับผูเขารวม

วิจัย และหนังสือแสดงความยินยอมเขารวมการวิจัย ใหสงกรรมการผูทบทวน 1 ทาน 

ท่ีเปนผูแทนภาคประชาชน (layperson) เปนผูทบทวน 

(4) กรณีท่ีกรรมการผูทบทวนทานเดิมไมสะดวก เลขานุการจะเปนผูพิจารณามอบหมาย

กรรมการทานอ่ืนท่ีเหมาะสมใหเปนผูทบทวน  

5.3.5 การจัดเอกสารและแจกจายใหผูทบทวนเพ่ือดำเนินการทบทวน/พิจารณา 

เจาหนาสงเอกสารดังรายการในขอ 5.3.2 พรอมแนบแบบทบทวน (AF 09-05) ให

เลขานุการหรือกรรมการผูทบทวนที่ไดรับมอบหมาย ทำการทบทวน/พิจารณาการแกไข

เพิ ่มเติมโครงการวิจ ัยและกระบวนการพิจารณาตามแนวทางใน NSTDA-IRB SOP 

09/01.0 

5.3.6 รับผลและมติการทบทวน/พิจารณา และดำเนินการแจงผลไปยังผูวิจัย 

เลขานุการหรือเจาหนาท่ีรับผลและมติการทบทวน/พิจารณา และดำเนินการแจงผลไปยัง

ผูวิจัย ดังนี้ 

5.3.6.1 การแจงผลการพิจารณาในกรณีไดรับการรับรอง 

(1) บันทึกผลการพิจารณาในฐานขอมูลโครงการวิจัยในมนุษยและในแฟม
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บทท่ี 3 การบริหารจัดการกับโครงการวิจัยท่ีย่ืนขอรับการพิจารณา  

Management of Protocol Submission 

หนา 14 ของ 32 หนา 

  
 

 

 

 

•  

 

 

โครงการวิจัย 

(2) สำเนาหนังสือแจงผลการพิจารณา 1 ชุด เก็บเขาตนฉบับเอกสารโครงการวิจัย 

(ตัวจริงสงใหผูวิจัย) 

(3) เก็บตนฉบับเอกสารโครงการวิจัยเขาตูเอกสาร 

(4) จัดพิมพซอง จาหนาซอง บรรจุเอกสารใสซองพรอมแนบขอปฏิบัติสำหรับ

ผู ว ิจ ัยและปดผนึกซอง โดยตรวจสอบความถูกตองของชื ่อผ ู ว ิจ ัย ชื่อ

โครงการวิจัย และตนสังกัดของผูวิจัย ใหตรงกัน 

(5) ลงทะเบียนในฐานขอมูลโครงการวิจัยในมนุษย 

(6) ดำเนินการสงเอกสารใหผูวิจัย ตามระบบสงเอกสาร และ/หรือทางไปรษณีย

อิเล็กทรอนิกส 

5.3.6.2 การแจงผลการพิจารณาในกรณีใหผูวิจัยแกไข 

(1) บันทึกผลการพิจารณาในฐานขอมูลโครงการวิจัยในมนุษยและในแฟม

โครงการวิจัย 

(2) สำเนาหนังสือแจงผลการพิจารณา 1 ชุด เก็บเขาตนฉบับเอกสารโครงการวิจัย 

(ตัวจริงสงใหผูวิจัย)  

(3) เก็บตนฉบับเอกสารโครงการวิจัยเขาตูเอกสาร (เพ่ือรอผูวิจัยแกไขกลับมา) 

(4) จัดพิมพซอง จาหนาซอง บรรจุเอกสารใสซอง และปดผนึกซอง โดยตรวจสอบ

ความถูกตองของชื่อผูวิจัย ชื่อโครงการวิจัย และตนสังกัดของผูวิจัย ใหตรงกัน 

(5) ลงทะเบียนในฐานขอมูลโครงการวิจัยในมนุษย 

(6) ดำเนินการสงเอกสารใหผูวิจัยตามระบบสงเอกสาร และ/หรือทางไปรษณีย

อิเล็กทรอนิกส 

5.3.6.3 การแจงผลการพิจารณาในกรณีไมรับรอง  

(1) บันทึกผลการพิจารณาในฐานขอมูลโครงการวิจัยในมนุษยและในแฟม

โครงการวิจัย 

(2) สำเนาหนังสือแจงผลการพิจารณา 1 ชุด เก็บเขาตนฉบับเอกสารโครงการวิจัย 

(ตัวจริงสงใหผูวิจัย) 

(3) เก็บตนฉบับเอกสารโครงการวิจัยเขาตูเอกสาร 

(4) จัดพิมพซอง จาหนาซอง บรรจุเอกสารใสซอง และปดผนึกซอง โดยตรวจสอบ
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•  

 

 

ความถูกตองของชื่อผูวิจัย ชื่อโครงการวิจัย และตนสังกัดของผูวิจัย ใหตรงกัน 

(5) ลงทะเบียนในฐานขอมูลโครงการวิจัยในมนุษย 

(6) ดำเนินการสงเอกสารใหผูวิจัยตามระบบสงเอกสาร และ/หรือทางไปรษณีย

อิเล็กทรอนิกส 

5.4 การบริหารจัดการรายงานความกาวหนาของโครงการวิจัย (progress report)   

เจาหนาที่สงจดหมายแจงเตือนพรอมแนบแบบรายงานผลการดำเนินงานวิจัย ใหผูวิจัยทราบอยาง

นอย 30 วัน กอนกำหนดวันสงรายงานความกาวหนา หากครบกำหนดแลวใหสงจดหมายแจงเตือน

และแจงผูวิจัยใหหยุดรับผูเขารวมวิจัยใหมจนกวาจะสงรายงานความกาวหนา และบันทึกหลักฐาน

การแจงเตือนในฐานขอมูลและแฟมโครงการ 

5.4.1 รับรายงานความกาวหนาของโครงการวิจัยและเอกสารท่ีเก่ียวของ 

(1) เจาหนาที่รับเอกสารที่ผูวิจัยยื่นการรายงานความกาวหนาของโครงการวิจัย ซึ่งผูวิจัย

ตองสงเอกสารมาท้ังหมดจำนวน 2 ชุด 

(2) เจาหนาท่ีลงบันทึกรับเอกสารในฐานขอมูลโครงการวิจัยในมนุษย 

5.4.2 ตรวจสอบความครบถวนของเอกสารและขอมูล 

เจาหนาท่ีตรวจสอบความครบถวนของเอกสารท่ีผูวิจัยสงเขามาดังรายการตอไปนี้ 

(1) แบบรายงานผลการดำเนินงานวิจัย แจงปดโครงการ หรือขอตออายุหนังสือรับรอง  

(2) สำเนาเอกสารชี้แจงขอมูลสำหรับผูเขารวมวิจัย และหนังสือแสดงความยินยอมเขารวม

การวิจัย ของผูเขารวมวิจัยคนแรก  

(3) แบบรายงานการเบี่ยงเบน/ฝาฝน/การไมปฏิบัติตามขอกำหนด กรณีผูวิจัยสงรายงาน

ความกาวหนาของโครงการวิจัยชากวากำหนด 

5.4.3 คัดกรองและกำหนดประเภทการพิจารณา 

เลขานุการหรือเจาหนาท่ี คัดกรองประเภทของการรายงานความกาวหนาของโครงการวิจัย

วาเปนอยางหนึ่งอยางใดตอไปนี้ 

5.4.3.1 รายงานความกาวหนาของโครงการวิจัยที่สามารถรับการพิจารณาแบบเรงดวนได 

(expedited review) ไดแก รายงานความกาวหนาของโครงการวิจัยที่มีลักษณะ

ขอใดขอหนึ่งดังนี้ 

(1) โครงการวิจัยท่ีไดรับการพิจารณาครั้งแรก (initial review) โดยพิจารณาแบบ

เรงดวน (expedited review)  
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หนา 16 ของ 32 หนา 

  
 

 

 

 

•  

 

 

(2) โครงการวิจัยท่ีไดรับการพิจารณาครั้งแรก (initial review) โดยพิจารณาแบบ

เต็มคณะ (full board review) ซ่ึงมีลักษณะขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้ 

• โครงการวิจัยท่ีปดรับผูเขารวมวิจัยใหมอยางถาวรแลว และผูเขารวมวิจัย

ท ั ้ งหมดท ี ่ ได ร ับเข ามาในโครงการว ิจ ัยได ร ับ research-related 

intervention ครบถวนสมบูรณแลว และกระบวนการวิจัยที่เหลือเปน

เพียงการติดตามผูเขารวมวิจัยระยะยาวเทานั้น 

• ยังไมมีผูเขารวมวิจัยท่ีรับเขามาในโครงการวิจัย และไมพบความเสี่ยงใหม 

• กระบวนการวิจัยท่ีเหลือเปนเพียงการวิเคราะหขอมูลเทานั้น 

5.4.3.2 รายงานความกาวหนาของโครงการวิจัยที่ตองรับการพิจารณาแบบเต็มคณะ (full 

board review) ไดแก รายงานความกาวหนาของโครงการวิจัยอ่ืนท้ังหมดท่ีไมเขา

ขายรับการพิจารณาแบบเรงดวน (expedited review) 

5.4.4 การมอบหมายผูทำหนาท่ีทบทวน/พิจารณารายงานความกาวหนาของโครงการวิจัย 

(1) กรณีรายงานความกาวหนาของโครงการวิจัยที่เขาขายรับการพิจารณาแบบเรงดวน 

(expedited review) ใหเลขานุการเปนผูพิจารณา  

(2) กรณีรายงานความกาวหนาของโครงการวิจัยที่เขาขายรับการพิจารณาแบบเต็มคณะ 

(full board review) ใหกรรมการที่ไดรับมอบหมาย จำนวน 1 ทาน เปนผูทบทวน 

โดยอาจเปนกรรมการท่ีไดรับมอบหมายในการทบทวนครั้งแรก (initial review)  

(3) กรณีท่ีกรรมการผูทบทวนทานเดิมไมสะดวก เลขานุการจะเปนผูพิจารณามอบหมาย

กรรมการทานอ่ืนท่ีเหมาะสมใหเปนผูทบทวน 

5.4.5 การจัดเอกสารและแจกจายใหผูทบทวนเพ่ือดำเนินการทบทวน/พิจารณา 

เจาหนาที ่สงเอกสารดังรายการในขอ 5.4.2 พรอมแนบแบบทบทวน (AF 09-05) ให

เลขานุการหรือกรรมการผูทบทวนที่ไดรับมอบหมาย ทำการทบทวน/พิจารณารายงาน

ความกาวหนาของโครงการวิจัยและกระบวนการพิจารณาตามแนวทางใน NSTDA-IRB 

SOP 09/01.0 

5.4.6 รับผลและมติการทบทวน/พิจารณา และดำเนินการแจงผลไปยังผูวิจัย 

เลขานุการหรือเจาหนาท่ีรับผลและมติการทบทวน/พิจารณา และดำเนินการแจงผลไปยัง

ผูวิจัย ดังนี้ 

5.4.6.1 การแจงผลการพิจารณาในกรณีไดรับการรับรอง 
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•  

 

 

(1) บันทึกผลการพิจารณาในฐานขอมูลโครงการวิจัยในมนุษยและในแฟม

โครงการวิจัย 

(2) สำเนาหนังสือแจงผลการพิจารณา 1 ชุด เก็บเขาตนฉบับเอกสารโครงการวิจัย 

(ตัวจริงสงใหผูวิจัย) 

(3) เก็บตนฉบับเอกสารโครงการวิจัยเขาตูเอกสาร 

(4) จัดพิมพซอง จาหนาซอง บรรจุเอกสารใสซองพรอมแนบขอปฏิบัติสำหรับ

ผู ว ิจ ัยและปดผนึกซอง โดยตรวจสอบความถูกตองของชื ่อผ ู ว ิจ ัย ชื่อ

โครงการวิจัย และตนสังกัดของผูวิจัย ใหตรงกัน 

(5) ลงทะเบียนในฐานขอมูลโครงการวิจัยในมนุษย 

(6) ดำเนินการสงเอกสารใหผูวิจัย ตามระบบสงเอกสาร และ/หรือทางไปรษณีย

อิเล็กทรอนิกส 

5.4.6.2 การแจ งผลการพ ิจารณาในกรณ ีขอให ผ ู  ว ิจ ัยช ี ้แจงเพ ิ ่ม เต ิม (request 

information) 

(1) บันทึกผลการพิจารณาในฐานขอมูลโครงการวิจัยในมนุษยและในแฟม

โครงการวิจัย 

(2) สำเนาหนังสือแจงผลการพิจารณา 1 ชุด เก็บเขาตนฉบับเอกสารโครงการวิจัย 

(ตัวจริงสงใหผูวิจัย)  

(3) เก็บตนฉบับเอกสารโครงการวิจัยเขาตูเอกสาร (เพ่ือรอผูวิจัยชี้แจงกลับมา) 

(4) จัดพิมพซอง จาหนาซอง บรรจุเอกสารใสซอง และปดผนึกซอง โดยตรวจสอบ

ความถูกตองของชื่อผูวิจัย ชื่อโครงการวิจัย และตนสังกัดของผูวิจัย ใหตรงกัน 

(5) ลงทะเบียนในฐานขอมูลโครงการวิจัยในมนุษย 

(6) ดำเนินการสงเอกสารใหผูวิจัยตามระบบสงเอกสาร และ/หรือทางไปรษณีย

อิเล็กทรอนิกส 

5.4.6.3 การแจงผลการพิจารณาในกรณีมีมติใหดำเนินการอยางหนึ ่งอยางใดเพิ ่มเติม 

(recommend further action)  

(1) บันทึกผลการพิจารณาในฐานขอมูลโครงการวิจัยในมนุษยและในแฟม

โครงการวิจัย 

(2) สำเนาหนังสือแจงผลการพิจารณา 1 ชุด เก็บเขาตนฉบับเอกสารโครงการวิจัย 

50



 คณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนนุจริยธรรมการวิจัยในมนษุย 

ของสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

National Science and Technology Development Agency - 

Institutional Review Board (NSTDA-IRB) 

NSTDA-IRB SOP 

03/01.0 

บทท่ี 3 การบริหารจัดการกับโครงการวิจัยท่ีย่ืนขอรับการพิจารณา  

Management of Protocol Submission 

หนา 18 ของ 32 หนา 

  
 

 

 

 

•  

 

 

(ตัวจริงสงใหผูวิจัย) 

(3) เก็บตนฉบับเอกสารโครงการวิจัยเขาตูเอกสาร (เพ่ือรอผูวิจัยชี้แจงกลับมา) 

(4) จัดพิมพซอง จาหนาซอง บรรจุเอกสารใสซอง และปดผนึกซอง โดยตรวจสอบ

ความถูกตองของชื่อผูวิจัย ชื่อโครงการวิจัย และตนสังกัดของผูวิจัย ใหตรงกัน 

(5) ลงทะเบียนในฐานขอมูลโครงการวิจัยในมนุษย 

(6) ดำเนินการสงเอกสารใหผูวิจัยตามระบบสงเอกสาร และ/หรือทางไปรษณีย

อิเล็กทรอนิกส 

5.5 การบริหารจัดการรายงานขอตออายุการรับรองโครงการวิจัย (renewal of approval) 

สำหรับโครงการวิจัยที่กำลังจะหมดอายุการรับรอง เจาหนาที่สงจดหมายแจงเตือนพรอมแนบแบบ

ขอตออายุหนังสือรับรอง ใหผูวิจัยทราบอยางนอย 30 วัน กอนกำหนดวันหมดอายุการรับรอง หาก

ครบกำหนดแลว ฝายเลขานุการฯ จะทำการแจงเตือนครั้งท่ี 2 คือ 7 วันกอนวันหมดอายุการรับรอง 

เพื่อใหผูวิจัยสงรายงานขอตออายุการรับรอง และแจงเตือนการระงับโครงการ หากไมตออายุการ

รับรองตามวันที่กำหนด ซึ่งตองหยุดรับหรือดำเนินการกับผูเขารวมวิจัยในชวงเวลาดังกลาว ไดรับ

หนังสือรับรองโครงการวิจัยฉบับใหม และหากไมสงรายงานการตออายุการรับรองภายใน 45 วัน

หลังครบกำหนดหมดอายุ คณะกรรมการฯ จะไมรับการพิจารณาตออายุโครงการนั้นอีก และบันทึก

หลักฐานการแจงเตือนในฐานขอมูลและแฟมโครงการ  

5.5.1 รับรายงานความกาวหนาและตออายุการรับรองโครงการวิจัย และเอกสารท่ีเก่ียวของ 

(1) เจาหนาที่รับเอกสารที่ผู วิจัยยื่นการรายงานความกาวหนาและตออายุการรับรอง

โครงการวิจัย ซ่ึงผูวิจัยตองสงเอกสารมาท้ังหมดจำนวน 2 ชุด 

(2) เจาหนาท่ีลงบันทึกรับเอกสารในฐานขอมูลโครงการวิจัยในมนุษย 

5.5.2 ตรวจสอบความครบถวนของเอกสารและขอมูล 

เจาหนาท่ีตรวจสอบความครบถวนของเอกสารท่ีผูวิจัยสงเขามาดังรายการตอไปนี้ 

(1) แบบรายงานผลการดำเนินงานวิจัย แจงปดโครงการ หรือขอตออายุหนังสือรับรอง 

(2) สำเนาเอกสารชี้แจงขอมูลสำหรับผูเขารวมวิจัย และหนังสือแสดงความยินยอมเขารวม

การวิจัย ของผูเขารวมวิจัยคนแรก 

(3) แบบรายงานการเบี่ยงเบน/ฝาฝน/การไมปฏิบัติตามขอกำหนด กรณีผูวิจัยสงรายงาน

ความกาวหนาและตออายุการรบัรองโครงการวิจัยชากวากำหนด 

5.5.3 คัดกรองและกำหนดประเภทการพิจารณา 
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•  

 

 

เลขานุการหรือเจาหนาท่ีคัดกรองประเภทของการรายงานความกาวหนาและตออายุการ

รับรองโครงการวิจัยวาเปนอยางหนึ ่งอยางใดตอไปนี ้ ตามลักษณะของการรายงาน

ความกาวหนาโครงการวิจัยดังนี้ 

5.5.3.1 รายงานความกาวหนาและตออายุการรับรองโครงการวิจัยที ่สามารถรับการ

พิจารณาแบบเรงดวนได (expedited review) ไดแก รายงานความกาวหนาและ

ตออายุการรบัรองโครงการวิจัยท่ีมีลักษณะขอใดขอหนึ่งดังนี้ 

(1) โครงการวิจัยท่ีไดรับการพิจารณาครั้งแรก (initial review) โดยพิจารณาแบบ

เรงดวน (expedited review)  

(2) โครงการวิจัยท่ีไดรับการพิจารณาครั้งแรก (initial review) โดยพิจารณาแบบ

เต็มคณะ (full board review) ซ่ึงมีลักษณะขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้ 

• โครงการวิจัยท่ีปดรับผูเขารวมวิจัยใหมอยางถาวรแลว และผูเขารวมวิจัย

ท ั ้ งหมดท ี ่ ได ร ับเข ามาในโครงการว ิจ ัยได ร ับ research-related 

intervention ครบถวนสมบูรณแลว และกระบวนการวิจัยที่เหลือเปน

เพียงการติดตามผูเขารวมวิจัยระยะยาวเทานั้น 

• ยังไมมีผูเขารวมวิจัยท่ีรับเขามาในโครงการวิจัย และไมพบความเสี่ยงใหม 

• กระบวนการวจิัยท่ีเหลือเปนเพียงการวิเคราะหขอมูลเทานั้น 

5.5.3.2 รายงานความกาวหนาและตออายุการรับรองโครงการวิจัยที่ตองรับการพิจารณา

แบบเต็มคณะ (full board review) ไดแก รายงานความกาวหนาและตออายุการ

รับรองโครงการวิจัยอ่ืนท้ังหมดท่ีไมเขาขายรับการพิจารณาแบบเรงดวน 

5.5.4 การมอบหมายผูทำหนาที่ทบทวน/พิจารณา รายงานความกาวหนาและตออายุการรับรอง

โครงการวิจัย 

(1) กรณีรายงานความกาวหนาและตออายุการรับรองโครงการวิจัยที ่เขาขายรับการ

พิจารณาแบบเรงดวน (expedited review) ใหเลขานุการเปนผูพิจารณา 

(2) กรณีรายงานความกาวหนาและตออายุการรับรองโครงการวิจัยที่เขาขายรับการ

พิจารณาแบบเต็มคณะ (full board review) ใหกรรมการที่ไดรับมอบหมาย จำนวน 

1 ทาน เปนผูพิจารณา โดยอาจเปนกรรมการท่ีไดรับมอบหมายในการทบทวนครั้งแรก 

(initial review)  

(3) กรณีท่ีกรรมการผูทบทวนทานเดิมไมสะดวก เลขานุการจะเปนผูพิจารณามอบหมาย
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•  

 

 

กรรมการทานอ่ืนท่ีเหมาะสมใหเปนผูทบทวน 

5.5.5 การจัดเอกสารและแจกจายใหผูทบทวนเพ่ือดำเนินการทบทวน/พิจารณา 

เจาหนาที ่สงเอกสารดังรายการในขอ 5.5.2 พรอมแนบแบบทบทวน (AF 09-05) ให

เลขานุการหรือกรรมการผูทบทวนที่ไดรับมอบหมาย ทำการทบทวน/พิจารณารายงาน

ความกาวหนาและตออายุการรับรองโครงการวิจัย และกระบวนการพิจารณาตามแนวทาง

ใน NSTDA-IRB SOP 09/01.0 

5.5.6 รับผลและมติการทบทวน/พิจารณา และดำเนินการแจงผลไปยังผูวิจัย 

เลขานุการหรือเจาหนาท่ีรับผลและมติการทบทวน/พิจารณา และดำเนินการแจงผลไปยัง

ผูวิจัย ดังนี้ 

5.5.6.1 การแจงผลการพิจารณาในกรณีไดรับการรับรอง 

(1) บันทึกผลการพิจารณาในฐานขอมูลโครงการวิจัยในมนุษยและในแฟม

โครงการวิจัย 

(2) สำเนาหนังสือแจงผลการพิจารณาและหนังสือรับรอง 1 ชุด เก็บเขาตนฉบับ

เอกสารโครงการวิจัย (ตัวจริงสงใหผูวิจัย)  

(3) เก็บตนฉบับเอกสารโครงการวิจัยเขาตูเอกสาร 

(4) จัดพิมพซอง จาหนาซอง บรรจุเอกสารใสซองพรอมแนบขอปฏิบัติสำหรับ

ผู ว ิจ ัยและปดผนึกซอง โดยตรวจสอบความถูกตองของชื ่อผ ู ว ิจ ัย ชื่อ

โครงการวิจัย และตนสังกัดของผูวิจัย ใหตรงกัน 

(5) ลงทะเบียนในฐานขอมูลโครงการวิจัยในมนุษย 

(6) ดำเนินการสงเอกสารใหผูวิจัย ตามระบบสงเอกสาร และ/หรือทางไปรษณีย

อิเล็กทรอนิกส 

5.5.6.2 การแจ งผลการพ ิจารณาในกรณ ีขอให ผ ู  ว ิจ ัยช ี ้แจงเพ ิ ่ม เต ิม (request 

information) 

(1) บันทึกผลการพิจารณาในฐานขอมูลโครงการวิจัยในมนุษยและในแฟม

โครงการวิจัย 

(2) สำเนาหนังสือแจงผลการพิจารณา 1 ชุด เก็บเขาตนฉบับเอกสารโครงการวิจัย 

(ตัวจริงสงใหผูวิจัย)  

(3) เก็บตนฉบับเอกสารโครงการวิจัยเขาตูเอกสาร (เพ่ือรอผูวิจัยชี้แจงกลับมา) 
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•  

 

 

(4) จัดพิมพซอง จาหนาซอง บรรจุเอกสารใสซอง และปดผนึกซอง โดยตรวจสอบ

ความถูกตองของชื่อผูวิจัย ชื่อโครงการวิจัย และตนสังกัดของผูวิจัย ใหตรงกัน 

(5) ลงทะเบียนในฐานขอมูลโครงการวิจัยในมนุษย 

(6) ดำเนินการสงเอกสารใหผูวิจัยตามระบบสงเอกสาร และ/หรือทางไปรษณีย

อิเล็กทรอนิกส 

5.5.6.3 การแจงผลการพิจารณาในกรณีมีมติใหดำเนินการอยางหนึ ่งอยางใดเพิ ่มเติม 

(recommend further action)  

(1) บันทึกผลการพิจารณาในฐานขอมูลโครงการวิจัยในมนุษยและในแฟม

โครงการวิจัย 

(2) สำเนาหนังสือแจงผลการพิจารณา 1 ชุด เก็บเขาตนฉบับเอกสารโครงการวิจัย 

(ตัวจริงสงใหผูวิจัย) 

(3) เก็บตนฉบับเอกสารโครงการวิจัยเขาตูเอกสาร (เพ่ือรอผูวิจัยชี้แจงกลับมา) 

(4) จัดพิมพซอง จาหนาซอง บรรจุเอกสารใสซอง และปดผนึกซอง โดยตรวจสอบ

ความถูกตองของชื่อผูวิจัย ชื่อโครงการวิจัย และตนสังกัดของผูวิจัย ใหตรงกัน 

(5) ลงทะเบียนในฐานขอมูลโครงการวิจัยในมนุษย 

(6) ดำเนินการสงเอกสารใหผูวิจัยตามระบบสงเอกสาร และ/หรือทางไปรษณีย

อิเล็กทรอนิกส 

5.5.6.4 การแจงผลการพิจารณาในกรณีไมรับรองการตออายุการรับรองโครงการวิจัย 

(1) บันทึกผลการพิจารณาในฐานขอมูลโครงการวิจัยในมนุษยและในแฟม

โครงการวิจัย 

(2) สำเนาหนังสือแจงผลการพิจารณา 1 ชุด เก็บเขาตนฉบับเอกสารโครงการวิจัย 

(ตัวจริงสงใหผูวิจัย) 

(3) เก็บตนฉบับเอกสารโครงการวิจัยเขาตูเอกสาร  

(4) จัดพิมพซอง จาหนาซอง บรรจุเอกสารใสซอง และปดผนึกซอง โดยตรวจสอบ

ความถูกตองของชื่อผูวิจัย ชื่อโครงการวิจัย และตนสังกัดของผูวิจัย ใหตรงกัน 

(5) ลงทะเบียนในฐานขอมูลโครงการวิจัยในมนุษย 

(6) ดำเนินการสงเอกสารใหผูวิจัยตามระบบสงเอกสาร และ/หรือทางไปรษณีย

อิเล็กทรอนิกส 
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•  

 

 

5.6 การบริหารจัดการรายงานการเบี ่ยงเบน/ฝาฝน/การไมปฏิบัติตามขอกำหนด (protocol 

deviation/violation/non-compliance report) 

ผูวิจัยจะตองรายงานใหคณะกรรมการฯ รับทราบภายใน 7 วันปฏิทิน หลังจากที่ตรวจพบการ

เบี่ยงเบน/ฝาฝน/การไมปฏิบัติตามขอกำหนด โดยใชแบบรายงานการเบี่ยงเบน และหากเจาหนาท่ี

ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวของกับรายงานความกาวหนาโครงการวิจัย และพบการไมปฏิบัติตาม

ขอกำหนดของแนวปฏิบัติมาตรฐานการวิจัยที่ดีทางคลินิก (ICH GCP) ใหแจงผู วิจัยเพื่อจัดทำ

รายงานการไมปฏิบัติตามขอกำหนด ภายใน 7 วันปฏิทิน และบันทึกวันที่แจงผูวิจัยไวในฐานขอมูล

และแฟมโครงการ 

5.6.1 รับรายงานการเบี่ยงเบน/ฝาฝน/การไมปฏิบัติตามขอกำหนดและเอกสารท่ีเก่ียวของ 

(1) เจาหนาที ่ร ับเอกสารที ่ผู ว ิจัยยื ่นรายงานการเบี ่ยงเบน/ฝาฝน/การไมปฏิบัติตาม

ขอกำหนด ซ่ึงผูวิจัยตองสงเอกสารมาท้ังหมดจำนวน 2 ชุด 

(2) เจาหนาท่ีลงบันทึกรับเอกสารในฐานขอมูลโครงการวิจัยในมนุษย 

5.6.2 ตรวจสอบความครบถวนของเอกสารและขอมูล 

เจาหนาท่ีตรวจสอบความครบถวนของเอกสารท่ีผูวิจัยสงเขามาดังรายการตอไปนี้ 

(1) แบบรายงานการเบี่ยงเบน/ฝาฝน/การไมปฏิบัติตามขอกำหนด 

(2) เอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

5.6.3 คัดกรองและกำหนดประเภทการพิจารณา 

รายงานการดำเนินงานวิจัยที่เบี่ยงเบน/ฝาฝน/การไมปฏิบัติตามขอกำหนดทุกประเภท ให

เขาพิจารณาแบบเต็มคณะ (full board review) 

5.6.4 การมอบหมายกรรมการทำหนาท่ีทบทวน  

ใหกรรมการท่ีไดรับมอบหมาย จำนวน 1 ทาน เปนผูทบทวน โดยอาจเปนกรรมการท่ีไดรับ

มอบหมายในการทบทวนครั้งแรก (initial review) กรณีท่ีกรรมการผูทบทวนทานเดิมไม

สะดวก เลขานุการจะเปนผูพิจารณามอบหมายกรรมการทานอื่นที่เหมาะสมใหเปนผู

ทบทวน 

5.6.5 การจัดเอกสารและแจกจายใหกรรมการผูทบทวนเพ่ือดำเนินการทบทวน 

เจาหนาที ่สงเอกสารดังรายการในขอ 5.6.2 พรอมแนบแบบทบทวน (AF 09-05) ให

กรรมการผู ทบทวนที่ไดรับมอบหมาย ทำการทบทวนและกระบวนการพิจารณาตาม

แนวทางใน NSTDA-IRB SOP 09/01.0 
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•  

 

 

5.6.6 รับผลและมติการทบทวน และดำเนินการแจงผลไปยังผูวิจัย 

เลขานุการหรือเจาหนาท่ีรับผลและมติการทบทวน และดำเนินการแจงผลไปยังผูวิจัย ดังนี้ 

5.6.6.1 การแจงผลการพิจารณาในกรณีมีมติไมจำเปนตองดำเนินการใดๆ เพิ่มเติม (no 

further action required) 

(1) บันทึกผลการพิจารณาในฐานขอมูลโครงการวิจัยในมนุษยและในแฟม

โครงการวิจัย 

(2) สำเนาหนังสือแจงผลการพิจารณา 1 ชุด เก็บเขาตนฉบับเอกสารโครงการวิจัย 

(ตัวจริงสงใหผูวิจัย) 

(3) เก็บตนฉบับเอกสารโครงการวิจัยเขาตูเอกสาร 

(4) จัดพิมพซอง จาหนาซอง บรรจุเอกสารใสซองพรอมแนบขอปฏิบัติสำหรับ

ผู ว ิจ ัยและปดผนึกซอง โดยตรวจสอบความถูกตองของชื ่อผ ู ว ิจ ัย ชื่อ

โครงการวิจัย และตนสังกัดของผูวิจัย ใหตรงกัน 

(5) ลงทะเบียนในฐานขอมูลโครงการวิจัยในมนุษย  

(6) ดำเนินการสงเอกสารใหผูวิจัยตามระบบสงเอกสาร และ/หรือทางไปรษณีย

อิเล็กทรอนิกส 

5.6.6.2 การแจ งผลการพ ิจารณาในกรณ ีขอให ผ ู  ว ิจ ัยช ี ้แจงเพ ิ ่ม เต ิม (request 

information) 

(1) บันทึกผลการพิจารณาในฐานขอมูลโครงการวิจัยในมนุษยและในแฟม

โครงการวิจัย 

(2) สำเนาหนังสือแจงผลการพิจารณา 1 ชุด เก็บเขาตนฉบับเอกสารโครงการวิจัย 

(ตัวจริงสงใหผูวิจัย) 

(3) เก็บตนฉบับเอกสารโครงการวิจัยเขาตูเอกสาร (เพ่ือรอผูวิจัยชี้แจงกลับมา) 

(4) จัดพิมพซอง จาหนาซอง บรรจุเอกสารใสซอง และปดผนึกซอง โดยตรวจสอบ

ความถูกตองของชื่อผูวิจัย ชื่อโครงการวิจัย และตนสังกัดของผูวิจัย ใหตรงกัน 

(5) ลงทะเบียนในฐานขอมูลโครงการวิจัยในมนุษย 

(6) ดำเนินการสงเอกสารใหผูวิจัยตามระบบสงเอกสาร และ/หรือทางไปรษณีย

อิเล็กทรอนิกส 

5.6.6.3 การแจงผลการพิจารณาในกรณีมีมติใหดำเนินการอยางหนึ ่งอยางใดเพิ ่มเติม 
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(recommend further action)  

(1) บันทึกผลการพิจารณาในฐานขอมูลโครงการวิจัยในมนุษยและในแฟม

โครงการวิจัย 

(2) สำเนาหนังสือแจงผลการพิจารณา 1 ชุด เก็บเขาตนฉบับเอกสารโครงการวิจัย 

(ตัวจริงสงใหผูวิจัย) 

(3) เก็บตนฉบับเอกสารโครงการวิจัยเขาตูเอกสาร (เพ่ือรอผูวิจัยชี้แจงกลับมา) 

(4) จัดพิมพซอง จาหนาซอง บรรจุเอกสารใสซอง และปดผนึกซอง โดยตรวจสอบ

ความถูกตองของชื่อผูวิจัย ชื่อโครงการวิจัย และตนสังกัดของผูวิจัย ใหตรงกัน 

(5) ลงทะเบียนในฐานขอมูลโครงการวิจัยในมนุษย 

(6) ดำเนินการสงเอกสารใหผูวิจัยตามระบบสงเอกสาร และ/หรือทางไปรษณีย

อิเล็กทรอนิกส 

5.7 การบริหารจัดการรายงานการยุติโครงการวิจัยกอนกำหนด (premature study termination 

report) 

ผูวิจัยหลักสงหนังสือชี้แจงเหตุผลการแจงขอยุติโครงการวิจัยกอนกำหนดถงึประธานกรรมการ เชน 

ได ร ับคำแนะนำจากคณะกรรมการกำก ับด ูแลข อม ูลและความปลอดภ ัย (DSMB หรือ 

Independent Data Monitoring Committee, IDMC) หรือโดยผู ให ท ุนว ิจ ัย (sponsor) หรือ

เหตุผลอ่ืนๆ ท่ีเปนเหตุใหตองยุติการดำเนินโครงการวิจัยกอนกำหนด 

5.7.1 รับรายงานการยุติโครงการวิจัยกอนกำหนดและเอกสารท่ีเก่ียวของ 

(1) เจาหนาที่รับเอกสารที่ผูวิจัยยื่นรายงานการยุติโครงการวิจัยกอนกำหนด ซึ่งผูวิจัยตอง

สงเอกสารมาท้ังหมดจำนวน 2 ชุด 

(2) เจาหนาท่ีลงบันทึกรับเอกสารในฐานขอมูลโครงการวิจัยในมนุษย 

5.7.2 ตรวจสอบความครบถวนของเอกสารและขอมูล 

เจาหนาท่ีตรวจสอบความครบถวนของเอกสารท่ีผูวิจัยสงเขามาดังรายการตอไปนี้ 

(1) แบบรายงานผลการดำเนินงานวิจัย แจงปดโครงการ หรือขอตออายุหนังสือรับรอง 

(2) เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน รายงานคำแนะนำจากคณะกรรมการกำกับดูแลขอมูล

และความปลอดภัย (DSMB หรือ Independent Data Monitoring Committee, 

IDMC) หรือ โดยผูใหทุนวิจัย (sponsor) 

5.7.3 คัดกรองและกำหนดประเภทการพิจารณา 
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•  

 

 

รายงานการยุติโครงการวิจัยกอนกำหนดใหเขาพิจารณาแบบเต็มคณะ (full board 

review) 

5.7.4 การมอบหมายกรรมการทำหนาท่ีทบทวน  

ใหกรรมการท่ีไดรับมอบหมาย จำนวน 1 ทาน เปนผูทบทวน โดยอาจเปนกรรมการท่ีไดรับ

มอบหมายในการทบทวนครั้งแรก (initial review) กรณีท่ีกรรมการผูทบทวนทานเดิมไม

สะดวก เลขานุการจะเปนผูพิจารณามอบหมายกรรมการทานอื่นที่เหมาะสมใหเปนผู

ทบทวน 

5.7.5 การจัดเอกสารและแจกจายใหกรรมการผูทบทวนเพ่ือดำเนินการทบทวน 

เจาหนาที ่สงเอกสารดังรายการในขอ 5.7.2 พรอมแนบแบบทบทวน (AF 09-05) ให

กรรมการผู ทบทวนที่ไดรับมอบหมาย ทำการทบทวนและกระบวนการพิจารณาตาม

แนวทางใน NSTDA-IRB SOP 09/01.0 

5.7.6 รับผลและมติการทบทวน และดำเนินการแจงผลไปยังผูวิจัย 

เลขานุการหรือเจาหนาท่ีรับผลและมติการทบทวน และดำเนินการแจงผลไปยังผูวิจัย ดังนี้ 

5.7.6.1 การแจงผลการพิจารณาในกรณีไดรับการรับรอง 

(1) บันทึกผลการพิจารณาในฐานขอมูลโครงการวิจัยในมนุษยและในแฟม

โครงการวิจัย 

(2) สำเนาหนังสือแจงผลการพิจารณา 1 ชุด เก็บเขาตนฉบับเอกสารโครงการวิจัย 

(ตัวจริงสงใหผูวิจัย) 

(3) เก็บตนฉบับเอกสารโครงการวิจัยเขาตูเอกสาร 

(4) จัดพิมพซอง จาหนาซอง บรรจุเอกสารใสซอง และปดผนึกซอง โดยตรวจสอบ

ความถูกตองของชื่อผูวิจัย ชื่อโครงการวิจัย และตนสังกัดของผูวิจัย ใหตรงกัน 

(5) ลงทะเบียนในฐานขอมูลโครงการวิจัยในมนุษย 

(6) ดำเนินการสงเอกสารใหผูวิจัยตามระบบสงเอกสาร และ/หรือทางไปรษณีย

อิเล็กทรอนิกส 

5.7.6.2 การแจ งผลการพ ิจารณาในกรณ ีขอให ผ ู  ว ิจ ัยช ี ้แจงเพ ิ ่ม เต ิม (request 

information) 

(1) บันทึกผลการพิจารณาในฐานขอมูลโครงการวิจัยในมนุษยและในแฟม

โครงการวิจัย 
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•  

 

 

(2) สำเนาหนังสือแจงผลการพิจารณา 1 ชุด เก็บเขาตนฉบับเอกสารโครงการวิจัย 

(ตัวจริงสงใหผูวิจัย) 

(3) เก็บตนฉบับเอกสารโครงการวิจัยเขาตูเอกสาร (เพ่ือรอผูวิจัยชี้แจงกลับมา) 

(4) จัดพิมพซอง จาหนาซอง บรรจุเอกสารใสซอง และปดผนึกซอง โดยตรวจสอบ

ความถูกตองของชื่อผูวิจัย ชื่อโครงการวิจัย และตนสังกัดของผูวิจัย ใหตรงกัน 

(5) ลงทะเบียนในฐานขอมูลโครงการวิจัยในมนุษย 

(6) ดำเนินการสงเอกสารใหผูวิจัยตามระบบสงเอกสาร และ/หรือทางไปรษณีย

อิเล็กทรอนิกส 

5.7.6.3 การแจงผลการพิจารณาในกรณีมีมติใหดำเนินการอยางหนึ ่งอยางใดเพิ ่มเติม 

(recommend further action)  

(1) บันทึกผลการพิจารณาในฐานขอมูลโครงการวิจัยในมนุษยและในแฟม

โครงการวิจัย 

(2) สำเนาหนังสือแจงผลการพิจารณา 1 ชุด เก็บเขาตนฉบับเอกสารโครงการวิจัย 

(ตัวจริงสงใหผูวิจัย) 

(3) เก็บตนฉบับเอกสารโครงการวิจัยเขาตูเอกสาร (เพ่ือรอผูวิจัยชี้แจงกลับมา) 

(4) จัดพิมพซอง จาหนาซอง บรรจุเอกสารใสซอง และปดผนึกซอง โดยตรวจสอบ

ความถูกตองของชื่อผูวิจัย ชื่อโครงการวิจัย และตนสังกัดของผูวิจัย ใหตรงกัน 

(5) ลงทะเบียนในฐานขอมูลโครงการวิจัยในมนุษย 

(6) ดำเนินการสงเอกสารใหผูวิจัยตามระบบสงเอกสาร และ/หรือทางไปรษณีย

อิเล็กทรอนิกส 

5.8 การบริหารจัดการรายงานเหตุการณไมพึงประสงครายแรง (serious adverse event report) 

เมื่อเกิดเหตุการณไมพึงประสงครายแรง (serious adverse event) ในผูเขารวมวิจัย หรือรายงาน

เกี ่ยวกับความปลอดภัยอื ่นๆ ที ่ต องรายงานตอคณะกรรมการฯ ใหผู ว ิจัยสงรายงานภายใน

กำหนดเวลาท่ีระบุใน NSTDA-IRB SOP 09/01.0  

5.8.1 รับรายงานเหตุการณไมพึงประสงครายแรงและเอกสารท่ีเก่ียวของ 

(1) เจาหนาที่รับเอกสารที่ผูวิจัยยื่นรายงานเหตุการณไมพึงประสงครายแรง ซึ่งผูวิจัยตอง

สงเอกสารมาท้ังหมดจำนวน 2 ชุด  

(2) เจาหนาท่ีลงบันทึกรับเอกสารในฐานขอมูลโครงการวิจัยในมนุษย 
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•  

 

 

5.8.2 ตรวจสอบความครบถวนของเอกสารและขอมูล 

เจาหนาท่ีตรวจสอบความครบถวนของเอกสารท่ีผูวิจัยสงเขามาดังรายการตอไปนี้ 

(1) แบบรายงานเหตุการณไมพึงประสงครายแรง  

(2) แบบรายงานการเบี่ยงเบน/ฝาฝน/การไมปฏิบัติตามขอกำหนด กรณีผูวิจัยสงรายงาน

เหตุการณไมพึงประสงคชากวากำหนด 

5.8.3 คัดกรองและกำหนดประเภทการพิจารณา 

รายงานเหตุการณไมพึงประสงครายแรงใหเขาพิจารณาแบบเต็มคณะ (full board review) 

5.8.4 การมอบหมายกรรมการทำหนาท่ีทบทวน  

ใหกรรมการท่ีไดรับมอบหมาย จำนวน 1 ทาน เปนผูทบทวน โดยอาจเปนกรรมการท่ีไดรับ

มอบหมายในการทบทวนครั้งแรก (initial review) กรณีท่ีกรรมการผูทบทวนทานเดิมไม

สะดวก เลขานุการจะเปนผูพิจารณามอบหมายกรรมการทานอื่นที่เหมาะสมใหเปนผู

ทบทวน 

5.8.5 การจัดเอกสารและแจกจายใหกรรมการผูทบทวนเพ่ือดำเนินการทบทวน 

เจาหนาที ่สงเอกสารดังรายการในขอ 5.8.2 พรอมแนบแบบทบทวน (AF 09-05) ให

กรรมการผู ทบทวนที่ไดรับมอบหมาย ทำการทบทวนและกระบวนการพิจารณาตาม

แนวทางใน NSTDA-IRB SOP 09/01.0 

5.8.6 รับผลและมติการทบทวน และดำเนินการแจงผลไปยังผูวิจัย 

เลขานุการหรือเจาหนาท่ีรับผลและมติการทบทวน และดำเนินการแจงผลไปยังผูวิจัย ดังนี้ 

5.8.6.1 การแจงผลการพิจารณาในกรณีมีมติไมจำเปนตองดำเนินการใดๆ เพิ่มเติม (no 

further action required) 

(1) บันทึกผลการพิจารณาในฐานขอมูลโครงการวิจัยในมนุษยและในแฟม

โครงการวิจัย 

(2) สำเนาหนังสือแจงผลการพิจารณา 1 ชุด เก็บเขาตนฉบับเอกสารโครงการวิจัย 

(ตัวจริงสงใหผูวิจัย) 

(3) เก็บตนฉบับเอกสารโครงการวิจัยเขาตูเอกสาร 

(4) จัดพิมพซอง จาหนาซอง บรรจุเอกสารใสซอง และปดผนึกซอง โดยตรวจสอบ

ความถูกตองของชื่อผูวิจัย ชื่อโครงการวิจัย และตนสังกัดของผูวิจัย ใหตรงกัน 

(5) ลงทะเบียนในฐานขอมูลโครงการวิจัยในมนุษย  
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•  

 

 

(6) ดำเนินการสงเอกสารใหผูวิจัยตามระบบสงเอกสาร และ/หรือทางไปรษณีย

อิเล็กทรอนิกส 

5.8.6.2 การแจ งผลการพ ิจารณาในกรณ ีขอให ผ ู  ว ิจ ัยช ี ้แจงเพ ิ ่ม เต ิม (request 

information) 

(1) บันทึกผลการพิจารณาในฐานขอมูลโครงการวิจัยในมนุษยและในแฟม

โครงการวิจัย 

(2) สำเนาหนังสือแจงผลการพิจารณา 1 ชุด เก็บเขาตนฉบับเอกสารโครงการวิจัย 

(ตัวจริงสงใหผูวิจัย) 

(3) เก็บตนฉบับเอกสารโครงการวิจัยเขาตูเอกสาร (เพ่ือรอผูวิจัยชี้แจงกลับมา) 

(4) จัดพิมพซอง จาหนาซอง บรรจุเอกสารใสซอง และปดผนึกซอง โดยตรวจสอบ

ความถูกตองของชื่อผูวิจัย ชื่อโครงการวิจัย และตนสังกัดของผูวิจัย ใหตรงกัน 

(5) ลงทะเบียนในฐานขอมูลโครงการวิจัยในมนุษย 

(6) ดำเนินการสงเอกสารใหผูวิจัยตามระบบสงเอกสาร และ/หรือทางไปรษณีย

อิเล็กทรอนิกส 

5.8.6.3 การแจงผลการพิจารณาในกรณีมีมติใหดำเนินการอยางหนึ ่งอยางใดเพิ ่มเติม 

(recommend further action)  

(1) บันทึกผลการพิจารณาในฐานขอมูลโครงการวิจัยในมนุษยและในแฟม

โครงการวิจัย 

(2) สำเนาหนังสือแจงผลการพิจารณา 1 ชุด เก็บเขาตนฉบับเอกสารโครงการวิจัย 

(ตัวจริงสงใหผูวิจัย) 

(3) เก็บตนฉบับเอกสารโครงการวิจัยเขาตูเอกสาร (เพ่ือรอผูวิจัยชี้แจงกลับมา) 

(4) จัดพิมพซอง จาหนาซอง บรรจุเอกสารใสซอง และปดผนึกซอง โดยตรวจสอบ

ความถูกตองของชื่อผูวิจัย ชื่อโครงการวิจัย และตนสังกัดของผูวิจัย ใหตรงกัน 

(5) ลงทะเบียนในฐานขอมูลโครงการวิจัยในมนุษย 

(6) ดำเนินการสงเอกสารใหผูวิจัยตามระบบสงเอกสาร และ/หรือทางไปรษณีย

อิเล็กทรอนิกส 

5.9 การบริหารจัดการรายงานแจงปดโครงการวิจัย (final report) 

ผูวิจัยมีหนาที่สงรายงานสรุปผลการวิจัยใหคณะกรรมการฯ พิจารณา เมื่อดำเนินการวิจัยเสร็จสิ้น
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•  

 

 

แลวและไมประสงคจะตออายุการรับรองโครงการวิจัย เมื่อโครงการวิจัยหมดอายุการรับรองให

เจาหนาท่ีสงหนังสือแจงเตือนการสงรายงานแจงปดโครงการวิจัย และบันทึกหลักฐานการแจงเตือน

ในฐานขอมูลและแฟมโครงการ 

5.9.1 รับรายงานแจงปดโครงการวิจัยและเอกสารท่ีเก่ียวของ 

(1) เจาหนาท่ีรับเอกสารท่ีผูวิจัยยื่นรายงานแจงปดโครงการวิจัย ซ่ึงผูวิจัยตองสงเอกสารมา

ท้ังหมดจำนวน 2 ชุด 

(2) เจาหนาท่ีลงบันทึกรับเอกสารในฐานขอมูลโครงการวิจัยในมนุษย 

5.9.2 ตรวจสอบความครบถวนของเอกสารและขอมูล 

เจาหนาท่ีตรวจสอบความครบถวนของเอกสารท่ีผูวิจัยสงเขามาดังรายการตอไปนี้ 

(1) แบบรายงานผลการดำเนินงานวิจัย แจงปดโครงการ หรือขอตออายุหนังสือรับรอง 

(2) สำเนาเอกสารชี้แจงขอมูลสำหรับผูเขารวมวิจัย และหนังสือแสดงความยินยอมเขารวม

การวิจัย ของผูเขารวมวิจัยคนแรก  

(3) เอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ  

5.9.3 คัดกรองและกำหนดประเภทการพิจารณา 

รายงานแจงปดโครงการวิจัยใหพิจารณาแบบเรงดวนได โดยเลขานุการหรือเจาหนาท่ีเปนผู

คัดกรอง แตสามารถเสนอใหรับการพิจารณาแบบเต็มคณะได หากเห็นวามีประเด็นที่ตอง

พิจารณาโดยคณะกรรมการฯ 

5.9.4 การมอบหมายกรรมการทำหนาท่ีทบทวน/พิจารณา  

ใหเลขานุการหรือกรรมการท่ีไดรับมอบหมาย จำนวน 1 ทาน เปนผูทบทวน/พิจารณา โดย

อาจเปนกรรมการที ่ไดร ับมอบหมายในการทบทวนครั ้งแรก (initial review) กรณีท่ี

กรรมการผูทบทวนทานเดิมไมสะดวก เลขานุการจะเปนผูพิจารณามอบหมายกรรมการ

ทานอ่ืนท่ีเหมาะสมใหเปนผูทบทวน 

5.9.5 การจัดเอกสารและแจกจายใหกรรมการผูทบทวนเพ่ือดำเนินการทบทวน/พิจารณา 

เจาหนาที ่สงเอกสารดังรายการในขอ 5.9.2 พรอมแนบแบบทบทวน (AF 09-05) ให

เลขานุการหรือกรรมการผู ทบทวนที ่ไดร ับมอบหมายทำการทบทวน/พิจารณาและ

กระบวนการพิจารณาตามแนวทางใน NSTDA-IRB SOP 09/01.0 

5.9.6 รับผลและมติการทบทวน และดำเนินการแจงผลไปยังผูวิจัย 

เลขานุการหรือเจาหนาท่ีรับผลและมติการทบทวน และดำเนินการแจงผลไปยังผูวิจัย ดังนี้ 

62



 คณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนนุจริยธรรมการวิจัยในมนษุย 

ของสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

National Science and Technology Development Agency - 

Institutional Review Board (NSTDA-IRB) 

NSTDA-IRB SOP 

03/01.0 

บทท่ี 3 การบริหารจัดการกับโครงการวิจัยท่ีย่ืนขอรับการพิจารณา  

Management of Protocol Submission 

หนา 30 ของ 32 หนา 

  
 

 

 

 

•  

 

 

5.9.6.1 การแจงผลการพิจารณาในกรณีไดรับการรับรอง 

(1) บันทึกผลการพิจารณาในฐานขอมูลโครงการวิจัยในมนุษยและในแฟม

โครงการวิจัย 

(2) สำเนาหนังสือแจงผลการพิจารณา 1 ชุด เก็บเขาตนฉบับเอกสารโครงการวิจัย 

(ตัวจริงสงใหผูวิจัย) 

(3) เก็บตนฉบับเอกสารโครงการวิจัยเขาตูเอกสาร 

(4) จัดพิมพซอง จาหนาซอง บรรจุเอกสารใสซอง และปดผนึกซอง โดยตรวจสอบ

ความถูกตองของชื่อผูวิจัย ชื่อโครงการวิจัย และตนสังกัดของผูวิจัย ใหตรงกัน 

(5) ลงทะเบยีนในฐานขอมูลโครงการวิจัยในมนุษย 

(6) ดำเนินการสงเอกสารใหผูวิจัยตามระบบสงเอกสาร และ/หรือทางไปรษณีย

อิเล็กทรอนิกส 

5.9.6.2 การแจ งผลการพ ิจารณาในกรณ ีขอให ผ ู  ว ิจ ัยช ี ้แจงเพ ิ ่ม เต ิม (request 

information) 

(1) บันทึกผลการพิจารณาในฐานขอมูลโครงการวิจัยในมนุษยและในแฟม

โครงการวิจัย 

(2) สำเนาหนังสือแจงผลการพิจารณา 1 ชุด เก็บเขาตนฉบับเอกสารโครงการวิจัย 

(ตัวจริงสงใหผูวิจัย) 

(3) เก็บตนฉบับเอกสารโครงการวิจัยเขาตูเอกสาร (เพ่ือรอผูวิจัยชี้แจงกลับมา) 

(4) จัดพิมพซอง จาหนาซอง บรรจุเอกสารใสซอง และปดผนึกซอง โดยตรวจสอบ

ความถูกตองของชื่อผูวิจัย ชื่อโครงการวิจัย และตนสังกัดของผูวิจัย ใหตรงกัน 

(5) ลงทะเบียนในฐานขอมูลโครงการวิจัยในมนุษย 

(6) ดำเนินการสงเอกสารใหผูวิจัยตามระบบสงเอกสาร และ/หรือทางไปรษณีย

อิเล็กทรอนิกส 

5.9.6.3 การแจงผลการพิจารณาในกรณีมีมติใหดำเนินการอยางหนึ ่งอยางใดเพิ ่มเติม 

(recommend further action)  

(1) บันทึกผลการพิจารณาในฐานขอมูลโครงการวิจัยในมนุษยและในแฟม

โครงการวิจัย 

(2) สำเนาหนังสือแจงผลการพิจารณา 1 ชุด เก็บเขาตนฉบับเอกสารโครงการวิจัย 
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•  

 

 

(ตัวจริงสงใหผูวิจัย) 

(3) เก็บตนฉบับเอกสารโครงการวิจัยเขาตูเอกสาร (เพ่ือรอผูวิจัยชี้แจงกลับมา) 

(4) จัดพิมพซอง จาหนาซอง บรรจุเอกสารใสซอง และปดผนึกซอง โดยตรวจสอบ

ความถูกตองของชื่อผูวิจัย ชื่อโครงการวิจัย และตนสังกัดของผูวิจัย ใหตรงกัน 

(5) ลงทะเบียนในฐานขอมูลโครงการวิจัยในมนุษย 

(6) ดำเนินการสงเอกสารใหผูวิจัยตามระบบสงเอกสาร และ/หรือทางไปรษณีย

อิเล็กทรอนิกส 

 

6. เอกสารอางอิง 

6.1 International Conference on Harmonization, Good Clinical Practice Guideline (ICH 

GCP 2016) 

6.2 แนวทางจริยธรรมการทำวิจัยในคนในประเทศไทย ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย 

พ.ศ. 2550 

6.3 Achieving Guidance in Clinical Trial Safety Information among Stakeholder (FERCIT) 

6.4 OHRP Continuing Review Guidance (2010) 

 

7. ภาคผนวก 

AF 03-01 แบบตรวจสอบประเภทโครงการวิจัย 

AF 03-02  แบบเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับการพิจารณาจรยิธรรมการวิจัยในมนุษย  

AF 03-03  ตัวอยางเอกสารชี้แจงขอมูลสำหรับผูเขารวมวิจัย และหนังสือแสดงความยินยอมเขารวมการ

วิจัย 

AF 03-04   หนังสือแจงผลการตรวจสอบเอกสารโครงการวิจัย 

AF 03-05 หนังสือแจงรหัสโครงการวิจัย 

AF 03-06 แบบทบทวนจริยธรรมการวิจัยในมนุษยสำหรับโครงการวิจัยใหม 

AF 03-07 แบบทบทวนจริยธรรมการวิจัยในมนุษยสำหรับโครงการวจิัยใหม (สำหรับ Layperson) 

AF 03-08 หนังสือรับรองโครงการวิจัย ฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 

AF 03-09  ขอปฏบิัติสำหรับผูวิจัย 

AF 03-10  หนังสือรับรองโครงการวิจัย ท่ีเขาขายการพิจารณาแบบยกเวน ฉบับภาษาไทย และ 
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•  

 

 

 ภาษาอังกฤษ  

AF 03-11  หนังสือแจงผลพิจารณาโครงการวิจัยท่ีเขาขายการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย  

AF 03-12  หนังสือแจงผลพิจารณาจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการฯ  

AF 03-13  หนังสือแจงผลพิจารณาจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการฯ กรณีไมรับรอง 

AF 03-14  แบบสรุปความเห็นจากคณะกรรมการฯ  

AF 03-15  แบบสรุปขอชี้แจงและแกไขจากผูวิจัย  

 

8. ประวัติการแกไข 

ผูจัดทำ ฉบับท่ี วันท่ี แสดงการแกไขหลัก 
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•  

 

 

สารบัญ 

ลำดับเรื่อง เรื่อง หนา 

1 วัตถุประสงค 3 

2 ขอบเขต 3 

3 ความรับผิดชอบ 3 

4 ข้ันตอนการปฏิบัติและผูรับผิดชอบ 3 

5 หลักการปฏิบัติ 3 

5.1 การรับเอกสารโครงการวิจัย  3 

5.2 การทบทวนและประเมินโครงการวิจัย 4 

5.3 การเตรียมผลทบทวนและประเมินเบื้องตนเพ่ือนำเขาท่ีประชุมหรือออก

หนังสือแจงผล 
13 

5.4 การนำเสนอในท่ีประชุมเพ่ือรับทราบหรือพิจารณา 14 

6 นิยามศัพท 14 

7 เอกสารอางอิง 16 

8 ประวัติการแกไข 17 
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•  

 

 

1. วัตถุประสงค 

เพ่ือเปนแนวทางในการพิจารณาเพ่ือทบทวนและประเมินโครงการวิจัยท่ีสงเขาพิจารณา  

 

2. ขอบเขต 

วิธีดำเนินการมาตรฐานครอบคลุมแนวทางการทบทวนและประเมินโครงการวิจัยทุกฉบับที่สงเขามาเพ่ือ

พิจารณา 

 

3. ความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนุนจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) มีหนาท่ีทบทวนและประเมินโครงการวิจัยที่กำหนด และใชแบบทบทวน

โครงการวิจัยใหมท่ีกำหนดใน NSTDA-IRB SOP 03/01.0   

 

4. ข้ันตอนการปฏิบัติและผูรับผิดชอบ 

ข้ันตอน การปฏิบัต ิ ผูรับผิดชอบ 

1 การรับเอกสารโครงการวิจัย กรรมการท่ีไดรับมอบหมาย 

2 การทบทวนและประเมินโครงการวิจัย กรรมการท่ีไดรับมอบหมาย/เลขานุการ 

3 การเตรียมผลทบทวนและประเมินเบื้องตนเพ่ือ

นำเขาท่ีประชุมหรือออกหนังสือแจงผล 

กรรมการท่ีไดรับมอบหมาย/เลขานุการ/

เจาหนาท่ี 

4 การนำเสนอในท่ีประชุมเพ่ือรับทราบหรือ

พิจารณา 

กรรมการท่ีไดรับมอบหมาย/เลขานุการ/

เจาหนาท่ี 

 

5. หลักการปฏิบัติ 

5.1 การรับเอกสารโครงการวิจัย 

5.1.1 เมื่อกรรมการไดรับการติดตอจากฝายฯ ใหทบทวนและประเมินโครงการวิจัย ใหกรรมการ

พิจารณาวาสามารถทบทวนและประเมินโครงการวิจัย และเขารวมประชุมพิจารณา

โครงการวิจัยไดหรือไม 

5.1.2 หากไมสามารถทบทวนและประเมินไดตามเวลาที่กำหนด หรือไมสามารถเขารวมนำเสนอ

ในที่ประชุม ขอใหแจงเจาหนาที่ภายใน 3 วันทำการ เพื่อจะไดเปลี่ยนแปลงกรรมการผู
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•  

 

 

ทบทวนเปนทานอื่นตอไป และสงคืนเอกสารที่ไดรับใหฝายฯ โดยดวน และลบขอมูล

โครงการวิจัยในจดหมายอิเล็กทรอนิกสทันที   

5.1.3 ใหกรรมการตรวจสอบชื ่อโครงการวิจัยและชื ่อหัวหนาโครงการวิจัย หากกรรมการผู

ทบทวนและประเมิน มีผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest) กับโครงการวิจัย

ดังกลาว ใหแจงเจาหนาที่ภายใน 3 วันทำการ เพื่อจะไดเปลี่ยนแปลงกรรมการผูทบทวน

เปนทานอื่นตอไป และสงคืนเอกสารที่ไดรับใหฝายฯ โดยดวน และลบขอมูลโครงการวิจัย

ในจดหมายอิเล็กทรอนิกสทันที   

5.1.4 ใหกรรมการตรวจสอบความครบถวนของเอกสารโครงการวิจัยที่ไดรับตามประเภทของ

โครงการวิจัย  

5.1.5 หากเอกสารท่ีกรรมการไดรับไมครบถวน หรือแบบทบทวนท่ีใชไมตรงกับชื่อโครงการวิจัยท่ี

จะทบทวนและประเมินหรือประเภทของโครงการวิจัย ใหแจงเจาหนาที่ภายใน 3 วันทำ

การ เพ่ือจัดสงเอกสารเพ่ิมเติมใหถูกตองและครบถวนโดย  

(1) โครงการวิจัยที่เขาขายการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย แบบเต็มคณะ (full 

board review) จะไดรับแบบทบทวนตามภาคผนวก NSTDA-IRB SOP 03/01.0 (AF 

03-06 / AF 03-07) 

(2) โครงการวิจัยที ่เขาขายการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย แบบเรงดวน 

(expedited review) จะไดรบัแบบทบทวนตามภาคผนวก NSTDA-IRB SOP 03/01.0 

(AF 03-06 / AF 03-07) 

(3) โครงการวิจ ัยที ่ เข าขายการพิจารณาจริยธรรมการวิจ ัยในมนุษย แบบยกเวน 

(exemption review) จะได  ร ับแบบทบทวนตามภาคผนวก  NSTDA-IRB SOP 

03/01.0 (AF 03-06 / AF 03-07) 

5.2 การทบทวนและประเมินโครงการวิจัย    

5.2.1 หลักสำคัญของการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มี 3 ประเด็น คือ 

5.2.1.1 หลักความเคารพในบุคคล (เคารพในศักดิ์ศรีความเปนคน เคารพในการใหความ

ยินยอมโดยไดรับการบอกกลาวและเปนอิสระในการตัดสินใจ และเคารพในความ

เปนสวนตัวหรือการรักษาความลับ ซ่ึงไมมุงแสวงหาประโยชนจากการวิจัยในกลุม

คนออนแอเปราะบาง ที่ไมสามารถปกปองผลประโยชนตอตนเองได ทั้งนี้ หากมี

การวิจัยในกลุมเปราะบาง จะตองมีมาตรการพิเศษในการปกปองกลุมเปราะบางนี้) 
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5.2.1.2 หลักผลประโยชนหรือไมกออันตราย (การชั่งน้ำหนักประเมินความเสี่ยงและ

ผลประโยชน ที่จะตองใหมีการลดความเสี่ยงนอยที่สุด และการสรางประโยชนให

สูงสุด)   

5.2.1.3 หลักยุติธรรม (ความเท่ียงธรรม ความเสมอภาค) 

5.2.2 เนื้อหาสาระในการทบทวนและประเมินโครงการวิจัยในมนุษย มีดังนี้ 

5.2.2.1 ความถูกตองเหมาะสมทางวิทยาศาสตร  

1) เหตุผลและความจำเปนที่จะตองศึกษาวิจัยในมนุษย ประโยชนทางวิชาการ 

ความเสี่ยงและประโยชนท่ีผูเขารวมวิจัยจะไดรับ โดยตองพิจารณาในประเด็น

ตอไปนี้ 

(1) การวิจัยในมนุษยทางคลินิกจะกระทำตอเมื ่อมีความจำเปนและไม

สามารถกระทำในสัตวทดลองหรือหองปฏิบัติการแทนได และจะตองมี

หลักฐานผลการวิจัยในสัตวทดลอง หรือการวิจัยดวยวิธีอื ่นที่แสดงวา

ประสบผลสำเร็จตามสมควร และสมควรนำมาใชกับมนุษย 

(2) การวิจัยในมนุษยจะกระทำตอเมื่อคาดหมายไดวาจะเปนผลดียิ่งกวาการ

ใชวิธีการอยางอื่น และมีหลักฐานแสดงวาไมนากอใหเกิดความเสียหาย 

หรืออันตรายตอสุขภาพของมนุษย 

(3) หากมีการใชยาหลอกหรือการรักษาหลอก ใหพิจารณาวาโรคหรือภาวะ 

ที่ศึกษามีการรักษาตามมาตรฐานหรอืไมอยางไร และเหตุผลในการใชยา

หลอกหรือการรักษาหลอกเหมาะสมหรือไม  

(4) หากเปนการศึกษาท่ีเก่ียวของกับเครื่องมือแพทย ผูวิจัยจะตองประเมินวา 

เครื่องมือดังกลาวเปนเครื่องมือท่ีมีความเสี่ยงอยางมีนัยสำคัญหรือมีความ

เสี ่ยงนอย กรณีที ่เปนเครื ่องมือที ่มีความเสี่ยงอยางมีนัยสำคัญ ให

ตรวจสอบหลักฐานหรือขอมูลการขึ้นทะเบียนเครื่องมือวิจัยกับองคการ

อ าห า รและย าปร ะ เท ศสหร ั ฐ อ เ ม ร ิ ก า  (The Food and Drug 

Administration (USFDA)) หรือ Medical device department ของ

สหภาพยุโรป (MDD) หรือหนวยงานที่ควบคุมมาตรฐานเครื่องมือแพทย

ของประเทศอ่ืนๆ  

2) แงมุมทางวิทยาศาสตรของระเบียบวิธีวิจัย เชน การออกแบบการศึกษา 
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ขนาดตัวอยาง เกณฑการคัดเลือกผูเขารวมวิจัย จุดยุติการวิจัยกอนกำหนด

ของโครงการวิจัย ขั้นตอนการปฏิบัติที่ใชในการวิจัย และแผนการวิเคราะห

ขอมูลทางสถิติ โดยตองพิจารณาในประเด็นตอไปนี้ 

(1) การออกแบบการศึกษามีความเหมาะสมในการตอบคำถามการวิจัยหรือ

บรรลุวัตถุประสงคของการวิจัยหรือไม 

(2) จำนวนผูเขารวมโครงการวิจัยที่ใชในการวิจัยตองมีเทาที่จำเปน โดย

คำนึงถึงหลักและวิธีการวิจัย 

(3) ผูเขารวมวิจัยกลุมที่นาจะไดรับประโยชนจากการวิจัย หรือกลุมที ่มี

คุณสมบัติเหมาะสม ไดถูกบรรจุในเกณฑการคัดเลือกผูเขารวมวิจัยอยาง

ปราศจากอคติหรือการบังคับ 

(4) ผูเขารวมวิจัยกลุมท่ีมีโอกาสเสี่ยงกับผลแทรกซอนจากการวิจัยไดมากกวา

คนปกติหรือผูปวยอ่ืน หรือผูเขารวมวิจัยท่ีไมมีคุณสมบัติเหมาะสมตอการ

วิจัยไดถูกคัดออกจากการคัดเลือกหรือไม 

(5) ผูเขารวมวิจัยกลุมเปราะบาง เชน ทารก เด็ก สตรีมีครรภ ผูสูงอายุ ผูปวย

โรคเรื้อรัง หรือผูท่ีไมสามารถใหความยินยอมดวยตนเอง ผูพิการ ผูตองขัง 

ผูดอยโอกาสทางสังคม นักเรียน/นักศึกษา ผูใตบังคับบัญชา เปนตน หาก

มีผูเขารวมวิจัยกลุมเปราะบางรวมอยูดวย ผูวิจัยจะตองอธิบายเหตุผล

ความจำเปนที่ตองใชผู เขารวมวิจัยกลุมนี้ อนึ่ง บุคคลกลุมนี้ไมควรถูก

นำเขารวมการวิจัย หากการวิจัยนั้นไมชวยสงเสริมสุขภาพของประชากร

ท่ีเปนตัวแทนในการวิจัยนั้น 

(6) การนำผูเขารวมวิจัยออกจากการวิจัยหรือผูเขารวมวิจัยถอนตัวกอนเสร็จ

สิ ้นการศึกษา (Withdrawal of participant criteria) ในโครงการที ่มี

ความเสี ่ยงสูง ผู ว ิจ ัยจะตองมีการวางแผนที ่จะหยุดการทดลองแก

ผูเขารวมวิจัยในเวลาที่เหมาะสม เพื่อปองกันไมใหเกิดความเสียหายแก

สุขภาพของผูเขารวมวิจัยอยางถาวร  

(7) จุดยุติการวิจัยกอนกำหนดของโครงการวิจัย (Early termination of 

study criteria) ในโครงการที่มีความเสี่ยงสูง ผูวิจัยและผูสนับสนุนการ

วิจัยจะตองมีการวางแผนยุติโครงการวิจัยกอนกำหนด หากผลการ
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วิเคราะหข อมูลเบื ้องตน (Interim analysis) พบวาไดร ับคำตอบท่ี

ตองการจากโครงการวิจัยแลว หรือเกิดผลขางเคียงรายแรงของการรักษา

มากกวาท่ีคาดการณไว 

(8) การแบงกลุมผูเขารวมวิจัยเปนไปอยางยุติธรรมและปราศจากอคติหรือไม 

(9) วิธีการทดลองท่ีใชกับผูเขารวมวิจัยท้ังกลุมทดลองและกลุมควบคุม ทำให

ผูเขารวมวิจัยถูกรบกวน หรือไดรับอันตรายโดยไมจำเปนหรือไม ผูวิจัยซ่ึง

ทำการทดลองใหกับผูเขารวมวิจัยมีความรูความชำนาญเพียงพอที่จะทำ

การวิจัยหรือไม 

(10) เครื ่องมือ วิธีทดสอบที่ใชวัดผลการวิจัยเหมาะสมหรือไม ใครเปนผู

ประเมิน ผูประเมินมีศักยภาพและความสามารถเพียงพอที่จะทำการ

ประเมินผลหรือไม มีผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interests) ท่ีจะ

เกิดข้ึนตอความนาเชื่อถือของผลการทดลองหรือไม 

(11) วิธีการและระยะเวลาในการเฝาระวังและติดตามผลแทรกซอน สถานที่ท่ี

ใชในการวิจัยเหมาะสมหรือไม รวมทั้งความพรอมของเครื่องมือและทีม

วิจัยดวย 

(12) จำนวนเลือดหรือสิ่งสงตรวจที่เก็บจากผูเขารวมวิจัย ทั้งปริมาณ ความถ่ี 

รวมถึงวิธีการเก็บเหมาะสมหรือไม และการใชประโยชนในอนาคต  

(13) สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลเหมาะสมหรือไม 

5.2.2.2 ประเด็นท่ีเก่ียวของดานจริยธรรม ไดแก 

1) การประเมินประเด็นความเปราะบางของผูเขารวมวิจัยในโครงการวิจัย โดย

พิจารณาในประเด็นดังตอไปนี้ 

(1) ลักษณะจำเพาะที ่ทำใหผู เขารวมวิจัยมีความเปราะบาง ไดแก ความ

บกพรองในการตัดสินใจ ความบกพรองในการรับรู การมีขอจำกัดดาน

การเขาถึงการรักษาพยาบาล หรือขอจำกัดดานเศรษฐานะ  

(2) ความจำเปนที่ตองทำงานวิจัยในผูเขารวมวิจัยกลุมเปราะบางเพื่อตอบ

วัตถุประสงคของการวิจัย หรือประโยชนที่ไดรับจากผลการวิจัยจะเกิด

ประโยชนท่ีจำเพาะกับผูเขารวมวิจัยกลุมนี้ 

(3) แนวทางการปกปองหรือการใหความคุมครองพิเศษแกผูเขารวมวิจัยกลุมนี้ 
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2) การประเมินความเสี่ยงและประโยชนที่เกิดจากการวิจัย โดยทบทวนและ

ประเมินในประเด็นดังตอไปนี้ 

(1) การระบุความเสี ่ยงท่ีผู เขารวมวิจัยมีโอกาสไดร ับจากการเขาร วม

โครงการวิจัย โดยมีความเสี่ยงท่ีอาจเกิดได ท้ังความเสี่ยงทางดานรางกาย 

ความเสี่ยงดานจิตใจ ความเสี่ยงที่เกิดการตีตรา ความเสี่ยงที่จะสูญเสีย

รายไดหรือสูญเสียการจางงาน เปนตน นอกจากนี้อาจพิจารณาถึงความ

เสี่ยงของชุมชนที่เกี่ยวของกับผูเขารวมวิจัย หรือความเสี่ยงตอทารกใน

ครรภ  

(2) การพิจารณาแนวทางในการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นมีความเหมาะสม

หรือไมอยางไร ตัวอยางไดแก 

• การปรับเกณฑในการคัดเลือกผูเขารวมวิจัย 

• การใชรูปแบบการวิจัยที่ยังคงสามารถตอบคำถามการวิจัยได แตมี

ความเสี่ยงลดลง  

• การดำเนินการวิจัยภายใตการดูแลของนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญท่ี

เหมาะสม  

• การดูแลรักษาในกรณีท่ีเกิดอาการไมพึงประสงคจากการวิจัย 

• คาใชจายในการรักษาพยาบาลขณะเขารวมโครงการ ใครเปน

ผูรับผิดชอบ (ผูใหทุนสนับสนุนการวิจัย ผูวิจัย รัฐบาล หรือ ผูเขารวม

วิจัย) 

• การชดเชยคาเดินทาง คาเสียเวลา 

• การดูแลและชดเชยในกรณีทุพพลภาพหรือเสียชีวิต 

• ในกรณีที่มีคาตอบแทนการเขารวมวิจัยใหแกผู เขารวมวิจัย ควร

ตรวจสอบไมใหมีจำนวนมากเกินไปจนกลายเปนแรงจูงใจใหเขารวม

โครงการวิจัย หรือการจายเปนจำนวนมากครั้งสุดทายครั้งเดียวจะ

เปนการบีบบังคับใหผูเขารวมวิจัยเขารวมการทดลองจนเสร็จ ขัดกับ

หลักการท่ีสามารถใหผูเขารวมวิจัยถอนตัวจากการวิจัยไดอยางอิสระ

ตลอดเวลา 

(3) ประโยชนของงานวิจยั ไดแก 
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• ประโยชนโดยตรงท่ีตัวผูเขารวมวิจัยจะไดรับ  

• ประโยชนตอองคความรูใหมท่ีเกิดข้ึน 

• ประโยชนของชุมชนท่ีผูเขารวมวิจัยเขารวมโครงการวิจัย  

• ประโยชนท่ีเกิดข้ึนหลังจากเสร็จสิ้นงานวิจัย เชน ผูเขารวมวิจัยจะได

รับทราบผลการวิจัยหรือไมอยางไร หากการรักษาในกลุมทดลอง

ไดผล ผูเขารวมวิจัยกลุมควบคุมจะไดรับการรักษาแบบเดียวกับ

ผูเขารวมวิจัยกลุมทดลองโดยไมคิดมูลคาหรือไม 

(4) การตระหนักถ ึงความเปนอยู ท ี ่ด ีของผ ู  เข าร วมการว ิจ ัยมากกวา

ผลประโยชนทางวิชาการและทางสังคม (Favorable risk/benefit ratio) 

5.2.2.3 การใหขอมูลแกผูเขารวมวิจัยและกระบวนการขอความยินยอม โดยตองพิจารณา

ในประเด็นตอไปนี้ 

1) วิธีการเขาถึงผูเขารวมวิจัยเพื่อชักชวนใหเขารวมโครงการเหมาะสมหรือไม 

โดยพิจารณาในประเด็น  

(1) บุคคลที ่เปนผู ขอความยินยอม โดยตองเปนผู ที ่ไมมีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจในการเขารวมโครงการวิจัยของผูเขารวมวิจัย 

(2) เวลาในการขอความยินยอม โดยผูเขารวมวิจัยตองไมอยูในสภาวะท่ีเรงรัด 

หรือภาวะเรงดวน บีบค้ันท่ีจะตองตัดสินใจในการเขารวมโครงการวิจัย 

(3) สถานที่ในการขอความยินยอม ตองเปนสถานที่ที่มีความเปนสวนตัวและ

ผูเขารวมวิจัยสามารถมีความเปนอิสระในการตัดสินใจ 

2) เอกสารชี้แจงมีขอมูลเกี่ยวกับการวิจัยอยางครบถวน และพอเพียงตอการ

ตัดสินใจโดยปราศจากการบังคับ หรือเขารวมดวยความเกรงใจ ขั้นตอนการ

ปฏิบัติตัวของผูเขารวมวิจัย ผลประโยชนที่ควรจะไดรับความเสี่ยงในการเขา

รวมการวิจัยของผูเขารวมวิจัย ทางเลือกอื่นของการรักษา และสิทธิที่จะไม

เขารวมการวิจัย หรือเพิกถอนการยินยอมเขารวมการวิจัยเมื่อใดก็ไดโดย

ปราศจากโทษ  

3) แหลงขอมูลท่ีผูเขารวมวิจัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิจัย ผูวิจัย

จะตองใหที่อยูและเบอรติดตอโดยตรงแกผูเขารวมวิจัย และเบอรโทรศัพท

กรณีฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง 
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4) แหลงขอมูลสำหรับผูเขารวมวิจัยเพื่อสอบถามสิทธิของการเปนผูเขารวมวิจัย

หรือตองการรองเรียนเกี่ยวกับโครงการวิจัย ตองระบุที่อยูและหมายเลขโทรศัพท

ของฝายฯ 

5) การรักษาความลบัของผูเขารวมวิจัย โดยตองพิจารณาในประเด็นตอไปนี้ 

(1) มีขั ้นตอนใดของการวิจัย ตั้งแตการขอความยินยอมจนกระทั่งสิ ้นสุด 

โครงการวิจัยท่ีอาจทำใหขอมูลสวนบุคคลของผูเขารวมวิจัยรั่วไหลหรือไม 

(2) ระยะเวลาท่ีผูวิจัยจะเก็บขอมูลไว และวิธีการทำลายขอมูล 

6) การขอความยินยอมในกรณีจำเพาะ 

(1) การวิจัยที่เกี่ยวของกับการรักษาในภาวะฉุกเฉิน และผูเขารวมวิจัยอยูใน

ภาวะวิกฤตหรือไมสามารถใหการยินยอมดวยตนเอง จึงทำใหผูวิจัยไม

สามารถจะขอความยินยอมจากผูเขารวมวิจัยกอนเริ่มดำเนินการวิจัยได 

ซ่ึงจะตองมีองคประกอบอ่ืนๆ ครบดังตอไปนี้   

(1.1) การวิจัยนี้เกี่ยวของกับผูเขารวมวิจัยที่ตกอยูในภาวะวิกฤต และ

การรักษาที ่ม ีอยู ในปจจุบ ันยังไมได ร ับการพิส ูจน หรือไมมี

ประสิทธิภาพเพียงพอ และการรวบรวมขอมูลอยางถูกตองตาม

หลักวิทยาศาสตรของโครงการวิจัยนี้จะสามารถตอบคำถามในแง

ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของการรักษาได 

(1.2) การขอความยินยอมจากผู  เข ารวมวิจ ัยไมสามารถกระทำได 

เนื่องจาก ผูเขารวมวิจัยอยูในภาวะวิกฤต และการวิจัยไมสามารถ

รอการขอความยินยอมจากญาติหรือผูแทนโดยชอบตามกฎหมาย

ของผูเขารวมวิจัย และไมมีวิธีการใดที่สามารถติดตอญาติหรือ

ผูแทนโดยชอบตามกฎหมายของผูเขารวมวิจัยเพ่ือขอความยินยอม

ไดทัน ในชวงเวลาดังกลาว 

(1.3) การนำผู เขารวมวิจัยที ่ตกอยู ในภาวะวิกฤตเขาสู โครงการวิจัย

เปนไปเพ่ือประโยชนโดยตรงตอผูเขารวมวิจัย  

(1.4) การวิจัยนี้ไมสามารถกระทำไดหากไมอนุญาตใหยกเวนการขอ

ความยินยอม 

(1.5) ตองมีแผนการขอความยินยอมจากญาติหรือผูแทนโดยชอบตาม   
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กฎหมายภายในหร ือหลังจากผ านชวงระยะเวลาการรักษา 

(Therapeutic window) ที่ชัดเจน และมีหลักฐานความพยายาม 

ในการติดตอญาติหรือผูแทนโดยชอบตามกฎหมายเพื่อรายงาน 

ความกาวหนาตอคณะกรรมการ 

(2) การศึกษาทางดานพฤติกรรมศาสตรและมานุษยวิทยาบางประเด็นท่ีหาก

ผูเขารวมวิจัยไดรับแจงขอมูลการวิจัย อาจมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

ทำใหผลการวิจยัไมเที่ยงตรง ทั้งนี้ผูวิจัยจะตองชี้แจงเหตุผลและแจงแนว

ทางการขอความยินยอม หรือการใหขอมูลแกผู เขารวมวิจัยเพื ่อให

คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมกอน 

(3) การวิจัยบางอยาง ผูวิจัยอาจขอยกเวนการขอความยินยอมจากผูเขารวม

วิจัยไดหากเขาขายครบทุกกรณีดังตอไปนี้ (45 CFR 46.116(d))  

(3.1) การวิจัยมีความเสี่ยงตอผูเขารวมวิจัยไมมากเกินกวาความเสี่ยงท่ี 

ผูเขารวมวิจัยจะไดรับในการดำเนินกิจวัตรประจำวัน 

(3.2) การยกเวนการขอความยินยอมจากผู เขารวมวิจัยจะไมสงผล

กระทบตอสิทธิและความเปนอยูท่ีดีของผูเขารวมวิจัย 

(3.3) การวิจัยไมสามารถกระทำไดหากไมยกเวนการขอความยินยอมจาก

ผูเขารวมวิจัย 

(3.4) ผู เขารวมวิจัยจะไดรับแจงเพิ ่มเติมเกี ่ยวกับการวิจัยตามความ

เหมาะสมในภายหลัง 

หมายเหตุ การขอยกเวนการขอความยินยอมจากผูเขารวมวิจัยไมสามารถ 

กระทำได หากเปนโครงการวิจัยท่ีเก่ียวของกับยาหรือเครื่องมือแพทยท่ีอยูใน

ระหวางการวิจัยเพื่อขอขึ้นทะเบียนยาของสำนักงานคณะกรรมการอาหาร

และยาของประเทศสหรัฐอเมริกา 

7) การขอความยินยอมตองเปนลายลักษณอักษร ยกเวนกรณีดังตอไปนี้ 

(1) การวิจัยมีความเสี ่ยงตอผู เขารวมวิจัยไมมากเกินกวาความเสี ่ยงท่ี 

ผูเขารวมวิจัยจะไดรับในการดำเนินกิจวัตรประจำวัน (No more than 

minimal risk) และไมเกี่ยวของกับการกระทำตอผูเขารวมวิจัยที่จำเปน 

ตองขอความยินยอมเปนลายลักษณอักษร (เชน หัตถการที่เก่ียวของกับ 
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การตรวจวินิจฉัยและการรักษาเปนตน) (21 CFR 56.109(c); 45 CFR 

46.117(c)(2)) 

(2) การลงนามเปนลายลักษณอักษรในแบบคำยินยอมของผูเขารวมวิจยัเปน 

ขอมูลเดียวที่เชื่อมโยงระหวางตัวตนของผูเขารวมวิจัยกับการวิจัย และ

ความเสี่ยงหลักของการวิจัยทำใหผูเขารวมวิจัยตกอยูในภาวะอันตราย

หากมีการเปดเผยความลับของผูเขารวมวิจัย (45 CFR 46.117(c)(1)) 

หมายเหตุ ในการขอยกเวนการขอความยนิยอมจากผูเขารวมวิจัยไมวาจะเปน

กรณีใดๆ ก็ตาม ผูวิจัยจะตองชี้แจงเหตุผลลงในแบบเสนอขอรับการพิจารณา 

(Submission form) ใหคณะกรรมการพิจารณา 

8) การขอความยินยอมในกรณีท่ีผูเขารวมวิจัยเปนเด็กและผูเยาว นอกเหนือจาก 

ที่ตองไดรับการยินยอมจากผูแทนโดยชอบธรรมตามกฎหมายแลวยังตองได 

รับการยินยอมจากเด็กหรือผูเยาวดวย ทั้งนี้ ขึ้นกับอายุของผูเยาวและความ 

เขาใจในเนื้อหาท่ีเก่ียวของกับโครงการวิจัยนั้นดวย  

(1) หากการวิจัยมีความเสี่ยงไมมากกวาความเสี่ยงต่ำ (minimal risk) ตอง

ไดรับการยนิยอมจากบิดาหรือมารดา หรอืผูปกครองอยางนอยหนึ่งคน 

(2) หากการวิจัยมีความเสี่ยงมากกวาความเสี่ยงต่ำแตมีประโยชนโดยตรงตอ

ผูเขารวมวิจัย ตองไดรับการยินยอมจากบิดาหรือมารดา หรือผูปกครอง

อยางนอยหนึ่งคน 

(3) หากการวิจัยมีความเสี่ยงมากกวาความเสี่ยงต่ำและไมมีประโยชนโดยตรง

ตอผูเขารวมวิจัย แตมีแนวโนมใหความรูทั่วไป ตองไดรับการยินยอมจาก

บิดาและมารดา  

9) การขอความยินยอมในกรณีท่ีผูเขารวมวิจัยเปนหญิงมีครรภ มีแนวทางการขอ

ความยินยอมดังนี้ 

(1) หากการวิจัยมีประโยชนโดยตรงตอหญิงมีครรภ หรือทั้งหญิงมีครรภและ

ทารกในครรภ หรือไมไดรับประโยชนทั้งคูแตเพิ่มความรูท่ีสำคัญและ

ความเสี่ยงไมมากกวาความเสี่ยงต่ำ (minimal risk) สามารถขอความ

ยินยอมจากหญิงมีครรภเพียงคนเดียวได 

(2) หากการวิจัยมีประโยชนโดยตรงตอทารกในครรภเทานั้น จะตองขอความ
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ยินยอมจากหญิงมีครรภและบิดาของทารกดวย 

10) การไดร ับความยินยอมในกรณีท่ีผู เขารวมวิจัยเปนผู ไร สมรรถภาพทาง

กฎหมาย ทุพลภาพทางรางกาย หรือทางจิตใจที่ไมสามารถใหความยินยอม

ดวยตนเองได จะตองไดร ับความยินยอมจากผู แทนโดยชอบธรรมตาม

กฎหมาย 

11) การขอความยินยอมในกรณีท่ีผู เขารวมวิจัยหรือผูแทนโดยชอบธรรมอาน

หนังสือไมออก จะตองมีบุคคลซึ่งไมเกี่ยวของกับการวิจัย และไมอยูภายใต

อิทธิพลอันไมเหมาะสมของผูท่ีเก่ียวของกับการวิจัย (impartial witness) ทำ

หนาท่ีอานเอกสารชี้แจงและหนังสือแสดงความยินยอม และเอกสารอ่ืนใหแก

ผูเขารวมวิจัย หรืออยูรวมเปนสักขีพยาน ในระหวางการขอความยินยอม 

5.2.2.4 คุณสมบัติของผูวิจัย/คณะผูวิจัยและผลประโยชนทับซอน โดยพิจารณาในประเด็น 

1) สาขาความเชี่ยวชาญและประสบการณของคณะผูวิจัย ในการท่ีจะสามารถให

การดูแลผูเขารวมวิจัยและดำเนินการวิจัยไดโดยท่ีผูเขารวมวิจัยไมไดรับ

อันตรายหรือไดรับอันตรายนอยท่ีสุดจากการเขารวมการวิจัย 

2) ผลประโยชนทับซอนของคณะผู ว ิจัยที ่อาจสงผลตอความปลอดภัยของ

ผูเขารวมวิจัยและความนาเชื่อถือของขอมูลวิจัย 

3) การอบรมของผูวิจัยเกี่ยวกับการปกปองผูเขารวมวิจัยในโครงการวิจัยและ 

good research practice 

5.3 การเตรียมผลทบทวนและประเมินเบ้ืองตนเพ่ือนำเขาท่ีประชุม หรือออกหนังสือแจงผล/หนังสือ

รับรอง 

5.3.1 การสงผลทบทวนและประเมินไปยังฝายฯ  

5.3.1.1 กรรมการพิจารณาใหความเห็นในประเด็นตางๆ ใหครบถวน พรอมแจงขอขอมูล

เพ่ิมเติม ขอคำถาม หรือขอแนะนำ ลงในแบบทบทวน   

5.3.1.2 ลงนามและวันท่ีพิจารณาเม่ือทบทวนและประเมินเสร็จสิ้นลงในแบบทบทวน 

5.3.1.3 สงเอกสารและแบบทบทวนท้ังหมดไปยังฝายฯ ภายในวันท่ีกำหนด 

5.3.1.4 กรณีที่กรรมการสงผลการทบทวนและประเมินผานระบบออนไลนหรือจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส ใหเจาหนาท่ีลงทะเบียนวันท่ีไดรับผลการทบทวนและประเมินตาม

วันท่ีไดรับทราบขอมูล  
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 คณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนนุจริยธรรมการวิจัยในมนษุย 

ของสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

National Science and Technology Development Agency - 

Institutional Review Board (NSTDA-IRB) 

NSTDA-IRB SOP 

04/01.0 

บทท่ี 4 การทบทวนและประเมินโครงการวิจัย 

Protocol Review and Assessment 

หนา 14 ของ 17 หนา 

  
 

 

 

 

•  

 

 

5.3.2. การรับผลทบทวนและประเมินเบื้องตนจากกรรมการผูทบทวน  

เมื่อเจาหนาที่ไดรับผลทบทวนและประเมินเบื้องตนจากกรรมการผูทบทวน ใหดำเนินการ

ตอไปนี้ 

5.3.2.1 เจาหนาที่รับเอกสารและลงบันทึกวันที่รับเอกสารคืนจากกรรมการในฐานขอมูล

โครงการวิจัยในมนุษย 

5.3.2.2 บันทึกผลการทบทวนและประเมินโครงการวิจัยในฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส พรอม

บันทึกสถานะของโครงการใหเปนปจจุบัน 

5.3.2.3 แนบแบบทบทวนเขากับตนฉบับเอกสารโครงการ 

5.3.2.4 เสนอผลการทบทวนและประเมินโครงการวิจัยใหเลขานุการภายใน 3 วันทำการ 

จากวันท่ีรับเอกสารจากกรรมการครบถวน   

5.3.2.5 เลขานุการตรวจสอบและระบุขั้นตอนใหเจาหนาที่ดำเนินการตอไปภายใน 1 วัน

ทำการ 

5.4 การนำเสนอในท่ีประชุมเพ่ือรับทราบหรือพิจารณา 

5.4.1 หากเปนโครงการวิจัยท่ีเขาขายการพิจารณาแบบยกเวนหรือการพิจารณาแบบเรงดวน ให

ดำเนินการตาม NSTDA-IRB SOP 05/01.0 

5.4.2 หากเปนโครงการวิจัยท่ีเขาขายการพิจารณาแบบเต็มคณะ ใหดำเนินการตาม NSTDA-IRB 

SOP 06/01.0 

 

6. นิยามศัพท 

คำศัพท ความหมาย 

ผูเขารวมวิจัยกลุมเปราะบาง 

(Vulnerable subjects) 

บุคคลซ่ึงไมสามารถตัดสินใจไดดวยตนเอง อาจถูก

ชักจูง หรือถูกบีบบังคับใหเขารวมการวิจัยได

โดยงาย ดวยความหวังวาจะไดรับประโยชนจาก

การเขารวมการวิจัย ไมวาจะสมเหตุสมผลหรือไมก็

ตาม หรือเปนผูท่ีตอบตกลงเขารวมการวิจัยเพราะ

เกรงกลัววาจะถูกกลั ่นแกลงจากผู ท ี ่ม ีอำนาจ

เหนือกวาหากปฏิเสธ ตัวอยางผูเขารวมวิจัยกลุม

เปราะบาง ไดแก ทารก เด็ก (อายุต่ำกวา 18 ป) ผู
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•  

 

 

คำศัพท ความหมาย 

พิการทางสติปญญา ผูปวยสมองเสื่อม ผูปวยจิต

เวช ผูปวยผูท่ีอยูในภาวะวิกฤตหรือหมดสติ ผูปวย

โรคติดเชื้อรายแรงหรือผูปวยเรื้อรัง หญิงตั้งครรภ 

ผูไมรูหนังสือ (เชน แรงงานตางดาว ชนกลุมนอย 

ชาวเขา) นักโทษ ผูตองขัง กลุมคนที่จัดใหอยู ใน

สถานที่ดูแล (เชน เด็กกำพรา คนชรา) ผูพิการ 

ผูดอยโอกาสทางสังคม (เชน ขอทาน คนเรรอน) 

ผูใตบังคับบัญชา (เชน นักเรียน ลูกจาง ทหาร) 

กลุมท่ีไมเปดเผยตัวตนตอสังคม (เชน ผิดกฎหมาย 

เพศสภาวะ) ทั้งนี้ความเปราะบางอาจขึ้นอยูกับ

บริบทของงานวิจัยนั้นๆ ดวย  

ความรุนแรงและระดับของความเสี่ยง  

(Risk categories) 

ความรุนแรงของความเสี่ยงอาจแบงเปน 4 ระดับ 

ไดแก 

(1) มีความเสี่ยงไมเกินความเสี่ยงต่ำ  

(2) มีความเสี ่ยงเกินกว าความเสี ่ยงต่ำ แตมี

ประโยชนตอตัวผูเขารวมวิจัยโดยตรง  

(3) มีความเสี่ยงเกินกวาความเสี่ยงต่ำ และไมมี

ประโยชนตอตัวผูเขารวมวิจัยโดยตรง แตมี

ความเปนไปไดที่จะไดรับความรูเกี่ยวกับ โรค

หรือสภาวะท่ีผูเขารวมวิจัยเปน  

(4) มีความเสี่ยงและประโยชนไมตรงกับที่กลาว

มาแลวทั้ง 3 ขอ แตอาจมีโอกาสที่จะเขาใจ 

หรือปองกัน หรือบรรเทาปญหารายแรงท่ี

กระทบสุขภาพและความเปนอยู ท ี ่ด ีของ

ผูเขารวมวิจัย  

ความเสี่ยงต่ำ (minimal risk) ความเสี ่ยงที ่คนทั ่วไปอาจไดรับจากการดำเนิน

ชีวิตประจำวัน  เชน การตรวจรางกายทั่วไป การ
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•  

 

 

คำศัพท ความหมาย 

วัดความดันโลหิต การตรวจวัดสายตา การตรวจ

การไดยิน การเจาะเลือดจากปลายนิ้ว การเก็บ

ตัวอยางน้ำลายจากการบวน ฯลฯ 

เครื่องมือแพทย 

(Medical device) 

เครื่องมือ เครื่องใช เครื่องกล วัตถุที่ใชใสเขาไปใน

ร  า ง ก า ย  น้ ำ ย า ท ี ่ ใ ช  ต ร ว จ ใ น ห ร ื อ น อ ก

หองปฏิบัติการ ผลิตภัณฑ ซอฟตแวร หรือวัตถุอ่ืน

ใด ที่ผูผลิตหรือเจาของผลิตภัณฑมุงหมายเฉพาะ

สำหรับใชอยางหนึ่งอยางใดกับมนุษย ไมวาจะใช

โดยลำพัง ใชรวมกัน หรือใชประกอบกับสิ่งอื ่นใด 

ดังตอไปนี้ เชน วินิจฉัย ปองกัน ติดตาม บำบัด 

บรรเทา หรือรักษาโรค รวมถึงการบำบัดอาการ 

และฟนฟูสมรรถภาพ เปนตน 

เครื่องมือแพทยท่ีมีความเสี่ยงสูง (Significant risk 

device) 

เครื ่องมือหรืออุปกรณที ่มีความเสี ่ยงสูงตอการ

เสียชีวิตหรือการเกิดความพิการอยางถาวร หรือ

ตองอาศัยการผาตัดเพื่อฝงหรือสอดใสอุปกรณ

ดังกลาวเขาไปในรางกายหรือตองใชรวมกับยา

หรือสารบางชนิด ไปตลอดชีวิตเพื่อปองกันการ

ลมเหลวของอุปกรณ และยาหรือสารเคมีเหลานั้น

อาจทำใหเสียชีวิตหรือเกิดพิษตอรางกายหรือเกิด

ความพิการอยางถาวร 

 

7. เอกสารอางอิง 

7.1 ICH Good Clinical Practice Guideline กองควบคุมยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2559 

7.2 แนวทางจริยธรรมการทำวิจัยในคนแหงชาติ ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ. 

2550 

7.3 CIOMS International Ethical Guidelines for Health-related Research Involving Humans 
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หนา 17 ของ 17 หนา 

  
 

 

 

 

•  

 

 

2016 

7.4 US Code of Federal Regulations. Title 45 Part 46 (OHRP), Title 21 Part 56 (FDA) 

7.5 World Medical Association. Declaration of Helsinki 2013. 

7.6 ICH GCP (E6), 2016 

7.7 Standards and Operational Guidance for Ethics Review of Health-Related Research 

with Hunan Participants, WHO 2011  

 

8. ประวัติการแกไข 

ผูจัดทำ ฉบับท่ี วันท่ี แสดงการแกไขหลัก 
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•  

 

 

สารบัญ 

ลำดับเรื่อง เรื่อง หนา 

1 วัตถุประสงค 3 

2 ขอบเขต 3 

3 ความรับผิดชอบ 3 

4 ข้ันตอนการปฏิบัติและผูรับผิดชอบ 3 

 4.1 โครงการวิจัยท่ีสามารถพิจารณาแบบยกเวน 3 

 4.2 โครงการวิจัยท่ีสามารถพิจารณาแบบเรงดวน 4 

5 หลักการปฏิบัติ 4 

5.1 การคัดเลือกโครงการวิจัยท่ีสามารถพิจารณาแบบยกเวนและแบบเรงดวน 4 

5.2 ข้ันตอนการพิจารณาโครงการวิจัย 10 

5.3 การตัดสินและการแจงผล 11 

5.4 การนำเสนอในท่ีประชุมคณะกรรมการฯ 12 

6 นิยามศัพท 12 

7 เอกสารอางอิง 13 

8 ประวัติการแกไข 14 
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•  

 

 

1. วัตถุประสงค 

1.1 เพ่ือกำหนดเกณฑโครงการวิจัยท่ีสามารถพิจารณาแบบยกเวน (exemption review) ได 

1.2 เพ่ือกำหนดเกณฑโครงการวิจัยท่ีสามารถพิจารณาแบบเรงดวน (expedited review) ได 

1.3 เพื ่อกำหนดแนวทางการทบทวน การพิจารณาตัดสิน และการอนุมัติโครงการวิจัยท่ีสามารถ

พิจารณาแบบยกเวน (exemption) และโครงการวิจัยท่ีสามารถพิจารณาแบบเรงดวน (expedited 

review) 

 

2. ขอบเขต 

วิธีดำเนินการมาตรฐานครอบคลุมถึงการพิจารณาทบทวน การตัดสิน และการอนุมัติโครงการวิจัยท่ี

สามารถพิจารณาแบบยกเวนและแบบเรงดวนตามเกณฑท่ีกำหนด 

 

3. ความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนุนจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) ท่ีไดรับมอบหมาย ซ่ึงอาจเปนประธานกรรมการ เลขานุการ หรือกรรมการท่ี

มีความเชี่ยวชาญ มีหนาที่ทบทวน/พิจารณาโครงการวิจัย โดยใชแนวทางการทบทวนและประเมิน และแบบ

ทบทวนของโครงการวิจัยตามท่ีกำหนด  

 

4. ข้ันตอนการปฏิบัติและผูรับผิดชอบ 

4.1 โครงการวิจัยท่ีสามารถพิจารณาแบบยกเวน (exemption review) 

ข้ันตอน การปฏิบัต ิ ผูรับผิดชอบ 

1 คัดเลือกโครงการวิจัยท่ีสามารถพิจารณา

แบบยกเวน 

ประธานกรรมการ/เลขานุการ/เจาหนาท่ี 

2 พิจารณาโครงการวิจัยแบบยกเวน ประธานกรรมการ/เลขานุการ/เจาหนาท่ี 

3 แจงผลการพิจารณาแกผูวิจัยและออก

หนังสือรับรอง 

เลขานุการ/เจาหนาท่ี 

4 รายงานในท่ีประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือ

ทราบ 

เลขานุการ/เจาหนาท่ี 
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•  

 

 

4.2 โครงการวิจัยท่ีสามารถพิจารณาแบบเรงดวน (expedited review) 

ข้ันตอน การปฏิบัต ิ ผูรับผิดชอบ 

1 คัดเลือกโครงการวิจัยท่ีสามารถพิจารณา

แบบเรงดวน 

ประธานกรรมการ/เลขานุการ/เจาหนาท่ี 

2 พิจารณาโครงการวิจัยแบบเรงดวน กรรมการท่ีไดรับมอบหมาย 

3 ตัดสินและแจงผลการพิจารณาแกผูวิจัย ประธานกรรมการ/เลขานุการ/เจาหนาท่ี 

4 รายงานในท่ีประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือ

ทราบหรือพิจารณา 

เลขานุการ/เจาหนาท่ี 

 

5. หลักการปฏิบัติ 

5.1 การคัดเลือกโครงการวิจัยท่ีสามารถพิจารณาแบบยกเวนและแบบเรงดวน 

เจาหนาที่เปนผูคัดกรองประเภทของการพิจารณาเบื้องตน เสนอประธานกรรมการหรือเลขานุการ 

เปนผูกำหนดประเภทของการพิจารณาโดยมีเกณฑการพิจารณาดังนี้ 

5.1.1 คณะกรรมการฯ จะทบทวนและพิจารณาโครงการวิจัยแบบยกเวน (exemption review) 

ในกรณีดังตอไปนี้  

5.1.1.1 เปนโครงการวิจัยที ่เขาขายไมมีประเด็นทางจริยธรรม มีความเสี ่ยงต่ำมาก 

สามารถขอยกเวนการทบทวนและพิจารณาแบบปกตไิด  

5.1.1.2 ประเภทของโครงการวิจัยท่ีสามารถพิจารณาแบบยกเวน มีดังนี้ 

1) งานว ิจ ัยด านการศ ึกษา โดยต องเป นโครงการว ิจ ัยท ี ่ดำเน ินการใน

สถาบันการศึกษาที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน เกี่ยวของกับกระบวนการการ

เรียนการสอนตามปกติ ซึ่งไมควรทำใหเกิดการสูญเสียโอกาสจากการเรียนรู

เนื้อหา และการประเมินผลตามหลักสูตรสำหรับนักเรียน นักศึกษาปกติ และ

นักเรียน นักศึกษาที่มีความตองการพิเศษ หรืองานวิจัยยุทธศาสตรใหมทาง

การศึกษาตามนโยบายของสถาบัน เชน วิจัยเพ่ือศึกษาผลจากการปรับเปลี่ยน

วิธีการสอนตามนโยบายของสถาบัน ซ่ึงจะตองใชกับนักเรียน นักศึกษาท้ังชั้น

ป อาจจะเปรียบเทียบคะแนนหรือประสิทธิภาพของนักเรียน นักศึกษาทั้งชั้น

ปในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง ที่ปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู การประเมิน

หลักสูตร การประกันคุณภาพการศึกษา  
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2) งานวิจัยสำรวจความคิดเห็นในวงกวาง การสัมภาษณ หรือการเฝาสังเกต

พฤติกรรมในที่สาธารณะ (รวมทั้งการบันทึกภาพหรือเสียง) ทั้งนี้ จะตองมี

ลักษณะดังตอไปนี้  

(1) งานวิจัยประยุกตวิธีประเมินการศึกษาในดาน cognitive, diagnostic, 

aptitude, achievement  

(2) การเก็บขอมูลและขอมูลท่ีไดไมเก่ียวของหรือบงชี้ถึงตัวบุคคล  

(3) ไมใชการวิเคราะหขอมูลจาก log file ของ platform ออนไลน  

(4) ข้ันตอนการวิจัยและผลท่ีไดไมเปนเหตุใหผูเขารวมวิจัยหรือบุคคลใดเสี่ยง

ตอการถูกดำเนินคดีทั้งอาญาและแพง หรือมีผลกระทบตอเศรษฐานะ 

หรือทำใหเสียโอกาสในการศึกษาตอ การจางงาน หรือเสียชื่อเสียง 

3) งานวิจัยที ่เกี ่ยวของกับการแทรกแซงพฤติกรรมดวยวิธีที ่ไมสุ มเสี ่ยง (ใช

ระยะเวลาสั้น ไมอันตราย ไมเจ็บปวด ไมมีการรุกล้ำรางกาย มีโอกาสนอยท่ี

เกิดผลกระทบระยะยาว) อยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

(1) การเก็บขอมูลในผูใหญโดยการตอบสนองดวยวาจาหรือการเขียนคำตอบ 

หรือการบันทึกเสียงหรือภาพเคลื่อนไหว ซึ่งผูเขารวมวิจัยตกลงที่จะให

ความรวมมือในการเขารวมการทดสอบหรือการเก็บขอมูล และตองมี

เง่ือนไขอยางนอยหนึ่งขอดังตอไปนี้ 

• การเก็บขอมูลและขอมูลท่ีไดไมเก่ียวของหรือบงชี้ถึงตัวบุคคล หรือ 

• ข้ันตอนการวิจัยและผลท่ีไดไมเปนเหตุใหผูเขารวมวิจัยหรือบุคคลใด

เสี่ยงตอการถูกดำเนินคดีท้ังอาญาและแพง หรือมีผลกระทบตอเศรษ

ฐานะ หรือทำใหเสียโอกาสในการศึกษาตอ การจางงาน หรือเสีย

ชื่อเสียง 

(2) งานวิจัยท่ีไมทำใหเกิดการตอตาน หรือรูสึกอับอาย ตัวอยางของการวิจัย

ลักษณะนี้ ไดแก การทดสอบเกมออนไลน การเลนเกมปริศนาขณะมี

เสียงรบกวน เปนตน 

(3) งานวิจัยท่ีผูเขารวมวิจัยไดรับแจงลวงหนาแลววาอาจมีการปกปดหรือทำ

ใหไมทราบวัตถุประสงคหรือวิธีการทดสอบที่แทจริง และผูเขารวมวิจัย

ตกลงใจท่ีจะเขารวม 
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4) งานวิจัยที่ใชชุดขอมูลหรือขอมูลตัวอยางชีวภาพ ที่สามารถระบุตัวตนได ซ่ึง

เก็บไวและไมจำเปนตองขอความยินยอม หากเขาเงื ่อนไขขอใดขอหนึ่ง

ดังตอไปนี้ 

(1) ขอมูลสวนบุคคลหรือขอมูลตัวอยางชีวภาพ ที่สามารถระบุตัวตนได แต

เปนขอมูลท่ีสาธารณชนเขาถึงได หรือ 

(2) ขอมูลสวนบุคคลหรือขอมูลตัวอยางชีวภาพที่เก็บไวและถูกเขารหัส ซ่ึง

คนทั่วไปไมสามารถจะระบุตัวตนของเจาของตัวอยางได หรือนักวิจัยจะ

ไมติดตอเจาของตัวอยาง หรือพยายามจะระบุตัวตนของเจาของตัวอยาง 

(3) ตัวอยางประเภทของงานวิจัย ไดแก 

• งานวิจัยที่เกี ่ยวของกับขอมูลสุขภาพซึ่งเก็บไวเพื่อประโยชนตาม

วัตถุประสงคดานบริการทางสาธารณสุข หรือวิจัยบริการสาธารณะ

ประโยชนทางการแพทย (ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข วาดวย

การคุมครองและจัดการขอมูลดานสุขภาพของบุคคล พ.ศ. 2561 

หมวด 5 ระเบียนสุขภาพ)  

• งานวิจัยที่กระทำโดยหนวยงานรัฐบาลหรือผูที่ไดรับมอบหมายจาก

รัฐบาลใหใชขอมูลในฐานอิเล็กทรอนิกสของรัฐบาล ที่เก็บไวโดย

วัตถุประสงคอื ่นซึ่งไมใชการวิจัย และเปนไปตามหลักกฎหมายท่ี

เกี ่ยวของในการรักษาความเปนสวนตัวของเจาของขอมูล (ตาม

พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 24 (1) 

และมาตรา 26 (5) (ง))  

• งานวิจัยท่ีใชขอมูลท่ีมีการเผยแพร ซ่ึงสาธารณชนเขาถึงไดโดยท่ัวไป 

เชน ขอมูลที่เผยแพรผานสื่อออนไลน ทั้งนี้ ขอมูลที่ใชตองไมละเมิด

สิทธิ ์ของผู อื ่น และไมขัดกับพระราชบัญญัติวาดวยการกระทำ

ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2560 

5) งานวิจัยหรือโครงการสาธิต ที่ดำเนินการหรือสนับสนุนโดยหนวยงานของรัฐ 

หรือองคกรที ่ได ร ับมอบหมายจากรัฐ หรือหนวยงานยอยที ่ได ร ับการ

มอบหมายจากหนวยงานขางตน เพ่ือแสวงหาแนวทางใหมในการปรับเปลี่ยน

องคกร หรือพัฒนาระบบงานใหมีประสิทธิภาพ โดยไมกระทบขอมูลสวน
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บุคคลและไมขัดตอกฎหมาย 

6) งานวิจัยเกี่ยวกับรสชาติ คุณภาพของอาหารและความพึงพอใจของผูบริโภค

ในภาพรวม โดยอาหารที่นำมาทดสอบตองปลอดภัย และไมมีสวนประกอบ

ของสารเคมี หรือสารพิษที่เปนอันตรายตอมนุษย สัตวและสิ่งแวดลอม และ

สวนประกอบมีปริมาณสารอาหารไดมาตรฐานตามขอกำหนดของสำนักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา 

7) โครงการวิจัยท่ีมีลักษณะดังตอไปนี้ 

(1) การวิจัยที่ใชเชื้อที่แยกไดจากสิ่งสงตรวจ (Isolated microorganisms) 

และเพาะเลี้ยงในหองปฏิบัติการไวเปนสายพันธุ และไมมีขอมูลเชื่อมโยง

ถึงบุคคลท่ีเปนเจาของ  

(2) การวิจัยที่ใชเซลลเพาะเลี้ยงจากเนื้อเยื่อมนุษยที่ไดรับการปรับสภาพให

เปนเซลลสายพันธุ (Cell line) แลว  

(3) การวิจัยในโครงกระดูก ฟนท่ีถูกถอนแลว และศพอาจารยใหญ  

(4) การวิจัยสารปนเป อน สารเคมี เชื ้อโรค และชีววัตถุ ที ่ไมไดกระทำ

โดยตรงกับมนุษย เชน การตรวจหาปริมาณสารปนเปอนในดินหรือในน้ำ 

การตรวจหาเชื้อโรคในอาหาร 

8) โครงการวิจัยอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการฯ กำหนด 

5.1.2 คณะกรรมการฯ จะทบทวนและพิจารณาโครงการวิจัยแบบเรงดวน (expedited review) 

ในกรณีดังตอไปนี้ 

5.1.2.1 เปนโครงการวิจัยที่มีความเสี่ยงไมเกินความเสี่ยงต่ำ (minimal risk) และไมไดทำ

การวิจัยในผูเขารวมวิจัยกลุมเปราะบาง ท้ังนี้ ความเปราะบางอาจข้ึนอยูกับบริบท

ของงานวิจัยนั้นๆ ดวย 

5.1.2.2 เปนกรณีการทบทวนตอเนื่อง ที่ไมมีประเด็นทางจริยธรรมที่จำเปนตองพิจารณา

โดยการประชุมคณะกรรมการฯ เต็มชุด    

5.1.2.3 ประเภทของโครงการวิจัยท่ีสามารถพิจารณาแบบเรงดวน มีดังนี้ 

1) โครงการวิจัยที่เกี่ยวของกับการเก็บตัวอยางเลือดโดยการเจาะปลายนิ้ว สน

เทา หรือใบหู หรือการเจาะจากหลอดเลือดดำ โดยปริมาณเลือดและจำนวน

ครั้งท่ีเจาะมีเง่ือนไขดังนี้ 
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(1) ผูใหญสุขภาพดีที่มีน้ำหนักตัวไมนอยกวา 50 กก. (ไมรวมหญิงตั้งครรภ) 

ปริมาณเลือดตองไมเกิน 550 มล. ในชวง 8 สัปดาห และความถ่ีของการ

เจาะไมเกิน 2 ครั้ง/สัปดาห  

(2) ผูใหญที่มีน้ำหนักตัวนอยกวา 50 กก. ใหพิจารณาจากอายุ/น้ำหนัก/

สุขภาพ ปริมาณเลือดตองไมเกิน 50 มล. หรือ 3 มล./น้ำหนักตัวหนวย 

กก. ในชวง 8 สัปดาห และความถ่ีของการเจาะไมเกิน 2 ครั้ง/สัปดาห 

2) โครงการวิจัยที่มีการเก็บตัวอยางชีวภาพโดยวิธีการที่ไมรุกล้ำรางกาย และไม

ทำใหเกิดการบาดเจ็บแกผูเขารวมวิจัย ไดแก 

(1) เล็บ หรือขน หรือผม ที่ไมกอใหเกิดความนาเกลียดภายหลังการเก็บ

ตัวอยาง 

(2) ปสสาวะ อุจจาระ เหง่ือ น้ำมูก 

(3) น้ำลายท่ีไมไดเก็บโดยการสอดทอ 

(4) รกท่ีไดจากการทำคลอด 

(5) น้ำคร่ำท่ีเก็บจากภาวะน้ำเดินกอนคลอดหรือระหวางการคลอด 

(6) คราบจุลินทรียและหินน้ำลายเหนือเหงือกและใตเหงือก วิธีการเก็บท่ี

จัดเตรียมไวไมรุกล้ำเกินกวาการขูดหินน้ำลายที่ตัวฟนตามมาตรการ

ปองกันปกติ และการดำเนินการจนเสร็จสิ้นสอดคลองกับวิธีการปองกัน

โรคซ่ึงเปนท่ียอมรับ 

(7) ฟนน้ำนม หรือฟนแทที ่จะตองไดรับการถอนจากการใหบริการทาง 

ทันตกรรม 

(8) เยื่อบุผิวชองปาก โดยการขูดเยื่อบุชองปาก บวนปาก หรือการปาย 

(9) เซลลผิวหนังจากการขูด หรือการปาย 

(10) เ สมหะท ี ่ ไ ด  จ ากการบ  วน  หร ื อหล ั ง จ ากการทำ  saline mist 

nebulization 

3) โครงการวิจัยที่ตองมีการเก็บขอมูล โดยกระบวนการที่ไมมีการรุกล้ำรางกาย 

(noninvasive procedure) ที่ปฏิบัติเปนปกติในการดูแลรักษาผูปวย โดย

ตองไมมีการใชยาระงับความรูสึกตัวหรือยานอนหลับ และไมเกี ่ยวของกับ  

X-ray หรือ microwaves หากมีการใชเครื่องมือแพทยจะตองเปนเครื่องมือ
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ท่ีไดรับอนุญาตใหใชท่ัวไปแลว ไดแก 

(1) ชั่งน้ำหนัก วัดสวนสูง วัดความดันโลหิต วัดอุณหภูมิรางกาย วัดอัตราการ

เตนของหัวใจ วัดอัตราการหายใจ  

(2) การติดเครื่องรับสัญญาณไวท่ีผิวหนัง เชน การวัดปริมาณออกซิเจนจาก

ปลายนิ้ว 

(3) การทดสอบหร ื อว ั ดระด ับการร ั บส ั มผ ั ส  ( เช น  visual acuity, 

audiometry, algometry, smell test)  

(4) Magnetic Resonance Imaging (MRI) โดยไมมีการใช contrast agent 

ใดๆ 

(5) Electrocardiography, electroencephalography, thermography, 

detection of naturally occurring radioactivity, electroretinography, 

ultrasound, diagnostic infrared imaging, Doppler blood flow 

และ transthoracic echocardiography 

(6) Moderate exercise, muscular strength testing, body 

composition assessment และ flexibility testing ที ่ เหมาะสมกับ

อายุ น้ำหนัก และสุขภาพของผูเขารวมวิจัย 

4) โครงการว ิจ ัย ท่ีใชข อม ูล เช น เวชระเบ ียน/เอกสาร/บันท ึก/เส ียง/

ภาพเคลื่อนไหว/ภาพถาย/ภาพลายพิมพ/สิง่สงตรวจ ท่ีถูกเก็บไวแลว หรือจะ

ถูกเก็บเพื่อวัตถุประสงคอื่นที่ไมใชการวิจัย เชน การดูแลรักษาตามปกติหรือ

การตรวจวินิจฉัยโรคตามปกติ (อาจมีขอมูลท่ีสามารถเชื่อมโยงถึงตัวบุคคลท้ัง

โดยตรงหรือโดยออม) ยกเวนการศึกษาที ่เกี ่ยวของกับ Post marketing 

study  

5) โครงการวิจัยท่ีใชขอมูลในรูปแบบของเสียง ภาพถาย ภาพเคลื่อนไหว ภาพ

ลายพิมพ (รวมถึงการบันทึกเปนขอมูลดิจิทัล) ที่ถูกเก็บเพื่อวัตถุประสงคการ

วิจัย 

6) โครงการวิจัยทางสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตรของบุคคลหรือกลุม

บุคคล รวมถึง การศึกษา perception, cognition, motivation, อัตลักษณ, 

ภาษา, การสื่อสาร, วัฒนธรรมความเชื่อ, พฤติกรรมทางสังคม รวมทั้งการ
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วิจัยโดยใชกระบวนการสำรวจ, สัมภาษณ, การเลาเรื่อง, การสนทนากลุม, 

การประเมินระบบ, การตรวจสอบเพื่อการประกันคุณภาพ หรือการประเมิน 

human factors  

7) โครงการวิจัยที่ใชสิ่งสงตรวจที่เหลือจากการตรวจวินิจฉัยตามปกติ (leftover 

specimen/surplus blood) หรือการวิจัยในหองปฏิบัติการที่ใชสิ่งสงตรวจ

ท่ีเหลือจากโครงการวิจัยท่ีเคยผานการรับรองจริยธรรมแลว ซ่ึงไดแจงและขอ

ความยินยอมในการเก็บตัวอยางชีวภาพท่ีเหลือแกผูเขารวมวิจัยลวงหนา และ

ไดรับอนุญาตจากผูรับผิดชอบหรือเจาของสิ่งสงตรวจนั้นๆ 

8) โครงการวิจัยอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการฯ กำหนด  

5.2 ข้ันตอนการพิจารณาโครงการวิจัย 

5.2.1 สำหรับโครงการวิจัยที่สามารถพิจารณาแบบยกเวน ประธานกรรมการหรือเลขานุการทำ

หนาท่ีทบทวน/พิจารณาโครงการวิจัย ตามแบบทบทวน (AF 03-06) ทั้งนี้ เลขานุการอาจ

เสนอใหมีกรรมการที ่ม ีความเชี ่ยวชาญอยางนอย 1 ทาน เปนผู ทบทวน/พิจารณา

โครงการวิจัยเปนครั้งคราว หรือใหความเห็นเบื้องตนเพื่อประกอบการทบทวน/พิจารณา 

ในกรณีท่ีมีขอกังขาไมสามารถตัดสินไดหรือมีประเด็นขอสงสัย โดยผูที่ไดรับมอบหมาย

จะตองสงแบบทบทวนที่ไดทบทวนและประเมินอยางครบถวน พรอมลงนามและวันที่ใน

การทบทวนไปยังฝายฯ ภายในเวลา 7 วันทำการ หลังจากไดรับเอกสารโครงการวิจัย  

5.2.2 สำหรับโครงการวิจัยท่ีสามารถพิจารณาแบบเรงดวน เลขานุการจะเลือกกรรมการท่ีมีความ

เช ี ่ยวชาญทำหนาท่ีทบทวน/พิจารณาโครงการว ิจ ัยอย างน อย 2 ทาน ในกรณีท่ี

โครงการวิจัยมีเอกสารขอมูลและขอความยินยอมสำหรับผูเขารวมวิจัย ใหมอบหมาย

กรรมการ 1 ทาน ที่เปนผู แทนภาคประชาชน (layperson) เปนผู ทบทวน/พิจารณา 

กรรมการที่ไดรับมอบหมายจะเปนผูพิจารณาโครงการวิจัยตามแบบทบทวน (AF 03-06 / 

AF 03-07) ทั้งนี้ กรรมการที ่ไดรับมอบหมายจะตองสงแบบทบทวนที่ไดทบทวนและ

ประเมินอยางครบถวน พรอมลงนามและวันที่ในการทบทวนไปยังฝายฯ ภายในเวลา 15 

วันทำการ หลังจากไดรับเอกสารโครงการวิจัย  

5.2.3 การทบทวนและประเมินโครงการวิจัยของกรรมการที่ทำหนาที่ทบทวน/พิจารณาในขอ 

5.2.1 และ 5.2.2 จะเปนไปตามขั้นตอนการปฏิบัติตามวิธีดำเนินการมาตรฐาน NSTDA-

IRB SOP 04/01.0  
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5.3 การตัดสินและการแจงผล 

5.3.1 กรณีกรรมการผูทบทวน/พิจารณา เห็นชอบ 

5.3.1.1 สำหรับโครงการวิจัยท่ีเขาขายการพิจารณาแบบยกเวน เม่ือเจาหนาท่ีไดรับผลการ

ทบทวน/พิจารณา จะจัดทำหนังสือรับรองโครงการวิจัย ที่เขาขายการพิจารณา

แบบยกเวน ตามภาคผนวก NSTDA-IRB SOP 03/01.0 (AF 03-10) (ในหนังสือ

รับรองโครงการวิจัยตองมีขอความระบุวา หากมีการเปลี่ยนแปลงโครงการวิจัย

และดำเนินการวิจัยเสร็จแลวตองรายงานตอคณะกรรมการฯ) ภายใตการ

ตรวจสอบของเลขานุการ แลวเสนอประธานกรรมการเพ่ือลงนามภายใน 7 วันทำ

การ หลังจากไดรับผลการพิจารณา โดยกำหนดวันที ่ใหการรับรองตามวันท่ี

ประธานกรรมการลงนาม 

5.3.1.2 สำหรับโครงการวิจัยที่เขาขายการพิจารณาแบบเรงดวน หากกรรมการที่ไดรับ

มอบหมายทุกทานใหความเห็นชอบ เจาหนาท่ีจะสรุปผลการพิจารณาของ

กรรมการทุกทาน และจัดทำหนังสือรับรองตามภาคผนวก NSTDA-IRB SOP 

03/01.0 (AF 03-08) ภายใตการตรวจสอบของเลขานุการ แลวเสนอประธาน

กรรมการเพื่อลงนามภายใน 7 วันทำการ หลังจากไดรับผลการพิจารณา โดย

กำหนดวันท่ีใหการรับรองตามวันท่ีประธานกรรมการลงนาม 

5.3.2 กรณีกรรมการผูทบทวน/พิจารณา ขอใหผูวิจัยชี้แจงขอมูลเพ่ิมเติม 

5.3.2.1 เจาหนาที่จะรวบรวมผลการทบทวน/พิจารณา และจัดทำรางหนังสือแจงผลการ

พิจารณา (AF 03-11) ภายใน 7 วันทำการ 

5.3.2.2 เลขานุการตรวจสอบรางหนังสือแจงผลการพิจารณา และลงนามในหนังสือแจง

ผลการพิจารณาภายใน 1 วันทำการ 

5.3.3 กรณีกรรมการผูทบทวน/พิจารณา ไมเห็นชอบ 

5.3.3.1 สำหรับโครงการวิจัยที่เขาขายการพิจารณาแบบยกเวน เจาหนาท่ีจะสรุปผลการ

ทบทวน/พิจารณา และจัดทำหนังสือแจงผลการพิจารณา (AF 03-13) เพื่อเสนอ

ประธานกรรมการลงนามภายใน 7 วันทำการ หลังจากไดรับผลการทบทวน 

5.3.3.2 สำหรับโครงการวิจัยที่เขาขายการพิจารณาแบบเรงดวน หากกรรมการผูทบทวน

ทานใดทานหนึ่งเห็นวา โครงการวิจัยไมเขาขายการพิจารณาแบบเรงดวน หรือไม

พิจารณาอนุมัติ หรือมีประเด็นที่จำเปนตองหารือและพิจารณาตัดสินในที่ประชุม 
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National Science and Technology Development Agency - 

Institutional Review Board (NSTDA-IRB) 

NSTDA-IRB SOP 

05/01.0 

บทท่ี 5 การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนษุยแบบยกเวนและแบบเรงดวน  

Exemption and Expedited Review 

หนา 12 ของ 14 หนา 

  
 

 

 

 

•  

 

 

สามารถนำเขาพิจารณาโดยคณะกรรมการฯ เต็มชุดได เจาหนาท่ีจะสรุปผลการ

ทบทวน/พิจารณา เพื่อเสนอเลขานุการตรวจสอบประเด็น และบรรจุวาระการ

ประชุมเพ่ือพิจารณาโครงการวิจัย  
5.3.4 การแจงผลการพิจารณาตอผูวิจัย 

เจาหนาที่สงหนังสือแจงผลการพิจารณาหรือหนังสือรับรองแกผูวิจัย ภายใน 1 วันทำการ 

หลังประธานกรรมการหรือเลขานุการลงนาม โดยไมรอการประชุมของคณะกรรมการฯ 

ยกเวนโครงการวิจัยที่เขาขายการพิจารณาแบบเรงดวนที่ตองนำเขาพิจารณาในที่ประชุม

คณะกรรมการฯ 

5.4 การนำเสนอในท่ีประชุมคณะกรรมการฯ 

5.4.1 เลขานุการนำเสนอโครงการวิจัยที่ไดรับความเห็นชอบสำหรับโครงการวิจัยท่ีเขาขายการ

พิจารณาแบบยกเวนและแบบเรงดวนตอที ่ประชุมคณะกรรมการฯ รับทราบ ตาม

วิธีดำเนินการมาตรฐาน NSTDA-IRB SOP 11/01.0 

5.4.2 สำหรับโครงการวิจัยที่เขาขายการพิจารณาแบบเรงดวนที่ตองนำเขามาพิจารณาในท่ี

ประชุมคณะกรรมการฯ กรรมการท่ีไดรับมอบหมายใหทบทวน/พิจารณาจะเปนผูนำเสนอ

โครงการวิจัย  

 

6. นิยามศัพท 

คำศัพท ความหมาย 

โครงการวิจัยท่ีเขาขายการพิจารณา

แบบยกเวน (exemption review) 

เปนโครงการวิจัยท่ีเขาขายไมมีประเด็นทางจริยธรรม มีความ

เสี่ยงต่ำมาก สามารถขอยกเวนการทบทวนและพิจารณาแบบ

ปกติได 

โครงการวิจัยท่ีเขาขายการพิจารณา

แบบเรงดวน (expedited review) 

เปนโครงการวิจัยท่ีมีความเสี่ยงไมเกินความเสี่ยงต่ำ (minimal 

risk) และไมไดทำการวิจัยในผูเขารวมวิจัยกลุมเปราะบาง ท้ังนี้ 

ความเปราะบางอาจข้ึนอยูกับบริบทของงานวิจัยนั้นๆ ดวย 

ความเสี่ยงต่ำ (minimal risk) ความเสี่ยงที่คนทั่วไปอาจไดรับจากการดำเนินชีวิตประจำวัน  

เชน การตรวจรางกายทั ่วไป การวัดความดันโลหิต การ

ตรวจวัดสายตา การตรวจการไดยิน การเจาะเลือดจากปลาย

นิ้ว การเก็บตัวอยางน้ำลายจากการบวน ฯลฯ 
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 คณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนนุจริยธรรมการวิจัยในมนษุย 

ของสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

National Science and Technology Development Agency - 

Institutional Review Board (NSTDA-IRB) 

NSTDA-IRB SOP 

05/01.0 

บทท่ี 5 การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนษุยแบบยกเวนและแบบเรงดวน  

Exemption and Expedited Review 

หนา 13 ของ 14 หนา 

  
 

 

 

 

•  

 

 

คำศัพท ความหมาย 

ผูเขารวมวิจัยกลุมเปราะบาง 

(Vulnerable subjects) 

บุคคลซ่ึงไมสามารถตัดสินใจไดดวยตนเอง อาจถูกชักจูง หรือ

ถูกบีบบังคับใหเขารวมการวิจัยไดโดยงาย ดวยความหวังวา

จะได ร ับประโยชนจากการเข าร วมการว ิจ ัย ไม ว าจะ

สมเหตุสมผลหรือไมก็ตาม หรือเปนผูท่ีตอบตกลงเขารวมการ

วิจัยเพราะเกรงกลัววาจะถูกกลั ่นแกลงจากผู ที ่ม ีอำนาจ

เหนือกวาหากปฏิเสธ ตัวอยางผูเขารวมวิจัยกลุมเปราะบาง 

ไดแก ทารก เด็ก (อายุต่ำกวา 18 ป) ผูพิการทางสติปญญา 

ผูปวยสมองเสื่อม ผูปวยจิตเวช ผูปวยผูที่อยูในภาวะวิกฤต

หรือหมดสติ ผูปวยโรคติดเชื้อรายแรงหรือผูปวยเรื้อรัง หญิง

ตั้งครรภ ผูไมรูหนังสือ (เชน แรงงานตางดาว ชนกลุมนอย 

ชาวเขา) นักโทษ ผูตองขัง กลุมคนที่จัดใหอยูในสถานที่ดูแล 

(เชน เด็กกำพรา คนชรา) ผูพิการ ผูดอยโอกาสทางสังคม 

(เชน ขอทาน คนเรรอน) ผูใตบังคับบัญชา (เชน นักเรียน 

ลูกจาง ทหาร) กลุมที่ไมเปดเผยตัวตนตอสังคม (เชน ผิด

กฎหมาย เพศสภาวะ) ทั้งนี้ความเปราะบางอาจขึ ้นอยูกับ

บริบทของงานวิจัยนั้นๆ ดวย  

 

7. เอกสารอางอิง 

7.1 ICH  Good  Clinical  Practice  Guideline  กองควบคุมยา สำนักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2559 

7.2 แนวทางจริยธรรมการทำวิจัยในคนแหงชาติ ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ. 

2550 

7.3 CIOMS International Ethical Guidelines for Health- related Research Involving 

Humans 2016 

7.4 US Code of Federal Regulations. Title 45 Part 46 (OHRP), Title 21 Part 56 (FDA) 

7.5 World Medical Association. Declaration of Helsinki 2013. 

7.6 ระเบียนกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการคุมครองขอมูลดานสุขภาพของบุคคล พ.ศ. 2561 
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 คณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนนุจริยธรรมการวิจัยในมนษุย 

ของสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

National Science and Technology Development Agency - 

Institutional Review Board (NSTDA-IRB) 

NSTDA-IRB SOP 

05/01.0 

บทท่ี 5 การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนษุยแบบยกเวนและแบบเรงดวน  

Exemption and Expedited Review 

หนา 14 ของ 14 หนา 

  
 

 

 

 

•  

 

 

7.7 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

7.8 พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 

7.9 ICH GCP (E6), 2016 

7.10 Standards and Operational Guidance for Ethics Review of Health-Related Research 

with Hunan Participants, WHO 2011 

 

8. ประวัติการแกไข 

ผูจัดทำ ฉบับท่ี วันท่ี แสดงการแกไขหลัก 
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 คณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนนุจริยธรรมการวิจัยในมนษุย 

ของสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

National Science and Technology Development Agency - 

Institutional Review Board (NSTDA-IRB) 

NSTDA-IRB SOP 

06/01.0 

บทท่ี 6 การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษยแบบเต็มคณะ 

Full Board Review 

หนา 2 ของ 7 หนา 

  
 

 

 

 

•  

 

 

สารบัญ 

ลำดับเรื่อง เรื่อง หนา 

1 วัตถุประสงค 3 

2 ขอบเขต 3 

3 ความรับผิดชอบ 3 

4 ข้ันตอนการปฏิบัติและผูรับผิดชอบ 3 

5 หลักการปฏิบัติ 4 

5.1 การดำเนินการเตรียมการประชุม 4 

5.2 การประชุมพิจารณาโครงการวิจัย 4 

5.3 การแจงผลการพิจารณา 6 

6 นิยามศัพท 6 

7 เอกสารอางอิง 6 

8 ประวัติการแกไข 7 
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 คณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนนุจริยธรรมการวิจัยในมนษุย 

ของสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

National Science and Technology Development Agency - 

Institutional Review Board (NSTDA-IRB) 

NSTDA-IRB SOP 

06/01.0 

บทท่ี 6 การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษยแบบเต็มคณะ 

Full Board Review 

หนา 3 ของ 7 หนา 

  
 

 

 

 

•  

 

 

1. วัตถุประสงค 

เพื่อเปนแนวทางใหคณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนุนจรยิธรรมการวิจัยในมนุษย ของสำนักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) ดำเนินการพิจารณาโครงการวิจัยที่สงเขาพิจารณาครั้ง

แรกแบบเต็มคณะ  

 

2. ขอบเขต 

วิธีดำเนินการมาตรฐานครอบคลุมขั้นตอนการพิจารณาโครงการวิจัยทุกฉบับที่สงเขามาเพื่อพิจารณาเปน

ครั้งแรก  

 

3. ความรับผิดชอบ 

(1) เลขานุการและเจาหนาท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบองคประชุมและกำหนดวาระกอนการประชุม  

(2) ประธานกรรมการมีหนาท่ีดำเนินและควบคุมการประชุมใหเปนไปตามท่ีกำหนด  

(3) กรรมการท่ีไดรับมอบหมายใหพิจารณาโครงการวิจัยมีหนาท่ีใหความเห็นและขอเสนอแนะในประเด็น

ท่ีเก่ียวของในท่ีประชุมคณะกรรมการฯ  

(4) คณะกรรมการฯ มีหนาท่ีใหขอเสนอแนะและลงมติ 

(5) เจาหนาที่มีหนาที่บันทึกการประชุม และเลขานุการตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาการอภิปราย 

ขอเสนอแนะและมติท่ีประชุมตามวาระในระหวางการประชุมคณะกรรมการฯ 

(6) ประธานกรรมการและเลขานุการมีหนาที่ในการควบคุมคุณภาพและความถูกตองของรายงานการ

ประชุม รวมท้ังหนังสือรับรองและหนังสือแจงผลการพิจารณาเม่ือการประชุมสิ้นสุดลง 

 

4. ข้ันตอนการปฏิบัติและผูรับผิดชอบ 

ข้ันตอน การปฏิบัต ิ ผูรับผิดชอบ 

1 การดำเนินการตรียมการประชุม ประธานกรรมการ/เลขานุการ/เจาหนาท่ี 

2 การประชุมพิจารณาโครงการวิจัย คณะกรรมการฯ และเจาหนาท่ี 

3 การแจงผลการพิจารณา  เลขานุการ/เจาหนาท่ี 
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 คณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนนุจริยธรรมการวิจัยในมนษุย 

ของสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

National Science and Technology Development Agency - 

Institutional Review Board (NSTDA-IRB) 

NSTDA-IRB SOP 

06/01.0 

บทท่ี 6 การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษยแบบเต็มคณะ 

Full Board Review 

หนา 4 ของ 7 หนา 

  
 

 

 

 

•  

 

 

5. หลักการปฏิบัติ 

5.1 การดำเนินการเตรียมการประชุม 

5.1.1 เจาหนาท่ีมีหนาท่ีนัดหมาย/ยืนยันการเขารวมประชุมของกรรมการเพ่ือใหองคประชุมครบ 

5.1.2 สงเอกสารใหกรรมการที่ไดรับมอบหมายอยางนอย 3 ทาน เพื่อพิจารณา ทบทวน กอนถึง

วันประชุมอยางนอย 30 วันทำการ รวมท้ังการติดตามแบบทบทวนประเมินจากกรรมการท่ี

ไดรับมอบหมายใหครบถวนภายใน 15 วันทำการ กอนถึงวันประชุม และดำเนินการประชุม

ตาม NSTDA-IRB SOP 11/01.0  

5.1.3 เจาหนาที่มีหนาท่ีขอขอมูลเพิ่มเติมหรือคำชี้แจงจากผูวิจัยตามความเห็นของกรรมการผู

ทบทวน และทำการรวบรวมขอมูลเพื่อนำสงใหแกกรรมการผูทบทวนลวงหนากอนประชุม

อยางนอย 7 วันทำการ  

5.1.4 เจาหนาที่มีหนาที่นัดหมาย/ยืนยันการเขารวมประชุม เพื่อใหผูวิจัยเตรียมความพรอมใน

กรณีตองเขาชี้แจงในท่ีประชุมคณะกรรมการฯ 

5.2 การประชุมพิจารณาโครงการวิจัย    

5.2.1 ประธานกรรมการดำเนินการประชุมตามวาระการประชุม ตามท่ีระบุใน NSTDA-IRB SOP 

11/01.0 

5.2.2 ประธานกรรมการดำเนินการประชุมในวาระการประชุมของโครงการใหมท่ีรับการพิจารณา

แบบเต็มคณะ (full board review) เลขานุการหรือเจาหนาท่ีนำเสนอโครงการวิจัย และ

ขอมูลเพ่ิมเติมหรือคำชี้แจงจากผูวิจัยตามความเห็นของกรรมการผูทบทวนโดยสรุป เพ่ือให

คณะกรรมการฯ ไดรับทราบเบื้องตน จากนั้นกรรมการผูทบทวนหลัก 3 ทาน นำเสนอและ

ใหขอคิดเห็นตามแบบทบทวนของคณะกรรมการฯ ดังนี้ 

5.2.2.1 ประเด็นการพิจารณาทางดานหลักวิทยาศาสตร (Scientific Value) 

(1) กรรมการผูทบทวนทานท่ี 1 ใหความเห็นในประเด็นดานหลักวิทยาศาสตร 

(2) กรรมการผูทบทวนทานที่ 2 ใหความเห็นในประเด็นดานหลักวิทยาศาสตร ท่ี

เพ่ิมเติมหรือประเด็นท่ีมีความเห็นตาง  

(3) ประธานกรรมการเปดโอกาสใหกรรมการในที่ประชุม ซักถามในประเด็นท่ี

สงสัย และรวมอภิปรายใหขอเสนอแนะในประเด็นดานหลักวิทยาศาสตร 

5.2.2.2 ประเด็นการพิจารณาทางดานจริยธรรม (Ethical Issue) 

(1) กรรมการผูทบทวนทานท่ี 1 ใหความเห็นในประเด็นดานจริยธรรม 
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(2) กรรมการผูทบทวนทานที่ 2 และ 3 ใหความเห็นในประเด็นดานจริยธรรม ท่ี

เพ่ิมเติมหรือประเด็นท่ีมีความเห็นตาง  

(3) ประธานกรรมการเปดโอกาสใหกรรมการในที่ประชุม ซักถามในประเด็นท่ี

สงสัย และรวมอภิปรายใหขอเสนอแนะในประเด็นดานจริยธรรม 

5.2.2.3 ประเด็นการพิจารณาทางดานการใหขอมูลและขอความยินยอม (Informed 

Consent) 

(1) กรรมการผูทบทวนทานที่ 3 ที่เปนผูแทนภาคประชาชน (layperson) ให

ความเห็นดานการใหขอมูลและขอความยินยอม นำเสนอประเด็นที่เกี่ยวของ

กับเอกสารคำชี้แจงสำหรับผูเขารวมวิจัย และหนังสือแสดงความยินยอมเขา

รวมการวิจัยสำหรับผูเขารวมวิจัย 

(2) กรรมการผูทบทวนทานที่ 1 และ 2 ใหความเห็นดานการใหขอมูลและขอ

ความยินยอม ท่ีเพ่ิมเติมหรือประเด็นท่ีมีความเห็นตาง  

(3) ประธานกรรมการเปดโอกาสใหกรรมการในที่ประชุมซักถามในประเด็นท่ี

สงสัย และรวมอภิปรายใหขอเสนอแนะในประเด็นดานการใหขอมูลและขอ

ความยินยอม เอกสารคำชี้แจงสำหรับผูเขารวมวิจัย และหนังสือแสดงความ

ยินยอมเขารวมการวิจัยสำหรับผูเขารวมวิจัย 

5.2.2.4 ประเด ็นการพ ิจารณาทางด  านค ุณสมบ ัต ิของผ ู  ว ิ จ ัย (Qualification of 

Investigator) 

(1) กรรมการผูทบทวนทานท่ี 1 ใหความเห็นในประเด็นดานคุณสมบัติของผูวิจัย 

(2) กรรมการผูทบทวนทานที่ 2 ใหความเห็นในประเด็นดานคุณสมบัติของผูวิจัย 

ท่ีเพ่ิมเติมหรือประเด็นท่ีมีความเห็นตาง  

(3) ประธานกรรมการเปดโอกาสใหกรรมการในที่ประชุม ซักถามในประเด็นท่ี

สงสัย และรวมอภิปรายใหขอเสนอแนะในประเด็นดานคุณสมบัติของผูวิจัย 

5.2.2.5 ประธานกรรมการสรุปผลการอภิปรายและขอเสนอแนะจากที่ประชุม ในประเด็น

ดานหลักวิทยาศาสตร จริยธรรม การใหขอมูลและขอความยินยอม เอกสารคำ

ชี้แจงสำหรับผูเขารวมวิจัย หนังสือแสดงความยินยอมเขารวมการวิจัยสำหรับ

ผูเขารวมวิจัย และคุณสมบัติของผูวิจัย และที่ประชุมอาจมีมติใหเชิญผูวิจัยเขา

ชี้แจงในบางประเด็น 
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5.2.2.6 ประธานกรรมการขอใหท่ีประชุมลงมติ โดยวิธีการฉันทามติ (หากไมสามารถทำได 

จะใชวิธีการลงคะแนนเสียงโดยผลการพิจารณาใชเสียงขางมาก และบันทึก

ความเห็นตางของกรรมการเสียงขางนอยไวดวย ตาม NSTDA-IRB SOP 11/01.0)  

5.2.2.7 หากมติเปน รับรอง หรือ ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะเพื่อพิจารณารับรอง 

ประธานกรรมการจะขอใหท่ีประชุมพิจารณาดังนี้ 

(1) ความถี่ของการรายงานความกาวหนา ซึ่งจะพิจารณาตามประเภทของความ

เสี่ยง เชน ทุก 3, 6 หรือ 12 เดือน 

(2) ผูทบทวนการแกไข ซึ่งจะพิจารณามอบหมายใหเลขานุการหรือกรรมการผู

ทบทวนทานเดิมเปนผูทบทวน 

5.2.3 ในกรณีที่มีประเด็นที่คณะกรรมการฯ ยังไมสามารถพิจารณาตัดสินได ที่ประชุมอาจเสนอ

ใหแตงตั้งผูเชี่ยวชาญที่เปนที่ปรึกษาอิสระ และสงโครงการวิจัยพรอมกับประเด็นคำถามท่ี

ขอคำปรึกษา เพ่ือนำขอมูลท่ีไดรับจากท่ีปรึกษาเขาพิจารณาในท่ีประชุมตอไป 

5.2.4 เมื่อการประชุมคณะกรรมการฯ เสร็จสิ้น กรรมการไมนำเอกสารใดๆ ออกจากหองประชุม 

และตองลบไฟลในกรณีท่ีแฟมประชุมเปนเอกสารอิเล็กทรอนิกส  

5.2.5 เจาหนาที่เก็บเอกสารการทบทวนของกรรมการไวในแฟมโครงการวิจัย สวนสำเนาตางๆ 

จะดำเนินการทำลายเอกสารตามท่ีระบุใน NSTDA-IRB SOP 13/01.0 

5.3 การแจงผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ    

ใหดำเนินการตามท่ีระบุใน NSTDA-IRB SOP 03/01.0 

 

6. นิยามศัพท 

คำศัพท ความหมาย 

โครงการวิจัยที ่เขาขายการพิจารณา

แบบเต็มคณะ (full board review)  

เปนโครงการวิจัยท่ีเขาขายมีความเสี่ยงเกินกวาความเสี่ยงต่ำ 

(minimal risk) และต องไดร ับการพ ิจารณาโดยคณะ

กรรมการฯ เต็มชุด 

โครงการใหม โครงการวิจัยท่ียังไมผานการรับรองจากคณะกรรมการฯ  

 

7. เอกสารอางอิง 

7.1 International Conference on Harmonization, Good Clinical Practice Guideline (ICH 
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GCP 2016) และ ICH GCP 1996 ฉบับภาษาไทย (ปรับปรงุใหม พ.ศ. 2552) แปลโดยกองควบคุม

ยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 

7.2 แนวทางจริยธรรมการทำวิจัยในคนในประเทศไทย ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย 

พ.ศ. 2550 

7.3 ICH GCP (E6), 2016 

7.4 Standards and Operational Guidance for Ethics Review of Health-Related Research 

with Hunan Participants, WHO 2011 

 

8. ประวัติการแกไข 

ผูจัดทำ ฉบับท่ี วันท่ี แสดงการแกไขหลัก 

    

    

    

    

 

103





 คณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนนุจริยธรรมการวิจัยในมนษุย 

ของสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

National Science and Technology Development Agency - 

Institutional Review Board (NSTDA-IRB) 

NSTDA-IRB SOP 

07/01.0 

บทท่ี 7 การพิจารณาโครงการวิจัยเกี่ยวกับเคร่ืองมือแพทย  

Review of Medical Device Investigation 

หนา 2 ของ 12 หนา 

  
 

 

 

 

•  

 

 

สารบัญ 

ลำดับเรื่อง เรื่อง หนา 

1 วัตถุประสงค 3 

2 ขอบเขต 3 

3 ความรับผิดชอบ 3 
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5 5.1 เอกสารท่ีตองยื่น 4 

5.2 กอนการประชุมคณะกรรมการฯ 5 

5.3 ระหวางการประชุมคณะกรรมการฯ 5 

5.4 หลังการประชุมคณะกรรมการฯ 9 

6 นิยามศัพท 10 

7 เอกสารอางอิง 10 

8 ประวัติการแกไข 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105



 คณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนนุจริยธรรมการวิจัยในมนษุย 

ของสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

National Science and Technology Development Agency - 

Institutional Review Board (NSTDA-IRB) 

NSTDA-IRB SOP 

07/01.0 

บทท่ี 7 การพิจารณาโครงการวิจัยเกี่ยวกับเคร่ืองมือแพทย  

Review of Medical Device Investigation 

หนา 3 ของ 12 หนา 

  
 

 

 

 

•  

 

 

1. วัตถุประสงค 

เพื ่อกำหนดวิธ ีการพิจารณาทบทวนและเห็นชอบโครงการวิจัยเกี ่ยวกับเครื ่องมือแพทยท่ีย ื ่นตอ 

คณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนุนจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ของสำนักงานพัฒนาวทิยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติ  

 

2. ขอบเขต 

วิธีดำเนินการมาตรฐานครอบคลุมการทบทวนโครงการวิจัยเก่ียวกับเครื่องมือแพทยท่ีนำมาใชกับมนุษย 

 

3. ความรับผิดชอบ 

3.1 คณะกรรมการฯ ตองพิจารณาวาการศึกษาเครื ่องมือแพทยนั้น มีความเสี ่ยงอยางมีนัยสำคัญ 

(significant risk หรือ SR, ความเสี่ยงมาก) หรือมีความเสี่ยงท่ีไมมีนัยสำคัญ (non-significant risk 

หรือ NSR, ความเสี่ยงนอย) 

3.2 คณะกรรมการฯ ตองทบทวนขอมูลทั้งหมดที่ยื่นเสนอใหพิจารณาโดยผูสนับสนุนการวิจัย เพ่ือ

พิจารณาถึงความเสี่ยงท้ังหมดท่ีอาจเปนผลมาจากการใชเครื่องมือแพทยนั้น ท้ังนี้ ไมใชความเสี่ยงท่ี

เปรียบเทียบกับเครื่องมือทางเลือกอ่ืน 

3.3 ถาเครื่องมือแพทยที่จะนำมาศึกษาใชรวมกับวิธีการหรือหัตถการที่มีความเสี่ยง คณะกรรมการฯ 

ตองพิจารณาความเสี่ยงรวมของเครื่องมือและวิธีการหรือหัตถการนั้น 

3.4 เครื่องมือแพทยที่นำเขาถูกควบคุมโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวง

สาธารณสุข แบงดังนี้ 

(1) ถาถูกจัดอยูในจำพวกที่ตองไดรับใบอนุญาตจากกองควบคุมเครื่องมือแพทย อย. ผูใหการ

สนับสนุนการวิจัยตองแสดงเอกสารใบอนุญาต ใหอยูการทบทวนของคณะกรรมการกลางหรือ

คณะกรรมการฯ ท่ีเก่ียวของ 

(2) ถาเปนเครื่องมือแพทยที่ตองแจงรายละเอียดใหกับกองควบคุมเครื่องมือแพทย อย. ในการ

นำเขาผูใหการสนับสนุนการวิจัย ตองแสดงเอกสารนั้น 

(3) ถาเปนเครื่องมือแพทยทั่วไป ใหแสดงเอกสารที่แสดงวามีขายในประเทศผูสงออกและประเทศ

อื่น หรือ certificate of free sale ที่รับรองโดยสถานทูตไทยในประเทศนั้น เปนเครื่องมือ

แพทย ทั่วไปที่ผลิตในประเทศซึ่งไมเขาขายถูกจัดอยูในจำพวกที่ตองไดรับใบอนุญาตจากกอง

ควบคุมเครื่องมือแพทย อย. ผูสนับสนุนการวิจัย หรือผูวิจัย ตองแสดงเอกสารใดๆ ขางตน และ
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รายละเอียดของเครื่องมือแพทยท่ีจะใชศึกษา 

3.5 คณะกรรมการฯ อาจมีความเห็นเหมือนหรือแตกตางจากการประเมินโดยผูใหการสนับสนุนการวิจัย 

ท่ีประเมินวาเครื่องมือแพทยมีความเสี่ยงนอย 

3.6 ถาคณะกรรมการฯ เห็นดวยกับการประเมินวาเครื่องมือแพทยมีความเสี่ยงนอย ผูวิจัยสามารถลงมือ

ทำวิจัยไดหลังไดรับใบรับรองจากคณะกรรมการฯ แลว 

3.7 คณะกรรมการฯ อาจขอคำปรึกษาจากกองควบคุมเครื่องมือแพทย อย. โดยถือผลประเมินจากกอง

ควบคุมเครื ่องมือแพทยเปนที ่สุด ผู สนับสนุนการวิจัยตองยื ่นเอกสารที ่จำเปน เชน เอกสาร

ประกอบการขออนุญาตนำเขาหรือผลิตเครื่องมือแพทยออกโดย อย.  

 

4. ข้ันตอนการปฏิบัติและผูรับผิดชอบ 

ข้ันตอน การปฏิบัต ิ ผูรับผิดชอบ 

1 การยื่นเอกสาร ผูวิจัย/ผูสนับสนุนการวิจัย/เจาหนาท่ี 

2 กอนการประชุม เลขานุการ/กรรมการผูทบทวน 

3 ระหวางการประชุม ประธานกรรมการ/คณะกรรมการฯ 

4 การดำเนินการภายหลังการประชุม  เลขานุการ/เจาหนาท่ี 

5 การแจงผลการพิจารณาแกผูวิจัย ประธานกรรมการ/เลขานุการ/เจาหนาท่ี 

6 การเก็บเอกสาร เจาหนาท่ี 

 

5. หลักการปฏิบัติ 

5.1 เอกสารท่ีตองย่ืน 

เอกสารท่ีตองยื่นใหคณะกรรมการฯ ทบทวน  

(1) แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ที่ระบุฉบับที่และ

วันท่ีของเอกสาร 

(2) แผนการศึกษาโครงการวิจัยเก่ียวกับเครื่องมือแพทย ท่ีระบุฉบับท่ีและวันท่ีของเอกสาร 

(3) เอกสารขอมูลและขอความยินยอมสำหรับโครงการวิจัย ท่ีระบุฉบับท่ีและวันท่ีของเอกสาร 

(4) ลักษณะเครื่องมือแพทย ผลการทดสอบความเท่ียง (Conformity Assessment)  

(5) Investigator’s Brochure หรือแบบแสดงรายละเอียดการทำงาน (specification) และคูมือ

การใชงาน 
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(6) รายงานการศึกษาเครื่องมือแพทยท่ีทำการศึกษามาแลว (Clinical Evidence) 

(7) ขอมูลการประเมินความเสี่ยงของเครื่องมือแพทย ที่ผูใหการสนับสนุนการวิจัยประเมิน พรอม

กับหลักฐานท่ีสนับสนุน 

(8) เอกสารแสดงการเปดเผยความขัดแยงทางผลประโยชน 

(9) ประวัติสวนตัวของหัวหนาโครงการวิจัยและผูวิจัยรวม 

(10) เอกสารอ่ืนๆ ตามท่ีระบุไวขางตน ในหัวขอ 3 ความรับผิดชอบ 

5.2 กอนการประชุมคณะกรรมการฯ     

5.2.1 มอบหมายกรรมการอยางนอย 3 ทาน เปนผู ทบทวนโครงการวิจัย โดยมีคุณสมบัติ

เชนเดียวกับกรรมการผูทบทวนโครงการวิจัยที่เขาพิจารณาครั้งแรก โดยคณะกรรมการฯ 

เต็มชุด (full board review)  

5.2.2 สงเอกสารและแบบทบทวน (AF 03-06 / AF 03-07) ใหกรรมการที่ไดรับมอบหมาย เพ่ือ

พิจารณา ทบทวน กอนถึงวันประชุมอยางนอย 30 วันทำการ รวมทั้งการติดตามแบบ

ทบทวนประเมินจากกรรมการที่ไดรับมอบหมายใหครบถวนภายใน 15 วันทำการ กอนถึง

วันประชุม  

5.2.3 ดำเนินการประชุมตาม NSTDA-IRB SOP 11/01.0 โดยบรรจุโครงการวิจ ัยเกี ่ยวกับ

เครื่องมือแพทยลงในวาระการประชุมเพ่ือพิจารณาโครงการวิจัยใหม 

5.3 ระหวางการประชุมคณะกรรมการฯ   

5.3.1 กรรมการท่ีไดรับมอบหมาย ทบทวน นำเสนอสรุปโครงการวิจัย และผลการทบทวน ดังนี้ 

1) เครื่องมือแพทยวิจัยเขาขายตามมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย พ.ศ. 

2562 หรือไม  

2) เครื่องมือแพทยที่จะทำการทดสอบ เขาขายเครื่องมือแพทยกลุมใด ตามประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การจัดเครื่องมือแพทยตามระดับความเสี่ยง พ.ศ. 2562   

ก. เครื ่องมือแพทยสำหรับการวินิจฉัยภายนอกรางกาย  (In vitro diagnostic 

medical device) 

ข. เครื่องมือแพทยท่ีไมใชเครื่องมือแพทยสำหรับการวินิจฉัยภายนอกรางกาย  (Non-

in vitro diagnostic medical device) 

3) เครื ่องมือแพทยที ่จะทำการทดสอบมีระดับความเสี ่ยงประเภทใด ตามประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การจัดเครื่องมือแพทยตามระดับความเสี่ยง พ.ศ. 2562 
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4) เครื่องมือแพทยท่ีจะทำการทดสอบจัดอยูในข้ันตอนใดของพัฒนาเครื่องมือแพทย 

ก. Concept research 

ข. Prototype design development  

ค. Preclinical development  

ง. Clinical trial testing   

จ. Pre-marketed Approval Process  

ฉ. Post-marketed Surveillance 

5) เครื่องมือแพทยท่ีจะทำการทดสอบอยูในประเภทท่ีมีมาตรฐาน ผลิตภัณฑวัสดุอุปกรณ

ทางการแพทยหรือไม  

การพิจารณาวาเครื ่องมือแพทยที ่จะทำการทดสอบอยู ในประเภทที่มีมาตรฐาน 

ผลิตภัณฑวัสดุอุปกรณทางการแพทยหรือไม โดยพิจารณาจากหลักฐานรับรองผลการ

ทดสอบตามมาตรฐานนั้นๆ (conformity assessment) หากไมมีมาตรฐานสำหรับ

เครื่องมือแพทยหรืออุปกรณนั้นๆ โดยตรง ใหพิจารณาวาเครื่องมือแพทยหรืออุปกรณ

นั้นๆ มีมาตรฐานที่เทียบเคียงกันไดหรือไม และเปนไปตามมาตรฐานดังกลาวหรือไม  

โดยใหอางอิงตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขดังตอไปนี้ 

(1) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กลุมเครื่องมือแพทยหรือเครื่องมือแพทยท่ี

ผูผลิตหรือผูนำเขาตองไดรับอนุญาต พ.ศ. 2563 

(2) กำหนดกลุมเครื่องมือแพทยหรือเครื่องมือแพทยที่ผู ผลิตหรือผูนำเขาตองแจง

รายการละเอียด พ.ศ. 2563 (31 ม.ค. 2563) 

(3) กลุมเครื่องมือแพทยหรือเครื่องมือแพทยที่ผูผลิตหรือผูนำเขาตองแจงรายการ

ละเอียด (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563 (29 ธ.ค. 2563) 

(4) เครื่องมือแพทยท่ีตองมีการประเมินเทคโนโลยี พ.ศ. 2563 

(5) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิต

หรือนำเขาเครื่องมือแพทยท่ีไดรับการยกเวนตาม มาตรา 27 (5) (6) และ (7) แหง 

พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย พ.ศ. 2551 -31 กรกฎาคม 2563 ดัง Link นี้ 

https://www.fda.moph.go.th/sites/Medical/PublishingImages/SitePage

s/LawandRegulation/เคร ื ่องม ือแพทย ท ี ่ ได ร ับการยกเว นตามมาตรา%

2027%20(5)%20(6)%20และ%20(7)%20พ.ศ.%202563.PDF 
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6) เครื่องมือแพทยท่ีจะทำการทดสอบ มีความเสี่ยงของการใชเครื่องมือสำหรับผูใชงาน ผู

ถูกใชงาน และสิ่งแวดลอม อยางไร 

ขอมูลการในการทดสอบทางคลินิก อย. กำหนดใหเครื่องมือแพทยวิจัยจะตองมีผลการ

ทวนสอบและการตรวจสอบความถูกตองของการออกแบบจากการทดสอบกอนคลินิก 

ดังนี้ 

ก. ข อม ูลการทดสอบการเข าก ันได ทางช ีวภาพ (Biocompatibility studies) 

ดำเนินการตามมาตรฐาน ISO 10993 

ข. ขอมูลการทดสอบทางดานกายภาพ (Pre-clinical physical test) ศึกษาดาน

กายภาพของเครื่องมือแพทยและสวนประกอบของเครื่องมือแพทย เพ่ือคาดการณ

ความพรอมของเครื ่องมือแพทยที ่จะสามารถตอบสนองตอความเครียดทาง

สรีรวิทยา การใชงานระยะยาว (Shelf-life study) และความลมเหลวทั้งหมดท่ี

เปนท่ีทราบแลวหรืออาจเกิดข้ึน (FSCA) 

ค. ขอมูลการทดสอบดานเคมี ถาเก่ียวของ 

ง. รายงานการศึกษาในสัตวทดลองที ่ดำเนินการตามมาตรฐานการวิจัยที ่ดีใน

หองปฏิบัติการ (Good Laboratory Practice) หรือตามท่ี อย. เห็นชอบ 

จ. การศึกษาการทวนสอบและตรวจสอบความถูกตองของซอฟตแวร (Software 

verification and validation studies) ตามมาตรฐาน IEC 62304 หรือตามท่ี 

อย. เห็นชอบ ถาเก่ียวของ 

ฉ. การทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟาและความเขากันไดทางแมเหล็กไฟฟา ตาม

มาตรฐาน IEC 60601 หรือตามท่ี อย. เห็นชอบ สำหรับเครื่องมือแพทยท่ีมีกำลัง 

ช. การประเม ินสมรรถนะในการว ิน ิจฉ ัย (Analytical performance) สำหรับ

เครื ่องมือแพทยสำหรับการวินิจฉัยภายนอกรางกาย  (In vitro diagnostic 

medical device) 

ซ. การทดสอบการทำใหปราศจากเชื้อ (Sterilization validation) ถาเก่ียวของ 

ฌ. การทดสอบความคงตัว (Stability test) ถาเก่ียวของ 

ญ. รายงานการจัดการความเสี่ยงตาม ISO 14971 

7) เครื่องมือแพทยท่ีจะทำการทดสอบมีความเหมาะสมท่ีทำการศึกษาในมนุษยหรือไม 

พิจารณาวาเครื่องมือแพทยที่จะทำการทดสอบมีความเหมาะสมที่ทำการศึกษาใน
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มนุษยหรือไม โดยพิจารณาขอมูลเกี่ยวกับเครื่องมือแพทยวาเปนไปตามมาตรฐานดัง

รายละเอียดในขอ 5) และการทดสอบความปลอดภัยดังรายละเอียดในขอ 6) หรือไม 

นอกจากนี้ ใหประเมินวาแนวทางในการควบคุมคุณภาพของเครื ่องมือแพทยหรือ

อุปกรณเปนไปตามมาตรฐานใด ดังตอไปนี้ 

(1) ISO 13485:2016 Medical devices — Quality management systems —

Requirements for regulatory purposes 

(2) GMP (Good Manufacturing Practice) 

(3) ISO9001 International Organization for Standardization 9001 

5.3.2 ประธานกรรมการเปดใหคณะกรรมการฯ อภิปรายและตัดสินวาเปนเครื่องมือแพทยที่มี

ความเสี่ยงนอย หรือมีความเสี่ยงมาก โดยอางอิงการจำแนกชนิดของเครื่องมือแพทยและ

ประเภทความเสี่ยงจากประกาศของ อย. ดังนี้  

• เครื่องมือแพทยรุกล้ำเขาไปในรางกายดวยวิธีทางศัลยกรรมทั้งหมด ที่มีจุดมุงหมาย

สำหรับใชงานชั่วครู (1) สำหรับใชงานระยะสั้น (2) สำหรับใชงานระยะยาว (3) 

• เครื่องมือแพทยท่ีมียาตามกฎหมายยาเปนสวนประกอบ (4) 

• เครื่องมือแพทยที่ผลิตหรือมีสิ่งเหลานี้ประกอบอยู ไดแก เซลล เนื้อเยื่อ หรืออนุพันธ

ท่ีมาจากสัตว หรือจุลินทรีย หรือจากการรวมโครงสรางของยีนข้ึนมาใหม (5) 

• เครื่องมือแพทยทั้งหมดที่ใชสำหรับการคุมกำเนิด หรือปองกันการติดเชื้อจากการมี

เพศสัมพันธ ท่ีฝงในรางกายหรือรุกล้ำเขาไปในรางกายระยะยาว (6) 

• เครื่องมือแพทยสำหรับการใชวินิจฉัยภายนอกรางกายที่มุงหมายเพื่อตรวจหาสิ่งที่ทำ

ใหเกิดโรคติดตอหรือรองรอยการสัมผัสสิ่งที่ทำใหเกิดโรคติดตอในเลือด สวนประกอบ

ของเลือด เซลล เนื้อเยื่อ หรืออวัยวะ เพื่อประเมินความเหมาะสมในการใหหรือถาย

เลือด หรือการปลูกถายอวัยวะ (7) 

• เครื่องมือแพทยสำหรับการใชวินิจฉัยภายนอกรางกายที่มุงหมายเพื่อตรวจหาสิ่งที่ทำ

ใหเกิดโรคติดตอหรือรองรอยการสัมผัสสิ่งที่ทำใหเกิดโรคติดตอซึ่งกอใหเกิดสภาวะท่ี

เปนอันตรายตอชีวิต รักษาไมหาย โรคท่ีมีความเสี่ยงในการแพรกระจายสูง 

5.3.3 ประธานกรรมการนำการอภิปรายเกี่ยวกับการพิจารณาเอกสารตางๆ (เชน โครงการวิจัย, 

เอกสารขอมูลและขอความยินยอม, ประวัติและคุณวุฒิของผูวิจัย, คูมือนักวิจัย และแผน

ปายประชาสัมพันธ เปนตน) 
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5.3.4 พิจารณาตัดสินระดับความเสี่ยง หากเปน significant risk ตองขอรับการพิจารณาจาก อย. ดวย 

5.3.5 พิจารณามาตรการปองกันผลแทรกซอน และการรับประกัน 

5.3.6 ผลการพิจารณาโครงการวิจัยจะระบุเปนขอใดขอหนึ่ง ตังตอไปนี้ 

(1) กรณีไดรับการรับรอง หมายถึง ใหผูวิจัยสามารถเริ่มการวิจัยไดโดยไมตองมีการแกไข

เพ่ิมเติมโครงการวิจัย  

(2) กรณีเปนการแกไขเล็กนอย (minor corrections) หมายถึง ผูวิจัยตองดำเนินการ

แกไขเพิ ่มเต ิมโครงการว ิจ ัย (minor revision) ตามขอเสนอแนะ กอนที ่คณะ

กรรมการฯ จะออกหนังสือรับรองให  

(3) กรณีเปนการแกไขเพื่อนำเขาพิจารณาใหม (major corrections) หรือยังไมพิจารณา

ตัดสิน หมายถึง ผู ว ิจัยตองดำเนินการแกไขโครงการวิจัย (major revision) หรือ

เอกสารรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องมือแพทยตามขอแนะนำ หรือชี้แจงเพิ่มเติมตามขอ

คำถามของคณะกรรมการฯ เช น research design, research methodology, 

inclusion/exclusion criteria, risk/benefit หรือประเด็นจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับ

มนุษยอ่ืนๆ เพ่ือนำเขาพิจารณาใหมในท่ีประชุมคณะกรรมการฯ  

(4) กรณีไมรับรอง หมายถึง ผูวิจัยไมไดรับอนุญาตใหทำการวิจัยในเรื่องท่ีเสนอขอรับการ

พิจารณา โดยผูวิจัยสามารถอุทธรณได 

5.3.7 ในกรณีที่คณะกรรมการฯ มีมติรับรองหรือปรับปรุงแกไขเพื่อใหการรับรองโครงการวิจัย 

คณะกรรมการฯ จะระบุความถี่ของการสงรายงานความกาวหนาของโครงการวิจัย ตาม

ความเหมาะสมกับความเสี่ยงตออาสาสมัครท่ีเขารวมในโครงการวิจัย (ICH GCP 4.10.1) 

5.4 หลังการประชุมคณะกรรมการฯ    

การออกหนังสือแจงผลและมีมติรับรอง ใหดำเนินการดังนี้ 

5.4.1 หากเปน non-significant risk device ใหดำเนินการออกหนังสือรับรอง/หนังสือแจงผล

และดำเนินการสงเอกสารใหผูวิจัยตาม NSTDA-IRB SOP 03/01.0 

5.4.2 หากเปน significant risk device ใหดำเนินการออกหนังสือแจงผล โดยใชขอความวา 

“เห็นชอบใหดำเนินการวิจัยไดหลังจากที่รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา ทั้งนี้ ผูวิจัยจะตองสงหลักฐานใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและ

ยาใหผลิต/นำเขาเพื่อการวิจัย มาใหคณะกรรมการฯ กอนออกหนังสือรับรองตอไป” 

ดำเนินการสงเอกสารใหผูวิจัยตาม NSTDA-IRB SOP 03/01.0  
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5.4.3 การออกหนังสือแจงผลกรณีมติอื่นๆ และดำเนินการสงเอกสารใหผูวิจัยตาม NSTDA-IRB 

SOP 03/01.0  

 

6. นิยามศัพท 

คำศัพท ความหมาย 

อย. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

เครื่องมือแพทย 

(Medical device) 

เครื่องมือ เครื่องใช เครื่องกล วัตถุท่ีใชใสเขาไปในรางกาย นำ้ยาท่ี

ใชตรวจในหรือนอกหองปฏิบัติการ ผลิตภัณฑ ซอฟตแวร หรือ

วัตถุอ่ืนใด ท่ีผูผลิตหรือเจาของผลิตภัณฑมุงหมายเฉพาะสำหรับใช

อยางหนึ่งอยางใดกับมนุษย ไมวาจะใชโดยลำพัง ใชรวมกัน หรือ

ใชประกอบกับสิ่งอื่นใด ดังตอไปนี้ เชน วินิจฉัย ปองกัน ติดตาม 

บำบัด บรรเทา หรือรักษาโรค รวมถึงการบำบัดอาการ และฟนฟู

สมรรถภาพ เปนตน 

เครื่องมือแพทยท่ีมีความเสี่ยงสูง 

(Significant risk device) 

เครื่องมือหรืออุปกรณท่ีมีความเสี่ยงสูงตอการเสียชีวิตหรือการเกิด

ความพิการอยางถาวร หรือตองอาศัยการผาตัดเพ่ือฝงหรือสอดใส

อุปกรณดังกลาวเขาไปในรางกายหรือตองใชรวมกับยาหรือสาร

บางชนิด ไปตลอดชีวิตเพื่อปองกันการลมเหลวของอุปกรณ และ

ยาหรือสารเคมีเหลานั้นอาจทำใหเสียชีวิตหรือเกิดพิษตอรางกาย

หรือเกิดความพิการอยางถาวร 

 

7. เอกสารอางอิง 

7.1 พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย พ.ศ. 2551  

7.2 พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 

http://www.dmsc.moph.go.th/cosmetics/userfiles/files/KP_2562.PDF 

7.3 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. การจัดประเภทเครื่องมือแพทยสำหรับการ

วินิจฉัยภายนอกรางกายตามความเสี่ยง พ.ศ. 2558 

7.4 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. การจัดประเภทเครื่องมือแพทยที่ไมใชเครื่องมือ

แพทยสำหรับการวินิจฉัยภายนอกรางกายตามความเสี่ยง พ.ศ. 2558 
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7.5 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื ่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื ่อนไขในการผลิต หรือนำเขา

เครื่องมือแพทยที่ไดรับการยกเวนตามมาตรา 27 (5) (6) และ (7) แหงพระราชบัญญัติเครื่องมือ

แพทย พ.ศ. 2551 ราชกิจจานุเบกษา 31 กรกฎาคม 2563  

7.6 ประกาศกระทรวงสาธารณาสุข เรื่อง การจัดประเภทของเครื่องมือแพทยตามความเสี่ยง พ.ศ. 

2562 

https://www.fda.moph.go.th/sites/Medical/PublishingImages/SitePages/LawandReg

ulation/การจัดเครื่องมือแพทยตามความเสี่ยง%20พ.ศ.%202562.PDF  

7.7 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดกลุมเครื่องมือแพทยหรือเครื่องมือแพทยท่ีผูผลิตหรือผู

นำเขาตองแจงรายการละเอียด พ.ศ. 2563 

https://www.fda.moph.go.th/sites/Medical/SitePages/Ministry_of_Health.aspx 

7.8 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานผลการ

ทำงานอันผิดปกติของเครื่องมือแพทยหรือเหตุการณไมพึงประสงคที ่เกิดขึ้นแกผู บริโภค และ

รายงานการดำเนินการแกไขเพ่ือความปลอดภัยในการใชเครื่องมือแพทย พ.ศ. 2563 – 7 ธันวาคม 

2563  

7.9 ISO 10993-1:2018 Biological evaluation of medical devices — Part 1: Evaluation 

and testing within a risk management process 

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:10993:-1:ed-5:v2:en 

7.10 ISO 13485:2016 Medical devices — Quality management systems — Requirements 

for regulatory purposes  

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:13485:ed-3:v1:en  

7.11 IEC 62304:2006 Medical device software — Software life cycle processes 

7.12 IEC 60601 IEC 60601-1:2005 + AMD1:2012, Medical electrical equipment-Part 1: 

General requirement for basic safety and essential performance 

7.13 IEC 60601-1-2:2014, Medical electrical equipment-Part 1: General requirement for 

basic safety and essential performance, Part 2-Collateral Standard Electromagnetic 

disturbances –Requirements and tests 

7.14 ISO 14971: 2019 Medical Devices-Application pf risk management to medical devices 

7.15 ISO 14155: 2020 Clinical investigation of medical devices for human subjects — 
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Good clinical practice 

7.16 ISO 20916:2019 In vitro diagnostic medical devices — Clinical performance studies 

using specimens from human subjects — Good study practice 

 

8. ประวัติการแกไข 

ผูจัดทำ ฉบับท่ี วันท่ี แสดงการแกไขหลัก 
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สารบัญ 

ลำดับเรื่อง เรื่อง หนา 

1 วัตถุประสงค 3 

2 ขอบเขต 3 

3 ความรับผิดชอบ 3 

4 ข้ันตอนการปฏิบัติและผูรับผิดชอบ 3 

5 หลักการปฏิบัติ 3 

5.1 การสงโครงการวิจัยท่ีแกไขใหมใหกรรมการพิจารณาทบทวน 3 

5.2 การทบทวนโครงการวิจัย 4 

5.3 การประชุมคณะกรรมการ 5 

5.4 การแจงผลการพิจารณาโครงการวิจัย 5 

6 เอกสารอางอิง 5 

7 ประวัติการแกไข 6 
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1. วัตถุประสงค 

เพื่อเปนแนวทางใหคณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนุนจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ของสำนักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ในการทบทวนและพิจารณาโครงการวิจัยที่สงกลับเขามาให

พิจารณาใหมภายหลังจากท่ีปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

 

2. ขอบเขต 

วิธีดำเนินการมาตรฐานครอบคลุมการทบทวนโครงการวิจัยที่คณะกรรมการฯ เคยพิจารณา และมีมติให

ผูวิจัยแกไขตามขอเสนอแนะ เพ่ือพิจารณารับรอง หรือเพ่ือนำเขาพิจารณาใหมในท่ีประชุมคณะกรรมการฯ 

 

3. ความรับผิดชอบ 

3.1 เลขานุการหรือกรรมการที่ไดรับมอบหมายทบทวนการแกไขของโครงการวิจัยที่ยื่นกลับมาหลังการ

แกไขปรับปรุง  

3.2 เลขานุการหรือเจาหนาท่ีแจงผลการพิจารณาแกผู วิจัย ในกรณีมีมติใหแกไขโครงการวิจัยตาม

ขอเสนอแนะกอนใหการรับรอง ใหบรรจุวาระการประชุมเพ่ือแจงใหท่ีประชุมรับทราบ และในกรณี

มีมติใหแกไขโครงการวิจัยเพื ่อนำเขาพิจารณาใหมในที่ประชุม ใหบรรจุวาระการประชุมเพ่ือ

พิจารณา   

 

4. ข้ันตอนการปฏิบัติและผูรับผิดชอบ 

ข้ันตอน การปฏิบัต ิ ผูรับผิดชอบ 

1 การทบทวนโครงการวจิัยท่ีแกไขปรับปรุง เลขานุการ/กรรมการท่ีไดรับมอบหมาย 

2 การแจงผลการพิจารณาแกผูวิจัย ประธานกรรมการ/เลขานุการ/เจาหนาท่ี 

 

5. หลักการปฏิบัติ 

5.1 การสงโครงการวิจัยท่ีแกไขใหมใหกรรมการพิจารณาทบทวน 

5.1.1 โครงการวิจัยท่ีแกไขตามขอเสนอแนะ เพ่ือพิจารณารับรอง 

เจาหนาท่ีสงเอกสารโครงการวิจัยฉบับที่ปรับปรุงแกไข และแบบสรุปความเห็นจากคณะ

กรรมการฯ (AF 03-14) พรอมแบบสรุปขอชี้แจงและแกไขจากผูวิจัย (AF 03-15) ให

เลขานุการหรือกรรมการท่ีไดรับมอบหมายจากท่ีระบุในการประชุมครั้งนั้น  
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5.1.2 โครงการวิจัยท่ีแกไข เพ่ือนำเขาพิจารณาใหมในท่ีประชุม 

เจาหนาท่ีสงเอกสารโครงการวิจัยฉบับแกไข ใหกรรมการผูทบทวนทานเดิมที่ทำหนาท่ี

ทบทวนในครั ้งแรก โดยใชแนวทางและแบบทบทวนตามที ่ระบุใน NSTDA-IRB SOP 

03/01.0 

5.2 การทบทวนโครงการวิจัย     

5.2.1 โครงการวิจัยท่ีแกไขตามขอเสนอแนะ เพ่ือพิจารณารับรอง 

(1) เมื ่อเลขานุการหรือกรรมการที ่ไดรับมอบหมายจากที ่ระบุในการประชุมครั ้งนั้น 

พิจารณาทบทวน แลวสงผลการทบทวน และเอกสารทั้งหมดกลับฝายฯ ภายใน 7 วัน

ทำการ  

(2) หากผลการพิจารณา เห็นชอบการแกไข ใหเจาหนาที่จัดทำรางหนังสือรับรองตาม

ภาคผนวก NSTDA-IRB SOP 03/01.0 (AF 03-08) ใหเลขานุการตรวจสอบกอน

นำเสนอประธานกรรมการเพ่ือลงนามในหนังสือรับรองตอไป  

(3) หากผลการพิจารณา มีความเห็นวาการแกไขยังไมถูกตองครบถวนตามขอเสนอแนะท่ี

ระบุในมติท่ีประชุม ใหเลขานุการหรือเจาหนาท่ีสงหนังสือแจงผลประเด็นที่ยังไม

ถูกตองหรือครบถวนใหผูวิจัยแกไขเพ่ิมเติมอีกครั้ง พรอมแจงวันเวลาสะดวกท่ีใหผูวิจัย

สามารถโทรปรึกษาเลขานุการได 

(4) หากผลการพิจารณา มีความเห็นวาการแกไขหรือชี้แจงเพ่ิมความเสี่ยงตอผูเขารวมวิจัย

มากกวาโครงการวิจัยเดิมหรือท่ีคณะกรรมการมีมติ ใหเสนอประธานกรรมการ

พิจารณาวาจำเปนจะตองนำเขาเปนวาระพิจารณาในท่ีประชุมใหมหรือไม 

5.2.2 โครงการวิจัยท่ีแกไข เพ่ือนำเขาพิจารณาใหมในท่ีประชุม 

(1) กรรมการผูทบทวนทานเดิมที่ทำหนาที่ทบทวนในครั้งแรก พิจารณาทบทวนโครงการ

ตาม NSTDA-IRB SOP 06/01.0 และสงผลการทบทวนและเอกสารท้ังหมดกลับฝายฯ 

ภายใน 15 วันทำการ หรืออยางชาไมเกิน 7 วันทำการ กอนการประชุม กรณีกรรมการ

ผูทบทวนทานเดิมไมสะดวก เลขานุการจะเปนผูพิจารณามอบหมายกรรมการทานอ่ืน

ท่ีเหมาะสม 

(2) เจาหนาท่ีรวบรวมขอคิดเห็นจากกรรมการผูทบทวนทุกทาน สรุปผลการทบทวน เพ่ือ

เสนอเลขานุการตรวจสอบประเด็นและเตรียมนำเสนอขอคิดเห็น บรรจุวาระการ

ประชุมเพื่อพิจารณาโครงการวิจัย ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ใหขอคิดเห็นทำนอง
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เดียวกับโครงการวิจัยท่ีสงเขามาพิจารณาครั้งแรกแบบเต็มคณะ (full board review) 

ตาม NSTDA-IRB SOP 06/01.0  

5.3 การประชุมคณะกรรมการฯ   

5.3.1 การจัดการประชุมใหเปนไปตามวิธีดำเนินการมาตรฐาน NSTDA-IRB SOP 11/01.0  

5.3.2 โครงการวิจัยที่แกไขตามขอเสนอแนะและมีผลการพิจารณารับรอง ใหเลขานุการนำเสนอ

ในการประชุมของคณะกรรมการฯ เพ่ือรับทราบ  

5.3.3 โครงการวิจัยที่แกไขตามขอเสนอแนะและมีขอคิดเห็นที่ขัดแยงจากขอเสนอแนะจากมติท่ี

ประชุมคราวแรก หรือการแกไขมีความเสี่ยงมากกวาความเสี่ยงที่คณะกรรมการฯ ได

พิจารณาไปในครั้งแรก กรรมการที่ไดรับมอบหมายแจงชื่อโครงการวิจัยที่ปรับปรุงแกไข 

และประเด็นที่แตกตางจากขอเสนอแนะจากที่ประชุมคราวแรก เพื่อใหคณะกรรมการฯ 

พิจารณาลงมติใหม ตามวิธีดำเนินการมาตรฐาน NSTDA-IRB SOP 06/01.0  

5.3.4 โครงการวิจัยท่ีแกไขเพื ่อนำเขาพิจารณาใหมในที ่ประชุม การพิจารณาดำเนินการ

เชนเดียวกับการพิจารณาโครงการวิจัยที่สงเขามาพิจารณาครั้งแรกแบบเต็มคณะ (full 

board review) ตามวิธีดำเนินการมาตรฐาน NSTDA-IRB SOP 06/01.0 

5.4 การแจงผลการพิจารณาโครงการวิจัย  

ดำเน ินการตามว ิธ ีดำเน ินการมาตรฐาน NSTDA-IRB SOP 03/01.0 และ NSTDA-IRB SOP 

06/01.0   

 

6. เอกสารอางอิง 

6.1 International Conference on Elarmonization, Good Clinical Practice Guideline (ICH 

GCP 2016) และ ICH GCP 1996 ฉบับภาษาไทย (ปรับปรุงใหม พ.ศ. 2552) แปลโดยกองควบคุม

ยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 

6.2 แนวทางจริยธรรมการทำวิจัยในคนแหงชาติ  ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ. 

2550 

6.3 CIOMS International Ethical Guidelines for Health-related Research Involving Humans 

2016 

6.4 US Code of Federal Regulations. Title 45 Part 46 (OHRP), Title 21 Part 56 (FDA) 

6.5 World Medical Association. Declaration of Helsinki 2013. 
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6.6 ICH GCP (E6), 2016 

6.7 Standards and Operational Guidance for Ethics Review of Health-Related Research 

with Hunan Participants, WHO 2011 

 

7. ประวัติการแกไข 

ผูจัดทำ ฉบับท่ี วันท่ี แสดงการแกไขหลัก 

    

    

    

    

 

121





 คณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนนุจริยธรรมการวิจัยในมนษุย 

ของสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

National Science and Technology Development Agency - 

Institutional Review Board (NSTDA-IRB) 

NSTDA-IRB SOP 

09/01.0 

บทท่ี 9 การประเมินตอเนื่องของโครงการวิจัยท่ีผานการรับรอง 

Continuing Review of Previously Approved Protocol 

หนา 2 ของ 18 หนา 

  
 

 

 

 

•  

 

 

สารบัญ 

ลำดับเรื่อง เรื่อง หนา 

1 วัตถุประสงค 3 

2 ขอบเขต 3 

3 ความรับผิดชอบ 3 

4 ข้ันตอนการปฏิบัติและผูรับผิดชอบ 4 

5 หลักการปฏิบัติ 4 

5.1 การรับเอกสารของโครงการวิจัยท่ีผานการรับรองแลว 4 

5.2 การพิจารณาเพ่ือทบทวนโครงการวิจัย 

5.2.1 การแกไขเพิ่มเติมโครงการวิจัยที่ผานการรับรอง หรือขอรับรอง

เอกสารเพ่ิมเติม (protocol amendment) 

5.2.2 รายงานความกาวหนาของโครงการวิจัย (progress report) 

5.2.3 รายงานขอตออายุการรับรองโครงการว ิจ ัย (renewal of 

approval) 

5.2.4 รายงานการเบี ่ยงเบน/ฝาฝน/การไมปฏิบัติตามขอกำหนด 

(protocol deviation/violation/non-compliance report) 

5.2.5 รายงานเหตุการณไมพึงประสงครายแรง (serious adverse 

event reports; SAE report)  

5.2.6 รายงานการยุติหรือแจงปดโครงการวิจัย (study termination/ 

final report) 

5 

5.3 การจัดการเอกสารหลังจากผานการพิจารณาเบื้องตนจากกรรมการ 15 

5.4 การแจงผลการพิจารณาใหผูวิจัย 15 

6 นิยามศัพท 16 

7 เอกสารอางอิง 17 

8 ภาคผนวก 17 

9 ประวัติการแกไข 18 
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1. วัตถุประสงค 

เพื่อเปนแนวทางใหคณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนุนจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ของสำนักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ทบทวนการดำเนินการของโครงการวิจัยท่ีผานการรับรองจากคณะ

กรรมการฯ แลว เพื่อเปนหลักประกันวาผูเขารวมวิจัยในโครงการวิจัยจะไดรับการปฏิบัติตามที่ระบุใน

โครงการวิจัยท่ีคณะกรรมการฯ รับรอง ไดรับการปกปองสิทธิ ความปลอดภัย และความเปนอยูท่ีดี 

 

2. ขอบเขต 

วิธีดำเนินการมาตรฐานครอบคลุมการจัดการเก่ียวกับ 

2.1 การแกไขเพิ่มเติมโครงการวิจัยที่ผานการรับรอง หรือขอรับรองเอกสารเพิ่มเติม (protocol 

amendment) 

2.2 รายงานความกาวหนาของโครงการวิจัย (progress report) 

2.3 รายงานขอตออายุการรับรองโครงการวิจัย (renewal of approval) 

2.4 ร า ย ง า น ก า ร เ บ ี ่ ย ง เ บ น / ฝ  า ฝ  น / ก า ร ไ ม  ป ฏ ิ บ ั ต ิ ต า ม ข  อ ก ำ ห น ด  ( protocol 

deviation/violation/non-compliance report) 

2.5 รายงานเหตุการณไมพึงประสงครายแรง (serious adverse event reports; SAE report) 

2.6 รายงานการยุติหรือแจงปดโครงการวิจัย (study termination/final report)  

 

3. ความรับผิดชอบ 

ผูวิจัยมีหนาที่สงรายงานใหคณะกรรมการฯ รับทราบการดำเนินการวิจัยเปนระยะตามที่คณะกรรมการฯ 

กำหนด และรายงานเพิ่มเติมในกรณีที่มีเหตุการณตางๆ เกิดขึ้นในโครงการวิจัยตามที่กำหนดในแนวปฏิบัติ

มาตรฐานการวิจัยท่ีดีทางคลินิก (ICH GCP) โดยเจาหนาท่ีมีหนาท่ีจัดการเอกสารและรายงานตางๆ ท่ีไดรับจาก

ผูวิจัยตามข้ันตอนท่ีกำหนดในวิธีการดำเนินการมาตรฐานบทนี้  

เลขานุการหรือเจาหนาที ่มีหนาที่คัดกรองประเภทของการทบทวน/พิจารณาวารายงานนั้นสามารถ

พิจารณาแบบเรงดวนหรือแบบเต็มคณะ 

กรรมการท่ีไดรับมอบหมายมีหนาท่ีทบทวน/พิจารณารายงานนั้น พรอมใหความเห็นแกคณะกรรมการฯ 

เจาหนาท่ีมีหนาท่ีบรรจุรายงานตางๆ ลงในวาระการประชุมของคณะกรรมการฯ  

ประธานกรรมการมีหนาที่ในการขอมติจากที่ประชุมในรายงานของโครงการวิจัยที่เขาขายการพิจารณา

แบบเต็มคณะ 
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4. ข้ันตอนการปฏิบัติและผูรับผิดชอบ 

ข้ันตอน การปฏิบัต ิ ผูรับผิดชอบ 

1 การรับเอกสารเพ่ิมเติมของโครงการวิจัยท่ีผาน

การรับรองแลว 

เจาหนาท่ี 

2 การพิจารณาเพ่ือทบทวนโครงการวิจัย และ

การประชุมเพ่ือพิจารณา 

เลขานุการ/กรรมการท่ีไดรับมอบหมาย/คณะ

กรรมการฯ 

3 การแจงผลการพิจารณา เลขานุการ/เจาหนาท่ี 

4 การจัดเก็บเอกสาร เจาหนาท่ี 

 

5. หลักการปฏิบัติ 

5.1 การรับเอกสารเพ่ิมเติมของโครงการวิจัยท่ีผานการรับรองจากคณะกรรมการฯ แลว  

ใหดำเนินการดังนี้ 

5.1.1 เมื ่อเจาหนาที ่ไดร ับเอกสารเพิ ่มเติมของโครงการวิจัยที ่ผานการรับรอง ดำเนินการ

ลงทะเบียนรับเอกสารในฐานขอมูลโครงการวิจัยในมนุษย 

5.1.2 เจาหนาท่ีตรวจสอบความถูกตองครบถวนของเอกสารตามแบบรายงานนั้นๆ ไดแก 

(1) การแกไขเพิ ่มเติมโครงการวิจัยที ่ผานการรับรอง หรือขอรับรองเอกสารเพิ ่มเติม 

(protocol amendment) ใชแบบฟอรมการขอปรับเปลี่ยนโครงการวิจัยที่ไดรับการ

รับรองแลว (AF 09-01) 

(2) รายงานความกาวหนาของโครงการวิจัย (progress report) ใชแบบรายงานผลการ

ดำเนินงานวิจัย แจงปดโครงการ หรือขอตออายุหนังสือรับรอง (AF 09-02) 

(3) รายงานขอตออายุการรับรองโครงการวิจัย (renewal of approval) ใชแบบรายงาน

ผลการดำเนินงานวิจัย แจงปดโครงการ หรือขอตออายุหนังสือรับรอง (AF 09-02) 

(4) รายงานการ เบ ี ่ ย ง เบน/ฝ าฝ  น /การไม  ปฏ ิบ ั ต ิ ต ามข  อกำหนด  (protocol 

deviation/violation/non-compliance report) ใชแบบรายงานการเบี่ยงเบน/ฝา

ฝน/การไมปฏิบัติตามขอกำหนด (AF 09-03)  

(5) รายงานเหตุการณไมพึงประสงครายแรง (serious adverse event reports; SAE 

report) ใชแบบรายงานเหตุการณไมพึงประสงครายแรง (AF 09-04) 

(6) รายงานการยุติหรือแจงปดโครงการวิจัย (study termination/final report) ใชแบบ
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รายงานผลการดำเนินงานวิจัย แจงปดโครงการ หรือขอตออายุหนังสือรับรอง (AF 09-

02) 

5.1.3 หากเอกสารไมครบถวน เจาหนาท่ีแจงกลับไปยังผูวิจัยใหตรวจสอบและสงเอกสารเพ่ิมเติม

ใหครบ โดยใชหนังสือแจงผลการตรวจสอบเอกสารไมครบถวน (AF 03-04) ลงบันทึกรับ

เอกสารในฐานขอมูลโครงการวิจัยในมนุษย  

5.1.4 เจาหนาที่สงเอกสาร พรอมตนฉบับเอกสารโครงการวิจัยและแบบทบทวนใหเลขานุการ

หรือกรรมการท่ีไดรับมอบหมายเปนผูทบทวน/พิจารณา 

5.2 การพิจารณาเพ่ือทบทวนโครงการวิจัยของกรรมการท่ีไดรับมอบหมาย    

5.2.1 การพิจารณาเพื่อทบทวนการแกไขเพิ่มเติมโครงการวิจัยที่ผานการรับรอง หรือขอรับรอง

เอกสารเพ่ิมเติม (protocol amendment)  

5.2.1.1 กรณีที ่ผู ว ิจ ัยมีความจำเปนในการแกไขเพิ ่มเติมโครงการวิจัย จะตองเสนอ

แบบฟอรมการขอปรับเปลีย่นโครงการวิจัยท่ีไดรับการรับรองแลว (AF 09-01) 

5.2.1.2 เลขานุการหรือเจาหนาท่ีพิจารณาประเด็นการแกไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 

(1) การแกไขเพิ่มเติมโครงการวิจัยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเพียงเล็กนอย 

(minor change) ซ่ึงสามารถพิจารณาแบบเรงดวน (expedited review) ได 

ใหสงเลขานุการหรือกรรมการผูทบทวน 1 ทาน ที่เคยไดรับมอบหมายให

ทบทวนโครงการวิจัยท่ีสงเขามาพิจารณาครั้งแรกเปนผูทบทวนและพิจารณา  

(2) การแกไขเพิ่มเติมโครงการวิจัยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก (major 

change) คือการแกไขอื่นใดทั้งหมดที่ไมเขาขาย minor change ซึ่งตองรับ

การพิจารณาแบบเต็มคณะ (full board review) ใหสงกรรมการผูทบทวน 1 

ทาน ที่เคยไดรับมอบหมายใหทบทวนโครงการวิจัยที่สงเขามาพิจารณาครั้ง

แรกเปนผูทบทวน 

(3) ในกรณีท่ีการแกไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย มีการแกไขเอกสารขอมูลและขอ

ความยินยอมสำหรับผูเขารวมวิจัย ใหสงกรรมการผูทบทวน 1 ทาน ที่เปน

ผูแทนภาคประชาชน (layperson) เปนผูทบทวน 

5.2.1.3 การทบทวนสวนแกไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัยท่ีอาจดำเนินการพิจารณาแบบเรงดวน 

ไดแก การแกไขเพิ่มเติมโครงการวิจัยเพียงเล็กนอย ไมเพิ่มความเสี่ยงเกินกวาท่ี

ความเสี่ยงเดิมที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติ หรือเพิ่มขึ้นเล็กนอยไมกอใหเกิดความ
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เสี่ยงที่มากกวาความเสี่ยงในชีวิตประจำวัน ไมขัดตอหลักเคารพในบุคคล หรือ

หลักยุติธรรม ตัวอยางการแกไขเล็กนอย เชน 

(1) การแกไขคำสะกดผิด วันที่ ฉบับที่ และการจัดรูปเลมใหมของโครงการวิจัย

หรือเอกสารท่ีเก่ียวของกับ Investigator’s Brochure 

(2) การแกไขชื่อผูประสานงานโครงการวิจัย เฉพาะสวนที่ไมเกี่ยวของกับชื่อท่ี

ระบุไวในเอกสารคำชี้แจงฯ 

(3) ขอความประชาสัมพันธเชิญชวนผูเขารวมวิจัยเขาสูโครงการ 

(4) สัญญา ขอตกลงการสงมอบวัสดุ เอกสารท่ีใชในการวิจัย (Material Transfer 

Agreement) 

(5) การแกไขอ่ืนๆ ท่ีเลขานุการพิจารณาและเห็นควรวาเขาขาย minor change 

5.2.1.4 กรรมการที่ไดรับมอบหมายทบทวนสวนแกไขเพิ่มเติมโครงการวิจัยในประเด็น

ตอไปนี้ 

(1) เหตุผลและความจำเปนท่ีตองขอแกไขโครงการวิจัย 

(2) ระเบียบวิธีวิจัยท่ีขอแกไข สงผลตอความนาเชื่อถือของขอมูลการวิจัย และทำ

ใหเกิดความเสี่ยงหรือความไมสะดวกสบายเพ่ิมข้ึนแกผูเขารับการวิจัยอยางไร 

(3) ความเสี่ยงของผูเขารับการวิจัยสมเหตุสมผลกับประโยชนที่จะไดรับจากการ

เขารวมโครงการวิจัยหรือไม 

(4) ยุติธรรมตอผูเขารับการวิจัยทุกกลุมหรือไม 

(5) ผูเขารวมวิจัยที่ดำเนินการเก็บขอมูลจนเสร็จสิ้นการวิจัยไปแลวหรือกำลังอยู

ในระหวางการวิจัย มีความจำเปนตองไดรับแจงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน

หรือไม หากตองแจงใหผูเขารวมวิจัยรับทราบ จะตองระบุใหผูวิจัยขอความ

ยินยอมจากผูเขารวมวิจัยทั้งหมดอีกครั้ง (Re-consent from all research 

subjects) หรือขอความยินยอมเฉพาะผูเขารวมวิจัยท่ีเขารับการวิจัยใหม 

และผูเขารวมวิจัยที่กำลังอยูในระหวางการวิจัย (Consent from new and 

active research subjects) 

5.2.1.5 เลขานุการหรือกรรมการผู ทบทวนลงความเห็นในแบบทบทวนตอเนื ่องของ

โครงการวิจัยท่ีผานการรับรอง (AF 09-05) 

5.2.1.6 กรณีการแกไขเพิ่มเติมโครงการวิจัยที่ผานการรับรอง เขาขายการพิจารณาแบบ
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เรงดวน และเลขานุการหรือกรรมการผูทบทวนใหการรับรอง ใหเลขานุการแจงผล

การรับรองกอนการประชุม เพ่ือใหท่ีประชุมรับทราบ 

5.2.1.7 กรณีการแกไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัยท่ีผานการรับรอง และผูทบทวนเห็นสมควรให 

พิจารณารวมกันในคณะกรรมการฯ เต็มชุด ใหเจาหนาที ่บรรจุวาระนำเขาท่ี

ประชุมคณะกรรมการฯ โดยผลการพิจารณาอาจเปนดังนี้ 

(1) รับรอง ผู ว ิจัยสามารถเริ ่มการวิจัยตามที ่ขอแกไขเพิ ่มเติมโครงการวิจัย

หลังจากไดรับหนังสือแจงผลการพิจารณา  

(2) ปรับปรุงแกไขเพื่อรับรอง หมายถึง ผูวิจัยแกไขเพิ่มเติมเอกสารคำชี้แจงหรือ

โครงการวิจัย (minor revision) ตามขอเสนอแนะ กอนท่ีคณะกรรมการฯ จะ

รับรอง 

(3) ชี้แจงหรือแกไขเพ่ิมเติมเพ่ือนำเขาพิจารณาใหมในท่ีประชุม 

(4) ไมรับรอง หมายถึง ผูวิจัยไมไดรับอนุญาตใหเปลี่ยนแปลงระเบียบวิธีวิจัย หรือ

ขั้นตอน หรือเอกสาร ตามที่ผูวิจัยยื่นขอแกไขเพิ่มเติมจากโครงการวิจัยเดมิท่ี

อนุมัติได อยางไรก็ตามผูวิจัยสามารถอุทธรณได 

5.2.1.8 เลขานุการหรือเจาหนาท่ีแจงผลแกผูวิจัย  

5.2.2 การพิจารณาเพ่ือทบทวนการรายงานความกาวหนาของโครงการวิจัย (progress report) 

5.2.2.1 ผูวิจัยจะตองรายงานความกาวหนาของโครงการวิจัยตามแบบรายงานผลการ

ดำเนินงานวิจัย แจงปดโครงการ หรือขอตออายุหนังสือรับรอง (AF 09-02) ตามท่ี

คณะกรรมการฯ กำหนดใหผูวิจัยรายงาน เชน ทุก 3, 6 หรือ 12 เดือน 

5.2.2.2 เลขานุการหรือเจาหนาท่ีพิจารณารายงานความกาวหนาของโครงการวิจัย ดังนี้ 

(1) รายงานความกาวหนาของโครงการวิจัยที ่สามารถรับการพิจารณาแบบ

เรงดวนได (expedited review) ได ใหสงเลขานุการหรือกรรมการผูทบทวน 

1 ทาน ท่ีเคยไดรับมอบหมายใหทบทวนโครงการวิจัยท่ีสงเขามาพิจารณาครั้ง

แรกเปนผูทบทวนและพิจารณา  

(2) รายงานความกาวหนาของโครงการวิจัยที่ตองรับการพิจารณาแบบเต็มคณะ 

(full board review) ไดแก รายงานความกาวหนาของโครงการวิจัยอ่ืน

ท้ังหมดท่ีไมเขาขายรับการพิจารณาแบบเรงดวน (expedited review) ใหสง

กรรมการผูทบทวน 1 ทาน ท่ีเคยไดรับมอบหมายใหทบทวนโครงการวิจัยท่ีสง
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•  

 

 

เขามาพิจารณาครั้งแรกเปนผูทบทวน 

5.2.2.3 รายงานความกาวหนาของโครงการวิจัยที่สามารถรับการพิจารณาแบบเรงดวนได 

(expedited review) ไดแก รายงานความกาวหนาของโครงการวิจัยที่มีลักษณะ

ขอใดขอหนึ่งดังนี้ 

(1) โครงการวิจัยท่ีไดรับการพิจารณาครั้งแรก (initial review) โดยพิจารณาแบบ

เรงดวน (expedited review)  

(2) โครงการวิจัยท่ีไดรับการพิจารณาครั้งแรก (initial review) โดยพิจารณาแบบ

เต็มคณะ (full board review) ซ่ึงมีลักษณะขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้ 

• โครงการวิจัยท่ีปดรับผูเขารวมวิจัยใหมอยางถาวรแลว และผูเขารวมวิจัย

ท ั ้ งหมดท ี ่ ได ร ับเข ามาในโครงการว ิจ ัยได ร ับ research-related 

intervention ครบถวนสมบูรณแลว และกระบวนการวิจัยที่เหลือเปน

เพียงการติดตามผูเขารวมวิจัยระยะยาวเทานั้น 

• ยังไมมีผูเขารวมวิจัยท่ีรับเขามาในโครงการวิจัย และไมพบความเสี่ยงใหม 

• กระบวนการวิจัยท่ีเหลือเปนเพียงการวิเคราะหขอมูลเทานั้น 

5.2.2.4 เจาหนาท่ีสงแบบทบทวนใหเลขานุการหรือกรรมการที่ไดรับมอบหมาย พรอมแนบ

แบบรายงานการเบี่ยงเบน/ฝาฝน/การไมปฏิบัติตามขอกำหนด กรณีผูวิจัยสง

รายงานความกาวหนาของโครงการวิจัยชากวากำหนด พรอมแจงเวลาท่ีใหสงแบบ

ทบทวนกลับมาท่ีฝายฯ  

5.2.2.5 เลขาน ุการหร ือกรรมการท ี ่ ได ร ับมอบหมายทบทวน/พ ิจารณารายงาน

ความกาวหนา ในประเด็นตอไปนี้ 

(1) จำนวนผูเขารวมวิจัยที่เขารวมโครงการวิจัย/ยังอยูในระหวางการศึกษา/

สิ้นสุดการศึกษา/ถอนตัวจากการศึกษา 

(2) การดำเนินการวิจัยเปนไปตามโครงการวิจัยท่ีคณะกรรมการฯ รับรองหรือไม 

(3) มีขอมูลใหมที่อาจมีผลกระทบตอความเสี่ยงของผูเขารวมวิจัยเพิ่มข้ึนจากเดิม

หรือไม หรือตองมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบวิธีวิจัยหรือไม 

(4) มีความเห็นเชิงลบหรือปญหาของชุมชนตอโครงการวิจัยหรือไม 

5.2.2.6 กรรมการผูทบทวนลงความเห็นในแบบทบทวนตอเนื่องของโครงการวิจัยที่ผาน

การรับรอง (AF 09-05) 
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5.2.2.7 กรณีการรายงานความกาวหนาของโครงการวิจัย เขาขายการพิจารณาแบบ

เรงดวน และเลขานุการหรือกรรมการผูทบทวนใหการรับรอง ใหเลขานุการแจงผล

การรับรองกอนการประชุม เพ่ือใหท่ีประชุมรับทราบ 

5.2.2.8 กรณีการรายงานความกาวหนาของโครงการวิจัย และผูทบทวนเห็นสมควรให 

พิจารณารวมกันในคณะกรรมการฯ เต็มชุด ใหเจาหนาที ่บรรจุวาระนำเขาท่ี

ประชุมคณะกรรมการฯ  

5.2.2.9 เลขานุการนำเสนอรายงานความกาวหนาของโครงการวิจัยในท่ีประชุม 

5.2.2.10 คณะกรรมการฯ ใหความเห็นขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้ 

(1) รับรอง (approve) 

(2) ขอขอมูลเพ่ิมเติม (request information) 

(3) ขอใหดำเนินการเพ่ิมเติม (recommend further action) 

5.2.2.11 เลขานุการหรือเจาหนาท่ีแจงผลแกผูวิจัย 

5.2.3 การพิจารณาเพ่ือทบทวนการขอตออายุการรับรองโครงการวิจัย (renewal of approval) 

5.2.3.1 หากการดำเนินการวิจ ัยยังไมส ิ ้นส ุดภายในระยะเวลา 1 ป หลังจากวันท่ี

คณะกรรมการมีมติใหการรับรอง ผู ว ิจ ัยสามารถเสนอขอขยายการรับรอง

โครงการวิจัยตอไดตามแบบรายงานผลการดำเนินงานวิจัย แจงปดโครงการ หรือ

ขอตออายุหนังสือรับรอง (AF 09-02) ภายใน 30 วัน กอนวันหนังสือรับรอง

หมดอายุ  

5.2.3.2 เลขานุการหรือเจาหนาที่พิจารณารายงานความกาวหนาและตออายุการรับรอง

โครงการวิจัย ดังนี้ 

(1) รายงานความกาวหนาและตออายุการรับรองโครงการวิจัยที่สามารถรับการ

พิจารณาแบบเรงดวนได (expedited review) ได ใหสงเลขานุการหรือ

กรรมการผูทบทวน 1 ทาน ท่ีเคยไดรับมอบหมายใหทบทวนโครงการวิจัยท่ีสง

เขามาพิจารณาครั้งแรกเปนผูทบทวนและพิจารณา  

(2) รายงานความกาวหนาและตออายุการรับรองโครงการวิจัยที ่ตองรับการ

พิจารณาแบบเต็มคณะ (full board review) ไดแก รายงานความกาวหนา

และตออายุการรับรองโครงการวิจัยอื่นทั้งหมดที่ไมเขาขายรับการพิจารณา

แบบเรงดวน (expedited review) ใหสงกรรมการผูทบทวน 1 ทาน ที่เคย
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ไดรับมอบหมายใหทบทวนโครงการวิจัยที่สงเขามาพิจารณาครั้งแรกเปนผู

ทบทวน 

5.2.3.3 รายงานความกาวหนาและตออายุการรับรองโครงการวิจัยที ่สามารถรับการ

พิจารณาแบบเรงดวนได (expedited review) ไดแก รายงานความกาวหนาของ

โครงการวิจัยท่ีมีลักษณะขอใดขอหนึ่งดังนี้ 

(1) โครงการวิจัยท่ีไดรับการพิจารณาครั้งแรก (initial review) โดยพิจารณาแบบ

เรงดวน (expedited review)  

(2) โครงการวิจัยท่ีไดรับการพิจารณาครั้งแรก (initial review) โดยพิจารณาแบบ

เต็มคณะ (full board review) ซ่ึงมีลักษณะขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้ 

• โครงการวิจัยท่ีปดรับผูเขารวมวิจัยใหมอยางถาวรแลว และผูเขารวมวิจัย

ท ั ้ งหมดท ี ่ ได ร ับเข ามาในโครงการว ิจ ัยได ร ับ research-related 

intervention ครบถวนสมบูรณแลว และกระบวนการวิจัยที่เหลือเปน

เพียงการติดตามผูเขารวมวิจัยระยะยาวเทานั้น 

• ยังไมมีผูเขารวมวิจัยท่ีรับเขามาในโครงการวิจัย และไมพบความเสี่ยงใหม 

• กระบวนการวิจัยท่ีเหลือเปนเพียงการวิเคราะหขอมูลเทานั้น 

5.2.3.4 เจาหนาที่สงแบบทบทวนใหเลขานุการหรือกรรมการที่ไดรับมอบหมาย พรอมแนบ

แบบรายงานการเบี่ยงเบน/ฝาฝน/การไมปฏิบัติตามขอกำหนด กรณีผูวิจัยสง

รายงานความกาวหนาและตออายุการรับรองโครงการวิจัยชากวากำหนด พรอม

แจงเวลาท่ีใหสงแบบทบทวนกลับมาท่ีฝายฯ 

5.2.3.5 เลขาน ุการหร ือกรรมการท ี ่ ได ร ับมอบหมายทบทวน/พ ิจารณารายงาน

ความกาวหนาและตออายุการรบัรองโครงการวิจัย ในประเด็นตอไปนี้ 

(1) จำนวนผูเขารวมวิจัยที่เขารวมโครงการวิจัย/ยังอยูในระหวางการศึกษา/

สิ้นสุดการศึกษา/ถอนตัวจากการศึกษา 

(2) การดำเนินการวิจัยเปนไปตามโครงการวิจัยท่ีคณะกรรมการฯ รับรองหรือไม 

(3) ผูวิจัยไดใชเอกสารคำชี้แจงผูเขารวมวิจัยท่ีคณะกรรมการฯ รับรองหรือไม 

(4) การลงนามของผู  เข าร วมวิจัยรายแรกเกิดขึ ้นภายหลังการรับรองของ

คณะกรรมการฯ หรือไม 

(5) มีขอมูลใหมที่อาจมีผลกระทบตอความเสี่ยงของผูเขารวมวิจัยเพิ่มขึ้นจากเดิม
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หรือไม หรือตองมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบวิธีวิจัยหรือไม 

(6) มีความเห็นเชิงลบหรือปญหาของชุมชนตอโครงการวิจัยหรือไม 

5.2.3.6 กรรมการผูทบทวนลงความเห็นในแบบทบทวนตอเนื่องของโครงการวิจัยที่ผาน

การรับรอง (AF 09-05)  

5.2.3.7 กรณีการรายงานความกาวหนาและตออายุการรับรองโครงการวิจัย เขาขายการ

พิจารณาแบบเรงดวน และเลขานุการหรือกรรมการผูทบทวนใหการรับรอง ให

เลขานุการแจงผลการรับรองกอนการประชุม เพ่ือใหท่ีประชุมรับทราบ  

5.2.3.8 กรณีการรายงานความกาวหนาและตออายุการรับรองโครงการวิจัย และผูทบทวน

เห็นสมควรให พิจารณารวมกันในคณะกรรมการฯ เต็มชุด ใหเจาหนาท่ีบรรจุวาระ

นำเขาท่ีประชุมคณะกรรมการฯ 

5.2.3.9 เลขานุการนำเสนอรายงานความกาวหนาและตออายุการรับรองโครงการวิจัยในท่ี

ประชุม 

5.2.3.10 คณะกรรมการฯ ใหความเห็นขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้ 

(1) รับรอง 

ก. รับรองโครงการวิจัยตออีก 1 ป และรายงานความกาวหนาตามกำหนดเดิม 

ข. รับรองโครงการวิจัยตออีก 1 ป แตเปลี่ยนแปลงความถี่ในการรายงาน

ความกาวหนา 

(2) ปรับปรุงแกไขเพ่ือรบัรอง 

(3) ขอขอมูลเพิ่มเติมเพื่อนำเขาพิจารณาใหม โดยใหผูวิจัยปฏิบัติขอใดขอหนึ่ง

ดังนี้ 

ก. ระงับการรับผู เขารวมวิจัยใหมชั ่วคราว จนกวาผู ว ิจ ัยไดแกไขตาม

ขอเสนอแนะ 

ข. ระงับการดำเนินการวิจัยชั่วคราว จนกวาผูวิจัยไดแกไขตามขอเสนอแนะ 

ค. ระงับการดำเนินการวิจัยชั่วคราว จนกวาคณะกรรมการฯ จะไดพิจารณา

ผลการตรวจเยี่ยม 

(4) ไมรับรอง 

5.2.3.11 ในกรณีที ่ผ ู ว ิจ ัยส งรายงานภายใน 30 วันกอนครบกำหนดหมดอายุ คณะ

กรรมการฯ พิจารณารับรอง โดยคงวันหมดอายุการรับรองเปน 1 ป จากวัน

132



 คณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนนุจริยธรรมการวิจัยในมนษุย 

ของสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

National Science and Technology Development Agency - 

Institutional Review Board (NSTDA-IRB) 

NSTDA-IRB SOP 

09/01.0 

บทท่ี 9 การประเมินตอเนื่องของโครงการวิจัยท่ีผานการรับรอง 

Continuing Review of Previously Approved Protocol 

หนา 12 ของ 18 หนา 

  
 

 

 

 

•  

 

 

หมดอายุเดิม (ครั้งกอน)  

5.2.3.12 ในกรณีที่ผูวิจัยสงรายงานการตออายุเร็วกวา 30 วันกอนครบกำหนดหมดอายุ 

หรือลาชากวาวันครบกำหนดหมดอายุแตไมเกิน 45 วัน คณะกรรมการฯ พิจารณา

รับรอง โดยกำหนดวันหมดอายุใหมเปนเวลาไมเกิน 1 ป จากวันท่ีท่ีประชุมใหการ

รับรอง  

5.2.3.13 เลขานุการหรือเจาหนาท่ีแจงผลแกผูวิจัย 

5.2.4 การพิจารณาเพื่อทบทวนการรายงานการดำเนินการที่เบี่ยงเบน/ฝาฝน/การไมปฏิบัติตาม

ขอกำหนด (protocol deviation/violation/non-compliance report) 

5.2.4.1 ผูวิจัยจะตองรายงานใหคณะกรรมการฯ รับทราบภายใน 7 วันปฏิทิน หลังจากท่ี

ตรวจพบ โดยใชแบบรายงานการดำเนินการที่เบี่ยงเบน/ฝาฝน/การไมปฏิบัติตาม

ขอกำหนด (AF 09-03) 

5.2.4.2 หากเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารท่ีเก่ียวของกับรายงานความกาวหนา และพบการ

ไมปฏิบัติตามขอกำหนดของแนวปฏิบัติมาตรฐานการวิจัยที่ดีทางคลินิก (ICH 

GCP) ใหแจงผู วิจัยเพื่อจัดทำรายงานการไมปฏิบัติตามขอกำหนด โดยใชแบบ

รายงานการดำเนินการที่เบี่ยงเบน/ฝาฝน/การไมปฏิบัติตามขอกำหนด (AF 09-

03) ภายใน 7 วันปฏิทิน และบันทึกวันท่ีแจงผูวิจัยไว  

5.2.4.3 รายงานการดำเนินงานวิจัยที่เบี่ยงเบน/ฝาฝน/การไมปฏิบัติตามขอกำหนดทุก

ประเภท ใหเขาพิจารณาแบบเต็มคณะ  

5.2.4.4 การทบทวนรายงานการเบี่ยงเบน/ฝาฝน/ไมปฏิบัติตามโครงการวิจัย 

(1) เจาหนาที่ลงขอมูลประวัติจำนวนครั้งการเบี่ยงเบน/ฝาฝน/ไมปฏิบัติตาม

ขอกำหนดของผูวิจัยในแบบทบทวนตอเนื ่องของโครงการวิจัยที่ผานการ

รับรอง (AF 09-05)   

(2) สงแบบทบทวนใหกรรมการที่ไดรับมอบหมาย พรอมแจงเวลาที่ใหสงแบบ

ทบทวนกลับมาท่ีฝายฯ  

5.2.4.5 กรรมการผูทบทวนลงความเห็นในแบบทบทวนตอเนื่องของโครงการวิจัยที่ผาน

การรับรอง (AF 09-05)  

5.2.4.6 เจาหนาท่ีบรรจุวาระนำเขาท่ีประชุมคณะกรรมการฯ 

5.2.4.7 เลขานุการรายงานใหแกท่ีประชุม 
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•  

 

 

5.2.4.8 คณะกรรมการฯ พิจารณาใหความเห็นขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้ 

(1) ไมจำเปนตองดำเนินการใดๆ เพ่ิมเติม (no further action required) 

(2) ขอขอมูลเพ่ิมเติม (request information) 

(3) ขอใหดำเนินการเพ่ิมเติม (recommend further action) 

5.2.4.9 เลขานุการหรือเจาหนาท่ีแจงผลแกผูวิจัย 

5.2.5 การพิจารณาเพื่อทบทวนการรายงานเหตุการณไมพึงประสงครายแรง (serious adverse 

event report; SAE report) 

5.2.5.1 การรายงานเหตุการณไมพึงประสงครายแรง  

(1) ในกรณีท่ีผูเขารวมวิจัยเสียชีวิต หรือเปนอันตรายคุกคามชีวิตผูเขารวมวิจัย 

ผูวิจัยหลักตองรายงานตอผูบังคับบัญชาหรือหนวยงาน ทันทีหรือภายใน 3 

ชั่วโมง และรายงานตอคณะกรรมการฯ ทันทีหรือภายใน 24 ชั่วโมง หลัง

ผูวิจัยหลักรับทราบเหตุการณ โดยใชแบบรายงานเหตุการณไมพึงประสงค

รายแรง (AF 09-04) และรายงานตอเนื่องทุก 7 วัน จนกวาผูเขารวมวิจัยพน

จากภาวะอันตรายคุกคามตอชีวิต 

(2) ในกรณีที่ไมถึงกับทำใหผูเขารวมวิจัยเสียชีวิต หรือเปนอันตรายคุกคามชีวิต

ผูเขารวมวิจัย ผูวิจัยหลักรายงานตอคณะกรรมการฯ ภายใน 7 วันปฏิทิน 

หลังผู ว ิจ ัยหลักรับทราบเหตุการณ โดยใชแบบรายงานเหตุการณไมพึง

ประสงครายแรง (AF 09-04) และรายงานตอเนื่องทุก 7 วัน จนกวาผูเขารวม

วิจัยจะออกจากโรงพยาบาล 

5.2.5.2 การทบทวนการรายงานเหตุการณไมพึงประสงครายแรง 

(1) เจาหนาที่ลงขอมูลประวัติจำนวนครั้งการรายงานเหตุการณไมพึงประสงค

รายแรงในแบบทบทวนตอเนื่องของโครงการวิจัยท่ีผานการรับรอง (AF 09-05) 

(2) สงแบบทบทวนใหกรรมการที่ไดรับมอบหมาย โดยอาจเปนกรรมการที่ไดรับ

มอบหมายในการทบทวนครั้งแรก (initial review) กรณีท่ีกรรมการผูทบทวน

ทานเดิมไมสะดวก เลขานุการจะเปนผูพิจารณามอบหมายกรรมการทานอ่ืนท่ี

เหมาะสมใหเปนผูทบทวน พรอมแนบแบบรายงานการเบี่ยงเบน/ฝาฝน/การ

ไมปฏิบัติตามขอกำหนด กรณีผู ว ิจัยสงรายงานเหตุการณไมพึงประสงค

รายแรงชากวากำหนด พรอมแจงเวลาท่ีใหสงแบบทบทวนกลับมาท่ีฝายฯ  
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5.2.5.3 กรรมการผูทบทวนลงความเห็นในแบบทบทวนตอเนื่องของโครงการวิจัยที่ผาน

การรับรอง (AF 09-05) 

5.2.5.4 รายงานเหตุการณไมพึงประสงครายแรงทุกประเภทจะพิจารณาตัดสินในท่ีประชุม

คณะกรรมการฯ 

5.2.5.5 เจาหนาท่ีบรรจุวาระนำเขาท่ีประชุมคณะกรรมการฯ 

5.2.5.6 เลขานุการรายงานใหแกท่ีประชุม 

5.2.5.7 คณะกรรมการฯ พิจารณาใหความเห็นขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้ 

(1) ไมจำเปนตองดำเนินการใดๆ เพ่ิมเติม (no further action required) 

(2) ขอขอมูลเพ่ิมเติม (request information) 

(3) ขอใหดำเนินการเพ่ิมเติม (recommend further action) 

5.2.5.8 เลขานุการหรือเจาหนาท่ีแจงผลแกผูวิจัย 

5.2.6 การพิจารณาเพ ื ่อทบทวนการรายงานการย ุต ิหร ือแจ งป ดโครงการว ิจ ัย (study 

termination/final report) 

5.2.6.1 เมื่อผูวิจัยดำเนินการวิจัยเสร็จสิ้นหรือยุติการวิจัยดวยเหตุใดๆ จะตองมีหนังสือ

แจงปดโครงการวิจัยนั้นและรายงานผลการดำเนินการวิจัยใหคณะกรรมการฯ 

รับทราบ ตามแบบรายงานผลการดำเนินงานวิจัย แจงปดโครงการ หรือขอตออายุ

หนังสือรับรอง (AF 09-02) 

5.2.6.2 รายงานการยุติโครงการวิจัยกอนกำหนดใหเขาพิจารณาแบบเต็มคณะ 

5.2.6.3 รายงานแจงปดโครงการวิจัยใหพิจารณาแบบเรงดวนได โดยเลขานุการหรือ

เจาหนาท่ีเปนผูคัดกรอง แตสามารถเสนอใหรับการพิจารณาแบบเต็มคณะได หาก

เห็นวามีประเด็นท่ีตองพิจารณาโดยคณะกรรมการฯ  

5.2.6.4 เลขานุการหรือกรรมการที่ไดรับมอบหมายทบทวน/พิจารณาการยุติหรือแจงปด

โครงการวิจัย ในประเด็นตอไปนี้ 

(1) จำนวนผูเขารวมวิจัยท่ีเขารวมในโครงการวิจัยเปนไปตามท่ีวางแผนไวหรือไม 

(2) การดำเนินงานของผูวิจัยปฏิบัติเปนไปตามโครงการวิจัยท่ีคณะกรรมการฯ  

รับรองหรือไม 

(3) ผลการศึกษาเบื้องตนไดขอสรุปอยางไร 

(4) ขอมูลและผลท่ีเกิดจากโครงการวิจัยมีประโยชนอยางไรบาง 

135



 คณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนนุจริยธรรมการวิจัยในมนษุย 

ของสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

National Science and Technology Development Agency - 

Institutional Review Board (NSTDA-IRB) 

NSTDA-IRB SOP 

09/01.0 

บทท่ี 9 การประเมินตอเนื่องของโครงการวิจัยท่ีผานการรับรอง 

Continuing Review of Previously Approved Protocol 

หนา 15 ของ 18 หนา 
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(5) มีแผนท่ีจะดำเนินการวิจัยเพ่ือตอยอดจากโครงการวิจัยนี้หรือไมอยางไร 

(6) ปญหาและอุปสรรคของการวิจัย 

5.2.6.5 กรรมการผูทบทวนลงความเห็นในแบบทบทวนตอเนื่องของโครงการวิจัยที่ผาน

การรับรอง (AF 09-05) 

5.2.6.6 กรณีการรายงานแจงปดโครงการวิจัย เขาขายการพิจารณาแบบเรงดวน และ

เลขานุการหรือกรรมการผูทบทวนใหการรับรอง ใหเลขานุการแจงผลการรับรอง

กอนการประชุม เพ่ือใหท่ีประชุมรับทราบ 

5.2.6.7 เจาหนาท่ีบรรจุวาระนำเขาท่ีประชุมคณะกรรมการฯ  

5.2.6.8 เลขานุการนำเสนอรายงานการยุติหรือแจงปดโครงการวิจัยในท่ีประชุม 

5.2.6.9 คณะกรรมการฯ ใหความเห็นขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้ 

(1) รับรอง (approve) 

(2) ขอขอมูลเพ่ิมเติม (request information) 

(3) ขอใหดำเนินการเพ่ิมเติม (recommend further action) 

5.3 การแจงผลการพิจารณา   

5.3.1 กรณีรับรอง ใหดำเนินการตามขอ 5.4 ตอไป 

5.3.2 กรณีขอใหผูวิจัยแกไข หรือใหชี้แจงเพิ่มเติม หรือขอใหดำเนินการเพิ่มเติม เจาหนาที่ทำ

หนังสือแจงผลการพิจารณา โดยประธานกรรมการหรือเลขานุการเปนผูลงนาม ใหผูวิจัย 

ภายใน 7 วันทำการ 

5.3.3 กรณีขอใหแจงหัวหนาหนวยงาน/ผู บังคับบัญชา เจาหนาท่ีนำสงหนังสือถึงหัวหนา

หนวยงาน/ผูบังคับบัญชาตนสังกัดของผูวิจัย พรอมสำเนาหนังสือแจงผลการพิจารณา โดย

ประธานกรรมการหรือเลขานุการเปนผูลงนาม ภายใน 7 วันทำการ 

5.4 การเก็บเอกสาร 

เจาหนาท่ีทำสำเนาหนังสือแจงผล/หนังสือรับรองท่ีลงนามแลว และฉบบัอิเล็กทรอนิกส เก็บในแฟม

โครงการและฐานขอมูล สำหรับโครงการวิจัยที่รอติดตามการตอบกลับจากผูวิจัย ดำเนินการตาม

วิธีดำเนินการมาตรฐาน NSTDA-IRB SOP 13/01.0 
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6. นิยามศัพท 

คำศัพท ความหมาย 

เหตุการณไมพึงประสงค  

(Adverse Event, AE) 

เหตุการณไมพึงประสงคทางการแพทยใดๆ ที ่เกิดขึ ้นกับ

ผูปวยหรือผูเขารวมวิจัย ซึ่งรวมถึงอาการแสดงที่ผิดปกติ 

(เชน ผลการตรวจรางกายหรือผลตรวจทางหองปฏิบัติการ

ผิดปกติ) อาการ เหตุการณทางคลินิก หรือภาวะเจ็บปวย ท่ี

เกิดขึ้นขณะท่ีผูเขารวมวิจัยอยูระหวางการวิจัย ทั้งนี้ไมวา

เหตุการณนั้นสัมพันธกับการท่ีผูเขารวมวิจัยอยูในระหวาง

การวิจัยหรือไม เหตุการณไมพึงประสงคเปนสิ ่งชี ้ใหเห็น

อันตรายทางคลินิก รางกายและจิตใจ เหตุการณไมพึง

ประสงคสวนใหญพบในการวิจัยทางชีวเวชศาสตร แมวาบาง

โอกาสก็พบไดในบริบทของการวิจัยทางสังคมศาสตรและ

พฤติกรรมศาสตร 

เหตุการณไมพึงประสงคชนิดรายแรง 

(Serious Adverse Events, SAEs) 

เหตุการณไมพึงประสงคใดๆ ทางการแพทยที่เกิดขึ้นเม่ือ

ไดรับยาหรือใชเครื ่องมือแพทย หรือกระบวนการวินิจฉัย

หรือการรักษาแลวทำให 

• เสียชีวิต 

• เปนอันตรายคุกคามตอชีวิต 

• ต องเข าพ ักร ักษาต ัวในโรงพยาบาลหร ือต องอยู

โรงพยาบาลนานข้ึน 

• เกิดความพิการ/ทุพพลภาพท่ีสำคัญอยางถาวร 

• เกิดความพิการ/ความผิดปกติแตกำเนิด 

เหตุการณที่สงสัยวาจะเปนเหตุการณไม

พึงประสงคชนิดรายแรงและไมคาดคิด  

(Suspected Unexpected Serious 

Adverse Reactions, SUSARs) 

เหตุการณไมพึงประสงคชนิดรายแรง ซึ่งไมเคยทราบหรือ

คาดคิดมากอนและไมเคยระบุในโครงการวิจัยหรือคู มือ

ผูวิจัย อันเปนผลมาจาก  

• กระบวนการ/หัตถการ/ปฏิสัมพันธท่ีใชในการวิจัย  

• การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลที ่บงชี ้ตนตัวไดใน

โครงการวิจัย 

137



 คณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนนุจริยธรรมการวิจัยในมนษุย 
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NSTDA-IRB SOP 

09/01.0 

บทท่ี 9 การประเมินตอเนื่องของโครงการวิจัยท่ีผานการรับรอง 

Continuing Review of Previously Approved Protocol 

หนา 17 ของ 18 หนา 

  
 

 

 

 

•  

 

 

คำศัพท ความหมาย 

• โรค ความผิดปกติ หรือภาวะเจ็บปวยของผูเขารวมวิจัย

ท่ีเปนอยู และ/หรือ 

• กรณีอื่นๆ ที่ไมเกี ่ยวของกับการวิจัย หรือ โรค/ความ

ผิดปกติ/สภาวะท่ีผูเขารวมวิจัยเปนอยู  

การขอปรับปรุง/แกไขโครงการวิจัย 

(Protocol Amendment) 

โครงการวิจัยท่ีมีการแกไขหลังการรับรอง 

การดำ เน ิ น ก ารท ี ่ เ บ ี ่ ย ง เบ นจ าก

โครงการวิจัย  

(Protocol Deviation) 

การดำเนินการวิจ ัยที ่ผ ิดพลาดจากขั ้นตอนที ่ระบุไว ใน

โครงการวิจัย และกอใหเกิดความเสียหายตอผูเขารวมวิจัย

หรือขอมูลผลการวิจัยเพียงเล็กนอย 

ก า ร ฝ  า ฝ  น ร ะ เ บ ี ย บ ป ฏ ิ บ ั ต ิ ข อ ง

โครงการวิจัย  

(Protocol Violation) 

การดำเนินการวิจัยที่มีความผิดพลาดมาก หรือการจงใจฝา

ฝน การบิดเบือนหรือละเลยไมกระทำตามขั้นตอนที่ระบุไว

ในโครงการวิจัย และกอใหเกิดความเสียหายตอผูเขารวม

วิจัยหรือขอมูลผลการวิจัยอยางรายแรง 

การไมปฏิบัติตามขอกำหนด 

(Non-compliance) 

การกระทำใดๆ ก็ตามที่ไมเปนไปตามระเบียบของสถาบัน

หรือแนวปฏิบัติมาตรฐานสากล 

 

7. เอกสารอางอิง 

6.1 International Conference on Harmonization, Good Clinical Practice Guideline (ICH 

GCP 2016) และ ICH GCP 1996 ฉบับภาษาไทย (ปรับปรงุใหม พ.ศ. 2552) แปลโดยกองควบคุม

ยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 

6.2 แนวทางจริยธรรมการทำวิจัยในคนในประเทศไทย ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย 

พ.ศ. 2550 

6.3 Achieving Guidance in Clinical Trial Safety Information among Stakeholder. Forum 

for Ethical Review Committee in Thailand (FERCIT), June 2011. 

 

8. ภาคผนวก 

AF 09-01 แบบฟอรมการขอปรับเปลีย่นโครงการวิจัยท่ีไดรับการรับรองแลว  
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ของสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

National Science and Technology Development Agency - 

Institutional Review Board (NSTDA-IRB) 

NSTDA-IRB SOP 

09/01.0 

บทท่ี 9 การประเมินตอเนื่องของโครงการวิจัยท่ีผานการรับรอง 

Continuing Review of Previously Approved Protocol 

หนา 18 ของ 18 หนา 

  
 

 

 

 

•  

 

 

AF 09-02  แบบรายงานผลการดำเนินงานวิจัย แจงปดโครงการ หรือขอตออายุหนังสือรับรอง 

AF 09-03  แบบรายงานการเบี่ยงเบน/ฝาฝน/การไมปฏิบัติตามขอกำหนด  

AF 09-04  แบบรายงานเหตุการณไมพึงประสงครายแรง  

AF 09-05  แบบทบทวนตอเนื่องของโครงการวิจัยท่ีผานการรับรอง  

AF 09-06  หนังสือแจงผลพิจารณา การขอปรับเปลี่ยนโครงการวิจัยท่ีไดรับการรับรองแลว 

AF 09-07  หนังสือแจงผลพิจารณา รายงานความกาวหนาของโครงการวิจัย  

AF 09-08  หนังสือแจงผลพิจารณา รายงานการยุติหรือแจงปดโครงการวิจัย  

AF 09-09  หนังสือแจงผลพิจารณา รายงานการเบี่ยงเบน/ฝาฝน/การไมปฏิบัติตามขอกำหนด  

AF 09-10  หนังสือแจงผลพิจารณา รายงานเหตุการณไมพึงประสงครายแรง  

 

9. ประวัติการแกไข 

ผูจัดทำ ฉบับท่ี วันท่ี แสดงการแกไขหลัก 
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National Science and Technology Development Agency - 

Institutional Review Board (NSTDA-IRB) 

NSTDA-IRB SOP 

10/01.0 

บทท่ี 10 การตรวจเย่ียม  

Site Monitoring Visit 

หนา 2 ของ 10 หนา 

  
 

 

 

 

•  

 

 

สารบัญ 

ลำดับเรื่อง เรื่อง หนา 

1 วัตถุประสงค 3 

2 ขอบเขต 3 

3 ความรับผิดชอบ 3 

4 ข้ันตอนการปฏิบัติและผูรับผิดชอบ 3 

5 หลักการปฏิบัติ 4 

5.1 การคัดเลือกโครงการวิจัย 4 

5.2 การเตรียมการกอนการตรวจเยี่ยม 5 

5.3 การตรวจเยี่ยม 6 

5.4 การสรุปผลการตรวจเยี่ยมและขอเสนอแนะ 8 

5.5 การพิจารณาในท่ีประชุมคณะกรรมการฯ 8 

5.6 การแจงผลการพิจารณาแกผูวิจัยหลักหรือผูบังคับบัญชาของผูวิจัยหลัก 8 

5.7 การเก็บรายงานการตรวจเยี่ยม 8 

6 นิยามศัพท 9 

7 เอกสารอางอิง 9 

8 ภาคผนวก 9 

9 ประวัติการแกไข 10 
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ของสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

National Science and Technology Development Agency - 

Institutional Review Board (NSTDA-IRB) 

NSTDA-IRB SOP 

10/01.0 

บทท่ี 10 การตรวจเย่ียม  

Site Monitoring Visit 

หนา 3 ของ 10 หนา 

  
 

 

 

 

•  

 

 

1. วัตถุประสงค 

1.1 เพื่อพิทักษซึ่งสิทธิ ความปลอดภัย และความเปนอยูที่ดีของผูเขารวมวิจัย (ICH GCP 5.18.1) และ

ชุมชนท่ีเขารวมในโครงการวิจัย 

1.2 เพื่อใหการทำวิจัยเปนไปตามแผนการวิจัยที่วางไว และเปนไปตามหลักการปฏิบัติการวิจัยทาง

คลินิกที่ดีของ International Conference on Harmonization (ICH) Good Clinical Practice 

(GCP) Guideline 

1.3 เพ่ือใหไดผลการวิจัยท่ีมีความถูกตองนาเชื่อถือ 

 

2. ขอบเขต 

วิธีดำเนินการมาตรฐานครอบคลมุถึงการตรวจเยี่ยมเพ่ือกำกับดูแลระบบ สถานท่ี ทรัพยากร สนับสนุนการ 

วิจัยภายในหนวยงาน และตามที่ระบุไวในโครงการวิจัยที่ไดรับการพิจารณาใหการรับรองจากคณะกรรมการ

พัฒนาสงเสริมและสนับสนุนจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แหงชาติ  

 

3. ความรับผิดชอบ 

กรรมการที่ไดรับมอบหมายจากประธานกรรมการ ใหทำหนาท่ีเปนผูตรวจเยี่ยม เพื่อกำกับดูแลผูวิจัย 

ระบบ สถานที่ ทรัพยากรสนับสนุนการวิจัย ของโครงการวิจัยที่ไดรับการพิจารณาใหการรับรองจากคณะ

กรรมการฯ 
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ของสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

National Science and Technology Development Agency - 

Institutional Review Board (NSTDA-IRB) 

NSTDA-IRB SOP 

10/01.0 

บทท่ี 10 การตรวจเย่ียม  

Site Monitoring Visit 

หนา 4 ของ 10 หนา 

  
 

 

 

 

•  

 

 

4. ข้ันตอนการปฏิบัติและผูรับผิดขอบ 

ข้ันตอน การปฏิบัต ิ ผูรับผิดชอบ 

1 การคัดเลือกโครงการวิจัย ประธานกรรมการ/คณะกรรมการฯ  

2 การเตรียมการกอนการตรวจเยี่ยม เจาหนาท่ี 

3 การตรวจเยี่ยม กรรมการท่ีไดรับมอบหมาย 

4 การสรุปผลการตรวจเยี่ยมและขอเสนอแนะ กรรมการท่ีไดรับมอบหมาย 

5 การพิจารณาในท่ีประชุมคณะกรรมการฯ กรรมการท่ีไดรับมอบหมาย 

6 การแจงผลการพิจารณาแกผูวิจัยหลักหรือ

ผูบังคับบัญชาของผูวิจัยหลัก 

เลขานุการ/เจาหนาท่ี 

7 การเก็บรายงานการตรวจเยี่ยม เจาหนาท่ี 

 

5. หลักการปฏิบัติ 

5.1 การคัดเลือกโครงการวิจัย 

5.1.1 โครงการวิจัยที่จะตรวจเยี่ยมเพื่อกำกับดูแลการวิจัย (Routine Site Monitoring) อยาง

นอยปละ 1 โครงการ เพื่อเปนการปองกันไมใหเกิดปญหาดานจริยธรรมการวิจัยขึ้นใน

ระหวางการดำเนินการวิจัยจนสิ้นสุดโครงการวิจัย ไดแก โครงการวิจัยเขาขายที่มีความ

เสี่ยงสูงขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

(1) โครงการวิจัยที่มีความเสี่ยงสูงและ/หรือมีกระบวนการวิจัยที่ยุ งยากซับซอน เชน 

โครงการที่ทำการทดสอบผลิตภัณฑในมนุษยเปนครั้งแรก (First in Human trial) 

เปนตน 

(2) ผูวิจัยหลัก/หนวยวิจัยที่มีโครงการวิจัยจำนวนมาก ซึ่งอาจมีปญหาดานการบริหาร

จัดการ 

(3) โครงการวิจัยที ่เปนที ่สนใจตอสาธารณชน หรืออาจมีผลกระทบตอชุมชนอยาง

กวางขวาง 

5.1.2 โครงการวิจัยท่ีจะตรวจเยี่ยมเพ่ือหาสาเหตุ (For Cause Site Visiting) ไดแก โครงการวิจัย

เขาขายขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

(1) มีรายงานเหตุการณไมพึงประสงคชนิดรายแรงที่ไมคาดคิดมากอน (unexpected) 

และ/หรือที ่อาจเกี ่ยวของ (possibly related) หรือ นาจะเกี ่ยวของ (probably 
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National Science and Technology Development Agency - 

Institutional Review Board (NSTDA-IRB) 

NSTDA-IRB SOP 

10/01.0 

บทท่ี 10 การตรวจเย่ียม  

Site Monitoring Visit 

หนา 5 ของ 10 หนา 

  
 

 

 

 

•  

 

 

related) หรือเก่ียวของแนนอนกับการวิจัย (definitely related) ท่ีเกิดข้ึนในสถาบัน 

(2) มีการเบี่ยงเบนหรือสงสัยวามีการเบี่ยงเบนวิธีดำเนินการวิจัยจากโครงการวิจัยที่ไดรับ

การพิจารณารับรองฉบับลาสุด 

(3) มีขอมูลท่ีระบุหรือสงสัยวาวิธีดำเนินการวิจัยไมเปนไปตามหลักการปฏิบัติการวิจัยทาง

คลินิกท่ีดีของ International conference on harmonization (ICH) good clinical 

practice (GCP) หรือ ICH GCP 

(4) มีกรณีรองเรียนจากผู เขารวมการวิจัย มายังคณะกรรมการฯ หรือฝายสงเสริม

จริยธรรมการวิจัย สวทช. ผานชองทางไปรษณีย โทรศัพท จดหมายอิเล็กทรอนิกส 

หรือระบบออนไลนของ สวทช. ท่ีเก่ียวของ 

5.2 การเตรียมการกอนการตรวจเย่ียม  

5.2.1 เจาหนาท่ีประสานกับผูวิจัยแจงใหทราบวาจะมีการตรวจเยี่ยม โดยนัดหมายวันที่และเวลา

ท่ีจะตรวจเยี่ยม  

5.2.2 เจาหนาที่นำสงหนังสือแจงผูวิจัยขอตรวจเยี่ยมโครงการวิจัย (AF 10-03) รวมถึงนำสง

หนังสือแจงผูบังคับบัญชาของผูวิจัยขอตรวจเยี่ยมโครงการวิจัย (AF 10-04) พรอมทั้งระบุ

วันที่และเวลาที่จะตรวจเยี่ยม เพื่อใหทราบวาจะมีการตรวจเยี่ยมเพื่อกำกับดูแลการวิจัย 

และเพ่ือใหผูวิจัยจัดเตรียมเอกสารท่ีจะรับการตรวจเยี่ยมและอ่ืนๆ กอนวันตรวจเยี่ยมอยาง

นอย 2 สัปดาห 

5.2.3 กรรมการที ่ ได ร ับมอบหมายใหเป นผูตรวจเยี ่ยม ต องมีจำนวนอยางน อย 3 ทาน 

ประกอบดวยกรรมการท่ีเปนผูเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวของกับการวิจัยนั้นอยางนอย 2 

ทาน กรรมการผูทบทวนโครงการวิจัย หรือรายงานเหตุการณไมพึงประสงครายแรง หรือ

เอกสารท่ีเก่ียวของของโครงการวิจัยนั้นๆ อยางนอย 1 ทาน 

5.2.4 กรณีที่เปนโครงการวิจัยซึ่งผูทำหนาที่ประธานกรรมการหรือเลขานุการเปนผูวิจัยหลักหรือ

ผูวิจัยรวม ใหกรรมการผูทบทวนโครงการวิจัยทานที่ 1 หรือ ทานที่ 2 ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานกรรมการหรือเลขานุการ แลวแตกรณี 

5.2.5 เตรียมเอกสารที่จะใชในการทบทวนในระหวางการตรวจเยี่ยมตามแบบทบทวนการตรวจ

เยี่ยมเพื่อกำกับดูแลการวิจัย (AF 10-01) และแบบสรุปรายงานผลการตรวจเยี่ยมเพ่ือ

กำกับดูแลการวิจัย (AF 10-02)  

5.2.6 ในกรณีมีความจำเปน ตรวจเยี่ยมผานทางออนไลนได ซึ่งตองมีการตรวจเยี่ยม ณ สถานท่ี
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•  

 

 

จริงในภายหลังอีกครั้ง 

5.3 การตรวจเย่ียม   

5.3.1 กรรมการท่ีไดรับมอบหมายใหเปนผูตรวจเยี่ยมประชุมเพ่ือวางแผนกอนการตรวจเยี่ยม 

5.3.2 กรรมการท่ีไดรับมอบหมายใหเปนผูตรวจเยี่ยมประชุมรวมกับผูวิจัยหลักและคณะ เพ่ือแจง

วัตถุประสงคของการตรวจเยี่ยม และผูวิจัยหลักบรรยายสรุปภาพรวมของโครงการวิจัย 

(opening meeting) 

5.3.3 เอกสารท่ีกรรมการตรวจเยี่ยมตองทบทวน ไดแก 

(1) โครงการวิจัยฉบับแรก และโครงการวิจัยฉบับที่มีการแกไขเพิ่มเติม ซึ่งไดรับการ

พิจารณารับรองจากคณะกรรมการฯ 

(2) หนังสือรับรองจากคณะกรรมการฯ  

(3) เอกสารชี้แจงขอมูลสำหรับผูเขารวมวิจัย และหนังสือแสดงความยินยอมเขารวมการวิจัย  

(4) ทะเบียนรายชื่อของผูเขารวมวิจัย 

(5) แบบบันทึกขอมูลของผูเขารวมวิจัย  

(6) แบบวิเคราะหขอมูลทางสถิติ และ ฐานขอมูลทางสถิติ (ถามี) 

(7) คูมือผูวิจัยฉบับลาสุด (investigator’s brochure) (ถามี) 

(8) เอกสารแสดงการขนสงผลิตภัณฑและสารท่ีใชในการวิจัย (ถามี) 

(9) เอกสารแสดงการควบคุมปริมาณการรับจายผลิตภัณฑและสารท่ีใชในการวิจัย (ถามี) 

(10) บันทึกการเก็บตัวอยางของเหลวหรือเนื้อเยื่อรางกาย (ถามี) 

(11) สำเนารายงานความกาวหนาของโครงการวิจัยท่ีสงใหคณะกรรมการฯ พิจารณา (ถามี) 

(12) รายงานการตรวจเยี ่ยมของคณะกรรมการกำกับดูแลขอมูลและความปลอดภัย 

(DSMB) หรือรายงานการตรวจสอบโครงการวิจัยของผูใหทุน (monitoring report) 

(ถามี) 

(13) รายงานเหตุการณไมพึงประสงครายแรง (ถามี) 

(14) เอกสารเกี่ยวกับผูวิจัยและคณะ ไดแก รายชื่อ ประวัติความรูความชำนาญ (ฉบับลง

นาม) ประวัติการอบรมดานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย พรอมท้ังงานท่ีไดรับมอบหมาย

ในงานวิจัย (Job description)  

5.3.4 รายละเอียดการทบทวนขอมูล มีดังนี้ 

(1) การแสดงความยินยอมเขารวมการวิจัยของผูเขารวมวิจัย 
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• ผูเขารวมวิจัยลงนามในเอกสารฉบับท่ีไดรับการรับรองจากคณะกรรมการฯ 

• ผูเขารวมวิจัยไดรับการพิทักษซึ่งสิทธิและความเปนอยูที่ดีอยางเหมาะสม (จาก

การสังเกตุการณการขอความยินยอม) 

• การรักษาความลับของขอมูล (ICH GCP 5.18.4) มีการเก็บเอกสารขอมูลของ

ผูเขารวมวิจัยอยางเหมาะสม และจำกัดผูท่ีสามารถเขาถึงขอมูล 

• ในบางกรณีอาจสังเกต/สัมภาษณผูรับผิดชอบกระบวนการทางดานการใหขอมูล

และขอความยินยอม 

(2) การบันทึกขอมูล 

• แบบบันทึกขอมูลมีความถูกตอง สมบูรณ และตรงกับเอกสารตนฉบับ (source 

document) 

• การแกไขขอมูลเปนไปตามมาตรฐานการวิจัยและการตรวจสอบท่ีดี  

(3) ประวัติความรูความชำนาญ การฝกอบรม และการมอบหมายงานของผูวิจัยหลักและคณะ 

• ผู ว ิจัยหลักและคณะตองผานการอบรม ICH-GCP มีความรู  ความเขาใจ และ

ปฏิบัติตามข้ันตอนวิธีดำเนินการวิจัยท่ีระบุในโครงการวิจัยอยางเครงครัด 

• ปริมาณงานในโครงการวิจัยไมมากเกินไป เมื่อพิจารณาถึงจำนวนผูเขารวมวิจัยท่ี

ตองรับผิดชอบตอจำนวนผูวิจัยและคณะ 

(4) บันทึกการจัดเก็บ การควบคุม และการทำลายผลิตภัณฑที่ใชในการวิจัย (ICH GCP 

5.18.4) 

• มีการจัดเก็บ การใช การทำลาย และการควบคุมดูแลผลิตภัณฑที่ใชในการวิจัย

ตามท่ีระบุไวในโครงการวิจัยและคูมือผูวิจัย ท่ีไดรับการพิจารณาใหการรับรองจาก

คณะกรรมการฯ 

(5) บันทึกท่ีเก่ียวกับหองปฏิบัติการท่ีใชในการวิจัย (laboratory) (ICH GCP 5.18.4) 

• หองปฏิบัติการที่ใชในการวิจัยมีการตรวจทางหองปฏิบัติการดวยวิธีที่ระบุไวใน

โครงการวิจัยท่ีไดรับการพิจารณาใหการรับรองจากคณะกรรมการฯ 

(6) สถานท่ีวิจัย 

• สถานที ่ม ีความเหมาะสมและเอื ้ออำนวยใหเกิดความปลอดภัยและความ

สะดวกสบายตอผูเขารวมวิจัย 
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5.4 การสรุปผลการตรวจเย่ียมและขอเสนอแนะ 

5.4.1 เมื่อสิ้นสุดการตรวจเยี่ยม กรรมการท่ีไดรับมอบหมายใหเปนผูตรวจเยี่ยมตองสรุปผลการ

ตรวจเยี่ยมและขอเสนอแนะแกผูวิจัยทันที พรอมทั้งเปดโอกาสใหผูวิจัยซักถามหรือให

ขอมูลเพ่ิมเติม (closing meeting) 

5.4.2 เจาหนาท่ีจัดทำรายงานสรปุผลการตรวจเยี่ยมลงในแบบสรุปรายงานผลการตรวจเยี่ยมเพ่ือ

กำกับดูแลการวิจัย (AF 10-02) ใหแลวเสร็จภายใน 7 วันทำการหลังการตรวจเยี่ยม โดย

ประธานกรรมการหรือเลขานุการเปนผูลงนาม  

5.4.3 เจาหนาที่นำสงสำเนาแบบสรุปรายงานผลการตรวจเยี่ยมเพื่อกำกับดูแลการวิจัย (AF 10-

02) 1 ฉบับ ใหผูวิจัยภายใน 1 วันทำการ และเก็บตนฉบับไวในแฟมโครงการ 1 ฉบับ  

5.4.4 ผูวิจัยตรวจสอบและสามารถทวงติงผลการตรวจเยี่ยมเปนลายลักษณอักษรภายใน 7 วันทำ

การ หากไมไดรับการทวงติงหรือตอบกลับจากผูวิจัยใหถือวาผูวิจัยยอมรับผลการตรวจ

เยี่ยม 

5.5 การพิจารณาในท่ีประชุมคณะกรรมการฯ 

5.5.1 ประธานกรรมการหรือเลขานุการ นำเสนอสรุปรายงานการตรวจเยี่ยมเพื่อกำกับดูแลการ

วิจัย พรอมขอทวงติงจากผูวิจัยในท่ีประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งถัดไป 

5.5.2 คณะกรรมการฯ พิจารณาลงมติดังตอไปนี้  

(1) ไมจำเปนตองดำเนินการใดๆ เพ่ิมเติม (no further action required) 

(2) ขอขอมูลเพ่ิมเติม (request information) 

(3) ขอใหดำเนินการเพ่ิมเติม (recommend further action) 

5.6 การแจงผลการพิจารณาแกผูวิจัยหลักหรือผูบังคับบัญชาของผูวิจัยหลัก 

5.6.1 แจงผลการพิจารณาพรอมสงสำเนาแบบสรุปมติการตรวจเยี่ยมเพ่ือกำกับดูแลการวิจัย (AF 

10-05) ใหผูวิจัยหลัก รวมถึงผูบังคับบัญชาของผูวิจัยหลัก ภายใน 7 วันทำการ หลังจาก

การประชุมพิจารณา 

5.6.2 ในกรณีที่มีการระงับโครงการชั่วคราว หรือยกเลิกการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย  

ใหประธานกรรมการแจงผลการติดตามประเมินโครงการวิจัยใหแกผู วิจัยหลัก รวมถึง

ผูบังคับบัญชาของผูวิจัยหลักดวยวาจาโดยเร็ว กอนสงผลการพิจารณาตามขอ 5.6.1  

5.7 การเก็บรายงานการตรวจเย่ียม 

5.7.1 ตนฉบับรายงานการตรวจเยี่ยมใหเก็บไวเปนสวนหนึ่งของเอกสารตนฉบับโครงการวิจัย  
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5.7.2 สำเนารายงานการตรวจเยี่ยมใหเก็บในแฟมของกรรมการท่ีไดรับมอบหมายใหเปนผูตรวจ

เยี่ยม รวมท้ังลงขอมูลในระบบฐานขอมูล 

5.7.3 สำหรับโครงการวิจัยที่รอติดตามการตอบกลับจากผูวิจัย ใหดำเนินการตามวิธีดำเนินการ

มาตรฐาน NSTDA-IRB SOP 13/01.0 

 

6. นิยามศัพท 

คำศัพท ความหมาย 

กรรมการท่ีไดรับมอบหมาย

ใหเปนผูตรวจเยี่ยม 

กรรมการในคณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนุนจริยธรรมการวิจัย

ในมนุษย ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

(สวทช.) ที่ไดรับมอบหมายจากประธานกรรมการ ใหทำหนาที่ตรวจเยี่ยม

เพื่อกำกับดูแลผูวิจัย ระบบ สถานที่ ทรัพยากรสนับสนุนการวิจัยของ

โครงการวิจัยท่ีไดรับการพิจารณาใหการรับรองจากคณะกรรมการฯ 

 

7. เอกสารอางอิง 

7.1 International Conference on Harmonization, Good Clinical Practice Guideline (ICH 

GCP 2016) และ ICH GCP 1996 ฉบับภาษาไทย (ปรับปรงุใหม พ.ศ. 2552) แปลโดยกองควบคุม

ยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 

7.2 แนวทางจริยธรรมการทำวิจัยในคนในประเทศไทย ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ. 2550 

 

8. ภาคผนวก 

AF 10-01  แบบทบทวนการตรวจเยี่ยมเพ่ือกำกับดูแลการวิจัย 

AF 10-02  แบบสรปุรายงานผลการตรวจเยี่ยมเพ่ือกำกับดูแลการวิจัย  

AF 10-03  หนังสือแจงผูวิจัยขอตรวจเยี่ยมเพ่ือกำกับดูแลการวิจัย 

AF 10-04  หนังสือแจงผูบังคับบัญชาของผูวิจัยขอตรวจเยี่ยมเพ่ือกำกับดูแลการวิจัย 

AF 10-05  แบบสรุปมติการตรวจเยี่ยมเพ่ือกำกับดูแลการวิจัย  
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•  

 

 

9. ประวัติการแกไข 

ผูจัดทำ ฉบับท่ี วันท่ี แสดงการแกไขหลัก 
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สารบัญ 

ลำดับเรื่อง เรื่อง หนา 

1 วัตถุประสงค 3 

2 ขอบเขต 3 

3 ความรับผิดชอบ 3 

4 ข้ันตอนการปฏิบัติและผูรับผิดชอบ 4 

5 หลักการปฏิบัติ 4 

5.1 การกำหนดวันประชุม 4 

5.2 การเตรียมระเบียบวาระการประชุม 4 

5.3 การเตรียมประชุมและจัดสงเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมให

กรรมการกอนวันประชุม 
6 

5.4 การดำเนินการประชุม 7 

5.5 การดำเนินการภายหลังการประชุม 10 

5.6 การประชุมเฉพาะกิจ 10 

5.7 การประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 11 

6 เอกสารอางอิง 12 

7 ภาคผนวก 12 

8 ประวัติการแกไข 12 
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1. วัตถุประสงค 

เพื ่อเปนแนวทางในการบริหารจัดการเตรียมระเบียบวาระการประชุม (meeting agenda) การจัด

ประชุม (meeting procedure) และรายงานการประชุม (minutes) ตั้งแตการเตรียม การแจกจาย การ

บันทึก การตรวจสอบ และการเตรียมจดหมายตางๆ ของคณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนุน

จริยธรรมการวิจยัในมนุษย ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

 

2. ขอบเขต 

วิธีดำเนินการมาตรฐานครอบคลุมทุกขัน้ตอนของการบริหารจัดการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการฯ 

ซึ่งแบงออกเปน 4 ขั้นตอน คือ กอนการประชุม ระหวางการประชุม ภายหลังการประชุม และการเขียน

รายงานการประชุม 

 

3. ความรับผิดชอบ 

 เลขานุการและเจาหนาท่ีมีหนาที่จัดองคประชุมและวาระกอนการประชุม นำเสนอขอมูลรายละเอียด

ประกอบวาระการประชุมตอประธานกรรมการ เพื่อพิจารณากำหนดวาระและระยะเวลาการประชุมตาม

ความเหมาะสม  

 ประธานกรรมการมีหนาท่ีดำเนินและควบคุมการประชุมใหเปนไปตามท่ีกำหนด  

 เลขานุการและเจาหนาท่ีมีหนาท่ีนำเสนอรายละเอียดประกอบวาระตอท่ีประชุม เจาหนาท่ีมีหนาท่ีบันทึก

การประชุม และเลขานุการตรวจสอบความถูกตองของมติท่ีประชุมตามวาระในระหวางการประชุม  

 ประธานกรรมการและเลขานุการมีหนาที่ในการควบคุมคุณภาพและความถูกตองของรายงานการประชุม

เม่ือการประชุมสิ้นสุดลง 
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4. ข้ันตอนการปฏิบัติและผูรับผิดขอบ 

ข้ันตอน การปฏิบัต ิ ผูรับผิดชอบ 

1 การกำหนดวันประชุม ประธานกรรมการ/เลขานุการ/เจาหนาท่ี 

2 การเตรียมระเบียบวาระการประชุม เลขานุการ/เจาหนาท่ี 

3 การเตรียมประชุมและจัดสงเอกสารประกอบ

ระเบียบวาระการประชุมใหกรรมการกอนวัน

ประชุม 

เลขานุการ/เจาหนาท่ี 

4 การดำเนินการประชุม ประธานกรรมการ/เลขานุการ 

5 การดำเนินการภายหลังการประชุม ประธานกรรมการ/เลขานุการ/เจาหนาท่ี 

6 การประชุมเฉพาะกิจ ประธานกรรมการ/เลขานุการ/เจาหนาท่ี 

7 การประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ประธานกรรมการ/เลขานุการ/เจาหนาท่ี 
 

5. หลักการปฏิบัติ 

5.1 การกำหนดวันประชุม 

5.1.1 ประมาณ 2 เดือนกอนสิ้นปปฏิทิน ประธานกรรมการและเลขานุการจะสอบถามกำหนด

วันเวลาของการประชุมตลอดปจากคณะกรรมการฯ 

5.1.2 เจาหนาที่รางตารางกำหนดการประชุมประจำป และสงใหเลขานุการตรวจสอบกอนแจง

เวียนใหคณะกรรมการฯ รับทราบ 

5.1.3 กรรมการพิจารณาตรวจสอบ หากมีขอทวงติงใหแจงเจาหนาที่หรือเลขานุการเพื่อทำการ

แกไข 

5.1.4 เจาหนาที่จัดทำตารางกำหนดการประชุมและสถานที่ประชุมที่ไดรับการยืนยันแลว แจง

เวียนใหคณะกรรมการฯ รับทราบผานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส และประชาสัมพันธใน

เว็บไซต 

5.2 การเตรียมระเบียบวาระการประชุม    

ในการเตรียมการประชุมเพื่อพิจารณาโครงการวิจัยแตละครั้ง เลขานุการหรือเจาหนาที่รวบรวม

เรื่องที่จะตองเขาประชุมเกี่ยวกับโครงการวิจัย รวมถึงเรื่องอื่นๆ เพื่อบรรจุวาระการประชุม ตาม

ประเภทของเรื่องดังนี้  
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วาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ  

1.1 เรื่องท่ีประธาน/เลขานุการแจงท่ีประชุมทราบ 

1.2 ตรวจสอบองคประชุม (determination of quorum) 

1.3 การเปดเผยผลประโยชนทับซอน (disclosure of conflict of interest) 

1.4 ร ับรองวาระการประช ุมคร ั ้ งป จจ ุบ ัน (approval of agenda of current  

meeting) 

วาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา (approval of the meeting minutes  

 of the previous meeting) 

วาระท่ี 3 วาระเพ่ือพิจารณา 

3.1 การพิจารณาโครงการใหม (initial review) 

3.2 การพิจารณาโครงการวิจัยที่สงเขามาใหมภายหลังจากแกไขตามเสนอแนะของ

คณะกรรมการฯ (review of protocol resubmissions) 

3.3 การพิจารณาโครงการตอเนื่อง (continuing review) 

- การแกไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัย (protocol amendments) 

- รายงานการเบี ่ยงเบน/ฝาฝน/การไมปฏิบัติตามขอกำหนด (protocol 

deviation/violation/non-compliance report) 

- รายงานเหตุการณไมพึงประสงครายแรงและรายงานความปลอดภัยอื่นๆ 

(serious adverse event reports; SAEs and other safety reports) 

- เรื ่องรองเรียนหรือสอบถามเกี ่ยวกับโครงการวิจัย (requests, queries, 

and complaints) 

- รายงานการตรวจเยีย่มโครงการวิจัย (site visit reports) 

- รายงานการยุติโครงการวิจัยกอนกำหนด (premature study termination 

report) 

- รายงานความกาวหนาของโครงการวิจัยและรายงานขอตออายุการรับรอง

โครงการวิจัย (progress report and renewal of approval) 

- รายงานแจงปดโครงการวิจัย (final report) 

3.4 วาระเพ่ือพิจารณาอ่ืนๆ 
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วาระท่ี 4 วาระเพ่ือทราบ 

4.1 โครงการใหมที่เขาขายพิจารณา แบบยกเวน (initial exemption protocols) 

และแบบเรงดวน (initial expedited review protocols)   

4.2 โครงการสืบเนื่อง  

- โครงการวิจัยที่แกไขตามคำแนะนำของคณะกรรมการฯ ที่พิจารณาแบบเรงดวน 

(expedited review of protocol resubmissions or corrections) 

4.3 โครงการตอเนื่อง 

- การแกไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัยท่ีพิจารณาแบบเรงดวน (expedited review 

of protocol amendments)  

- รายงานความกาวหนาของโครงการวิจัยและรายงานขอตออายุการรับรอง

โครงการวิจัยที่พิจารณาแบบเรงดวน (expedited review of progress 

report and renewal of approval) 

- รายงานแจงปดโครงการวิจัยที่พิจารณาแบบเรงดวน (expedited review 

of final report) 

4.4 วาระเพ่ือทราบอ่ืนๆ  

วาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ (ถามี) 

5.3 การเตรียมประชุมและจัดสงเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมใหกรรมการกอนวัน

ประชุม 

5.3.1 เจาหนาท่ีมีหนาท่ีนัดหมายยืนยันการเขารวมประชุมของกรรมการเพ่ือใหองคประชุมครบ 

รวมท้ังการติดตามแบบทบทวนจากกรรมการใหครบถวนภายใน 15 วันทำการ กอนถึงวัน

ประชุม  

5.3.2 เจาหนาท่ีรางกำหนดวาระการประชุม ภายใตการตรวจสอบของเลขานุการ 

5.3.3 เจาหนาที่สงหนังสือเชิญประชุม วาระการประชุม พรอมทั้งเอกสารโครงการวิจัยที่จะ

นำเขาประชุมใหกรรมการ (ทั้งรูปแบบเอกสารหรืออิเล็กทรอนิกส หากเปนรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกส จะตองมีการกำหนด password ในการเขาถึงเอกสารโครงการวิจัย) 

ภายใน 3 วันทำการ กอนการประชุม  

5.3.4 เมื ่อกรรมการไดรับหนังสือเชิญประชุม วาระการประชุม และเอกสารโครงการวิจัยท่ี
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•  

 

 

เตรียมเขาประชุม หากกรรมการพบวาตนเองมีผลประโยชนทับซอนกับโครงการวิจัยท่ีจะ

เขาประชุมหรือติดภารกิจไมสามารถเขารวมประชุมได ใหแจงไปยังเจาหนาท่ีภายใน 1 

วันทำการ หลังไดรับหนังสือเชิญประชุม เพื่อเจาหนาที่จะไดตรวจสอบองคประชุม หาก

องคประชุมไมครบถวน เจาหนาที่จะปรึกษาเลขานุการเพื่อเชิญกรรมการประจำทานอ่ืน

หร ือกรรมการสมทบเขาร วมประชุม เพ ื ่อให องคประช ุมครบถวนตามที ่ระบุใน

วิธีดำเนินการมาตรฐาน NSTDA-IRB SOP 02/01.0 หรือเลื่อนวันประชุม 

5.3.5 เจาหนาท่ีตรวจสอบความถูกตองของเอกสารท่ีจะนำเขาท่ีประชุมกอนเสนอเลขานุการ 

5.3.6 เจาหนาท่ีแกไขเอกสารหลังจากการตรวจสอบจากเลขานุการ 

5.3.7 เจาหนาที่รวบรวมเอกสารประกอบวาระการประชุมทั้งหมด แลวจัดเรียงตามลำดับวาระ 

จากนั้นติดสติ๊กเกอรท่ีระบุหมายเลขวาระการประชุมบนเอกสาร 

5.3.8 เจาหนาที่จัดเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณาฉบับอิเล็กทรอนิกส (PDF file) เพ่ือ

ประกอบการพิจารณาในท่ีประชุม โดยรวบรวมเอกสารเรียงตามวาระ 

5.3.9 กำหนดรหัสผาน (password) ของเอกสารประกอบการประชุม เพื่อใหปองกันความลับ

ของโครงการวิจัยรั่วไหล 

5.3.10 เจาหนาท่ีสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสเชิญประชุมใหกรรมการประจำและกรรมการสมทบท่ี

ไดรับมอบหมายใหประเมินโครงการวิจัยในการประชุมครั้งนั้นรับทราบ ภายใน 3 วันทำ

การ กอนการประชุม หากไมมีกรรมการที่ไดรับมอบหมายใหพิจารณาโครงการเขารวม

ประชุมใหถอนโครงการออกจากการพิจารณาในครั้งนั้น  

5.3.11 กรรมการมีหนาที่ที่จะตองอยูรวมการประชุมตั้งแตตนจนจบการประชุม หากกรรมการ

ทานใดไมสามารถเขารวมประชุมไดตลอด จะตองแจงเวลาที่สามารถเขารวมการประชุม

ไดใหเจาหนาที่รับทราบ เพื่อตรวจสอบองคประชุม และแจงเลขานุการพิจารณาเชิญ

กรรมการทานอ่ืน ใหเขารวมการประชุม เพ่ือไมใหองคประชุมบกพรอง 

5.4 การดำเนินการประชุม   

5.4.1 การประชุมจะเริ่มตนไดตอเม่ือองคประชุมของคณะกรรมการฯ ครบถวน 

5.4.2 หากมีผูสังเกตการณ ผูทรงคุณวุฒิเฉพาะสาขาหรือที่ปรึกษาอิสระ จะตองลงลายมือชื่อ

และลงนามในบันทึกการรักษาความลับกอนที่จะเขารวมประชุม ประธานกรรมการจะ

เปนผูแนะนำบุคคลขางตนตอคณะกรรมการฯ 
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5.4.3 เจาหนาที่ตองลงบันทึกเวลาที่เริ่มประชุม บันทึกเวลาเขา และเวลาออกจาก การประชุม

ของกรรมการ ผูวิจัย ผูสังเกตการณ และเวลาปดการประชุม 

5.4.4 เจาหนาที่จะตองตรวจสอบองคประชุมของแตละโครงการที่จะพิจารณาทุกครั้ง กอนท่ี

กรรมการทานใดทานหนึ่งจะออกจากหองประชุม 

5.4.5 ประธานกรรมการดำเนินการประชุมตามลำดับของวาระการประชุมที่ไดรับการรับรอง

จากท่ีประชุม  

5.4.6 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ ผูเขาขายที่อาจมีผลประโยชนทับซอน (Conflict of 

Interests) มีหนาท่ีตองแจงใหท่ีประชุมรับทราบกอนเริ่มการประชุม 

5.4.7 ในการประชุม ถามีการพิจารณาเรื่องที่กรรมการผูใดมีผลประโยชนทับซอน กรรมการ

จะตองออกจากหองประชุมกอนการพิจารณา ท้ังนี้ อาจอยูรวมการประชุมและรวมชี้แจง/

แสดงความคิดเห็นเฉพาะคณะกรรมการฯ รองขอ แตตองไมอยูรวมในขณะพิจารณา

ตัดสิน/ลงมติ/ลงคะแนนเสียง 

5.4.8 ในการประชุม หากมีการเชิญผูวิจัยใหเขามาชี้แจง หรือตอบขอซักถาม ในที่ประชุม 

ประธานกรรมการจะเปนผูรับผิดชอบในการถามประเด็นตามขอตกลงของที่ประชุม โดย

กรรมการในที่ประชุมมีหนาที่รับฟง หลังจากที่ผูวิจัยไดชี้แจงหรือตอบขอคำถามเสร็จสิ้น

แลว กรรมการอาจมีคำถามเพิ่มเติมเพื่อความชัดเจน และอยูในประเด็นคำตอบหรือคำ

ชี้แจงของผูวิจัย ทั้งนี้ ควรใชถอยคำที่สุภาพและเหมาะสม การอภิปรายและลงมติจะทำ

ไดก็ตอเม่ือผูวิจัยไดออกจากหองประชุมเปนท่ีเรียบรอย 

5.4.9 ในการประชุมอาจมีการเชิญผูทรงคุณวุฒิเฉพาะสาขาหรือที่ปรึกษาอิสระ เพื่อใหขอมูล

เกี่ยวกับโครงการวิจัยตามที่คณะกรรมการฯ รองขอ แตผูทรงคุณวุฒิเฉพาะสาขาหรือท่ี

ปรึกษาอิสระอาจอยูรวมการประชุมขณะพิจารณาได แตไมมีสิทธิ์ลงมติหรือลงคะแนน

เสียง 

5.4.10 เลขานุการหรือเจาหนาท่ีนำเสนอโครงการวิจัย และขอมูลเพ่ิมเติมหรือคำชี้แจงจากผูวิจัย

ตามความเห็นของกรรมการผู ทบทวนโดยสรุป เพื ่อใหคณะกรรมการฯ ไดรับทราบ

เบื้องตน จากนั้นกรรมการผู ทบทวนนำเสนอและใหขอคิดเห็นตามแบบทบทวนของ

คณะกรรมการฯ โดยประธานกรรมการเปดโอกาสใหกรรมการในที่ประชุมซักถามใน

ประเด็นที่สงสัย และรวมอภิปรายใหขอเสนอแนะในแตละประเด็น ตามขั้นตอนที่ระบุใน 
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NSTDA-IRB SOP 06/01.0 ตามลำดับดังนี้  

(1) ประเด็นการพิจารณาทางดานหลักวิทยาศาสตร (Scientific Value) 

(2) ประเด็นการพิจารณาทางดานจริยธรรม (Ethical Issue) 

(3) ประเด็นการพิจารณาทางดานการใหข อมูลและขอความยินยอม (Informed 

Consent) 

(4) ประเด็นการพิจารณาทางดานคุณสมบัติของผูวิจัย (Qualification of Investigator) 

5.4.11 ประธานกรรมการสรุปผลการอภิปรายและขอเสนอแนะจากที่ประชุม ในประเด็นดาน

หลักวิทยาศาสตร จริยธรรม การใหขอมูลและขอความยินยอม เอกสารคำชี้แจงสำหรับ

ผูเขารวมวิจัย หนังสือแสดงความยินยอมเขารวมการวิจัยสำหรับผูเขารวมวิจัย และ

คุณสมบัติของผูวิจัย และท่ีประชุมอาจมีมติใหเชิญผูวิจัยเขาชี้แจงในบางประเด็น 

5.4.12 ที่ประชุมลงมติ โดยวิธีการฉันทามติ หากไมสามารถทำได จะใชวิธีการลงคะแนนเสียง 

โดยกรรมการแตละทานมีสิทธิออกเสียงนับเปน 1 คะแนนเสียง และใหถือเอามติเสียงขาง

มากของจำนวนกรรมการท่ีอยูในองคประชุมของการพิจารณาวาระการประชุมนั้นๆ ท้ังนี้

จำนวนกรรมการท่ีออกเสียงจะตองไมเกินจำนวนของกรรมการประจำของคณะกรรมการ

ชุดนั้นๆ โดยหาก ณ ขณะนั้นมีจำนวนกรรมการที่เขาประชุมพิจารณาวาระนั้นเกินกวา

จำนวนกรรมการประจำของคณะกรรมการชุดนั้นๆ จะตองมีกรรมการท่ีงดออกเสียง โดย

ใหถือแนวปฏิบัติในการออกเสียงดังนี้ 

(1) ใหประธานงดออกเสียง 

(2) กรรมการท่ีไมไดเขาประชุมในวาระนั้นตั้งแตตนใหงดออกเสียง 

(3) กรรมการสมทบที ่ไมไดเปน primary reviewer ใหงดออกเสียง ยกเวนกรณีท่ี

กรรมการสมทบที่เชิญมาจำเปนตองออกเสียงเพื ่อใหเปนไปตามขอกำหนดองค

ประชุม (quorum requirement) ซ่ึงหากเปนเชนนั้นใหกรรมการประจำบางทานงด

ออกเสียงได เพ่ือใหกรรมการท่ีออกเสียงไดไมเกินองคประชุม 

5.4.13 มติของที ่ประชุมสำหรับการพิจารณาโครงการวิจัยใหม โครงการวิจัยที ่แกไขตาม

คำแนะนำของคณะกรรมการฯ และสวนแกไขโครงการวิจัย 

1) รับรอง  

2) แกไขเล็กนอย 
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3) แกไขเพ่ือนำกลับเขามาพิจารณาใหม  

4) ไมรับรอง 

5.4.14 หากมติเปน รับรอง หรือ ปรับปรุงแกไขเล็กนอยเพื่อพิจารณารับรอง ประธานกรรมการ

จะขอใหที่ประชุมพิจารณาความถี่ของการรายงานความกาวหนา ซึ่งจะพิจารณาตาม

ประเภทของความเสี่ยง เชน ทุก 3, 6 หรือ 12 เดือน 

5.4.15 มติที่ประชุมสำหรับรายงานการเบี่ยงเบน/ฝาฝน/การไมปฏิบัติตามขอกำหนด รายงาน

เหตุการณไมพึงประสงครายแรง และรายงานความปลอดภัย เรื่องรองเรียนหรือสอบถาม

เก่ียวกับโครงการวิจัย และรายงานการตรวจเยี่ยมโครงการวิจัย 

1) ไมตองดำเนินการใดๆ เพ่ิมเติม  

2) ขอขอมูลเพ่ิมเติม 

3) ใหดำเนินการเพ่ิมเติม (ระบุสิ่งท่ีผูวิจัยตองดำเนินการ) 

5.4.16 มติที่ประชุมสำหรับการทบทวนรายงานความกาวหนาของโครงการวิจัย รายงานขอตอ

อายุการรับรองโครงการวิจัย รายงานการยุติโครงการวิจัยกอนกำหนด และรายงานแจง

ปดโครงการวิจัย 

1) รับรอง 

2) ขอขอมูลเพ่ิมเติม 

3) ใหดำเนินการเพ่ิมเติม (ระบุสิ่งท่ีผูวิจัยตองดำเนินการ) 

5.4.17 เลขานุการและเจาหนาท่ี บันทึกการอภิปรายและมติของคณะกรรมการฯ ลงในบันทึก

รายงานการประชุมของครัง้นั้นๆ 

5.5 การดำเนินการภายหลังการประชุม   

5.5.1 เจาหนาที่ดำเนินการตรวจความถูกตองของการบันทึกรายงานการประชุม เพื่อเตรียมสง

ใหเลขานุการพิจารณา 

5.5.2 เลขานุการตรวจสอบและแกไขรายงานการประชุม และสงกลับใหเจาหนาท่ี 

5.5.3 เจาหนาท่ีสงรายงานการประชุมท่ีตรวจสอบแลวเสนอตอประธานกรรมการ  

5.5.4 เจาหนาท่ีจัดเก็บรายงานการประชุมในแฟมและเก็บเขาตูเอกสาร 

5.6 การประชุมเฉพาะกิจ 

5.6.1 การประชุมกรณีเฉพาะกิจ/พิเศษ จะกระทำในกรณีใดกรณีหนึ่งท่ีเกิดข้ึนดังตอไปนี้ 
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(1) มีเหตุการณไมพึงประสงคชนิดรายแรงและไมคาดคิดมากอน (unexpected) หรือ

การตายเกิดข้ึนกับผูเขารวมวิจัยท่ีเขารวมในโครงการวิจัย 

(2) เรื ่องที่ตองการการพิจารณาเรงดวน เนื่องจากมีผลกระทบตอหนวยงาน ชุมชน 

เศรษฐกิจ หรือความม่ันคงของชาติ 

(3) มีโครงการวิจัยท่ีตองพิจารณาจำนวนมาก ซ่ึงประธานกรรมการมีความเห็นวาควรจัด

ประชุมเพ่ิมเติมเพ่ือไมใหกระบวนการพิจารณาลาชา 

(4) เรื่องอ่ืนๆ ท่ีประธานกรรมการเห็นควรใหมีการประชุมกรณีเฉพาะกิจ/พิเศษ  

5.6.2 เจาหนาที่แจงใหกรรมการทราบถึงการเรียกประชุมกรณีเฉพาะกิจ/พิเศษ และจัดสง

สำเนาเอกสารท่ีจะนำเขาพิจารณาใหกรรมการฯ ท่ีจะเขารวมประชุม 

5.6.3 การเตรียมระเบียบวาระการประชุม ใหดำเนินการเชนเดียวกับขอ 5.2 

5.6.4 การเตรียมประชุมและจัดสงเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมใหกรรมการกอน

วันประชุม ใหดำเนินการเชนเดียวกับขอ 5.3 

5.6.5 การดำเนินการประชุม ใหดำเนินการเชนเดียวกับขอ 5.4 

5.6.6 การดำเนินการภายหลังการประชุม ใหดำเนินการเชนเดียวกับขอ 5.5 

5.7 การประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส 

การประชุมที่ไดกระทำผานสื่ออิเล็กทรอนิกสโดยผูรวมประชุมมิไดอยูในสถานที่เดียวกันและ

สามารถประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหวางกันไดผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ซึ่งการ

ประชุมของคณะกรรมการฯ สามารถกำหนดใหจัดการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสได และมีผล

เชนเดียวกับการประชุมตามปกติ โดยจะตองดำเนินการใหเปนไปตามระเบียบ สวทช. วาดวยการ

ประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2565 ซ่ึงกำหนดใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการประชุมผาน

สื ่ออิเล ็กทรอนิกส และมาตรฐานการรักษาความมั ่นคงปลอดภัยของการประชุมผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส   

5.7.1 กรรมการเขารวมประชุมตามท่ีนัดหมาย โดยใชชื่อ log in เปนชื่อและนามสกุล 

5.7.2 หากเขาระหวางการประชุมเปดไปแลว ใหรายงานตัวตอท่ีประชุมทราบโดยพิมพแจง

ขอความแจงเขาท่ีประชุม  

5.7.3 กรรมการและผูเขารวมประชุมทุกทานตองเปดกลองในชวงขานรายนามกรรมการที่เขา

ประชุม เพ่ือแสดงตนตอท่ีประชุม 
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Agenda Preparation, Meeting Procedures and Minutes 
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•  

 

 

5.7.4 เจาหนาท่ีบันทึกภาพหนาจอผูเขารวมประชุม สำหรับยืนยันการเขารวมประชุม 

5.7.5 การเตรียมระเบียบวาระการประชุม ใหดำเนินการเชนเดียวกับขอ 5.2 

5.7.6 การเตรียมประชุมและจัดสงเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมใหกรรมการกอน

วันประชุม ใหดำเนินการเชนเดียวกับขอ 5.3 

5.7.7 การดำเนินการประชุม ใหดำเนินการเชนเดียวกับขอ 5.4 

5.7.8 การดำเนินการภายหลังการประชุม ใหดำเนินการเชนเดียวกับขอ 5.5 

 

6. เอกสารอางอิง 

6.1 International Conference on Harmonization, Good Clinical Practice Guideline (ICH 

GCP 2016) และ ICH GCP 1996 ฉบับภาษาไทย (ปรับปรุงใหม พ.ศ. 2552) แปลโดยกอง

ควบคุมยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 

6.2 แนวทางจริยธรรมการทำวิจัยในคนในประเทศไทย ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย 

พ.ศ. 2550 

6.3 ระเบียบ สวทช. วาดวยการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2565  

6.4 พระราชกำหนดวาดวยการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2563  

6.5 ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

ของการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2563 

 

7. ภาคผนวก 

AF 11-01  ตนแบบวาระการประชุม 

AF 11-02  ตนแบบรายงานการประชมุ 

 

8. ประวัติการแกไข 

ผูจัดทำ ฉบับท่ี วันท่ี แสดงการแกไขหลัก 
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•  

 

 

สารบัญ 

ลำดับเรื่อง เรื่อง หนา 

1 วัตถุประสงค 3 

2 ขอบเขต 3 

3 ความรับผิดชอบ 3 

4 ข้ันตอนการปฏิบัติและผูรับผิดชอบ 4 

5 หลักการปฏิบัติ 4 

5.1 การกำหนดวิธีการติดตอสื่อสาร 4 

5.2 การออกบันทึกสื่อสาร 4 

5.3 การสงและจัดเก็บบันทึกสื่อสาร 7 

6 เอกสารอางอิง 8 

7 ประวัติการแกไข 8 
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•  

 

 

1. วัตถุประสงค 

เพื่อเปนแนวทางสำหรับเจาหนาที่ เลขานุการ หรือผูประสานงานของคณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและ

สนับสนุนจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ในการ

ติดตอสื่อสารกับคณะกรรมการฯ ผูวิจัย ผูสนับสนุนการวิจัย ผูเขารับการวิจัยท่ีเขารวมในการวิจัย และสถาบัน

อ่ืนๆ 

 

2. ขอบเขต 

วิธีดำเนินการมาตรฐานครอบคลุมการติดตอสื่อสารทุกประเภทกับผูที่มีสวนเกี่ยวของกับโครงการวิจัย

ไดแก  

• หนังสือตอบรับการยื่นเอกสารและแจงรหัสโครงการวิจัย (สำหรับโครงการวิจัยท่ียื่นครั้งแรก) 

• หนังสือแจงผลการตรวจสอบเอกสารไมครบถวน  

• หนังสือแจงการมอบหมายเปนผูทบทวนโครงการวิจัยสำหรับกรรมการที่ไดรับมอบหมายใหเปนผู

ทบทวน  

• หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการฯ  

• หนังสือแจงผลการพิจารณาโครงการวิจัย 

• หนังสือแจงเตือนใหสงรายงานความกาวหนา/ตออายุ/แจงปดโครงการวิจัย 

• หนังสือแจงวาโครงการวิจัยไมเขาขายการวิจัยในมนุษย 

• หนังสือประชาสัมพันธ 

• หนังสือแจงเรื่องอ่ืนๆ 

 

3. ความรับผิดชอบ 

เม่ือมีการติดตอสื่อสารผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับโครงการวิจัยทุกภาคสวน การดำเนินงานของคณะกรรมการฯ 

และเจาหนาที่ จะใชเอกสารท่ีเปนลายลักษณอักษร เชน บันทึกขอความ หนังสือ จดหมาย แตในกรณีเรงดวน 

อาจใชโทรศัพทหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส กอนตามดวยเอกสารที่เปนลายลักษณอักษร ในรูปของเอกสาร

หรือไฟลอิเล็กทรอนิกส 
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•  

 

 

4. ข้ันตอนการปฏิบัติและผูรับผิดขอบ 

ข้ันตอน การปฏิบัต ิ ผูรับผิดชอบ 

1 การกำหนดวิธีการติดตอสื่อสาร ประธานกรรมการ/เลขานุการ/เจาหนาท่ี 

2 การออกบันทึกสื่อสาร ประธานกรรมการ/เลขานุการ/เจาหนาท่ี 

3 การสงและจัดเก็บบันทึกสื่อสาร เจาหนาท่ี/เลขานุการ 

 

5. หลักการปฏิบัติ 

5.1 การกำหนดวิธีการติดตอส่ือสาร 

5.1.1 การสื่อสารกับผูวิจัย ผูประสานงานโครงการวิจัย และคณะกรรมการฯ ใหใชการสื่อสาร

ดวยการสงบันทึกขอความเปนหลัก ในรูปของเอกสารหรือไฟลอิเล็กทรอนิกส 

5.1.2 การสื่อสารกับผูวิจัย ผูประสานงานโครงการวิจัย และคณะกรรมการฯ ในกรณีฉุกเฉินหรือ

เรงดวน เชน เรื่องที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยและความเปนอยูที่ดีของผูเขารวมวิจัย ให

ใชการสื่อสารดวยโทรศัพทหรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส (อีเมล) ในเบื้องตน แลวจึงสง

บันทึกขอความเปนทางการในรูปของเอกสารหรือไฟลอิเล็กทรอนิกสในภายหลัง  

5.2 การออกบันทึกส่ือสาร 

5.2.1 เจาหนาท่ีทำการรางบันทึกขอความ ภายใตการตรวจสอบของเลขานุการ โดยมีหลักการใน

การเขียน ดังนี้ 

(1) เขียนเปนประโยคท่ีกระชับ ใชภาษางายและชัดเจน  

(2) ใชภาษาเขียนท่ีสุภาพและรักษาน้ำใจผูรับ 

(3) ระบุชัดเจนเก่ียวกับสิ่งท่ีผูวิจัยตองชี้แจงหรือแกไข และระบุกำหนดระยะเวลาในการสง

การแกไข (ถาเก่ียวของ) 

5.2.2 เนื้อหาท่ีตองระบุในบันทึกขอความ 

5.2.2.1 หนังสือตอบรับการยื่นเอกสารและแจงรหัสโครงการวจิัย (สำหรับโครงการวิจัย

ท่ียื่นครั้งแรก) 

(1) วันท่ีติดตอสื่อสาร 

(2) ชื่อโครงการวิจัย  

(3) ชื่อผูวิจัยและสังกัด 

(4) แจงรหัสโครงการวิจัย 
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•  

 

 

(5) ลงนามโดยเจาหนาท่ีผูรับเอกสารโครงการวิจัย 

(6) ชื่อเจาหนาท่ี/ผูประสานงาน พรอมทั้งหนวยงาน หมายเลขโทรศัพท หรือ 

ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 

5.2.2.2 หนังสอืแจงผลการตรวจสอบเอกสารไมครบถวน  

(1) วันท่ีติดตอสื่อสาร 

(2) ชื่อโครงการวิจัย  

(3) ชื่อผูวิจัยและสังกัด 

(4) รหัสโครงการวิจัย 

(5) รายละเอียดเอกสารท่ีไมครบถวนหรือไมถูกตอง 

(6) ลงนามโดยเจาหนาท่ีผูรับเอกสารโครงการวิจัย 

(7) ชื่อเจาหนาท่ี/ผูประสานงาน พรอมทั้งหนวยงาน หมายเลขโทรศัพท หรือ 

ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 

5.2.2.3 หนังสือแจงการมอบหมายเปนผูทบทวนโครงการวิจัยสำหรับกรรมการที่ไดรับ

มอบหมายใหเปนผูทบทวน  

(1) วันท่ีติดตอสื่อสาร 

(2) ชื่อโครงการวิจัย  

(3) ชื่อผูวิจัยและสังกัด 

(4) รหัสโครงการวิจัย 

(5) ระบุวันท่ีท่ีกรรมการตองสงผลการทบทวนคืนมาท่ีสำนักงาน 

(6) ระบุวันที่จะนำโครงการวิจัยเขาพิจารณาในคณะกรรมการฯ เต็มชุด (ถา

เก่ียวของ) 

(7) ลงนามโดยรองผูอำนวยการ สวทช. สายงานบริหารการวิจัยและพัฒนา/

เลขานุการ 

(8) ชื่อเจาหนาท่ี/ผูประสานงาน พรอมทั้งหนวยงาน หมายเลขโทรศัพท หรือ 

ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 

5.2.2.4 หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการฯ  

(1) วันท่ีติดตอสื่อสาร 

(2) ระบุวันท่ีประชุมคณะกรรมการฯ เต็มชุด 
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•  

 

 

(3) ระบุเอกสารแนบวาระการประชุม 

(4) ลงนามโดยรองผูอำนวยการ สวทช. สายงานบริหารการวิจัยและพัฒนา/

เลขานุการ 

(5) ชื่อเจาหนาท่ี/ผูประสานงาน พรอมทั้งหนวยงาน หมายเลขโทรศัพท หรือ 

ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 

5.2.2.5 หนังสือแจงผลการพิจารณาโครงการวิจัย  

(1) วันท่ีติดตอสื่อสาร 

(2) ชื่อโครงการวิจัย  

(3) ชื่อผูวิจัยและสังกัด 

(4) รหัสโครงการวิจัย 

(5) ระบุวันท่ีหรือครั้งท่ีประชุมท่ีโครงการวิจัยไดรับการพิจารณา 

(6) ระบุมติของคณะกรรมการฯ  

(7) ระบุเอกสารแนบขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ที่ผูวิจัยตองดำเนินการ

แกไขหรือชี้แจง (กรณีมติใหแกไข) 

(8) ระบุกำหนดวันท่ีท่ีผูวิจัยตองสงการแกไขหรือชี้แจง 

(9) ลงนามโดยเลขานุการ  

(10) ชื่อเจาหนาท่ี/ผูประสานงาน พรอมทั้งหนวยงาน หมายเลขโทรศัพท หรือ 

ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 

5.2.2.6 หนังสือแจงเตือนใหสงรายงานความกาวหนา / ตออายุ / แจงปดโครงการวิจัย 

(1) วันท่ีติดตอสื่อสาร 

(2) ชื่อโครงการวิจัย  

(3) ชื่อผูวิจัยและสังกัด 

(4) รหัสโครงการวิจัย 

(5) ระบุวันท่ีวันท่ีโครงการวิจัยไดรับการรับรอง 

(6) ระบุวันท่ีวันท่ีโครงการวิจัยจะหมดอายุรับการรับรอง  

(7) ระบุกำหนดวันที่ที ่ผู วิจัยตองสงรายงานความกาวหนา/ตออายุ/แจงปด

โครงการวิจัย 

(8) ลงนามโดยเลขานุการ 
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•  

 

 

(9) ชื่อเจาหนาท่ี/ผูประสานงาน พรอมทั้งหนวยงาน หมายเลขโทรศัพท หรือ 

ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 

5.2.2.7 หนังสือแจงวาโครงการวิจัยไมเขาขายการวิจัยในมนุษย 

(1) วันท่ีติดตอสื่อสาร 

(2) ชื่อโครงการวิจัย  

(3) ชื่อผูวิจัยและสังกัด 

(4) ระบุเหตุผลท่ีโครงการวิจัยไมเขาขายการวิจัยในมนุษย 

(5) ลงนามโดยประธานกรรมการ 

(6) ชื่อเจาหนาท่ี/ผูประสานงาน พรอมทั้งหนวยงาน หมายเลขโทรศัพท หรือ 

ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 

5.2.2.8 หนังสือประชาสัมพันธ 

(1) วันท่ีติดตอสื่อสาร 

(2) เรื่องท่ีประชาสัมพันธ  

(3) ลงนามโดยประธานกรรมการหรือเลขานุการ 

(4) ชื่อเจาหนาท่ี/ผูประสานงาน พรอมทั้งหนวยงาน หมายเลขโทรศัพท หรือ 

ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 

5.2.2.9 หนังสือแจงเรื่องอ่ืนๆ 

(1) วันท่ีติดตอสื่อสาร 

(2) รายละเอียด  

(3) ลงนามโดยประธานกรรมการหรือเลขานุการ 

(4) ชื่อเจาหนาท่ี/ผูประสานงาน พรอมทั้งหนวยงาน หมายเลขโทรศัพท หรือ 

ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 

5.3 การสงและจัดเก็บบันทึกส่ือสาร 

5.3.1 เจาหนาท่ีบันทึกการสงเอกสารในฐานขอมูลโครงการวจิัยในมนุษย 

5.3.2 เจาหนาท่ีทำสำเนาบันทึกการสื่อสาร  

5.3.3 เจาหนาที่สงบันทึกการสื่อสารตัวจริงใหผูรับตามระบบสงเอกสาร และ/หรือทางไปรษณีย

อิเล็กทรอนิกส 

5.3.4 เจาหนาท่ีจัดเก็บสำเนาหรือไฟลอิเล็กทรอนิกสบันทึกการสื่อสารเขาแฟมโครงการวิจัย และ
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•  

 

 

ในระบบฐานขอมูลคอมพิวเตอร 

 

6. เอกสารอางอิง 

6.1 International Conference on Harmonization, Good Clinical Practice Guideline (ICH 

GCP 2016) และ ICH GCP 1996 ฉบับภาษาไทย (ปรับปรงุใหม พ.ศ. 2552) แปลโดยกองควบคุม

ยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 

6.2 แนวทางจริยธรรมการทำวิจัยในคนในประเทศไทย ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย 

พ.ศ. 2550 

 

7. ประวัติการแกไข 

ผูจัดทำ ฉบับท่ี วันท่ี แสดงการแกไขหลัก 
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สารบัญ 

ลำดับเรื่อง เรื่อง หนา 

1 วัตถุประสงค 3 

2 ขอบเขต 3 

3 ความรับผิดชอบ 3 

4 ข้ันตอนการปฏิบัติและผูรับผิดชอบ 4 

5 หลักการปฏิบัติ 4 

5.1 การรวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวของกับโครงการวิจัยท่ีกำลังดำเนินการอยู 4 

5.2 การจัดการแฟมเอกสารโครงการวิจัยท่ีกำลังดำเนินการอยู 5 

5.3 การจัดกลุมโครงการวิจัย และกำหนดระยะเวลาการเก็บเอกสาร 5 

5.4 การคนเอกสารโครงการวิจัย 6 

5.5 การทำลายเอกสาร 7 

6 เอกสารอางอิง 7 

7 ภาคผนวก 7 

8 ประวัติการแกไข 8 
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•  

 

 

1. วัตถุประสงค 

เพื่อเปนแนวทางในการเตรียม รวบรวม เก็บรักษา และคนหาเอกสารที่เกี่ยวของกับโครงการวิจัย ที่ไดรับ

การพิจารณาใหการรับรองจากคณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนุนจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ของ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ และโครงการวิจัยที่กำลังดำเนินการอยู ทั้งนี้ เพื่อความ

สะดวกในการคนหา ตรวจสอบ และดำรงไวซึ่งการรักษาความลับของตนฉบับและสำเนาโครงการวิจัย หรือ

เอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

 

2. ขอบเขต 

2.1 วิธีดำเนินการมาตรฐานครอบคลุมการบริหารจัดการโครงการวิจัยและเอกสารที ่เกี ่ยวของทุก

โครงการท่ีไดรับการพิจารณาใหการรับรองจากคณะกรรมการฯ ไดแก การเก็บรักษาและคนหาเพ่ือ

ทบทวนและตรวจสอบ 

2.2 การขอคนและขอสำเนาเอกสารที่ตองรักษาความลับโดยบุคคลอื่นนอกเหนือจากคณะกรรมการฯ 

หรือเจาหนาที่ ตองไดรับอนุญาตจากประธานกรรมการหรือเลขานุการ และผูรองขอตองลงนามใน

เอกสารการรักษาความลับ 

2.3 การทำลายเอกสารท่ีไมใช ไมตองการเก็บ และเอกสารโครงการวิจัยท่ีครบกำหนดทำลาย 

 

3. ความรับผิดชอบ 

เจาหนาที่มีหนาที่บริหารจัดการในการเตรียม รวบรวม เก็บรักษาเอกสาร และทำลายเอกสารที่เกี่ยวของ

กับโครงการวิจัยตามระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการคนหา และคงไวซึ่งการรักษาความลับ

ของขอมูล 
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•  

 

 

4. ข้ันตอนการปฏิบัติและผูรับผิดขอบ 

ข้ันตอน การปฏิบัต ิ ผูรับผิดชอบ 

1 การรวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวของกับ

โครงการวิจัยท่ีกำลังดำเนินการอยู 

เจาหนาท่ี 

2 การจัดการแฟมเอกสารโครงการวิจัยท่ีกำลัง

ดำเนินการอยู 

เจาหนาท่ี 

3 การจัดกลุมโครงการวิจัย และกำหนด

ระยะเวลาการเก็บเอกสาร 

เจาหนาท่ี 

4 การคนเอกสารโครงการวิจัย เจาหนาท่ี 

5 การทำลายเอกสาร เจาหนาท่ี 

 

5. หลักการปฏิบัติ 

5.1 การรวบรวมเอกสารท่ีเกี่ยวของกับโครงการวิจัยท่ีกำลังดำเนินการอยู 

5.1.1 เก็บเอกสารท่ีเก่ียวของกับโครงการวิจัย 

5.1.2 จัดหมวดหมูของเอกสารตามลำดับสารบัญเอกสารโครงการวิจัย (AF 13-01) 

5.1.3 ทำสันแฟมระบหุมายเลขโครงการ 

5.1.4 จัดสารบัญเอกสารโครงการวิจัย (AF 13-01) ไวเปนแผนแรก จากนั้นใหนำท่ีคั่นแฟมสอด

ใสกอนทำการเก็บเอกสารโครงการท้ังหมดในแฟม 

5.1.5 การจัดแฟมโครงการใหมที่อยูในระหวางการพิจารณา จัดเรียงเขาตูเก็บเอกสารตามลำดับ

เลขท่ีโครงการ 

5.1.6 การจัดแฟมโครงการท่ีไดรับการรับรองแลว 

(1) เจาหนาท่ีตรวจสอบสำเนาหนังสือรับรองใหตรงกับตนฉบับโครงการวิจัย 

(2) จัดหนังสือรับรองเขาแฟมตามสารบัญเอกสารโครงการวิจัย 

(3) จัดเรียงแฟมเขาตูเก็บเอกสารตามลำดับเลขท่ีโครงการใหเรียบรอย  

(4) เอกสารโครงการวิจัยจะถูกเก็บรักษาไวตอเปนระยะเวลา 3 ป หลังจากท่ีประชุม

รับทราบการแจงปดโครงการ กอนนำไปทำลาย 

5.1.7 การจัดแฟมโครงการท่ีไมรับรอง 

(1) เจาหนาท่ีตรวจสอบสำเนาหนังสือแจงผลใหตรงกับตนฉบับโครงการวิจัย 
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•  

 

 

(2) จัดหนังสือแจงผลเขาแฟมตามสารบัญเอกสารโครงการวิจัย 

(3) จัดเรียงแฟมเขาตูเก็บเอกสารตามลำดับเลขท่ีโครงการใหเรียบรอย  

(4) เอกสารโครงการวิจัยจะถูกเก็บรักษาไวตอเปนระยะเวลา 3 ป กอนนำไปทำลาย 

5.1.8 การจัดแฟมโครงการเม่ือมีการสงรายงานตอเนื่อง 

(1) จัดเก็บเอกสารรายงานตอเนื่องเขาแฟมโครงการวิจัย 

(2) เจาหนาท่ีตรวจสอบสำเนาหนังสือแจงผลใหตรงกับตนฉบับโครงการวิจัย 

(3) จัดหนังสือแจงผลเขาแฟมตามสารบัญโครงการ 

(4) จัดเรียงแฟมเขาตูเก็บเอกสารตามลำดับเลขท่ีโครงการใหเรียบรอย 

5.1.9 การรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวของกับโครงการวิจัยที่กำลังดำเนินการอยู ใหดำเนินการบันทึก

ในระบบฐานขอมูลคอมพิวเตอรควบคูกัน 

5.2 การจัดการแฟมเอกสารโครงการวิจัยท่ีกำลังดำเนินการอยู 

5.2.1 เก็บแฟมเอกสารโครงการวิจัยในสถานท่ีท่ีปลอดภัยและจำกัดผูเขาถึง  

5.2.2 เก็บเอกสารไวจนถึงเวลาครบกำหนดทำลาย  

5.3 การจัดกลุมโครงการวิจัย และกำหนดระยะเวลาการเก็บเอกสาร 

5.3.1 โครงการวิจัยท่ีกำลังดำเนินการอยู หรือ Active file ไดแก โครงการวิจัยท่ีไดรับการรับรอง 

และผูวิจัยกำลังดำเนินการอยู 

5.3.2 โครงการวิจัยท่ีไมมีการดำเนินงาน หรือ Inactive file (กำหนดใหเก็บเอกสารไว 3 ป) (ICH 

GCP 3.4) ไดแก 

(1) โครงการวิจัยที่ไดรับการรับรอง และการวิจัยสิ้นสุดแลว ผูวิจัยสงรายงานแจงปด

โครงการวิจัย (Final report) หรือสงรายงานการยุต ิโครงการวิจ ัยกอนกำหนด 

(Premature study termination report)  

(2) โครงการวิจัยที่ไดรับการรับรอง และหมดอายุการรับรองแลว แตผูวิจัยไมสงรายงาน

ความกาวหนาหรือรายงานแจงปดโครงการวิจัยเปนระยะเวลา 45 วัน นับจากวันท่ี

หมดอายุการรับรอง  

(3) โครงการวิจัยที ่ไดร ับการรับรอง แตมีรายงานความปลอดภัย หรือรายงานการ

ดำเนินการที่เบี ่ยงเบน/ฝาฝน/การไมปฏิบัติตามขอกำหนด และคณะกรรมการฯ 

พิจารณาแลวมีมติ “ระงับการใหการรับรองโครงการวิจัยชั่วคราว (suspension of 

protocol approval)” และไมไดยกเลิกการระงับการใหการรับรองชั่วคราว ภายใน
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เวลา 1 ป  

(4) โครงการวิจัยที ่ไดร ับการรับรอง แตมีรายงานความปลอดภัย หรือรายงานการ

ดำเนินการที่เบี ่ยงเบน/ฝาฝน/การไมปฏิบัติตามขอกำหนด และคณะกรรมการฯ 

พิจารณาแลวมีมติ “ถอนการใหการรับรองโครงการวิจัย (withdrawal of protocol 

approval)” และไมไดมีการเปลี่ยนแปลงมติ ภายในเวลา 1 ป  

(5) โครงการวิจัยที่ไดรับการพิจารณาแลวมีมติ “ไมรับรอง” และไมไดมีการเปลี่ยนแปลง

มต ิภายในเวลา 45 วัน  

(6) โครงการวิจัยที่สงเขาพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการฯ หรือพิจารณาแบบเรงดวน 

และคณะกรรมการฯ มีมติใหแกไขเพ่ือใหการรับรอง หรือแกไขเพ่ือนำเขาพิจารณาใหม 

แตผูวิจัยไมสงโครงการวิจัยฉบับแกไขเขามาเพื่อพิจารณาภายในระยะเวลา 1 ป นับ

จากวันท่ีสงหนังสือแจงผลการพิจารณาใหแกผูวิจัย  

5.3.3 โครงการวิจัยที่ไมมีการดำเนินงาน หรือ Inactive file เมื ่อครบ 1 ป เจาหนาท่ีตองทำ

หนังสือแจงถึงผูวิจัยวาโครงการวิจัยอยูในภาวะ Inactive file และหากไมมีการติดตอจาก

ผูวิจัยภายใน 6 เดือน จะถือวาโครงการวิจัยนั้นถูกปดโดยถาวร หรือ Close file และจะมี

การทำลายเอกสารท่ีเก่ียวของกับโครงการวิจัยเม่ือครบ 3 ป 

5.4 การคนเอกสารโครงการวิจัย 

5.4.1 เจาหนาที่และผูที่เกี่ยวของตองตระหนักวาแฟมเอกสารโครงการวิจัยทั้งที่กำลังดำเนินการ 

และท่ีเสร็จสิ้นสมบูรณเปนเอกสารท่ีตองรักษาความลับ 

5.4.2 การขอคนเอกสารโครงการวิจัยโดยบุคคลอื ่น นอกเหนือจากคณะกรรมการฯ หรือ

เจาหนาท่ีจะทำไมได ยกเวนไดรับมอบหมายจากหัวหนาโครงการวิจัย ซ่ึงจะตองมีจดหมาย

รองขอเปนลายลักษณอักษร และแจงเหตุผลความจำเปนพรอมระยะเวลาที่จะนำเอกสาร

ออกจากฝายฯ ท่ีมีการลงนามโดยหัวหนาโครงการวิจัย  

5.4.3 เม่ือเจาหนาท่ีไดรับจดหมายรองขอจะสงใหเลขานุการเปนผูพิจารณา 

5.4.4 เมื ่อเลขานุการอนุมัต ิและระบุว ันที ่ท ี ่อนุม ัต ิแลว เจ าหนาที ่จะทำการคนเอกสาร

โครงการวิจัยใหแกผูวิจัยหรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากผูวิจัย 

5.4.5 เจาหนาที่นำเอกสารที่ตองการมาใหผูรองขออานทบทวนในสถานที่ที่จัดไวให โดยไมใหนำ

ออกนอกสถานที่ ถายภาพ หรือทำสำเนาเอกสารโดยไมไดรับอนุญาต เมื่อเสร็จสิ้นการ

ทบทวนหรือตรวจสอบเอกสารโครงการวิจัย ตองสงคืนเอกสารโครงการวิจัยใหเจาหนาท่ี 
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•  

 

 

เพ่ือนำไปเก็บรักษาไวท่ีเดิม 

5.4.6 การขอทำสำเนาเอกสารโครงการวิจัยตองมีหนังสือขอสำเนาเอกสารเปนลายลักษณอักษร

และไดรับอนุมัติจากเลขานุการ  

5.4.7 เจาหนาที่จัดทำสำเนาใหตามที่ตองการ และใหผูรองขอลงนามรับเอกสาร และระบุวันที่ท่ี

รับเอกสาร 

5.4.8 เจาหนาท่ีเก็บหนังสือขอสำเนาเอกสารไวในแฟมโครงการ 

5.4.9 เม่ือใชแฟมโครงการเสร็จสิ้นแลว ใหเจาหนาท่ีเก็บเขาตูเก็บเอกสารไวตามเดิม  

5.5 การทำลายเอกสาร 

5.5.1 เจาหนาที่ทำการตรวจสอบจำนวนโครงการวิจัยที่ครบกำหนดการทำลายเอกสาร นำเสนอ

ประธานกรรมการหรือเลขานุการ 

5.5.2 ประธานกรรมการหรือเลขานุการพิจารณาและอนุมัติใหทำลายเอกสารดังกลาว 

5.5.3 เมื่อไดรับการอนุมัติแลว เจาหนาท่ีจัดแยกจำนวนโครงการวิจัยที่ครบกำหนดการทำลาย 

พรอมบันทึกชื่อโครงการวิจัย วันที่ทำลาย และชื่อเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบในฐานขอมูล

โครงการวิจัยในมนุษย 

5.5.4 เจาหนาที่บรรจุเอกสารโครงการวิจัยที่ครบกำหนดการทำลายลงในกลองปดมิดชิด พรอม

ขนยาย 

5.5.5 เจาหนาที่นัดวันทำลายเอกสาร และทำลายเอกสารโครงการวิจัยดวยการใชเครื่องยอย

เอกสาร 

 

6. เอกสารอางอิง 

6.1 International Conference on Harmonization, Good Clinical Practice Guideline (ICH 

GCP 2016) และ ICH GCP 1996 ฉบับภาษาไทย (ปรับปรุงใหม พ.ศ. 2552) แปลโดยกองควบคุม

ยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 

6.2 แนวทางจริยธรรมการทำวิจัยในคนในประเทศไทย ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย 

พ.ศ. 2550 

 

7. ภาคผนวก 

AF 13-01  สารบัญเอกสารโครงการวิจัย 
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•  

 

 

8. ประวัติการแกไข 

ผูจัดทำ ฉบับท่ี วันท่ี แสดงการแกไขหลัก 
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สารบัญ 

ลำดับเรื่อง เรื่อง หนา 

1 วัตถุประสงค 3 

2 ขอบเขต 3 

3 ความรับผิดชอบ 3 

4 ข้ันตอนการปฏิบัติและผูรับผิดชอบ 4 

5 หลักการปฏิบัติ 4 

5.1 ขอรับการตรวจเยี่ยม 4 

5.2 รับแจงเรื่องการตรวจเยี่ยม 4 

5.3 เตรียมรับการตรวจเยี่ยม 5 

5.4 รับการตรวจเยี่ยม 5 

5.5 รับทราบรายงานผลการตรวจเยี่ยมและปรับปรุงแกไขขอบกพรอง 5 

5.6 การเก็บรักษารายงานสรุปผลการตรวจเยีย่ม 5 

6 นิยามศัพท 6 

7 เอกสารอางอิง 6 

8 ประวัติการแกไข 7 
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1. วัตถุประสงค 

เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ และการเตรียมรับการตรวจเยี่ยมเพื่อพัฒนาคุณภาพหรือรับรอง

มาตรฐานการทำงาน ของคณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนุนจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ของ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ  

 

2. ขอบเขต 

วิธีดำเนินการมาตรฐานครอบคลุมการเตรียมตัวของคณะกรรมการฯ และเจาหนาท่ี เพ่ือรับการตรวจเยี่ยม

เพ่ือพัฒนาคุณภาพหรือรับรองมาตรฐานการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ 

 

3. ความรับผิดชอบ 

ประธานกรรมการแจงเรื่องตอที่ประชุมคณะกรรมการฯ ถึงการขอรับการตรวจเยี่ยมเพื่อพัฒนาคุณภาพ 

หรือรับรองมาตรฐานจากสำนักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) หรือผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก/หนวยงาน/องคกรท่ี

ใหการรับรองคุณภาพการทำงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย โดยที ่คณะกรรมการฯ 

เจาหนาที่ และผูเกี ่ยวของทุกภาคสวน ตองปฏิบัติงานตามแนวทางที่ระบุในวิธีดำเนินการมาตรฐาน และ

เตรียมพรอมในการขอรับการตรวจเยี่ยม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180



 คณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนนุจริยธรรมการวิจัยในมนษุย 

ของสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

National Science and Technology Development Agency - 

Institutional Review Board (NSTDA-IRB) 

NSTDA-IRB SOP 

14/01.0 

บทท่ี 14 การตรวจเย่ียมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย  

Survey and Audit of the IRB 

หนา 4 ของ 7 หนา 
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4. ข้ันตอนการปฏิบัติและผูรับผิดขอบ 

ข้ันตอน การปฏิบัต ิ ผูรับผิดชอบ 

1 การขอรับการตรวจเยี่ยม  ประธานกรรมการ/เลขานุการ/กรรมการฯ 

2 รับแจงเรื่องการตรวจเยี่ยม ประธานกรรมการ 

3 เตรียมรับการตรวจเยี่ยม คณะกรรมการฯ/เจาหนาท่ี 

4 รับการตรวจเยี่ยม คณะกรรมการฯ/เจาหนาท่ี 

5 รับทราบรายงานผลการตรวจเยี่ยมและปรับปรุง

แกไขขอบกพรอง 

คณะกรรมการฯ/เจาหนาท่ี 

6 การเก็บรักษารายงานสรุปผลการตรวจเยีย่ม เจาหนาท่ี 

 

5. หลักการปฏิบัติ 

การขอรับการตรวจเยี่ยมอาจเปนความประสงคของคณะกรรมการฯ หรืออาจเปนความตองการของ

หนวยงาน  

5.1 การขอรับการตรวจเย่ียม 

5.1.1 คณะกรรมการฯ อาจขอรับการตรวจเยี ่ยมจากหนวยงานตรวจรับรองคุณภาพหรือ

ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกเพ่ือพัฒนาคุณภาพกอนการรับรองมาตรฐาน 

5.1.2 คณะกรรมการฯ ลงมติเห็นชอบขอรับการตรวจเยี่ยมเพื่อรับรองคุณภาพคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจัยจาก วช. (NECAST I-II) หรือระดับนานาชาติ (NECAST III, SIDCER-

FERCAP RECOGNITION PROGRAMME) และขออนุมัติรองผูอำนวยการ สวทช. สายงาน

บริหารการวิจัยและพัฒนาเพ่ือขอรับการตรวจเยี่ยม 

5.1.3 คณะกรรมการฯ กำหนดชวงเวลาท่ีจะขอรับการตรวจเยี่ยม และดำเนินการติดตอ วช. หรือ

ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก/องคกรระดับชาติ (NECAST) หรือนานาชาติ (SIDCER-FERCAP 

RECOGNITION PROGRAMME) เพื ่อขอรับการตรวจเยี ่ยม/การตรวจเยี ่ยมเพื ่อรับรอง

มาตรฐาน 

5.2 รับแจงเรื่องการตรวจเย่ียม 

ประธานกรรมการรับทราบกำหนดการตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการฯ ตรวจเยี่ยม และแจงให

คณะกรรมการฯ ทราบ 
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•  

 

 

5.3 เตรียมรับการตรวจเย่ียม 

5.3.1 ศึกษาข อกำหนดของการเย ี ่ยมสำรวจเพ ื ่อร ับรองมาตรฐานการดำเน ินการของ

คณะกรรมการฯ 

5.3.2 คณะกรรมการฯ ประเมินตนเองดวยแบบฟอรมของหนวยงานท่ีตรวจรับรองคุณภาพ 

5.3.3 ดำเนินการตามขอกำหนดเพ่ือเตรียมรับการตรวจเยี่ยม 

5.3.4 ทบทวนวิธีดำเนินการมาตรฐาน 

5.3.5 ตรวจสอบความครบถวนของแฟมเอกสารโครงการวิจัย และการจัดเก็บ 

5.3.6 เตรียมเอกสาร หองประชุม และโสตทัศนูปกรณ 

5.3.7 เรียนเชิญผูบริหารท่ีเก่ียวของเขารวมในพิธีเปด-ปด และรับฟงขอสรุปจากการเยี่ยมสำรวจ 

5.3.8 คณะกรรมการฯ ตรวจเยี่ยมลงนามรักษาความลับ (Confidentiality Agreement) กอน

การตรวจเยี่ยม 

5.4 รับการตรวจเย่ียม 

5.4.1 คณะกรรมการฯ และเจาหนาท่ีเขารวมการประชุมในหองท่ีจัดเตรียมไว  

5.4.2 ประธานกรรมการและเลขานกุารกลาวตอนรับผูบริหารและคณะกรรมการฯ ตรวจเยี่ยม  

5.4.3 เริ่มการประชุม โดยคณะกรรมการฯ ตรวจเยี่ยมแจงวัตถุประสงค และระบุสิ่งที่ตองการ

ตรวจเยี่ยม และทบทวน 

5.4.4 คณะกรรมการฯ และเจาหนาที่ใหสัมภาษณและตอบคำถามของคณะกรรมการฯ ตรวจ

เยี่ยม ดวยความสุภาพ ชัดเจน และตรงตามท่ีปฏิบัติจริง 

5.4.5 คนหาและจัดเตรียมขอมูลหรือเอกสารท่ีคณะกรรมการฯ ตรวจเยี่ยมรองขอ 

5.4.6 เลขานุการหรือเจาหนาท่ีบันทึกคำวิจารณและขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ตรวจเยี่ยม  

5.5 รับทราบรายงานผลการตรวจเย่ียมและปรับปรุงแกไขขอบกพรอง 

5.5.1 เลขานุการหรือเจาหนาท่ีนำเสนอรายงานสรุปผลการตรวจเยี่ยมในท่ีประชุมคณะกรรมการฯ 

5.5.2 คณะกรรมการฯ อภิปรายเพ่ือหาแนวทางการปรับปรุงแกไขขอบกพรอง 

5.5.3 เขียนแผนดำเนินการปรับปรุงแกไขขอบกพรองภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

5.5.4 สงแผนดำเนินการแกไขเพ่ือใหคณะกรรมการฯ ตรวจเยี่ยมรับรอง 

5.6 การเก็บรักษารายงานสรุปผลการตรวจเย่ียม 

เจาหนาที่เก็บรักษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการฯ ตรวจสอบในแฟม 

“การตรวจเยี่ยม” 
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•  

 

 

6. นิยามศัพท 

คำศัพท ความหมาย 

ระบบการรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรม

การวิจัยในมนุษย  

( National Ethics Committee Accreditation 

System of Thailand: NECAST) 

ระบบการประกันคุณภาพการปฏิบัติหนาที ่ของ

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย เพื่อให

การดำเนินงานของคณะกรรมการวิจัยในมนุษย

สอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัย และพัฒนา

นว ั ต ก ร รมแห  ง ช าต ิ  แ ล ะแนว ค ิ ด ใ น ร  า ง

พระราชบัญญัติการวิจัยในมนุษย พ.ศ. ... ที่จะมี

การขึ้นทะเบียนคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย

ประจำสถาบัน 

SIDCER-FERCAP RECOGNITION PROGRAMME แผนงานรับรองคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย 

ภายใต  การสน ั บสน ุนของ  WHO/TDR โดย

เครือขายความริเริ ่มทางยุทธศาสตรเพื่อพัฒนา

ศักยภาพการทบทวนดานจริยธรรม (Strategic 

Initiative for Developing Capacity in Ethical 

Review: SIDCER) และ  ชมรมคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจัยในเอเชียและแปซิฟกตะวันตก 

( Forum for Ethical Review Committees in 

the Asian and Pacific Region: FERCAP) เ พ่ือ

ตรวจสอบคความรับผิดชอบ ประเมินคุณภาพและ

ประสิทธิภาพของการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย

ในระดับสากล 

 

7. เอกสารอางอิง 

7.1 International Conference on Harmonization, Good Clinical Practice Guideline (ICH 

GCP 2016) และ ICH GCP 1996 ฉบับภาษาไทย (ปรับปรงุใหม พ.ศ. 2552) แปลโดยกองควบคุม

ยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 

7.2 แนวทางจริยธรรมการทำวิจัยในคนในประเทศไทย ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย 
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•  

 

 

พ.ศ. 2550 

7.3 SOP for SIDCER-FERCAP Surveying procedures 

 

8. ประวัติการแกไข 

ผูจัดทำ ฉบับท่ี วันท่ี แสดงการแกไขหลัก 
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•  

 

 

สารบัญ 

ลำดับเรื่อง เรื่อง หนา 

1 วัตถุประสงค 3 

2 ขอบเขต 3 

3 ความรับผิดชอบ 3 

4 ข้ันตอนการปฏิบัติและผูรับผิดชอบ 4 

5 หลักการปฏิบัติ 4 

5.1 การคัดกรองและรับเอกสารโครงการวิจัย 4 

5.2 การพิจารณาโครงการวิจัย 5 

5.3 รายงานในท่ีประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือทราบหรือพิจารณา 5 

5.4 ตัดสินและแจงผลการพิจารณาแกผูวิจัย 5 

5.5 การประสานงานรวมกันระหวางคณะกรรมการจริยธรรมอ่ืน 5 

6 นิยามศัพท 6 

7 เอกสารอางอิง 6 

8 ประวัติการแกไข 7 
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•  

 

 

1. วัตถุประสงค 

เพื่อเปนแนวทางใหผูวิจัย เจาหนาที่ คณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนุนจริยธรรมการวิจัยใน

มนุษย ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ บริหารจัดการกับโครงการวิจัยในมนุษยท่ี

ดำเนินการโดยผูวิจัยซึ่งเปนบุคลากรสังกัด สวทช. ที่ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน

มนุษยของสถาบันอ่ืน รวมถึงการประสานงานรวมกันระหวางคณะกรรมการจริยธรรมอ่ืน เพ่ือใหการกำกับดูแล

ดานจริยธรรมการวิจัยในมนุษยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

 

2. ขอบเขต 

วิธ ีดำเนินการมาตรฐานครอบคลุมการบริหารจัดการโครงการวิจ ัยใหมที ่ผ านการพิจารณาจาก

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยของสถาบันอื่น และการประสานงานรวมกันระหวางคณะกรรมการ

จริยธรรมอ่ืน โดยแบงออกเปน  

2.1 การบริหารจัดการโครงการวิจัยท่ีผานการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย

ประจำสถาบันอื่น ที่ไดรับการรับรองจาก NECAST ระดับ 3, SIDCER-FERCAP, AAHRPP หรือท่ี

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ยอมรับแลว  

2.2 การประสานงานรวมกันระหวางคณะกรรมการจริยธรรมอื่น เพื่อใหการกำกับดูแลดานจริยธรรม

การวิจัยในมนุษยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 

3. ความรับผิดชอบ 

3.1 ผูวิจัยมีหนาท่ีสงเอกสารโครงการวิจัยเพ่ือขอรับการพิจารณาหรือแจงเพ่ือทราบในคณะกรรมการฯ 

3.2 เจาหนาท่ีมีหนาท่ีประสานงานกับผูวิจัยในเรื่องการพิจารณาและการบริหารจัดการโครงการวิจัยใหม  

3.3 เลขานุการหรือกรรมการที่ไดรับมอบหมายมีหนาที่พิจารณาโครงการวิจัยใหมที่เขาขายตองนำเขา

รับการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ  

3.4 เลขานุการหรือเจาหนาที่มีหนาที่รายงานโครงการวิจัยที่ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจยัในมนุษยประจำสถาบันอ่ืนตอคณะกรรมการฯ เพ่ือทราบ  

3.5 คณะกรรมการฯ มีหนาท่ีประสานงานรวมกันระหวางคณะกรรมการจริยธรรมอื่น เพื่อใหการกำกับ

ดูแลดานจริยธรรมการวิจัยในมนุษยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
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•  

 

 

4. ข้ันตอนการปฏิบัติและผูรับผิดขอบ 

ข้ันตอน การปฏิบัต ิ ผูรับผิดชอบ 

1 การคัดกรองและรับเอกสารโครงการวิจัย ผูวิจัย/เจาหนาท่ี 

2 การพิจารณาโครงการวิจัย ประธานกรรมการ/เลขานุการ/กรรมการท่ี

ไดรับมอบหมาย 

3 รายงานในท่ีประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือทราบ

หรือพิจารณา 

เลขานุการ/เจาหนาท่ี 

4 ตัดสินและแจงผลการพิจารณาแกผูวิจัย เลขานุการ/เจาหนาท่ี 

5 การประสานงานรวมกันระหวางคณะกรรมการ

จริยธรรมอ่ืน 

คณะกรรมการฯ/เจาหนาท่ี 

 

5. หลักการปฏิบัติ 

5.1 การคัดกรองและรับเอกสารโครงการวิจัย 

5.1.1 เจาหนาที่มีหนาที่คัดกรองและตรวจสอบประเภทการบริหารจัดการโครงการวิจัยใหม ท่ี

ดำเนินการโดยผูวิจัยซึ่งเปนบุคลากรสังกัด สวทช. หรือผูวิจัยจากสวนงานอื่นที่ตองการทำ

การวิจัยใน สวทช. หรือผูวิจัยภายนอกที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก สวทช. เปน

อยางหนึ่งอยางใดตอไปนี้ 

(1) โครงการวิจัยท่ีสามารถยกเวนการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ คือ โครงการวิจัยท่ี

ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยของสถาบันอ่ืน ท่ีไดรับ

การรับรองจาก NECAST ระดับ 3, SIDCER-FERCAP, AAHRPP หรือคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจยัในมนุษยท่ีสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ยอมรับแลว 

แตผูวิจัยจะตองแจงการรับรองดังกลาวตอคณะกรรมการฯ เพื่อทราบ อยางไรก็ตาม 

คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ ์ที ่จะติดตามโครงการวิจัยซึ ่งผานการรับรองจาก

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยของสถาบันอ่ืนแลว หากมีเหตุผลอันสมควร 

(2) โครงการวิจัยอื ่นทั ้งหมดที่ไมเขาขายขอ 5.1.1 ตองขอรับการพิจารณาจากคณะ

กรรมการฯ  

5.1.2 กรณีขอรับการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ เจาหนาท่ีรับโครงการวิจัยและเอกสารท่ี

เกี ่ยวของที ่ผ ู ว ิจ ัยยื ่น ตรวจสอบความครบถวนของเอกสารและขอมูล และใหรหัส
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 คณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนนุจริยธรรมการวิจัยในมนษุย 

ของสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

National Science and Technology Development Agency - 

Institutional Review Board (NSTDA-IRB) 

NSTDA-IRB SOP 

15/01.0 

บทท่ี 15 ความรวมมือกับคณะกรรมการจริยธรรมอ่ืน 

Cooperation with other Ethic Committees 

หนา 5 ของ 7 หนา 

  
 

 

 

 

•  

 

 

โครงการวิจัย โดยมีขั ้นตอนการปฏิบัติตามวิธีดำเนินการมาตรฐาน NSTDA-IRB SOP 

03/01.0 

5.1.3 กรณีแจงเพ่ือทราบการรับรองตอคณะกรรมการฯ เจาหนาท่ีรับเอกสารท่ีเก่ียวของเก่ียวกับ

การรับรองที่ผูวิจัยยื่น ตรวจสอบความครบถวนของเอกสารที่ผูวิจัยสงเขามาดังรายการ

ตอไปนี้  

(1) บันทึกนำสงหนังสือรับรองโครงการวิจัย  

(2) หนังสือรับรองโครงการวิจัย 

(3) แบบเสนอโครงการวิจัยเพื ่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย หรือ

โครงการวิจัยฉบับเต็ม (ถามี)  

5.2 การพิจารณาโครงการวิจัย 

มีข้ันตอนการปฏิบัติ การทบทวนและประเมินโครงการวิจัย และคัดกรองประเภทการพิจารณา ตาม

แนวทางที่ระบุในวิธีดำเนินการมาตรฐาน NSTDA-IRB SOP 03/01.0, NSTDA-IRB SOP 04/01.0 

NSTDA-IRB SOP 05/01.0, NSTDA-IRB SOP 06/01.0 และ NSTDA-IRB SOP 07/01.0 ตาม

ประเภทของการพิจารณานั้นๆ 

5.3 รายงานในท่ีประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือทราบหรือพิจารณา 

5.3.1 กรณีขอรับการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ ใหดำเนินการตามท่ีระบุใน NSTDA-IRB SOP 

05/01.0, NSTDA-IRB SOP 06/01.0 และ NSTDA-IRB SOP 07/01.0 ตามประเภทของ

การพิจารณานั้นๆ   

5.3.2 กรณีแจงเพื่อทราบการรับรองตอคณะกรรมการฯ เลขานุการนำเสนอรายชื่อโครงการวิจัย

ที่ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยของสถาบันอื่น ที่ไดรับ

การรับรองจาก NECAST, SIDCER-FERCAP, AAHRPP หรือคณะกรรมการจริยธรรมการ

วิจัยในมนุษยที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ยอมรับแลว ตอที่ประชุม

คณะกรรมการฯ เพ่ือรับทราบ ตามวิธีดำเนินการมาตรฐาน NSTDA-IRB SOP 11/01.0 

5.4 ตัดสินและแจงผลการพิจารณาแกผูวิจัย 

กรณีขอรับการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ ใหดำเนินการตามที ่ระบุใน NSTDA-IRB SOP 

03/01.0  

5.5 การประสานงานรวมกันระหวางคณะกรรมการจริยธรรมอ่ืน 

เพื่อใหการกำกับดูแลดานจริยธรรมการวิจัยในมนุษยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการฯ 
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 คณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนนุจริยธรรมการวิจัยในมนษุย 

ของสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

National Science and Technology Development Agency - 

Institutional Review Board (NSTDA-IRB) 

NSTDA-IRB SOP 

15/01.0 

บทท่ี 15 ความรวมมือกับคณะกรรมการจริยธรรมอ่ืน 

Cooperation with other Ethic Committees 

หนา 6 ของ 7 หนา 

  
 

 

 

 

•  

 

 

อาจมีการประสานงานกับคณะกรรมการจริยธรรมอ่ืน ในกรณีท่ีมีความจำเปนหรือเก่ียวของ เชน  

5.5.1 เสนอรายชื่อคณะกรรมการจริยธรรมอื่น ของ สวทช. เพื่อทำหนาที่เปนกรรมการสมทบ

หรือท่ีปรึกษาอิสระ 

5.5.2 พิจารณาทำบันทึกขอตกลงรวมระหวางสถาบันหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

5.5.3 เสนอใหมีความรวมมือกับคณะกรรมการจริยธรรมอ่ืน ท้ังภายในและภายนอก สวทช. เพ่ือ

จัดการฝกอบรม การประชุม และกิจกรรมสรางความตระหนักดานจริยธรรมการวิจัยใน

มนุษยท่ีเก่ียวของ ใหแกคณะกรรมการฯ เจาหนาท่ี ผูวิจัย และบุคลากรท่ีเก่ียวของ 

 

6. นิยามศัพท 

คำศัพท ความหมาย 

NECAST  National Ethics Committee Accreditation System of Thailand 

(NECAST) คือระบบการรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน

มนุษย เพื่อใหการดำเนินงานของคณะกรรมการวิจัยในมนุษยสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมแหงชาติ โดยสำนักงานมาตรฐาน

การวิจัยในคน กองมาตรฐานการวิจัย สำนักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) 

SIDCER-FERCAP The Strategic Initiative for Developing Capacity in Ethical Review 

(SIDCER) และ  Forum for Ethical Review Committees in Asia and 

the Western Pacific (FERCAP) องคกรอิสระซึ่งอยูภายใตองคการอนามัย

โลก ทำหนาที่ใหการตรวจประเมินรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรม

การวิจัยในมนุษย เปนท่ียอมรับระดับมาตรฐานสากล  

AAHRPP  The Association for the Accreditation of Human Research 

Protection Programs องคกรของประเทศสหรัฐอเมริกา ทำหนาที่ใหการ

รับรองมาตรฐานในกระบวนการคุมครองผูท่ีจะเขารวมการวิจัยในมนุษย เปน

ท่ียอมรับระดับมาตรฐานสากล 

 

7. เอกสารอางอิง 

7.1 International Conference on Harmonization, Good Clinical Practice Guideline (ICH 

GCP 2016) และ ICH GCP 1996 ฉบับภาษาไทย (ปรับปรงุใหม พ.ศ. 2552) แปลโดยกองควบคุม
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 คณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนนุจริยธรรมการวิจัยในมนษุย 

ของสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

National Science and Technology Development Agency - 

Institutional Review Board (NSTDA-IRB) 

NSTDA-IRB SOP 

15/01.0 

บทท่ี 15 ความรวมมือกับคณะกรรมการจริยธรรมอ่ืน 

Cooperation with other Ethic Committees 

หนา 7 ของ 7 หนา 

  
 

 

 

 

•  

 

 

ยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 

7.2 แนวทางจริยธรรมการทำวิจัยในคนในประเทศไทย ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย 

พ.ศ. 2550 

7.3 SOP for SIDCER-FERCAP Surveying procedures 

7.4 วิธีดำเนินการมาตรฐาน คณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนุนจริยธรรมการวิจัยในมนุษย 

ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

 

8. ประวัติการแกไข 
ผูจัดทำ ฉบับท่ี วันท่ี แสดงการแกไขหลัก 
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 คณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนนุจริยธรรมการวิจัยในมนษุย 

ของสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

National Science and Technology Development Agency - 

Institutional Review Board (NSTDA-IRB) 

NSTDA-IRB SOP 

01/01.0 

ตนแบบสารบัญรายการวิธีดำเนินการมาตรฐาน (SOP) 
AF 01-01/01.0 

หนา 1 ของ 1 หนา 

 
 

 

 

 

•  

 

 

รายการวิธีดำเนินการมาตรฐาน 

บทท่ี รหัส เรื่อง หนา 

1 NSTDA-IRB SOP 

01/01.0 

การเตรียมวิธีดำเนินการมาตรฐาน  

Preparation of Standard Operating Procedures 

 

2 NSTDA-IRB SOP 

02/01.0 

ชื่อบทภาษาไทย 

English Title 

 

3 NSTDA-IRB SOP 

03/01.0 

ชื่อบทภาษาไทย 

English Title 

 

4 NSTDA-IRB SOP 

04/01.0 

ชื่อบทภาษาไทย 

English Title 

 

5 NSTDA-IRB SOP 

05/01.0 

ชื่อบทภาษาไทย 

English Title 

 

6 NSTDA-IRB SOP 

06/01.0 

ชื่อบทภาษาไทย 

English Title 

 

7 NSTDA-IRB SOP 

07/01.0 

ชื่อบทภาษาไทย 

English Title 

 

8 NSTDA-IRB SOP 

08/01.0 

ชื่อบทภาษาไทย 

English Title 

 

9 NSTDA-IRB SOP 

09/01.0 

ชื่อบทภาษาไทย 

English Title 

 

10 NSTDA-IRB SOP 

10/01.0 

ชื่อบทภาษาไทย 

English Title 
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ของสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

National Science and Technology Development Agency - 

Institutional Review Board (NSTDA-IRB) 

NSTDA-IRB SOP 

01/01.0 

ตนแบบสารบัญรายการเอกสารภาคผนวก (AF) 
AF 01-02/01.0 

หนา 1 ของ 1 หนา 

 
 

 

 

 

•  

 

 

รายการเอกสารภาคผนวก 

SOP AF เรื่อง หนา 

NSTDA-IRB SOP 

01/01.0 

AF 01-01 ตนแบบสารบัญรายการวิธีดำเนินการมาตรฐาน (SOP)  

AF 01-02 ตนแบบสารบัญรายการเอกสารภาคผนวก (AF)  

AF 01-03 ตนแบบวิธีดำเนินการมาตรฐาน  

AF 01-04 บันทึกรายชื่อผูรับวิธีดำเนินการมาตรฐาน  

AF 01-05 แบบคำรองขอปรับปรุงวิธีดำเนินการมาตรฐาน  

NSTDA-IRB SOP 

02/01.0 

AF 02-01 ชื่อเอกสาร  

AF 02-02   ชื่อเอกสาร  

AF 02-03   ชื่อเอกสาร  

AF 02-04 ชื่อเอกสาร  

AF 02-05 ชื่อเอกสาร  
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ของสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

National Science and Technology Development Agency - 

Institutional Review Board (NSTDA-IRB) 

NSTDA-IRB SOP 

01/01.0 

ตนแบบวิธีดำเนินการมาตรฐาน 
AF 01-03/01.0 

หนา 1 ของ 4 หนา 

 
 

 

 

 

•  

 

 

ตนแบบหัวกระดาษวิธีดำเนินการมาตรฐาน 

 คณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนนุจริยธรรมการวิจัยในมนษุย 

ของสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

National Science and Technology Development Agency - 

Institutional Review Board (NSTDA-IRB) 

NSTDA-IRB SOP 

XX/YY.W 

บทท่ี .... ชื่อบทภาษาไทย .... 
English Title ....  

หนา ... ของ ... หนา 

 

ตนแบบหัวกระดาษเอกสารภาคผนวก 

 คณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนนุจริยธรรมการวิจัยในมนษุย 

ของสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

National Science and Technology Development Agency - 

Institutional Review Board (NSTDA-IRB) 

NSTDA-IRB SOP 

XX/YY.W 

ชื่อเอกสาร .... 
English Title (ถาม)ี ....  

AF AA-BB 

หนา ... ของ ... หนา 
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 คณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนนุจริยธรรมการวิจัยในมนษุย 

ของสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

National Science and Technology Development Agency - 

Institutional Review Board (NSTDA-IRB) 

NSTDA-IRB SOP 

01/01.0 

ตนแบบวิธีดำเนินการมาตรฐาน 
AF 01-03/01.0 

หนา 2 ของ 4 หนา 

 
 

 

 

 

•  

 

 

ตนแบบใบสรุปวิธีดำเนินการมาตรฐาน 

ช่ือบทภาษาไทย .... 

English Title .... 

 

 

วันท่ีเริ่มใช    ................ เดือน ................ พ.ศ. ................ 

แทนท่ีฉบับ   ................ ลงวันท่ี ................ เดือน ................ พ.ศ. ................ 

 

ผูจัดทำ       .....................................................           วันท่ี ................ เดือน ................ พ.ศ. ................ 

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

เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนุนจริยธรรมการวิจัยในมนุษย  

ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

 

ผูทบทวน    .....................................................           วันท่ี ................ เดือน ................ พ.ศ. ................ 

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

ประธานคณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนุนจริยธรรมการวิจัยในมนุษย  

ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ  

 

ผูอนุมัติ       .....................................................           วันท่ี ................ เดือน ................ พ.ศ. ................ 

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

ผูอำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต ิ
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 คณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนนุจริยธรรมการวิจัยในมนษุย 

ของสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

National Science and Technology Development Agency - 

Institutional Review Board (NSTDA-IRB) 

NSTDA-IRB SOP 

01/01.0 

ตนแบบวิธีดำเนินการมาตรฐาน 
AF 01-03/01.0 

หนา 3 ของ 4 หนา 

 
 

 

 

 

•  

 

 

ตนแบบวิธีดำเนินการมาตรฐาน 

สารบัญ 

ลำดับเรื่อง เรื่อง หนา 

1 วัตถุประสงค  

2 ขอบเขต  

3 ความรับผิดชอบ  

4 ข้ันตอนการปฏิบัติและผูรับผิดชอบ  

5 หลักการปฏิบัต ิ  

6 นิยามศัพท  

7 เอกสารอางอิง  

8 ภาคผนวก  

9 ประวัติการแกไข  

 

ความหมายของแตละหัวขอ 

1. วัตถุประสงค สรุปและอธิบายวัตถุประสงคของการทำวิธีดำเนินการมาตรฐาน 

2. ขอบเขต แสดงกรอบกิจกรรมท่ีครอบคลุมในวิธีดำเนินการมาตรฐาน 

3. ความรับผิดชอบ อางถึงบุคคลที ่ไดรับมอบหมายใหดำเนินการกิจกรรมที ่ระบุในวิธีดำเนินการ

มาตรฐาน 

4. ขั้นตอนการปฏิบัติและผูรับผิดชอบ แบงขั้นตอนการทำวิธีดำเนินการมาตรฐานและเรียงเปนลำดับให

เขาใจงาย และระบุผูรับผิดชอบหรือตำแหนงผูรับผิดชอบในแตละกิจกรรม 

5. หลักการปฏิบัติ แสดงรายละเอียดการปฏิบัติแตละขั้นตอนโดยยอ โดยใชประโยคหรือวลีที่ชัดเจนตัด

แบงประโยคท่ียาวใหเปนประโยคสั้น 

6. นิยามศัพท อธิบายศัพทที่พบไมบอยหรือกำกวม แนะนำใหใช “การยกตัวอยาง”เพื่อหลีกเลี ่ยง

ขอความท่ียากจะเขาใจ 

7. เอกสารอางอิง แสดงรายการแหลงขอมูลใชในวิธีดำเนินการมาตรฐาน 

8. ภาคผนวก เอกสารเพ่ิมเติมหรือท่ีเก่ียวของท่ีอธิบายใหชัดเจนข้ึน 

9. ประวัติ บันทึกประวัติการจัดทำและการแกไขวิธีดำเนินการมาตรฐาน 
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 คณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนนุจริยธรรมการวิจัยในมนษุย 

ของสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

National Science and Technology Development Agency - 

Institutional Review Board (NSTDA-IRB) 

NSTDA-IRB SOP 

01/01.0 

ตนแบบวิธีดำเนินการมาตรฐาน 
AF 01-03/01.0 

หนา 4 ของ 4 หนา 

 
 

 

 

 

•  

 

 

ประวัติการแกไข 

ผูจัดทำ ฉบับท่ี วันท่ี แสดงการแกไขหลัก 

ชื่อ 01.0  วันเดือนป ฉบับสมบูรณ 

ชื่อ 01.1  วันเดือนป แกไขเล็กนอย 

ชื่อ 02.0  วันเดือนป แกไขมาก 
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 คณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนนุจริยธรรมการวิจัยในมนษุย 

ของสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

National Science and Technology Development Agency - 

Institutional Review Board (NSTDA-IRB) 

NSTDA-IRB SOP 

01/01.0 

บันทึกรายชื่อผูรับวิธีดำเนินการมาตรฐาน 
AF 01-04/01.0 

หนา 1 ของ 1 หนา 

 
 

 

 

 

•  

 

 

  บันทึกรายช่ือผูรับวิธีดำเนินการมาตรฐาน 

ลำดับ ชื่อผูรับ บทท่ี จำนวน ลายเซ็น  

(หากสงอีเมล  

ใชวันสงแทน) 

วันท่ี 
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 คณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนนุจริยธรรมการวิจัยในมนษุย 

ของสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

National Science and Technology Development Agency - 

Institutional Review Board (NSTDA-IRB) 

NSTDA-IRB SOP 

01/01.0 

แบบคำรองขอปรับปรุงวิธีดำเนินการมาตรฐาน 
AF 01-05/01.0 

หนา 1 ของ 1 หนา 

 
 

 

 

 

•  

 

 

  แบบคำรองขอปรับปรุงวิธีดำเนินการมาตรฐาน 

โปรดกรอกแบบคำรองขอนี้ เม่ือพบวาวิธีดำเนินการมาตรฐานมีปญหาหรือบกพรอง 

และเก็บไวกับวิธีดำเนินการมาตรฐานจนกวาจะไดรับฉบับปรับปรุงแกไขท่ีอนุมัติแลวมาแทนท่ี 

รหัสบท NSTDA-IRB SOP …. 

ช่ือบท:  

ขอปญหาหรือ

ขอบกพรอง: 

 

 

 

เสนอโดย:  

วันท่ี:  

สำหรับเลขานุการคณะกรรมการฯ 

ปรึกษาหารือกับ (ถามี):  

สรุปขอเสนอแนะ: 

จำเปนตองปรับปรุงวิธีดำเนินการมาตรฐานหรือไม 

☐ จำเปน  

 

เรงดวนหรือไม 

☐ เรงดวน  ☐ ไมเรงดวน (ปรับปรุงแกไขเม่ือครบกำหนด) 

☐ ไมจำเปน  โปรดระบุเหตุผล: 

 

สำหรับประธานคณะกรรมการฯ 

สรุปขอเสนอแนะ: ☐ เห็นชอบ  ☐ ไมเห็นชอบ  

ขอคิดเห็นอ่ืนๆ:  

 

ลงนาม:  

 

วันท่ี:  
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 คณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนนุจริยธรรมการวิจัยในมนษุย 

ของสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

National Science and Technology Development Agency - 

Institutional Review Board (NSTDA-IRB) 

NSTDA-IRB SOP 

02/01.0 

บัญชีรายชื่อท่ีปรึกษาอิสระ 
AF 02-01/01.0 

หนา 1 ของ 1 หนา 

 
 

 

 

 

•  

 

 

รายช่ือท่ีปรึกษาอิสระ (List of Independent Consultants) 
ลำดับ

ที่ 

ยศ/ตำแหนง 

ชื่อ-นามสกุล 

ความเชีย่วชาญ สถานที่ทำงาน ที่อยู/บาน E-mail, Fax Mobile 

Phone 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      
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 คณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนนุจริยธรรมการวิจัยในมนษุย 

ของสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

National Science and Technology Development Agency - 

Institutional Review Board (NSTDA-IRB) 

NSTDA-IRB SOP 

02/01.0 

ทะเบียนแฟมประวัติคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยและเจาหนาท่ี 
AF 02-02/01.0 

หนา 1 ของ 1 หนา 

 
 

 

 

 

•  

 

 

ทะเบียนแฟมประวัติคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยและเจาหนาท่ี 
No. Name EC 

Position 

Educational 

Degrees/ 

Specialization 

Appointment

/ TOR Date 

CV Date Most 

Recent 

Basic 

Research 

Ethics 

Training 

Date 

Most 

Recent 

GCP 

Training 

Date 

Most 

Recent 

SOP 

Training 

Date 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         
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 คณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนนุจริยธรรมการวิจัยในมนษุย 

ของสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

National Science and Technology Development Agency - 

Institutional Review Board (NSTDA-IRB) 

NSTDA-IRB SOP 

02/01.0 

แบบการเปดเผยความขัดแยงทางผลประโยชนและรับรองการรักษา

ความลับในโครงการวิจัย สำหรับคณะกรรมการ/คณะอนกุรรมการ 

(ฉบับลงนามคร้ังเดียวครอบคลุมชวงวาระการเปนกรรมการ) 

AF 02-03/01.0 

หนา 1 ของ 1 หนา 

 
 

 

 

 

•  
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 คณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนนุจริยธรรมการวิจัยในมนษุย 

ของสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

National Science and Technology Development Agency - 

Institutional Review Board (NSTDA-IRB) 

NSTDA-IRB SOP 

02/01.0 

แบบการเปดเผยความขัดแยงทางผลประโยชน 

และรับรองการรักษาความลับในโครงการวิจัย  

สำหรับผูทบทวน/พิจารณาโครงการ 

AF 02-04/01.0 

หนา 1 ของ 1 หนา 

 
 

 

 

 

•  
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 คณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนนุจริยธรรมการวิจัยในมนษุย 

ของสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

National Science and Technology Development Agency - 

Institutional Review Board (NSTDA-IRB) 

NSTDA-IRB SOP 

02/01.0 

แบบการเปดเผยความขัดแยงทางผลประโยชน 

และรับรองการรักษาความลับในโครงการวิจัยประจำป  

สำหรับผูปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของกบัการบริหารโครงการวิจัย 

AF 02-05/01.0 

หนา 1 ของ 1 หนา 

 
 

 

 

 

•  
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 คณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนนุจริยธรรมการวิจัยในมนษุย 

ของสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

National Science and Technology Development Agency - 

Institutional Review Board (NSTDA-IRB) 

NSTDA-IRB SOP 

02/01.0 

แบบรับรองการรักษาความลบัในโครงการวิจัย  

สำหรับผูทรงคุณวุฒิ/ผูเชี่ยวชาญ/ผูเขารวมประชุม 

AF 02-06/01.0 

หนา 1 ของ 1 หนา 

 
 

 

 

 

•  
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 คณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนนุจริยธรรมการวิจัยในมนษุย 

ของสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

National Science and Technology Development Agency - 

Institutional Review Board (NSTDA-IRB) 

NSTDA-IRB SOP 

03/01.0 

แบบตรวจสอบประเภทโครงการวิจัย 
AF 03-01/01.0 

หนา 1 ของ 5 หนา 

 
 

 

 

 

•  
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 คณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนนุจริยธรรมการวิจัยในมนษุย 

ของสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

National Science and Technology Development Agency - 

Institutional Review Board (NSTDA-IRB) 

NSTDA-IRB SOP 

03/01.0 

แบบตรวจสอบประเภทโครงการวิจัย 
AF 03-01/01.0 

หนา 2 ของ 5 หนา 

 
 

 

 

 

•  
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 คณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนนุจริยธรรมการวิจัยในมนษุย 

ของสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

National Science and Technology Development Agency - 

Institutional Review Board (NSTDA-IRB) 

NSTDA-IRB SOP 

03/01.0 

แบบตรวจสอบประเภทโครงการวิจัย 
AF 03-01/01.0 

หนา 3 ของ 5 หนา 

 
 

 

 

 

•  
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 คณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนนุจริยธรรมการวิจัยในมนษุย 

ของสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

National Science and Technology Development Agency - 

Institutional Review Board (NSTDA-IRB) 

NSTDA-IRB SOP 

03/01.0 

แบบตรวจสอบประเภทโครงการวิจัย 
AF 03-01/01.0 

หนา 4 ของ 5 หนา 

 
 

 

 

 

•  
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 คณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนนุจริยธรรมการวิจัยในมนษุย 

ของสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

National Science and Technology Development Agency - 

Institutional Review Board (NSTDA-IRB) 

NSTDA-IRB SOP 

03/01.0 

แบบตรวจสอบประเภทโครงการวิจัย 
AF 03-01/01.0 

หนา 5 ของ 5 หนา 

 
 

 

 

 

•  
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 คณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนนุจริยธรรมการวิจัยในมนษุย 

ของสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

National Science and Technology Development Agency - 

Institutional Review Board (NSTDA-IRB) 

NSTDA-IRB SOP 

03/01.0 

แบบเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนษุย 
AF 03-02/01.0 

หนา 1 ของ 8 หนา 

 
 

 

 

 

•  
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 คณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนนุจริยธรรมการวิจัยในมนษุย 

ของสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

National Science and Technology Development Agency - 

Institutional Review Board (NSTDA-IRB) 

NSTDA-IRB SOP 

03/01.0 

แบบเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนษุย 
AF 03-02/01.0 

หนา 2 ของ 8 หนา 

 
 

 

 

 

•  
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 คณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนนุจริยธรรมการวิจัยในมนษุย 

ของสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

National Science and Technology Development Agency - 

Institutional Review Board (NSTDA-IRB) 

NSTDA-IRB SOP 

03/01.0 

แบบเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนษุย 
AF 03-02/01.0 

หนา 3 ของ 8 หนา 

 
 

 

 

 

•  
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 คณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนนุจริยธรรมการวิจัยในมนษุย 

ของสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

National Science and Technology Development Agency - 

Institutional Review Board (NSTDA-IRB) 

NSTDA-IRB SOP 

03/01.0 

แบบเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนษุย 
AF 03-02/01.0 

หนา 4 ของ 8 หนา 

 
 

 

 

 

•  
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 คณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนนุจริยธรรมการวิจัยในมนษุย 

ของสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

National Science and Technology Development Agency - 

Institutional Review Board (NSTDA-IRB) 

NSTDA-IRB SOP 

03/01.0 

แบบเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนษุย 
AF 03-02/01.0 

หนา 5 ของ 8 หนา 

 
 

 

 

 

•  

 

 

 215



 คณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนนุจริยธรรมการวิจัยในมนษุย 

ของสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

National Science and Technology Development Agency - 

Institutional Review Board (NSTDA-IRB) 

NSTDA-IRB SOP 

03/01.0 

แบบเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนษุย 
AF 03-02/01.0 

หนา 6 ของ 8 หนา 

 
 

 

 

 

•  

 

 

 216



 คณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนนุจริยธรรมการวิจัยในมนษุย 

ของสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

National Science and Technology Development Agency - 

Institutional Review Board (NSTDA-IRB) 

NSTDA-IRB SOP 

03/01.0 

แบบเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนษุย 
AF 03-02/01.0 

หนา 7 ของ 8 หนา 

 
 

 

 

 

•  

 

 

 217



 คณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนนุจริยธรรมการวิจัยในมนษุย 

ของสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

National Science and Technology Development Agency - 

Institutional Review Board (NSTDA-IRB) 

NSTDA-IRB SOP 

03/01.0 

แบบเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนษุย 
AF 03-02/01.0 

หนา 8 ของ 8 หนา 

 
 

 

 

 

•  

 

 

 218



 คณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนนุจริยธรรมการวิจัยในมนษุย 

ของสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

National Science and Technology Development Agency - 

Institutional Review Board (NSTDA-IRB) 

NSTDA-IRB SOP 

03/01.0 

ตัวอยางเอกสารชี้แจงขอมลูสำหรับผูเขารวมวิจัย  

และหนังสือแสดงความยินยอมเขารวมการวิจัย 

AF 03-03/01.0 

หนา 1 ของ 11 หนา 

 
 

 

 

 

•  

 

 

 219



 คณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนนุจริยธรรมการวิจัยในมนษุย 

ของสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

National Science and Technology Development Agency - 

Institutional Review Board (NSTDA-IRB) 

NSTDA-IRB SOP 

03/01.0 

ตัวอยางเอกสารชี้แจงขอมลูสำหรับผูเขารวมวิจัย  

และหนังสือแสดงความยินยอมเขารวมการวิจัย 

AF 03-03/01.0 

หนา 2 ของ 11 หนา 

 
 

 

 

 

•  

 

 

 220



 คณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนนุจริยธรรมการวิจัยในมนษุย 

ของสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

National Science and Technology Development Agency - 

Institutional Review Board (NSTDA-IRB) 

NSTDA-IRB SOP 

03/01.0 

ตัวอยางเอกสารชี้แจงขอมลูสำหรับผูเขารวมวิจัย  

และหนังสือแสดงความยินยอมเขารวมการวิจัย 

AF 03-03/01.0 

หนา 3 ของ 11 หนา 

 
 

 

 

 

•  

 

 

 221



 คณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนนุจริยธรรมการวิจัยในมนษุย 

ของสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

National Science and Technology Development Agency - 

Institutional Review Board (NSTDA-IRB) 

NSTDA-IRB SOP 

03/01.0 

ตัวอยางเอกสารชี้แจงขอมลูสำหรับผูเขารวมวิจัย  

และหนังสือแสดงความยินยอมเขารวมการวิจัย 

AF 03-03/01.0 

หนา 4 ของ 11 หนา 

 
 

 

 

 

•  

 

 

 222



 คณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนนุจริยธรรมการวิจัยในมนษุย 

ของสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

National Science and Technology Development Agency - 

Institutional Review Board (NSTDA-IRB) 

NSTDA-IRB SOP 

03/01.0 

ตัวอยางเอกสารชี้แจงขอมลูสำหรับผูเขารวมวิจัย  

และหนังสือแสดงความยินยอมเขารวมการวิจัย 

AF 03-03/01.0 

หนา 5 ของ 11 หนา 

 
 

 

 

 

•  

 

 

 223



 คณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนนุจริยธรรมการวิจัยในมนษุย 

ของสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

National Science and Technology Development Agency - 

Institutional Review Board (NSTDA-IRB) 

NSTDA-IRB SOP 

03/01.0 

หนังสือแจงผลการตรวจสอบเอกสารโครงการวิจัย 
AF 03-04/01.0 

หนา 1 ของ 1 หนา 

 
 

 

 

 

•  

 

 

 224



คณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนนุจริยธรรมการวิจัยในมนษุย 

ของสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

National Science and Technology Development Agency - 

Institutional Review Board (NSTDA-IRB) 

NSTDA-IRB SOP 

03/01.0 

หนังสือแจงรหัสโครงการวิจัย 
AF 03-05/01.0 

หนา 1 ของ 1 หนา 

• 

225



 คณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนนุจริยธรรมการวิจัยในมนษุย 

ของสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

National Science and Technology Development Agency - 

Institutional Review Board (NSTDA-IRB) 

NSTDA-IRB SOP 

03/01.0 

แบบทบทวนจริยธรรมการวิจัยในมนษุยสำหรับโครงการวิจัยใหม 
AF 03-06/01.0 

หนา 1 ของ 8 หนา 

 
 

 

 

 

•  

 

 

 226



 คณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนนุจริยธรรมการวิจัยในมนษุย 

ของสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

National Science and Technology Development Agency - 

Institutional Review Board (NSTDA-IRB) 

NSTDA-IRB SOP 

03/01.0 

แบบทบทวนจริยธรรมการวิจัยในมนษุยสำหรับโครงการวิจัยใหม 
AF 03-06/01.0 

หนา 2 ของ 8 หนา 

 
 

 

 

 

•  

 

 

 227



 คณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนนุจริยธรรมการวิจัยในมนษุย 

ของสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

National Science and Technology Development Agency - 

Institutional Review Board (NSTDA-IRB) 

NSTDA-IRB SOP 

03/01.0 

แบบทบทวนจริยธรรมการวิจัยในมนษุยสำหรับโครงการวิจัยใหม 
AF 03-06/01.0 

หนา 3 ของ 8 หนา 

 
 

 

 

 

•  

 

 

 228



 คณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนนุจริยธรรมการวิจัยในมนษุย 

ของสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

National Science and Technology Development Agency - 

Institutional Review Board (NSTDA-IRB) 

NSTDA-IRB SOP 

03/01.0 

แบบทบทวนจริยธรรมการวิจัยในมนษุยสำหรับโครงการวิจัยใหม 
AF 03-06/01.0 

หนา 4 ของ 8 หนา 

 
 

 

 

 

•  

 

 

 229



 คณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนนุจริยธรรมการวิจัยในมนษุย 

ของสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

National Science and Technology Development Agency - 

Institutional Review Board (NSTDA-IRB) 

NSTDA-IRB SOP 

03/01.0 

แบบทบทวนจริยธรรมการวิจัยในมนษุยสำหรับโครงการวิจัยใหม 
AF 03-06/01.0 

หนา 5 ของ 8 หนา 

 
 

 

 

 

•  

 

 

 230



 คณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนนุจริยธรรมการวิจัยในมนษุย 

ของสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

National Science and Technology Development Agency - 

Institutional Review Board (NSTDA-IRB) 

NSTDA-IRB SOP 

03/01.0 

แบบทบทวนจริยธรรมการวิจัยในมนษุยสำหรับโครงการวิจัยใหม 
AF 03-06/01.0 

หนา 6 ของ 8 หนา 

 
 

 

 

 

•  

 

 

 231



 คณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนนุจริยธรรมการวิจัยในมนษุย 

ของสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

National Science and Technology Development Agency - 

Institutional Review Board (NSTDA-IRB) 

NSTDA-IRB SOP 

03/01.0 

แบบทบทวนจริยธรรมการวิจัยในมนษุยสำหรับโครงการวิจัยใหม 
AF 03-06/01.0 

หนา 7 ของ 8 หนา 

 
 

 

 

 

•  

 

 

 232



 คณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนนุจริยธรรมการวิจัยในมนษุย 

ของสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

National Science and Technology Development Agency - 

Institutional Review Board (NSTDA-IRB) 

NSTDA-IRB SOP 

03/01.0 

แบบทบทวนจริยธรรมการวิจัยในมนษุยสำหรับโครงการวิจัยใหม 
AF 03-06/01.0 

หนา 8 ของ 8 หนา 

 
 

 

 

 

•  

 

 

 233



 คณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนนุจริยธรรมการวิจัยในมนษุย 

ของสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

National Science and Technology Development Agency - 

Institutional Review Board (NSTDA-IRB) 

NSTDA-IRB SOP 

03/01.0 

แบบทบทวนจริยธรรมการวิจัยในมนษุยสำหรับโครงการวิจัยใหม 

(สำหรับ Layperson) 

AF 03-07/01.0 

หนา 1 ของ 7 หนา 

 
 

 

 

 

•  

 

 

 234



 คณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนนุจริยธรรมการวิจัยในมนษุย 

ของสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

National Science and Technology Development Agency - 

Institutional Review Board (NSTDA-IRB) 

NSTDA-IRB SOP 

03/01.0 

แบบทบทวนจริยธรรมการวิจัยในมนษุยสำหรับโครงการวิจัยใหม 

(สำหรับ Layperson) 

AF 03-07/01.0 

หนา 2 ของ 7 หนา 

 
 

 

 

 

•  

 

 

 235



 คณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนนุจริยธรรมการวิจัยในมนษุย 

ของสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

National Science and Technology Development Agency - 

Institutional Review Board (NSTDA-IRB) 

NSTDA-IRB SOP 

03/01.0 

แบบทบทวนจริยธรรมการวิจัยในมนษุยสำหรับโครงการวิจัยใหม 

(สำหรับ Layperson) 

AF 03-07/01.0 

หนา 3 ของ 7 หนา 

 
 

 

 

 

•  

 

 

 236



 คณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนนุจริยธรรมการวิจัยในมนษุย 

ของสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

National Science and Technology Development Agency - 

Institutional Review Board (NSTDA-IRB) 

NSTDA-IRB SOP 

03/01.0 

แบบทบทวนจริยธรรมการวิจัยในมนษุยสำหรับโครงการวิจัยใหม 

(สำหรับ Layperson) 

AF 03-07/01.0 

หนา 4 ของ 7 หนา 

 
 

 

 

 

•  

 

 

 237



 คณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนนุจริยธรรมการวิจัยในมนษุย 

ของสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

National Science and Technology Development Agency - 

Institutional Review Board (NSTDA-IRB) 

NSTDA-IRB SOP 

03/01.0 

แบบทบทวนจริยธรรมการวิจัยในมนษุยสำหรับโครงการวิจัยใหม 

(สำหรับ Layperson) 

AF 03-07/01.0 

หนา 5 ของ 7 หนา 

 
 

 

 

 

•  

 

 

 238



 คณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนนุจริยธรรมการวิจัยในมนษุย 

ของสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

National Science and Technology Development Agency - 

Institutional Review Board (NSTDA-IRB) 

NSTDA-IRB SOP 

03/01.0 

แบบทบทวนจริยธรรมการวิจัยในมนษุยสำหรับโครงการวิจัยใหม 

(สำหรับ Layperson) 

AF 03-07/01.0 

หนา 6 ของ 7 หนา 

 
 

 

 

 

•  

 

 

 239



 คณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนนุจริยธรรมการวิจัยในมนษุย 

ของสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

National Science and Technology Development Agency - 

Institutional Review Board (NSTDA-IRB) 

NSTDA-IRB SOP 

03/01.0 

แบบทบทวนจริยธรรมการวิจัยในมนษุยสำหรับโครงการวิจัยใหม 

(สำหรับ Layperson) 

AF 03-07/01.0 

หนา 7 ของ 7 หนา 

 
 

 

 

 

•  

 

 

 240



 คณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนนุจริยธรรมการวิจัยในมนษุย 

ของสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

National Science and Technology Development Agency - 

Institutional Review Board (NSTDA-IRB) 

NSTDA-IRB SOP 

03/01.0 

หนังสือรับรองโครงการวิจัย ฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
AF 03-08/01.0 

หนา 1 ของ 3 หนา 

 
 

 

 

 

•  

 

 

 241



 คณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนนุจริยธรรมการวิจัยในมนษุย 

ของสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

National Science and Technology Development Agency - 

Institutional Review Board (NSTDA-IRB) 

NSTDA-IRB SOP 

03/01.0 

หนังสือรับรองโครงการวิจัย ฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
AF 03-08/01.0 

หนา 2 ของ 3 หนา 

 
 

 

 

 

•  

 

 

 242



 คณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนนุจริยธรรมการวิจัยในมนษุย 

ของสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

National Science and Technology Development Agency - 

Institutional Review Board (NSTDA-IRB) 

NSTDA-IRB SOP 

03/01.0 

หนังสือรับรองโครงการวิจัย ฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
AF 03-08/01.0 

หนา 3 ของ 3 หนา 

 
 

 

 

 

•  

 

 

 243



 คณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนนุจริยธรรมการวิจัยในมนษุย 

ของสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

National Science and Technology Development Agency - 

Institutional Review Board (NSTDA-IRB) 

NSTDA-IRB SOP 

03/01.0 

ขอปฏิบัติสำหรับผูวิจัย 
AF 03-09/01.0 

หนา 1 ของ 1 หนา 

 
 

 

 

 

•  

 

 

 244



 คณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนนุจริยธรรมการวิจัยในมนษุย 

ของสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

National Science and Technology Development Agency - 

Institutional Review Board (NSTDA-IRB) 

NSTDA-IRB SOP 

03/01.0 

หนังสือรับรองโครงการวิจัย ท่ีเขาขายการพิจารณาแบบยกเวน  

ฉบับภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ 

AF 03-10/01.0 

หนา 1 ของ 3 หนา 

 
 

 

 

 

•  

 

 

 245



 คณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนนุจริยธรรมการวิจัยในมนษุย 

ของสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

National Science and Technology Development Agency - 

Institutional Review Board (NSTDA-IRB) 

NSTDA-IRB SOP 

03/01.0 

หนังสือรับรองโครงการวิจัย ท่ีเขาขายการพิจารณาแบบยกเวน  

ฉบับภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ 

AF 03-10/01.0 

หนา 2 ของ 3 หนา 

 
 

 

 

 

•  

 

 

 246



 คณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนนุจริยธรรมการวิจัยในมนษุย 

ของสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

National Science and Technology Development Agency - 

Institutional Review Board (NSTDA-IRB) 

NSTDA-IRB SOP 

03/01.0 

หนังสือรับรองโครงการวิจัย ท่ีเขาขายการพิจารณาแบบยกเวน  

ฉบับภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ 

AF 03-10/01.0 

หนา 3 ของ 3 หนา 

 
 

 

 

 

•  

 

 

 247



 คณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนนุจริยธรรมการวิจัยในมนษุย 

ของสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

National Science and Technology Development Agency - 

Institutional Review Board (NSTDA-IRB) 

NSTDA-IRB SOP 

03/01.0 

หนังสือแจงผลพิจารณาโครงการวิจัย 

ท่ีเขาขายการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย 

AF 03-11/01.0 

หนา 1 ของ 1 หนา 

 
 

 

 

 

•  

 

 

 248



 คณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนนุจริยธรรมการวิจัยในมนษุย 

ของสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

National Science and Technology Development Agency - 

Institutional Review Board (NSTDA-IRB) 

NSTDA-IRB SOP 

03/01.0 

หนังสือแจงผลพิจารณาจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการฯ 
AF 03-12/01.0 

หนา 1 ของ 1 หนา 

 
 

 

 

 

•  

 

 

 249



 คณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนนุจริยธรรมการวิจัยในมนษุย 

ของสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

National Science and Technology Development Agency - 

Institutional Review Board (NSTDA-IRB) 

NSTDA-IRB SOP 

03/01.0 

หนังสือแจงผลพิจารณาจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการฯ กรณีไมรับรอง 
AF 03-13/01.0 

หนา 1 ของ 1 หนา 

 
 

 

 

 

•  

 

 

 250



 คณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนนุจริยธรรมการวิจัยในมนษุย 

ของสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

National Science and Technology Development Agency - 

Institutional Review Board (NSTDA-IRB) 

NSTDA-IRB SOP 

03/01.0 

แบบสรุปความเห็นจากคณะกรรมการฯ 
AF 03-14/01.0 

หนา 1 ของ 1 หนา 

 
 

 

 

 

•  

 

 

 251



 คณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนนุจริยธรรมการวิจัยในมนษุย 

ของสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

National Science and Technology Development Agency - 

Institutional Review Board (NSTDA-IRB) 

NSTDA-IRB SOP 

03/01.0 

แบบสรุปขอชี้แจงและแกไขจากผูวิจัย 
AF 03-15/01.0 

หนา 1 ของ 1 หนา 

 
 

 

 

 

•  

 

 

 

252



 คณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนนุจริยธรรมการวิจัยในมนษุย 

ของสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

National Science and Technology Development Agency - 

Institutional Review Board (NSTDA-IRB) 

NSTDA-IRB SOP 

09/01.0 

แบบฟอรมการขอปรับเปลี่ยนโครงการวิจัยท่ีไดรับการรับรองแลว 
AF 09-01/01.0 

หนา 1 ของ 3 หนา 

 
 

 

 

 

•  

 

 

 253



 คณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนนุจริยธรรมการวิจัยในมนษุย 

ของสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

National Science and Technology Development Agency - 

Institutional Review Board (NSTDA-IRB) 

NSTDA-IRB SOP 

09/01.0 

แบบฟอรมการขอปรับเปลี่ยนโครงการวิจัยท่ีไดรับการรับรองแลว 
AF 09-01/01.0 

หนา 2 ของ 3 หนา 

 
 

 

 

 

•  

 

 

 254



 คณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนนุจริยธรรมการวิจัยในมนษุย 

ของสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

National Science and Technology Development Agency - 

Institutional Review Board (NSTDA-IRB) 

NSTDA-IRB SOP 

09/01.0 

แบบฟอรมการขอปรับเปลี่ยนโครงการวิจัยท่ีไดรับการรับรองแลว 
AF 09-01/01.0 

หนา 3 ของ 3 หนา 

 
 

 

 

 

•  

 

 

 255



 คณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนนุจริยธรรมการวิจัยในมนษุย 

ของสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

National Science and Technology Development Agency - 

Institutional Review Board (NSTDA-IRB) 

NSTDA-IRB SOP 

09/01.0 

แบบรายงานผลการดำเนินงานวิจัย แจงปดโครงการ  

หรือขอตออายุหนังสือรับรอง 

AF 09-02/01.0 

หนา 1 ของ 4 หนา 

 
 

 

 

 

•  

 

 

 256



 คณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนนุจริยธรรมการวิจัยในมนษุย 

ของสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

National Science and Technology Development Agency - 

Institutional Review Board (NSTDA-IRB) 

NSTDA-IRB SOP 

09/01.0 

แบบรายงานผลการดำเนินงานวิจัย แจงปดโครงการ  

หรือขอตออายุหนังสือรับรอง 

AF 09-02/01.0 

หนา 2 ของ 4 หนา 

 
 

 

 

 

•  

 

 

 257



 คณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนนุจริยธรรมการวิจัยในมนษุย 

ของสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

National Science and Technology Development Agency - 

Institutional Review Board (NSTDA-IRB) 

NSTDA-IRB SOP 

09/01.0 

แบบรายงานผลการดำเนินงานวิจัย แจงปดโครงการ  

หรือขอตออายุหนังสือรับรอง 

AF 09-02/01.0 

หนา 3 ของ 4 หนา 

 
 

 

 

 

•  

 

 

 258



 คณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนนุจริยธรรมการวิจัยในมนษุย 

ของสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

National Science and Technology Development Agency - 

Institutional Review Board (NSTDA-IRB) 

NSTDA-IRB SOP 

09/01.0 

แบบรายงานผลการดำเนินงานวิจัย แจงปดโครงการ  

หรือขอตออายุหนังสือรับรอง 

AF 09-02/01.0 

หนา 4 ของ 4 หนา 

 
 

 

 

 

•  

 

 

 259



 คณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนนุจริยธรรมการวิจัยในมนษุย 

ของสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

National Science and Technology Development Agency - 

Institutional Review Board (NSTDA-IRB) 

NSTDA-IRB SOP 

09/01.0 

แบบรายงานการเบ่ียงเบน/ฝาฝน/การไมปฏิบัติตามขอกำหนด 
AF 09-03/01.0 

หนา 1 ของ 3 หนา 

 
 

 

 

 

•  

 

 

 260



 คณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนนุจริยธรรมการวิจัยในมนษุย 

ของสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

National Science and Technology Development Agency - 

Institutional Review Board (NSTDA-IRB) 

NSTDA-IRB SOP 

09/01.0 

แบบรายงานการเบ่ียงเบน/ฝาฝน/การไมปฏิบัติตามขอกำหนด 
AF 09-03/01.0 

หนา 2 ของ 3 หนา 

 
 

 

 

 

•  

 

 

 261



 คณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนนุจริยธรรมการวิจัยในมนษุย 

ของสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

National Science and Technology Development Agency - 

Institutional Review Board (NSTDA-IRB) 

NSTDA-IRB SOP 

09/01.0 

แบบรายงานการเบ่ียงเบน/ฝาฝน/การไมปฏิบัติตามขอกำหนด 
AF 09-03/01.0 

หนา 3 ของ 3 หนา 

 
 

 

 

 

•  

 

 

 262



 คณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนนุจริยธรรมการวิจัยในมนษุย 

ของสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

National Science and Technology Development Agency - 

Institutional Review Board (NSTDA-IRB) 

NSTDA-IRB SOP 

09/01.0 

แบบรายงานเหตุการณไมพึงประสงครายแรง 
AF 09-04/01.0 

หนา 1 ของ 3 หนา 

 
 

 

 

 

•  

 

 

 263



 คณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนนุจริยธรรมการวิจัยในมนษุย 

ของสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

National Science and Technology Development Agency - 

Institutional Review Board (NSTDA-IRB) 

NSTDA-IRB SOP 

09/01.0 

แบบรายงานเหตุการณไมพึงประสงครายแรง 
AF 09-04/01.0 

หนา 2 ของ 3 หนา 

 
 

 

 

 

•  

 

 

 264



 คณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนนุจริยธรรมการวิจัยในมนษุย 

ของสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

National Science and Technology Development Agency - 

Institutional Review Board (NSTDA-IRB) 

NSTDA-IRB SOP 

09/01.0 

แบบรายงานเหตุการณไมพึงประสงครายแรง 
AF 09-04/01.0 

หนา 3 ของ 3 หนา 

 
 

 

 

 

•  

 

 

 265



 คณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนนุจริยธรรมการวิจัยในมนษุย 

ของสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

National Science and Technology Development Agency - 

Institutional Review Board (NSTDA-IRB) 

NSTDA-IRB SOP 

09/01.0 

แบบทบทวนตอเนื่องของโครงการวิจัยท่ีผานการรับรอง 
AF 09-05/01.0 

หนา 1 ของ 4 หนา 

 
 

 

 

 

•  

 

 

 266



 คณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนนุจริยธรรมการวิจัยในมนษุย 

ของสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

National Science and Technology Development Agency - 

Institutional Review Board (NSTDA-IRB) 

NSTDA-IRB SOP 

09/01.0 

แบบทบทวนตอเนื่องของโครงการวิจัยท่ีผานการรับรอง 
AF 09-05/01.0 

หนา 2 ของ 4 หนา 

 
 

 

 

 

•  

 

 

 267



 คณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนนุจริยธรรมการวิจัยในมนษุย 

ของสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

National Science and Technology Development Agency - 

Institutional Review Board (NSTDA-IRB) 

NSTDA-IRB SOP 

09/01.0 

แบบทบทวนตอเนื่องของโครงการวิจัยท่ีผานการรับรอง 
AF 09-05/01.0 

หนา 3 ของ 4 หนา 

 
 

 

 

 

•  

 

 

 268



 คณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนนุจริยธรรมการวิจัยในมนษุย 

ของสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

National Science and Technology Development Agency - 

Institutional Review Board (NSTDA-IRB) 

NSTDA-IRB SOP 

09/01.0 

แบบทบทวนตอเนื่องของโครงการวิจัยท่ีผานการรับรอง 
AF 09-05/01.0 

หนา 4 ของ 4 หนา 

 
 

 

 

 

•  

 

 

 269



 คณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนนุจริยธรรมการวิจัยในมนษุย 

ของสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

National Science and Technology Development Agency - 

Institutional Review Board (NSTDA-IRB) 

NSTDA-IRB SOP 

09/01.0 

หนังสือแจงผลพิจารณา  

การขอปรับเปลี่ยนโครงการวิจัยท่ีไดรับการรับรองแลว 

AF 09-06/01.0 

หนา 1 ของ 1 หนา 

 
 

 

 

 

•  

 

 

 270



 คณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนนุจริยธรรมการวิจัยในมนษุย 

ของสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

National Science and Technology Development Agency - 

Institutional Review Board (NSTDA-IRB) 

NSTDA-IRB SOP 

09/01.0 

หนังสือแจงผลพิจารณา รายงานความกาวหนาของโครงการวิจัย 
AF 09-07/01.0 

หนา 1 ของ 1 หนา 

 
 

 

 

 

•  

 

 

 271



 คณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนนุจริยธรรมการวิจัยในมนษุย 

ของสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

National Science and Technology Development Agency - 

Institutional Review Board (NSTDA-IRB) 

NSTDA-IRB SOP 

09/01.0 

หนังสือแจงผลพิจารณา รายงานการยุติหรือแจงปดโครงการวิจัย 
AF 09-08/01.0 

หนา 1 ของ 1 หนา 

 
 

 

 

 

•  

 

 

 272



 คณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนนุจริยธรรมการวิจัยในมนษุย 

ของสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

National Science and Technology Development Agency - 

Institutional Review Board (NSTDA-IRB) 

NSTDA-IRB SOP 

09/01.0 

หนังสือแจงผลพิจารณา  

รายงานการเบ่ียงเบน/ฝาฝน/การไมปฏิบัติตามขอกำหนด 

AF 09-09/01.0 

หนา 1 ของ 1 หนา 

 
 

 

 

 

•  

 

 

 273



 คณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนนุจริยธรรมการวิจัยในมนษุย 

ของสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

National Science and Technology Development Agency - 

Institutional Review Board (NSTDA-IRB) 

NSTDA-IRB SOP 

09/01.0 

หนังสือแจงผลพิจารณา รายงานเหตุการณไมพึงประสงครายแรง 
AF 09-10/01.0 

หนา 1 ของ 1 หนา 

 
 

 

 

 

•  

 

 

 274



 คณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนนุจริยธรรมการวิจัยในมนษุย 

ของสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

National Science and Technology Development Agency - 

Institutional Review Board (NSTDA-IRB) 

NSTDA-IRB SOP 

10/01.0 

แบบทบทวนการตรวจเย่ียมเพ่ือกำกับดูแลการวิจัย 
AF 10-01/01.0 

หนา 1 ของ 4 หนา 

 
 

 

 

 

•  

 

 

 275



 คณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนนุจริยธรรมการวิจัยในมนษุย 

ของสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

National Science and Technology Development Agency - 

Institutional Review Board (NSTDA-IRB) 

NSTDA-IRB SOP 

10/01.0 

แบบทบทวนการตรวจเย่ียมเพ่ือกำกับดูแลการวิจัย 
AF 10-01/01.0 

หนา 2 ของ 4 หนา 

 
 

 

 

 

•  

 

 

 276



 คณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนนุจริยธรรมการวิจัยในมนษุย 

ของสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

National Science and Technology Development Agency - 

Institutional Review Board (NSTDA-IRB) 

NSTDA-IRB SOP 

10/01.0 

แบบทบทวนการตรวจเย่ียมเพ่ือกำกับดูแลการวิจัย 
AF 10-01/01.0 

หนา 3 ของ 4 หนา 

 
 

 

 

 

•  

 

 

 277



 คณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนนุจริยธรรมการวิจัยในมนษุย 

ของสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

National Science and Technology Development Agency - 

Institutional Review Board (NSTDA-IRB) 

NSTDA-IRB SOP 

10/01.0 

แบบทบทวนการตรวจเย่ียมเพ่ือกำกับดูแลการวิจัย 
AF 10-01/01.0 

หนา 4 ของ 4 หนา 

 
 

 

 

 

•  

 

 

 278



 คณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนนุจริยธรรมการวิจัยในมนษุย 

ของสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

National Science and Technology Development Agency - 

Institutional Review Board (NSTDA-IRB) 

NSTDA-IRB SOP 

10/01.0 

แบบสรุปรายงานผลการตรวจเย่ียมเพ่ือกำกับดูแลการวิจัย 
AF 10-02/01.0 

หนา 1 ของ 2 หนา 

 
 

 

 

 

•  

 

 

 279



 คณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนนุจริยธรรมการวิจัยในมนษุย 

ของสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

National Science and Technology Development Agency - 

Institutional Review Board (NSTDA-IRB) 

NSTDA-IRB SOP 

10/01.0 

แบบสรุปรายงานผลการตรวจเย่ียมเพ่ือกำกับดูแลการวิจัย 
AF 10-02/01.0 

หนา 2 ของ 2 หนา 

 
 

 

 

 

•  

 

 

 280



 คณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนนุจริยธรรมการวิจัยในมนษุย 

ของสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

National Science and Technology Development Agency - 

Institutional Review Board (NSTDA-IRB) 

NSTDA-IRB SOP 

10/01.0 

หนังสือแจงผูวิจัยขอตรวจเย่ียมเพ่ือกำกับดูแลการวิจัย 
AF 10-03/01.0 

หนา 1 ของ 2 หนา 

 
 

 

 

 

•  

 

 

 281



 คณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนนุจริยธรรมการวิจัยในมนษุย 

ของสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

National Science and Technology Development Agency - 

Institutional Review Board (NSTDA-IRB) 

NSTDA-IRB SOP 

10/01.0 

หนังสือแจงผูวิจัยขอตรวจเย่ียมเพ่ือกำกับดูแลการวิจัย 
AF 10-03/01.0 

หนา 2 ของ 2 หนา 

 
 

 

 

 

•  

 

 

 282



 คณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนนุจริยธรรมการวิจัยในมนษุย 

ของสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

National Science and Technology Development Agency - 

Institutional Review Board (NSTDA-IRB) 

NSTDA-IRB SOP 

10/01.0 

หนังสือแจงผูบังคับบัญชาของผูวิจยัขอตรวจเย่ียมเพ่ือกำกับดูแลการวิจัย 
AF 10-04/01.0 

หนา 1 ของ 1 หนา 

 
 

 

 

 

•  

 

 

 283



 คณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนนุจริยธรรมการวิจัยในมนษุย 

ของสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

National Science and Technology Development Agency - 

Institutional Review Board (NSTDA-IRB) 

NSTDA-IRB SOP 

10/01.0 

แบบสรุปมติการตรวจเย่ียมเพ่ือกำกับดูแลการวิจัย 
AF 10-05/01.0 

หนา 1 ของ 2 หนา 

 
 

 

 

 

•  

 

 

 284



 คณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนนุจริยธรรมการวิจัยในมนษุย 

ของสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

National Science and Technology Development Agency - 

Institutional Review Board (NSTDA-IRB) 

NSTDA-IRB SOP 

10/01.0 

แบบสรุปมติการตรวจเย่ียมเพ่ือกำกับดูแลการวิจัย 
AF 10-05/01.0 

หนา 2 ของ 2 หนา 

 
 

 

 

 

•  

 

 

 285



 คณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนนุจริยธรรมการวิจัยในมนษุย 

ของสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

National Science and Technology Development Agency - 

Institutional Review Board (NSTDA-IRB) 

NSTDA-IRB SOP 

11/01.0 

ตนแบบวาระการประชุม 
AF 11-01/01.0 

หนา 1 ของ 1 หนา 

 
 

 

 

 

•  

 

 

 286



 คณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนนุจริยธรรมการวิจัยในมนษุย 

ของสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

National Science and Technology Development Agency - 

Institutional Review Board (NSTDA-IRB) 

NSTDA-IRB SOP 

11/01.0 

ตนแบบรายงานการประชุม 
AF 11-02/01.0 

หนา 1 ของ 10 หนา 

 
 

 

 

 

•  

 

 

 287



 คณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนนุจริยธรรมการวิจัยในมนษุย 

ของสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

National Science and Technology Development Agency - 

Institutional Review Board (NSTDA-IRB) 

NSTDA-IRB SOP 

11/01.0 

ตนแบบรายงานการประชุม 
AF 11-02/01.0 

หนา 2 ของ 10 หนา 

 
 

 

 

 

•  

 

 

 288



 คณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนนุจริยธรรมการวิจัยในมนษุย 

ของสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

National Science and Technology Development Agency - 

Institutional Review Board (NSTDA-IRB) 

NSTDA-IRB SOP 

11/01.0 

ตนแบบรายงานการประชุม 
AF 11-02/01.0 

หนา 3 ของ 10 หนา 

 
 

 

 

 

•  

 

 

 289



 คณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนนุจริยธรรมการวิจัยในมนษุย 

ของสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

National Science and Technology Development Agency - 

Institutional Review Board (NSTDA-IRB) 

NSTDA-IRB SOP 

11/01.0 

ตนแบบรายงานการประชุม 
AF 11-02/01.0 

หนา 4 ของ 10 หนา 

 
 

 

 

 

•  

 

 

 290



 คณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนนุจริยธรรมการวิจัยในมนษุย 

ของสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

National Science and Technology Development Agency - 

Institutional Review Board (NSTDA-IRB) 

NSTDA-IRB SOP 

11/01.0 

ตนแบบรายงานการประชุม 
AF 11-02/01.0 

หนา 5 ของ 10 หนา 

 
 

 

 

 

•  

 

 

 291



 คณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนนุจริยธรรมการวิจัยในมนษุย 

ของสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

National Science and Technology Development Agency - 

Institutional Review Board (NSTDA-IRB) 

NSTDA-IRB SOP 

11/01.0 

ตนแบบรายงานการประชุม 
AF 11-02/01.0 

หนา 6 ของ 10 หนา 

 
 

 

 

 

•  

 

 

 292



 คณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนนุจริยธรรมการวิจัยในมนษุย 

ของสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

National Science and Technology Development Agency - 

Institutional Review Board (NSTDA-IRB) 

NSTDA-IRB SOP 

11/01.0 

ตนแบบรายงานการประชุม 
AF 11-02/01.0 

หนา 7 ของ 10 หนา 

 
 

 

 

 

•  

 

 

 293



 คณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนนุจริยธรรมการวิจัยในมนษุย 

ของสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

National Science and Technology Development Agency - 

Institutional Review Board (NSTDA-IRB) 

NSTDA-IRB SOP 

11/01.0 

ตนแบบรายงานการประชุม 
AF 11-02/01.0 

หนา 8 ของ 10 หนา 

 
 

 

 

 

•  

 

 

 294



 คณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนนุจริยธรรมการวิจัยในมนษุย 

ของสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

National Science and Technology Development Agency - 

Institutional Review Board (NSTDA-IRB) 

NSTDA-IRB SOP 

11/01.0 

ตนแบบรายงานการประชุม 
AF 11-02/01.0 

หนา 9 ของ 10 หนา 

 
 

 

 

 

•  

 

 

 295



 คณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนนุจริยธรรมการวิจัยในมนษุย 

ของสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

National Science and Technology Development Agency - 

Institutional Review Board (NSTDA-IRB) 

NSTDA-IRB SOP 

11/01.0 

ตนแบบรายงานการประชุม 
AF 11-02/01.0 

หนา 10 ของ 10 หนา 

 
 

 

 

 

•  

 

 

 296



 คณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนนุจริยธรรมการวิจัยในมนษุย 

ของสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

National Science and Technology Development Agency - 

Institutional Review Board (NSTDA-IRB) 

NSTDA-IRB SOP 

13/01.0 

สารบัญเอกสารโครงการวิจัย 
AF 13-01/01.0 

หนา 1 ของ 10 หนา 

 
 

 

 

 

•  
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