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1. วตัถุประสงค์    
เพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง ทบทวน อนุมัติ และ ปรับปรุงแก้ไขวิธีด าเนินการมาตรฐาน (Standard  

Operating Procedures: SOPs) ในทุกขั้นตอน วิธีด าเนินการมาตรฐานน้ีอธิบายขั้นตอนการท างานให้แก่ผูว้ิจยัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
กบัการวิจยั การปฏิบติังานของคณะอนุกรรมการฯ และเจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ ตอ้งเป็นไปตามท่ีก าหนด ซ่ึงวิธีด าเนินการ
มาตรฐานเป็นเอกสารควบคุมท่ีสามารถเผยแพร่ได ้   
 

2. ขอบเขต  
 แนวทางการสร้างวิธีด าเนินการมาตรฐานท่ีบรรยายไวใ้นท่ีน้ี ให้ใช้กบัวิธีด าเนินการมาตรฐานทั้งหมดของ
คณะอนุกรรมการฯ ครอบคลุมวิธีการเขียน การทบทวน การแจกจ่ายและการปรับปรุงแก้ไข หลักเกณฑ์ ส าหรับ
คณะอนุกรรมการฯ ผูว้จิยั และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  
 

3. ควำมรับผดิชอบ   
 คณะอนุกรรมการสร้างวิธีด าเนินการมาตรฐาน ตอ้งปฏิบติัตามแนวทางการสร้างวิธีด าเนินการมาตรฐานท่ี
ก าหนด  เม่ือมีการสร้าง ทบทวน อนุมัติ และปรับปรุงแก้ไขวิธีด าเนินการมาตรฐานทุกฉบับ ทุกๆ 3 ปี เพื่อให้
วธีิด าเนินการมาตรฐานมีความทนัสมยั และสอดคลอ้งกบัสถานการณ์การเปล่ียนแปลงของงานวจิยั 
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4. แผนภูมิข้ันตอน   
ขั้นตอน กำรด ำเนินกำร ผู้รับผดิชอบ 

1  
 

 

2  
 

 

3  
 

 

4  
 

 

5  
 

 

6  
 

 

7  
 

 

8  
 

 

9  
 

 

10  
 

 

11  
 

 

12   

 

การใหร้หสั 

 
คณะอนุกรรมการสร้างวธีิด าเนินการมาตรฐาน 

 

การสร้างวธีิด าเนินการมาตรฐาน 

 
คณะอนุกรรมการสร้างวธีิด าเนินการมาตรฐาน 

 

การทบทวนวธีิด าเนินการมาตรฐาน 

 
อนุกรรมการฯ 

 

การอนุมติัวธีิด าเนินการมาตรฐาน 

 
อธิการบดี โดยผา่นความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยั มธ. 
 

การแจกจ่ายวธีิด าเนินการมาตรฐาน 

 
เลขานุการฯ  

การปรับปรุงแกไ้ข อนุกรรมการฯ 

การอนุมติัฉบบัปรับปรุงแกไ้ข อธิการบดีโดยผา่นความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยั มธ. 

การแจกจ่ายฉบบัปรับปรุงแกไ้ข เลขานุการฯ 

การเก็บตน้ฉบบัวธีิด าเนินการมาตรฐาน เลขานุการฯ และเจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ 

ประธาน ฯ และคณะอนุกรรมการฯ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสร้างวธีิด าเนินการมาตรฐาน 

รายการวธีิด าเนินการมาตรฐาน 

 
คณะอนุกรรมการสร้างวธีิด าเนินการมาตรฐาน 

 

การสร้างโครงร่าง   
 

คณะอนุกรรมการสร้างวธีิด าเนินการมาตรฐาน 
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5. หลกักำรปฏิบัติ 
5.1 กำรแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรสร้ำงวธีิด ำเนินกำรมำตรฐำน 

5.1.1 ประกอบดว้ย ประธาน ฯ รองประธานฯ เลขานุการฯ ผูช่้วยเลขานุการ ฯ หรืออนุกรรมการเสริม ฯ 
อยา่งนอ้ย 5 คน 

5.1.2 เม่ือไดร้ายช่ือแลว้จึงเสนอในท่ีประชุมคณะอนุกรรมการ ฯ 
5.2 รำยกำรวธีิด ำเนินกำรมำตรฐำน 

5.2.1 แบ่งบทและตั้งช่ือบทต่างๆของวธีิด าเนินการมาตรฐาน (แบบเอกสารท่ี STU 01) 
5.2.2 สร้างตารางบทต่างๆของวธีิด าเนินการมาตรฐาน ระบุรหสัของบท และวนัเร่ิมใชง้าน 

5.3 กำรสร้ำงโครงร่ำงของวิธีด ำเนินกำรมำตรฐำน (Protocol structure of SOPs)  
 โครงร่างของวธีิด าเนินการมาตรฐาน แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่  

5.3.1 สรุปการท าวธีิด าเนินการมาตรฐาน  
  5.3.1.1 สัญลกัษณ์ของคณะอนุกรรมการ ฯ  
  5.3.1.2 ฉบบัท่ี 
  5.3.1.3 ช่ือ ผูเ้ตรียม ผูท้บทวน และผูอ้นุมติัวธีิด าเนินการมาตรฐาน  พร้อมทั้งวนัท่ีท่ีอนุมติั  

5.3.2 สารบญั 
5.3.2.1 ก าหนดหวัขอ้ต่างๆ  ของวธีิด าเนินการมาตรฐาน ทั้งหวัขอ้หลกัและหวัขอ้ยอ่ย  
5.3.2.2 เลขหนา้  

  5.3.3 หวัขอ้หลกัในวธีิด าเนินการมาตรฐานแต่ละบท ประกอบดว้ย 8 ส่วนไดแ้ก่  
5.3.3.1 วตัถุประสงค ์
5.3.3.2 ขอบเขต 
5.3.3.3 ผูรั้บผดิชอบ  
5.3.3.4 แผนภูมิขั้นตอน 
5.3.3.5 หลกัการปฏิบติั 
5.3.3.6 ค านิยาม 
5.3.3.7 ภาคผนวก 
5.3.3.8 เอกสารอา้งอิง  
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5.4 กำรให้รหัส  (Coding  system)  
5.4.1 การใหร้หสัวธีิด าเนินการมาตรฐาน  (SOPs coding)   

5.4.1.1 การใชต้วัอกัษรภาษาองักฤษ 3 ตวั คือ STU ซ่ึงยอ่มาจาก  Social Sciences Thammasat 
University 

5.4.1.2 ใชต้วัเลข 2 ตวัส าหรับหมายเลขบท เช่น บทท่ี 1 ใชร้หสั  STU 01 
5.4.2 การใหร้หสัแบบฟอร์ม (Form coding) 

5.4.2.1 ใชต้วัอกัษรภาษาองักฤษ 2 ตวั คือ SF (Social Sciences  Thammasat  University Form) 
5.4.2.2 ใชต้วัเลข 2 ตวัส าหรับหมายเลข เลขแบบเอกสาร เช่น แบบเอกสารท่ี 1 ใชร้หสั SF 01 

5.4.3 การใหร้หสัรายงานการประชุม  (Minute coding) 
5.4.3.1 ใชต้วัอกัษรภาษาองักฤษ 2 ตวั คือ SM (Social Sciences  Thammasat University Minute) 
5.4.3.2 ใชต้วัเลข 2  ตวัส าหรับหมายเลขรายงาน โดยเร่ิมตน้ท่ีหมายเลข 01  
5.4.3.3 รายงานการประชุมของปี  2561 เขียนเป็น /2561 ไวห้ลงัหมายเลขรายงาน 
5.4.3.4 รายงานการประชุมฉบบัแรกของปี   2561 คือ SM  01/2561 

5.4.4 การใหร้หสัจดหมาย  (Letter coding) 
5.4.4.1 ใชต้วัเลข 4  ตวัส าหรับหมายเลขจดหมาย  เช่น  จดหมายแจง้ผลการพิจารณาฉบบัท่ี 1  
5.4.4.2 จดหมายของปี  2561  เขียนเป็น /2561 ไวห้ลงัหมายเลขจดหมาย  เช่น จดหมายแจง้ผล       
5.4.4.3 การพิจารณาฉบบัแรกของปี 2561 คือ  0001/2561   

5.5 กำรสร้ำงวธีิด ำเนินกำรมำตรฐำน (Preparation of SOPs) 
5.5.1 ใชภ้าษาท่ีกระชบั และกะทดัรัด 
5.5.2  ระบุ ฉบบั (Version) ของวธีิด าเนินการมาตรฐาน โดยเร่ิมจาก ฉบบั 1.0  
5.5.3 การแกไ้ขเล็กนอ้ย อาจปรับหมายเลขฉบบัคร้ังละ 0.1 เช่น ฉบบัท่ี 1.1 เป็นตน้ 
5.5.4 บรรยายหวัขอ้หลกัของวธีิด าเนินการมาตรฐาน ไดแ้ก่ วตัถุประสงค ์ขอบเขต รับผิดชอบ    
5.5.5 แผนภูมิขั้นตอน หลกัการปฏิบติั ค  านิยาม  ภาคผนวก และเอกสารอา้งอิง 
5.5.6 การล าดบัภาคผนวก ใชพ้ยญัชนะไทย  ก ข ค  เช่น ผนวก ก แบบเอกสารท่ี  SF 01 เป็นตน้ 
5.5.7 ท าสารบญัหรือตารางของหวัขอ้ต่างๆ ของวธีิด าเนินการมาตรฐานทั้งหวัขอ้หลกัและหวัขอ้ยอ่ย 
5.5.8 ท าบทสรุปของการท าวธีิด าเนินการมาตรฐาน 
5.5.9 ตรวจสอบความถูกตอ้งของโครงร่างการวจิยั ภาษา ตวัสะกด และไวยากรณ์ 
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5.6 กำรทบทวนวธีิด ำเนินกำรมำตรฐำน  (SOPs  review)  
5.6.1 การทบทวนจะกระท าโดยคณะอนุกรรมการฯ 
5.6.2 แจกจ่ายส าเนาของวิธีด าเนินการมาตรฐาน เพื่อให้อนุกรรมการฯ แต่ละคนได้ทบทวนและ 

       เสนอแนะ  
5.6.3 จดัการประชุมคณะอนุกรรมการสร้างวิธีด าเนินการมาตรฐาน เพื่อรวบรวมขอ้เสนอแนะ และ  

       แกไ้ข วธีิด าเนินการมาตรฐาน  
5.7 กำรอนุมัติวธีิด ำเนินกำรมำตรฐำน (SOPs  approval)  

5.7.1 ตรวจสอบความถูกตอ้งของโครงร่าง ภาษา ตวัสะกด และไวยากรณ์  
5.7.2 เลขานุการฯ  เตรียมหนงัสือน าเสนอขออนุมติัวิธีด าเนินการมาตรฐานโดยการก าหนดวนัท่ีเร่ิมใช ้

       วธีิการมาตรฐาน  และลงนามโดยประธานฯ 
5.7.3 น าเสนอ อธิการบดีโดยผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั มธ. เพื่อขออนุมติั 

        ใชว้ธีิด าเนินการมาตรฐาน  
5.8 กำรเผยแพร่วธีิด ำเนินกำรมำตรฐำน (SOPs  distribution) 

5.8.1 แจกจ่ายส าเนาวิธีด าเนินการมาตรฐานท่ีไดรั้บอนุมติั ให้อนุกรรมการฯ ทุกคน พร้อมทั้งบนัทึก 
 หลกัฐานการรับในสมุดแจกจ่ายเอกสาร 

5.8.2 เผยแพร่ส าเนาวธีิด าเนินการมาตรฐานแก่บุคลากรภายในและภายนอกสาขาสังคมศาสตร์ 
5.9 กำรปรับปรุงแก้ไขวธีิด ำเนินกำรมำตรฐำน (SOPs  revision) 

5.9.1 ทบทวนเพื่อปรับปรุงแกไ้ขวธีิด าเนินการมาตรฐานอยา่งสม ่าเสมออยา่งนอ้ย 3 ปี/คร้ัง 
5.9.2 อนุกรรมการฯ  อาจเสนอท่ีประชุมคณะอนุกรรมการฯ  เพื่อสร้างบทใหม่ของวิธีด าเนินการ 

      มาตรฐานหรือปรับปรุงแกไ้ขวธีิด าเนินการมาตรฐานฉบบัท่ีมีอยูเ่ดิม 
5.9.3 ถา้คณะอนุกรรมการฯ เห็นชอบกบัการแก้ไขปรับปรุงวิธีด าเนินการมาตรฐาน ประธานฯจะ 

       แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสร้างวิธีด าเนินการมาตรฐานโดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการ ฯ  
 จ านวนอยา่งน้อย 5 คน ประกอบดว้ย ประธานฯ รองประธานฯ เลขานุการฯผูช่้วยเลขานุการฯ  
 หรืออนุกรรมการเสริม ฯ เพื่อด าเนินการแกไ้ขปรับปรุงวธีิด าเนินการมาตรฐานต่อไป 
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5.10 กำรอนุมัติวธีิด ำเนินกำรมำตรฐำนฉบับปรับปรุงแก้ไข (Approval of Revised SOPs) 
  วธีิด าเนินการมาตรฐานแต่ละฉบบัท่ีร่างข้ึนใหม่หรือมีการแกไ้ขปรับปรุง จะตอ้งผา่นการทบทวนโดย
คณะอนุกรรมการฯ และไดรั้บการอนุมติัโดยอธิการบดี โดยผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมการวจิยั มธ.               

5.11 กำรแจกจ่ำยวธีิด ำเนินกำรมำตรฐำนฉบับปรับปรุงแก้ไข  (Distribution of Revised SOPs) 
ด าเนินการเช่นเดียวกับการแจกจ่ายส าเนาวิธีด าเนินการมาตรฐานในข้อ 5.8 และเรียกเก็บวิธีการ 

ด าเนินการมาตรฐานฉบบัเก่าจากอนุกรรมการฯ เพื่อท าลายเอกสาร 
5.12 กำรเกบ็ต้นฉบับวธีิด ำเนินกำรมำตรฐำน  (Retainment of SOPs) 

5.12.1 เก็บตน้ฉบบัวธีิด าเนินการมาตรฐานทุกฉบบัไวใ้นห้องของส านกังานคณะอนุกรรมการ ฯ 
5.12.2 บนัทึกวธีิด าเนินการมาตรฐานทุกฉบบัในคอมพิวเตอร์ 

6. ค ำนิยำม  
 6.1  กำรวิจัยในคนสำขำสังคมศำสตร์   หมายถึง  การวิจยัท่ีใช้คนเป็นผูเ้ข้าร่วมการวิจยัดว้ยวิธีการศึกษาด้าน
สังคมศาสตร์ ได้แก่ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  พฤติกรรมศาสตร์ มนุษยศาสตร์  สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์  จิตวทิยา การศึกษา รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์  การบริหาร การส่ือสาร  และ สาขาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
 6.2  คณะอนุกรรมกำรสร้ำงวิธีด ำเนินกำรมำตรฐำน  หมายถึง อนุกรรมการฯ ซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งจากประธาน
คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มธ. ชุดท่ี 2 สาขาสังคมศาสตร์  และได้รับมอบหมาย จากประธาน
คณะอนุกรรมการฯ  เพื่อสร้างทบทวน วธีิด าเนินการมาตรฐาน 
 6.3  ทีป่รึกษำ  หมายถึง  รองอธิการบดีท่ีก ากบัดูแลดา้นการวจิยั มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

6.4  ประธำนฯ หมายถึง  ประธานคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ชุดท่ี 2 
สาขาสังคมศาสตร์ 

6.5  คณะอนุกรรมกำรฯ  หมายถึง   คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน มธ.ชุดท่ี 2  สาขาสังคมศาสตร์  ท่ี
ไดรั้บการแต่งตั้งจากมหาวทิยาลยั โดยรองอธิการบดีท่ีก ากบัดูแลดา้นการวิจยั เสนอช่ือผูท้รงคุณวุฒิทั้งจากภายในและภายนอก
มหาวทิยาลยั เสนอต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวจิยั มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์เพื่อใหค้วามเห็นชอบ และน าเสนอ
มหาวทิยาลยัแต่งตั้ง 

6.6  อนุกรรมกำรฯ  หมายถึง  อนุกรรมการของคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน มธ. ชุดท่ี 2 สาขา
สังคมศาสตร์ 

 6.7  ส ำนักงำนฯ  หมายถึง ส านกังานคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน มธ. ชุดท่ี 2 สาขาสังคมศาสตร์ 
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7. ภำคผนวก  
แบบเอกสารท่ี SF01 รายการวธีิด าเนินการมาตรฐาน   

 

8. เอกสำรอ้ำงองิ 
8.1 ICH Harmonised Guideline Integrated Addendum to ICH E6(R1): Guideline for Good Clinical Practice 

E6(R2), 2015. 
8.2 National Policy and Guideline for Human Research 2015. National Research Council of Thailand. 
8.3 WHO. Standard and Operational Guidance for Ethics Review of Health-related Research with Human 

Participants, 2011. 
8.4 ชมรมจริยธรรมการท าวจิยัในคนในประเทศไทย (2551). แนวทางจริยธรรมการท าวจิยัในคนในประเทศไทย 

พ.ศ. 2550. กรุงเทพฯ:โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
8.5 วชิยั  โชคววิฒัน.  จริยธรรมการวจิยัในมนุษย.์ กรุงเทพฯ : ส านกังานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สส.), 

2560. 
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สรุปกำรจัดท ำวธีิด ำเนินกำรมำตรฐำน 
 

   ฉบับที ่1 
เตรียมโดย คณะอนุกรรมการสร้างวธีิด าเนินการมาตรฐาน 
วนัท่ี  1 มีนาคม  2561 – 30 เมษายน 2561 
ทบทวนโดย  คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน  

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ชุดท่ี 2 สาขาสังคมศาสตร์ 
วนัท่ีทบทวน 1 พฤษภาคม 2561  –  30 มิถุนายน 2561 
อนุมติัโดย รองศาสตราจารย ์เกศินี  วฑูิรชาติ 
ต าแหน่ง อธิการบดีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
วนัท่ีอนุมติั   
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5.15 องคป์ระกอบของคณะอนุกรรมการฯ     21 
5.16 องคป์ระกอบของการประชุม      21 
5.17 การพิจารณาตดัสินของคณะอนุกรรมการฯ     21 
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8. เอกสารอา้งอิง         22 
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1. วตัถุประสงค์   
 คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชุดท่ี 2 สาขาสังคมศาสตร์ :The 
Human Research Ethics Committee of Thammasat University No.2  Social Sciences  หรือเรียกยอ่วา่“คณะอนุกรรมการ
จริยธรรมการวิจยัในคนชุดท่ี 2 สาขาสังคมศาสตร์” หรือ “EC No.2”  ท าหน้าท่ีเป็นคณะอนุกรรมการดา้นจริยธรรมการ
วจิยัในคน พิจารณาใหค้วามเห็นชอบเชิงจริยธรรมแก่โครงร่างการวจิยัท่ีมีลกัษณะขอ้หน่ึงขอ้ใด ดงัต่อไปน้ี 

1.1 โครงร่างการวจิยัท่ีด าเนินการโดยบุคลากร นกัศึกษาสาขาสังคมศาสตร์  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
1.2 โครงร่างการวิจยัสาขาสังคมศาสตร์ ท่ีด าเนินการวจิยัภายในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์   
1.3 โครงร่างการวิจยัอ่ืนท่ีมีการร้องขอใหค้ณะอนุกรรมการฯ พิจารณา 

2. ขอบเขต 
2.1 คณะอนุกรรมการฯมีอ านาจในการตดัสินวา่จะพิจารณาจริยธรรมโครงร่างการวจิยัแบบใด  
2.2 คณะอนุกรรมการฯ  มีอ านาจหนา้ท่ีในการพิจารณาโครงร่างการวจิยั ความเหมาะสมของผูว้จิยั และ

เอกสารการให้ความยนิยอมโดยไดรั้บขอ้มูลโดยมีการพิจารณาตดัสิน (1) อนุมติั (2) ปรับปรุงแกไ้ขเพื่อ
อนุมติั  (3) ปรับปรุงแกไ้ขและน าเขา้พิจารณาใหม่  และ  (4) ไม่อนุมติั 

2.3 คณะอนุกรรมการฯ  มีอ านาจหนา้ท่ีในการทบทวนรายงานความกา้วหนา้ของการวจิยัในช่วงเวลาท่ีเหมาะสมกบั
ความเส่ียงต่ออาสาสมคัร ทั้งน้ีตอ้งไม่นอ้ยกวา่หน่ึงคร้ังต่อปี (ICH GCP 3.1.4)  นอกจากน้ีคณะอนุกรรมการฯ มี
อ านาจในการสังเกตกระบวนการใหค้วามยนิยอมโดยไดรั้บขอ้มูล หรือกระบวนการอ่ืน  ๆของโครงร่างการวจิยั 

2.4 คณะอนุกรรมการฯ  มีอ านาจหน้าท่ีในการระงบัโครงร่างการวิจยัชั่วคราว (Suspension) หรือการยุติ
โครงร่างการวิจยัก่อนก าหนด (Termination) ในกรณีท่ีโครงร่างการวิจยัมีปัญหา ซ่ึงอาจท าให้มีความ
เส่ียงต่ออาสาสมัครอย่างร้ายแรง หรือ  การไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดหรือข้อเสนอแนะของ
คณะอนุกรรมการฯ อย่างต่อเน่ือง  การตดัสินระงบัโครงร่างการวิจยัชัว่คราวหรือยุติโครงร่างการวิจยั
ก่อนก าหนด  จะตอ้งพิจารณาในการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ท่ีมีองคป์ระชุมครบ และมีการบนัทึก
ผลการพิจารณาตดัสินในรายงานการประชุม  

2.5 คณะอนุกรรมการฯ  มีอ านาจหนา้ท่ีในการจ ากดัหรือระงบัการด าเนินการวิจยับางส่วน (Restriction) ใน
กรณีท่ีผูว้ิจยัไม่ปฏิบติัตามหลกัการจริยธรรม  หรือขอ้ก าหนดของคณะอนุกรรมการฯ  การจ ากดัหรือ
ระงบัการด าเนินการโครงการวจิยับางส่วน  จะส้ินสุดเม่ือการไม่ปฏิบติัตามดงักล่าวไดรั้บการแกไ้ข   

3. ควำมรับผดิชอบ 
 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  มอบหมายใหค้ณะอนุกรรมการฯ  มีอ านาจหนา้ท่ีในการพิทกัษซ่ึ์งสิทธิ  
ความปลอดภยัและความเป็นอยูท่ี่ดีของอาสาสมคัร (ICH GCP 3.1.1) 
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4. แผนภูมิข้ันตอน 
ขั้นตอน กำรด ำเนินกำร ผู้รับผดิชอบ 

1   

2   

3  
 

 

4   

5  
 

 

6   

7  
 

 

8   

9   

10   

11   

12  
 

 

 

การเสนอช่ือคณะอนุกรรมการฯ รองอธิการบดีท่ีก ากบัดูแลดา้นการวจิยั 

การลาออกและการพน้จากต าแหน่ง คณะอนุกรรมการฯ และประธานฯ 

อธิการบดี 
 

โครงสร้างคณะอนุกรรมการ 

หลกัจริยธรรม คณะอนุกรรมการฯ และประธานฯ 

คุณสมบติัของคณะอนุกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ และประธานฯ 
 

อธิการบดี โดยผา่นความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยั มธ. เสนอช่ือ
โดยรองอธิการบดีท่ีก ากบัดูแลดา้นการวจิยั 
ดูแลดา้นการวจิยั 

การแต่งตั้งและวาระการปฏิบติังาน 

การแต่งตั้งอนุกรรมการฯ เพื่อทดแทน อธิการบดี โดยผา่นความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยั มธ. 

เลขานุการฯ อธิการบดี โดยผา่นความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยั มธ. 

ผูช่้วยเลขานุการฯ อธิการบดี โดยผา่นความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยั มธ. 

หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของอนุกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ และประธานฯ 

องคป์ระกอบของคณะอนุกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ และประธานฯ 

การพิจารณาตดัสินของคณะอนุกรรมการฯ  คณะอนุกรรมการฯ และประธานฯ 
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5. หลกักำรปฏิบัติ 
5.1 โครงสร้ำงคณะอนุกรรมกำรฯ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

5.1.1 คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ชุดท่ี 2 สาขาสังคมศาสตร์ : 
(The Human Research Ethics Committee of Thammasat University  no.2  Social Sciences)  หรือ
เรียกยอ่วา่  “คณะอนุกรรมการฯ” หรือ “EC No. 2” ท าหนา้ท่ีเป็นคณะอนุกรรมการดา้นจริยธรรม
การวจิยัในคน พิจารณาใหค้วามเห็นชอบเชิงจริยธรรมแก่โครงร่างการวจิยัท่ีมีลกัษณะ 
ดงัขอ้หน่ึงขอ้ใดต่อไปน้ี 
1) โครงร่างการวิจยัท่ีด าเนินการโดยบุคลากร นกัศึกษาสาขาสังคมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
2) โครงร่างการวิจยัสาขาสังคมศาสตร์ท่ีด าเนินการวจิยัภายในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
3) โครงร่างการวิจยัอ่ืนท่ีมีการร้องขอใหค้ณะอนุกรรมการฯ พิจารณา 
 

5.2 หลกัจริยธรรม 
5.2.1 คณะอนุกรรมการฯ ยดึถือ การปฏิบติัการวิจยัทางคลินิกท่ีดีของ International Conference on 

Harmonization  Good  Clinical Practice: ICH  GCP  เป็นแนวทางในการทบทวน พิจารณาดา้น
จริยธรรมของโครงร่างการวิจยัท่ีท าการศึกษาหรือทดลองในคน 

 

คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยั  มธ. 

อธิการบดี 

 

คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ชุดท่ี 2 สาขา

สงัคมศาสตร์  

 

คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ชุดท่ี 1  

(คณะแพทยศาสตร์)  

 

คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ชุดท่ี 3 สาขา

วทิยาศาสตร์  
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5.2.2 นอกจากน้ียงัมีการอา้งอิงถึงหลกัจริยธรรมอ่ืนๆ  ไดแ้ก่ 
1) หลกัการแห่งค าประกาศเฮลซิงกิ (Declaration of  Helsinki) 
2) ปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 
3) แนวทางจริยธรรมสากลส าหรับการวิจยัในมนุษย ์(Standard and Operational Guidance for 

Ethics Review of Health-related Research with Human Participants) ของ WHO 
4) ระเบียบเก่ียวกบัการแต่งตั้งกรรมการจริยธรรมการวิจยัในมนุษย ์(The Common Rule) 
5) รายงานเบลมองต ์(The Belmont Report) 
6) แนวทางจริยธรรมสากลส าหรับการวิจยัในมนุษย ์(International Ethical Guidelines on 

Biomedical Research Involving Human Subjects) ของ CIOMS 
7) แนวทางจริยธรรมการท าวจิยัในคนแห่งชาติชมรมจริยธรรมการวิจยัในคนในประเทศไทย        พ.ศ. 2550 

5.2.3 การทบทวนพิจารณาดา้นจริยธรรมของโครงร่างการวจิยัจะกระท าโดยยดึหลกัจริยธรรมใน   
รายงานเบลมองต์ (The Belmont Report) ได้แก่ หลักความการเคารพในบุคคล (Respect for 
Person) หลักคุณประโยชน์ไม่ก่ออนัตราย (Beneficence) และหลักความยุติธรรม (Justice) การ
ทบทวนจะครอบคลุมส่วนเอกสารโครงร่างการวิจยั เอกสารการให้ความยินยอมโดยไดรั้บขอ้มูล  
ประโยชน์และความเส่ียงของอาสาสมคัร และความยติุธรรมในการคดัเลือกอาสาสมคัร 

5.2.4 หลกัการปฏิบติัตามขอ้บงัคบัแพทยสภา พ.ศ. 2544 
5.2.5 พระราชบญัญติัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 
5.2.6 พระราชบญัญติัวชิาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556 
5.2.7 พระราชบญัญติัสุขภาพจิต พ.ศ.2551 
5.2.8 จรรยาบรรณวชิาชีพวจิยัและแนวทางปฏิบติั พ.ศ. 2555  

5.3  คุณสมบัติของคณะอนุกรรมกำรฯ 
5.3.1 คณะอนุกรรมการฯและอนุกรรมการเสริมฯ ประกอบด้วยอ นุกรรมการฯ  ท่ี มีความรู้และ

ประสบการณ์ปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนัในหลายสาขาวิชาเพื่อให้สามารถพิจารณาโครงร่างการวิจยัซ่ึงมี
ความหลากหลายไดอ้ยา่งกวา้งขวาง  (ICH  GCP 3.2.1) 

5.3.2 อนุกรรมการฯ ตอ้งผา่นการอบรมดา้นจริยธรรมการท าวิจยัทุกหวัขอ้ในต่อไปน้ี 
1) Human Subject Protection in Research 
2) ICH-GCP  
3) SOPs  
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5.3.3 อนุกรรมการฯต้องผ่านการอบรมเร่ือง Human Subject Protection in Research, ICH -GCP และ 
SOPs  ทุก 3 ปี (โดยอบรมอยา่งนอ้ย 1 เร่ืองในระยะเวลา 2 ปี) 

5.3.4 อนุกรรมการฯ จะตอ้งปฏิบติัตามหลกัการจริยธรรมเพื่อพิทกัษสิ์ทธิ ความปลอดภยัและความเป็นอยู่
ท่ีดีของอาสาสมคัรและชุมชน 

5.3.5 อนุกรรมการฯ ตอ้งเต็มใจท่ีจะเปิดเผย ช่ือ อาชีพ อายุ หน่วยงานท่ีสังกดั ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างาน
ในฐานะอนุกรรมการฯ ต่อสาธารณะ 

5.3.6 อนุกรรมการฯต้องลงนามในเอกสารรักษาความลับ (แบบเอกสารท่ี SF 02_1) เพื่อการรักษา
ความลบัของขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพิจารณาของอนุกรรมการฯ เอกสารโครงร่างการวิจยั ขอ้มูล
เก่ียวกบัอาสาสมคัร และเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

5.3.7 อนุกรรมการฯตอ้งลงนามในแบบเอกสารการมีส่วนไดส่้วนเสียกบัโครงร่างการวจิยั (แบบเอกสารท่ี 
SF 02_2) และ ลงนามรับทราบหนา้ท่ี (แบบเอกสารท่ี SF 02_3 ถึง แบบเอกสารท่ี SF 02_8) 

5.4 กำรแต่งตั้งและวำระกำรปฏิบัติงำน 
5.4.1 คณะอนุกรรมการฯ ได้มาจากการเสนอช่ือของรองอธิการบดีท่ีก ากับดูแลด้านการวิจยั เพื่อให้

อธิการบดีแต่งตั้ง โดยผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมการวจิยั มธ. 
5.4.2 อนุกรรมการฯ มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3  ปี  อนุกรรมการฯ ท่ีพน้ต าแหน่งตามวาระมีสิทธ์ิ 

ท่ีจะไดรั้บการแต่งตั้งไดอี้ก 
5.5 กำรลำออก  และกำรพ้นจำกต ำแหน่ง  

5.5.1 อนุกรรมการฯ  ท่ีลาออกก่อนครบวาระการปฏิบติังาน ตอ้งแจง้ความจ านงมายงัประธานฯ เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
5.5.2 ในกรณีท่ีประธานฯลาออก ตอ้งแจง้ความจ านงมายงัคณะอนุกรรมการฯเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
5.5.3 การพน้ต าแหน่งนอกเหนือจากการครบวาระการปฏิบติังานจะกระท าไดใ้นกรณีใดกรณีหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 

 1) ลาออก 
 2) ตาย 

3) ตอ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้  าคุก  เวน้แต่เป็นความผดิอนัไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 
4) เป็นบุคคลลม้ละลาย 
5) เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 

 6) มีเหตุบกพร่องอย่างมากต่อหน้าท่ีหรือมีความประพฤติเส่ือมเสียอย่างร้ายแรงและอนุกรรมการฯ 
เกินก่ึงหน่ึง เห็นสมควรใหอ้อกจากต าแหน่ง 

  7) มีขอ้จ ากดัในการปฏิบติัหนา้ท่ี และกรรมการเกินก่ึงหน่ึงมีมติเห็นสมควรให้ออกจากต าแหน่ง 
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5.5.4 การพน้ต าแหน่งจะกระท าไดโ้ดยค าสั่งของอธิการบดี ผา่นการพิจารณาของ คณะอนุกรรมการฯ  
เสนอผ่านรองอธิการบดีท่ีก ากบัดูแลดา้นการวิจยั ผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรม
การวจิยั มธ. 

5.6 กำรแต่งตั้งอนุกรรมกำร เพิม่เติม 
อนุกรรมการฯ สามารถน าเสนอช่ืออนุกรรมการเพิ่มเติม ผา่นความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ  
โดยการเสนอช่ือของรองอธิการบดีท่ีก ากบัดูแลดา้นการวจิยั เพื่อให้อธิการบดีแต่งตั้งโดยผา่นความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั มธ. โดยอนุกรรมการเพิ่มเติมจะมีวาระการด ารง
ต าแหน่งเช่นเดียวกบัคณะอนุกรรมการฯ  

 

5.7 กำรแต่งตั้งอนุกรรมกำรฯ เพ่ือทดแทน 
ในกรณีท่ีมีอนุกรรมการฯ ลาออกหรือพน้ต าแหน่งก่อนครบวาระการปฏิบติังาน คณะอนุกรรมการฯ  
จะท าการเสนอช่ือ โดยการเสนอช่ือของรองอธิการบดีท่ีก ากบัดูแลดา้นการวิจยั เพื่อให้อธิการบดี
แต่งตั้งอนุกรรมการฯ ทดแทน  โดยผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมการวจิยั มธ.  
ทั้งน้ี อนุกรรมการฯ ทดแทนจะด ารงต าแหน่งแทน  เท่ากบัวาระท่ีเหลือของผูซ่ึ้งตนทดแทนเวน้แต่
ในกรณีท่ีอนุกรรมการฯ  มีวาระท่ีเหลือนอ้ยกวา่ 6 เดือน คณะอนุกรรมการฯ อาจไม่พิจารณาเสนอ
ช่ือเพื่อทดแทนก็ได ้

5.8 กำรแต่งตั้งผู้เช่ียวชำญเพ่ือเป็นทีป่รึกษำอสิระ (Independent consultant) 
5.8.1 เม่ือเลขานุการฯ หรือ อนุกรรมการฯ  พิจารณาเห็นวา่โครงร่างการวิจยัใด  ตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติม 

หรือความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ ใหเ้ลขานุการฯ หรือ อนุกรรมการฯ ขอความเห็นชอบจากประธาน 
หรือคณะอนุกรรมการฯ เชิญผูเ้ช่ียวชาญในสาขานั้นๆ  เพื่อช่วยทบทวนโครงร่างการวิจยั 

5.8.2 ผูเ้ช่ียวชาญเพื่อเป็นท่ีปรึกษาอิสระตอ้งลงนามในเอกสารรักษาความลบั (แบบเอกสารท่ี SF 02_1)  
เพื่อการรักษาความลบัของขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพิจารณาของอนุกรรมการฯ เอกสารโครงร่างการวิจยั
ขอ้มูลเก่ียวกบัอาสาสมคัร และเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

5.8.3 ผูเ้ช่ียวชาญเพื่อเป็นท่ีปรึกษาอิสระตอ้งลงนามในแบบเอกสารการมีส่วนไดส่้วนเสียกบัโครงร่างการ
วจิยั(แบบเอกสารท่ี SF 02_2) และ ลงนามรับทราบหนา้ท่ี (แบบเอกสารท่ี SF 02_8) 
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5.9 กำรแต่งตั้งอนุกรรมกำรเสริม (Alternate member) เพ่ือพจิำรณำโครงร่ำงกำรวจัิย 
5.9.1 อนุกรรมการฯ สามารถน าเสนอช่ืออนุกรรมการเสริม ฯ เพื่อพิจารณาโครงร่างการวิจยั  โดยผ่าน

ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ โดยการเสนอช่ือรองอธิการบดีท่ีก ากับดูแลด้านการวิจยั  
เพื่อให้อธิการบดีแต่งตั้งโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั มธ. เพื่อ
พิจารณาโครงร่างการวจิยัเฉพาะทางจะมีวาระการด ารงต าแหน่ง เช่นเดียวกบัคณะอนุกรรมการฯ 

5.9.2 อนุกรรมการเสริม ฯ เพื่อพิจารณาโครงร่างการวิจยั มีคุณสมบติัและอ านาจหนา้ท่ีเช่นเดียวกบัอนุ
กรรมการฯ โดยไดรั้บเชิญให้เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการฯ โดยใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบั
การประชุมของคณะอนุกรรมการฯ 

5.10 ประธำนฯ 
5.10.1 ประธานฯไดจ้ากการแต่งตั้งของอธิการบดีโดยการเสนอช่ือของรองอธิการบดีท่ีก ากบัดูแลดา้นการ

วิจยั ซ่ึงเสนอช่ือผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั มธ.ตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้
และประสบการณ์อยา่งเพียงพอในดา้นจริยธรรมการท าวจิยัในคน 

5.10.2 ประธานฯ  มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี  และเม่ือพน้ต าแหน่งตามวาระมีสิทธ์ิท่ีจะไดรั้บ 
การแต่งตั้งไดไ้ม่เกิน 2 คร้ังติดต่อกนั (ทั้งน้ีหากไดรั้บการแต่งตั้ง 2 คร้ังติดต่อกนัแลว้ใหเ้วน้ระยะ 
อยา่งนอ้ย 1 วาระ จึงสามารถไดรั้บการแต่งตั้งใหม่ในรอบถดัไป) 

5.10.3 การลาออกจากต าแหน่ง ประธานฯ  ตอ้งแจง้ให้อธิการบดี และคณะอนุกรรมการฯทราบถึงความ
ประสงคใ์นการลาออกเป็นลายลกัษณ์อกัษร หากประธานฯ ลาออก รองอธิการบดีท่ีก ากบัดูแลดา้น
การวจิยั  จะท าการคดัเลือกจากคณะอนุกรรมการฯ และเสนอช่ือต่ออธิการบดี เพื่อแต่งตั้งต่อไป 

5.10.4 ประธานฯ มีหน้าท่ีในการด ารงไวซ่ึ้งการท างานของคณะอนุกรรมการฯ ให้ เป็นไปตามหลกัการ
จริยธรรมและมาตรฐานสากล 

5.10.5 ประธานฯ มีหน้าท่ีในการด าเนินการประชุมเพื่อพิจารณาโครงร่างการวิจยั และลงนามในเอกสาร
ต่างๆ  ของคณะอนุกรรมการฯ  

5.10.6 ประธานฯ มีหนา้ท่ีในการปฏิบติัภารกิจ หรือมอบหมายภารกิจต่างๆแก่เลขานุการฯ เช่น เลือก
วธีิการพิจารณาโครงร่างการวจิยั  แต่งตั้งกรรมการทบทวนโครงร่างการวจิยั รายงานเหตุการณ์ไม่
พึงประสงค ์(Review of adverse event)  และงานอ่ืนๆ ของคณะอนุกรรมการฯ  

5.10.7 ประธานฯ  มีหนา้ท่ีรายงานการปฏิบติังานต่ออธิการบดี ปีละ1 คร้ัง 
5.10.8 ประธานฯ สามารถใหค้  าแนะน าโดยผา่นความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฯในการแต่งตั้ง

คณะอนุกรรมการฯ เพื่อทดแทน และอนุกรรมการฯ เพิ่มเติมแก่อธิการบดี 
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5.10.9 ประธานฯ สามารถคดัเลือกเจา้หนา้ท่ีและคณะท างานของคณะอนุกรรมการฯ  ตามความเหมาะสม 
ภายใตอ้ านาจของอธิการบดี 

5.10.10 เป็นตัวแทนคณะอนุกรรมการฯ ในการติดต่อประสานงานเก่ียวกับการด าเนินงานของ
คณะอนุกรรมการฯ ต่อองคก์รทางจริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 

5.11 รองประธำนฯ 
5.11.1 รองประธานฯไดจ้ากการแต่งตั้งฯโดยอธิการบดี โดยการเสนอช่ือของรองอธิการบดีท่ีก ากบัดูแล

ดา้นการวจิยั   
5.11.2 ท าหน้าท่ีแทนประธานฯ เม่ือประธานฯ  ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ หรือหน้าท่ีอ่ืนท่ีประธานฯ 

มอบหมาย 
5.12 เลขำนุกำรฯ 

5.12.1 เลขานุการฯไดจ้ากการแต่งตั้งฯโดยอธิการบดี โดยการเสนอช่ือของรองอธิการบดีท่ีก ากบัดูแลดา้น
การวจิยั   

5.12.2 มีหน้าท่ีดูแลและบริหารจดัการ  การด าเนินงานภายในคณะอนุกรรมการฯให้เป็นไปด้วยความ 
เรียบร้อยตามวธีิด าเนินการมาตรฐาน 

5.12.3 เลือกวธีิการพิจารณาโครงร่างการวจิยั  แต่งตั้งผูท้บทวนโครงร่างการวิจยัแบบเร่งด่วนและโครงร่าง
การวจิยัท่ีส่งเขา้พิจารณาในท่ีประชุม 

5.12.4 ร่วมมือและประสานงานกับประธานฯ ในการดูแลและตรวจสอบ การด าเนินงานของ
คณะอนุกรรมการฯ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายของ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

5.12.5 สามารถน ากฎระเบียบทางการวจิยัท่ีเป็นสากล (Federal research regulations) มาประยุกตใ์ชใ้นการ
ด าเนินงานและก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของคณะอนุกรรมการฯ ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ระเบียบของ
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ท่ีตั้งไว ้ 

5.12.6 ประสานงานระหวา่งคณะอนุกรรมการฯ  และผูว้จิยั หรือ ผูใ้หทุ้นวจิยั 
5.12.7 ท างานร่วมกบัประธานฯ  ในการพฒันาปรับปรุงนโยบายการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ 

อยา่งต่อเน่ือง  
5.12.8 เสนอแนะและผลกัดนัคณะอนุกรรมการฯ ให้มีบทบาทการให้ค  าปรึกษาและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบั

การวจิยัใหแ้ก่องคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวจิยัดา้นสังคมศาสตร์ 
5.12.9 เป็นตัวแทนคณะอนุกรรมการฯ ในการติดต่อประสานงานเก่ียวกับการด าเนินงานของ

คณะอนุกรรมการฯ ต่อองคก์รทางจริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
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5.12.10 ตรวจสอบขั้นตอนการด าเนินการพิจารณาโครงร่างการวิจยัให้เป็นไปตามวิธีด าเนินการมาตรฐาน
ดูแลและบริหารจดัการการด าเนินงานภายในส านกังานฯ ใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 

5.12.11 ส่งเสริมและพฒันาบุคลากรภายในส านกังานฯ ใหมี้ความรู้ความสามารถเพิ่มข้ึน 
5.12.12 รับผดิชอบและบริหารจดัการงบประมาณของส านกังานฯ ตามหลกัเกณฑท่ี์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ก าหนด 
5.12.13 รายงานเสนอแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีธุรการอ่ืนๆ  เพื่อปฏิบติังานในส านกังานฯ ตามความเหมาะสม 

5.13 ผู้ช่วยเลขำนุกำรฯ 
5.13.1 ผูช่้วยเลขานุการฯได้จากการแต่งตั้งฯโดยอธิการบดี โดยการเสนอช่ือของรองอธิการบดีท่ีก ากบั

ดูแลดา้นการวจิยั 
5.13.2 มีหน้าท่ีช่วยเหลือเลขานุการฯ ในการบริหารจดัการ การด าเนินงานให้เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย

ตามวธีิด าเนินการมาตรฐาน 
5.13.3 ท าหน้าท่ีแทนเลขาคณะอนุกรรมการฯ เม่ือเลขาคณะอนุกรรมการฯ  ไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได ้หรือ

หนา้ท่ีอ่ืนท่ีประธานฯ มอบหมาย 
5.14 หน้ำทีแ่ละควำมรับผดิชอบของอนุกรรมกำรฯ 

5.14.1 อนุกรรมการฯ มีหน้าท่ีในการพิจารณาโครงร่างการวิจยัท่ีได้รับมอบหมาย ก่อนการประชุม
คณะอนุกรรมการฯ 

5.14.2 อนุกรรมการฯ มีหนา้ท่ีเขา้ร่วมการประชุมเพื่อพิจารณาโครงร่างการวิจยั ดงัน้ี 
1) โครงร่างการวจิยัท่ีเขา้พิจารณาคร้ังแรก  
2) โครงร่างการวจิยัท่ีส่งเขา้มาเพื่อพิจารณาใหม่   
3) รายงานความกา้วหนา้ของการวจิยั 
4) รายงานสรุปผลการวจิยั    
5) ส่วนแกไ้ขเพิ่มเติมโครงร่างการวจิยั 
6) รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงคช์นิดร้ายแรง  
7) อ่ืนๆ ท่ีประธานฯ น าเขา้ท่ีประชุม 

5.14.3 อนุกรรมการฯ มีหนา้ท่ีรักษาความลบัของขอ้มูลในโครงร่างการวิจยัและขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เม่ือ
ส้ินสุดการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ตอ้งน าส าเนาเอกสารโครงร่างการวิจยัและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง
ส่งคืนเจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ 
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5.15 องค์ประกอบของคณะอนุกรรมกำรฯ 
5.15.1 องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการฯ ประกอบดว้ยอนุกรรมการฯ ท่ีมีความรู้และประสบการณ์ มี

ความแตกต่างกันในหลายสาขาวิชา ได้แก่  ผู ้เช่ียวชาญทางวิทยาศาสตร์ ผู ้เช่ียวชาญสาขา
สังคมศาสตร์ และตอ้งมีทั้งหญิงและชาย 

5.15.2 องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการ ฯ ควรมีไม่น้อยกว่า 7 คน อย่างน้อย 1คนต้องไม่สังกัด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  และอย่างน้อยหน่ึงคนต้องไม่อยู่ในสาขาสังคมศาสตร์ โดยท่ีอนุ
กรรมการฯ อาจมีคุณสมบติัมากกวา่ 1 อยา่งก็ได ้

5.15.3 ในคณะอนุกรรมการฯ ให้มีประธานคณะอนุกรรมการ 1 คน รองประธาน ฯ  1 คน เลขานุการฯ
และผูช่้วยเลขานุการฯ  จ านวนตามความเหมาะสม  

5.16 องค์ประกอบของกำรประชุม 
5.16.1 การประชุมคณะอนุกรรมการฯ จะตอ้งมีอนุกรรมการฯ ทั้งชายและหญิงเขา้ร่วมประชุมอยา่งน้อย

จ านวน 5 คน 
5.16.2 การประชุมคณะอนุกรรมการฯ จะตอ้งมีอยา่งนอ้ย 1คนตอ้งไม่สังกดั  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ และ

อยา่งนอ้ยหน่ึงคนตอ้งอยูใ่นสาขาวทิยาศาสตร์ ทั้งน้ีอนุกรรมการฯ อาจมีคุณสมบติัมากกวา่ 1 อยา่ง 
5.17 กำรพจิำรณำตัดสินของคณะอนุกรรมกำรฯ  

การพิจารณาตดัสินของคณะอนุกรรมการฯ ถือความเห็นพอ้งตอ้งกนั (Consensus) ของอนุกรรมการฯ
และอนุกรรมการเสริมท่ีเป็นผูท้บทวนโครงร่างการวิจยันั้นโดยอนุกรรมการฯและอนุกรรมการเสริม 
สามารถใหบ้นัทึกช่ือและความเห็นในรายงานการประชุมได ้

6. ค ำนิยำม  
  6.1  คณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในคน มธ.  หมายถึง  คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจยัท่ีมี
องคป์ระกอบ 3 ชุด ไดแ้ก่   
 1) คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน มธ. ชุดท่ี 1 (คณะแพทยศาสตร์) 
 2) คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน มธ. ชุดท่ี 2 สาขาสังคมศาสตร์ 
 3) คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน มธ. ชุดท่ี 3 สาขาวทิยาศาสตร์ 

6.2  คณะอนุกรรมกำรฯ  หมายถึง  อนุกรรมการของคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน มธ. ชุด
ท่ี 2 สาขาสังคมศาสตร์ 

6.3  วิธีด ำเนินกำรมำตรฐำน (Standard operating procedures : SOPs)  หมายถึง ค าแนะน าท่ีเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรโดยละเอียดเพื่อใหก้ารปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีก าหนดเป็นไปในรูปแบบเดียวกนั 
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7. ภำคผนวก 
 7.1 แบบเอกสารท่ี SF 02_1   เอกสารการรักษาความลบั 
 7.2 แบบเอกสารท่ี  SF 02_2  แบบเอกสารการมีส่วนไดส่้วนเสียกบัโครงร่างการวจิยั  
 7.3 แบบเอกสารท่ี  SF 02_3 ถึง 02_8 แบบลงนามรับทราบหนา้ท่ี 
 
8. เอกสำรอ้ำงองิ 
  8.1 วชิยั  โชคววิฒัน.  จริยธรรมการวจิยัในมนุษย.์ กรุงเทพฯ : บริษทัสามดีพร้ินต้ิง อีควปิเมนท ์จ ากดั 2560. 

 ขอ้บงัคบัแพทยสภาวา่ดว้ยการรักษาจริยธรรมแห่งวชิาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2549 
8 .2  ICH Harmonised Guideline Integrated Addendum to ICH E6(R1): Guideline for Good Clinical Practice 
 E6(R2), 2015. 
8 . 3 World Medical Association Declaration of Helsinki Ethical Principles for Medical Research Involving 
 Human  Subjects 2013 
8.4 แนวทางจริยธรรมสากลส าหรับการวิจยัในมนุษย์ของสภาองค์การสากลด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์:
 International Ethical Guidelines on Biomedical Research Involving Human Subjects ของ the Council for 
 International Organizations of Medical Sciences (CIOMS) 
8.5 ชมรมจริยธรรมการท าวจิยัในคนในประเทศไทย (2551). แนวทางจริยธรรมการท าวิจยัในคนในประเทศไทย  
       พ.ศ. 2550. กรุงเทพฯ:โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
8.6 Title  45 code of  federal regulations part 46 subpart A 
8.7 National Policy and Guideline for Human Research 2015. National Research Council of Thailand. 
8 .8  WHO.  Standard and Operational Guidance for Ethics Review of Health-related Research with Human 
 Participants, 2011 
8.9 ส านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ. แนวทางปฏิบติั. จรรยาบรรณนกัวิจยั สภาวจิยัแห่งชาติ, กนัยายน 2541. 
8.10 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. ปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน. (Universal Declaration of  

    Human Right CUDR1). กรุงเทพฯ : ส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
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สรุปกำรจัดท ำวธีิด ำเนินกำรมำตรฐำน 

 
 ฉบับที ่1 
เตรียมโดย คณะอนุกรรมการสร้างวธีิด าเนินการมาตรฐาน 
วนัท่ี  1 มีนาคม  2561 – 30 เมษายน 2561 
ทบทวนโดย  คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน  

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ชุดท่ี 2 สาขาสังคมศาสตร์ 
วนัท่ีทบทวน 1 พฤษภาคม 2561  –  30 มิถุนายน 2561 
อนุมติัโดย รองศาสตราจารย ์เกศินี  วฑูิรชาติ 
ต าแหน่ง อธิการบดีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
วนัท่ีอนุมติั   
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สำรบัญ 

ล ำดับ  เร่ือง        หน้ำ 

           
1. วตัถุประสงค ์        25 
2. ขอบเขต         25 
3. ความรับผดิชอบ        25 
4. แผนภูมิขั้นตอน        25 
5. หลกัการปฏิบติั          

5.1 การอ่านเอกสารการรักษาความลบั     25 
5.2 การลงนามในเอกสารการรักษาความลบั    25 
5.3 การตระหนกัถึงความส าคญัของการรักษาความลบั   26 

6. ค านิยาม         26 
7. ภาคผนวก        26 
8. เอกสารอา้งอิง        26 
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1. วตัถุประสงค์ 
เพื่อใหผู้มี้ส่วนเก่ียวขอ้งไดอ่้าน เขา้ใจ ยอมรับ และลงนาม ในเอกสารการรักษาความลบั (แบบเอกสารท่ี SF02_1)   

อนัเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลในโครงร่างการวจิยั  การพิจารณาของท่ีประชุมคณะอนุกรรมการฯ และขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

2. ขอบเขต 
วธีิด าเนินการมาตรฐานจะครอบคลุมถึงเอกสารการรักษาความลบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานและ ขอ้มูลของ

คณะอนุกรรมการฯ  
 

3. ควำมรับผดิชอบ 
อนุกรรมการฯ อนุกรรมการเสริมฯและท่ีปรึกษาอิสระทุกคนตอ้งอ่าน เขา้ใจ ยอมรับ และลงนามในเอกสารการ

รักษาความลบัก่อนเร่ิมการปฏิบติังาน 
 

4. แผนภูมิข้ันตอน  
ขั้นตอน กำรด ำเนินกำร ผู้รับผดิชอบ 

1  
 

 

2  
 

 

3  
 

 

5. หลกักำรปฏิบัติ 
5.1 กำรอ่ำนเอกสำรกำรรักษำควำมลบั 

 อนุกรรมการฯ เจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ตอ้งไดรั้บเอกสารการรักษาความลบั (แบบ
เอกสารท่ี SF 02_1) และอ่านท าความเขา้ใจก่อนเร่ิมปฏิบติังาน 

5.2 กำรลงนำมในเอกสำรกำรรักษำควำมลบั 
 อนุกรรมการฯ  เจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ตอ้งลงนามและระบุวนัท่ี ท่ีลงนามใน
เอกสารรักษาความลบั (แบบเอกสารท่ี SF 02_1) ซ่ึงจะเก็บรักษาไวท่ี้ส านกังานคณะอนุกรรมการฯ 
 

คณะอนุกรรมการฯ และเจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ 
 

อ่านเอกสารการรักษาความลบั 

ลงนามในเอกสารการรักษาความลบั คณะอนุกรรมการฯ และเจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ 

ตระหนกัถึงความส าคญัของการรักษาความลบั คณะอนุกรรมการฯ และเจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ 
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5.3 กำรตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรรักษำควำมลบั 
 อนุกรรมการฯ และเจา้หนา้ท่ีส านกังานฯและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งตอ้งตระหนกัถึงความส าคญัของการ
รักษาความลบัอนัเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลในโครงร่างการวจิยัการพิจารณาของท่ีประชุมคณะอนุกรรมการฯ   
และขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  

 
6. ค ำนิยำม  

 เอกสำรกำรรักษำควำมลบั (Confidentiality agreement) หมายถึง เอกสารส าหรับลงนามเพื่อยืนยนัการไม่เปิดเผย
ขอ้มูลอนัเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลในโครงร่างการวจิยัการพิจารณาของท่ีประชุมคณะอนุกรรมการฯ  และขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง 

7. ภำคผนวก  
 แบบเอกสารท่ี SF 02_1 เอกสารการรักษาความลบั 
 

8. เอกสำรอ้ำงองิ 
8.1  วชิยั  โชคววิฒัน.  จริยธรรมการวจิยัในมนุษย.์ กรุงเทพฯ : บริษทัสามดีพร้ินต้ิง อีควปิเมนท ์จ ากดั 2560. 
8.2 ขอ้บงัคบัแพทยสภาวา่ดว้ยการรักษาจริยธรรมแห่งวชิาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2549 
8.3 ICH Harmonised Guideline Integrated Addendum to ICH E6(R1): Guideline for Good Clinical Practice    
        E6(R2), 2015. 
8.4 World Medical Association Declaration of Helsinki Ethical Principles for Medical Research Involving 

Human  Subjects 2013 
8.5 แนวทางจริยธรรมสากลส าหรับการวจิยัในมนุษยข์องสภาองคก์ารสากลดา้นวทิยาศาสตร์การแพทย:์ 
        International Ethical Guidelines on Biomedical Research Involving Human Subjects ของ the Council for  
        International Organizations of Medical Sciences (CIOMS) 
8.6 ชมรมจริยธรรมการท าวิจยัในคนในประเทศไทย (2551). แนวทางจริยธรรมการท าวิจยัในคนในประเทศไทย  

     พ.ศ. 2550. กรุงเทพฯ:โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
8.7 Title  45 code of  federal regulations part 46 subpart A 
8.8 National Policy and Guideline for Human Research 2015. National Research Council of Thailand. 
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8.9 WHO. Standard and Operational Guidance for Ethics Review of Health-related Research with Human 
                 Participants, 2011 

8.10 ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ. แนวทางปฏิบติั. จรรยาบรรณนกัวจิยั สภาวิจยัแห่งชาติ, กนัยายน          
   2541. 

8.11  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. ปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน. (Universal Declaration of 
Human Right CUDR1. กรุงเทพฯ : ส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
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สรุปกำรจัดท ำวธีิด ำเนินกำรมำตรฐำน 
 

 ฉบับที ่1 
เตรียมโดย คณะอนุกรรมการสร้างวธีิด าเนินการมาตรฐาน 
วนัท่ี  1 มีนาคม  2561 – 30 เมษายน 2561 
ทบทวนโดย  คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน  

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ชุดท่ี 2 สาขาสังคมศาสตร์ 
วนัท่ีทบทวน 1 พฤษภาคม 2561  –  30 มิถุนายน 2561 
อนุมติัโดย รองศาสตราจารย ์เกศินี  วฑูิรชาติ 
ต าแหน่ง อธิการบดีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
วนัท่ีอนุมติั   
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สำรบัญ 

ล ำดับ เร่ือง         หน้ำ 

 
1. วตัถุประสงค ์          30 
2. ขอบเขต          30 
3. ความรับผดิชอบ          30 
4. แผนภูมิขั้นตอน         30 
5. หลกัการปฏิบติั          30 

5.1 การอ่านแบบเอกสารการมีส่วนไดส่้วนเสียกบัโครงร่างการวจิยั    30 
5.2 การลงนามในแบบเอกสารการมีส่วนไดส่้วนเสียกบัโครงร่างการวจิยั     30 
5.3 การตระหนกัถึงความส าคญัของการมีส่วนไดส่้วนเสียกบัโครงร่างการวจิยั 31 

6. ค านิยาม           31 
7. ภาคผนวก         31 
8. เอกสารอา้งอิง         32 
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1. วตัถุประสงค์  

เพื่อใหก้ารพิจารณาโครงร่างการวจิยัเป็นไปตามหลกัจริยธรรม  ปราศจากการมีส่วนไดส่้วนเสียของ
คณะอนุกรรมการฯ 
2. ขอบเขต 

วธีิด าเนินการมาตรฐาน  จะครอบคลุมถึงการป้องกนัการมีส่วนไดส่้วนเสียของคณะอนุกรรมการฯ ในการ
พิจารณาโครงร่างการวิจยั 
3. ควำมรับผดิชอบ  

อนุกรรมการฯ ทุกคน ตอ้งยอมรับและปฏิบติัตามแนวทางท่ีระบุในวธีิด าเนินการมาตรฐานเพื่อป้องกนัการมี
ส่วนไดส่้วนเสียของคณะอนุกรรมการฯ ในการพิจารณาโครงร่างการวจิยั 
4. แผนภูมิข้ันตอน  
ขั้นตอน กำรด ำเนินกำร ผู้รับผดิชอบ 

1  
 

 

2  
 

 

3  
 

 

5. หลกักำรปฏิบัติ 
5.1 กำรอ่ำนเอกสำรกำรมีส่วนได้ส่วนเสียกบัโครงร่ำงกำรวจัิย   

อนุกรรมการฯ เจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ตอ้งไดรั้บเอกสารการมีส่วนไดส่้วนเสียกบัโครง
ร่างการวิจยั  และอ่านท าความเขา้ใจก่อนเร่ิมปฏิบติังาน 

5.2 กำรลงนำมในเอกสำรกำรมีส่วนได้ส่วนเสียกบัโครงร่ำงกำรวจัิย 
อนุกรรมการฯ  เจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ตอ้งลงนามและระบุวนัท่ีท่ีลงนาม ในแบบ

เอกสารการมีส่วนไดส่้วนเสียกบัโครงร่างการวิจยั (แบบเอกสารท่ี SF 02_2) เม่ือไดรั้บการแต่งตั้ง เอกสารจะถูกเก็บรักษา
ไว ้ท่ีส านกังานคณะอนุกรรมการฯ 

 
 
 

คณะอนุกรรมการฯ และเจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ 
 

อ่านเอกสารการมีส่วนไดส่้วนเสีย 

ลงนามในเอกสารการมีส่วนไดส่้วนเสีย คณะอนุกรรมการฯ และเจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ 

ตระหนกัถึงความส าคญัของการมีส่วนไดส่้วนเสีย คณะอนุกรรมการฯ และเจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ 
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5.3 กำรตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรมีส่วนได้ส่วนเสียกบัโครงร่ำงกำรวจัิย 
5.3.1 อนุกรรมการฯ และเจา้หนา้ท่ีส านกังานฯและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งตอ้งตระหนกัถึงความส าคญัของ

การมีส่วนไดส่้วนเสียกบัโครงร่างการวิจยั การพิจารณาของท่ีประชุมคณะอนุกรรมการฯ  และ
ขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  

5.3.2 เม่ือเร่ิมการประชุมทุกคร้ัง ประธานฯจะสอบถามอนุกรรมการฯ ท่ีเขา้ร่วมประชุมวา่มีผูใ้ดมี
ส่วนไดส่้วนเสียกบัโครงร่างการวจิยัท่ีพิจารณาหรือไม่  ถา้มีอนุกรรมการฯ ท่ีมีส่วนไดส่้วนเสีย 
เม่ือพิจารณาถึงโครงร่างการวิจยันั้น  ประธานฯ จะขอให้อนุกรรมการฯ ท่านนั้นออกจากการ
ประชุม 

5.3.3 ในการพิจารณาโครงร่างการวจิยัใดๆ ท่ีอนุกรรมการฯคนใดคนหน่ึงหรือมากกวา่นั้นมีส่วนได้
ส่วนเสีย อนุกรรมการฯ คนนั้นตอ้งเปิดเผยการมีส่วนไดส่้วนเสียกบัโครงร่างการวจิยั  โดย
สามารถใหข้อ้คิดเห็นแก่คณะอนุกรรมการฯ ได ้แต่ตอ้งออกจากท่ีประชุมในขณะท่ี
คณะอนุกรรมการฯ อภิปรายและตดัสินโครงร่างการวจิยั  (ICH GCP 3.2.1) 

5.3.4 โครงร่างการวิจยัใดท่ีประธานฯ รองประธานฯ เลขานุการฯหรือผูช่้วยเลขานุการฯมีส่วนได้
ส่วนเสียใหผู้ท่ี้ไม่มีส่วนไดส่้วนเสียปฏิบติัหนา้ท่ีแทน และเป็นผูล้งนามในเอกสารรับรองโครง
ร่างการวิจยั 

 
6. ค ำนิยำม  
 กำรมีส่วนได้ส่วนเสีย (Conflict of interest)  หมายถึง  การท่ีบุคคลมีผลประโยชน์ หรือเป็นผูร่้วมในโครงร่าง
การวจิยันั้นๆ  การมีส่วนไดส่้วนเสียของอนุกรรมการฯ ตอ้งมีการเปิดเผยในท่ีประชุมคณะอนุกรรมการฯ  และปฏิบติัตาม
วธีิด าเนินการมาตรฐานท่ีก าหนด การมีส่วนไดส่้วนเสียดงักล่าว ไดแ้ก่ 

1) การไดรั้บผลประโยชน์ส่วนตวัหรือผลประโยชน์ทางวชิาชีพ 
2) มีความสัมพนัธ์ส่วนตวักบัผูว้ิจยั เช่น เป็นบุคคลในครอบครัวหรือผูใ้กลชิ้ด เป็นตน้ 

3) การไดรั้บผลประโยชน์ท่ีมีมูลค่าสูงจากโครงร่างการวจิยัในทางตรงหรือทางออ้ม 

4) เป็นผูร่้วมวจิยัหรือให้ค  าปรึกษาในการวจิยั 

7. ภำคผนวก 
 แบบเอกสารท่ี SF 02_2  แบบเอกสารการมีส่วนไดส่้วนเสียกบัโครงร่างการวิจยั 
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8. เอกสำรอ้ำงองิ   

8.1 ขอ้บงัคบัแพทยสภาวา่ดว้ยการรักษาจริยธรรมแห่งวชิาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2549 
8.2 ICH Harmonised Guideline Integrated Addendum to ICH E6 (R1): Guideline for Good Clinical Practice 

E6 (R2), 2015. 
8.3 World Medical Association Declaration of Helsinki Ethical Principles for Medical Research Involving 

Human Subjects 2013 
8.4 ชมรมจริยธรรมการท าวิจยัในคนในประเทศไทย (2551). แนวทางจริยธรรมการท าวิจยัในคนในประเทศไทย 

พ.ศ. 2550. กรุงเทพฯ: โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
8.5 National Policy and Guideline for Human Research 2015. National Research Council of Thailand. 
8.6 WHO.  Standard and Operational Guidance for Ethics Review of Health-related Research with Human 

Participants, 2011 
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สรุปกำรจัดท ำวธีิด ำเนินกำรมำตรฐำน 
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อนุมติัโดย รองศาสตราจารย ์เกศินี  วฑูิรชาติ 
ต าแหน่ง อธิการบดีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
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1. วตัถุประสงค์  
1.1 เพื่อใหอ้นุกรรมการฯ และเจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ ตระหนกัถึงความส าคญัของการเพิ่มพูนความรู้ และมีโอกาส

ไดเ้ขา้รับการอบรมดา้นจริยธรรมการท าวิจยั เพื่อพฒันาความรู้ ความสามารถของตนเอง  
1.2 เพื่อให้มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  ตระหนกัถึงความส าคญัและให้การสนบัสนุนการฝึกอบรมดา้นจริยธรรม

การท าวจิยัแก่คณะอนุกรรมการฯ และเจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ 
 

2. ขอบเขต 
วธีิด าเนินการมาตรฐานในส่วนการฝึกอบรม ครอบคลุมถึงอนุกรรมการฯ และเจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ 

 
3.  ควำมรับผดิชอบ  

 อนุกรรมการฯ และเจ้าหน้าท่ีส านักงานฯ ต้องมีความรับผิดชอบในการแสวงหาความรู้ และเข้าร่วมการ 
ฝึกอบรมดา้นจริยธรรมการท าวิจยัอยา่งสม ่าเสมอ 
  

4. แผนภูมิข้ันตอน  
ขั้นตอน กำรด ำเนินกำร ผู้รับผดิชอบ 

1  
 

 

2  
 

 

3  
 

 

5. หลกักำรปฏิบัติ  
5.1 ควำมรู้  อนุกรรมการฯ ตอ้งมีความรู้ในเร่ืองต่อไปน้ี  

5.1.1 SOPs 
5.1.2 แนวทางการปฏิบติัการวจิยัทางคลินิกท่ีดี (ICH-GCP)  
5.1.3 ปฏิญญาเฮลซิงกิ (Declaration of  Helsinki) 
5.1.4 จริยธรรมการวจิยัทางดา้นสังคมศาสตร์ 

 

อนุกรรมการฯ และเจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ 
 

หลกัสูตร/โครงการ/การฝึกอบรม 

การเขา้รับการฝึกอบรม อนุกรรมการฯ และเจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ 

การเก็บหลกัฐานการฝึกอบรม อนุกรรมการฯ และเจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ 
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5.1.5 แนวทางจริยธรรมสากลส าหรับการวิจยัในมนุษยข์องสภาองคก์ารสากลดา้นวทิยาศาสตร์การแพทย ์
     (International Ethical Guidelines on Biomedical Research Involving Human Subjects) ของ 
     The Council for International Organizations of Medical Sciences (CIOMS) 

5.1.6 หลกัจริยธรรม  Belmont Report  
5.1.7 แนวทางจริยธรรมการท าวิจยัในคน ชมรมจริยธรรมการวิจยัในคนในประเทศไทย พ.ศ. 2550  
โดยท่ีฝ่ายเลขานุการฯจะตอ้งจดัเตรียมเอกสารขา้งตน้ใหก้บัอนุกรรมการฯ ทุกท่านเพื่อใชศึ้กษาประกอบการ

พิจารณา ทั้ งน้ีคณะอนุกรรมการฯ อาจพิจารณาประเด็นอ่ืนเพิ่มเติมนอกเหนือจากท่ีระบุข้างต้นตามท่ีเห็น
เหมาะสม เจา้หนา้ท่ีส านกังานฯตอ้งมีความรู้ในเร่ือง SOPs และ Human Subject Protection in Research  
5.2 กำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม 

5.2.1 อนุกรรมการฯและอนุกรรมการเสริมฯ ตอ้งผา่นการอบรมเร่ือง Human Subject Protection in 
Research, ICH-GCP  และ SOPs ทุก 3 ปี (โดยอบรมอยา่งนอ้ย 1 เร่ือง ในระยะเวลา 2 ปี) 

5.2.2 เจา้หนา้ท่ีส านกังานฯตอ้งผา่นการอบรมดา้น SOPs และ Human Subject Protection in Research 
(โดยอบรมอยา่งนอ้ย 1 เร่ือง ในระยะเวลา 2 ปี) 

5.2.3 มีการติดตามข่าวสารการฝึกอบรม  และการประชุมดา้นจริยธรรมการท าวิจยัในคนทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 

5.2.4 มีการประกาศหรือแจง้ใหอ้นุกรรมการฯ และเจา้หนา้ท่ีส านกังานฯทราบโดยทัว่กนัถึงรายละเอียด
ของการฝึกอบรมและการประชุมท่ีเก่ียวขอ้งกบัจริยธรรมการวจิยัในคน 

5.2.5 มีการพิจารณาส่งอนุกรรมการฯ  และเจา้หนา้ท่ีส านกังานฯเขา้ร่วมการฝึกอบรมและการประชุมท่ี
เก่ียวขอ้งกบัจริยธรรมการวจิยัในคน 

5.2.6 มีงบประมาณสนบัสนุนใหอ้นุกรรมการฯ และเจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ  เขา้ร่วมการฝึกอบรมและการ
ประชุมท่ีเก่ียวขอ้งกบัจริยธรรมการวิจยัในคน 

5.3 กำรเกบ็หลกัฐำนกำรฝึกอบรม 
5.3.1 อนุกรรมการฯ  และเจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ ท่ีเขา้ร่วมการฝึกอบรมและการประชุมดา้นจริยธรรม
การท าวิจยัจากหน่วยงานภายนอก  ตอ้งท าสรุปรายงานการฝึกอบรมส่งประธานฯ (แบบเอกสารท่ี SF 03) 
เม่ือส าเร็จการฝึกอบรมหรือการประชุมนั้นๆ  และสรุปรายงานการ ฝึกอบรมตอ้งเก็บรักษาไวใ้นส่วน
เอกสารของส านกังานคณะอนุกรรมการฯ 
5.3.2 หลกัฐานการเขา้ร่วมการฝึกอบรมหรือการประชุม เช่น ส าเนาใบรับรอง หรือ ประกาศนียบตัร 
ตอ้งเก็บรักษาไวใ้นส่วนเอกสารของส านกังานคณะอนุกรรมการฯ    
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6. ค ำนิยำม  
 - 

7. ภำคผนวก  
 แบบเอกสารท่ี  SF 03   แบบรายงานการฝึกอบรมคณะอนุกรรมการฯ และเจา้หนา้ท่ี    
 

8. เอกสำรอ้ำงองิ   
8.1 ICH Harmonised Guideline Integrated Addendum to ICH E6 (R1): Guideline for Good Clinical Practice 
      E6 (R2), 2015. 
8.2 World Medical Association Declaration of Helsinki Ethical Principles for Medical Research Involving 
       Human Subjects 2013 
8.3 ชมรมจริยธรรมการท าวจิยัในคนในประเทศไทย (2551). แนวทางจริยธรรมการท าวิจยัในคนในประเทศไทย 
       พ.ศ. 2550. กรุงเทพฯ: โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
8.4 WHO.  Standard and Operational Guidance for Ethics Review of Health-related Research with Human  
       Participants, 2011 
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สรุปกำรจัดท ำวธีิด ำเนินกำรมำตรฐำน 
 

 ฉบับที ่1 
เตรียมโดย คณะอนุกรรมการสร้างวธีิด าเนินการมาตรฐาน 
วนัท่ี  1 มีนาคม  2561 – 30 เมษายน 2561 
ทบทวนโดย  คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน  

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ชุดท่ี 2 สาขาสังคมศาสตร์ 
วนัท่ีทบทวน 1 พฤษภาคม 2561  –  30 มิถุนายน 2561 
อนุมติัโดย รองศาสตราจารย ์เกศินี  วฑูิรชาติ 
ต าแหน่ง อธิการบดีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
วนัท่ีอนุมติั   
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1. วตัถุประสงค์  

  เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกผูเ้ช่ียวชาญเป็นท่ีปรึกษาอิสระของคณะอนุกรรมการฯ ในการพิจารณาโครงร่าง
การวจิยั 

 
2. ขอบเขต  

  เม่ือเลขานุการฯ หรือ อนุกรรมการฯ  พิจารณาเห็นวา่โครงร่างการวจิยัใด  ตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติมหรือ
ความเห็นของท่ีปรึกษาอิสระ ใหเ้ลขานุการฯ หรือคณะอนุกรรมการฯ ขอความเห็นชอบจากประธานหรือ คณะอนุ
กรรมการฯ เพื่อเชิญผูเ้ช่ียวชาญเป็นท่ีปรึกษาอิสระในสาขานั้นๆ มาช่วยทบทวนโครงร่างการวิจยั 
 

3. ควำมรับผดิชอบ  
ใหเ้ลขานุการฯ หรือ อนุกรรมการฯ  สามารถเสนอช่ือผูเ้ช่ียวชาญในสาขาท่ีตอ้งการ  เพื่อเป็นท่ีปรึกษา

อิสระส าหรับพิจารณาโครงร่างการวจิยั โดยความเห็นชอบของประธานฯและ/หรือ คณะอนุกรรมการฯ 
 

4. แผนภูมิข้ันตอน  
ขั้นตอน กำรด ำเนินกำร ผู้รับผดิชอบ 

1  
 

 

2  
 

 

3  
 

 

4  
 

 

 
 

เลขานุการฯ หรือ อนุกรรมการฯ 
 

การคดัเลือกท่ีปรึกษาอิสระ 

ประธานลงนามเห็นชอบ ประธานฯ 

การขอค าปรึกษา เลขานุการฯ 

การส้ินสุดการปรึกษา ท่ีปรึกษาอิสระ 
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5. หลกักำรปฏิบัติ  

5.1 กำรคัดเลือกทีป่รึกษำอสิระ  
5.1.1 เลขานุการฯ หรือ อนุกรรมการฯ เสนอช่ือท่ีปรึกษาอิสระ ในสาขาท่ีตอ้งการ 
5.1.2 ประธานฯ และ/หรือ คณะอนุกรรมการฯ  ทบทวนคุณวฒิุของท่ีปรึกษาอิสระท่ีถูกเสนอช่ือ 
5.1.3 ประธานฯลงนามเห็นชอบและแต่งตั้งท่ีปรึกษาอิสระ 
5.1.4 ติดต่อผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อขอให้เป็นท่ีปรึกษาอิสระ 

5.2 กำรขอค ำปรึกษำ   
5.2.1 เลขานุการฯจดัส่งโครงร่างการวจิยัใหผู้เ้ช่ียวชาญ ซ่ึงเป็นท่ีปรึกษาพร้อมกบัแนวทางการ

 ทบทวนและน าเสนอโครงร่างการวจิยัแบบน าเขา้ท่ีประชุม (แบบเอกสารท่ี SF 06_1) หรือ
 (แบบเอกสารท่ี SF 06_3) เอกสารการรักษาความลบั (แบบเอกสารท่ี SF 02_1) แบบเอกสาร
 การมีส่วนไดส่้วนเสียกบัโครงร่างการวิจยั  (แบบเอกสารท่ี SF 02_2 ) และแบบลงนาม
 รับทราบหนา้ท่ีของท่ีปรึกษาอิสระ (แบบเอกสารท่ี SF 02_8) 

5.2.2 ผูเ้ช่ียวชาญ ตอ้งเปิดเผยการมีส่วนไดส่้วนเสียในโครงร่างการวิจยัท่ีพิจารณา ถา้มีส่วนไดส่้วนเสีย
ขอใหส่้งโครงร่างการวจิยักลบั ถา้ไม่มีส่วนไดส่้วนเสียขอใหส้รุปและแสดงความเห็นในแบบ
รายงานของท่ีปรึกษา เพื่อน าเขา้พิจารณาในท่ีประชุมคณะอนุกรรมการฯ 

5.2.3 รายงานของท่ีปรึกษาจะถูกเก็บไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของเอกสารการพิจารณาโครงร่างการวิจยั  
5.3 กำรส้ินสุดกำรปรึกษำ  

 เม่ือส้ินสุดการพิจารณาโครงร่างการวิจยั ถือวา่สถานภาพการเป็นท่ีปรึกษาส้ินสุดลง 
6. ค ำนิยำม 

  ทีป่รึกษำอสิระ (Independent consultant(s)) หมายถึง ผูเ้ช่ียวชาญท่ีพิจารณาโครงร่างการวจิยัและให้
ความเห็นโดยไม่มีส่วนไดส่้วนเสียกบัสถาบนัหรือผูว้ิจยัในโครงร่างการวจิยันั้นๆ  

7. ภำคผนวก  
 7.1 แบบเอกสารท่ี  SF 02_1 เอกสารการรักษาความลบั 

7.2 แบบเอกสารท่ี  SF 02_2 แบบเอกสารการมีส่วนไดส่้วนเสียกบัโครงร่างการวิจยั 
7.3 แบบเอกสารท่ี  SF 06_1 แนวทางการทบทวนและการน าเสนอโครงร่างการวิจยั  (แบบน าเขา้ท่ีประชุม) 
7.4 แบบเอกสารท่ี  SF 06_3 แบบประเมินการพิจารณาโครงร่างการวจิยัท่ีส่งกลบัเขา้มาภายหลงัการ 

     ปรับปรุงแกไ้ขส าหรับผูท้บทวนโครงร่างการวจิยั (แบบน าเขา้ท่ีประชุม) : 
7.5 แบบเอกสารท่ี  SF 02_8 แบบลงนามรับทราบหนา้ท่ีของท่ีปรึกษาอิสระ  
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8. เอกสำรอ้ำงองิ 
8.1 ขอ้บงัคบัแพทยสภาวา่ดว้ยการรักษาจริยธรรมแห่งวชิาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2549 
8.2 ICH Harmonised Guideline Integrated Addendum to ICH E6 (R1): Guideline for Good Clinical Practice E6 
     (R2), 2015. 
8.3 World Medical Association Declaration of Helsinki Ethical Principles for Medical Research Involving 
     Human Subjects 2013 
8.4 ชมรมจริยธรรมการท าวจิยัในคนในประเทศไทย (2551). แนวทางจริยธรรมการท าวิจยัในคนในประเทศไทย  
       พ.ศ. 2550. กรุงเทพฯ: โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
8.5 ส านักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ (วช.) มาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน (มคจค.) 

                   กรุงเทพฯ: โรงพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2556. 
8.6 National Policy and Guideline for Human Research 2015. National Research Council of Thailand. 
8.7 WHO.  Standard and Operational Guidance for Ethics Review of Health-related Research with Human 

                   Participants, 2011 
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สรุปกำรจัดท ำวธีิด ำเนินกำรมำตรฐำน 
 

 ฉบับที ่1 
เตรียมโดย คณะอนุกรรมการสร้างวธีิด าเนินการมาตรฐาน 
วนัท่ี  1 มีนาคม  2561 – 30 เมษายน 2561 
ทบทวนโดย  คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน  

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ชุดท่ี 2 สาขาสังคมศาสตร์ 
วนัท่ีทบทวน 1 พฤษภาคม 2561  –  30 มิถุนายน 2561 
อนุมติัโดย รองศาสตราจารย ์เกศินี  วฑูิรชาติ 
ต าแหน่ง อธิการบดีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
วนัท่ีอนุมติั   
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1. วตัถุประสงค์ 
 เพื่อเป็นแนวทางให้เลขานุการฯ และเจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ บริหารจดัการกบัโครงร่างการวจิยัและเอกสารท่ี
เก่ียวขอ้งท่ียืน่ต่อคณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณา 

 
2. ขอบเขต  

  วธีิด าเนินการมาตรฐานครอบคลุมการบริหารจดัการโครงร่างการวิจยั และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่ 
  2.1 โครงร่างการวจิยัท่ีส่งเขา้พิจารณาคร้ังแรก (Submission for initial review)  
  2.2 โครงร่างการวจิยัท่ีส่งเขา้มาใหม่ภายหลงัการแกไ้ข (Resubmission of  protocol with corrections)  
  2.3 ส่วนท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการวจิยั (Research protocol amendment) 
  2.4 รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค ์(Adverse event report) 
  2.5 รายงานความกา้วหนา้ของโครงการวจิยั (Continuing review report) 
  2.6 รายงานการยติุโครงการวิจยัก่อนก าหนด (Protocol termination report) 
  2.7 รายงานสรุปผลการวิจยั (Final report) 

 
3. ควำมรับผดิชอบ 
 เลขานุการฯและเจา้หนา้ท่ีส านกังาน ฯ มีหนา้ท่ีรับเอกสาร บนัทึก แจกจ่าย โครงร่างการวจิยัและเอกสารท่ี
เก่ียวขอ้ง เพื่อพิจารณาในท่ีประชุมคณะอนุกรรมการฯ และส่งผลการพิจารณาใหผู้ว้จิยัรับทราบ ภายหลงัการประชุม  
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4. แผนภูมิข้ันตอน  
ขั้นตอน กำรด ำเนินกำร ผู้รับผดิชอบ 

1  
 

 

2  
 

 

3  
 

 

4  
 

 

5   

6   

7   

 
5. หลกักำรปฏิบัติ 

5.1 รับโครงร่ำงกำรวจัิย 
5.1.1 เอกสารใดๆท่ีผูว้ิจยัตอ้งการใหค้ณะอนุกรรมการฯพิจารณาตอ้งมีบนัทึกขอ้ความเร่ือง ขอส่งโครงร่าง 
        การวจิยัเพื่อพิจารณาดา้นจริยธรรมการวิจยัในคน (แบบเอกสารท่ี  SF 28_1) 
5.1.2 โครงร่างการวจิยัท่ีส่งเขา้พิจารณาคร้ังแรก (บทท่ี STU 10) 
5.1.3 โครงร่างการวจิยัท่ีส่งกลบัเขา้มาใหม่ ภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ข (บทท่ี STU 12) 
5.1.4  โครงการวจิยัท่ีส่งรายงานส่วนแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการวจิยั (บทท่ี STU 13)  น าโครงการวจิยัท่ีไดรั้บ 
           การพิจารณาอนุมติั รวมเขา้กบัโครงร่างการวจิยัท่ีส่งเขา้มาใหม่ 

เจา้หนา้ท่ีส านกังาน ฯ รับโครงร่างการวจิยั/เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

ตรวจสอบความครบถว้นของขอ้มูล เจา้หนา้ท่ีส านกังาน ฯ 

บนัทึกวนัท่ีรับโครงร่างการวิจยั / เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง เจา้หนา้ท่ีส านกังาน ฯ 

ประเมินวธีิการพิจารณาและเสนอช่ือผูท้บทวน (Reviewer) ประธานฯและเลขานุการฯ 

เตรียมแจกจ่าย เจา้หนา้ท่ีส านกังาน ฯ 

ติดตามผลการพิจารณาจากผูท้บทวน (Reviewer) เจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ 

บรรจุโครงร่างการวจิยั / เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งเขา้วาระการ
ประชุม 

เลขานุการฯและเจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ 
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5.2 ตรวจสอบควำมครบถ้วนของข้อมูล 
5.2.1 โครงร่างการวจิยัท่ีส่งเขา้พิจารณาคร้ังแรก  

ดูในแบบประเมินวธีิการพิจารณาโครงร่างการวจิยั (ส าหรับผูว้จิยัหลกั) (แบบเอกสารท่ี SF 05_1) และ
แบบตรวจสอบความครบถว้นของโครงร่างการวจิยั(ส าหรับผูว้จิยัหลกั)  (แบบเอกสารท่ี  SF 05_3)  

5.2.2 โครงร่างการวจิยัท่ีส่งกลบัเขา้มาใหม่ ภายหลงัการแกไ้ข 
โครงร่างการวจิยัฉบบัปรับปรุงแกไ้ข พร้อมค าช้ีแจงการแกไ้ข และท าสัญลกัษณ์ในส่วนท่ีมีการแกไ้ข
ในแบบช้ีแจงโครงร่างการวจิยัฉบบัปรับปรุงแกไ้ขตามมติคณะอนุกรรมการฯ (แบบเอกสารท่ี  SF 05_5) 
และบนัทึกขอ้ความ (แบบเอกสารท่ี SF28_2)  

5.2.3 รายงานส่วนท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการวจิยัหลงัไดรั้บอนุมติั 
 ส่วนปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจยัดูในการพิจารณาส่วนแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการวิจยั  
 บทท่ี  STU 13 และแบบรายงานส่วนแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการวจิยั (แบบเอกสารท่ี  SF 07_1)  
5.2.4 รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค ์(Adverse event report) 
         ดูในแบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค ์(แบบเอกสารท่ี SF 18) และแบบรายงานเหตุการณ์ไม่ 
        พึงประสงคช์นิดร้ายแรงส าหรับผูว้จิยัหลกั (แบบเอกสารท่ี SF 19_1) 
5.2.5 รายงานความกา้วหนา้ของโครงการวิจยั (Continuing review report) 

ดูในแบบรายงานความกา้วหนา้ของโครงการวจิยั (แบบเอกสารท่ี  SF 13_1) 
5.2.6 รายงานการยติุโครงการวจิยัก่อนก าหนด (Protocol termination report) 

ดูในแบบรายงานเพื่อยติุโครงการวจิยัก่อนก าหนด (แบบเอกสารท่ี  SF 14_1) 
5.2.7 รายงานสรุปผลการวิจยั (Final report) 

ดูในแบบรายงานสรุปผลการวจิยั (แบบเอกสารท่ี  SF 15_1) 
5.2.8 การด าเนินงานวิจยัท่ีเบ่ียงเบนหรือฝ่าฝืนจากโครงการวจิยัเดิมท่ีคณะอนุกรรมการฯ ใหก้ารรับรอง 

ดูในแบบรายงานการไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนด (แบบเอกสารท่ี SF 21_2) 
5.2.9 เอกสารอ่ืน ๆ เช่น จดหมายช้ีแจงจากแหล่งทุนวิจยั เป็นตน้ ให้เลขานุการ/ผูช่้วยเลขานุการ น าเขา้

พิจารณาในท่ีประชุม 
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5.3 บันทกึวนัทีรั่บ  
บนัทึกการรับโครงร่างการวจิยั / เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ในสมุดบนัทึกการรับเอกสารและลงในโปรแกรม
ฐานขอ้มูลจริยธรรมการวจิยั 

 
5.4 กำรใส่รหัสโครงร่ำงกำรวจัิยมีรูปแบบ  ดังนี้ 

5.4.1 รหสัโครงร่างการวจิยัท่ีเสนออนุกรรมการฯ พิจารณา ใชร้หสั  STU-EC 
5.4.2 รหสัหน่วยงานของผูว้ิจยัหลกั ตามท่ีคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน มธ. ชุดท่ี 2 สาขา

สังคมศาสตร์ ก าหนด 
5.4.3 รหสัแหล่งทุนตามประเภทของแหล่งทุน 

 -ไม่มีแหล่งทุน                แทนดว้ย   0 
  -มี (ระบุแหล่งทุน)               แทนดว้ย   1 

5.4.4 ล าดบัท่ีโครงร่างการวิจยัเป็นตวัเลข 3 หลกัเรียงตามล าดบั เช่น 001, 002, 003 
5.4.5 ปีท่ีเสนอโครงร่างการวิจยัให้ใชต้วัเลข ของปี พ.ศ. ตวัอยา่งเช่น STU-EC 001/2561 
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5.5 กำรเตรียมโครงร่ำงกำรวจัิยเพ่ือให้อนุกรรมกำร ฯ พจิำรณำ 
 เจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ จดัส่งส าเนาเอกสารโครงร่างการวิจยัใหอ้นุกรรมการฯ ท่ีรับผิดชอบพิจารณา  
(บทท่ี STU 08) 
 

6. ค ำนิยำม 
6.1  กำรบริหำรจัดกำรกับโครงร่ำงกำรวิจัยที่ส่งเข้ำมำ  หมายถึง โครงร่างการวิจยัท่ีนกัวิจยัส่งเขา้มาขอรับการ

พิจารณาจริยธรรมการวิจยัในคน โดยผูว้จิยัจะด าเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนของ SOPs ท่ีก าหนดไว ้
 
6.2  โครงร่ำงกำรวิจัย (Protocol)  หมายถึง  เอกสารแสดงความเป็นมา หลักการเหตุผล วตัถุประสงค์ 

โครงร่างการวจิยั   ระเบียบวธีิวจิยั การบริหารจดัการโครงร่างการวิจยั รวมทั้งขอ้พิจารณาดา้นจริยธรรม แ ล ะ ส ถิ ติ ข อ ง
นกัวจิยั ขอ้พิจารณาบางประการอาจจดัแยกเป็นเอกสารและอา้งอิงถึงโครงร่างการวิจยั 

 
7. ภำคผนวก 

7.1 แบบเอกสารท่ี  SF 05_1 แบบประเมินวธีิพิจารณาโครงร่างการวิจยั 
7.2 แบบเอกสารท่ี  SF 05_2 แบบตรวจสอบการรับพิจารณาแบบยกเวน้การพิจารณาจริยธรรมการวจิยั 

                                          (ส าหรับคณะอนุกรรมการฯ) 
7.3 แบบเอกสารท่ี  SF 05_3 แบบแบบตรวจสอบความครบถว้นของโครงร่างการวจิยั (ส าหรับผูว้ิจยัหลกั)  
7.4 แบบเอกสารท่ี  SF 05_5 แบบช้ีแจงโครงร่างการวิจยัฉบบัปรับปรุงแกไ้ขตามมติคณะอนุกรรมการฯ 
7.5 แบบเอกสารท่ี  SF 07_1 แบบรายงานส่วนท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการวจิยั 
7.6 แบบเอกสารท่ี  SF 13_1 แบบรายงานความกา้วหนา้ของโครงการวิจยั 
7.7  แบบเอกสารท่ี  SF 14_1  แบบรายงานเพื่อยติุโครงการวจิยัก่อนก าหนด 
7.8  แบบเอกสารท่ี  SF 15_1 แบบรายงานสรุปผลการวจิยั  
7.9 แบบเอกสารท่ี  SF 18 แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค ์
7.10 แบบเอกสารท่ี  SF 19_1 แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงคช์นิดร้ายแรง 
7.11 แบบเอกสารท่ี  SF 21_1 แบบรายงานการไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนด 
7.12 แบบเอกสารท่ี  SF 28_2 บนัทึกขอ้ความเร่ือง ขอส่งโครงร่างการวจิยัปรับแกไ้ข เพื่อพิจารณาดา้น 
                                                จริยธรรมการวิจยัในคน (ปรับแกไ้ขคร้ังท่ี…) 
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8. เอกสำรอ้ำงองิ 

8.1 ขอ้บงัคบัแพทยสภาวา่ดว้ยการรักษาจริยธรรมแห่งวชิาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2549 
8.2 ICH Harmonised Guideline Integrated Addendum to ICH E6 ( R1) :  Guideline for Good Clinical 
      Practice E6 (R2), 2015. 
8.3 World Medical Association Declaration of Helsinki Ethical Principles for Medical Research Involving 
       Human Subjects 2013 
8.4 ชมรมจริยธรรมการท าวจิยัในคนในประเทศไทย (2551). แนวทางจริยธรรมการท าวจิยัในคนในประเทศ 
       ไทย พ.ศ. 2550. กรุงเทพฯ: โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
8.5 National Policy and Guideline for Human Research 2015. National Research Council of Thailand. 
8.6 WHO. Standard and Operational Guidance for Ethics Review of Health-related Research with Human 
      Participants, 2011 
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สรุปกำรจัดท ำวธีิด ำเนินกำรมำตรฐำน 
 

 ฉบับที ่1 
เตรียมโดย คณะอนุกรรมการร่างวธีิด าเนินการมาตรฐาน 
วนัท่ี  1 มีนาคม  2561 – 30 เมษายน 2561 
ทบทวนโดย  คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน  

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ชุดท่ี 2 สาขาสังคมศาสตร์ 
วนัท่ีทบทวน 1 พฤษภาคม 2561  –  30 มิถุนายน 2561 
อนุมติัโดย รองศาสตราจารย ์เกศินี  วฑูิรชาติ 
ต าแหน่ง อธิการบดีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
วนัท่ีอนุมติั   
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1. วตัถุประสงค์  
 เพื่อเป็นแนวทางในการทบทวนโครงร่างการวจิยัท่ีส่งเขา้มาเพื่อพิจารณาคร้ังแรก 
 

2. ขอบเขต 
 วธีิด าเนินการมาตรฐานครอบคลุมแนวทางการทบทวนและน าเสนอโครงร่างการวจิยัทุกฉบบัท่ีส่งเขา้มา
เพื่อพิจารณาคร้ังแรก  
 

3. ควำมรับผดิชอบ  
 คณะอนุกรรมการฯ และอนุกรรมการเสริม ฯ มีหนา้ท่ีทบทวนโครงร่างการวจิยั โดยใชแ้นวทางการทบทวน
และน าเสนอโครงร่างการวิจยัท่ีก าหนด (แบบเอกสารท่ี  SF 06_1) และ (แบบเอกสารท่ี  SF 06_4) 

 
4.   แผนภูมิข้ันตอน  

ขั้นตอน กำรด ำเนินกำร ผู้รับผดิชอบ 
1  

 
 

2  
 

 

3  
 

 

4  
 

 

5   

6   

 
 
 

คณะอนุกรรมการฯและ/หรืออนุกรรมการเสริม 
ฯ 

ทบทวนโครงร่างการวจิยั 

ทบทวนผูว้จิยั คณะอนุกรรมการฯและ/หรืออนุกรรมการเสริม ฯ 

ทบทวนการเขา้ร่วมของอาสาสมคัร คณะอนุกรรมการฯและ/หรืออนุกรรมการเสริม ฯ 

ทบทวนบทบาทของชุมชน คณะอนุกรรมการฯและ/หรืออนุกรรมการเสริม ฯ 

ทบทวนเอกสารการใหค้วามยนิยอมโดยไดรั้บขอ้มูล คณะอนุกรรมการฯและ/หรืออนุกรรมการเสริม 
ฯ 

สรุปความเห็น คณะอนุกรรมการฯและ/หรืออนุกรรมการเสริม ฯ 
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5.  หลกักำรปฏิบัติ 
 แนวทางในการทบทวนและน าเสนอโครงร่างการวจิยั มีหลกัการปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

  5.1 ทบทวนโครงร่ำงกำรวจัิย  
5.1.1 ช่ือโครงร่างการวจิยั (Proposal Title) (ภาษาไทยและภาษาองักฤษ)  
5.1.2 ท่ีมาของโครงร่างการวจิยั (Background) (ICH GCP 6.2)  
5.1.3 หลกัการและเหตุผล (Rationale) (ICH GCP 6.2) 
5.1.4 การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง (Review of literature) (ICH GCP 6.2.7 ) 
5.1.5 วตัถุประสงค(์Objectives) (ICH GCP 6.3 ) 
5.1.6 รูปแบบการวิจยั  (Study design) (ICH GCP 6.4 ) 
5.1.7 ขนาดตวัอยา่ง  (Sample size) (ICH GCP 6.9.2 ) 
5.1.8 ระยะเวลาและจ านวนคร้ังท่ีนดั (Sequence and duration of subject participation) (ICH GCP 6.4.5 ) 
5.1.9 การคดัเลือกอาสาสมคัรท่ีเขา้ร่วมโครงร่างการวิจยั (Inclusion criteria)  (ICH GCP 6.5 ) 
5.1.10 วธีิด าเนินการวจิยั  (Study  procedure) (ICH GCP 6.4 ) 
5.1.11 กลุ่มควบคุมหรือกลุ่มทดลอง (ถา้มี) (Control group and Experimental group  ) (ICH GCP 6. 4.2 ) 
5.1.12 การวดัผลการวิจยั (Outcome measurement) (ICH GCP 6.4.1 ) 
5.1.13 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ (Statistics Analysis) (ICH GCP 6.9 ) 

  5.2 ทบทวนผู้วจัิย 
5.2.1 พื้นฐานอาชีพหรือประสบการณ์ท างานของผูว้จิยั (Individual involved in conducting a trial)  

         (ICH GCP 2.8 ) 
5.2.2 การเปิดเผยการมีส่วนไดส่้วนเสีย (Conflict of interest) ของผูว้จิยั 
5.2.3 กรณีการศึกษาทางคลินิกของผูว้จิยัท่ีไม่ใช่แพทย ์ตอ้งมีแพทยเ์ป็นผูว้จิยัร่วม (ICH GCP 2.7)  

5.3 ทบทวนกำรเข้ำร่วมของอำสำสมัคร 
5.3.1 ไม่มีการบงัคบัใหเ้ขา้ร่วมในโครงร่างการวจิยั (Non-coercive recruitment) (ICH GCP 2.9 ) 
5.3.2 เคารพในความเป็นส่วนตวัและการรักษาความลบั (Privacy and confidentiality) (ICH GCP 2.11 ) 
5.3.3 ความเส่ียง ไดแ้ก่ อนัตรายทางร่างกายหรือการบาดเจ็บ ผลกระทบทางจิตใจ และผลกระทบ  

              ทางดา้นกฎหมาย สังคม และเศรษฐกิจ 
5.3.4 ประโยชน์ท่ีคาดวา่อาสาสมคัรและสังคมจะไดรั้บ 
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5.3.5 กลุ่มบุคคลท่ีอ่อนแอและเปราะบาง (Vulnerable subjects) เหตุผลและความจ าเป็นในการ 
           ศึกษาวจิยักลุ่มบุคคลเหล่านั้น 

5.3.6 กลุ่มควบคุมหรือกลุ่มทดลอง (ถา้มี) เหตุผลในศึกษาวจิยั ระยะเวลาและอนัตราย 
5.3.7 หลกัเกณฑก์ารถอนอาสาสมคัรออกจากการวจิยั (Subject withdrawal criteria) (ICH GCP 6.5.3) 
5.3.8 การค านึงถึงการดูแลอาสาสมคัรทั้งร่างกายและจิตใจ   
5.3.9 ความเหมาะสมของค่าเสียเวลา/ค่าเดินทาง (Compensation) (ICH GCP 3.1.8) 
5.3.10 การรักษาพยาบาลหรือการจ่ายค่าชดเชย เม่ือมีความเสียหายหรืออนัตรายจากการเขา้ร่วมใน 

   โครงร่างการวิจยั (ICH GCP 4.3.2) 
5.3.11 การใชว้ตัถุทางชีวภาพ หรือขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชว้ตัถุทางชีวภาพ (Biological materials) 
5.3.12 การวิจยัทางมนุษยพ์นัธุศาสตร์ (Human genetic research) หรือชาติพนัธ์ุวรรณนา (Ethnography) 
5.3.13 การเก็บเน้ือเยื่อหรือเลือด  

  5.4 ทบทวนบทบำทของชุมชน 
5.4.1 การประสานงานกบัผูน้ าชุมชน หรือสถาบนัท่ีเขา้ร่วมในโครงร่างการวจิยั 
5.4.2 ผลประโยชน์ต่อชุมชนท่ีเขา้ร่วมในโครงร่างการวจิยั 

5.5 ทบทวนกำรให้ควำมยนิยอมโดยได้รับข้อมูล (Informed consent) 
5.5.1 การทบทวนการให้ความยนิยอมโดยไดรั้บขอ้มูล แบ่งเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ (1) กระบวนการขอค า 

ยนิยอม (Informed consent process) (2) เอกสารช้ีแจงขอ้มูลแก่ผูเ้ขา้ร่วมโครงร่างการวจิยั  
(Information sheet) (3) หนงัสือแสดงเจตนายนิยอมเขา้ร่วมการวจิยั (Consent form) 

5.5.2 กระบวนการขอค ายนิยอม  
5.5.2.1   หนงัสือแสดงเจตนายนิยอมฯท่ีผูว้จิยัจะน าไปใชจ้ะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบและ

รับรองโดยคณะอนุกรรมการฯวา่มีขอ้มูลท่ีครบถว้นใชภ้าษาท่ีเขา้ใจง่าย และมีตรา
ประทบัของคณะอนุกรรมการฯ  

5.5.2.2   ผูว้จิยัจะตอ้งใหห้นงัสือแสดงเจตนายนิยอมฯท่ีมีขอ้ความอยา่งเดียวกนัและลงลายมือ
ช่ือและวนัท่ีเรียบร้อยแลว้ให้แก่อาสาสมคัร 1 ฉบบัและผูว้จิยัเก็บรักษาไว ้1 ฉบบัตลอด
การด าเนินการวิจยัและหลงัส้ินสุดการวจิยัแลว้ 
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 5.5.2.4 ผูว้จิยัจะสามารถด าเนินการวิจยัไดต่้อเม่ืออาสาสมคัรไดรั้บขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวจิยั 
  ครบถว้นโดยการอ่านและปรึกษาหารือกบัผูใ้กลชิ้ดหรือแพทยป์ระจ าตวัรวมทั้งได ้
  สอบถามนกัวจิยัจนเป็นท่ีเขา้ใจโดยตลอดแลว้จึงลงลายมือช่ือและวนัท่ีไวใ้นหนงัสือ 
  แสดงเจตนายนิยอมเขา้ร่วมการวจิยัโดยสมคัรใจ 

 5.5.2.5 มีการลงลายมือช่ือและวนัท่ีโดยอาสาสมคัรและผูแ้ทนโดยชอบธรรมในกรณีท่ี  
  อาสาสมคัรเป็นผูเ้ยาวผ์ูเ้สมือนไร้ความสามารถและผูไ้ร้ความสามารถ 
 5.5.2.6 กรณีอาสาสมคัรไม่สามารถอ่าน-เขียนไดต้อ้งให้ญาติหรือผูท่ี้ไม่มีส่วนไดส่้วนเสียกบั 
  โครงร่างการวิจยัเป็นผูอ่้านใหฟั้งหากอาสาสมคัรเขา้ร่วมการวจิยัจึงใหพ้ิมพล์ายน้ิวมือ 
  โดยใชห้มึกท่ีไม่สามารถลบเลือนไดแ้ละญาติหรือผูท่ี้ไม่มีส่วนไดส่้วนเสียกบัโครงร่าง 
  การวจิยัลงนามเป็นพยาน 
 5.5.2.7 มีการลงลายมือช่ือและวนัท่ีโดยผูข้อความยนิยอมเขา้ร่วมการวิจยั 
 5.5.2.8 กระบวนขอค ายนิยอม ผูว้จิยัตอ้งระบุผูข้อความยินยอม วธีิขอความยนิยอมไดแ้ก่ ให ้
  อาสาสมคัรอ่านเอง หรืออ่านใหฟั้ง เป็นตน้ สถานท่ีท่ีขอความยนิยอมมีความเหมาะสม 
  มากนอ้ยเพียงใด  
 5.5.2.9 การวจิยัในชุมชนแบบ Participatory Action Research (PAR) ผูว้จิยัตอ้งขอความยนิยอม 
  ในการท าวจิยัจากผูน้ าชุมชน 
5.5.3 เอกสารการใหค้วามยนิยอมโดยไดรั้บขอ้มูลมีขอ้ก าหนดดงัต่อไปน้ี 

  5.5.3.1 ความครบถว้นของขอ้มูล 
  5.5.3.2 ภาษาท่ีใชเ้ขา้ใจง่าย 

  5.5.4 ส่วนประกอบของเอกสารการใหค้วามยนิยอมโดยไดรั้บขอ้มูล ประกอบดว้ย (ICH GCP 4.8.10) 
5.5.4.1 หวัขอ้เร่ืองท่ีจะท าการวจิยั  
5.5.4.2 เหตุผลท่ีอาสาสมคัรไดรั้บเชิญใหเ้ขา้ร่วมโครงร่างการวจิยั 
5.5.4.3 วตัถุประสงคแ์ละกระบวนการวจิยัท่ีผูว้จิยัและอาสาสมคัรจะตอ้งปฏิบติั 
5.5.4.4 ระยะเวลาของการวิจยัท่ีอาสาสมคัรแต่ละคนจะตอ้งมีส่วนเก่ียวขอ้ง 
5.5.4.5 จ  านวนอาสาสมคัรท่ีเขา้ร่วมโครงร่างการวิจยั 
5.5.4.6 ผลประโยชน์ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากการวิจยั  ซ่ึงอาจเป็นประโยชน์โดยตรงแก่อาสาสมคัร   

    ประโยชน์ต่อชุมชนหรือสังคม  หรือประโยชน์ทางดา้นความรู้   
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5.5.4.7 ความเส่ียง ความไม่สบาย หรือความไม่สะดวกท่ีอาจเกิดข้ึนแก่อาสาสมคัรในการเขา้ร่วม
โครงร่างการวิจยั 

5.5.4.8 ทางเลือกหรือกระบวนการอ่ืนๆ ท่ีอาจเป็นประโยชน์แก่อาสาสมคัรในกรณีท่ีอาสาสมคัรไม่
เขา้ร่วมโครงร่างการวจิยั 

5.5.4.9 ขอบเขตการรักษาความลบัของขอ้มูลเก่ียวกบัอาสาสมคัร 
5.5.4.10 การใหค้่าเดินทางและค่าเสียเวลาแก่อาสาสมคัร (ถา้มี)  
5.5.4.11 การใหก้ารรักษาพยาบาลหรือค่าชดเชยเม่ือมีความเสียหายหรืออนัตรายท่ีเกิดจากการวจิยั  (ถา้มี) 
5.5.4.12 แหล่งเงินทุนวจิยั  สถาบนัท่ีร่วมในการวจิยั 
5.5.4.13 อาสาสมคัรมีอิสระท่ีจะปฏิเสธ หรือถอนตวัออกจากโครงร่างการวจิยัเม่ือใดก็ไดโ้ดยไม่มี

การลงโทษ หรือสูญเสียผลประโยชน์ใดๆ 
5.5.4.14 บุคคลท่ีจะติดต่อ ท่ีอยูแ่ละเบอร์โทรศพัท ์ในกรณีท่ีเกิดอนัตรายแก่อาสาสมคัรซ่ึงเป็นผล

จากการวจิยั   
5.5.5 กำรยกเว้นหรือเปลี่ยนเป็นกำรขอควำมยนิยอมด้วยวธีิกำรอ่ืนแทนกำรลงนำมในเอกสำร  
(Waiver or alteration of consent)  

5.5.5.1 การขอความยนิยอมดว้ยวาจาโดยไม่ตอ้งมีหนงัสือแสดงเจตนายนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
(Waiver of documentation of consent) สามารถท าไดใ้นกรณีท่ีการวิจยันั้นเป็นการ
สัมภาษณ์ส ารวจในหวัขอ้ท่ีอ่อนไหวเส่ียงต่อการเสียช่ือเสียงหรือไดรั้บโทษทางกฎหมาย
และ/หรือเป็นความตอ้งการของอาสาสมคัรเองท่ีไม่ตอ้งการลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน
และ คณะอนุกรรมการฯเห็นวา่อาสาสมคัรจะไดรั้บการปกป้องสิทธ์ิและปลอดภยัมากกวา่
หากไม่มีการลงลายมือช่ือในหนงัสือแสดงเจตนายนิยอมเขา้ร่วมการวิจยัเน่ืองจากการลง
นามในเอกสารจะเป็นหลกัฐานเพียงอยา่งเดียวท่ีจะสืบคน้ไปถึงตวับุคคลไดแ้ต่ผูว้ิจยัยงัคง
ตอ้งใหค้  าอธิบายและเอกสารช้ีแจงโครงการแก่อาสาสมคัร 

5.5.5.2 การยกเวน้การขอความยนิยอมก่อนเขา้ร่วมการวจิยั (Waiver of informed consent) สามารถ
ท าไดใ้นการวจิยัท่ีมีลกัษณะทุกขอ้ต่อไปน้ี (อา้งอิงจาก The Common Rule, Declaration of 
Helsinki, CIOMS)  

5.5.6 การวจิยัท่ีมีความเส่ียงต ่าไม่ก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อผูเ้ขา้ร่วมวจิยัมากไปกวา่ความเส่ียงอนัตรายใน
ชีวติประจ าวนัหรือความเส่ียงในการตรวจร่างกายตรวจทางจิตเวชหรือตรวจเพื่อการรักษาตามปกติ 

5.5.7 การไม่ขอความยนิยอมก่อนเขา้ร่วมวจิยัจะไม่กระทบต่อสิทธิและสวสัดิภาพของผูเ้ขา้ร่วมวจิยั 
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5.5.8 ไม่สามารถท าการวิจยัไดห้ากไม่ไดรั้บอนุญาตให้ยกเวน้การขอหนงัสือแสดงเจตนายินยอมเขา้ร่วมการ
วจิยัเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

5.5.9 อาสาสมคัรจะไดรั้บแจง้เพิ่มเติมเก่ียวกบัการวจิยัตามความเหมาะสมในภายหลงั 
5.5.9.1 การยกเวน้การขอความยินยอมก่อนเขา้ร่วมการวิจยัในภาวะฉุกเฉินโครงร่างการวิจยัตอ้งมี

ลกัษณะทุกขอ้ต่อไปน้ี 
1) การวิจยัน้ีเก่ียวขอ้งกบัอาสาสมคัรท่ีตกอยูใ่นภาวะวิกฤตและการรักษาท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั

ยงัไม่ได้รับการพิสูจน์หรือไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอและการรวบรวมข้อมูลอย่าง
ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์ของโครงร่างการวิจัยน้ีจะสามารถตอบค าถามในแง่
ประสิทธิภาพและความปลอดภยัของการรักษาได ้

2) การขอความยินยอมจากอาสาสมคัรไม่สามารถกระท าได้เน่ืองจากอาสาสมคัรอยู่ใน
ภาวะวิกฤตและการวิจยัไม่สามารถรอการขอความยินยอมจากญาติหรือผูแ้ทนโดยชอบ
ตามกฎหมายของอาสาสมคัรและไม่มีวิธีการใดท่ีสามารถติดต่อญาติหรือผูแ้ทนโดย
ชอบตามกฎหมายของอาสาสมคัรเพื่อขอความยนิยอมไดท้นัในช่วงเวลาดงักล่าว 

3) การน าอาสาสมคัรท่ีตกอยู่ในภาวะวิกฤตเขา้สู่โครงร่างการวิจยัเป็นไปเพื่อประโยชน์
 โดยตรงต่ออาสาสมคัร 

4) การวจิยัน้ีไม่สามารถกระท าไดห้ากไม่อนุญาตใหย้กเวน้การขอความยนิยอม 
5) ตอ้งมีแผนการขอความยินยอมจากญาติหรือผูแ้ทนโดยชอบตามกฎหมายภายในหรือ

หลงัจากผา่นช่วงระยะเวลาการรักษาในการติดต่อญาติหรือผูแ้ทนโดยชอบตามกฎหมาย
เพื่อรายงานความกา้วหนา้ต่อคณะกรรมการ 

5.5.9.2 การปิดบงัขอ้มูลบางส่วนไวโ้ดยจะเปิดเผยเม่ือส้ินสุดการวจิยั (Incomplete disclosure) ให้
 ด าเนินการไดใ้นกรณีต่อไปน้ี 

1) การปิดบงัขอ้มูลบางส่วนมีความจ าเป็นในกระบวนการวจิยัหาไม่แลว้จะไม่สามารถ
บรรลุวตัถุประสงคข์องการวิจยัไดเ้ช่นในกรณีการวิจยัแบบ Observational study และ
การปิดบงัขอ้มูลบางส่วนนั้นไม่ไดท้  าเพื่อล่อลวงใหเ้ขา้ร่วมวจิยั 

2) การปิดบงัขอ้มูลบางส่วนไม่ก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อผูเ้ขา้ร่วมวจิยัมากไปกวา่ความเส่ียง
อนัตรายในชีวติประจ าวนัหรืออนัตรายจากการตรวจร่างกายตรวจทางจิตเวชหรือ
ตรวจเพื่อการรักษาตามปกติ 

3) ผูว้จิยัมีการเตรียมการท่ีจะแจง้ขอ้มูลท่ีปิดบงัไวแ้ก่ผูเ้ขา้ร่วมวจิยัเม่ือส้ินสุดการวจิยั 
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5.5.10 การขอความยนิยอมในกรณีท่ีอาสาสมคัรเป็นเด็กและผูเ้ยาว ์

อำยุเด็ก/ผู้เยำว์ แนวทำง 
นอ้ยกวา่ 7 ปี  - แมว้า่จะไม่ตอ้งมีเอกสารขอความยนิยอมจากเด็ก แต่ผูว้ิจยั

ควรอธิบายดว้ยวาจาเพื่อให้เด็กทราบวา่ จะท าอะไรแก่เด็ก
และสังเกตปฏิกิริยาการยนิยอมหรือปฏิเสธของเด็กแต่ละ
รายก่อนน าเด็กเขา้ร่วมในการวจิยั 

- ผูว้จิยัควรบนัทึกหลกัฐานการอธิบายแก่เด็ก ในเอกสารขอ
ความยนิยอมจากบิดามารดาหรือผูป้กครอง 

7 ปี แต่ไม่ถึง 13 ปีบริบูรณ์ - เอกสารขอความยนิยอมหรือพร้อมใจจากเด็ก แยกออก
จากเอกสารขอความยนิยอมจากบิดามารดาหรือผูป้กครอง 

- เอกสารขอความยนิยอมจากเด็ก ควรมีรูปแบบและภาษาท่ี
เหมาะสมกบัวยั อาจใชอ้กัษรตวัใหญ่ แผนภูมิ หรือ
รูปภาพเพื่อใหเ้ขา้ใจง่าย และควรจ ากดัความยาวเพียง 1-2 
หนา้ 

13 ปี แต่ไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ 
กรณีท่ี 1 
 
 
 
 
 
กรณีท่ี 2 

เด็กทัว่ไป และงานวจิยัท่ีไม่ซบัซอ้น 
- เอกสารขอความยนิยอมจากเด็กเป็นเอกสารเดียวกบัของ

บิดามารดาหรือผูป้กครอง 
- เอกสารขอความยนิยอมควรใชภ้าษาท่ีเขา้ใจง่าย (ในระดบั

นกัเรียนมธัยมตน้จะเขา้ใจได)้ 
- มีท่ีลงนามของทั้งเด็ก และบิดามารดาหรือผูป้กครอง 

 
เด็กมีขอ้จ ากดัในการเขา้ใจเอกสารขอความยนิยอมจากบิดามารดา
หรือผูป้กครอง หรือเม่ืองานวิจยัมีความซบัซอ้น 

- เอกสารขอความยนิยอมจากเด็ก ควรแยกออกจากเอกสาร
ขอความยนิยอมจากบิดามารดาหรือผูป้กครอง 

- เอกสารขอความยนิยอมจากเด็ก ควรใชภ้าษาท่ีง่าย
เหมาะสมกบัอายแุละสภาวะของเด็ก 
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5.6 สรุปควำมเห็น 
5.6.1 อตัราส่วนระหวา่งความเส่ียงและผลประโยชน์ (Risk / Benefit ratio) เหมาะสมหรือไม่ 
5.6.2 มีกลุ่มบุคคลท่ีอ่อนแอและเปราะบาง  (Vulnerable subjects) เขา้ร่วมในโครงการวิจยัหรือไม่ 
5.6.3 ความรุนแรงของความเส่ียง (Risk categories) 
5.6.4 มีเอกสารใหค้วามยนิยอมของอาสาสมคัรท่ีเป็นเด็กอายตุั้งแต่ 7 ปีข้ึนไป แต่นอ้ยกวา่ 18 ปี โดยไดรั้บ 

ความยนิยอมจากผูป้กครองตามกฎหมาย หรือไม่  
5.6.5 บุคคลท่ีอ่านเขียนไม่ได ้สามารถเขา้ร่วมในโครงการวจิยัไดห้รือไม่  
5.6.6 สรุปความเห็น ไดแ้ก่  (1) อนุมติั  (2) ปรับปรุงแกไ้ขเพื่ออนุมติั (3) ปรับปรุงแกไ้ขและน าเขา้พิจารณาใหม่  

(4) ไม่อนุมติั 
5.6.7 ขอ้เสนอแนะ 
5.6.8 ก าหนดการส่งรายงานความกา้วหนา้ของการวจิยั  (Continuing report) 

6. ค ำนิยำม   
 6.1  กลุ่มเปรำะบำง (Vulnerable subjects)  หมายถึง  เด็กในสถานสงเคราะห์  สถานคุม้ครองสวสัดิภาพ  สถาน
แรกรับเด็ก  สถานฟ้ืนฟูบ าบัด  บ้านพักชั่วคราว  สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก  เป็นต้น  ครอบครัวเปราะบาง  เช่น  
ครอบครัวแม่วยัรุ่น  ครอบครัวแหวง่กลาง  ครอบครัวผูสู้งอายุอยูต่ามล าพงั  ครอบครัวลกัษณะพิเศษ  คนพิการ  ผูป่้วยจิต
เวช  คนงาน ลูกจา้ง และนกัเรียนนกัศึกษา กลุ่มผูอ้พยพ  คนไร้ท่ีพึ่ง  คนขอทาน  ผูด้อ้ยโอกาส  เป็นตน้  ท่ีท าให้เกิดการ
ลดทอนคุณค่าและศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ การถูกประณาม  การตีตราท่ีน าไปสู่การถูกกีดกนั หรือการเลือกปฏิบติั  การมี
อคติทางวฒันธรรมท่ีเกิดข้ึนกบักลุ่มผูอ้พยพกลุ่มน้ี มีเศรษฐฐานะหรือสถานะทางสังคมต ่า ท่ีรวมถึงชนเผ่า  เช้ือชาติ  
สัญชาติ  สีผิว  ชนชั้น  เพศ และวยั  เป็นตน้  ท่ีส่งผลและคุกคามดา้นการด ารงชีวิต  การใชชี้วิตประจ าวนัหรือในชุมชน
และส่งผลกระทบต่อสวสัดิภาพของกลุ่มเปราะบางโดยคาดไม่ถึง 

6.2  ควำมรุนแรงของควำมเส่ียง (Risk categories)   ความรุนแรงของความเส่ียง อาจแบ่งเป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่  
1) ความเส่ียงนอ้ย  (Minimal risk) คือ ความเส่ียงท่ีไม่มากกวา่ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจ าวนัของอาสาสมคัรท่ี

มีสุขภาพปกติ 
2) ความเส่ียงมากกวา่ความเส่ียงนอ้ย แต่คาดวา่จะมีประโยชน์ต่ออาสาสมคัรท่ีเขา้ร่วมในโครงการวจิยั 
3) ความเส่ียงมากกวา่ความเส่ียงนอ้ย แต่คาดวา่จะไม่มีประโยชน์ต่ออาสาสมคัรท่ีเขา้ร่วมในโครงการวิจยั

แต่อาจเป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือส่วนรวม 
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6.3 กำรศึกษำทำงคลนิิก (Clinical Trial/Study)  หมายถึง  การศึกษาวจิยัในมนุษยโ์ดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อคน้ควา้
หรือยนยนัผลทางคลินิกผลทางเภสัชวทิยาและ/หรือ  ผลทางเภสัชพลศาสตร์ (Pharmacodynamics) อ่ืนๆ ของผลิตภณัฑท่ี์
ใชใ้นการวจิยั และ/หรือเพื่อคน้หาอาการไม่พึงประสงคใ์ดๆ ท่ีเกิดจากผลิตภณัฑท่ี์ใชใ้นการวจิยั และ/หรือ เพื่อศึกษาการ
ดูดซึม การกระจายตวั การเปล่ียนแปลง (Metabolism) และการขบัถ่ายผลิตภณัฑท่ี์ใชใ้นการวจิยัออกจากร่างกาย โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อคน้หาความปลอดภยั และ/หรือ ประสิทธิผล ค าวา่ การทดลองทางคลินิก (Clinical trial) และการศึกษา
ทางคลินิก (Clinical study) 

 
7. ภำคผนวก 
 7.1 แบบเอกสารท่ี SF  06_1 แนวทางการทบทวนและการน าเสนอโครงร่างการวจิยั (แบบน าเขา้ท่ีประชุม)  
 7.2 แบบเอกสารท่ี SF 06_4  แนวทางการทบทวนและน าเสนอโครงร่างการวจิยั (แบบเร่งด่วน) 
8. เอกสำรอ้ำงองิ  

8.1 ขอ้บงัคบัแพทยสภาวา่ดว้ยการรักษาจริยธรรมแห่งวชิาชีพเวชกรรมพ.ศ. 2549 
8.2 ICH Harmonised Guideline Integrated Addendum to ICH E6(R1) :  Guideline for Good Clinical Practice 

E6(R2), 2015. 
8.3 World Medical Association Declaration of Helsinki Ethical Principles for Medical Research Involving 

Human Subjects 2013 
8.4 ชมรมจริยธรรมการท าวิจยัในคนในประเทศไทย (2551). แนวทางจริยธรรมการท าวจิยัในคนในประเทศไทย 

พ.ศ. 2550. กรุงเทพฯ: โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
8.5 National Policy and Guideline for Human Research 2015. National Research Council of Thailand. 
8.6 WHO.  Standard and Operational Guidance for Ethics Review of Health-related Research with Human 

Participants, 2011 
8.7 International Ethical Guidelines for Biomedical Research Involving Human Subjects, 2002 
8.8 The Belmont Report Ethical Principles and Guidelines for the Protection of Human Subjects of Research 
8.9 ชมรมจริยธรรมการท าวิจยัในคนในประเทศไทย (2558). แนวทางจริยธรรมการวิจยัในเด็ก พ.ศ. 2558. 

กรุงเทพฯ: โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
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สรุปกำรจัดท ำวธีิด ำเนินกำรมำตรฐำน 
 

 ฉบับที ่1 
เตรียมโดย คณะอนุกรรมการสร้างวธีิด าเนินการมาตรฐาน 
วนัท่ี  1 มีนาคม  2561 – 30 เมษายน 2561 
ทบทวนโดย  คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน  

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ชุดท่ี 2 สาขาสังคมศาสตร์ 
วนัท่ีทบทวน 1 พฤษภาคม 2561  –  30 มิถุนายน 2561 
อนุมติัโดย รองศาสตราจารย ์เกศินี  วฑูิรชาติ 
ต าแหน่ง อธิการบดีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
วนัท่ีอนุมติั   
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1. วตัถุประสงค์ 
 1.1 เพื่อก าหนดเกณฑโ์ครงร่างการวจิยัท่ีสามารถไดรั้บการยกเวน้การพิจารณาจริยธรรมโครงร่างการวจิยั (Exemption) 
 1.2 เพื่อก าหนดแนวทางการจดัการพิจารณาตดัสินและการรับรองการยกเวน้การพิจารณาจริยธรรมโครงร่างการวจิยั 
 

2. ขอบเขต 
วธีิด าเนินการมาตรฐานครอบคลุมถึงการวจิยัท่ีสามารถไดรั้บการยกเวน้การพิจารณาจริยธรรมโครงร่างการวจิยั 

ตามเกณฑท่ี์ก าหนดและการด าเนินการขั้นต่อไปของโครงร่างการวิจยัท่ีไม่เขา้เกณฑย์กเวน้ 
 

3. ควำมรับผดิชอบ 
 3.1 เลขานุการฯทบทวนพิจารณาตดัสินโครงการท่ีเขา้ข่ายไดรั้บการยกเวน้การพิจารณาจริยธรรมโครงร่างการ
วจิยัและน าเสนอประธานฯ 
 3.2 ประธานฯพิจารณาและลงนามในเอกสารใหก้ารรับรอง 

 

4. แผนภูมิข้ันตอน 
ขั้นตอน กำรด ำเนินกำร ผู้รับผดิชอบ 

1   

2   

3  
 

 

4  
 

 

5   

6   

7   

 

เจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ รับโครงร่างการวจิยั/เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

ตรวจสอบความครบถว้นของโครงร่างการวิจยั เจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ 

บนัทึกวนัท่ีรับโครงร่างการวิจยั / เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง เจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ 

การคดัเลือกโครงร่างการวจิยัท่ีเขา้ข่ายไดรั้บยกเวน้การ
พิจารณา 

เลขานุการฯ 

พิจารณาใหค้วามเห็น ประธานฯ/รองประธานฯ 

แจง้ผลการพิจารณาต่อผูว้ิจยัภายใน 7 วนัปฏิทิน
นบัตั้งแต่รับเอกสาร 

เจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ 

น าเสนอในท่ีประชุมคณะอนุกรรมการฯ เลขานุการฯ 
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5. หลกักำรปฏิบัติ  
 5.1  กำรรับโครงร่ำงกำรวจัิย  

ใหด้ าเนินการตามขอ้ 5.1 การรับโครงร่างการวจิยั (บทท่ี STU 10) 
 5.2  กำรตรวจสอบควำมครบถ้วนของโครงร่ำงกำรวจัิย 

ใหด้ าเนินการตามขอ้ 5.2 การตรวจสอบความครบถว้นของโครงร่างการวิจยั (บทท่ี STU10 ) 
5.3 กำรคัดเลือกโครงร่ำงกำรวจัิยทีเ่ข้ำข่ำยได้รับกำรยกเว้นกำรพจิำรณำ 

5.3.1 โครงร่างการวจิยัท่ีสามารถไดรั้บการยกเวน้การพิจารณาจริยธรรมการวจิยัไดแ้ก่โครงร่างการวจิยัท่ีมี
ลกัษณะดงัต่อไปน้ี (แบบเอกสารท่ี SF 05_1) 
 5.3.1.1 งานวจิยัดา้นการศึกษา โดยตอ้งเป็นโครงร่างการวิจยัท่ีด าเนินการในสถาบนัการศึกษาท่ีไดรั้บ
การรับรองมาตรฐาน เก่ียวขอ้งกบักระบวนการเรียนการสอนตามปกติและงานวจิยัยทุธศาสตร์ใหม่ทาง
การศึกษาตามนโยบายของสถาบนั  เช่น วจิยัการปรับวธีิการซ่ึงจะตอ้งใชก้บันกัเรียน นกัศึกษาทั้งชั้นปี 
อาจจะเปรียบเทียบคะแนน หรือประสิทธิภาพของนกัเรียนนกัศึกษาทั้งชั้นปีในรายวชิาใดวชิาหน่ึงท่ี
ปรับเปล่ียนวธีิการสอน การประเมินหลกัสูตร การประกนัคุณภาพการศึกษา โดยขอ้มูลท่ีเก็บนั้นไม่สามารถ
เช่ือมโยงถึงผูเ้ขา้ร่วมการวจิยัเป็นรายบุคคล และรายงานผลเป็นขอ้มูลโดยภาพรวม  
 5.3.1.2 งานวจิยัประยกุตว์ธีิประเมินการศึกษาในดา้น Cognitive, Diagnostic, Aptitude, Achievement 
 5.3.1.3 งานวจิยัส ารวจความคิดเห็นในวงกวา้ง การสัมภาษณ์หรือเฝ้าสังเกตพฤติกรรม (Survey, 
interview or observation of public behaviors)  
 5.3.1.4 งานวจิยัจะไดรั้บยกเวน้พิจารณาในกรณีดงัต่อไปน้ี 

1) การเก็บขอ้มูลและขอ้มูลท่ีไดไ้ม่เก่ียวขอ้งหรือบ่งช้ีถึงตวับุคคล 
2) ขั้นตอนการวิจยัและผลท่ีไดไ้ม่เป็นเหตุใหอ้าสาสมคัรหรือบุคคลใดอาจถูกจบั ถูกปรับ ถูก

ฟ้องร้องด าเนินคดีตามกฎหมายหรือตอ้งรับโทษทั้งอาญาและแพง่หรือท าใหเ้สียโอกาสใน
อาชีพหนา้ท่ีการงาน 

3) งานวจิยัซ่ึงน ารายงานผลการวจิยัท่ีเคยเผยแพร่แลว้ (Published) หรือขอ้มูลท่ีเป็นสาธารณะ 
(Public) มาวเิคราะห์ใหม่ 

4) งานวจิยัดา้นนโยบายยทุธศาสตร์ท่ีไดรั้บมอบหมายใหด้ าเนินการตามความเห็นชอบและ
อนุมติัจากสถาบนัเพื่อแสวงหาแนวทางใหม่ปรับเปล่ียนองคก์รพฒันาระบบงานใหมี้
ประสิทธิภาพยกระดบัมาตรฐานข้ึนสู่สากลโดยไม่กระทบขอ้มูลส่วนบุคคลและไม่ขดัต่อ
กฎหมาย 
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5) งานวจิยัเก่ียวกบัรสชาติคุณภาพของอาหารและความพึงพอใจของผูบ้ริโภคในภาพรวม
โดยอาหารท่ีน ามาทดสอบตอ้งปลอดภยัและไดม้าตรฐานตามขอ้ก าหนดของส านกังาน
คณะกรรมการอาหารและยา 

5.3.2 เลขานุการฯหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายตรวจสอบวา่โครงร่างการวจิยัมีลกัษณะตามหลกัเกณฑท่ี์จะ
ไดรั้บยกเวน้การพิจารณาจริยธรรมการวิจยัและตอ้งระบุเหตุผลท่ีโครงการนั้นเขา้ข่ายไดรั้บยกเวน้การ
พิจารณา (แบบเอกสารท่ี SF05_2) 
5.3.2 ประธานฯหรือรองประธานฯพิจารณาใหค้วามเห็น 

งานวจิยัท่ีไม่สามารถขอรับการยกเวน้ ในกรณีดงัต่อไปน้ี 
1) งานวจิยัดงักล่าวด าเนินการกบักลุ่มบุคคลสาธารณะหรือกลุ่มบุคคลท่ีก าลงัจะไดรั้บการ

คดัเลือกเขา้สู่ต าแหน่งงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาธารณะ 
2) งานวจิยัท่ีมีขอ้ค าถามส่งผลกระทบทางจิตใจเป็นเร่ืองส่วนตวัท่ีอ่อนไหวสมควรปกปิด หรือ 

เป็นเร่ืองท่ีอาสาสมคัรอยากลืม  
3) งานวิจยัท่ีตอ้งการศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเส่ือมเสียช่ือเสียง การเสียผลประโยชน์ 

การถูกเลิกจ้าง และการเสียสิท ธิประโยชน์ทางสังคมบางอย่าง รวมทั้ งกระทบต่อ
สถานภาพทางการเงิน / สิทธิสวสัดิการท่ีพึงจะไดรั้บหรือการเสียสิทธิ  

5.4 น ำเสนอในทีป่ระชุมคณะอนุกรรมกำรฯ 
เลขานุการคณะอนุกรรมการฯ น าโครงร่างการวิจัยท่ีได้รับยกเว้นการพิจารณาแจ้งต่อท่ีประชุม

คณะอนุกรรมการฯ เพื่อทราบ 
5.5  กำรแจ้งผลกำรพจิำรณำต่อผู้วจัิย 

ผูช่้วยเลขานุการฯส่งจดหมายแจง้ผลการพิจารณาให้ผูว้ิจยัรับทราบและออกเอกสารรับรองการยกเวน้การ
พิจารณาจริยธรรมโครงร่างการวิจยั (แบบเอกสารท่ี SF 05_4) แก่ผูว้ิจยัภายใน 7 วนัปฏิทินท าการหลงัยืน่โดยมีประธานฯ
และเลขานุการฯเป็นผูล้งนามทั้งน้ีผูว้ิจยัไม่ตอ้งส่งรายงานความกา้วหน้าและคณะอนุกรรมการฯจะจดัโครงร่างการวิจยั
เป็น โครงการวจิยัท่ีไม่ไดด้ าเนินการแลว้ (Inactive file) และท าลายเอกสารเม่ือครบ 3 ปี นบัจากวนัตดัสินการพิจารณา 
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6. ค ำนิยำม 
 กำรยกเว้นกำรพจิำรณำจริยธรรมโครงร่ำงกำรวจัิย (Exemption  review) หมายถึง  โครงร่างการวจิยัท่ีไม่เขา้ข่าย
ท่ีตอ้งไดรั้บการพิจารณารับรองจากคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ชุดท่ี 2 สาขา
สังคมศาสตร์ ท่ีเป็นโครงร่างการวิจยัท่ีจดัวา่ไม่มีความเส่ียง หรือมีความเส่ียงต ่ามากแก่อาสาสมคัร หรืออาจไม่ตอ้งการ
ตวัอยา่งท่ีเป็นคนส าหรับการวิจยั  เช่น  การวิจยัทางการศึกษา  การส ารวจ  สัมภาษณ์หรือสังเกตพฤติกรรมภายในชุมชน 
ซ่ึงขอ้มูลไม่สามารถเช่ือมโยงถึงผูเ้ขา้ร่วมการวิจยัเป็นรายบุคคล และรายงานผลการศึกษาโดยภาพรวม  ยกเวน้  โครงการ
ท่ีด าเนินการกบักลุ่มเปราะบางท่ีอาจส่งผลกระทบด้านจิตใจ การลดทอนความเป็นคนของอาสาสมคัร การเสียสิทธิ
ประโยชน์ / สิทธิสวสัดิการท่ีพึงจะได้รับ หรือการเสียสิทธิทางสังคมบางอย่าง รวมทั้งผลกระทบต่อสถานภาพทาง
การเงิน 

 
7. ภำคผนวก 

7.1 แบบเอกสารท่ี  SF 05_1 แบบประเมินวธีิการพิจารณาโครงร่างการวิจยั  (ส าหรับผูว้จิยัหลกั) 
7.2 แบบเอกสารท่ี  SF 05_2 แบบตรวจสอบการรับพิจารณาแบบยกเวน้การพิจารณาจริยธรรมการวจิยั  

                                                     (ส าหรับอนุกรรมการฯ)  
7.3 แบบเอกสารท่ี  SF 05_4  หนงัสือรับรองการยกเวน้การพิจารณาจริยธรรมโครงการวิจยั 

 
8. เอกสำรอ้ำงองิ 

9.1 45 CFR 46.101(b), 45 CFR 46.401(b), DOHP 400-4.6 “Non-human subject/non-research determination” 
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สรุปกำรจัดท ำวธีิด ำเนินกำรมำตรฐำน 
 

 ฉบับที ่1 
เตรียมโดย คณะอนุกรรมการสร้างวธีิด าเนินการมาตรฐาน 
วนัท่ี  1 มีนาคม  2561 – 30 เมษายน 2561 
ทบทวนโดย  คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน  

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ชุดท่ี 2 สาขาสังคมศาสตร์ 
วนัท่ีทบทวน 1 พฤษภาคม 2561  –  30 มิถุนายน 2561 
อนุมติัโดย รองศาสตราจารย ์เกศินี  วฑูิรชาติ 
ต าแหน่ง อธิการบดีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
วนัท่ีอนุมติั   
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6. ค านิยาม         78 
7. ภาคผนวก        79 
8. เอกสารอา้งอิง        79 
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1. วตัถุประสงค์ 
 เพื่อเป็นแนวทางใหค้ณะอนุกรรมการฯ และอนุกรรมการเสริม ฯ ด าเนินการพิจารณาโครงร่างการวจิยัท่ี
ส่งเขา้พิจารณาคร้ังแรก 

 
2. ขอบเขต  

 วธีิด าเนินการมาตรฐาน ครอบคลุมขั้นตอนการพิจารณาโครงร่างการวจิยัทุกฉบบัท่ีส่งเขา้มาเพื่อ
พิจารณาเป็นคร้ังแรก 

 
3. ควำมรับผดิชอบ 

 3.1 เจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ มีหนา้ท่ีรับโครงร่างการวิจยัจากผูว้จิยัเพื่อตรวจสอบความครบถว้นของโครง
ร่างการวิจยั ประธานฯ/เลขานุการฯพิจารณารูปแบบการทบทวนและแต่งตั้งผูท้บทวนโครงร่างการวิจยั เจา้หนา้ท่ี
ส านกังานฯส่งโครงร่างการวิจยัใหผู้ท้บทวนโครงร่างการวจิยั และคณะอนุกรรมการฯ เพื่อทบทวน เม่ือเสร็จส้ิน
การพิจารณา เจา้หนา้ท่ีส านกังานฯเก็บโครงร่างการวิจยั บนัทึกขอ้มูลเก่ียวกบัโครงร่างการวจิยัในโปรแกรม
ฐานขอ้มูลจริยธรรมการวจิยั และส่งผลการพิจารณาใหผู้ว้ิจยั 
  3.2 ผูท้บทวนโครงร่างการวิจยัรับผิดชอบในการทบทวนโครงร่างการวิจยัอย่างละเอียดเพื่อวิเคราะห์
และเสนอความคิดเห็นในท่ีประชุมคณะอนุกรรมการฯ 

3.3 คณะอนุกรรมการฯต้องรับผิดชอบในการทบทวนโครงร่างการวิจยัและแสดงความคิดเห็นเพื่อ
พิจารณาลงมติในท่ีประชุมคณะอนุกรรมการฯ 

3.4 ผูท้บทวนโครงร่างการวิจยัแบบเร่งด่วน (Expedited Reviewer) มีหนา้ท่ีทบทวนและพิจารณาตดัสิน
โครงร่างการวจิยัแบบเร่งด่วนเพื่อเสนอผลการพิจารณาต่อประธานฯ 
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4. แผนภูมิข้ันตอน  
ขั้นตอน กำรด ำเนินกำร ผู้รับผดิชอบ 

1   

2   

3  
 

 

4  
 

 

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 
 

ตรวจสอบความครบถว้นของโครงร่างการวิจยั เจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ 

ลงรับในสมุดทะเบียนหนงัสือรับ/ก าหนดรหสั
โครงการ/ลงขอ้มูลในโปรมแกรมฐานขอ้มูลจริยธรรม 

เจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ 

มอบหมายโครงร่างการวจิยัให้ผูท้บทวนโครงร่างการวจิยั 
(Reviewer) แบบน าเขา้ท่ีประชุม (Full board  reviewer)
แบบเร่งด่วน (Expedited reviewer) หรือ ยกเวน้การ
พิจารณาจริยธรรมการวจิยั (Exempt from ethical review) 

ประธานฯ/เลขานุการฯ 

การจดัส่งโครงร่างการวิจยัคร้ังแรก เจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ 

ประสานกบัอนุกรรมการฯ ท่ีสามารถเขา้ฯร่วมการ
ประชุมพิจารณาโครงร่างการวจิยั 

เจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ 

ทบทวนโครงร่างการวจิยั (Reviewer) ผูท้บทวนโครงร่างท่ีไดรั้บมอบหมาย 

รับโครงร่างการวจิยัจากผูว้จิยั เจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ 

ประชุมพิจารณาโครงร่างการวจิยั (ในกรณีเขา้ท่ีประชุม) คณะอนุกรรมการฯ 

แจง้ผลการพิจารณาภายใน 7 วนัปฏิทิน กรณีเขา้ท่ีประชุม
แจง้หลงัการประชุม และกรณีโครงร่างการวจิยัแบบ
เร่งด่วนแจง้หลงัจากผูท้บทวนส่งผลการพิจารณาครบ  

เลขานุการฯ/เจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ 
 

เก็บเอกสารท่ีเก่ียวกบัโครงร่างการวจิยั เจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ 
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5. หลกักำรปฏิบัติ 
5.1 กำรรับโครงร่ำงกำรวจัิย 

5.1.1   ผูว้ิจยัส่งโครงร่างการวิจยัเพื่อเขา้รับการพิจารณาคร้ังแรก ตน้ฉบบั 1 ชุด ส าเนา 3 ชุด รวมเป็น 4 ชุด 
พร้อม CD บนัทึกเอกสารทั้งหมด (File word) จ านวน 1 แผน่ ไดแ้ก่ บนัทึกขอ้ความ (แบบเอกสารท่ี 
SF 28_1)  แบบประเมินวธีิการพิจารณาโครงร่างการวจิยั  (แบบเอกสารท่ี SF 05_1) แบบตรวจสอบ
ความครบถว้นของโครงร่างการวิจยั (แบบเอกสารท่ี SF 05_3), แบบเสนอโครงร่างการวิจยัเพื่อขอ
รับรองฯ (แบบเอกสารท่ี SF 09_1), แบบประวติัผูว้ิจยั (แบบเอกสารท่ี SF 09_2 )กรณีผูว้ิจยัเป็น
นกัศึกษาให้แนบเอกสารยืนยนัการผา่นการสอบเคา้โครงร่างวิทยานิพนธ์ และประวติัส่วนตวัและ
ผลงานของอาจารยท่ี์ปรึกษาด้วย, เอกสารช้ีแจงขอ้มูลแก่ผูเ้ขา้ร่วมโครงการวิจยั (แบบเอกสารท่ี  
SF 10_1), หนังสือแสดงความยินยอมเขา้ร่วมการวิจยั (แบบเอกสารท่ี SF 10_2 ), หนังสือแสดง
ความยินยอมเข้าร่วมการวิจยัของอาสาสมัครวิจยั ส าหรับผูป้กครอง (แบบเอกสารท่ี SF 10_3)  
ในกรณีท่ีอาสาสมคัรอายุต  ่ากว่า 18 ปี บริบูรณ์ (บทท่ี STU 08) และเอกสารอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บขอ้มูล แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แนวทางการสัมภาษณ์หรือสังเกต 
(จะตอ้งขออนุญาตจากเจา้ของลิขสิทธ์ิ/เคร่ืองมือ ถา้กรณี แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเอง จะตอ้งผา่น
การตรวจสอบคุณภาพก่อนน าไปใช้จริง เพื่อความแน่ใจว่าเป็นเคร่ืองมือท่ีมีคุณภาพ) เป็นต้น 
เอกสารรับรองโครงการวิจยั (กรณีท่ีผ่านการรับรองจริยธรรมฯ มาจากหน่วยงานท่ีเก็บขอ้มูลแลว้ 
ขอใหแ้นบมาพร้อมกบัการเสนอขอรับรองจากคณะอนุกรรมการ)  

5.1.2     กรณีผูว้ิจยัเสนอโครงร่างการวิจยัเป็นภาษาองักฤษ ให้ผูว้ิจยัเขียนโครงร่างการวิจยั (แบบเอกสารท่ี 
SF09_1) โดยใหผู้ว้จิยัจดัท าสรุปประเด็นส าคญัของโครงร่างการวจิยัเป็นภาษาไทยฉบบัยอ่   

5.1.3      กรณีด าเนินการวิจัยกับอาสาสมัครท่ีเป็นคนต่างชาติ ผูว้ิจยัต้องจัดท าเอกสารช้ีแจงข้อมูลแก่
ผูเ้ขา้ร่วมโครงร่างการวจิยัและหนงัสือแสดงเจตนายินยอมเขา้ร่วมการวิจยัเป็นภาษาประจ าชาติของ
อาสาสมคัรท่ีเขา้ร่วมโครงร่างการวิจยั โดยเอกสารช้ีแจงขอ้มูลและหนงัสือแสดงเจตนายินยอมเขา้
ร่วมการวิจยัจะตอ้งแปลโดยผา่นการรับรองจากหน่วยงานท่ีเช่ือถือได ้(แบบเอกสารท่ี SF 10_1) ถึง 
(แบบเอกสารท่ี SF 10_3) 

 
5.2 กำรตรวจสอบควำมครบถ้วนของโครงร่ำงกำรวจัิย 

5.2.1   เจ้าหน้าท่ีส านักงานฯ ตรวจสอบโครงร่างการวิจัย ให้มีข้อมูล ครบถ้วนตามท่ีก าหนดในแบบ
ตรวจสอบความครบถว้นของโครงร่างการวจิยั (แบบเอกสารท่ี SF 05_3) 
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5.2.2   กรณีท่ีเอกสารไม่ครบถ้วนตามข้อ 5.1 และข้อมูลในโครงร่างการวิจยัมีข้อมูลไม่ครบถ้วน ให้
เจา้หน้าท่ีส านักงาน ฯ ส่งโครงร่างการวิจยัคืนให้ผูว้ิจยั เพื่อเพิ่มเติมเอกสาร และแก้ไขขอ้มูลให้
เป็นไปตามแบบโครงร่างการวจิยั (แบบเอกสารท่ี SF 09_1) 

5.2.3   กรณีท่ีโครงร่างการวจิยัมีเอกสาร และขอ้มูลในโครงร่างการวจิยัมีครบถว้น เจา้หนา้ท่ีส านกังานฯลงวนัท่ีท่ี
ไดรั้บโครงร่างการวิจยัใน (แบบเอกสารท่ี SF 05_3) ลงรับเอกสารในสมุดทะเบียนรับเอกสาร 

5.2.4    เจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ ก าหนดรหสัโครงร่างการวจิยัแต่ละฉบบัท่ีจะน าเขา้พิจารณาลงขอ้มูลในสมุด
ออกรหสัโครงร่างการวจิยั และลงขอ้มูลในโปรแกรมฐานขอ้มูลจริยธรรมการวิจยั  

5.3 กำรประเมินรูปแบบของกำรพจิำรณำ 
5.3.1 ผูว้จิยัท าการประเมินรูปแบบการพิจารณาเบ้ืองตน้ดว้ยตนเองตาม (แบบเอกสารท่ี SF 05_1)  
5.3.2 เลขานุการฯพิจารณาประเภทรูปแบบของการพิจารณาซ่ึงแบ่งเป็น 3 แบบไดแ้ก่ 

5.3.2.1 แบบยกเวน้การพิจารณาจริยธรรมการวิจยั (Exempted from review)   
      (แบบเอกสารท่ี SF 05_2) และใหป้ฏิบติัตาม (บทท่ี STU 09) 
5.3.2.2 แบบเร่งด่วน (Expedited review) (บทท่ี STU 11) 
5.3.2.3 แบบน าเขา้พิจารณาในท่ีประชุม (Full board review) (บทท่ี STU 10) 

5.4 กำรมอบหมำยโครงร่ำงกำรวจัิยให้ผู้ทบทวนโครงร่ำงกำรวจัิย (Reviewer) 
5.4.1 ประธานฯ หรือเลขานุการฯซ่ึงไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงร่างการวิจยัก าหนดวิธีพิจารณา

โครงร่างการวิจัยและมอบหมายให้อนุกรรมการฯ หรืออนุกรรมการเสริม ฯซ่ึงมีความ
เช่ียวชาญในเร่ืองนั้นหรือในสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีไม่มีส่วนไดส่้วนเสียในโครงร่างการวิจยั เป็นผู ้
ทบทวนโครงร่างการวิจยั (Reviewer) กรณีท่ีโครงร่างการวิจยัเขา้ข่ายการพิจารณาแบบน าเขา้
ท่ีประชุม (Full board review) มอบหมายอนุกรรมการ ฯ หรืออนุกรรมการเสริม ฯ อยา่งน้อย 
3 ท่าน โดยผูท้บทวนโครงร่างการวิจยัท่านท่ี 3 จ  านวน 1 ท่านซ่ึงไม่อยูใ่นสาขาสังคมศาสตร์ 
เป็นผูพ้ิจารณาเอกสารช้ีแจงข้อมูลแก่ผูเ้ข้าร่วมโครงร่างการวิจยั (Information sheet)และ
หนงัสือแสดงเจตนายนิยอมเขา้ร่วมการวจิยั (Consent form) 

5.4.2 กรณีท่ีโครงร่างการวิจยัเข้าข่ายการพิจารณาแบบเร่งด่วน (Expedited  review) มอบหมาย
อนุกรรมการ ฯ หรืออนุกรรมการเสริม ฯ (Expedited reviewer) จ  านวน 2 ท่านหากไม่มี
อนุกรรมการฯ หรืออนุกรรมการเสริมฯ ท่ีมีความเช่ียวชาญในเร่ืองนั้น สามารถมอบหมายท่ี
ปรึกษาอิสระแทนท่ีอนุกรรมการฯ หรืออนุกรรมการเสริมไดฯ้ จ านวน 1 ท่าน  
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5.5  กำรจัดส่งโครงร่ำงกำรวิจัยคร้ังแรก 
5.5.1   เจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ จดัส่งโครงร่างการวจิยัคร้ังแรก ส าหรับโครงร่างการวิจยัแบบน าเขา้ท่ี

ประชุม (แบบเอกสาร SF 06_1 และ แบบเอกสาร SF 06_2) ส าหรับโครงร่างการวิจยัแบบ
เร่งด่วน (แบบเอกสาร SF 06_4)ใหผู้ท้บทวนโครงร่างการวจิยั (Reviewer)  

5.5.2   ผูท้บทวนโครงร่างการวจิยั (reviewer) ตอ้งส่งผลการพิจารณาใหเ้จา้หนา้ท่ีส านกังานฯ 
ภายใน 7 วนัปฏิทินนบัจากวนัส่งเอกสาร 

5.5.3   ในกรณีท่ีผูท้บทวนโครงร่างการวจิยั (Reviewer) ไม่สามารถส่งผลการพิจารณาไดต้าม
ก าหนด ประธานฯหรือเลขานุการฯ อาจพิจารณาเปล่ียนผูท้บทวนโครงร่างการวจิยั 

5.5.4   กรณีท่ีเป็นการพิจารณาโครงร่างการวิจยัท่ีน าเขา้พิจารณาในท่ีประชุม (Full board review) 
เจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ บรรจุโครงร่างการวจิยัคร้ังแรก เขา้วาระการประชุม พร้อมจดัส่งให้
คณะอนุกรรมการฯ ทุกท่านก่อนวนัประชุมอยา่งนอ้ย 7 วนัปฏิทิน 

5.5.5   กรณีท่ีเป็นการพิจารณาโครงร่างการวิจยัแบบเร่งด่วน (Expedited review) ใหด้ าเนินการตาม 
(บทท่ี STU 11) 

5.6   กำรประสำนกบัอนุกรรมกำรฯ และผู้ทบทวนโครงร่ำงกำรวจัิย 
5.6.1   เจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ ติดต่อประสานงานกบัผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายเป็นผูท้บทวนโครงร่างการ

วิจยั (Reviewer) และเชิญเขา้ร่วมประชุมเพื่อน าเสนอผลการพิจารณาและให้ขอ้คิดเห็นต่อ
โครงร่างการวจิยัในท่ีประชุม 

5.6.2   เลขานุการฯ และเจา้หน้าท่ีส านกังานฯ ประสานกบัอนุกรรมการฯ ท่ีสามารถเขา้ร่วมในการ
ประชุมพิจารณาโครงร่างการวจิยั 

5.6.3   หากผูท้บทวนโครงร่างการวิจยัไม่สามารถเขา้ร่วมการพิจารณาในท่ีประชุมได ้เลขานุการฯ
สามารถเสนอประธานฯ เพื่อให้คณะอนุกรรมการฯ อนุกรรมการเสริมฯ หรือท่ีปรึกษาอิสระ
ท่ีมีความเช่ียวชาญในเร่ืองนั้น เขา้ร่วมการพิจารณาในท่ีประชุม 

5.7 หลกักำรทบทวนโครงร่ำงกำรวจัิย 
5.7.1   อนุกรรมการฯ  มีหนา้ท่ีทบทวนโครงร่างการวจิยัอยา่งละเอียด โดยมีหลกัการตาม (บทท่ี STU 08) 
5.7.2   อนุกรรมการฯ ผูท่ี้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดห้ากมีขอ้คิดเห็นเชิงจริยธรรมต่อโครงร่างการ

วจิยั จะตอ้งส่งบนัทึกแสดงความเห็นพร้อมเหตุผลต่อประธานฯ ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมอยา่ง
นอ้ย 1 วนั แต่อนุกรรมการฯ ผูเ้ขา้ประชุมเท่านั้นท่ีมีสิทธิตดัสินโครงร่างการวจิยั 
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5.7.3   ผูท้บทวนโครงร่างการวิจยั (Reviewer) น าเสนอผลการพิจารณาและให้ขอ้คิดเห็นต่อโครง
ร่างการวจิยัในท่ีประชุม 

5.7.4   อนุกรรมการเสริมฯท่ีเขา้ร่วมการประชุมมีสิทธิร่วมตดัสินโครงร่างการวิจยัเฉพาะโครงร่าง
การวจิยัท่ีไดรั้บมอบหมาย 

5.8  กำรประชุมคณะอนุกรรมกำรฯ เพ่ือพจิำรณำโครงร่ำงกำรวจัิย 
5.8.1   ประธานฯ น าการอภิปรายร่วมกบัอนุกรรมการฯในท่ีประชุม 
5.8.2   ผูท้บทวนโครงร่างการวิจยั (Reviewer) เสนอขอ้คิดเห็น การวิเคราะห์หรือข้อเสนอแนะ

เก่ียวกบัโครงร่างการวจิยัต่อท่ีประชุมคณะอนุกรรมการฯหากผูท้บทวนโครงร่างการวจิยัไม่
สามารถเข้าร่วมประชุมได้และไม่มีผูเ้ช่ียวชาญในเร่ืองนั้นเข้าร่วมพิจารณาในท่ีประชุม
ประธานคณะอนุกรรมการฯ /เลขานุการฯ พิจารณาเล่ือนโครงร่างการวจิยัไปพิจารณาในการ
ประชุมรอบถดัไปและ/หรือเปล่ียนผูท้บทวนโครงร่างการวจิยั 

5.8.3   ในกรณีท่ีตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติมจากผูว้ิจยั  คณะอนุกรรมการฯ อาจให้ผูว้ิจยัน าเสนอต่อท่ี
ประชุม เพื่อใหอ้นุกรรมการฯ ในท่ีประชุมเพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ 

5.8.4   ประธานฯ ขอข้อสรุปผลการพิจารณาโครงร่างการวิจยัโดยผลการพิจารณาตอ้งได้รับความ
เห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯทุกคนในท่ีประชุม โดยใชม้ติเสียงขา้งมาก ทั้งน้ีอนุกรรมการ
ฯ ท่ีไม่เห็นดว้ยกบัมติ สามารถร้องขอใหบ้นัทึกความเห็นท่ีแตกต่างในรายงานการประชุมได ้

5.8.5  ในกรณีท่ีคณะอนุกรรมการฯ  พิจารณาเห็นวา่โครงร่างการวิจยัใดตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติมหรือ  
ความเห็นของผู ้เช่ียวชาญในสาขาซ่ึงไม่มีในคณะอนุกรรมการฯ/อนุกรรมการเสริมฯ  
สามารถเชิญท่ีปรึกษาอิสระซ่ึงเป็นผูเ้ช่ียวชาญในสาขานั้นๆ เพื่อทบทวนโครงร่างการวจิยัได ้

5.8.6   ผลการพิจารณาโครงร่างการวจิยัจะระบุเป็นขอ้ใดขอ้หน่ึง ใน 4 ประเภท ดงัต่อไปน้ี  
1) อนุมติั หมายถึง ผูว้จิยัสามารถเร่ิมการวจิยัไดโ้ดยไม่ตอ้งมีการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงร่างการวจิยั 
2) ปรับปรุงแก้ไขเพื่ออนุมัติ หมายถึง ผูว้ิจยัต้องด าเนินการแก้ไขโครงร่างการวิจยั หรือ

ส่วนประกอบของโครงร่างการวิจัย ตามข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ และ
น าเสนอโครงร่างการวิจยัท่ีแกไ้ขแลว้ต่อประธานฯ เพื่ออนุมติั คณะอนุกรรมการฯ จะมีมติ
น้ีหากตอ้งการให้ผูว้ิจยัปรับปรุงแกไ้ขในประเด็นเพียงเล็กน้อย ไม่กระทบต่อความเส่ียง
ของอาสาสมคัรไดแ้ก่ ปรับปรุงแกไ้ขช่ือโครงร่างการวิจยั เพิ่มเติมการทบทวนวรรณกรรม 
แก้ไขวิธีด าเนินการวิจยัเพียงเล็กน้อย ปรับปรุงการค านวณทางสถิติ หรือแบบยินยอม
อาสาสมคัร เป็นตน้  
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3) ปรับปรุงแกไ้ขและน าเขา้พิจารณาใหม่ หมายถึง ผูว้ิจยัตอ้งด าเนินการแกไ้ขโครงร่างการวิจยั
หรือส่วนประกอบของโครงร่างการวิจยั ตามขอ้เสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ เพื่อน าเขา้
พิจารณาใหม่ในท่ีประชุมคณะอนุกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯจะมีมติน้ีหากประเด็นท่ี
ตอ้งการใหผู้ว้จิยัแกไ้ขกระทบต่อความเส่ียง ผลประโยชน์ และความยติุธรรมของอาสาสมคัร 

4)   ไม่อนุมติั หมายถึง ผูว้จิยัไม่ไดรั้บอนุญาตใหท้ าการวจิยัในเร่ืองท่ีน าเสนอ 
 5.8.7 ในกรณีท่ีอนุมติัโครงร่างการวจิยั 

5.8.7.1 คณะอนุกรรมการฯ จะระบุความถ่ีของการส่งรายงานความกา้วหนา้ของการวิจยัตาม
ความเหมาะสมกบัความเส่ียงต่ออาสาสมคัรท่ีเขา้ร่วมในโครงร่างการวจิยั แต่ทั้งน้ี
ตอ้งรายงานความกา้วหนา้อยา่งนอ้ย ปีละ 1 คร้ัง (ICH GCP 4.10.1) 

5.8.7.2 หนงัสือรับรองการพิจารณาดา้นจริยธรรมการวิจยัในคน (แบบเอกสารท่ี SF 04_1) 
ตอ้งประกอบดว้ย ผลการพิจารณาอนุมติั วนัท่ีพิจารณาอนุมติั ก าหนดวนัส่งรายงาน
ความก้าวหน้าของการวิจัยระยะเวลาท่ีได้รับการอนุมัติ และวนัหมดอายุของ
ใบรับรอง ลงนามโดยประธานฯ  และเลขานุการฯ (ICH GCP 3.3.9) โดยมีอายุการ
รับรองโครงร่างการวจิยัเป็นระยะเวลา 1 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บการอนุมติัโครงการ  

 พร้อมระบุรายการเอกสารท่ีพิจารณาอนุมัติและรายนามอนุกรรมการฯ ท่ีร่วม
ประชุม 

5.8.7.3 กรณีโครงร่างการวิจยัพิจารณาแบบน าเขา้ท่ีประชุม (Full board review) เจา้หน้าท่ี
ส านกังานฯ จดัท าแบบรายช่ืออนุกรรมการท่ีเข้าประชุมพิจารณาโครงร่างการวิจยั 
(Ethics committee membership list) (แบบเอกสาร SF 04_2) ลงนามโดยประธานฯ
แนบกบัใบรับรอง 

5.8.7.4 เจา้หน้าท่ีส านกังานฯ ส่งขอ้ปฏิบติัส าหรับผูว้ิจยัในโครงการท่ีผ่านการรับรองดา้น
จริยธรรมการวจิยัในคนใหก้บัผูว้จิยั (แบบเอกสาร SF 04_3) 

5.8.8 ในกรณีผลการพิจารณา คือ ปรับปรุงแกไ้ขเพื่ออนุมติั ใหด้ าเนินการดงัต่อไปน้ี  
5.8.8.1 บันทึกแจ้งผลการพิจารณาให้ปรับปรุงแก้ไข ต้องประกอบด้วย ผลการพิจารณา

ขอ้เสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ และวนัท่ีพิจารณาลงนามโดยประธานฯ หรือ 
เลขานุการอนุกรรมการฯ (ICH GCP 3.3.9)  
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5.8.8.2 ผูว้จิยัตอ้งส่งโครงร่างการวิจยัท่ีแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะให้เลขานุการฯ ภายใน  7 วนั
ปฏิทิน นับจากวนัท่ีส่ง ให้เลขานุการเพื่อตรวจสอบ และน าเสนอต่อประธานฯ  
เพือ่อนุมติั ภายใน 7 วนัปฏิทิน 

5.8.8.3 หากผูว้ิจยัไม่ส่งโครงร่างการวิจยัฉบบัแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะภายในระยะเวลา 30 
วนัปฏิทิน เลขานุการฯ/เจา้หน้าท่ีส านักงานจะส่งจดหมายเตือน 1 คร้ัง และหาก
ภายในระยะเวลา 180 วนัปฏิทิน นบัจากวนัท่ีเลขานุการฯ ส่งขอ้เสนอแนะให้ผูว้ิจยั
ปรับแก้ไข ผูว้ิจยัยงัไม่ส่งโครงร่างการวิจยัท่ีปรับแก้ไข ให้เจา้หน้าท่ีส านักงานฯ 
เสนอประธานฯ แจง้ถอนโครงร่างการวจิยัออกจากการพิจารณา 

5.8.9 ในกรณีผลการพิจารณา คือปรับปรุงแกไ้ขและน าเขา้พิจารณาใหม่ 
5.8.9.1 บันทึกแจ้งผลการพิจารณาให้ปรับปรุงแก้ไข ต้องประกอบด้วย ผลการพิจารณา 

ขอ้เสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ และวนัท่ีพิจารณา (ICH GCP 3.3.9) 
5.8.9.2 ผูว้ิจยัตอ้งส่งโครงร่างการวิจยัท่ีแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ ให้เลขานุการฯ ตรวจสอบ

และน าเสนอเขา้พิจารณาในท่ีประชุม 
5.8.9.3 กรณีท่ีผูว้จิยัส่งโครงร่างการวจิยัท่ีแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ โดยส่งเอกสารภายในวนัท่ี 

1-15 ของเดือน จะไดรั้บการพิจารณาในการประชุมของเดือนนั้น ถา้หากผูว้ิจยัส่ง
เอกสารหลงัวนัท่ี 15 ของเดือน จะไดรั้บการพิจารณาในเดือนถดัไป 

5.8.10 ในกรณีผลการพิจารณาไม่อนุมติั 
5.8.10.1 บนัทึกแจง้ผลพิจารณาไม่อนุมติั  ตอ้งประกอบดว้ย ผลการพิจารณา วนัท่ีพิจารณา

รวมทั้งเหตุผลของการไม่อนุมติั (ICH GCP 3.3.9) และลงนามโดยประธานฯ 
เลขานุการอนุกรรมการฯ 

5.8.10.2 บนัทึกแจง้ผลการพิจารณาตอ้งมีขอ้ความ ดงัน้ี  “ท่านสามารถร้องขอเพื่อทราบ
เหตุผลและรายละเอียดในการพิจารณาของอนุกรรมการฯโดยแจง้ความจ านงและ
เหตุผลในการร้องขอต่อ  ประธานฯ  เป็นลายลกัษณ์อกัษรและสามารถอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยั มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์” (ICH GCP 3.3.9) โดย 

 คณะกรรมการฯ อาจมอบหมายใหค้ณะอนุกรรมการพิจารณาทบทวนโครงร่างการ
วจิยัอีกคร้ังหน่ึงได ้
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5.9  กำรแจ้งผลกำรพจิำรณำโครงร่ำงกำรวจัิย  
5.9.1 เจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ จดัท าบนัทึกแจง้ผลการพิจารณาแก่ผูว้จิยั 
5.9.2 บนัทึกตอ้งระบุชดัเจนถึงขอ้เสนอแนะท่ีตอ้งการใหผู้ว้จิยัปฏิบติัหรือแกไ้ข 
5.9.3 มีการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลและภาษาในบนัทึกแจง้ผลการพิจารณาโครงร่างการวจิยั  
5.9.4 บนัทึกแจง้ผลการพิจารณาโครงร่างการวิจยั ลงวนัท่ี ท่ีได้รับการพิจารณา และส่งให้ผูว้ิจยัภายใน 

    7 วนัปฏิทิน หลงัการประชุม 
5.9.5 หากผูว้ิจยัไม่ส่งโครงร่างการวิจยัฉบบัปรับปรุงแกไ้ขมาภายในระยะเวลา 30 วนัปฏิทิน เลขานุการฯ/
 เจา้หน้าท่ีส านักงานฯ จะส่งจดหมายแจง้เตือนผูว้ิจยัและหากผูว้ิจยัไม่ส่งโครงร่างการวิจยัฉบบัแกไ้ข
 ภายในระยะเวลา 180 วนัปฏิทินนบัจากวนัแจง้ผลการพิจารณาคร้ังแรก โครงร่างการวจิยัจะถูกถอนออก 
      จากการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการฯและเจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ จดัท าบนัทึกแจง้ใหผู้ว้จิยัทราบ  

5.10  กำรเกบ็เอกสำรทีเ่กี่ยวกับโครงร่ำงกำรวจัิย  
5.10.1 เม่ือส้ินสุดการประชุม เจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ เก็บรวบรวมเอกสารโครงร่างการวิจยัท่ีไดรั้บการพิจารณา 

  จากคณะอนุกรรมการฯ ทุกท่านคืนทั้งหมด 
5.10.2 ภายหลงัจากการประชุมเจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ จดัเก็บแฟ้มเอกสารตน้ฉบบัโครงร่างการวจิยั 

ใส่ตูเ้อกสารในหอ้งท่ีปลอดภยั และมีการจ ากดัผูเ้ขา้ถึงขอ้มูล  
6. ค ำนิยำม  

 6.1 ผู้ทบทวนโครงร่ำงกำรวจัิย (Reviewer) หมายถึง อนุกรรมการฯ หรืออนุกรรมการเสริม ฯ เพื่อ
พิจารณาโครงร่างการวิจยัท่ีไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็นผูท้บทวนโครงร่างการวจิยั ซ่ึงมีหนา้ท่ีทบทวนโครงร่างการวจิยัโดย
ละเอียด เพื่อวิเคราะห์และใหข้อ้เสนอแนะเก่ียวกบัโครงร่างการวจิยัต่อท่ีประชุมคณะอนุกรรมการฯ 

 6.2 โครงร่ำงกำรวจัิยทีน่ ำเข้ำพจิำรณำแบบครบองค์ประชุม (Full board review)  หมายถึง โครงร่าง
การวจิยัท่ีมีความเส่ียงมากกวา่ความเส่ียงนอ้ย โดยมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

1) การศึกษาในกลุ่มท่ีตอ้งใหก้ารระวงัเป็นพิเศษในการวจิยั และโครงร่างการวจิยัท่ีมีการทดลองกบัเด็ก 
บุคคล นกัศึกษาในคณะ และกลุ่มเปราะบาง 

2) ประเด็นหรือเน้ือหาการวจิยัท่ีอ่อนไหว เช่น เพศสภาพ  เพศ  การใชค้วามรุนแรง การคา้มนุษย ์การคา้
ประเวณี ความรุนแรงท่ีกระทบต่อจิตอยา่งรุนแรง ศาสนา ทศันะทางการเมือง 

3) เป็นการวิจยัท่ีอาสาสมคัรมีความเส่ียงท่ีจะถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย เช่น ผูติ้ดยาเสพติด โสเภณี 
 ผูต้อ้งขงั 
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4) เป็นการวิจยัท่ีมีการตรวจร่างกาย และมีการเจาะเลือดหรือมีการเก็บตวัอยา่งท่ีอาจท าให้เกิดการบาดเจบ็
ต่อร่างกาย 

5) รูปแบบการวจิยัท่ีเป็นลกัษณะเชิงทดลองหรือก่ึงทดลอง การวจิยัเชิงปฏิบติัการหรือการวจิยัท่ีมีรูปแบบซบัซอ้น 
 

7. ภำคผนวก  
 7.1 แบบเอกสารท่ี  SF 04_1  หนงัสือรับรองการพิจารณาดา้นจริยธรรมการวจิยัในคน 

7.2 แบบเอกสารท่ี  SF 04_2  แบบรายช่ืออนุกรรมการท่ีเขา้ประชุมพิจารณาโครงร่างการวจิยั  
7.3 แบบเอกสารท่ี  SF 04_3  ขอ้ปฏิบติัส าหรับผูว้จิยัในโครงการท่ีผา่นการรับรองดา้นจริยธรรมการวจิยัในคน 
7.4 แบบเอกสารท่ี  SF 05_1  แบบประเมินวธีิการพิจารณาโครงร่างการวิจยั  (ส าหรับผูว้จิยัหลกั) 
7.5 แบบเอกสารท่ี  SF 05_2  แบบตรวจสอบการรับพิจารณาแบบยกเวน้การพิจารณาจริยธรรมการวจิยั  

(ส าหรับอนุกรรมการฯ) 
7.6 แบบเอกสารท่ี  SF 05_3 แบบตรวจสอบความครบถว้นของโครงร่างการวิจยั  (ส าหรับผูว้ิจยัหลกั) 

  7.7 แบบเอกสารท่ี  SF 06_1 แนวทางการทบทวนและการน าเสนอโครงร่างการวจิยั (แบบน าเขา้ท่ีประชุม) 
7.8 แบบเอกสารท่ี  SF 06_2 แบบตรวจสอบขอ้ความเอกสารใหค้วามยนิยอมโดยไดรั้บขอ้มูล 
7.9 แบบเอกสารท่ี  SF 06_4 แนวทางการทบทวนและน าเสนอโครงร่างการวจิยั (แบบเร่งด่วน) 
7.10 แบบเอกสารท่ี  SF 08 แผนภูมิการพิจารณาโครงร่างการวจิยัคร้ังแรก  
7.11 แบบเอกสารท่ี  SF 09_1 แบบเสนอโครงร่างการวจิยัเพื่อขอรับรองฯ 
7.12 แบบเอกสารท่ี  SF 09_2  แบบประวติัผูว้จิยั  
7.13 แบบเอกสารท่ี  SF 10_1  เอกสารช้ีแจงขอ้มูลแก่ผูเ้ขา้ร่วมโครงการวจิยั  
7.14 แบบเอกสารท่ี  SF 10_2  หนงัสือแสดงความยนิยอมเขา้ร่วมการวิจยั  
7.15 แบบเอกสารท่ี  SF 10_3  หนงัสือแสดงความยนิยอมเขา้ร่วมการวิจยัของอาสาสมคัรวจิยั  

                                                                     ส าหรับผูป้กครอง 
 7.14 แบบเอกสารท่ี  SF 11 แบบแจง้ผลการพิจารณาโครงร่างการวิจยั 
 

8. เอกสำรอ้ำงองิ   
8.1 ชมรมจริยธรรมการท าวิจยัในคนในประเทศไทย (2551). แนวทางจริยธรรมการท าวจิยัในคนในประเทศไทย 

พ.ศ. 2550. กรุงเทพฯ: โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
8.2 National Policy and Guideline for Human Research 2015. National Research Council of Thailand. 
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สรุปกำรจัดท ำวธีิด ำเนินกำรมำตรฐำน 
 

 
 ฉบับที ่1 
เตรียมโดย คณะอนุกรรมการสร้างวธีิด าเนินการมาตรฐาน 
วนัท่ี  1 มีนาคม  2561 – 30 เมษายน 2561 
ทบทวนโดย  คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน  

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ชุดท่ี 2 สาขาสังคมศาสตร์ 
วนัท่ีทบทวน 1 พฤษภาคม 2561  –  30 มิถุนายน 2561 
อนุมติัโดย รองศาสตราจารย ์เกศินี  วฑูิรชาติ 
ต าแหน่ง อธิการบดีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
วนัท่ีอนุมติั   
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1. วตัถุประสงค์ 
1.1 เพื่อก าหนดวา่โครงร่างการวจิยัใดสามารถพิจารณาโดยกระบวนการแบบเร่งด่วน (Expedited process) 
1.2 เพื่อก าหนดแนวทางการทบทวน การพิจารณาตดัสิน และการอนุมติัโครงร่างการวิจยัแบบเร่งด่วน 

2. ขอบเขต 
 วธีิด าเนินการมาตรฐานครอบคลุมถึงการทบทวน และการพิจารณาตดัสินอนุมติัโครงร่างการวิจยัซ่ึงไม่
มีความเส่ียงหรือมีความเส่ียงนอ้ยต่ออาสาสมคัรท่ีเขา้ร่วมในโครงร่างการวจิยั 

3. ควำมรับผดิชอบ  
 อนุกรรมการฯ /อนุกรรมการเสริม ฯ ท่ีไดรั้บมอบหมายจากประธานฯ หรือเลขานุการฯ มีหนา้ท่ีทบทวน
และพิจารณาตดัสินโครงร่างการวจิยัแบบเร่งด่วน 

 
4. แผนภูมิข้ันตอน  

ขั้นตอน กำรด ำเนินกำร ผู้รับผดิชอบ 
1   

2   

3  
 

 

4  
 

 

5   

6   

 
 

คดัเลือกโครงร่างการวิจยัท่ีจะพิจารณาแบบเร่งด่วน ประธานฯ / เลขานุการฯ 

พิจารณาโครงร่างการวิจยัแบบเร่งด่วน อนุกรรมการฯ /อนุกรรมการเสริม ฯ  
ท่ีไดรั้บมอบหมาย (Expedited reviewer) 

การตดัสิน อนุกรรมการฯ /อนุกรรมการเสริม ฯ  
ท่ีไดรั้บมอบหมาย (Expedited reviewer) 
 

แจง้ผลการพิจารณาต่อผูว้ิจยั      
 (ภายใน 1 เดือนตั้งแต่รับโครงร่างการวิจยั) 

เลขานุการฯ 

น าเสนอผลการพิจารณา/ผลการอนุมติัในท่ีประชุมฯ ประธานฯ 

รับโครงร่างการวจิยัจากผูว้จิยั เจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ 
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5. หลกักำรปฏิบัติ  
 5.1  กำรรับโครงร่ำงกำรวจัิย  

ใหด้ าเนินการตามขอ้ 5.1 การรับโครงร่างการวจิยั (บทท่ี STU 10) 
5.2 กำรตรวจสอบควำมครบถ้วนของโครงร่ำงกำรวจัิย 

ใหด้ าเนินการตามขอ้ 5.2 การตรวจสอบความครบถว้นของโครงร่างการวิจยั (บทท่ี STU 10) 
5.3 กำรคัดเลือกโครงร่ำงกำรวจัิยทีจ่ะพจิำรณำแบบเร่งด่วน 

5.3.1 ประธานคณะอนุกรรมการ หรือเลขานุการฯ  คดัเลือกโครงร่างการวิจยัเพื่อพิจารณาแบบเร่งด่วน
 (Expedited review)โดยมีหลกัเกณฑ ์ตามขอ้ใดขอ้หน่ึงดงัน้ี 

5.3.1.1 วธีิด าเนินการวจิยัมีความเส่ียงนอ้ยต่ออาสาสมคัร หรือไม่เกิน “Minimal risk” คือมี
ความเส่ียงไม่มากกวา่ ความเส่ียงในชีวติประจ าวนั  

5.3.1.2 ถา้มีความเส่ียงเก่ียวกบัการล่วงล ้าความเป็นส่วนตวั และอาจเปิดเผยความลบัของ
อาสาสมคัร ผูว้จิยัไดมี้วธีิการป้องกนัอยา่งเหมาะสมจนมีความเส่ียงไม่มากกวา่ 
“Minimal risk”  

5.3.1.3 การใชข้อ้มูล บนัทึก เอกสาร และตวัอยา่ง (Data, Records, Documents, Specimens) ท่ี
ไดเ้ก็บไว ้หรือ จะเก็บเพื่อวตัถุประสงคไ์ม่เก่ียวกบัการวจิยั เช่น การวินิจฉยัโรค หรือ
การรักษาโรค โครงร่างการวิจยัท่ีมีการสัมภาษณ์หรือใชแ้บบสอบถาม และขอ้มูลท่ี
เก็บไม่เป็นขอ้มูลลบั หรือขอ้มูลท่ีอ่อนไหวเช่น ความชอบทางเพศ ความรุนแรงใน
ครอบครัว พฤติกรรมผิดกฏหมาย การท าลายความเช่ือของชุมชน เป็นตน้ และไม่ก่อ
ผลเสียหายต่อสถานภาพหรือสิทธิประโยชน์ของบุคคลและไม่กา้วล่วงความอ่อนไหว
ของชุมชนท่ีเก่ียวขอ้ง 

5.3.1.4 การเก็บขอ้มูลทุติยภูมิ จากการบนัทึกเอกสาร การบนัทึกเสียง การบนัทึกวดีิโอหรือ
ภาพท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะแลว้เพื่อการวิจยั  

5.3.1.5 การวิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมแบบบุคคลเด่ียวหรือกลุ่มบุคคลหรือการวิจยัแบบส ารวจ
สัมภาษณ์ซักประวติั Focus group ประเมินโปรแกรมหรือวิธีการเก่ียวกับ Quality 
assurance 

5.3.1.6 การวิจยัเก่ียวกบัเคร่ืองมือท่ีมีความเส่ียงท่ีไม่มีนัยส าคญั (Non-significant risk) และมี
ขอ้บ่งช้ีชดัเจน เป็นท่ียอมรับตามมาตรฐาน 
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5.3.1.7 เป็นโครงร่างการวิจยัท่ีได้รับการพิจารณาให้การรับรองแล้ว ผูว้ิจยัตอ้งการยื่นส่วน
แก้ไขเปล่ียนแปลงท่ีเป็น “Minor change” คือการแกไ้ขเปล่ียนแปลงนั้นไม่มีผลเพิ่ม
ความเส่ียงต่ออาสาสมคัร ไม่มีการเปล่ียนแปลงระเบียบวิธีวิจยั (Methodology) ไม่มี
การเปล่ียนแปลง (Inclusion/Exclusion criteria)  

5.3.1.8 การพิจารณาความกา้วหนา้ (Continuing review) โครงร่างการวิจยัท่ีไดรั้บการพิจารณา
รับ รองไป แล้ วแบบ เร่ง ด่ วน  (Expedited review) ห รือก ารพิ จ ารณ ารายงาน 
ความก้าวหน้า (Progress report) ท่ีไม่มีการรับ (Enroll) อาสาสมัครรายใหม่ และ 
Interventions ท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยันั้นเสร็จสมบูรณ์แลว้ ไม่มีความเส่ียงเพิ่มเติม 

5.4 ขั้นตอนกำรพจิำรณำโครงร่ำงกำรวจัิยแบบเร่งด่วน 
5.4.1 ประธานฯ / เลขานุการฯมอบหมายให้อนุกรรมการฯ /อนุกรรมการเสริมฯ ทบทวนโครงร่างการ

วจิยัภายใน  7 วนัปฏิทิน 
5.4.2 อนุกรรมการฯ /อนุกรรมการเสริมฯ ท่ีได้รับการมอบหมายจากประธานฯ  หรือ เลขานุการฯ 

จ านวน 2 ท่านท่ีอยู่ในสาขาสังคมศาสตร์ และไม่มีส่วนไดส่้วนเสียกบัโครงร่างการวิจยัทบทวน
โครงร่างการวิจัยตามแนวทางการแนวทางการทบทวนและน าเสนอโครงร่างการวิจัย  
(แบบเร่งด่วน) (แบบเอกสารท่ี SF 06_4)  

5.4.3 อนุกรรมการฯ /อนุกรรมการเสริมฯ พิจารณาตดัสินโดยส่งผลการพิจารณาภายใน 7 วนัปฏิทิน 
5.4.4 ในกรณีท่ีผูท้บทวนโครงร่างการวิจยั (Reviewer) ไม่สามารถส่งผลการพิจารณาได้ตามก าหนด 

ประธานคณะอนุกรรมการ ฯ หรือเลขานุการฯ อาจพิจารณาเปล่ียนผูท้บทวนโครงร่างการวิจยั 
5.4.5 ผลการพิจารณา 

5.4.5.1 ในกรณีอนุกรรมการฯ /อนุกรรมการเสริม ฯ (Expedited reviewer) พิจารณาอนุมติัโครง
ร่างการวิจยั ให้เลขานุการฯ รวบรวมน าโครงร่างการวิจยัเสนอประธานฯ เพื่อพิจารณา
อนุมัติ โดยประธานฯและเลขานุการฯลงนามในหนังสือรับรองการพิจารณาด้าน
จริยธรรมการวิจัยในคน (แบบเอกสารท่ี SF 04_1) และเจ้าหน้าท่ีส านักงานฯ ส่ง
เอกสารหนังสือรับรองการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจยัในคน แก่ผูว้ิจยัพร้อมข้อ
ปฏิบัติส าหรับผู ้วิจ ัยในโครงการท่ีผ่านการรับรองด้านจริยธรรมการวิจัยในคน  
(แบบเอกสารท่ี SF 04_3) 

5.4.5.2 ในกรณีอนุกรรมการฯ/อนุกรรมการเสริมฯ (Expedited reviewer) ท่านใดท่านหน่ึงมีมติ
ใหป้รับปรุงแกไ้ขเพื่ออนุมติั ใหด้ าเนินการ ดงัน้ี 
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1) เลขานุการฯ /เจา้หน้าท่ีส านักงานฯ รวบรวมผลการพิจารณาของ  Expedited reviewer 
สรุปมติและขอ้เสนอแนะ และแจง้ผลการพิจารณาให้ผูว้จิยัภายใน 7 วนัปฏิทินนบัจาก 
Expedited reviewer ส่งผลการพิจารณาครบ 

2) ผูว้ิจยัตอ้งส่งโครงร่างการวิจยัฉบบัแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ (ตามขอ้ 5.1.1. บทท่ี STU 
10 ยกเวน้บนัทึกขอ้ความใชแ้บบเอกสารท่ี SF28_2), โดยผูว้จิยัตอ้งแสดงสัญลกัษณ์ใน
ต าแหน่งท่ีปรับแก้ไข , แบบช้ีแจงโครงร่างการวิจัยฉบับปรับปรุงแก้ไขตามมติ
คณะอนุกรรมการฯ(แบบเอกสารท่ี SF05_5) ตน้ฉบบั 1 ชุด ส าเนา 3 ชุด รวมเป็น 4 ชุด 
พร้อม CD บนัทึกเอกสารทั้งหมด (File word) จ านวน 1 แผน่มายงัส านกังานฯ ภายใน 
180 วนัปฏิทิน นบัจากวนัแจง้ผลการพิจารณา 

3) เจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ จดัส่งเอกสารโครงร่างการวิจยัฉบบัแกไ้ขและแบบประเมินการ
พิจารณาโครงร่างการวจิยัท่ีส่งกลบัเขา้มาภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขโครงร่างการวิจยั  
(แบบเร่งด่วน) (แบบเอกสารท่ี SF 06_3) ให้ประธานฯ/เลขานุการฯ/ผูช่้วยเลขานุการฯ 
ภายใน 7 วนัปฏิทินนบัจากรับโครงร่างการวจิยัฉบบัปรับปรุงแกไ้ข (แบบเอกสารท่ี SF 06_4)  

4) หากผูว้ิจยัไม่ส่งโครงร่างการวิจยัฉบบัแก้ไขตามขอ้เสนอแนะภายในระยะเวลา 30 
วนัปฎิทิน เลขานุการฯ /เจา้หน้าท่ีส านักงานฯจะส่งจดหมายเตือน 1 คร้ัง และหาก
ภายในระยะเวลา 180  วนัปฎิทิน นบัจากวนัท่ีฝ่ายเลขานุการฯส่งขอ้เสนอแนะใหผู้ว้จิยั
ปรับแกไ้ข ผูว้ิจยัยงัไม่ส่งโครงร่างการวิจยัเลขานุการฯ /เจา้หน้าท่ีส านักงานฯ จะท า
จดหมายแจง้ถอนโครงร่างการวจิยัออกจากการพิจารณา   

5.4.5.3 ในกรณีอนุกรรมการฯ /อนุกรรมการเสริมฯ (Expedited reviewer) ท่านใดท่านหน่ึงมี
ความเห็นให้ปรับปรุงแกไ้ขและน าเขา้พิจารณาใหม่ ให้เลขานุการฯ น าโครงร่างการ
วจิยันั้นเขา้พิจารณาในท่ีประชุมคณะอนุกรรมการฯ 

5.4.6 ประธานฯ น าโครงร่างการวจิยัท่ีไดรั้บอนุมติัจากการพิจารณาแบบเร่งด่วน (Expedited review) 
แจง้ต่อท่ีประชุมคณะอนุกรรมการฯ 

5.4.7 กระบวนการพิจารณาโครงร่างการวจิยัแบบเร่งด่วน (Expedited review) ไม่ควรใชเ้วลานานกวา่  
30 วนัปฎิทิน ภายหลงัจากไดรั้บโครงร่างการวจิยั  

5.5  แจ้งผลกำรพจิำรณำต่อผู้วจัิย 
เจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ ส่งบนัทึกแจง้ผลการพิจารณาแก่ผูว้ิจยั โดยมีประธานฯ หรือเลขานุการฯ  ลงนาม

ในบนัทึกขอ้ความ 
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6. ค ำนิยำม  

6.1 โครงร่ำงกำรวิจัยแบบเร่งด่วน (Expedited review) หมายถึง การทบทวนพิจารณาโครงร่างการวิจยั โดยประธาน
กรรมการหรือกรรมการคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน มธ. ชุดท่ี 2 สาขาสังคมศาสตร์ท่ีไดรั้บมอบหมายแทนการ
ทบทวนพิจารณาโครงร่างการวิจยั ท่ีสอดคลอ้งกบัการคดัเลือกโครงร่างการวจิยัท่ีจะพิจารณาแบบเร่งด่วน (ขอ้ 5.3) 
 6.2 ควำมเส่ียงน้อย (Minimal risk) หมายถึง  ความเส่ียงท่ีไม่เกินความเส่ียงท่ีประสบในชีวติประจ าวนัของ
บุคคลสุขภาพดีในสภาพแวดลอ้มปกติหรือความเส่ียงเทียบเท่าไดก้บัการตรวจร่างกาย หรือทดสอบสุขภาพจิตประจ าปี 
7. ภำคผนวก  
 7.1 แบบเอกสารท่ี SF 04_1  หนงัสือรับรองการพิจารณาดา้นจริยธรรมการวิจยัในคน 
 7.2 แบบเอกสารท่ี SF 04_3 ขอ้ปฏิบติัส าหรับผูว้จิยัในโครงการท่ีผา่นการรับรอง 
 7.3 แบบเอกสารท่ี SF 05_5 แบบช้ีแจงโครงร่างการวิจยัฉบบัปรับปรุงแกไ้ขตามมติคณะอนุกรรมการฯ 
 7.4 แบบเอกสารท่ี SF 06_4  แนวทางการทบทวนและน าเสนอโครงร่างการวจิยั (แบบเร่งด่วน) 
 7.5 แบบเอกสารท่ี SF 06_3  แบบประเมินการพิจารณาโครงร่างการวจิยัท่ีส่งกลบัเขา้มาภายหลงั 
     การปรับปรุงแกไ้ขส าหรับผูท้บทวนโครงร่างการวจิยั 
 7.6 แบบเอกสารท่ี SF 28_2 บนัทึกขอ้ความเร่ือง ขอส่งโครงร่างการวจิยัปรับแกไ้ข เพื่อพิจารณา 
     ดา้นจริยธรรมการวจิยัในคน  
8. เอกสำรอ้ำงองิ   

8.1 ICH Harmonised Guideline Integrated Addendum to ICH E6 (R1): Guideline for Good Clinical Practice 
E6 (R2), 2015. 

8.2 World Medical Association Declaration of Helsinki Ethical Principles for Medical Research Involving 
Human Subjects 2013 

8.3 ชมรมจริยธรรมการท าวิจยัในคนในประเทศไทย (2551). แนวทางจริยธรรมการท าวจิยัในคนในประเทศไทย 
พ.ศ. 2550. กรุงเทพฯ: โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

8.4 National Policy and Guideline for Human Research 2015. National Research Council of Thailand. 
8.5 WHO.  Standard and Operational Guidance for Ethics Review of Health-related Research with Human 

Participants, 2011 
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สรุปกำรจัดท ำวธีิด ำเนินกำรมำตรฐำน 
 

 ฉบับที ่1 
เตรียมโดย คณะอนุกรรมการสร้างวธีิด าเนินการมาตรฐาน 
วนัท่ี  1 มีนาคม  2561 – 30 เมษายน 2561 
ทบทวนโดย  คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน  

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ชุดท่ี 2 สาขาสังคมศาสตร์ 
วนัท่ีทบทวน 1 พฤษภาคม 2561  –  30 มิถุนายน 2561 
อนุมติัโดย รองศาสตราจารย ์เกศินี  วฑูิรชาติ 
ต าแหน่ง อธิการบดีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
วนัท่ีอนุมติั   
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1. วตัถุประสงค์ 
 เพื่อเป็นแนวทางในการทบทวนและพิจารณาโครงร่างการวจิยัท่ีส่งกลบัเขา้มา ภายหลงัจากปรับปรุง
แกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ 

 
2. ขอบเขต  

 วธีิด าเนินการมาตรฐานครอบคลุมการทบทวนโครงร่างการวจิยั ท่ีคณะอนุกรรมการฯ เคยพิจารณา  
และมีมติใหป้รับปรุงแกไ้ขเพื่ออนุมติั  หรือ ปรับปรุงแกไ้ขและน าเขา้พิจารณาใหม่ 

 
3. ควำมรับผดิชอบ  

 เจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ มีหนา้ท่ีตรวจสอบความครบถว้นของโครงร่างการวิจยัท่ีส่งเขา้มา และด าเนินการ
ตามมติท่ีประชุม คือ โครงร่างการวิจยัท่ีมีมติให้ปรับปรุงแกไ้ขเพื่ออนุมติั ให้เลขานุการฯ เป็นผูพ้ิจารณา หาก
แกไ้ขครบถว้นตามมติท่ีให้แกไ้ข ให้เสนอประธานฯ เพื่ออนุมติั  หากเป็นโครงร่างการวิจยัท่ีมีมติให้ปรับปรุง
แก้ไขและน าเข้าพิจารณาใหม่ เลขานุการฯ พิจารณาความครบถ้วนท่ีแก้ไข และน าเขา้พิจารณาในท่ีประชุม
คณะอนุกรรมการฯ  พร้อมทั้งแนบมติท่ีประชุมในการพิจารณาโครงร่างการวจิยัคร้ังแรก  
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4. แผนภูมิข้ันตอน 
4.1 แผนภูมิข้ันตอน  (กรณ ีมติปรับปรุงแก้ไขเพ่ืออนุมัติ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอน กำรด ำเนินกำร ผู้รับผดิชอบ 
1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

ตรวจสอบความครบถว้นของโครงร่างการวจิยัฉบบัแกไ้ข เจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ 

รับโครงร่างการวจิยัฉบบัแกไ้ขจากผูว้จิยั เจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ 

พิจารณาความถูกตอ้ง เลขานุการฯ/ผูช่้วยเลขานุการฯ 

การด าเนินการกบัโครงร่างการวจิยัฉบบัแกไ้ข                        
กรณี มติปรับปรุงแกไ้ขเพื่ออนุมติั 

เจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ 

เสนอประธานฯ อนุมติั เลขานุการฯ 

พิจารณาอนุมติั ประธานฯ 

แจง้ผลการพิจารณาแก่ผูว้ิจยั เจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ 

เก็บเอกสารท่ีเก่ียวกบัโครงร่างการวจิยั เจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ 
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4.2 แผนภูมิข้ันตอน (กรณ ีมติปรับปรุงแก้ไขและน ำเข้ำพจิำรณำใหม่)  
 

ขั้นตอน กำรด ำเนินกำร ผู้รับผดิชอบ 
1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบความครบถว้นของโครงร่างการวจิยัฉบบัแกไ้ข เจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ 

รับโครงร่างการวจิยัฉบบัแกไ้ขจากผูว้จิยั เจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ 

ทบทวนและเสนอต่อท่ีประชุมอนุกรรมการฯ เลขานุการฯ 

การด าเนินการกบัโครงร่างการวจิยัฉบบัแกไ้ข 
กรณี มติปรับปรุงแกไ้ขเพื่อและน าเขา้พิจารณาใหม่ 

เลขานุการฯ/เจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ 

พิจารณาในท่ีประชุม คณะอนุกรรมการฯ 

แจง้ผลการพิจารณาแก่ผูว้ิจยัภายใน 7 วนั 
ปฏิทินหลงัการประชุม 

เลขานุการฯ/เจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ 

เก็บเอกสารท่ีเก่ียวกบัโครงร่างการวจิยั เจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ 
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5. หลกักำรปฏิบัติ 

5.1 กำรตรวจสอบควำมครบถ้วนของโครงร่ำงกำรวจัิย 
5.1.1 ผูว้ิจยัส่งโครงร่างการวิจยัท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ ตามขอ้เสนอแนะ (ตามขอ้ 5.1.1. บทท่ี STU 10 

ยกเวน้บันทึกขอ้ความใช้แบบเอกสารท่ี SF28_2) โดยผูว้ิจยัต้องแสดงสัญลกัษณ์ในต าแหน่งท่ี
ปรับแก้ไข, แบบช้ีแจงโครงร่างการวิจยัฉบบัปรับปรุงแก้ไขตามมติคณะอนุกรรมการฯ (แบบ
เอกสารท่ี SF05_5), ตน้ฉบบั 1 ชุด ส าเนา 3 ชุด รวมเป็น 4 ชุด พร้อม CD บนัทึกเอกสารทั้งหมด 
(File word) จ  านวน 1 แผน่มายงัส านกังานฯ ภายใน 180 วนัปฏิทิน นบัจากวนัแจง้ผลการพิจารณา 

5.1.2 เจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ  ตรวจสอบความครบถว้นของเอกสารโครงร่างการวจิยัท่ีปรับปรุงแกไ้ข  
5.1.3 ในกรณีท่ีโครงร่างการวจิยัท่ีปรับปรุงแกไ้ข มีขอ้มูลหรือเอกสารไม่ครบถว้น เจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ  

ส่งโครงร่างการวจิยัคืนใหแ้ก่ผูว้จิยัเพื่อแกไ้ขขอ้มูล หรือเพิ่มเติมเอกสารใหค้รบถว้น 
5.1.4 ในกรณีท่ีโครงร่างการวิจยั มีขอ้มูลหรือเอกสารครบถว้น เจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ ลงรับโครงร่างการ 

วิจยัในสมุดทะเบียนรับเอกสาร และโปรแกรมฐานขอ้มูลจริยธรรมการวิจยัเลขานุการฯ พิจารณา
ตรวจสอบโครงร่างการวจิยัฉบบัปรับปรุงแกไ้ขตามมติท่ีประชุม ดงัน้ี 

  5.1.4.1 หากเป็นโครงร่างการวจิยัท่ีมีมติใหป้รับปรุงแกไ้ขเพื่ออนุมติั  
1) เลขานุการฯ/ผูช่้วยเลขานุการฯ ทบทวนการปรับปรุงแก้ไขโครงร่างการวิจยัท่ีผูว้ิจยั 

                ปรับแกไ้ขแลว้ (แบบเอกสารท่ี SF 06_3) 
2) ถา้แกไ้ขครบถว้น ใหเ้สนอประธานฯ เพื่ออนุมติั    
3) กรณีท่ีผูว้ิจ ัยไม่สามารถแก้ไขโครงร่างการวิจัยตามข้อเสนอแนะได้ครบถ้วนให ้

              เลขานุการฯ/ผูช่้วยเลขานุการฯส่งใหผู้ว้จิยัปรับแกไ้ขจนกวา่จะไดรั้บการรับรอง 
5.1.4.2 หากเป็นโครงร่างการวจิยัท่ีมีมติใหป้รับปรุงแกไ้ขและน าเขา้พิจารณาใหม่  

1) เจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ  ส่งเอกสารโครงร่างการวจิยัท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ใหก้บัผูท้บทวน  
                     (Reviewer)  

2) การเสนอโครงร่างการวจิยั ฉบบัแกไ้ขต่อท่ีประชุมคณะอนุกรรมการฯ โดยใหผู้ท้บทวน  
                       (Reviewer)  อยา่งนอ้ย 1 คน เป็นผูน้ าเสนอผลการปรับแกไ้ขโครงร่างการวจิยัต่อท่ีประชุม 

3) กรณีท่ีผูว้จิยัไม่สามารถแกไ้ขโครงร่างการวจิยัตามขอ้เสนอแนะไดค้รบถว้น ใหเ้ลขานุการฯ 
                 น าเสนอต่อท่ีประชุม โดยผูว้จิยัสามารถเขา้ร่วมช้ีแจงเหตุผล/ความจ าเป็นต่อท่ีประชุม 

 
 



 

 

คณะอนุกรรมกำรจริยธรรมกำรวจัิยในคน  
มหำวทิยำลัยธรรมศำสตร์  ชุดที ่2  สำขำสังคมศำสตร์ บทที ่ STU 12 

เร่ิมใช้ 
1 กนัยำยน 2561 

กำรพจิำรณำโครงร่ำงกำรวจัิยทีส่่งกลบัเข้ำมำ 
ภำยหลงักำรปรับปรุงแก้ไข 

(Review of  resubmitted  research protocol) 
 

หนา้ 93 จาก 205 

 
 
 
 
 

5.2 กำรประชุมคณะอนุกรรมกำรฯเพ่ือพจิำรณำโครงร่ำงกำรวิจัย 
5.2.1 โครงร่างการวจิยัท่ีมีมติปรับปรุงแกไ้ขเพื่ออนุมติั 

 ประธานฯ หรือเลขานุการฯ แจง้ผลการพิจารณาใหท่ี้ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ทราบ 
5.2.2 โครงร่างการวจิยัท่ีปรับปรุงแกไ้ขและน าเขา้พิจารณาใหม่ 

 การพิจารณาใชห้ลกัการเดียวกบัการพิจารณาโครงร่างการวจิยัท่ีส่งเขา้มาพิจารณาคร้ังแรก 
 (บทท่ี STU 10) 

5.3 กำรแจ้งผลกำรพจิำรณำโครงร่ำงกำรวจัิย 
 เจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ จดัท าบนัทึกแจง้ผลการพิจารณาแก่ผูว้จิยั ท่ีลงนามโดยประธานฯ หรือ 
เลขานุการฯ ลงวนัท่ีท่ีไดพ้ิจารณาอนุมติั และส่งใหผู้ว้จิยัภายใน 7 วนัปฏิทินหลงัประธานฯ  
ลงนามอนุมติั 

5.4 กำรเกบ็เอกสำรทีเ่กี่ยวกบัโครงร่ำงกำรวจัิย 
5.4.1 เม่ือส้ินสุดการประชุม เจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ เก็บรวบรวมเอกสารโครงร่างการวิจยัฉบบัแกไ้ข 

ท่ีส่งเขา้มาใหม่ รวมในแฟ้มโครงร่างการวจิยัท่ีส่งเขา้พิจารณาคร้ังแรก 
5.4.2 โครงร่างการวจิยัท่ีไดรั้บการพิจารณา ตอ้งเก็บใส่ตูเ้อกสารในห้องท่ีปลอดภยัและมีการจ ากดั 

ผูเ้ขา้ถึงขอ้มูล 
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6. ค ำนิยำม 
 - 

 
7. ภำคผนวก  

7.1 แบบเอกสารท่ี  SF 05_5 แบบช้ีแจงโครงร่างการวิจยัฉบบัปรับปรุงแกไ้ขตามมติคณะอนุกรรมการฯ 
7.2 แบบเอกสารท่ี SF 06_3  แบบประเมินการพิจารณาโครงร่างการวจิยัท่ีส่งกลบัเขา้มาภายหลงัการ 
    ปรับปรุงแกไ้ขส าหรับผูท้บทวนโครงร่างการวจิยั 
7.3 แบบเอกสารท่ี  SF 28_2 บนัทึกขอ้ความเร่ือง ขอส่งโครงร่างการวจิยัปรับแกไ้ข เพื่อพิจารณาดา้น 
    จริยธรรมการวจิยัในคน 

 
8. เอกสำรอ้ำงองิ   

8.1 ICH Harmonised Guideline Integrated Addendum to ICH E6 ( R1) :  Guideline for Good Clinical  
       Practice E6 (R2), 2015. 
8.2 World Medical Association Declaration of Helsinki Ethical Principles for Medical Research Involving 
      Human Subjects 2013 
8.3 ชมรมจริยธรรมการท าวิจยัในคนในประเทศไทย (2551). แนวทางจริยธรรมการท าวิจยัในคนในประเทศไทย 
      พ.ศ. 2550. กรุงเทพฯ: โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
8.4 National Policy and Guideline for Human Research 2015. National Research Council of Thailand. 
8.5 WHO. Standard and Operational Guidance for Ethics Review of Health-related Research with Human 
      Participants, 2011 
8.6 International Ethical Guidelines for Biomedical Research Involving Human Subjects, 2002 
8.7 The Belmont Report Ethical Principles and Guidelines for the Protection of Human Subjects of 
       Research 
8.8 วชิยั  โชคววิฒัน.  จริยธรรมการวิจยัในมนุษย.์ กรุงเทพฯ : บริษทัสามดีพร้ินต้ิง อีควปิเมนท ์จ ากดั 2560. 
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สรุปกำรจัดท ำวธีิด ำเนินกำรมำตรฐำน 
 

 
 

 ฉบับที ่1 
เตรียมโดย คณะอนุกรรมการสร้างวธีิด าเนินการมาตรฐาน 
วนัท่ี  1 มีนาคม  2561 – 30 เมษายน 2561 
ทบทวนโดย  คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน  

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ชุดท่ี 2 สาขาสังคมศาสตร์ 
วนัท่ีทบทวน 1 พฤษภาคม 2561  –  30 มิถุนายน 2561 
อนุมติัโดย รองศาสตราจารย ์เกศินี  วฑูิรชาติ 
ต าแหน่ง อธิการบดีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
วนัท่ีอนุมติั   
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สำรบัญ 

ล ำดับ เร่ือง        หน้ำ 

           
1. วตัถุประสงค ์        97 
2. ขอบเขต        97 
3. ความรับผดิชอบ       97 
4. แผนภูมิขั้นตอน       97 
5. หลกัการปฏิบติั        
 5.1 การรับส่วนแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการวจิยั    98 
 5.2 การมอบหมายให้อนุกรรมการฯทบทวน    98 

5.3 พิจารณาโดยคณะอนุกรรมการฯ    99 
 5.4 การแจง้ผลการพิจารณาต่อผูว้จิยั    100 
 5.5 การทบทวนส่วนแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการวจิยั   100 
 5.6 การเก็บเอกสารท่ีเก่ียวกบัโครงการวจิยั    100 
6. ค  านิยาม        100 
7. ภาคผนวก        101 
8. เอกสารอา้งอิง        101 
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1. วตัถุประสงค์ 
เพื่อก าหนดวา่การแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการวิจยั (Protocol amendment) ควรไดรั้บการทบทวนและ

ด าเนินการอยา่งไร โดยคณะอนุกรรมการฯ  
2. ขอบเขต  

  วิธีด าเนินการมาตรฐานครอบคลุมการทบทวนโครงการวิจัย ท่ีได้รับการพิจารณาอนุมัติจาก
คณะอนุกรรมการฯ  แต่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจยัในเวลาต่อมา และผูว้ิจยัส่งรายงานเพื่อแจ้งให้
คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาอนุมติั ก่อนด าเนินการตามท่ีไดแ้กไ้ขเพิ่มเติม 

3. ควำมรับผดิชอบ  
ประธาน ฯ /เลขานุการฯ มีหนา้ท่ีในการบริหารจดัการเพื่อใหมี้การทบทวนโครงการวจิยัท่ีมีการแกไ้ข

เพิ่มเติม  
      4 .    แผนภูมิข้ันตอน 
ขั้นตอน กำรด ำเนินกำร ผู้รับผดิชอบ 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 
 
 
 

การมอบหมายใหอ้นุกรรมการฯ ทบทวน ประธาน ฯ /เลขานุการฯ 

การรับส่วนแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการวิจยั  
(Protocol Amendment) 

เจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ 

การพิจารณาโดยคณะอนุกรรมการฯ ประธานฯ และ อนุกรรมการฯ 

การทบทวนส่วนแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการวจิยั อนุกรรมการฯ ท่ีไดรั้บมอบหมาย 

การแจง้ผลพิจารณาแก่ผูว้ิจยั เลขานุการฯ 

การเก็บโครงวจิยัท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม เจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ 
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5. หลกักำรปฏิบัติ 

5.1 กำรรับส่วนแก้ไขเพิม่เติมโครงกำรวจัิย 
5.1.1  เม่ือมีการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการวจิยั ผูว้ิจยัตอ้งส่งรายงานเพื่อแจง้ให้คณะอนุกรรมการฯ

พิจารณาอนุมติั ก่อนด าเนินการตามท่ีไดแ้กไ้ขเพิ่มเติม 
5.1.2   ผูว้ิจยัตอ้งส่งบนัทึกขอ้ความ (แบบเอกสารท่ี SF 28_9) แบบรายงานส่วนแกไ้ขเพิ่มเติม

โครงการวิจยั (แบบเอกสารท่ี SF 07_1) โครงการวิจยัฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติมหลงัจากไดรั้บ
อนุมติ (แบบเอกสารท่ี SF 09_1) โดยผูว้ิจยัตอ้งแสดงสัญลกัษณ์ในต าแหน่งท่ีแกไ้ขและ
โครงการวิจยัฉบับท่ีได้รับการอนุมัติจากคณะอนุกรรมการฯ แล้ว  ส่งต้นฉบับ 1 ชุด 
ส าเนา 3 ชุด รวมเป็น 4 ชุด พร้อม CD บนัทึกเอกสารทั้งหมด (File word) จ านวน 1 แผน่ 

5.2 ประธำนฯ/เลขำนุกำรฯ ทบทวน 
5.2.1 การทบทวนส่วนแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการวจิยั มีหลกัการเช่นเดียวกบั (บทท่ี STU 10) 
5.2.2 การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัยเพียงเล็กน้อย (Minor change) ไม่ เพิ่มความเส่ียงต่อ   

อาสาสมคัร ไดแ้ก่ 
5.2.2.1 การแกไ้ขการสะกดค า วนัท่ี ฉบบัท่ี และการจดัรูปเล่มใหม่ของโครงการวจิยั 
5.2.2.2 การเปล่ียน/เพิ่มเติม ผูร่้วมวจิยั หรือผูป้ระสานงานโครงการวจิยั  
5.2.2.3 ขอ้ความประชาสัมพนัธ์เชิญชวนอาสาสมคัรเขา้ร่วมโครงการวจิยั 
5.2.2.4 การแก้ไขหรือเพิ่มเติมวิธีด าเนินการวิจยัท่ีไม่เพิ่มความเส่ียงแก่อาสาสมคัร 

หรือมีความเส่ียงไม่มากกวา่ความเส่ียงนอ้ย  
5.2.2.5 การแก้ไขเอกสารช้ีแจงข้อมูลแก่ผูเ้ข้าร่วมโครงร่างการวิจยั (Information 

sheet) เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัโครงการวจิยั 
5.2.2.6 กิจกรรมท่ีเหลือของการวจิยัเป็นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
5.2.2.7 การแกไ้ขเพิ่มเติมอ่ืนๆท่ีเป็น Minimal risk 

5.2.3 หลกัเกณฑใ์นการน าส่วนแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการวจิยัเขา้พิจารณาในท่ีประชุม (Major 
change) คณะอนุกรรมการฯ ไดแ้ก่ 

5.2.3.1 มีการเปล่ียนแปลงระเบียบวธีิการวจิยั 
5.2.3.2 การเปล่ียนแปลง Inclusion หรือ Exclusion criteria 
5.2.3.3 มีการเพิ่มสัดส่วนความเส่ียงต่อประโยชน์ (Risk and Benefit ratio) 
5.2.3.4 การเปล่ียนแปลงหวัหนา้โครงการวจิยั  
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5.2.4 กรณีโครงการวิจยัมีการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการวิจยัเพียงเล็กน้อย (Minor change) ไม่เพิ่มความ
เส่ียงต่ออาสาสมคัร จะเขา้หลกัเกณฑ์การพิจารณาแบบเร่งด่วน (Expedited review) ประธานฯ 
หรือเลขานุการฯ มอบหมายให้อนุกรรมการฯ /อนุกรรมการเสริม ฯ จ านวน 2 ท่านท่ีอยูใ่นสาขา
สังคมศาสตร์ และไม่มีส่วนไดส่้วนเสียกบัโครงการวจิยั ทบทวนโครงการวิจยัตามแนวทางการ
ทบทวนและน าเสนอการพิจารณาส่วนแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการวจิยั (แบบเร่งด่วน) (แบบเอกสาร
ท่ี  SF07_3) ทั้ งน้ีหากเป็นโครงการวิจัยท่ี มีการแก้ไขเอกสารช้ีแจงข้อมูลแก่ผู ้เข้าร่วม
โครงการวิจยัและหนังสือแสดงความยินยอมเขา้ร่วมการวิจยั จะมอบหมายอนุกรรมการฯ /
อนุกรรมการเสริมฯ ซ่ึงไม่อยูใ่นสาขาวทิยาศาสตร์การแพทยอี์ก 1 ท่านเป็นผูพ้ิจารณา 

5.2.5 กรณีโครงการวจิยัฉบบัแกไ้ขท่ีมีการเปล่ียนแปลงระเบียบวิธีการวิจยัและมีการเปล่ียนแปลงท่ี
อาจเพิ่มความเส่ียงต่ออาสาสมคัร ท่ีเข้าร่วมโครงการวิจยั (Major change) ประธานฯ หรือ
เลขานุการฯ มอบหมาย ให้อนุกรรมการฯ /อนุกรรมการเสริมฯ อยา่งนอ้ย จ านวน 1 ท่านท่ีอยู่
ในสาขาสังคมศาสตร์ และไม่มีส่วนไดส่้วนเสียกบัโครงการวิจยัทบทวนโครงการวิจยัตาม
แนวทางการทบทวนและน าเสนอการพิจารณาส่วนแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการวิจยั (แบบน าเขา้ท่ี
ประชุม) (แบบเอกสารท่ี SF 07_2) ทั้ งน้ีหากเป็นโครงการวิจยัท่ีมีเอกสารช้ีแจงข้อมูลแก่
ผูเ้ขา้ร่วมโครงร่างการวจิยัและหนงัสือแสดงเจตนายินยอมเขา้ร่วมโครงร่างการวจิยั ประธานฯ 
หรือเลขานุการฯ จะแต่งตั้งอนุกรรมการฯ /อนุกรรมการเสริมฯ ซ่ึงไม่อยูใ่นสาขาสังคมศาสตร์
อีก 1 ท่านเป็นผูพ้ิจารณา และน าเขา้พิจารณาในท่ีประชุมคณะอนุกรรมการฯ 

5.3 กำรพจิำรณำโดยคณะอนุกรรมกำรฯ  
5.3.1 ผลกำรพจิำรณำส่วนแก้ไขเพิม่เติมโครงกำรวจัิย จะระบุเป็นข้อใดข้อหน่ึง ดังต่อไปนี ้ 

1) อนุมติั หมายถึง ผูว้จิยัสามารถด าเนินการวจิยัตามโครงการวจิยัท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม 
2) ปรับปรุงแกไ้ขเพื่ออนุมติั หมายถึง  ผูว้ิจยัตอ้งด าเนินการเปล่ียนแปลงโครงการวิจยั ท่ีรายงาน

การแก้ไขเพิ่มเติม  ตามข้อแนะน าของผูท้บทวน หรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมตามท่ีร้องขอและ
น าเสนอต่อประธานฯ เพื่ออนุมติั 

3)   ไม่อนุมติั  หมายถึง  ผูว้ิจยัไม่ไดรั้บอนุญาตให้ท าการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการวิจยัแต่สามารถ
ด าเนินการวจิยัต่อไป ตามโครงการวจิยัท่ีไดรั้บการพิจารณาอนุมติัก่อนหนา้น้ี 
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5.4 ผลกำรพจิำรณำต่อผู้วจัิย 
5.4.1 เจ้าหน้าท่ีส านักงานฯ จดัท าบันทึกแจ้งผลการพิจารณาแก่ผูว้ิจยัท่ีลงนามโดยประธานฯหรือ

เลขานุการฯ 
5.4.2 บันทึกแจ้งผลต้องระบุชัดเจนถึงข้อเสนอแนะท่ีต้องการให้ผู ้วิจ ัยปฏิบัติหรือแก้ไข มีการ

ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลและภาษาในบนัทึกแจง้ผลการพิจารณาโครงการวจิยั 
5.4.3 บนัทึกแจง้ผลการพิจารณา ลงวนัท่ี ท่ีไดรั้บอนุมติั หรือผลการพิจารณา และส่งให้ผูว้ิจยัภายใน 7 

วนัปฏิทินหลงัจากผูท้บทวน ส่งผลการพิจารณาครบ  
5.4.4 กรณีผลการพิจารณาไม่อนุมติั ผูว้ิจยัยงัคงด าเนินการตามโครงการวิจยัท่ีเคยไดรั้บอนุมติัไวเ้ดิม

ต่อไปได ้
5.4.5 หากผูว้ิจยัไม่ส่งโครงการวิจยัฉบบัปรับปรุงแกไ้ขมาภายใน 60 วนัปฏิทิน เลขานุการฯ/เจา้หน้าท่ี

ส านกังานฯ จะส่งจดหมายแจง้เตือนผูว้ิจยั  หากผูว้ิจยัไม่ส่งโครงการวิจยัฉบบัแกไ้ขภายใน 180 
วนัปฏิทิน นบัจากวนัแจง้ผลการพิจารณาคร้ังแรก ส่วนแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการวิจยัจะถูกถอนออก
จากการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการฯ และเจา้หน้าท่ีส านักงานฯ จดัท าบนัทึกแจง้ให้ผูว้ิจยั
ทราบ  

5.5 กำรทบทวนส่วนแก้ไขเพิม่เติมโครงร่ำงกำรวจัิยหลงัจำกแก้ไขตำมค ำแนะน ำของคณะอนุกรรมกำรฯ 
5.5.1 ผูท้บทวน พิจารณาส่วนท่ีแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจยัตามแผนภูมิการพิจารณาส่วนแก้ไขเพิ่มเติม

โครงการวิจยั (แบบเอกสารท่ี SF 12) โดยใช้แบบประเมินการพิจารณาโครงร่างการวิจยัขอแก้ไข
เพิ่มเติมโครงการวิจัย (Protocol amendment)ส าหรับผูท้บทวนโครงการวิจัย (แบบเร่งด่วน) (แบบ
เอกสารท่ี SF 06_5) 

5.5.2 โครงร่างการวจิยัฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติมท่ีไดรั้บการพิจารณาในท่ีประชุม ใหด้ าเนินการตาม  
(บทท่ี STU 12) 

5.6 กำรเกบ็เอกสำรทีเ่กี่ยวกบัโครงกำรวจัิย  
 เจา้หนา้ท่ีส านกังาน  เก็บโครงการวจิยัฉบบัแกไ้ขท่ีผา่นอนุมติัจากคณะอนุกรรมการฯ พร้อมทั้ง
บนัทึกขอ้มูลในโปรแกรมฐานขอ้มูลจริยธรรมการวจิยั 

6. ค ำนิยำม  
      ส่วนแก้ไขเพิม่เติมโครงกำรวิจัย   (Protocol amendments) หมายถึง  เอกสารท่ีระบุรายละเอียดและ
เหตุผลของการเปล่ียนแปลงแกไ้ขโครงการวจิยัท่ีไดรั้บการอนุมติัแลว้จากคณะอนุกรรมการฯ  
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7. ภำคผนวก  
7.1 แบบเอกสารท่ี  SF 06_5 แบบประเมินการพิจารณาโครงร่างการวจิยัขอแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการวจิยั 
                                                       (Protocol amendment)ส าหรับผูท้บทวนโครงการวจิยั (แบบเร่งด่วน) 
7.2 แบบเอกสารท่ี  SF 07_1 แบบรายงานส่วนแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการวิจยั 
7.3 แบบเอกสารท่ี  SF 07_2 แนวทางการทบทวนและน าเสนอการพิจารณาส่วนแกไ้ขเพิ่มเติม 
                                                      โครงการวจิยั (แบบน าเขา้ท่ีประชุม) 
7.4 แบบเอกสารท่ี  SF 07_3 แนวทางการทบทวนและน าเสนอการพิจารณาส่วนแกไ้ขเพิ่มเติม 
                                                     โครงการวจิยั (แบบเร่งด่วน)   
7.5 แบบเอกสารท่ี  SF 09_1 แบบเสนอโครงร่างการวจิยัเพื่อขอรับรองฯ 

 7.6 แบบเอกสารท่ี  SF 12  แผนภูมิการพิจารณาส่วนแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการวจิยั 
 7.7 แบบเอกสารท่ี  SF 28_9 บนัทึกขอ้ความเร่ือง ขอส่งแกไ้ขตามมติคณะอนุกรรมการฯ / เพิ่มเติม 
     โครงการวจิยัท่ีไดรั้บอนุมติั 

 
8. เอกสำรอ้ำงองิ  

8.1  ICH Harmonised Guideline Integrated Addendum to ICH E6 (R1) :  Guideline for Good Clinical Practice 
        E6 (R2), 2015. 
8.2 World Medical Association Declaration of Helsinki Ethical Principles for Medical Research Involving  
      Human Subjects 2013 
8.3 ชมรมจริยธรรมการท าวิจยัในคนในประเทศไทย (2551). แนวทางจริยธรรมการท าวิจยัในคนในประเทศไทย  
      พ.ศ. 2550. กรุงเทพฯ: โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
8.4 National Policy and Guideline for Human Research 2015. National Research Council of Thailand. 
8.5 WHO. Standard and Operational Guidance for Ethics Review of Health-related Research with Human 

     Participants, 2011 
8.6 International Ethical Guidelines for Biomedical Research Involving Human Subjects, 2002 
8.7 The Belmont Report Ethical Principles and Guidelines for the Protection of Human Subjects of Research 
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สรุปกำรจัดท ำวธีิด ำเนินกำรมำตรฐำน 
 

 ฉบับที ่1 
เตรียมโดย คณะอนุกรรมการสร้างวธีิด าเนินการมาตรฐาน 
วนัท่ี  1 มีนาคม  2561 – 30 เมษายน 2561 
ทบทวนโดย  คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน  

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ชุดท่ี 2 สาขาสังคมศาสตร์ 
วนัท่ีทบทวน 1 พฤษภาคม 2561  –  30 มิถุนายน 2561 
อนุมติัโดย รองศาสตราจารย ์เกศินี  วฑูิรชาติ 
ต าแหน่ง อธิการบดีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
วนัท่ีอนุมติั   
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1. วตัถุประสงค์ 
1.1 เพื่อก าหนดวธีิการพิจารณารายงานความกา้วหนา้โครงการวจิยัท่ีไดรั้บอนุมติัจาก คณะอนุกรรมการฯ 
1.2 การทบทวนรายงานความกา้วหนา้โครงการวิจยั  มีวตัถุประสงคเ์พื่อพิทกัษสิ์ทธิและความเป็นอยูท่ี่ดี 
       ของอาสาสมคัรท่ีเขา้ร่วมโครงการวจิยัอยา่งต่อเน่ือง 
 

2. ขอบเขต 
 วธีิด าเนินการมาตรฐานครอบคลุมการทบทวนรายงานความกา้วหนา้โครงการวิจยัท่ีท าในคน ในช่วง
เวลาท่ีเหมาะสมกบัความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนแก่อาสาสมคัร   

 
3. ควำมรับผดิชอบ 

3.1 เจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ มีหนา้ท่ีแจง้เตือนผูว้จิยัให้รายงานความกา้วหนา้การวจิยัในช่วงเวลาท่ีก าหนด การ
ก าหนดความถ่ีของรายงานความกา้วหนา้โครงการวจิยัเป็นหนา้ท่ีของคณะอนุกรรมการฯ 

3.2 คณะอนุกรรมการฯ มีหนา้ท่ีทบทวนและสรุปรายงานการความกา้วหนา้โครงการวิจยัการเปล่ียนแปลง 
     แหล่งทุน การแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการวจิยั  เหตุการณ์ไม่พึงประสงคท่ี์ร้ายแรงและไม่ร้ายแรง   
    ขอ้มูลใหม่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์หรือความเส่ียงของอาสาสมคัร   
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4. แผนภูมิข้ันตอน 

ขั้นตอน กำรด ำเนินกำร ผู้รับผดิชอบ 
1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

5. หลกักำรปฏิบัติ 
5.1 กำรก ำหนดวนัส่งรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำรวจัิย 

 การก าหนดวนัส่งรายงานความกา้วหนา้โครงการวิจยั  ข้ึนกบัมติคณะอนุกรรมการฯ จากวนัท่ีพิจารณา
อนุมติั โครงการวิจยัคร้ังแรก 

  5.2 กำรแจ้งเตือนผู้วจัิยให้ส่งรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำรวจัิย 
5.2.1 เจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ ส่งบนัทึกแจง้เตือนพร้อมทั้งแบบรายงานความกา้วหนา้โครงการวิจยั  

(แบบเอกสารท่ี SF 13_1) ใหผู้ว้จิยัทราบภายใน 30 วนัปฎิทิน ก่อนก าหนดวนัส่งรายงาน โดย
ส าเนาบนัทึกแจง้เตือน 1 ฉบบั เก็บรวมกบัโครงการวจิยัฉบบัท่ีไดรั้บการอนุมติั  

5.2.2 ในกรณีผูว้ิจยัไม่ส่งรายงานความกา้วหนา้โครงการวจิยัตามเวลาท่ีก าหนด เจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ 
จะส่งบนัทึกแจง้เตือน คร้ังท่ี 2 ภายในระยะเวลา 7 วนัปฏิทินหลงัจากครบก าหนดวนัส่ง
รายงาน หากผูว้จิยัยงัไม่ส่งรายงานและหนงัสือรับรองการพิจารณาดา้นจริยธรรมการวจิยัใน
คนหมดอาย ุคณะอนุกรรมการฯ จะมีจดหมายแจง้วา่คณะอนุกรรมการฯ จะไม่รับรองการ
ด าเนินการวจิยัใดๆ ท่ีเกิดข้ึนหลงัวนัหมดอาย ุ 

แจง้เตือนก่อนครบก าหนด ใหส่้งรายงานความกา้วหนา้ 
โครงการวจิยัภายใน 30 วนัปฎิทิน 

เจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ 

ก าหนดวนัท่ีตอ้งการส่งรายงานความกา้วหนา้โครงการวจิยั คณะอนุกรรมการฯ 

รวบรวมรายงานความกา้วหนา้โครงการวิจยั เลขานุการฯ 

รับรายงานความกา้วหนา้โครงการวจิยั เจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ 

การพิจารณาในท่ีประชุมคณะอนุกรรมการ ฯ คณะอนุกรรมการ ฯ 

การแจง้ผลการพิจารณาแก่ผูว้ิจยั เลขานุการฯ 

การเก็บรายงานความกา้วหนา้โครงการวจิยั  เจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ 
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5.3  กำรรวบรวมรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำรกำรวจัิย 
5.3.1 ผูว้จิยัส่งบนัทึกขอ้ความ (แบบเอกสารท่ี SF 28_3) แบบรายงานความกา้วหนา้ (แบบเอกสารท่ี 

SF 13_1) ส่งตน้ฉบบั 1 ชุด ส าเนา 3 ชุด รวมเป็น 4 ชุด พร้อม CD บนัทึกเอกสารทั้งหมด (File 
word) จ านวน 1 แผน่ 

5.3.2 เม่ือไดรั้บรายงานความกา้วหนา้โครงการวิจยั  เจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ บนัทึกวนัท่ีไดรั้บรายงาน 
ในสมุดทะเบียนหนงัสือรับของส านกังานฯ 

5.4  กำรพจิำรณำรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำรวจัิย 
5.4.1 โครงการวจิยัท่ีพิจารณาแบบน าเขา้ท่ีประชุม การพิจารณารายงานความกา้วหนา้ให้

เลขานุการฯทบทวน (แบบเอกสาร SF 13_2) และน าเขา้พิจารณาในท่ีประชุม  
5.4.2 โครงการวจิยัท่ีพิจารณาแบบเร่งด่วน การพิจารณารายงานความกา้วหนา้ใหเ้ลขานุการฯ 

ทบทวนและน าเสนอความเห็นต่อประธานฯเพื่ออนุมติั (แบบเอกสาร SF 13_2) หรือน าเขา้ท่ี
ประชุม เพื่อพิจารณาในกรณีท่ีเลขานุการฯ พิจารณาแลว้พบวา่เพิ่มความเส่ียงต่ออาสาสมคัร 

5.4.3 โครงการวจิยัท่ีขอต่ออาย ุใหเ้ลขานุการฯ ทบทวน (แบบเอกสาร SF 13_2) และน าเสนอ
ความเห็นต่อประธานฯ เพื่อ 

1) อนุมติั หากโครงการวจิยัไม่เพิ่มสัดส่วนความเส่ียงต่อประโยชน์ของอาสาสมคัร (Risk 
and benefit ratio) หรือ 
2) น าเขา้ท่ีประชุมเพื่อพิจารณาในกรณีท่ีเลขานุการฯพิจารณาแลว้พบวา่เพิ่มความเส่ียงต่อ
ประโยชน์อาสาสมคัรหรือโครงการวิจยัหมดอายแุลว้ (แบบเอกสาร SF 13_2) 

5.4.4 เลขานุการฯ สรุปรายงานความกา้วหนา้การวจิยัท่ีส่งเขา้มา 
5.4.5 โครงการวจิยัท่ีผูว้ิจยัไม่ส่งรายงานความกา้วหนา้โครงการวจิยันบัจากวนัท่ีก าหนด เลขานุการ 

จะส่งรายงานแจง้ใหท่ี้ประชุมคณะอนุกรรมการฯ  ทราบ 
5.4.6 ผลการพิจารณารายงานความกา้วหนา้โครงการวจิยัจะมีผลการพิจารณา ดงัน้ี   

1) รับทราบ    
2) แกไ้ขหรือขอขอ้มูลเพิ่มเติม 
3) น าเขา้ท่ีประชุมคณะอนุกรรมการฯ 
4) มติอ่ืนๆตามท่ีคณะอนุกรรมการฯ เห็นสมควร  
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5.4.7 ผลการพิจารณาการขอต่ออายโุครงการวิจยัจะมีผลการพิจารณา ดงัน้ี   
1) อนุมติั 
2) น าเขา้ท่ีประชุมเน่ืองจากโครงการวจิยัหมดอายแุลว้ 
3) ไม่อนุมติั (ใหน้ าเขา้ท่ีประชุมพร้อมช้ีแจงเหตุผล) 

5.4.8ในกรณีท่ีผูว้ิจยัส่งรายงานความกา้วหน้าโครงการวิจยัช้ากว่าวนัท่ีก าหนด การก าหนดส่งรายงาน
คร้ังต่อไปยงัคงเป็นไปตามก าหนดเดิม ยกเวน้ผูว้ิจยัส่งรายงานความก้าวหน้าภายในระยะเวลา 1 
เดือนก่อนก าหนดคร้ังต่อไป 

5.4.9 ในกรณีท่ีหนังสือรับรองฯหมดอายุและผูว้ิจยัส่งรายงานการความก้าวหน้าหลังวนัใบรับรอง
หมดอายุ ผูว้ิจยัต้องแนบ (แบบเอกสารท่ี SF 21_2) ให้เลขานุการฯ พิจารณาและน าเสนอในท่ี
ประชุม หากคณะอนุกรรมการฯ เห็นควรใหต่้ออายหุนงัสือรับรองฯ คณะอนุกรรมการฯ จะต่ออายุ
ใบรับรองให้เร่ิมตั้งแต่วนัท่ีคณะอนุกรรมการไดรั้บเอกสารโดยระยะเวลาการต่ออายุรับรองไม่เกิน 
1 ปี โดยก าหนดการรายงานความกา้วหนา้ยงัเป็นดงัเดิม 

5.4.10 ในกรณีท่ีผูว้ิจยัไม่ส่งรายงานความกา้วหน้าโครงการวิจยัภายใน 180 วนัปฎิทิน นบัจากก าหนด
วนัส่งรายงาน คณะอนุกรรมการฯ จะพิจารณาให้ด าเนินการตามข้อใดข้อหน่ึงหรือทั้งสองข้อ
ดงัต่อไปน้ี 

1) ส่งคณะอนุกรรมการฯ ไปตรวจเยีย่ม  (Site monitoring visit) 
2) ระงบัโครงการวจิยัชัว่คราว (Suspension) 
3) มติอ่ืนๆ ตามท่ีคณะอนุกรรมการฯ เห็นสมควร 

5.4.11 บนัทึกผลการพิจารณารายงานความกา้วหนา้โครงการวจิยัในรายงานการประชุม 
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5.5  แจ้งผลกำรพจิำรณำต่อผู้วจัิย 
5.5.1 เลขานุการฯ/เจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ จดัท าบนัทึกแจง้ผลการพิจารณาแก่ผูว้จิยัท่ีลงนามโดยประธานฯ 
        หรือเลขานุการฯ 

 5.5.2 บนัทึกแจง้ผลการพิจารณารายงานความกา้วหนา้โครงการวจิยั ตอ้งประกอบดว้ย 
1) ผลการพิจารณารายงานความกา้วหนา้โครงการวิจยั  และวนัท่ีท่ีพิจารณา 
2) ในกรณีท่ีผลการพิจารณา รับทราบใหร้ะบุวนัท่ีของการส่งรายงาน ความกา้วหนา้โครงการวจิยั

คร้ังต่อไป ในกรณีท่ีการวจิยัยงัไม่ส้ินสุด หรือขอใหผู้ว้จิยัส่งรายงานสรุปการวิจยั ในกรณีท่ีการ
วจิยัส้ินสุดแลว้ในกรณีท่ีผลการพิจารณา “แกไ้ขหรือขอขอ้มูลเพิ่มเติม” ตอ้งระบุวา่ขอ้มูลใดท่ี
ตอ้งแกไ้ขหรือขอขอ้มูลเพิ่มเติม 

3) ในกรณีท่ีผลพิจารณา “ไม่อนุมติั” ตอ้งแจง้เหตุผลของการไม่อนุมติัและมีขอ้ความดงัน้ี “ท่าน
สามารถร้องขอเพื่อทราบเหตุผลและรายละเอียดในการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ  โดย
แจง้ความจ านงและเหตุผลในการร้องขอต่อประธานฯ เป็นลายลกัษณ์อกัษร” 

 
5.6   กำรเกบ็เอกสำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรวจัิย 
 เจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ เก็บเอกสารรายงานความกา้วหนา้โครงการวจิยัท่ีผา่นการพิจารณา โดย

คณะอนุกรรมการฯ และส าเนาบนัทึกการแจง้ผลการพิจารณา โดยเก็บไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของโครงการวิจยันั้นๆ   
 
6. ค ำนิยำม 
  กำรพจิำรณำรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำรวจัิย  หมายถึง  การพิจารณาความครบถว้นของการรายงาน
ความกา้วหนา้ของโครงการวิจยั ตามระยะเวลาท่ีมติท่ีประชุมก าหนด 
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7.  ภำคผนวก    

7.1 แบบเอกสารท่ี SF 13_1  แบบรายงานความกา้วหนา้โครงการวิจยั  
7.2 แบบเอกสารท่ี SF 13_2  แบบประเมินรายงานความกา้วหนา้ของโครงการวิจยั/หรือขอต่ออายุ 

                                                                                  หนงัสือรับรองฯ 
7.3 แบบเอกสารท่ี SF 21_2  แบบประเมินการไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนด  
7.4 แบบเอกสารท่ี SF 28_3  บนัทึกขอ้ความเร่ือง ขอส่งรายงานความกา้วหนา้ / ขอต่ออาย ุ

      โครงการวจิยั 
 

8.  เอกสำรอ้ำงองิ  
8.1 ICH Harmonised Guideline Integrated Addendum to ICH E6 (R1): Guideline for Good Clinical  

Practice E6 (R2), 2015. 
8.2 World Medical Association Declaration of Helsinki Ethical Principles for Medical Research  

Involving Human Subjects, 2013 
8.3 ชมรมจริยธรรมการท าวิจยัในคนในประเทศไทย (2551). แนวทางจริยธรรมการท าวจิยัในคนในประเทศไทย 

พ.ศ. 2550. กรุงเทพฯ : โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
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สรุปกำรจัดท ำวธีิด ำเนินกำรมำตรฐำน 

 
 ฉบับที ่1 
เตรียมโดย คณะอนุกรรมการสร้างวธีิด าเนินการมาตรฐาน 
วนัท่ี  1 มีนาคม  2561 – 30 เมษายน 2561 
ทบทวนโดย  คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน  

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ชุดท่ี 2 สาขาสังคมศาสตร์ 
วนัท่ีทบทวน 1 พฤษภาคม 2561  –  30 มิถุนายน 2561 
อนุมติัโดย รองศาสตราจารย ์เกศินี  วฑูิรชาติ 
ต าแหน่ง อธิการบดีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
วนัท่ีอนุมติั   
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1. วตัถุประสงค์ 

1.1 เพื่อเป็นแนวทางส าหรับคณะอนุกรรมการฯ ในการด าเนินการยุติโครงการวจิยัก่อนก าหนด 
1.2 การยติุโครงการวจิยัก่อนก าหนด  จะกระท าโดยมติของท่ีประชุมคณะอนุกรรมการฯ 

 
2. ขอบเขต 

 วธีิด าเนินการมาตรฐานครอบคลุมโครงการวจิยัท่ีไดรั้บพิจารณาอนุมติัจากคณะอนุกรรมการฯแต่
คณะอนุกรรมการฯ มีมติใหยุ้ติโครงการก่อนก าหนด 

 
3. ควำมรับผดิชอบ 

 คณะอนุกรรมการฯ มีอ านาจอนุมติัให้ยุติโครงการวิจยัก่อนก าหนด  โดยผูใ้ห้ทุนวิจยั (Sponsor)  หรือ
เม่ือมีขอ้มูลท่ีระบุหรือสงสัยวา่การด าเนินโครงการวิจยัต่อไป อาจก่อให้เกิดปัญหาในเร่ืองความปลอดภยัหรือ
ประโยชน์ของอาสาสมคัรท่ีเขา้ร่วมโครงการวจิยั  

 
4. แผนภูมิข้ันตอน 

ขั้นตอน กำรด ำเนินกำร ผู้รับผดิชอบ 
1   

2   

3   

4   

 
 
 
 
 
 

การทบทวนและพิจารณา ประธานฯ/อนุกรรมการฯ 

การไดรั้บค าแนะน าใหย้ติุโครงการวจิยัก่อนก าหนด เลขานุการฯ 

การเก็บเอกสาร เจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ 

การแจง้ผูว้ิจยั ประธานฯ/เลขานุการฯ 



 

 

คณะอนุกรรมกำรจริยธรรมกำรวจัิยในคน  
มหำวทิยำลัยธรรมศำสตร์  ชุดที ่2  สำขำสังคมศำสตร์ 

บทที ่ STU 15 
เร่ิมใช้ 

1 กนัยำยน 2561 
กำรพจิำรณำรำยงำนกำรยุติโครงกำรวจัิยก่อนก ำหนด 

(Review of study termination) 
 

หนา้ 113 จาก 205 

 
 
 
 
 

5. หลกักำรปฏิบัติ 
5.1 เง่ือนไขของกำรยุติโครงกำรวจัิย 

5.1.1 เม่ือไดรั้บค าแนะน าให้ยติุโครงการวจิยัจากมติของท่ีประชุมคณะอนุกรรมการฯ หรือจากผูใ้หทุ้นวจิยั 
(Sponsor) หรือ  

5.1.2 เม่ือคณะอนุกรรมการฯ สงสัยหรือมีขอ้มูลท่ีระบุวา่การด าเนินโครงการวิจยันั้นๆ ต่อไป อาจก่อให ้
เกิดปัญหาในเร่ืองความปลอดภยัหรือประโยชน์ของอาสาสมคัรท่ีเขา้ร่วมโครงการวิจยั หรือ 

5.1.3 เม่ือผูว้ิจยัประสงคท่ี์จะขอยติุโครงการวจิยั 
5.2 ทบทวนและพจิำรณำ 

5.2.1 ผูว้จิยัส่งรายงานเพื่อยติุโครงการวจิยัก่อนก าหนดโดยแนบบนัทึกขอ้ความ (แบบเอกสารท่ี SF 28_4) 
และแบบรายงานเพื่อยุติโครงการวจิยัก่อนก าหนด (แบบเอกสารท่ี SF 14_1) ใหแ้ก่ เลขานุการฯ 
ทบทวนและพิจารณา 

5.2.2 เลขานุการ/ผูช่้วยเลขานุการฯ ประเมินรายงานเพื่อยติุโครงการวจิยัก่อนก าหนด (แบบเอกสารท่ี SF 
14_2) และแจง้ใหป้ระธานฯ ทราบ 

5.2.3 ประธานฯ ทบทวนรายงานเพื่อยติุโครงการวิจยัก่อนก าหนด  
5.2.4 ในบางกรณีประธานฯ  อาจเรียก คณะอนุกรรมการฯ ประชุมกรณีพิเศษ (Extra  meeting) เพื่อแจง้

และพิจารณาเร่ืองการยติุโครงการวจิยัก่อนก าหนด 
5.2.5 การพิจารณารายงานการยติุโครงการวจิยัก่อนก าหนด ตอ้งกระท าในท่ีประชุมคณะอนุกรรมการฯ 

และผลการพิจารณาตอ้งบนัทึกไวใ้นรายงานการประชุม 
5.2.6 เจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ เตรียมบนัทึกอนุมติัการยติุโครงการวิจยัก่อนก าหนด 
5.2.7 ประธานฯ หรือเลขานุการฯ  ลงนาม และลงวนัท่ีในบนัทึกรับทราบการยติุโครงการวจิยั 

ก่อนก าหนด 
 

5.3 กำรแจ้งผู้วจัิย 
5.3.1 เลขานุการ/ผูช่้วยเลขานุการฯ ประสานกับผูว้ิจยั และส่งแบบรายงานเพื่อยุติโครงการวิจยัก่อน
ก าหนด (แบบเอกสารท่ี SF 14_1) ใหแ้ก่ผูว้จิยัเพื่อส่งใหค้ณะอนุกรรมการฯ พิจารณา 
5.3.2 เจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ  จดัท าบนัทึกรับทราบการยุติโครงการวจิยัก่อนก าหนดท่ีลงนามโดยประธานฯ
หรือเลขานุการฯแจง้ใหแ้ก่ผูว้จิยั 
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5.4 กำรเกบ็เอกสำร 

 เก็บรายงานเพื่อยติุโครงการวิจยัและรายงานความกา้วหนา้ของการวิจยั  ไวก้บัโครงร่างการวจิยัลง
บนัทึกการยติุโครงการวจิยัก่อนก าหนด ในระบบโปรแกรมฐานขอ้มูลจริยธรรมการวจิยั ฯ  

6. ค ำนิยำม  
 - 

7. ภำคผนวก 
 7.1 แบบเอกสารท่ี  SF 14_1 แบบรายงานเพื่อยติุโครงการวจิยัก่อนก าหนด  
 7.2 แบบเอกสารท่ี  SF 14_2 แบบประเมินรายงานท่ีขอยติุโครงการวจิยัก่อนก าหนด  
 7.3 แบบเอกสารท่ี  SF 28_4 บนัทึกขอ้ความเร่ือง ขอส่งรายงานเพื่อยติุโครงการวจิยัก่อนก าหนด 

 
8. เอกสำรอ้ำงองิ 

8.1 ICH Harmonised Guideline Integrated Addendum to ICH E6 (R1) :  Guideline for Good Clinical 
                    Practice E6 (R2), 2015. 

8.2 World Medical Association Declaration of Helsinki Ethical Principles for Medical Research 
        Involving Human Subjects 2013 
8.3 ชมรมจริยธรรมการท าวิจยัในคนในประเทศไทย (2551). แนวทางจริยธรรมการท าวิจยัในคนใน  
       ประเทศไทย พ.ศ. 2550. กรุงเทพฯ: โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
8.4 National Policy and Guideline for Human Research 2015. National Research Council of Thailand. 
8.5 WHO.  Standard and Operational Guidance for Ethics Review of Health-related Research with 
       Human Participants, 2011 
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สรุปกำรจัดท ำวธีิด ำเนินกำรมำตรฐำน 

 
 ฉบับที ่1 
เตรียมโดย คณะอนุกรรมการสร้างวธีิด าเนินการมาตรฐาน 
วนัท่ี  1 มีนาคม  2561 – 30 เมษายน 2561 
ทบทวนโดย  คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน  

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ชุดท่ี 2 สาขาสังคมศาสตร์ 
วนัท่ีทบทวน 1 พฤษภาคม 2561  –  30 มิถุนายน 2561 
อนุมติัโดย รองศาสตราจารย ์เกศินี  วฑูิรชาติ 
ต าแหน่ง อธิการบดีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
วนัท่ีอนุมติั   
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1. วตัถุประสงค์ 
 เพื่อเป็นแนวทางในการทบทวนรายงานการสรุปผลการวิจยัของโครงการวิจยัท่ีไดรั้บการพิจารณาอนุมติั
จากคณะอนุกรรมการฯ 

 
2. ขอบเขต 

 วธีิการด าเนินการมาตรฐานครอบคลุมการทบทวนรายงานสรุปผลการวจิยั  ซ่ึงเป็นขอ้ก าหนดส าหรับ
ผูว้จิยัท่ีตอ้งส่งใหค้ณะอนุกรรมการฯ เม่ือส้ินสุดโครงการวจิยั 

 
3. ควำมรับผดิชอบ 

 3.1 ผูว้จิยัมีหนา้ท่ีส่งรายงานผลการวจิยัใหค้ณะอนุกรรมการฯ ในแบบรายงานสรุปผลการวจิยัพร้อม
บนัทึกขอ้ความ (แบบเอกสารท่ี SF 28_5) และ (แบบเอกสารท่ี SF15_1) เม่ือส้ินสุดโครงการวิจยั 
 3.2 คณะอนุกรรมการฯ/ผูท้บทวน (Primary reviewer) มีหนา้ท่ีพิจารณารายงานสรุปผลการวจิยั 

 
4. แผนภูมิข้ันตอน 

ขั้นตอน กำรด ำเนินกำร ผู้รับผดิชอบ 
1   

2   

3   

4   

 
 
 
 
 
 

การพิจารณารายงานสรุปผลการวจิยั ผูท้บทวน (Primary reviewer)/เลขานุการฯ 

การรับรายงานสรุปผลการวจิยั เจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ 

การเก็บเอกสารรายงานสรุปผลการวจิยั เจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ 

การแจง้ผลการพิจารณารายงานสรุปผลการวจิยั เลขานุการฯ 



 

 

คณะอนุกรรมกำรจริยธรรมกำรวจัิยในคน  
มหำวทิยำลัยธรรมศำสตร์  ชุดที ่2  สำขำสังคมศำสตร์ 

บทที ่ STU 16 
เร่ิมใช้ 

1 กนัยำยน 2561 
กำรพจิำรณำรำยงำนสรุปผลกำรวจัิย 

(Review  of  final  report) 
 

หนา้ 118 จาก 205 

 
 
 
 

 
5. หลกักำรปฏิบัติ 

5.1 กำรรับรำยงำนสรุปผลกำรวจัิย 
5.1.1 เจา้หนา้ท่ีส านกังาน ฯ  รับแบบรายงานการสรุปผลการวจิยั (แบบเอกสารท่ี SF 15_1) 

       และบนัทึกขอ้ความเร่ือง ขอส่งรายงานสรุปผลการวจิยั (แบบเอกสารท่ี SF 28_5) 
5.1.2 เลขานุการฯแต่งตั้งผูท้บทวนท่านเดิม (Primary reviewer) เป็นผูอ่้านทบทวนสรุปผลการวจิยั  
5.1.3 เลขานุการฯ /เจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ รวบรวมผลการพิจารณารายงานการสรุปผลการวจิยั บรรจุ 

      เขา้วาระการประชุมคณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณา 
5.2 กำรพจิำรณำรำยงำนสรุปผลกำรวจัิย 

5.2.1 ผูท้บทวน ฯ(Primary reviewer) /เลขานุการฯใหค้วามเห็นในแบบประเมินรายงานสรุป 
ผลการวจิยั (แบบเอกสารท่ี SF 15_2) และน าเสนอรายงานการ สรุปผลการวจิยั ในท่ีประชุม
คณะอนุกรรมการฯ 

5.2.2 อนุกรรมการฯ พิจารณารายงานการสรุปผลการวิจยั ในท่ีประชุมคณะอนุกรรมการ 
5.2.3 อนุกรรมการฯ ลงมติ “รับทราบ” การส้ินสุดการวจิยัและรายงานสรุปผลการวจิยั หรือ มีมติ  

     “ขอใหผู้ว้จิยัเพิ่มเติมขอ้มูล” 
5.3 กำรแจ้งผลกำรพจิำรณำรำยงำนสรุปผลกำรวจัิย 

5.3.1    กรณีมติ รับทราบ 
 เจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ จดัส่งบนัทึกรับทราบการส้ินสุดการวิจยัและรายงานสรุปผลการวิจยั ใน
บันทึกต้องระบุข้อความ เอกสารโครงการวิจัยจะถูกท าลายเม่ือครบก าหนด 3 ปี  นับตั้ งแต่ว ัน ท่ี
คณะอนุกรรมการฯ พิจารณา และมีมติ “รับทราบ” ลงนามโดยประธานฯ หรือเลขานุการฯ ใหแ้ก่ผูว้จิยั 

5.3.2    กรณีมติขอใหผู้ว้ิจยัเพิ่มเติมขอ้มูล   
 เจ้าหน้าท่ีส านักงานฯ ให้จัดท าบันทึกถึงผูว้ิจ ัย โดยก าหนดให้ส่งรายงานสรุปผลการวิจัย  
(Final report ) ท่ีมีขอ้มูลเพิ่มเติมแลว้มาภายใน  7 วนัปฏิทิน  ถา้ผูว้ิจยัไม่ส่งขอ้มูลมาตามท่ีคณะอนุกรรมการฯ
มีมติใหเ้ลขานุการฯ เสนอท่ีประชุมพิจารณา 

 
 
 
 
 



 

 

คณะอนุกรรมกำรจริยธรรมกำรวจัิยในคน  
มหำวทิยำลัยธรรมศำสตร์  ชุดที ่2  สำขำสังคมศำสตร์ 

บทที ่ STU 16 
เร่ิมใช้ 

1 กนัยำยน 2561 
กำรพจิำรณำรำยงำนสรุปผลกำรวจัิย 

(Review  of  final  report) 
 

หนา้ 119 จาก 205 

 
 
 
 
 

5.4 กำรเกบ็เอกสำรรำยงำนสรุปผลกำรวจัิย 
5.4.1 เจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ จดัเก็บรายงานสรุปผลการวจิยัไวก้บัโครงการวจิยั  และบนัทึกในโปรแกรม

ฐานขอ้มูลจริยธรรมการวจิยั 
5.4.2 โครงการวิจยัท่ีคณะอนุกรรมการฯ มีมติ “รับทราบ” จดัเก็บไวใ้นหมวดหมู่โครงการวจิยัท่ีไม่ไดด้ าเนินการ

วิจัยแล้ว (Inactive file) และจะถูกท าลายเม่ือครบก าหนด 3 ปี  นับตั้ งแต่ว ันท่ีคณะอนุกรรมการฯ  
มีมติ “รับทราบ” 

6. ค ำนิยำม 
 โครงกำรวจัิยทีไ่ม่ได้ด ำเนินกำรวจัิยแล้ว (Inactive File)  หมายถึง โครงการท่ีมีลกัษณะขอ้ใดขอ้หน่ึง 
ดงัต่อไปน้ี  
 1) โครงร่างการวิจยัท่ีอยูร่ะหวา่งการพิจารณา และผูว้จิยัหรือผูใ้หทุ้น (Sponsor) ขอถอนโครงร่าง 

     การวจิยัออกจากการพิจารณา 
    2) โครงการวิจยัท่ีด าเนินการวจิยัเสร็จส้ิน 
    3) โครงการวิจยัท่ีหนงัสือรับรองหมดอายแุละผูว้จิยัไม่มีการติดต่อกลบัอยา่งนอ้ย 1 ปีนบัจากวนั 
                                 หมดอายขุองหนงัสือรับรอง 
  4) โครงการวิจยัท่ีถูกระงบัการด าเนินการวจิยัชัว่คราว  (Suspension) จนหนงัสือรับรองหมดอายุ 
                                และผูว้จิยัไม่มีการติดต่อกลบัอยา่งนอ้ย 1 ปี นบัจากวนัหมดอายขุองหนงัสือรับรอง 
  5) โครงการวิจยัท่ียติุก่อนก าหนด (Study termination) 

7. ภำคผนวก 
     7.1 แบบเอกสารท่ี  SF 15_1 แบบรายงานสรุปผลการวจิยั  
     7.2 แบบเอกสารท่ี SF 15_2 แบบประเมินรายงานสรุปผลการวจิยั 

   7.3 แบบเอกสารท่ี  SF 28_5 บนัทึกขอ้ความเร่ือง ขอส่งรายงานสรุปผลการวจิยั 

8. เอกสำรอ้ำงองิ  
      ICH Harmonised Guideline Integrated Addendum to ICH E6 (R1): Guideline for Good Clinical Practice     
      E6 (R2), 2015. 
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1. วตัถุประสงค์ 
1.1 เพื่อเป็นมาตรฐานในการด าเนินการในการประชุมกรณีพิเศษ 
1.2 เพื่อเป็นมาตรฐานในการทบทวน พิจารณา และลงมติ ในเร่ืองต่างๆ ของการประชุมกรณีพิเศษ 

 
2. ขอบเขต 

 วธีิด าเนินการตามมาตรฐานครอบคลุมการประชุมกรณีพิเศษ  ส าหรับเร่ืองต่างๆ ท่ีตอ้งการพิจารณา 
โดยคณะอนุกรรมการฯ นอกเหนือจากการประชุมตามก าหนดปกติ 

 
3. ควำมรับผดิชอบ 

3.1 ประธานฯ เป็นผูเ้รียกประชุมกรณีพิเศษ   
3.2 เลขานุการฯ สรุปประเด็นท่ีเสนอในท่ีประชุมพิจารณาและบรรจุวาระประชุม 

 
4. แผนภูมิข้ันตอน  

ขั้นตอน กำรด ำเนินกำร ผู้รับผดิชอบ 
1   

2   

3   

4   

 
 
 
 
 
 
 

สรุปประเด็นและบรรจุเขา้วาระพิจารณา เลขานุการฯ 

การพิจารณาเรียกประชุมคณะอนุกรรมการฯกรณีพิเศษ ประธานฯ 

ผลการประชุมคณะอนุกรรมการฯกรณีพิเศษ ประธานฯ/เลขานุการฯ 

การประชุมคณะอนุกรรมการฯกรณีพิเศษ คณะอนุกรรมการฯ 
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5. หลกักำรปฏิบัติ 
5.1 กำรพจิำรณำเรียกประชุมคณะอนุกรรมกำรฯ กรณพีิเศษ 

5.1.1 การประชุมกรณีพิเศษจะกระท าในกรณีใดกรณีหน่ึง  ดงัต่อไปน้ี ไดแ้ก่ 
1.) มีการตายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยัของอาสาสมคัรท่ีเขา้ร่วมโครงการวิจยัท่ีคณะอนุกรรมการฯ 

รับผดิชอบ 
2.) มีการฟ้องร้องจากอาสาสมคัรท่ีเขา้ร่วมโครงการวจิยัท่ีคณะอนุกรรมการฯ รับผดิชอบ 
3.) มีเหตุการณ์ไม่พึงประสงคช์นิดร้ายแรงและไม่คาดคิด (Serious Unexpected Serious Adverse 

Reaction: SUSARs)  
4.) มีเหตุการณ์ท่ีตอ้งการการพิจารณาเร่งด่วน  เน่ืองจากอาจมีผลกระทบต่อชุมชนหรือเศรษฐกิจ 

   ของประเทศหรือช่ือเสียงสถาบนั 
5.)  เร่ืองอ่ืนๆ ท่ีประธานฯ  เห็นควรท่ีจะประชุมกรณีพิเศษ 

5.1.2 เลขานุการฯ แจง้ใหอ้นุกรรมการฯ ทราบถึงการเรียกประชุมในกรณีพิเศษ 
5.1.3 เลขานุการฯ/เจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ จดัส่งส าเนาเอกสารท่ีจะน าเขา้พิจารณาใหค้ณะอนุกรรมการฯ  

  ท่ีเขา้ร่วมประชุม  
 

5.2  กำรประชุมคณะอนุกรรมกำรฯ กรณพีเิศษ 
  5.2.1 การประชุมกรณีพิเศษตอ้งประกอบดว้ยองคป์ระชุมเช่นเดียวกบัการประชุมคณะอนุกรรมการฯ 

                ตามวาระปกติ 
5.2.2 การประชุมกรณีพิเศษ ปฏิบติัตามวธีิด าเนินการมาตรฐานในเร่ืองต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
5.3  ผลกำรประชุมคณะอนุกรรมกำรฯ กรณพีเิศษ 

  การประชุมกรณีพิเศษ ปฏิบติัตามวธีิด าเนินการมาตรฐานในเร่ืองต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
6. ค ำนิยำม  

6.1  กำรประชุมกรณพีเิศษ (Extra meeting)  หมายถึง การประชุมคณะอนุกรรมการฯ นอกเหนือจากการ
ประชุมตามก าหนดปกติขั้นตอนและหลกัการปฏิบติัจะเป็นไปตามแนวทางท่ีวางไวใ้นวธีิด าเนินการมาตรฐาน 
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6.2  เหตุกำรณ์ไม่พงึประสงค์ชนิดร้ำยแรง ( Serious Adverse Event: SAE) หมายถึง เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์

ใดๆ  ท่ีเกิดข้ึน ขอ้หน่ึงขอ้ใดดงัต่อไปน้ี 
6.2.1 เสียชีวติ 
6.2.2 เป็นอนัตรายคุกคามต่อชีวติ 
6.2.3 ตอ้งพกัรักษาตวัในโรงพยาบาลหรือรักษาตวัในโรงพยาบาลนานข้ึน 
6.2.4 เกิดความพิการ/ทุพลภาพท่ีส าคญัอยา่งถาวร 
6.2.5 เกิดความพิการ/ความผดิปกติแต่ก าเนิด 
6.2.6 กระทบต่อศกัด์ิศรีความเป็นคน  คุณค่าของความเป็นคน  การตีตรา (Stigmatization) การเลือก

ปฏิบติั (Discrimination) 
6.2.7 เกิดความเสียหายต่อช่ือเสียง ทรัพยสิ์น หรือสิทธ์ิอ่ืนใด หรืออาจท าใหถู้กด าเนินคดีตาม

กฏหมาย หรือสูญเสียหนา้ท่ีการงาน 
7. ภำคผนวก 

-  

8.  เอกสำรอ้ำงองิ  
8.1 ICH Harmonised Guideline Integrated Addendum to ICH E6 (R1): Guideline for Good Clinical Practice E6 

(R2), 2015. 
8.2 World Medical Association Declaration of Helsinki Ethical Principles for Medical Research Involving 

Human Subjects 2013 
8.3 ชมรมจริยธรรมการท าวิจยัในคนในประเทศไทย (2551). แนวทางจริยธรรมการท าวิจยัในคนในประเทศไทย 

พ.ศ. 2550. กรุงเทพฯ: โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
8.4 National Policy and Guideline for Human Research 2015. National Research Council of Thailand. 
8.5 WHO.  Standard and Operational Guidance for Ethics Review of Health-related Research with Human 

Participants, 2011 
8.6 International Ethical Guidelines for Biomedical Research Involving Human Subjects, 2002 
8.7 The Belmont Report Ethical Principles and Guidelines for the Protection of Human Subjects of Research 
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วนัท่ีทบทวน 1 พฤษภาคม 2561  –  30 มิถุนายน 2561 
อนุมติัโดย รองศาสตราจารย ์เกศินี  วฑูิรชาติ 
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1. วตัถุประสงค์ 
 เพื่อเป็นมาตรฐานในการจดัการกบัการร้องเรียน/ขอ้สงสัย /ขอ้เรียกร้องท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการวิจยั ของ 
อาสาสมคัร ผูป้กครอง ผูแ้ทนโดยชอบธรรม ผูมี้อ  านาจกระท าแทนผูเ้ขา้ร่วมในโครงการวิจยัหรือบุคลากร/
องคก์ร/ชุมชนท่ีอาจจะไดรั้บผลกระทบจากการวิจยั เน่ืองจากคณะอนุกรรมการฯ มีหนา้ท่ีในการพิทกัษซ่ึ์งสิทธิ 
ความปลอดภยั และความเป็นอยู่ท่ีดีของอาสาสมคัรท่ีเขา้ร่วมโครงการวิจยั ซ่ึงได้รับการพิจารณาอนุมติัจาก
คณะอนุกรรมการฯ  
 

2. ขอบเขต 
 วธีิด าเนินการมาตรฐานครอบคลุมการจดัการกบัการร้องเรียน/ขอ้สงสัย /ขอ้เรียกร้องท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
โครงการวจิยั อนัเก่ียวขอ้งกบัสิทธิ ความปลอดภยั และคุณภาพชีวิตท่ีดีของอาสาสมคัรท่ีเขา้ร่วมใน 
โครงการวจิยัซ่ึงไดรั้บการพิจารณาอนุมติัจากคณะอนุกรรมการฯ  ตั้งแต่การรับเร่ือง / ขอ้สงสัย การรวบรวม

 ขอ้เทจ็จริง เพื่อน าเสนอท่ีประชุมคณะอนุกรรมการฯเพื่อพิจารณา 
 

3. ควำมรับผดิชอบ 
 เลขานุการอนุกรรมการฯ รับเร่ืองร้องเรียน และรวบรวมขอ้เทจ็จริง เพื่อเสนอท่ีประชุมคณะอนุกรรมการฯ
เพื่อพิจารณา และเจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ  มีหนา้ท่ีในการตอบสนองต่อการร้องเรียน/ขอ้สงสัย/ ขอ้เรียกร้องท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสิทธิ  ความปลอดภยั และคุณภาพชีวติท่ีดีของอาสาสมคัรท่ีเขา้ร่วมในโครงการวจิยัซ่ึงไดรั้บการ
พิจารณาอนุมติัจากคณะอนุกรรมการฯ 

 
4. แผนภูมิข้ันตอน 

ขั้นตอน กำรด ำเนินกำร ผู้รับผดิชอบ 
1   

2   

3   

 
 

การตอบสนอง ประธานฯ และ/หรือคณะอนุกรรมการฯ 

ไดรั้บการร้องเรียนและรวบรวมขอ้เทจ็จริง เลขานุการฯ 

ประธานฯ 

การเก็บเอกสาร เจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ 

คณะอนุกรรมการฯ 
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5. หลกักำรปฏิบัติ 
 5.1 รับกำรร้องเรียน 
  5.1.1 เม่ือไดรั้บการร้องเรียน/ขอ้สงสัย /ขอ้เรียกร้องจากอาสาสมคัร ผูป้กครอง ผูแ้ทนโดยชอบธรรม หรือ 

ผูมี้อ านาจกระท าแทนอาสาสมคัรท่ีเข้าร่วมในโครงการวิจยั หรือบุคคล/องค์กร/ชุมชนท่ีอาจจะได้รับ
ผลกระทบจากการวิจยั ให้เลขานุการฯ บนัทึกการร้องเรียนการร้องเรียน/ขอ้สงสัย/ขอ้เรียกร้องลงในแบบ
บนัทึก (แบบเอกสารท่ี SF 16) พร้อมแนบตน้เร่ืองการร้องเรียน  

5.1.2 ช่องทางการร้องเรียน ไดแ้ก่ การร้องเรียนทางจดหมาย โทรศพัท ์ทางจดหมายอิเลคทรอนิกส์ 
5.1.3 เลขานุการฯ น าบนัทึกการร้องเรียน (แบบเอกสารท่ี SF16) พร้อมเอกสารตน้เร่ือง เสนอต่อประธานฯ 

    5.2 กำรตอบสนอง 
5.2.1 กรณีขอ้สงสัย ประธานฯ/เลขานุการ/ผูช่้วยเลขานุการฯ อาจตอบสนองโดยแจง้ขอ้สงสัยและการด าเนินการ

ให้ผูว้ิจยัเพื่อรับทราบและ/หรือช้ีแจงขอ้มูลเพิ่มเติม และ/หรือน าเขา้ท่ีประชุมอนุกรรมการฯ เพื่ออภิปราย
และหาขอ้สรุปส าหรับการตอบสนองต่อไป 

5.2.2 กรณีขอ้เรียกร้อง ประธานฯ/เลขานุการ/ผูช่้วยเลขานุการฯ อาจตอบสนองโดยการแจง้ขอ้เรียกร้องและให้
ผูว้ิจยัเพื่อรับทราบและช้ีแจงขอ้มูลเพิ่มเติม และน าเขา้ท่ีประชุมอนุกรรมการฯ เพื่ออภิปรายและหาขอ้สรุป
ส าหรับการตอบสนองต่อไป 

5.2.3 กรณีท่ีขอ้ร้องเรียน  
5.2.3.1 ขอ้ร้องเรียนไม่รุนแรง ประธานฯ/เลขานุการ/ผูช่้วยเลขานุการฯ อาจตอบสนองโดยการให้ค  าแนะน า

แก่ผูร้้องเรียน และแจง้ขอ้ร้องเรียนให้ผูว้ิจยัเพื่อรับทราบและช้ีแจงขอ้มูลเพิ่มเติม และ/หรือน าเขา้ท่ี
ประชุมอนุกรรมการฯ โดยเร่งด่วน เพื่ออภิปรายและหาขอ้สรุปส าหรับการตอบสนองต่อไป 

5.2.3.2 ขอ้ร้องเรียนรุนแรง มีผลกระทบต่ออาสาสมคัรท่ีเขา้ร่วมโครงการวิจยั หรือบุคคล/องคก์ร/ชมรมท่ี
อาจได้รับผลกระทบจากการวิจัย ได้แก่  ตาย (Dead) รุนแรงและอาจท าให้ ถึงเสียชีวิต (Life 
threatening) ต้องรักษาในโรงพยาบาล (Hospitalization / Prolonged  hospitalization) พิการหรือ
ทุพพลภาพ (Persistent or Significant disability / Incapacity) ทารกพิการแต่ก าเนิด (Congenital  
anomaly / Birth  defect) โดยประธานฯ/เลขานุการฯ/ผูช่้วยเลขานุการฯ แจง้ข้อร้องเรียนให้ผูว้ิจยั
ทราบ  และน าเขา้ท่ีประชุมอนุกรรมการฯ โดยเร่งด่วน)  เพื่ออภิปรายและหาขอ้สรุปส าหรับการ
ตอบสนองต่อไปไดแ้ก่ ตรวจเยีย่ม หรือ รายงานใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบ เป็นตน้ 

5.2.4 เกณฑก์ารตรวจเยีย่มเพื่อก ากบัดูแลการวจิยัเป็นไปตาม (บทท่ี STU 21) 
5.2.5 เจา้หนา้ท่ีส านกังาน บนัทึกขอ้เทจ็จริง การตอบสนอง และการติดตามผลในแบบบนัทึกการร้องเรียน 
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 5.3 กำรเกบ็เอกสำร 

5.3.1 เจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ จดัเก็บบนัทึกการร้องเรียนในแฟ้ม “การร้องเรียน” 
5.3.2 เจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ เก็บส าเนาบนัทึกการร้องเรียน รวมไวก้บัโครงร่างการวิจยั 
 

6. ค ำนิยำม 
 ข้อร้องเรียนที่เกีย่วข้องกบักำรวจัิย หมายถึง  ขอ้ร้องเรียน/ขอ้สงสัย/ขอ้เรียกร้อง  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวจิยั 
ของอาสาสมคัร ผูป้กครอง ผูแ้ทนโดยชอบธรรม หรือ ผูมี้อ านาจกระท าแทนอาสาสมคัรท่ีเขา้ร่วมใน
โครงการวจิยั หรือบุคคล/องคก์ร/ชุมชนท่ีอาจจะไดรั้บผลกระทบจากการวจิยั 
 

7. ภำคผนวก 
     แบบเอกสารท่ี SF 16  แบบบนัทึกการร้องเรียน ขอ้สงสัย หรือขอ้เรียกร้อง 
 

8. เอกสำรอ้ำงองิ  
8.1 ICH Harmonised Guideline Integrated Addendum to ICH E6 (R1): Guideline for Good Clinical Practice E6 

(R2), 2015. 
8.2 World Medical Association Declaration of Helsinki Ethical Principles for Medical Research Involving 

Human Subjects 2013 
8.3 ชมรมจริยธรรมการท าวิจยัในคนในประเทศไทย (2551). แนวทางจริยธรรมการท าวิจยัในคนในประเทศไทย 

พ.ศ. 2550. กรุงเทพฯ: โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
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สรุปกำรจัดท ำวธีิด ำเนินกำรมำตรฐำน 
 

 ฉบับที ่1 
เตรียมโดย คณะอนุกรรมการสร้างวธีิด าเนินการมาตรฐาน 
วนัท่ี  1 มีนาคม  2561 – 30 เมษายน 2561 
ทบทวนโดย  คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน  

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ชุดท่ี 2 สาขาสังคมศาสตร์ 
วนัท่ีทบทวน 1 พฤษภาคม 2561  –  30 มิถุนายน 2561 
อนุมติัโดย รองศาสตราจารย ์เกศินี  วฑูิรชาติ 
ต าแหน่ง อธิการบดีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
วนัท่ีอนุมติั   
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1. วตัถุประสงค์ 

  เพื่อเป็นมาตรฐานในการพิจารณาและติดตามเหตุการณ์ไม่พึงประสงคท่ี์เกิดข้ึนในโครงการวจิยัท่ีไดรั้บ 
การพิจารณาอนุมติัโดยคณะอนุกรรมการฯ 

 
2. ขอบเขต 

2.1 กำรรำยงำนเหตุกำรณ์ไม่พงึประสงค์ในสถำบัน 
2.1.1 เหตุการณ์ไม่พึงประสงคใ์นสถาบนั 

2.1.1.1  แนวทางการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงคใ์นสถาบนัใหเ้ป็นไปตามภาคผนวกท่ี 7 
2.1.1.2  รูปแบบเอกสารรายงานเหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงค ์(Adverse event report form)  

(แบบเอกสารท่ี SF 18)  ท่ีกรอกเรียบร้อยแลว้พร้อมบนัทึกขอ้ความ (แบบเอกสารท่ี SF 28_6) 
2.2 กำรรำยงำนเหตุกำรณ์ไม่พงึประสงค์ที่ร้ำยแรงในสถำบัน 

2.2.1 เหตุการณ์ไม่พึงประสงคท่ี์ร้ายแรงในสถาบนัท่ีท าให้อาสาสมคัรเสียชีวติหรือเป็นอนัตรายคุกคามชีวติ
อาสาสมคัร 

2.2.1.1  ผูว้จิยัหลกัตอ้งรายงานต่อคณะอนุกรรมการฯ ทนัที ภายใน 24 ชัว่โมงหลงัจากผูว้จิยัหลกัทราบ
เหตุการณ์ 

2.2.1.2  รูปแบบเอกสารรายงานเป็น SAE report form (แบบเอกสารท่ี SF 19_1)  และบนัทึกขอ้ความ  
(แบบเอกสารท่ี  SF 28_6) ท่ีกรอกเรียบร้อยแลว้ 

2.2.2 เหตุการณ์ไม่พึงประสงคท่ี์ร้ายแรงในสถาบนัท่ีไม่ถึงกบัท าใหอ้าสาสมคัรเสียชีวติหรือเป็นอนัตรายคุกคาม
ชีวติอาสาสมคัร 

2.2.2.1  ผูว้จิยัหลกัตอ้งรายงานต่อคณะอนุกรรมการฯ ทนัทีภายใน 7 วนัปฏิทิน หลงัจากผูว้จิยัหลกัทราบ
เหตุการณ์ 

2.2.2.2   เอกสารรายงานเป็น SAE report form (แบบเอกสาร SF 19_1)  และบนัทึกขอ้ความ (แบบเอกสารท่ี  
SF 28_6)  ท่ีกรอกเรียบร้อยแลว้ 
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2.2.3 ในการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงคช์นิดร้ายแรงและไม่คาดคิด (Serious Unexpected Serious Adverse 
Reaction: SUSARs) ในสถาบนั 

2.2.3.1 SUSARs ในสถาบนัท่ีท าใหอ้าสาสมคัรเสียชีวติหรือเป็นอนัตรายคุกคามชีวติอาสาสมคัร 
1) ผูว้ิจยัตอ้งรายงานต่อคณะอนุกรรมการฯภายใน 7 วนัปฏิทิน หลงัจากผูว้จิยัทราบเหตุการณ์ กรณีท่ีไม่มี
ผูส้นบัสนุนทุนวจิยัใหใ้ชแ้บบรายงานเหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงคช์นิดร้ายแรง (แบบเอกสารท่ี SF 19_1) 

  2) หากรายงานเบ้ืองตน้ไม่สมบูรณ์ ผูว้จิยัตอ้งรายงานขอ้มูลจากการติดตามท่ีเก่ียวขอ้งและจดัท าให ้
  สมบูรณ์โดยเร็วท่ีสุดภายในอีก 7 วนัปฏิทินต่อคณะอนุกรรมการฯผูว้จิยัตอ้งรายงานขอ้มูลใหม่ท่ีส าคญั 
  ในรูปรายงานการติดตามผลต่อคณะอนุกรรมการฯ ภายใน 14 วนัปฏิทิน 
  2.2.3.2  SUSARS ในสถาบนัท่ีไม่ถึงกบัท าใหอ้าสาสมคัรเสียชีวติหรือเป็นอนัตรายคุกคามชีวติ

อาสาสมคัร  
 1) ผูว้จิยัตอ้งรายงานต่อคณะอนุกรรมการฯโดยเร็วโดยใช ้CIOMS form ภายใน 14 วนัปฏิทิน หลงัจาก

ผูว้จิยัทราบเหตุการณ์ 
 2) ขอ้มูลการติดตามผลเพิ่มเติมควรจดัส่งโดยเร็ว 

2.3 ในกำรรำยงำนเหตุกำรณ์ไม่พงึประสงค์ที่ร้ำยแรงนอกสถำบัน 
2.3.1 ผูส้นับสนุนทุนวิจยัต้องรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ท่ีร้ายแรงนอกสถาบันรวมทั้ ง SUSARs ต่อ 

          คณะอนุกรรมการฯ อย่างน้อยทุก 6 เดือนในแบบแสดงรายการ (ดูภาคผนวก 4) และแบบแสดงรายการ 
                       (Sponsor form) พร้อมกบัรายงานสรุปยอ่โดยช้ีประเด็นส าคญั 

2.3.2 ส าหรับเหตุการณ์ไม่พึงประสงคอ่ื์นท่ีอาจเพิ่มความเส่ียงต่ออาสาสมคัร ผูส้นบัสนุนทุนวิจยัตอ้งรายงานต่อ 
                       คณะอนุกรรมการฯ โดยเร็ว ทั้งน้ีภายในไม่เกิน 14 วนัปฏิทิน (ดูภาคผนวก 4) 

2.3.3 รายงานประเภทอ่ืนผูส้นบัสนุนทุนวจิยัตอ้งรายงานทุกปีหรือเป็นระยะหรือตามร้องขอ ในรูปแบบของการ  
                        สรุปหรือแสดงรายการ (ดูภาคผนวก 4) 
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3. ควำมรับผดิชอบ 

 คณะอนุกรรมการฯ แจง้ใหผู้ว้จิยัทราบถึง ขอ้ก าหนดในการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค ์
 3.1   กรณีโครงการวจิยัมีผูท้บทวนโครงร่างการวจิยั 

ประธานฯ/เลขานุการฯ มอบหมายใหผู้ท้บทวนท่ีเคยเป็นผูท้บทวนโครงร่างการวจิยั จ  านวน 1 ท่าน 
หรือผูท่ี้ประธานมอบหมาย เป็นผูท้บทวนรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงคท่ี์ร้ายแรงหรือ SUSARs 

3.2   กรณีโครงการวจิยัประเภทท่ีไดรั้บการพิจารณายกเวน้ (Exemption) 
ประธานฯ/เลขานุการฯ แต่งตั้งผูท้บทวนโครงร่างการวจิยั (Reviewer) เป็นผูท้บทวนรายงาน

เหตุการณ์ไม่พึงประสงคท่ี์ร้ายแรงหรือ SUSARs 
 

4. แผนภูมิข้ันตอน 
ขั้นตอน กำรด ำเนินกำร ผู้รับผดิชอบ 

1   

2   

3   

4   

5   

 
 
 
 
 
 
 

มอบหมายผูท้บทวนโครงการวจิยัท่านเดิม เพื่อพิจารณา
รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค ์ภายใน7 วนัปฏิทิน 

เลขานุการฯ 

รับรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงคจ์ากผูว้จิยั เจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ 

พจิารณารายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงคภ์ายใน 7 วนั
ปฏิทิน 

ผูท้บทวนโครงการวจิยั/คณะอนุกรรมการฯ 

แจง้ผลการพิจารณาแก่ผูว้ิจยั เลขานุการฯ 

การจดัเก็บเอกสาร เจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ 



 

 

คณะอนุกรรมกำรจริยธรรมกำรวจัิยในคน  
มหำวทิยำลัยธรรมศำสตร์  ชุดที ่2  สำขำสังคมศำสตร์ 

บทที ่ STU 19 
เร่ิมใช้ 

1 กนัยำยน 2561 
กำรพจิำรณำรำยงำนเหตุกำรณ์ไม่พงึประสงค์ 

(Review of adverse event reports) 
 

หนา้ 135 จาก 205 

 
 
 
 
 

5. หลกักำรปฏิบัติ  
 5.1  รับรำยงำนเหตุกำรณ์ไม่พงึประสงค์จำกผู้วจัิย (แบบเอกสำรที ่SF 17) 

 5.1.1  หลกัการคดัเลือกรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค ์เพื่อน าเสนอในท่ีประชุมคณะอนุกรรมการฯ ไดแ้ก่  
5.1.1.1 เหตุการณ์ไม่พึงประสงคช์นิดร้ายแรง ไดแ้ก่ อุบติัการณ์ท่ีท าให้เกิด การตาย รุนแรงและอาจท า

ให้เสียชีวิต ตอ้งรักษาในโรงพยาบาล ความพิการหรือทุพพลภาพ หรือ ทารกพิการแต่ก าเนิด ท่ี
อาจเก่ียวขอ้ง (Possibly  related) หรือ น่าจะเก่ียวขอ้ง (Probably related) หรือเก่ียวขอ้งแน่นอน 
(Definitely related)   หรือไม่ รู้ว่าเก่ียวข้องหรือไม่  (Unknown) กับการท าวิจัย  ตาย (dead) 
รุนแรงและอาจท าให้ถึงเสียชีวิต (Life threatening) ตอ้งรักษาในโรงพยาบาล (Hospitalization / 
Prolonged  hospitalization) พิการหรือทุพพลภาพ (Persistent or Significant disability / Incapacity) 
ทารกพิการแต่ก าเนิด (Congenital  anomaly / Birth  defect)  

5.1.1.2  เหตุการณ์ไม่พึงประสงค ์ท่ีไม่คาดคิดมาก่อน (Unexpected)  
5.1.1.3  เหตุการณ์ไม่พึงประสงคท่ี์เกิดข้ึนกบักลุ่มเปราะบาง 

 5.1.2  เลขานุการฯ พิจารณามอบหมายให้ผูท้บทวนโครงการวิจยั (Reviewer) ท่านเดิมเพื่อทบทวน รายงาน
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค ์และน าเสนอคณะอนุกรรมการฯภายในการประชุมคร้ังถดัไป 

 5.1.3  เหตุการณ์ไม่พึงประสงคอ่ื์นๆ  ใหเ้ลขานุการฯ เสนอประธานฯ เพื่อพิจารณา  
5.2  กำรมอบหมำยรำยงำนเหตุกำรณ์ไม่พงึประสงค์ให้ผู้ทบทวนโครงกำรวจัิย 

5.2.1  ผูท้บทวนโครงการวจิยัท่ีไดรั้บมอบหมายพิจารณารายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค ์ภายใน 7 วนั
ปฏิทิน เพื่อส่งความเห็นเสนอในท่ีประชุม ประธานฯ/เลขานุการ น าการอภิปรายเพื่อขอมติท่ีประชุม 
ในการสรุปผลการพิจารณา 

5.3  กำรพจิำรณำรำยงำนเหตุกำรณ์ไม่พงึประสงค์  
5.3.1   ผลการพิจารณารายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค ์อาจเป็นขอ้ใดขอ้หน่ึง ดงัต่อไปน้ี  
(แบบเอกสารท่ี SF19_2) 

5.3.1.1 รับทราบ 
5.3.1.2 ขอใหมี้การแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการวจิยั หรือ เอกสารการใหค้วามยนิยอมโดยไดรั้บขอ้มูล 
5.3.1.3 ขอขอ้มูลเพิ่มเติม 
5.3.1.4 ส่งคณะอนุกรรมการฯ ท่ีไดรั้บมอบหมายไปตรวจเยีย่ม  (Site monitoring visit)   
5.3.1.5 ระงบัโครงการวิจยัชัว่คราว (Suspension) หรือ ยติุโครงการวจิยัก่อนก าหนด 

(Termination) 
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 5.4  กำรแจ้งผลกำรพจิำรณำแก่ผู้วจัิย 

 เลขานุการฯ ส่งบนัทึกแจง้ผลการพิจารณาและวนัท่ีพิจารณาใหผู้ว้จิยัทราบภายหลงัจากท่ีประธานฯ ลงนาม 
 
 5.5  กำรจัดเกบ็เอกสำร   

 เจา้หนา้ท่ีส านกังานฯจดัเก็บส าเนาบนัทึกแจง้ผลการพิจารณา พร้อมเอกสารรายงานเหตุการณ์ไม่พึง
ประสงค ์เขา้แฟ้มโดยจดัเก็บไวก้บัแฟ้มโครงการวจิยั 

 
6. ค ำนิยำม 

6.1  เหตุกำรณ์ไม่พงึประสงค์ชนิดร้ำยแรง  หมายถึง  เหตุการณ์ไม่พึงประสงคใ์ดๆ ท่ีเกิดข้ึน ในขอ้หน่ึงขอ้ใด
ต่อไปน้ี 

6.1.1 เสียชีวติ 
6.1.2 เป็นอนัตรายคุกคามต่อชีวติ 
6.1.3 ตอ้งพกัรักษาตวัในโรงพยาบาลหรือรักษาตวัในโรงพยาบาลนานข้ึน 
6.1.4 เกิดความพิการ/ทุพลภาพท่ีส าคญัอยา่งถาวร 
6.1.5 เกิดความพิการ/ความผดิปกติแต่ก าเนิด 
6.1.6 กระทบต่อศกัด์ิศรีความเป็นคน  คุณค่าของความเป็นคน  การตีตรา (Stigmatization) การเลือก

ปฏิบติั (Discrimination) 
6.1.7 เกิดความเสียหายต่อช่ือเสียง ทรัพยสิ์น หรือสิทธ์ิอ่ืนใด หรืออาจท าใหถู้กด าเนินคดีตามกฎหมาย 

หรือสูญเสียหนา้ท่ีการงาน 
6.2  ในสถำบันและนอกสถำบัน (Local and non-local volunteer) 

 โครงการวิจยัพหุสถาบนั เหตุการณ์ไม่พึงประสงคใ์นสถาบนัหรือนอกสถาบนันั้น หมายถึง เหตุการณ์
ไม่พึงประสงคใ์นสถาบนัเป็นเหตุการณ์ท่ีประสบโดยอาสาสมคัรท่ีนกัวิจยัรับเขา้ภายใตก้รอบการพิจารณา
ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัของสถาบนัตน ในขณะท่ีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์นอกสถาบนัเป็น
เหตุการณ์ท่ีประสบโดยอาสาสมคัรท่ีนกัวจิยัรับเขา้ ณ สถาบนัอ่ืนซ่ึงร่วมวจิยัในโครงการเดียวกนั  
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6.3  เหตุกำรณ์ไม่พงึประสงค์ชนิดร้ำยแรงทำงสังคมศำสตร์ 
6.3.1  สูญเสียอวยัวะส่วนใดส่วนหน่ึงในร่างกาย  เช่น  การตดัแขนหรือขาใหพ้ิการเพื่อน าไปขอทาน 
6.3.2 การน าเขา้สู่กระบวนการคา้มนุษยใ์นลกัษณะและรูปแบบต่างๆ  
6.3.3 การล่วงละเมิดทางเพศ 
6.3.4 การใชค้วามรุนแรงกบักลุ่มเปราะบาง 

6.4  เหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์จำกยำชนิดร้ำยแรง (Serious adverse drug reaction: serious : ADR) หมายถึง
เหตุการณ์ไม่พึงประสงคใ์ดๆทางการแพทยท่ี์เกิดข้ึนเม่ือไดรั้บยาขนาดใดๆ ก็ตามแลว้ท าให ้

6.4.1 เสียชีวติ 
6.4.2 เป็นอนัตรายคุกคามต่อชีวติ 
6.4.3 ตอ้งเขา้พกัรักษาตวัในโรงพยาบาลหรือตอ้งอยูโ่รงพยาบาลนานข้ึน 
6.4.4 เกิดความพิการ/ทุพพลภาพท่ีส าคญัอยา่งถาวร 
6.4.5 เกิดความพิการ/ความผดิปกติแต่ก าเนิด 

6.5  อำกำรไม่พึงประสงค์จำกยำที่ไม่คำดคิดมำก่อน (Unexpected adverse drug reaction) หมายถึง อาการไม่
พึงประสงคซ่ึ์งลกัษณะหรือความรุนแรงไม่เป็นไปตามขอ้มูลผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้ง  
(เช่น  ขอ้มูลในเอกสารคู่มือผูว้ิจยัส าหรับผลิตภณัฑ์ท่ีใชใ้นการวิจยัซ่ึงยงัไม่อนุญาตให้ข้ึนทะเบียนหรือเอกสารก ากบัยา/
บทสรุปขอ้มูลผลิตภณัฑท่ี์ข้ึนทะเบียนแลว้)  

6.6  ซูซำร์ส (เหตุกำรณ์ทีส่งสัยว่ำจะเป็นเหตุกำรณ์ไม่พงึประสงค์ที่ร้ำยแรงและไม่คำดคิด) : (Suspected 
unexpected serious adverse reactions: SUSARs) 

6.7  เหตุกำรณ์ทีไ่ม่คำดคิด (Unanticipated problems) 
 โดยทัว่ไปหมายถึงเหตุการณ์ท่ี (1) ไม่คาดคิดในแง่วธีิการวิจยัและประชากรท่ีท าการศึกษา (2) บ่งช้ีวา่การวิจยั
ท าใหอ้าสาสมคัรหรือผูอ่ื้นเกิดความเส่ียงต่ออนัตรายอนัสัมพนัธ์กบัการวิจยัมากกวา่ท่ีเคยทราบหรือตระหนกัรู้มาก่อน 

6.8 เหตุกำรณ์ไม่พงึประสงค์ทีไ่ม่คำดคิด (Unexpected adverse event) 
6.9 เหตุกำรณ์ไม่พงึประสงค์ทีไ่ม่คำดคิด เป็นเหตุกำรณ์ที่ไม่เคยทรำบหรือคำดคิดมำก่อนอนัเป็นผลจำก  

6.9.1 วธีิและปฏิสัมพนัธ์ท่ีใชใ้นการวจิยั 
6.9.2 การเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนตวัท่ีบ่งช้ีตวับุคคลไดใ้นโครงการวจิยั 
6.9.3 โรค ความผดิปกติ หรือภาวะเจบ็ป่วยของอาสาสมคัรท่ีซ่อนอยู ่และ/หรือ 
6.9.4 กรณีอ่ืน ๆ ท่ีไม่สัมพนัธ์กบัการวจิยัหรือโรค ความผดิปกติ หรือภาวะเจบ็ป่วยของอาสาสมคัรท่ี

ซ่อนอยู ่
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6.9.5 การไม่สามารถคุม้ครองสิทธิ / ประโยชน์ของอาสาสมคัร  เน่ืองจาก ไม่มีอ านาจต่อรองดว้ย
สติปัญญา ไม่มีวุฒิภาวะ การศึกษา ทรัพยากร   

6.10  กลุ่มเปรำะบำง (Vulnerable subjects)  หมายถึง  เด็กในสถานสงเคราะห์  สถานคุ้มครองสวสัดิภาพ  
สถานแรกรับเด็ก  สถานฟ้ืนฟูบ าบดั  บา้นพกัชัว่คราว  สถานพินิจและคุม้ครองเด็ก  เป็นตน้  ครอบครัวเปราะบาง  เช่น  
ครอบครัวแม่วยัรุ่น  ครอบครัวแหวง่กลาง  ครอบครัวผูสู้งอายุอยูต่ามล าพงั  ครอบครัวลกัษณะพิเศษ  คนพิการ  ผูป่้วยจิต
เวช  คนงาน ลูกจา้ง และนกัเรียนนกัศึกษา กลุ่มผูอ้พยพ  คนไร้ท่ีพึ่ง  คนขอทาน  ผูด้อ้ยโอกาส  เป็นตน้  ท่ีท าให้เกิดการ
ลดทอนคุณค่าและศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ การถูกประณาม  การตีตราท่ีน าไปสู่การถูกกีดกนั หรือการเลือกปฏิบติั  การมี
อคติทางวฒันธรรมท่ีเกิดข้ึนกบักลุ่มผูอ้พยพกลุ่มน้ี มีเศรษฐฐานะหรือสถานะทางสังคมต ่า ท่ีรวมถึงชนเผ่า  เช้ือชาติ  
สัญชาติ  สีผิว  ชนชั้น  เพศ และวยั  เป็นตน้  ท่ีส่งผลและคุกคามดา้นการด ารงชีวิต  การใชชี้วิตประจ าวนัหรือในชุมชน
และส่งผลกระทบต่อสวสัดิภาพของกลุ่มเปราะบางโดยคาดไม่ถึง  
7. ภำคผนวก 

7.1   แบบเอกสารท่ี SF 17 แผนภูมิการพิจารณารายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค ์ 
7.2   แบบเอกสารท่ี SF 18 แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค ์ 
7.3   แบบเอกสารท่ี SF 19_1  แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงคช์นิดร้ายแรง  
7.4   แบบเอกสารท่ี SF 19_2 แบบประเมินการพิจารณารายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงคส์ าหรับผูท้บทวน

โครงร่างการวิจยั (Reviewer) 
7.5   แบบเอกสารท่ี SF 28_6   บนัทึกขอ้ความเร่ือง ขอส่งรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค ์/ รายงาน

เหตุการณ์ไม่พึงประสงคช์นิดร้ายแรง 
7.6  ภาคผนวก 1    แนวทางปฏิบติัในการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค/์ เหตุการณ์ไม่พึง 

     ประสงคท่ี์ร้ายแรงในสถาบนั 
7.7 ภาคผนวก 2   แนวทางปฏิบติัในการรายงาน SUSARs ในสถาบนั 
7.8 ภาคผนวก 3   แนวทางปฏิบติัในการรายงานการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของความเส่ียงของ 

     อาสาสมคัรและขอ้แนะน าจาก IDMC 
7.9 ภาคผนวก 4    แนวทางปฏิบติัในการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงคท่ี์ร้ายแรงนอกสถาบนั 
7.10ภาคผนวก 5    การแสดงรายการหรือแบบสรุปจากผูส้นบัสนุนการวจิยั 
7.11 ภาคผนวก 6   ผงัส าหรับผูส้นบัสนุนการวจิยัในการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงคใ์น 

     สถาบนัต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั 
7.12 ภาคผนวก 7  ผงัส าหรับผูว้จิยัในการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงคใ์นสถาบนัต่อ 

    คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยั  
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8. เอกสำรอ้ำงองิ  
8.1 ICH Harmonised Guideline Integrated Addendum to ICH E6 ( R1) :  Guideline for Good Clinical 

Practice E6 (R2), 2015. 
8.2 World Medical Association Declaration of Helsinki Ethical Principles for Medical Research 

Involving Human Subjects 2013 
8.3 ชมรมจริยธรรมการท าวจิยัในคนในประเทศไทย (2551). แนวทางจริยธรรมการท าวจิยัในคนในประเทศ

ไทย พ.ศ. 2550. กรุงเทพฯ: โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
8.4 National Policy and Guideline for Human Research 2015. National Research Council of Thailand. 
8.5 WHO. Standard and Operational Guidance for Ethics Review of Health-related Research with Human 

Participants, 2011 
8.6 International Ethical Guidelines for Biomedical Research Involving Human Subjects, 2002 
8.7 แนวทางปฏิบติัการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงคจ์ากการประชุมสัมมนา “Achieving Guidance in  

Clinical Trial Safety Information among Stakeholder” ชมรมจริยธรรมวิจยัในคนในประเทศไทย
(FERCIT)มิถุนายนพ.ศ. 2554 
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ภำคผนวก 
 

ภำคผนวก 1  แนวทำงปฏิบัติในกำรรำยงำนเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์  
แนวทำงปฏิบัติในกำรรำยงำนเหตุกำรณ์ไม่พงึประสงค์ที่ร้ำยแรงในสถำบัน 
 

ตอ้งรายงานอะไร กรอบเวลาส่งรายงาน รายงานอยา่งไร ใครรายงานต่อใคร 
เหตุการณ์ไม่พึงประสงคท่ี์
ร้ายแรงในสถาบนัท่ีท าให้
อาสาสมคัรเสียชีวติหรือ
เป็นอนัตรายคุกคามชีวติ
อาสาสมคัร 

ทนัที ภายใน 24 
ชัว่โมงหลงัผูว้จิยัหลกั
ทราบเหตุการณ์ 

ใชแ้บบเอกสาร SF 19_1 ผูว้จิยัหลกัรายงานต่อ
คณะอนุกรรมการจริยธรรม
การวจิยั 

เหตุการณ์ไม่พึงประสงคท่ี์
ร้ายแรงในสถาบนัท่ีไม่
ถึงกบัท าใหอ้าสาสมคัร
เสียชีวติหรือเป็นอนัตราย
คุกคามชีวติอาสาสมคัร 

ทนัที ภายใน 7 วนั
ปฏิทินหลงัผูว้จิยัหลกั
ทราบเหตุการณ์ 

ใชแ้บบเอกสารท่ี SF 19_1 ผูว้จิยัหลกัรายงานต่อ
คณะอนุกรรมการจริยธรรม
การวจิยั 
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ภำคผนวก 2  แนวทำงปฏิบัติในกำรรำยงำน SUSARs ในสถำบัน 
 

ต้องรำยงำนอะไร กรอบเวลำส่งรำยงำน รำยงำนอย่ำงไร ใครรำยงำนต่อใคร 

SUSARSs ในสถาบนัท่ีท า
ใหอ้าสาสมคัรเสียชีวติหรือ
เป็นอนัตรายคุกคามชีวติ
อาสาสมคัร 
 

• รายงานโดยเร็วภายใน 7 
วนัปฏิทิน หลงัจาก
ผูส้นบัสนุนทุนวจิยั
ทราบเหตุการณ์  

• ขอ้มูลจากการติดตามท่ี
เก่ียวขอ้งและรายงานท่ี
สมบูรณ์โดยเร็ว ภายใน
อีก 7 วนัปฏิทิน (หาก
รายงานฉบบัแรกไม่
สมบูรณ์)  

• ขอ้มูลใหม่ท่ีส าคญัใน
รูปรายงานการติดตาม
ผล ภายใน 15 วนั
ปฏิทิน  

 (แบบเอกสารท่ี SF 19_1) ผูส้นบัสนุนการวจิยัรายงาน
ต่อคณะอนุกรรมการ
จริยธรรมการวจิยั 

SUSARSs ในสถาบนัท่ีไม่
ถึงกบัท าใหอ้าสาสมคัร
เสียชีวติหรือเป็นอนัตราย
คุกคามชีวติอาสาสมคัร 
 

• โดยเร็วภายใน 15 วนั
ปฏิทิน หลงัจาก
ผูส้นบัสนุนทุนวจิยั
ทราบเหตุการณ์  

• ขอ้มูลการติดตามผล
เพิ่มเติมควรจดัส่ง
โดยเร็ว 

 ผูส้นบัสนุนการวจิยัรายงาน
ต่อคณะอนุกรรมการ
จริยธรรมการวจิยั 
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ภำคผนวก 3  แนวทำงปฏิบัติในกำรรำยงำนกำรเปลีย่นแปลงทีส่ ำคัญของควำมเส่ียงของอำสำสมัครและข้อแนะน ำ 

       จำก IDMC 
 

ต้องรำยงำนอะไร กรอบเวลำส่งรำยงำน รำยงำนอย่ำงไร ใครรำยงำนต่อใคร 
การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญั 
ใด ๆ อนัส่งผลใหเ้พิ่มความ
เส่ียงของอาสาสมคัรและ
ประเด็นใหม่ ๆ ซ่ึงส่งผล
เสียต่อความปลอดภยัของ
อาสาสมคัรหรือการ
ด าเนินการวจิยั 

โดยเร็วภายใน 15 วนั
ปฏิทิน 

แบบแสดงรายการ 
(Sponsor form) 

ผูส้นบัสนุนการวจิยัรายงาน
ต่อคณะอนุกรรมการ
จริยธรรมการวจิยั 

ขอ้แนะน าจาก IDMC โดยเร็วภายใน 15 วนั
ปฏิทิน 

แบบแสดงรายการ 
(Sponsor form) 

ผูส้นบัสนุนการวจิยัรายงาน
ต่อคณะอนุกรรมการ
จริยธรรมการวจิยั 
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ภำคผนวก 4  แนวทำงปฏิบัติในกำรรำยงำนเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์ที่ร้ำยแรงนอกสถำบัน 

 

ต้องรำยงำนอะไร กรอบเวลำส่งรำยงำน รำยงำนอย่ำงไร ใครรำยงำนต่อใคร 

SUSARSs จากสถาบนั
อ่ืนในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ (ถา้มี)  

เป็นระยะอยา่งนอ้ยทุก 6 
เดือน 

(แบบเอกสารท่ี  SF_18) 
และแบบแสดงรายการ 
(Sponsor form) 
พร้อมกบัรายงานสรุปยอ่
โดยช้ีประเด็นส าคญั  

ผูส้นบัสนุนการวจิยัรายงาน
ต่อคณะอนุกรรมการ
จริยธรรมการวจิยั 

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
อ่ืนท่ีอาจเพิ่มความเส่ียงต่อ
อาสาสมคัร  

โดยเร็วภายใน 15 วนั
ปฏิทิน 

แบบแสดงรายการ 
(Sponsor form) 

ผูส้นบัสนุนการวจิยัรายงาน
ต่อคณะอนุกรรมการ
จริยธรรมการวจิยั 

รายงานประเภทอ่ืน ทุกปี แบบแสดงรายการ 
(Sponsor form) 

ผูส้นบัสนุนการวจิยัรายงาน
ต่อคณะอนุกรรมการ
จริยธรรมการวจิยั 
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มหำวทิยำลัยธรรมศำสตร์  ชุดที ่2  สำขำสังคมศำสตร์ 
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ภำคผนวก 5  กำรแสดงรำยกำรหรือแบบสรุปจำกผู้สนับสนุนกำรวจัิยต้องมีข้อมูลอย่ำงน้อยดังต่อไปนี ้:  

ก. รหสัโครงการวิจยั  
ข. รหสัอาสาสมคัรในโครงการวจิยั  
ค. รหสัอา้งอิงผูป่้วย  
ง. ประเทศท่ีรายงานอาสาสมคัร  
จ. อายแุละเพศอาสาสมคัร  
ฉ. ขนาดยาวจิยัท่ีใหต่้อวนั  
ช. วนัท่ีเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค ์ (ถา้หาไม่ไดใ้หป้ระมาณเวลาท่ีเกิดเหตุการณ์หลงัเร่ิมใหย้า) 
ซ. วนัท่ีรักษา (ถา้หาไม่ได ้ใหป้ระมาณจากระยะเวลาท่ีรักษา)  
ฌ. เหตุการณ์ไม่พึงประสงค ์(บรรยายเหตุการณ์ตามท่ีรายงาน และถา้จ าเป็นเขียนตามท่ีผูส้นบัสนุนการวิจยั

ประเมินไว)้ 
ญ. ผลลพัธ์ของผูป่้วย (เช่น หายแลว้ เสียชีวติ ดีข้ึน มีผลตามมา ไม่ทราบ) ; ใชผ้ลลพัธ์ท่ีแยท่ี่สุดต่างๆ กนั

ส าหรับเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนหลายอยา่ง  
ฎ. ขอ้คิดเห็น ถา้เก่ียวขอ้ง (เช่น การประเมินสาเหตุถา้ผูส้นบัสนุนการวจิยัไม่เห็นดว้ยกบัผูร้ายงาน ยาท่ีให ้

ร่วมสงสัยวา่มีบทบาทในในการเกิดเหตุการณ์โดยตรงหรือโดยปฏิสัมพนัธ์ ขอ้บ่งช้ีในการรักษาดว้ยยา 
ท่ีสงสัย ผลการหยดุยา/ กลบัใหย้าใหม่ ถา้มี 

ฏ. ผลการเปิดรหสัในกรณีท่ี SUSARSs คาดคิดแบบปิด (Unblinding results in the case of unblinded 
SUSARSs expectedness) 
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ภำคผนวก 6  ผงัส ำหรับผู้สนับสนุนกำรวจัิยในกำรรำยงำนเหตุกำรณ์ไม่พงึประสงค์ในสถำบันต่อคณะกรรมกำร 

        จริยธรรมกำรวจัิย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

คณะอนุกรรมกำรจริยธรรมกำรวจัิยในคน  
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1 กนัยำยน 2561 
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ภำคผนวก 7  ผงัส ำหรับผู้วจัิยในกำรรำยงำนเหตุกำรณ์ไม่พงึประสงค์ในสถำบันต่อคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวจัิย 
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สรุปกำรจัดท ำวธีิด ำเนินกำรมำตรฐำน 
 

 ฉบับที ่1 
เตรียมโดย คณะอนุกรรมการสร้างวธีิด าเนินการมาตรฐาน 
วนัท่ี  20 มีนาคม  2561 – 30 เมษายน 2561 
ทบทวนโดย  คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน  

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ชุดท่ี 2 สาขาสังคมศาสตร์ 
วนัท่ีทบทวน 1 พฤษภาคม 2561  –  30 มิถุนายน 2561 
อนุมติัโดย รองศาสตราจารย ์เกศินี  วฑูิรชาติ 
ต าแหน่ง อธิการบดีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
วนัท่ีอนุมติั   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

คณะอนุกรรมกำรจริยธรรมกำรวจัิยในคน  
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บทที ่ STU 20 
เร่ิมใช้ 

1 กนัยำยน 2561 
กำรบันทกึกำรติดต่อส่ือสำร 

(Communication) 
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สำรบัญ 

ล ำดับ  เร่ือง        หน้ำ 

  
1.วตัถุประสงค ์ 149 
2. ขอบเขต         149 
3. ความรับผดิชอบ        149 
4.  แผนภูมิขั้นตอน        149 
5.  หลกัการปฏิบติั         
 5.1  เอกสารการติดต่อส่ือสาร      149 
 5.2  ขอ้ความในเอกสาร / หนงัสือ      150 
 5.3  การแจกจ่ายเอกสาร / หนงัสือ      150 
6.  ค  านิยาม         150 
7.  ภาคผนวก         150 
8.  เอกสารอา้งอิง        150 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

คณะอนุกรรมกำรจริยธรรมกำรวจัิยในคน  
มหำวทิยำลัยธรรมศำสตร์  ชุดที ่2  สำขำสังคมศำสตร์ 

บทที ่ STU 20 
เร่ิมใช้ 

1 กนัยำยน 2561 
กำรบันทกึกำรติดต่อส่ือสำร 

(Communication) 
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1. วตัถุประสงค์ 
 เพื่อเป็นแนวทางส าหรับคณะอนุกรรมการฯ  และเจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ  ในการติดต่อส่ือสารกบัผูว้จิยั 
ผูใ้หทุ้นวจิยั อาสาสมคัรท่ีเขา้ร่วมในโครงการวจิยั และสถาบนัอ่ืนๆ 

 
2. ขอบเขต 

วิธีด าเนินการมาตรฐานครอบคลุมการติดต่อ ส่ือสารทุกประเภท เช่น  ส่ือ ส่ิ งพิมพ์   ส่ื อ
อิเล็กทรอนิกส์ ส่ือบันทึกเสียงหรือภาพ  ท่ี เก่ียวข้องกับโครงการวิจัยซ่ึงได้รับการพิจารณาจาก
คณะอนุกรรมการฯ 
 

3. ควำมรับผดิชอบ 
เอกสารหรือหนงัสือท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการวิจยั ซ่ึงลงนามโดยประธานฯ เลขานุการฯ ผูช่้วยเลขาฯ 

หรือผูเ้ก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีโดยไดรั้บการพิจารณาโดยคณะอนุกรรมการฯ ตามท่ีก าหนดหนา้ท่ีไว ้(การก าหนด
หนา้ท่ีคณะกรรมการฯ) 

 
4. แผนภูมิข้ันตอน 

ขั้นตอน กำรด ำเนินกำร ผู้รับผดิชอบ 
1   

2   

3   

 
5.  หลกักำรปฏิบัติ 

5.1 เอกสำรกำรติดต่อส่ือสำร 
 เอกสารการติดต่อส่ือสารเป็นลายลกัษณ์อกัษร  อาจท าไดห้ลายวธีิ  ไดแ้ก่  การเขียนดว้ยลายมือการพิมพ ์
โดยมีการส าเนาการพิมพห์รือการสแกนเก็บไวใ้นคอมพิวเตอร์ (บทท่ี STU 23) หรือการพิมพเ์ก็บไวใ้น
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 

ขอ้ความในเอกสาร/หนงัสือ ประธานฯ/คณะอนุกรรมการฯ  //เจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ 

เอกสารการติดต่อส่ือสาร เจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ 

การแจกจ่ายเอกสาร/หนงัสือ เจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ 
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(Communication) 
 

หนา้ 150 จาก 205 

 
 
 
 
 

5.2 ข้อควำมในเอกสำร / หนังสือ 
เอกสารการติดต่อส่ือสาร  ควรประกอบดว้ยขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
5.2.1 วนัท่ีติดต่อส่ือสาร 
5.2.2 ขอ้มูลเก่ียวขอ้งกบัโครงการวิจยั ไดแ้ก่ รหสัโครงการวจิยั ผูว้จิยั ผูใ้หทุ้นวิจยั เป็นตน้ 
5.2.3 ช่ือผูท่ี้ติดต่อดว้ย พร้อมทั้งท่ีอยู ่ เบอร์โทรศพัท ์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
5.2.4 ผลการพิจารณาโครงการหรือขอ้มูลท่ีตอ้งการติดต่อส่ือสาร 
5.2.5 แผนการติดตามผล (ถา้มี) 
5.2.6 ลงนามผูบ้นัทึกเอกสาร/หนงัสือ 
 

5.3 กำรแจกจ่ำยเอกสำร/หนังสือ 
 เม่ือเตรียมเอกสาร/หนงัสือติดต่อส่ือสารแลว้ตามขั้นตอนท่ี 1 และ 2 แลว้ด าเนินการแจกจ่ายใหก้บัผูว้จิยั
หรือผูเ้ก่ียวขอ้งตามช่องทางท่ีก าหนดต่อไป โดยท าส าเนาเอกสารไว ้(บทท่ี STU 23) 

 
6.  ค ำนิยำม 
 - 
7.  ภำคผนวก 
 - 
 
8.  เอกสำรอ้ำงองิ 

8.1 ICH Harmonised Guideline Integrated Addendum to ICH E6 ( R1) :  Guideline for Good Clinical 
Practice E6 (R2), 2015. 

8.2 World Medical Association Declaration of Helsinki Ethical Principles for Medical Research 
Involving Human Subjects 2013 

8.3 ชมรมจริยธรรมการท าวจิยัในคนในประเทศไทย (2551). แนวทางจริยธรรมการท าวจิยัในคนในประเทศ
ไทย พ.ศ. 2550. กรุงเทพฯ: โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 



 

 

คณะอนุกรรมกำรจริยธรรมกำรวจัิยในคน  
มหำวทิยำลัยธรรมศำสตร์  ชุดที ่2  สำขำสังคมศำสตร์ 
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สรุปกำรจัดท ำวธีิด ำเนินกำรมำตรฐำน 
 

 ฉบับที ่1 
เตรียมโดย คณะอนุกรรมการสร้างวธีิด าเนินการมาตรฐาน 
วนัท่ี  1 มีนาคม  2561 – 30 เมษายน 2561 
ทบทวนโดย  คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน  

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ชุดท่ี 2 สาขาสังคมศาสตร์ 
วนัท่ีทบทวน 1 พฤษภาคม 2561  –  30 มิถุนายน 2561 
อนุมติัโดย รองศาสตราจารย ์เกศินี  วฑูิรชาติ 
ต าแหน่ง อธิการบดีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
วนัท่ีอนุมติั   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

คณะอนุกรรมกำรจริยธรรมกำรวจัิยในคน  
มหำวทิยำลัยธรรมศำสตร์  ชุดที ่2  สำขำสังคมศำสตร์ 
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เร่ิมใช้ 
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(Site  monitoring visit) 
 

หนา้ 152 จาก 205 

 
 
 

 
 

สำรบัญ 
 

ล ำดับ  เร่ือง        หน้ำ 

  
1.  วตัถุประสงค ์         153 
2.  ขอบเขต         153 
3.  ความรับผดิชอบ        153 
4.  แผนภูมิขั้นตอน        154 
5.  หลกัการปฏิบติั         
 5.1  การคดัเลือกโครงการวจิยัท่ีจะตรวจเยีย่ม    154 
 5.2  ก่อนการตรวจเยีย่ม       155 
 5.3  การตรวจเยีย่ม       155 
 5.4  ภายหลงัการตรวจเยีย่ม      157 
 5.5  รายงานผลการตรวจเยีย่ม      157 
 5.6  การเก็บรายงานการตรวจเยีย่ม      158 
6.  ค  านิยาม         158 
7.  ภาคผนวก 158    
8.  เอกสารอา้งอิง        158 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

คณะอนุกรรมกำรจริยธรรมกำรวจัิยในคน  
มหำวทิยำลัยธรรมศำสตร์  ชุดที ่2  สำขำสังคมศำสตร์ 

บทที ่ STU 21 
เร่ิมใช้ 

1 กนัยำยน 2561 
กำรตรวจเยีย่มเพ่ือก ำกบัดูแลกำรวจัิย 
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1. วตัถุประสงค์ 

1.1 เพื่อพิทกัษสิ์ทธิความปลอดภยัและความเป็นอยูท่ี่ดีของอาสาสมคัร  (ICH  GCP 5.18.1)  และชุมชนท่ีเขา้ร่วม
ในโครงการวจิยั 

1.2 เพื่อใหก้ารท าวจิยัเป็นไปตามแผนการวจิยัท่ีวางไว ้ และเป็นไปตามหลกัการปฏิบติัการวจิยัทางคลินิกท่ีดีของ 
International  Conference  on  Harmonization  (ICH) Good  Clinical  Practice  (GCP) 

1.3 เพื่อใหไ้ดผ้ลการวจิยัท่ีมีความถูกตอ้งน่าเช่ือถือ 
 
2. ขอบเขต 

 วธีิด าเนินการมาตรฐาน  ครอบคลุมถึงการตรวจเยีย่มเพื่อก ากบัดูแลผูว้จิยัในการด าเนินการวจิยัและ
พิทกัษสิ์ทธิ ความปลอดภยั รวมทั้งความเป็นอยูท่ี่ดีของอาสาสมคัร สถาบนัหรือสถานท่ีท่ีด าเนินการวจิยัตามท่ี
ระบุไวใ้นโครงการวิจยัท่ีไดรั้บการพิจารณาอนุมติัจากคณะอนุกรรมการฯ 

 
3. ควำมรับผดิชอบ 

 คณะอนุกรรมการก ากบัดูแลการวิจยั  ท่ีไดรั้บมอบหมายจากประธานฯ มีหนา้ท่ีในการตรวจเยี่ยมเพื่อก ากบั
ดูแลผูว้ิจยัในการด าเนินการวิจยัและพิทกัษ์สิทธิ ความปลอดภยั รวมทั้งความเป็นอยู่ท่ีดีของอาสาสมคัร สถาบนั 
หรือสถานท่ีท่ีด าเนินการวจิยั ตามท่ีระบุไวใ้นโครงการวจิยัท่ีไดรั้บการพิจารณาอนุมติัจากคณะอนุกรรมการฯ 
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4.  แผนภูมิข้ันตอน 
ขั้นตอน กำรด ำเนินกำร ผู้รับผดิชอบ 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 
5.  หลกักำรปฏิบัติ 

5.1  กำรคัดเลือกโครงกำรวจัิยทีจ่ะตรวจเยี่ยม 
5.1.1 คณะอนุกรรมการฯ  คดัเลือกโครงการวจิยัท่ีจะตรวจเยีย่มเพื่อก ากบัดูแลการวิจยั ไดแ้ก่โครงการวจิยัท่ี
มีขอ้ใดขอ้หน่ึง ดงัต่อไปน้ี 

5.1.1.1 มีรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงคช์นิดร้ายแรงท่ีไม่คาดคิดมาก่อน  และ/หรือท่ีเก่ียวขอ้ง
แน่นอนกบัโครงการวิจยัในสถานท่ีท าการวจิยัของผูว้จิยัหลกั 

5.1.1.2 ผูว้จิยัของโครงการวจิยัท่ีไดรั้บการอนุมติัจาก อนุกรรมการ ฯ มีการเบ่ียงเบนหรือสงสัยวา่
มีการเบ่ียงเบนวธีิด าเนินการวจิยัจากโครงการวิจยัท่ีไดรั้บการพิจารณาอนุมติัฉบบัล่าสุด 

5.1.1.3 มีขอ้มูลท่ีระบุหรือสงสัยวา่วธีิด าเนินการวจิยัไม่เป็นไปตามหลกัการปฏิบติัการวจิยัทาง
คลินิกท่ีดีของ  ICH  GCP 

5.1.1.4 ผูว้จิยัหลกัมีจ านวนโครงการวจิยัจ  านวนมาก และ/หรือมีอาสาสมคัรท่ีเขา้ร่วมโครงการวจิยั
จ านวนมาก ซ่ึงอาจมีปัญหาดา้นการบริหารจดัการโครงการวจิยั 

ก่อนการตรวจเยีย่ม คณะอนุกรรมการก ากบัดูแลการวจิยั 

การคดัเลือกโครงการวจิยัท่ีจะตรวจเยีย่ม คณะอนุกรรมการฯ 

การตรวจเยีย่ม คณะอนุกรรมการก ากบัดูแลการวจิยั 

ภายหลงัการตรวจเยีย่ม คณะอนุกรรมการก ากบัดูแลการวจิยั 

รายงานผลการตรวจเยีย่ม ประธานฯ 

การเก็บรายงานการตรวจเยีย่ม เลขานุการฯ 
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5.1.1.5 โครงการวจิยัมีความเส่ียงสูง แต่ผูว้จิยัไม่ส่งรายงานความกา้วหนา้การวิจยัตามท่ี
คณะอนุกรรมการ ฯ ก าหนด 

5.1.1.6 โครงการวจิยัท่ีมีความเส่ียงมากกวา่ความเส่ียงนอ้ยและคณะอนุกรรมการฯ สุ่มตรวจตาม 
Routine site visit อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

5.1.1.7 โครงการวจิยัท่ีคณะอนุกรรมการฯ  พิจารณาแลว้เห็นวา่มีความจ าเป็นตอ้งมีการตรวจเยีย่ม
เพื่อก ากบัดูแลการวิจยั   

5.1.2  คณะอนุกรรมการฯแต่งตั้งคณะอนุกรรมการก ากบัดูแลการวจิยัไปตรวจเยีย่มเพื่อก ากบัดูแลการวจิยั
อนัประกอบดว้ย ประธาน/รองประธานฯ/เลขานุการฯ/ผูช่้วยเลขานุการฯ และผูท้บทวน 
(Reviewers) อยา่งนอ้ย 3 คน 

5.2 ก่อนกำรตรวจเยีย่ม 
5.2.1 คณะอนุกรรมการก ากบัดูแลการวจิยั  ด าเนินการตามขั้นตอน  ดงัน้ี 

5.2.1.1 เลขานุการฯ/เจา้หนา้ท่ีส านกังาน ฯ ประสานงานกบัผูว้ิจยั  โดยส่งบนัทึกแจง้ใหท้ราบ
วา่จะมีการตรวจเยีย่มเพื่อก ากบัดูแลการวจิยั โดยระบุวนัท่ี และเวลาท่ีจะตรวจเยีย่ม ก่อนวนั
ตรวจเยีย่มอยา่งนอ้ย 1 สัปดาห์ พร้อมทั้งขอ้มูลเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวจิยัโดยใหผู้ว้ิจยั
เป็นผูจ้ดัเตรียม 

5.2.1.2 ทบทวนโครงร่างการวจิยัและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัของโครงการวิจยันั้น ๆ 
5.2.1.3 เตรียมเอกสารท่ีจะใชใ้นการประเมินในระหวา่งการตรวจเยีย่ม และแบบรายงานการ 

ตรวจเยีย่มเพื่อก ากบัดูแลการวจิยั (แบบเอกสารท่ี SF 20) 
 5.3  กำรตรวจเยีย่ม 

 คณะอนุกรรมการก ากบัดูแลการวจิยั  ตรวจสอบ  หรือสังเกต  ตามแผนการตรวจเยีย่ม  ดงัต่อไปน้ี 
5.3.1 โครงการวจิยั 

5.3.1.1 มีโครงการวจิยัฉบบัแรก และโครงการวจิยัท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม ซ่ึงไดรั้บการ
พิจารณาอนุมติัจากคณะอนุกรรมการฯ 

5.3.1.2 มีเอกสารอนุมติัจากคณะอนุกรรมการฯ 
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5.3.2 ขอ้มูลเอกสาร 
5.3.2.1 แบบบนัทึกขอ้มูล (Case record form) มีความถูกตอ้ง สมบูรณ์ และอ่านออก 
5.3.2.2 ขอ้มูลท่ีบนัทึกในแบบบนัทึกขอ้มูล ตรงกบัในเอกสารตน้ฉบบั (Source data) 
5.3.2.3 มีเอกสารส าคญัครบถว้น ไดแ้ก่ 

1) รายช่ือผูว้ิจยัและผูช่้วยผูว้จิยั พร้อมทั้งงานท่ีรับผดิชอบ 
2) คู่มือผูว้จิยัฉบบัล่าสุด (Investigator’s  brochure) (ถา้มี) 
3) เอกสารแสดงการขนส่งผลิตภณัฑแ์ละสารท่ีใชใ้นการวจิยั (ถา้มี) 
4) เอกสารแสดงการควบคุมปริมาณการรับจ่ายผลิตภณัฑแ์ละสารท่ีใชใ้นการวจิยั 

(ถา้มี) 
5) ส าเนารายงานความกา้วหนา้ของการวิจยัท่ีส่งใหค้ณะอนุกรรมการฯ (ถา้มี) 

5.3.3 ผูว้จิยั และผูช่้วยผูว้จิยั (ICH GCP 5.18.4) 
5.3.3.1 มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัตามขั้นตอนวธีิด าเนินการวจิยั ท่ีระบุใน

โครงการวจิยัอยา่งเคร่งครัด 
5.3.3.2 ปริมาณงานในโครงการวจิยัไม่มากเกินไป เม่ือพิจารณาถึงจ านวนผูว้จิยั และผูช่้วย

วจิยั 
5.3.4 สถาบนัท่ีท าการวจิยั (ICH GCP 5.18.4) 

5.3.4.1 สนบัสนุนการท าโครงการวจิยันั้น ๆ อยา่งเหมาะสม 
5.3.4.2 สถานท่ี  มีความเหมาะสมและเอ้ืออ านวยต่อการท าโครงการวจิยันั้น ๆ   

5.3.5 ผลิตภณัฑท่ี์ใชใ้นการวจิยั (ICH GCP 5.18.4) 
มีการใชแ้ละการควบคุมดูแลผลิตภณัฑท่ี์ใชใ้นการวจิยั ตามท่ีระบุไวใ้นโครงการวิจยัท่ี

ไดรั้บการพิจารณาอนุมติัจากคณะอนุกรรมการฯ 
5.3.6 การใหค้วามยนิยอมโดยไดรั้บขอ้มูล (ICH GCP 5.18.4) 

5.3.6.1 สุ่มตรวจเอกสารการใหค้วามยนิยอมโดยไดรั้บขอ้มูลวา่ อาสาสมคัรลงนามใน
เอกสารฉบบัท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะอนุกรรมการฯ 

5.3.6.2 ในบางกรณี อาจสังเกตกระบวนการขอความยนิยอมโดยไดรั้บขอ้มูล 
5.3.7 อาสาสมคัรท่ีเขา้ร่วมในโครงการวจิยั 

5.3.7.1 ไดรั้บการพิทกัษซ่ึ์งสิทธิและความเป็นอยูท่ี่ดีอยา่งเหมาะสม 
5.3.7.2 ในบางกรณี  อาจสัมภาษณ์อาสาสมคัรท่ีเขา้ร่วมในโครงการวจิยั 
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5.3.8 การรักษาความลบัของขอ้มูล (ICH GCP 5.18.4) 
มีการเก็บเอกสารขอ้มูลของอาสาสมคัรท่ีเขา้ร่วมในโครงการวจิยัอยา่งเหมาะสม และจ ากดัผู ้

ท่ีสามารถเขา้ถึงขอ้มูล 
5.3.9 รายงานเหตุการณ์ไม่ถึงประสงค ์(ICH GCP 5.18.4) 

ตรวจสอบรายงานเหตุการณ์ไม่พึ งประสงค์ (ถ้ามี ) เป รียบเทียบกับรายงานท่ี ส่งให้
คณะอนุกรรมการฯ 

5.3.10 การสรุปผลการตรวจเยีย่มและขอ้เสนอแนะ 
เม่ือส้ินสุดการตรวจเยีย่ม คณะอนุกรรมการก ากบัดูแลการวจิยั สรุปผลการตรวจเยีย่มและ

ขอ้เสนอแนะแก่ผูว้ิจยั พร้อมทั้งเปิดโอกาสใหผู้ว้จิยัซกัถามหรือให้ขอ้มูลเพิ่มเติม 
 

5.4  ภำยหลงักำรตรวจเยีย่ม 
สรุปผลการตรวจเยีย่มในแบบรายงานการตรวจเยีย่มเพื่อก ากบัดูแลการวจิยั (แบบเอกสารท่ี SF 20)  และ

น าเสนอต่อประธานฯ ภายใน 14 วนัปฎิทิน 
 

5.5 รำยงำนผลกำรตรวจเยี่ยม 
5.5.1 ประธานฯ น าเสนอรายงานการตรวจเยีย่มเพื่อก ากบัดูแลการวจิยัในท่ีประชุม คณะอนุ

กรรมการฯ เพื่อพิจารณาลงมติ 
5.5.2 ผลการพิจารณารายงานการตรวจเยีย่มเพื่อก ากบัดูแลการวิจยัจะมีผลการพิจารณา ดงัน้ี 

5.5.2.1 สามารถด าเนินการวจิยัต่อไปได ้
5.5.2.2 สามารถด าเนินการวจิยัต่อไปไดโ้ดยปรับปรุงการด าเนินการตามความเห็นท่ี

ประชุม 
5.5.2.3 ระงบัโครงการวิจยัชัว่คราว (Suspension) 
5.5.2.4 ถอนหนงัสือรับรองการพิจารณาดา้นจริยธรรมการวจิยัในคน 

5.5.3 บนัทึกการรายงานการตรวจเยีย่มเพื่อก ากบัดูแลการวจิยัและมติของคณะอนุกรรมการฯ ใน
รายงานการประชุม 

5.5.4 เลขานุการฯ /เจา้หนา้ท่ีส านกังาน ฯ จดัท าบนัทึกแจง้มติท่ีประชุมใหผู้ว้จิยัและ/หรือ
ผูบ้งัคบับญัชา/ผูใ้หทุ้นวจิยั 
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5.6 กำรเกบ็รำยงำนกำรตรวจเยีย่ม 
 รายงานการตรวจเยีย่มเพื่อก ากบัดูแลการวจิยัจะเก็บไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของโครงร่างการวจิยันั้น ๆ  และ
ในแฟ้มของคณะอนุกรรมการก ากบัดูแลการวจิยั  รวมทั้งลงขอ้มูลในโปรแกรมฐานขอ้มูลจริยธรรมการวจิยั 

6.  ค ำนิยำม 
   6.1 คณะอนุกรรมกำรก ำกบัดูแลกำรวจัิย  หมายถึง  อนุกรรมการ ฯท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะอนุกรรมการฯ  ให้
เป็นตวัแทนในการตรวจเยีย่มเพื่อก ากบัดูแลการวิจยั  คณะอนุกรรมการก ากบัดูแลการวิจยั  สามารถแต่งตั้งมาจาก
คณะอนุกรรมการฯโดยมีองคป์ระกอบไม่นอ้ยกวา่ 3 คน   
 6.2 กำรตรวจเยีย่มเพ่ือควบคุมดูแลกำรวจัิย  หมายถึง การปฏิบติังานของคณะอนุกรรมการก ากบัดูแลการวจิยั 
เพื่อประเมินผูว้ิจยัหรือสถาบนัวจิยั วา่มีการพิทกัษซ่ึ์งสิทธิและความเป็นอยูท่ี่ดีของอาสาสมคัรท่ีเขา้ร่วมในโครงการวจิยั 
โดยตรวจสอบเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งหรือสังเกตขั้นตอนในการท าวจิยั 
 
7.  ภำคผนวก 
 แบบเอกสารท่ี  SF  20 แบบรายงานการตรวจเยีย่มเพื่อก ากบัดูแลการวจิยั   
 
8.  เอกสำรอ้ำงองิ 

8.1 ICH Harmonised Guideline Integrated Addendum to ICH E6 (R1) :  Guideline for Good Clinical Practice 
E6 (R2), 2015. 

8.2 World Medical Association Declaration of Helsinki Ethical Principles for Medical Research Involving 
Human Subjects 2013 

8.3 ชมรมจริยธรรมการท าวิจยัในคนในประเทศไทย (2551). แนวทางจริยธรรมการท าวิจยัในคนในประเทศไทย 
พ.ศ. 2550. กรุงเทพฯ: โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

8.4 National Policy and Guideline for Human Research 2015. National Research Council of Thailand. 
8.5 WHO.  Standard and Operational Guidance for Ethics Review of Health-related Research with Human 

Participants, 2011 
8.6 International Ethical Guidelines for Biomedical Research Involving Human Subjects, 2002 
8.7 The Belmont Report Ethical Principles and Guidelines for the Protection of Human Subjects of Research 
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ทบทวนโดย  คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน  

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ชุดท่ี 2 สาขาสังคมศาสตร์ 
วนัท่ีทบทวน 1 พฤษภาคม 2561  –  30 มิถุนายน 2561 
อนุมติัโดย รองศาสตราจารย ์เกศินี  วฑูิรชาติ 
ต าแหน่ง อธิการบดีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
วนัท่ีอนุมติั   
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1. วตัถุประสงค์  

   เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการเม่ือผูว้จิยัหรือสถาบนัท่ีท าการวจิยัไม่ปฏิบติัตามหลกัจริยธรรมของ
การท าวจิยัในคน  หรือไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของคณะอนุกรรมการฯ 

 
2.  ขอบเขต 

วธีิด าเนินการมาตรฐานครอบคลุมทุกโครงการวิจยัในคนท่ีไดรั้บการพิจารณาอนุมติัจากคณะอนุกรรมการฯ 
 
3.  ควำมรับผดิชอบ 

เลขานุการฯ  มีหนา้ท่ีรวบรวมและบนัทึกลงในแบบบนัทึกรายการผูไ้ม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนด  
(แบบเอกสารท่ี SF 21_1) ตามมติคณะอนุกรรมการฯ   

 
4.  แผนภูมิข้ันตอน 
ขั้นตอน กำรด ำเนินกำร ผู้รับผดิชอบ 

1   

2   

3   

4   

 
 
 
 
 
 
 
 

การตดัสินของคณะอนุกรรมการ ฯ คณะอนุกรรมการ ฯ 

รับรายงานการไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนด เลขานุการฯ 

การแจง้ผูว้ิจยั เลขานุการฯ 

การเก็บเอกสาร เจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ 
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5.  หลกักำรปฏิบัติ 
 5.1  รำยงำนผลกำรไม่ปฏิบัติตำมข้อก ำหนด 

5.1.1 ผูว้ิจยัแจง้การด าเนินงานวิจยัท่ีเบ่ียงเบนหรือฝ่าฝืนจากโครงร่างการวิจยัเดิมท่ีคณะอนุกรรมการ 
จริยธรรมการวิจยัในคน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชุดท่ี 2 สาขาสังคมศาสตร์ ให้การรับรอง  
(แบบเอกสารท่ี SF 21_1) พร้อมบนัทึกขอ้ความเร่ือง ขอส่งรายงานการไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนด 
(แบบเอกสารท่ี SF 28_7) 

5.1.2 ผูท้บทวนท่านเดิมหรือเลขานุการฯทบทวนการไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดและแบบประเมินการไม่
ปฏิบติัตามขอ้ก าหนด (แบบเอกสารท่ี SF 21_2) 

5.1.3 เลขานุการฯ น าปัญหาการไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดของผูว้ิจยัพร้อมความเห็นและ/หรือสรุป
รายงานของคณะอนุกรรมการก ากับดูแลการวิจยั  บรรจุในวาระการประชุมเพื่อพิจารณาในท่ี
ประชุมคณะอนุกรรมการฯ   

 5.2  ผลกำรตัดสินของคณะอนุกรรมกำร ฯ 
5.2.1 ผลการพิจารณาตอ้งบนัทึกผลการตดัสินของคณะอนุกรรมการฯ เป็นลายลกัษณ์อกัษร ในกรณี 

ต่อไปน้ี 
5.2.1.1 แจง้ผูว้จิยัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ใหป้ฏิบติัตามขอ้เสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ 
5.2.1.2 ในบางกรณีคณะอนุกรรมการฯอาจมีความเห็นใหแ้จง้มติต่อผูบ้งัคบับญัชาหรือผูใ้หทุ้นวิจยั 
5.2.1.3 ตรวจเยีย่มเพื่อก ากบัดูแลการวจิยั (Site monitoring visit) (บทท่ี STU 21) 
5.2.1.4 ระงบัโครงการวิจยัชัว่คราว  (Suspension)  ส าหรับโครงการวจิยัท่ีก าลงัด าเนินการ 
5.2.1.5 ยติุโครงการวจิยัก่อนก าหนด  (Termination)  ส าหรับโครงการวจิยัท่ีก าลงัด าเนินการ 
5.2.1.6 โครงการวจิยัท่ีถูกระงบัโครงการวจิยัชัว่คราว หากไม่มีการแกไ้ขหรือติดต่อกบั

คณะอนุกรรมการจริยธรรมฯ ภายในระยะเวลา 1 ปี นบัจากวนัหมดอายุหนงัสือรับรองฯ 
จะถูกจดัเป็นโครงการวจิยัท่ีไม่ไดด้ าเนินการวจิยัแลว้ (Inactive file) (บทท่ี STU 24) 

5.2.2 บนัทึกช่ือผูว้จิยัท่ีไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนด ตามผลการพิจารณาในท่ีประชุม ลงในแบบรายการไม่
ปฏิบติัตามขอ้ก าหนด (แบบเอกสารท่ี SF21_1และแบบเอกสารท่ี SF21_2) 

 5.3  กำรแจ้งผู้วจัิย 
เจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ  จดัท าบนัทึกแจง้ผลท่ีลงนามโดยประธานฯ หรือเลขานุการฯ แจง้ใหแ้ก่ผูว้จิยั 

(บทท่ี STU 20) 
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5.4 กำรเกบ็เอกสำรและกำรติดตำมผล 
5.4.1 เจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ จดัเก็บส าเนาบนัทึกแจง้ผลการพิจารณา พร้อมเอกสารรายงานการไม่

ปฏิบติัตามขอ้ก าหนด เขา้แฟ้มโดยจดัเก็บไวก้บัแฟ้มโครงร่างการวิจยั 
5.4.2 บนัทึกช่ือผูว้จิยัท่ีไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนด(บนัทึกขอ้มูล ตาม 5.4.1)ในโปรแกรมฐานขอ้มูล

จริยธรรมการวจิยั 
5.4.3 ติดตามผลการปฏิบติัของผูว้จิยั (บทท่ี STU 21) 

 
6.  ค ำนิยำม 

6.1 กำรไม่ปฏิบัติตำมข้อก ำหนด  หมายถึง 
6.1.1 การไม่ปฏิบติัตามแนวทางการปฏิบติั (Non-compliance) คือ การไม่ปฏิบติัตามแนวทางการ

ปฏิบติัการวจิยัทางคลินิกท่ีดีของ  International  Conference  on  Harmonization  Good  
Clinical  Practice  (ICHGCP) หรือไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของคณะอนุกรรมการฯ 

6.1.2 การด าเนินการท่ีเบ่ียงเบนจากโครงร่างการวิจยั  (Protocol deviation)  คือ การด าเนินการวจิยัท่ี
ผดิพลาดจากขั้นตอนท่ีระบุไวใ้นโครงการวิจยัและก่อใหเ้กิดความเสียหายต่ออาสาสมคัรหรือ
ขอ้มูลผลการวจิยัเพียงเล็กนอ้ย 

6.1.3 การฝ่าฝืนระเบียบปฏิบติัของโครงร่างการวิจยั (Protocol violation) คือ การด าเนินการวิจยัท่ีมี
ความผดิพลาดมากหรือการจงใจฝ่าฝืนการบิดเบือนหรือละเลยไม่กระท าตามขั้นตอนท่ีระบุไว้
ในโครงการวจิยัและก่อให้เกิดความเสียหายต่ออาสาสมคัรหรือขอ้มูลผลการวจิยัอยา่งร้ายแรง 

6.2 คณะอนุกรรมกำรก ำกบัดูแลกำรวจัิย  หมายถึง อนุกรรมการ ฯท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะอนุกรรมการฯ ให้
เป็นตวัแทนในการตรวจเยี่ยมเพื่อก ากับดูแลการวิจยั  คณะอนุกรรมการก ากับดูแลการวิจยั  สามารถแต่งตั้ งมาจาก
คณะอนุกรรมการฯโดยมีองคป์ระกอบไม่นอ้ยกวา่ 3 คน 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

คณะอนุกรรมกำรจริยธรรมกำรวจัิยในคน  
มหำวทิยำลัยธรรมศำสตร์  ชุดที ่2  สำขำสังคมศำสตร์ 

บทที ่ STU 22 
เร่ิมใช้ 

1 กนัยำยน 2561 
กำรไม่ปฏิบัติตำมข้อก ำหนด 

(Non-compliance / Protocol  violation/deviation) 
 

หนา้ 164 จาก 205 

 
 
 
 
 
7. ภำคผนวก 
 7.1 แบบเอกสารท่ี SF 21_1  แบบรายงานผูไ้ม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนด  

7.2 แบบเอกสารท่ี SF 21_2  แบบประเมินการไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนด 
7.4 แบบเอกสารท่ี SF 28_7  บนัทึกขอ้ความเร่ือง ขอส่งรายงานการไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนด 
 
 

8.  เอกสำรอ้ำงองิ 
8.1 ICH Harmonised Guideline Integrated Addendum to ICH E6 (R1): Guideline for Good Clinical  
      Practice E6 (R2), 2015. 
8.2 World Medical Association Declaration of Helsinki Ethical Principles for Medical Research 
      Involving Human Subjects 2013 
8.3 ชมรมจริยธรรมการท าวิจยัในคนในประเทศไทย (2551).แนวทางจริยธรรมการท าวิจยัในคนในประเทศ  
      ไทย พ.ศ. 2550. กรุงเทพฯ: โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
8.4 National Policy and Guideline for Human Research 2015. National Research Council of Thailand. 
8.5 WHO. Standard and Operational Guidance for Ethics Review of Health-related Research with Human 

Participants, 2011 
8.6 International Ethical Guidelines for Biomedical Research Involving Human Subjects, 2002 
8.7 The Belmont Report Ethical Principles and Guidelines for the Protection of Human Subjects of 

Research 
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 ฉบับที ่1 
เตรียมโดย คณะอนุกรรมการสร้างวธีิด าเนินการมาตรฐาน 
วนัท่ี  1 มีนาคม  2561 – 30 เมษายน 2561 
ทบทวนโดย  คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน  

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ชุดท่ี 2 สาขาสังคมศาสตร์ 
วนัท่ีทบทวน 1 พฤษภาคม 2561  –  30 มิถุนายน 2561 
อนุมติัโดย รองศาสตราจารย ์เกศินี  วฑูิรชาติ 
ต าแหน่ง อธิการบดีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
วนัท่ีอนุมติั   
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1.  วตัถุประสงค์ 
 เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียม  รวบรวม  และเก็บรักษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการวจิยัท่ีไดรั้บการพิจารณา
อนุมติัจากคณะอนุกรรมการฯ  และโครงการวจิยัก าลงัด าเนินการอยู ่ ทั้งน้ี  เพื่อความสะดวกในการคน้หา  และคงไวซ่ึ้ง
การรักษาความลบัของขอ้มูล 
 
2.  ขอบเขต 
 วธีิด าเนินการมาตรฐานครอบคลุมโครงการวจิยัและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งทุกโครงการท่ีไดรั้บการพิจารณาอนุมติั
จากคณะอนุกรรมการฯและโครงการวิจยัท่ีก าลงัด าเนินการอยู ่
 
3.  ควำมรับผดิชอบ 
 เลขานุการฯ และเจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ มีหนา้ท่ีบริหารจดัการ โดยเตรียมรวบรวมและเก็บรักษาเอกสารท่ี
เก่ียวขอ้งกบัโครงการวิจยั  ตามระยะเวลาท่ีก าหนด ทั้งน้ีเพื่อความสะดวกในการคน้หา และคงไวซ่ึ้งการรักษาความลบั
ของขอ้มูล 
 
4.  แผนภูมิข้ันตอน 
ขั้นตอน กำรด ำเนินกำร ผู้รับผดิชอบ 

1   

2   

 
 
 
 

 
 
 

 

การบริหารจดัการแฟ้มเอกสารโครงการวจิยั เลขานุการฯ/เจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ 

การรวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการวิจยั เลขานุการฯ/เจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ 
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5.  หลกักำรปฏิบัติ 
 5.1  กำรรวบรวมเอกสำรทีเ่กี่ยวข้องกบัโครงกำรวจัิย 

5.1.1 เก็บเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการวจิยั 
5.1.2 จดัหมวดหมู่ของเอกสาร 
5.1.3 แฟ้มเอกสารโครงการวจิยั  ซ่ึงประกอบดว้ยเอกสาร  ไดแ้ก่ 

5.1.3.1 แบบรายงานการส่งโครงร่างการวจิยัเพื่อพิจารณาคร้ังแรก  (Initial  review  
submission  form)  

5.1.3.2 เอกสารคู่มือผูว้จิยั  (Investigator’s  brochure)  (ถา้มี) 
5.1.3.3 เอกสารท่ีไดรั้บการพิจารณาอนุมติั  ไดแ้ก่  โครงการวจิยั  ส่วนแกไ้ขเพิ่มเติม

โครงการวจิยั  เอกสารการให้ความยนิยอมโดยไดรั้บขอ้มูล  ใบโฆษณา  เป็นตน้ 
5.1.3.4 หนงัสืออนุมติั  และเอกสารอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง  ของคณะอนุกรรมการฯ  ท่ีส่งใหผู้ว้ิจยั

รายงานความกา้วหนา้ของการวจิยั 
5.1.4 ท าปกใบสรุปแฟ้มเอกสารโครงการวิจยั  ประกอบดว้ย 

5.1.4.1 รหสัโครงการวิจยั 
5.1.4.2 ช่ือผูว้จิยั 
5.1.4.3 ช่ือผูใ้หทุ้นวิจยั 
5.1.4.4 สารบญั  แฟ้มเอกสารโครงการวจิยั  ไดแ้ก่ 

1) ช่ือผูว้จิยั  ต  าแหน่ง สังกดั  ท่ีอยู ่ เบอร์โทรศพัท ์ เบอร์โทรสาร  อีเมล ์
2) ผูใ้หทุ้นวจิยั พร้อมทั้งช่ือผูท่ี้จะติดต่อได ้ท่ีอยู ่เบอร์โทรศพัท ์เบอร์โทรสาร อีเมล์ 
3) เอกสารโครงการวจิยัท่ีไดรั้บการพิจารณาอนุมติั รวมทั้งเอกสารการใหค้วาม

ยนิยอมโดยไดรั้บขอ้มูล 
4) หนงัสือแจง้ผลการพิจารณา 
5) จดหมายหรือเอกสารติดต่อระหวา่งคณะอนุกรรมการฯ และผูว้จิยั 
6) ส่วนแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการวิจยั 
7) รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค ์
8) รายงานความกา้วหนา้ของการวจิยั 
9) รายงานสรุปผลการวิจยั 
10) รายงานการตรวจเยีย่มและผลการตดัสิน (ถา้มี) 
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 5.2  กำรบริหำรจัดกำรแฟ้มเอกสำรโครงกำรวจัิย 

5.2.1   รวบรวมและจดัหมวดหมู่เอกสารตน้ฉบบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการวจิยั 
5.2.2    ท าปกใบสรุปแฟ้มเอกสารโครงการวจิยั 
5.2.3    ลงขอ้มูลในโปรแกรมฐานขอ้มูลจริยธรรมการวจิยั 
5.2.4    เก็บแฟ้มเอกสารโครงการวจิยัในห้องท่ีปลอดภยั  และจ ากดัผูเ้ขา้ถึง 
5.2.5    การเก็บรักษาแฟ้มเอกสารโครงการวจิยั  ตอ้งเก็บไวอ้ยา่งนอ้ย  3  ปี  ภายหลงัจากการวจิยัเสร็จ

ส้ินสมบูรณ์แลว้ 
 
6.  ค ำนิยำม 

โครงกำรวจัิยทีก่ ำลงัด ำเนินกำร (Active  file)  หมายถึง โครงการวิจยัท่ีก าลงัด าเนินการคดัเลือก  หรือติดตาม
อาสาสมคัรตามท่ีระบุในโครงการวจิยัท่ีไดรั้บการพิจารณาอนุมติั 
 
7.  ภำคผนวก 
 - 
 
8.  เอกสำรอ้ำงองิ 

8.1 ICH Harmonised Guideline Integrated Addendum to ICH E6 ( R1) :  Guideline for Good Clinical 
Practice E6 (R2), 2015. 

8.2 World Medical Association Declaration of Helsinki Ethical Principles for Medical Research 
Involving Human Subjects 2013 

8.3 ชมรมจริยธรรมการท าวจิยัในคนในประเทศไทย (2551). แนวทางจริยธรรมการท าวจิยัในคนในประเทศ
ไทย พ.ศ. 2550. กรุงเทพฯ: โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

8.4 National Policy and Guideline for Human Research 2015. National Research Council of Thailand. 
8.5 WHO. Standard and Operational Guidance for Ethics Review of Health-related Research with Human 

Participants, 2011 
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สรุปกำรจัดท ำวธีิด ำเนินกำรมำตรฐำน 
 

 ฉบับที ่1 
เตรียมโดย คณะอนุกรรมการสร้างวธีิด าเนินการมาตรฐาน 
วนัท่ี  1 มีนาคม  2561 – 30 เมษายน 2561 
ทบทวนโดย  คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน  

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ชุดท่ี 2 สาขาสังคมศาสตร์ 
วนัท่ีทบทวน 1 พฤษภาคม 2561  –  30 มิถุนายน 2561 
อนุมติัโดย รองศาสตราจารย ์เกศินี  วฑูิรชาติ 
ต าแหน่ง อธิการบดีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
วนัท่ีอนุมติั   
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1. วตัถุประสงค์ 
เพื่อเป็นแนวทางในเก็บรักษาและคน้หาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการวจิยัท่ีไดรั้บการพิจารณา 

อนุมติัจากคณะอนุกรรมการฯ  เพื่อสะดวกต่อการทบทวนและตรวจสอบ 
 

2. ขอบเขต 
2.1 วิธีด าเนินการมาตรฐานครอบคลุมการบริหารจดัการโครงการวิจยั  ท่ีก าลงัด าเนินการ (Active file) และ 

โครงการวิจยัท่ีไม่ได้ด าเนินการแล้ว (Inactive file) และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งทุกโครงการท่ีไดรั้บการพิจารณาอนุมติัจาก
คณะอนุกรรมการฯ  ไดแ้ก่  การเก็บรักษาและคน้หาเพื่อทบทวนและตรวจสอบ 

2.2 การท าส าเนาเอกสารท่ีตอ้งรักษาความลบั  โดยบุคคลอ่ืน  นอกเหนือจากคณะอนุกรรมการฯ  หรือเจา้หน้าท่ี
ส านกังานฯ ตอ้งไดรั้บอนุญาตจากประธานฯ และผูร้้องขอตอ้งลงนามในเอกสารการรักษาความลบั (แบบเอกสารท่ี SF 02_1)   

2.3 การท าส าเนาเอกสารท่ีตอ้งรักษาความลบั  โดยบุคคลอ่ืน  ตอ้งมีการบนัทึกในสมุดบนัทึกหลกัฐาน การท า
ส าเนาเอกสาร  และแบบบนัทึกการท าส าเนาเอกสาร (แบบเอกสารท่ี  SF 22)  ซ่ึงเก็บไวก้บัเอกสารตน้ฉบบั 
 

3.  ควำมรับผดิชอบ 
เลขานุการฯ มีหนา้ท่ีบริหารจดัการ คือ เก็บรักษา และคน้หาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการวจิยั เพื่อสะดวกต่อ

การทบทวนและตรวจสอบ และคงไวซ่ึ้งการรักษาความลบัของขอ้มูล 
 

4. แผนภูมิข้ันตอน 
ขั้นตอน กำรด ำเนินกำร ผู้รับผดิชอบ 

1   

2   

3   

 
 
 
 

การเก็บรักษาเอกสารโครงการวจิยั เลขานุการฯ/เจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ 

ภายหลงัจากไดรั้บเอกสารเก่ียวกบัโครงการวจิยั เลขานุการฯ/เจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ 

การคน้หาเอกสารโครงการวิจยั เลขานุการฯ/เจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ 
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5.  หลกักำรปฏิบัติ 
 5.1  ภำยหลงัจำกได้รับเอกสำรเกีย่วกบัโครงกำรวจัิย 

ตรวจสอบความครบถว้นของแฟ้มเอกสารโครงการวจิยั  (บทท่ี STU 23) 
 5.2  กำรเกบ็รักษำเอกสำรโครงกำรวจัิย 

แฟ้มเอกสารโครงการวจิยัและอิเล็กทรอนิกส์ไฟล ์โครงการวจิยัจะถูกเก็บเป็น 2 หมวดหมู่ คือ 
5.2.1  โครงการวิจยัหมวดท่ีก าลงัด าเนินการ (Active file) เจา้หน้าท่ีส านกังานฯ เก็บเอกสารโครงการวิจยั

และ อิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ ไวใ้นท่ีเดียวกนั 
5.2.2  โครงการวิจัยหมวดท่ีไม่ได้ด าเนินการวิจัยแล้ว (Inactive file) เจ้าหน้าท่ีส านักงานฯจะแยก 

อิเล็กทรอนิกส์ไฟล ์และหนงัสือรับรองการพิจารณาดา้นจริยธรรมการวจิยัในคนออกมาเก็บ โดยการ
เก็บเอกสารและ อิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ จะแยกเป็นหมวดหมู่และง่ายต่อการคน้หาเพื่อทบทวนหรือ
ตรวจสอบ ในหอ้งท่ีปลอดภยัและจ ากดัผูเ้ขา้ถึงขอ้มูล   

5.3.  กำรค้นเอกสำรโครงกำรวจัิย 
5.3.1  ตระหนกัวา่เอกสารโครงการวิจยัท่ีเป็นเอกสารท่ีตอ้งรักษาความลบั 
5.3.2  การขอคน้เอกสารโครงการวิจยั/การขอท าส าเนาเอกสารโครงการวิจยัโดยบุคคลอ่ืน  นอกเหนือจาก

อนุกรรมการฯ  หรือเจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ  ตอ้งมีจดหมายร้องขอเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยการขอท า
ส าเนาเอกสารโครงการวิจยัเจา้หนา้ท่ีส านกังานฯลงขอ้มูลใน (แบบเอกสารท่ี SF 22) ส่วนการขอคน้
เอกสารโครงการวิจยั ผูว้จิยัยืน่แบบรายงานขอคน้เอกสารโครงการวจิยั (แบบเอกสารท่ี SF 23) พร้อม
ทั้งลงนามและวนัท่ี โดยตอ้งไดรั้บการลงนามอนุมติัจากประธานฯ 

5.3.3  เม่ือเสร็จส้ินการทบทวนหรือตรวจสอบเอกสารโครงการวิจยั  ตอ้งส่งคืนเอกสารโครงการวิจยัให้
เลขานุการฯ/เจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ เพื่อน าไปเก็บรักษาไวใ้นท่ีเดิม 

5.3.4  เจา้หน้าท่ีส านักงานฯ ตอ้งบันทึกช่ือ และลงนามผูข้อค้นเอกสารโครงการวิจยั พร้อมทั้งวนัท่ีรับ 
ส่งคืนและเก็บเอกสารการขอคน้เอกสาร ไวร้วมกบัแฟ้มโครงการวจิยั (แบบเอกสารท่ี SF 24) 

5.4   กำรท ำลำยเอกสำรโครงกำรวจัิย 
5.4.1  เอกสารโครงการวจิยัท่ีตอ้งท าลายโดยเคร่ืองท าลายเอกสาร มีดงัน้ี 

5.4.1.1 เอกสารโครงการวจิยัหมวดโครงการวจิยัท่ีไม่ไดด้ าเนินการแลว้ ( Inactive file) ท่ีเก็บไวอ้ยา่งนอ้ย 3 ปี 
5.4.1.2 โครงร่างการวิจยัท่ีถูกถอนออกจากการพิจารณา (Withdrawal) 
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5.4.1.3 โครงการวจิยัท่ีผูว้จิยั หรือผูส้นบัสนุนทุนวจิยัขอยกเลิกจากการพิจารณาจาก
คณะอนุกรรมการ ฯ 

5.4.1.4 โครงการวจิยัท่ีผูว้ิจยัไม่มีการติดต่อกบัคณะอนุกรรมการฯ อยา่งนอ้ย 3 ปี 
5.4.2 เจา้หนา้ท่ีส านกังานฯจดัท าบนัทึกเสนอเลขานุการฯ เพื่อขออนุมติัท าลายเอกสารโครงการวิจยั 
5.4.3 เจา้หนา้ท่ีส านกังานฯลงขอ้มูลในโปรแกรมฐานขอ้มูลจริยธรรมการวจิยั 

 

6. ค ำนิยำม 
  โครงกำรวจัิยทีไ่ม่ได้ด ำเนินกำรแล้ว (Inactive file) หมำยถึง ได้แก่  

1. โครงการวจิยัท่ีเสร็จส้ิน   
2. โครงการวจิยัท่ีหมดอายแุละผูว้จิยัไม่มีการติดต่อกลบัอยา่งนอ้ย 1 ปีนบัจากวนัหมดอาย ุ 
3. โครงการวจิยัท่ีถูกระงบัชัว่คราว(Suspension) จนหนงัสือรับรองหมดอายแุละผูว้จิยัไม่มีการ

ติดต่อกลบัอยา่งนอ้ย 1 ปีนบัจากวนัหมดอายุ 
4. โครงการวจิยัท่ียติุก่อนก าหนด (Study termination) 

 

     7.  ภำคผนวก 
 7.1 แบบเอกสารท่ี  SF 02_1  เอกสารการรักษาความลบั   
 7.2 แบบเอกสารท่ี  SF 22      แบบบนัทึกการท าส าเนาเอกสาร 
 7.3 แบบเอกสารท่ี  SF 23      แบบรายงานขอคน้เอกสารโครงการวิจยั 

7.4 แบบเอกสารท่ี  SF 24      แบบบนัทึกการขอคน้เอกสารโครงการวิจยั 
 

   8.  เอกสำรอ้ำงองิ 
8.1  ICH Harmonised Guideline Integrated Addendum to ICH E6 (R1): Guideline for Good Clinical Practice E6  

(R2), 2015. 
8.2  World Medical Association Declaration of Helsinki Ethical Principles for Medical Research Involving 

Human Subjects 2013 
8.3 ชมรมจริยธรรมการท าวิจยัในคนในประเทศไทย (2551).  แนวทางจริยธรรมการท าวิจยัในคนในประเทศไทย 

พ.ศ. 2550. กรุงเทพฯ: โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
8.4 ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน (มคจค.) 

กรุงเทพฯ: โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2556. 
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 สรุปกำรจัดท ำวธีิด ำเนินกำรมำตรฐำน  

 
 ฉบับที ่1 
เตรียมโดย คณะอนุกรรมการสร้างวธีิด าเนินการมาตรฐาน 
วนัท่ี  1 มีนาคม  2561 – 30 เมษายน 2561 
ทบทวนโดย  คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน  

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ชุดท่ี 2 สาขาสังคมศาสตร์ 
วนัท่ีทบทวน 1 พฤษภาคม 2561  –  30 มิถุนายน 2561 
อนุมติัโดย รองศาสตราจารย ์เกศินี  วฑูิรชาติ 
ต าแหน่ง อธิการบดีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
วนัท่ีอนุมติั   
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1. วตัถุประสงค์ 
เพื่อเป็นแนวทางในการด ารงไวซ่ึ้งการรักษาความลบัของตน้ฉบบัและส าเนาโครงการวจิยั 

หรือเอกสารอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง 
2. ขอบเขต 

วธีิด าเนินการมาตรฐานจะครอบคลุมถึงการจดัการกบัเอกสารท่ีมีขอ้มูลบนัทึกในกระดาษ เทป วดีีโอ 
ซีดี โทรสาร หรือขอ้มูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น อีเมล ์โดยรวมถึงการแจกจ่ายและการเก็บรักษาเอกสารต่าง ๆ 
ไดแ้ก่ โครงการวจิยั รายงานต่าง ๆ ท่ีส่งเขา้มาใหค้ณะอนุกรรมการฯ รายงานหรือบนัทึกต่างๆ ของ
คณะอนุกรรมการฯรวมทั้งเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  

 
3. ควำมรับผดิชอบ 

การรักษาความลบัของโครงร่างการวจิยั เอกสารของคณะอนุกรรมการฯ  และเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
เป็นส่ิงส าคญัท่ีอนุกรรมการฯ และเจา้หนา้ท่ีส านกังานอนุกรรมการฯ ทุกคน ตอ้งตระหนกัและเคร่งครัดในการ
ปฏิบติัตามค าสัญญาในเอกสารเพื่อการรักษาความลบั 

 
4. แผนภูมิข้ันตอน 

ขั้นตอน กำรด ำเนินกำร ผู้รับผดิชอบ 
1   

2   

3   

4   

5   

 
 
 

การเขา้ถึงเอกสาร คณะอนุกรรมการฯ และเจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ 

การจดัการกบัเอกสาร เจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ 

การจดัแบ่งประเภทของเอกสาร คณะอนุกรรมการฯ และเจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ 

การท าส าเนาเอกสาร คณะอนุกรรมการฯ และเจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ 

แบบบนัทึกการท าส าเนาเอกสาร เลขานุการฯ และเจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ 



 

 

คณะอนุกรรมกำรจริยธรรมกำรวจัิยในคน  
มหำวทิยำลัยธรรมศำสตร์  ชุดที ่2  สำขำสังคมศำสตร์ 

บทที ่ STU 25 
เร่ิมใช้ 

1 กนัยำยน 2561 
กำรด ำรงไว้ซ่ึงกำรรักษำควำมลบั 

(Maintenance  of  confidentiality) 
 

หนา้ 178 จาก 205 

 
 
 
 
 

5. หลกักำรปฏิบัติ 
5.1 กำรจัดกำรกบัเอกสำร 

5.1.1 เอกสารและขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการวิจยัท่ีส่งให้คณะอนุกรรมการฯ จะตอ้ง
ส่งกลบัมาท่ีส านกังานคณะอนุกรรมการฯเพื่อเป็นการด ารงไวซ่ึ้งการรักษาความลบั 
5.1.2 การเก็บ เอกสารท่ีต้องรักษาความลับ  จะต้องเก็บไว้ในตู้เก็บ เอกสารภายในส านักงาน
คณะอนุกรรมการฯ มีการล็อคกุญแจ โดยเก็บกุญแจไวภ้ายในส านกังาน ฯ เจา้หนา้ท่ีส านกังาน ฯ เป็นผู ้
เก็บรักษากุญแจ ส านกังานคณะอนุกรรมการ ฯ มีการจ ากดัการเขา้-ออกภายในส านกังาน ฯ โดยใชเ้ป็น
ประตูอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีต้องใส่รหัสผ่านเข้า-ออกประตูฐานข้อมูลในคอมพิวเตอร์ และโปรแกรม
ฐานขอ้มูลจริยธรรมการวจิยั มีการจ ากดัการเขา้ถึงขอ้มูล ผูเ้ขา้ถึงขอ้มูลจะตอ้งใส่ช่ือและรหสัผา่นในการ
เขา้ถึงขอ้มูล โดยใชร้ะบบ Internet 
5.1.3 การจดัเก็บขอ้มูลส ารองจะจดัเก็บไวท่ี้คอมพิวเตอร์กลางของส านกังานคณะอนุกรรมการจริยธรรม
การวิจยั มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ และกล่องจดัเก็บขอ้มูล (External hard drive) จดัเก็บในส านักงาน
คณะอนุกรรมการฯ ซ่ึงจะจดัเก็บขอ้มูลสัปดาห์ละ 1 คร้ัง ประตูเขา้ – ออก ส านกังานคณะอนุกรมการ ฯ 
ควบคุมโดยระบบ Key card ซ่ึงจ ากดัผูเ้ขา้ถึง ได้แก่ ประธานคณะอนุกรรมการฯ เลขานุการฯ ผูช่้วย
เลขานุการฯ และ เจา้หนา้ท่ีส านกังานคณะอนุกรรมการฯ  

5.2 กำรเข้ำถึงเอกสำร 
5.2.1 อนุกรรมการฯ และเจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ ตอ้งอ่าน เขา้ใจและยอมรับในขอ้ปฏิบติัต่อไปน้ี 

5.2.1.1 ลงนามในเอกสารการรักษาความลบั (แบบเอกสารท่ี SF 02_1) ก่อนเร่ิมการปฏิบติังาน 
5.2.1.2 สามารถเขา้ถึงเอกสารทุกชนิด ของส านกังานคณะอนุกรรมการฯ   
5.2.1.3 สามารถร้องขอเพื่อน าตน้ฉบบัและส าเนาของเอกสาร ของส านกังานคณะอนุกรรมการฯ 

ไปใชเ้พื่องานของคณะอนุกรรมการฯ 
5.3 กำรจัดแบ่งประเภทของเอกสำรทีต้่องกำรรักษำควำมลบั 

5.3.1 เอกสารท่ีตอ้งรักษาความลบัแบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ดงัน้ี 
5.3.1.1 โครงการวจิยั และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ แบบบนัทึกขอ้มูล เอกสารการใหค้วามยนิยอม

โดยไดรั้บขอ้มูล ความเห็นของท่ีปรึกษา เป็นตน้ 
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5.3.1.2 เอกสารของคณะอนุกรรมการฯ ไดแ้ก่ รายงานประชุม ผลการพิจารณาหรือค าแนะน าของ
คณะอนุกรรมการฯ เป็นตน้ 

5.3.1.3 บนัทึกและเอกสารติดต่อ ไดแ้ก่ บนัทึกของคณะอนุกรรมการฯ ท่ีติดต่อกบัผูว้จิยั
ผูส้นบัสนุนแหล่งทุน อาสาสมคัร ท่ีปรึกษา ผูต้รวจเยีย่ม เป็นตน้ 

5.4 กำรท ำส ำเนำเอกสำรทีต้่องรักษำควำมลบั 
5.4.1 การขอท าส าเนาเอกสารโดยคณะอนุกรรมการฯ 

5.4.1.1 การท าส าเนาเอกสารท่ีตอ้งรักษาความลบัทุกประเภท  จะกระท าไดเ้ม่ือน าไปใชใ้นงาน
ของคณะอนุกรรมการฯ  เท่านั้น 

5.4.1.2 อนุกรรมการฯ  เท่านั้น  ท่ีสามารถร้องขอเพื่อท าส าเนาเอกสารท่ีตอ้งรักษาความลบั
เจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ เท่านั้น ท่ีสามารถด าเนินการท าส าเนาเอกสารเม่ืออนุกรรมการฯ 
ร้องขอ 

5.4.1.3 การขอท าส าเนาเอกสารท่ีตอ้งการรักษาความลบัโดยคณะอนุกรรมการฯตอ้งบนัทึกใน
สมุดบนัทึกหลกัฐานการท าส าเนาเอกสาร และแบบบนัทึกการท าส าเนาเอกสาร  (แบบ
เอกสารท่ี SF 22)  ซ่ึงเก็บไวก้บัเอกสารตน้ฉบบั 

5.4.2  การขอส าเนาเอกสารโดยบุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่อนุกรรมการฯ 
5.4.2.1 การขอส าเนาเอกสารท่ีตอ้งรักษาความลบัโดยผูว้จิยัหรือผูส้นบัสนุนการวจิยั ผูร้้องขอตอ้ง

มีจดหมายร้องขอเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยตอ้งไดรั้บอนุญาตจากประธานฯ 
5.4.2.2 การขอส าเนาเอกสารท่ีตอ้งรักษาความลบัโดยบุคคลอ่ืนนอกเหนือจากผูว้ิจยัหรือ

ผูส้นบัสนุนการวจิยั ผูร้้องขอตอ้งไดรั้บอนุญาตจากผูว้ิจยัหลกัเป็นลายลกัษณ์อกัษรและ
ตอ้งมีจดหมายร้องขอคณะอนุกรรมการฯโดยตอ้งไดรั้บอนุญาตจากประธานฯและผูร้้อง
ขอตอ้งลงนาม 

5.4.2.3 ในเอกสารการรักษาความลบั (แบบเอกสารท่ี SF 02_1) 
5.4.2.4 การขอส าเนาเอกสารท่ีตอ้งการรักษาความลบัโดยบุคคลอ่ืน ตอ้งบนัทึกในสมุดบนัทึก

หลกัฐานการท าส าเนาเอกสาร  และแบบบนัทึกการท าส าเนาเอกสาร (แบบเอกสารท่ี SF 
22) ซ่ึงเก็บไวก้บัเอกสารตน้ฉบบั 
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5.4.3 การบนัทึกหลกัฐานการท าส าเนาเอกสาร 
5.4.3.1 ตอ้งเก็บไวท่ี้ส านกังานคณะอนุกรรมการฯ 
5.4.3.2 ตอ้งประกอบดว้ยช่ือและการลงนามของผูรั้บส าเนาเอกสาร ช่ือผูท้  าส าเนาเอกสาร 

จ านวนส าเนาเอกสาร วนัท่ีท่ีท าส าเนาเอกสาร และวตัถุประสงคใ์นการขอส าเนา 
6 ค ำนิยำม 

- 
 
7 ภำคผนวก 

7.1 แบบเอกสารท่ี  SF 02_1 เอกสารการรักษาความลบั   
 7.2 แบบเอกสารท่ี  SF 22  แบบบนัทึกการท าส าเนาเอกสาร   
 
8 เอกสำรอ้ำงองิ 

8.1 ICH Harmonised Guideline Integrated Addendum to ICH E6 (R1): Guideline for Good Clinical Practice E6  
              (R2), 2015. 

8.2 World Medical Association Declaration of Helsinki Ethical Principles for Medical Research Involving  
              Human Subjects 2013 

8.3 ชมรมจริยธรรมการท าวิจยัในคนในประเทศไทย (2551). แนวทางจริยธรรมการท าวิจยัในคนในประเทศไทย  
               พ.ศ. 2550. กรุงเทพฯ: โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

8.4 National Policy and Guideline for Human Research 2015. National Research Council of Thailand. 
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สรุปกำรจัดท ำวธีิด ำเนินกำรมำตรฐำน 
 

 ฉบับที ่1 
เตรียมโดย คณะอนุกรรมการสร้างวธีิด าเนินการมาตรฐาน 
วนัท่ี  1 มีนาคม  2561 – 30 เมษายน 2561 
ทบทวนโดย  คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน  

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ชุดท่ี 2 สาขาสังคมศาสตร์ 
วนัท่ีทบทวน 1 พฤษภาคม 2561  –  30 มิถุนายน 2561 
อนุมติัโดย รองศาสตราจารย ์เกศินี  วฑูิรชาติ 
ต าแหน่ง อธิการบดีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
วนัท่ีอนุมติั   
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1. วตัถุประสงค์ 
เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมคู่มือการท างานส าหรับคณะอนุกรรมการฯ และเจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ 

2. ขอบเขต 
2.1   วธีิด าเนินการมาตรฐานครอบคลุมการท าคู่มือการท างานของส านกังานคณะอนุกรรมการฯ 
2.2   การท างานของคณะอนุกรรมการฯ  ตอ้งเป็นไปตามแนวทางท่ีก าหนดไวใ้นวิธีด าเนินการมาตรฐาน แต่

เน่ืองจากหลกัการปฏิบติัในวิธีด าเนินการมาตรฐานเป็นเพียงกรอบของแนวทางปฏิบติั จึงจ าเป็นตอ้งมีการ
สร้างคู่มือการท างาน ซ่ึงประกอบด้วยขั้นตอนการท างานอย่างละเอียด นอกจากน้ี การแก้ไขเพิ่มเติม
วิธีด าเนินการมาตรฐานตอ้งผา่นขั้นตอนต่างๆ หลายขั้นตอน รวมทั้งตอ้งขออนุมติัจากคณะอนุกรรมการฯ 
(บทท่ี STU 01)  การแก้ไขเพิ่มเติมคู่มือการท างานสามารถท าได้ง่ายและสะดวกกว่า ทั้งน้ี ตอ้งไม่ขดัต่อ
แนวทางท่ีก าหนดในวธีิด าเนินการมาตรฐาน 

3. ควำมรับผดิชอบ 
ประธานฯ มีหนา้ท่ีมอบหมายใหเ้ลขานุการฯ คณะอนุกรรมการฯ และเจา้หนา้ท่ีส านกังานฯสร้างคู่มือการ
ท างาน 
 

4. แผนภูมิข้ันตอน 
ขั้นตอน กำรด ำเนินกำร ผู้รับผดิชอบ 

1   

2   

3   

4   

5   

 
 
 

โครงสร้างของคู่มือการท างาน เลขานุการฯ /คณะอนุกรรมการฯ และเจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ 
ส านกังานฯ 

จ านวนหวัขอ้ของคู่มือการท างาน เลขานุการฯ /คณะอนุกรรมการฯ และเจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ 

การจดัแบ่งประเภทของเอกสาร คณะอนุกรรมการฯ  

การใชคู้่มือการท างาน คณะอนุกรรมการฯ และเจา้หนา้ท่ีส านกังาน ฯ 

แจกจ่ายคู่มือการท างาน เจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ 
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5. หลกักำรปฏิบัติ 
5.1 จ ำนวนหัวข้อของคู่มือกำรท ำงำน 

5.1.1 หวัขอ้คู่มือการท างาน ตอ้งอา้งอิงจากวธีิด าเนินการมาตรฐาน 
5.1.2 ล าดบัหมายเลขของคู่มือการท างาน ใหใ้ชร้หสัดงัน้ี STU 01 ถึง STU  99 
5.1.3 ระบุปีขา้งหลงัรหสั เช่น คู่มือการท างานฉบบัท่ี 1 ของปี 2561 ใหใ้ชห้มายเลขฉบบัท่ี  
              1.0/2561 

5.1.4 ล าดบัฉบบัของคู่มือการท างาน  ใหใ้ชห้มายเลข เช่น ฉบบัท่ี 1.0 เป็นตน้ 
5.1.5 การเปล่ียนแปลงคู่มือการท างานเพียงเล็กนอ้ย  ใหเ้ปล่ียนหมายเลขฉบบั ท่ี 0.1 เช่น  
             คู่มือการท างานฉบบัท่ี 1.0 ท่ีเปล่ียนแปลงเล็กนอ้ย จะเปล่ียนเป็นฉบบัท่ี 1.1 เป็นตน้ 

5.1.6 การเปล่ียนแปลงคู่มือการท างานในส่วนส าคญัใหเ้ปล่ียนหมายเลขฉบบั เช่น เปล่ียน 
              จากฉบบัท่ี 1.0 เป็น ฉบบัท่ี 2.0 เป็นตน้ 

5.2 โครงสร้ำงของคู่มือกำรท ำงำน 
คู่มือการท างานจะมีส่วนประกอบอยา่งนอ้ย 3 ส่วน ไดแ้ก่ 

5.2.1 ช่ือหวัขอ้ 
5.2.2 ฉบบัท่ี 
5.2.3 เน้ือหา 
5.2.4 บางหวัขอ้ อาจมีส่วน เอกสารอา้งอิง หรือภาคผนวก 

5.3 กำรพจิำรณำเพ่ืออนุมัติ 
คณะอนุกรรมการฯ ร่วมกนัพิจารณาและแกไ้ขปรับปรุงเพื่ออนุมติั 

5.4 กำรใช้คู่มือกำรท ำงำน 
คณะอนุกรรมการฯ  และเจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ ตอ้งอ่านและเขา้ใจในคู่มือการท างาน 

5.5 กำรแจกจ่ำยคู่มือกำรท ำงำน 
คู่มือการท างานไม่ใช่เอกสารท่ีตอ้งรักษาความลบั  สามารถแจกจ่ายส าเนาใหผู้ว้จิยั  หรือบุคคล
อ่ืนได ้
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6. ค ำนิยำม 
คู่มือกำรท ำงำน (Guideline) หมายถึง  วธีิการด าเนินงานท่ีสอดคลอ้งกบัวธีิด าเนินการมาตรฐาน 

สามารถน าไปปฏิบติัจริง  และก่อใหเ้กิดประโยชน์ในการปฏิบติังาน 
 

7. ภำคผนวก 
 - 

8. เอกสำรอ้ำงองิ 
8.1 ICH Harmonised Guideline Integrated Addendum to ICH E6 (R1): Guideline for Good Clinical Practice   

      E6 (R2), 2015. 
  8.2 World Medical Association Declaration of Helsinki Ethical Principles for Medical Research Involving 
      HumanSubjects 2013 
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1. วตัถุประสงค์ 
เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมรับการตรวจสอบการท างานของคณะอนุกรรมการฯ 
 

2. ขอบเขต 
วธีิด าเนินการมาตรฐานครอบคลุมการเตรียมตวัของคณะอนุกรรมการฯ  และเจา้หนา้ท่ีทุกคนของ

ส านกังานคณะอนุกรรมการฯ  เพื่อรับการตรวจสอบ 
 

3. ควำมรับผดิชอบ 
คณะอนุกรรมการฯ  และเจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ  ตอ้งปฏิบติังานตามแนวทางท่ีระบุในวิธีด าเนินการ

มาตรฐาน  และเตรียมพร้อมในการตอบค าถาม  ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

4. แผนภูมิข้ันตอน 
ขั้นตอน กำรด ำเนินกำร ผู้รับผดิชอบ 

1   

2   

3   

4   

5   

 
 
 
 
 

รับแจง้วนัตรวจสอบและเตรียมรับการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการฯ และเจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ
ส านกังานฯ 

ท าเร่ืองขอรับการตรวจสอบ ประธานฯ 

ตอ้นรับคณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการฯ และเจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ 

ปรับปรุงแกไ้ขขอ้เสนอแนะ คณะอนุกรรมการฯ และเจา้หนา้ท่ีส านกังาน ฯ 

การเก็บรักษารายงานสรุปผลการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการฯ/เลขานุการฯ/เจา้หนา้ท่ี
ส านกังานฯ 
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5.  หลกักำรปฏิบัติ 
 5.1  รับแจ้งกำรตรวจสอบ   

5.1.1 ประธานเสนอขอรับการตรวจสอบไปยงัอธิการบดี ผา่นคณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัมธ.  
              เพื่อขออนุมติัรับการตรวจสอบ 

5.1.2 คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยั มธ. ใหค้วามเห็นชอบและมอบหมาย/แต่งตั้งคณะ 
5.1.3 ประธานฯ  รับทราบก าหนดการตรวจสอบ  จากคณะกรรมการตรวจสอบ 
5.1.4 ประธานฯ แจง้ให้เลขานุการฯ ทราบ 
5.1.5 ประธานฯ  มอบหมายใหอ้นุกรรมการฯ  และเจา้หนา้ท่ีส านกังาน 
5.1.6 คณะอนุกรรมการฯ เตรียมพร้อมรับการตรวจสอบ 

 5.2  เตรียมรับกำรตรวจสอบ 
5.2.1 ศึกษารายงานการเตรียมรับการตรวจสอบ  (แบบเอกสารท่ี SF 25) 
5.2.2  ด าเนินการตามรายการเตรียมรับการตรวจสอบ 
5.2.3  อ่านทบทวนวธีิด าเนินการมาตรฐาน 
5.2.4  ตรวจสอบวา่เอกสารต่าง ๆ ไดรั้บการเก็บรักษาในท่ีท่ีเหมาะสม 
5.2.5  ตรวจสอบความครบถว้นของแฟ้มเอกสารโครงการวจิยั 
5.2.6  เตรียมห้องประชุมและส่ิงอุปกรณ์ท่ีตอ้งใช ้
5.2.7  แจง้วนัเวลาของการตรวจสอบ  พร้อมทั้งนดัหมายอนุกรรมการฯ  และเจา้หนา้ท่ีส านกังาน 
5.2.8  คณะอนุกรรมการฯ  เพื่อเขา้ร่วมในการตรวจสอบ 

 5.3  ต้อนรับคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
5.3.1 ประธานฯ ตอ้นรับและน าคณะกรรมการตรวจสอบมายงัหอ้งประชุมท่ีเตรียมไว ้
5.3.2 อนุกรรมการฯ และเจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ เขา้ร่วมในการประชุม 
5.3.3 เร่ิมการประชุมโดยคณะกรรมการตรวจสอบแจง้วตัถุประสงค ์และระบุส่ิงท่ีตอ้งการตรวจสอบ 

5.4 ระหว่ำงคณะกรรมกำรตรวจสอบท ำกำรตรวจสอบ 
5.4.1 ประธานฯ อนุกรรมการฯ เลขานุการฯ และเจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ ตอบค าถามของ

คณะกรรมการตรวจสอบดว้ยความกระชบัชดัเจน และตรงตามท่ีปฏิบติัจริง 
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5.4.2 เลขานุการฯและเจา้หนา้ท่ีส านกังานฯคน้หาและจดัเตรียมขอ้มูลหรือเอกสารท่ีกรรมการ

ตรวจสอบร้องขอ 
5.4.3 คณะกรรมการตรวจสอบสังเกตการณ์ประชุมคณะอนุกรรมการฯ 
5.4.4 เลขานุการฯและเจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ จดบนัทึกค าวิจารณ์และขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
5.5  กำรปรับปรุงแก้ไขตำมข้อเสนอแนะ 

5.5.1 เลขานุการฯ น าเสนอรายงานสรุปผลการตรวจสอบในท่ีประชุมคณะอนุกรรมการฯ  
5.5.2 ประธานฯ  ด าเนินการอภิปรายเพื่อหาแนวทางการปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ 
5.5.3 ด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
5.5.4 คณะอนุกรรมการ ฯ สรุปผลการปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะน าเสนอต่ออธิการบดีโดย 

ผา่นคณะกรรมการจริยธรรมการวจิยั มธ.  
 5.6   กำรเกบ็รักษำรำยงำนสรุปผลกำรตรวจสอบ 

เจา้หนา้ท่ีส านกังานฯเก็บรักษารายงานสรุป  ผลการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ในแฟ้ม “การตรวจสอบ” 

6.  ค ำนิยำม 
 6.1 กำรตรวจสอบ (Audit)  หมายถึง  การตรวจประเมินมาตรฐานการท างานของคณะอนุกรรมการจริยธรรมการ
วจิยัในคนอยา่งเป็นระบบ วา่การพิจารณาอนุมติัโครงร่างการวจิยั เป็นไปอยา่งถูกตอ้งตรงตามวธีิด าเนินการมาตรฐานท่ี
ก าหนด และเป็นไปตามหลกัจริยธรรม  
 6.2 คณะกรรมกำรตรวจสอบ หมายถึง คณะกรรมการท่ีมีสิทธิและตรวจสอบดา้นจริยธรรม โดยไดรั้บความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรม มธ.  
 
7.  ภำคผนวก 
 แบบเอกสารท่ี  SF 25   กรายงานการเตรียมรับการตรวจสอบ   
 
8.  เอกสำรอ้ำงองิ 

ICH Harmonised Guideline Integrated Addendum to ICH E6 (R1) : Guideline for Good Clinical Practice E6 
(R2), 2015.  
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1. วตัถุประสงค์   
เพื่อบริหารจดัการแผนการประชุม (Meeting  agenda) และรายงานการประชุม  (Minutes) ตั้งแต่ 

การเตรียม การแจกจ่าย การบนัทึก การตรวจสอบ และการเตรียมบนัทึกต่าง ๆ ของคณะอนุกรรมการฯ 
 

2. ขอบเขต 
วธีิด าเนินการมาตรฐานครอบคลุมทุกขั้นตอนของการบริหารจดัการเอกสารและก าหนดเวลาท่ีเก่ียวขอ้ง 

กบัการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ ก่อนการประชุม ระหวา่งการประชุม  
และหลงัการประชุม 

 
3. ควำมรับผดิชอบ 

3.1 เลขานุการฯ มีหนา้ท่ีในการควบคุมคุณภาพและความถูกตอ้งของรายงานการประชุมเม่ือการประชุม   
คณะอนุกรรมการฯ ส้ินสุดลง 

3.2 รายงานการประชุมตอ้งผา่นการตรวจทานโดยอนุกรรมการฯ ท่ีเขา้ประชุม และทบทวนโดยเลขานุการฯ/ 
ประธานฯ 

 
4. แผนภูมิข้ันตอน 

ขั้นตอน กำรด ำเนินกำร ผู้รับผดิชอบ 
1   

2   

3   

4   

 
 
 

ระหวา่งการประชุม ประธานฯ/คณะอนุกรรมการฯ/เจา้หนา้ท่ีส านกังาน
ฯ 

ก่อนการประชุม เจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ 

ภายหลงัการประชุม เลขานุการฯ 

สรุปรายงานการประชุม เลขานุการฯ/ เจา้หนา้ท่ีส านกังาน ฯ 
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5. หลกักำรปฏิบัติ 
5.1 ก่อนกำรประชุม 

5.1.1 เจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ และเลขานุการฯ ตรวจสอบความครบถว้นของโครงร่างการวิจยัท่ีส่งเขา้
พิจารณาคร้ังแรก ในกรณีท่ีโครงร่างการวจิยัมีขอ้มูลไม่ครบถว้น ตอ้งประสานกบัผูว้จิยัเพื่อ 
ขอขอ้มูลเพิ่มเติม 

5.1.2 เลขานุการฯและผูช่้วยเลขานุการฯ พิจารณาโครงร่างการวิจยัและจดัแบ่งเอกสารท่ีจะน าเสนอ 
หรือพิจารณาในท่ีประชุมคณะอนุกรรมการฯ  ไดแ้ก่ 
5.1.2.1 โครงร่างการวิจยัท่ีส่งเขา้พิจารณาคร้ังแรก (Initial review) 
5.1.2.2 โครงร่างการวิจยัท่ีส่งเขา้พิจารณาใหม่ (Resubmission  after  initial review) 
5.1.2.3 โครงร่างการวิจยัท่ีไดรั้บการพิจารณาแบบเร่งด่วน (Expedited review) 
5.1.2.4 ส่วนแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการวิจยั (Protocol amendment) 
5.1.2.5 รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค ์(Adverse event) 
5.1.2.6 รายงานความกา้วหนา้ของการวจิยั (Continuing review report) 
5.1.2.7 รายงานสรุปผลการวิจยั (Final report) 
5.1.2.8 รายงานการไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของผูว้จิยั (Non-compliance/protocol 

violation/deviation) 
5.1.2.9 รายงานการตรวจเยีย่มเพื่อก ากบัดูแลการวจิยั (Report of site monitoring visit) 
5.1.2.10 รายงานการระงบัโครงการวิจยัชัว่คราว (Suspension) หรือการยติุโครงการวิจยัก่อน

ก าหนด (Termination) 
5.1.2.11 เอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

5.1.3 การมอบหมายให้อนุกรรมการฯ เพื่อทบทวน 
ประธานฯ หรือ เลขานุการฯ  มอบหมายใหอ้นุกรรมการฯ/ อนุกรรมการเสริมฯทบทวนโครงร่าง

การวจิยัแบบน าเขา้พิจารณาในท่ีประชุม (Full board review) โดยใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของการพิจารณา
โครงร่างการวิจยัคร้ังแรก (บทท่ี STU 10) กรณีโครงร่างการวจิยัท่ีพิจารณาแบบเร่งด่วน (Expedited review)  
ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของการพิจารณาโครงร่างการวจิยัแบบเร่งด่วน (บทท่ี STU 11) 

 
 
 



 

 

คณะอนุกรรมกำรจริยธรรมกำรวจัิยในคน  
มหำวทิยำลัยธรรมศำสตร์  ชุดที ่2  สำขำสังคมศำสตร์ 

บทที ่ STU 28 
เร่ิมใช้ 

1 กนัยำยน 2561 
กำรเตรียมแผนกำรประชุมและรำยงำนกำรประชุม 

(Meeting  agenda  and  Minute preparation) 
 

หนา้ 195 จาก 205 

 
 
 

 
5.1.4 การเตรียมเอกสารเพื่อการประชุม 

5.1.4.1 เตรียมแบบแผนการประชุม  (แบบเอกสารท่ี SF 26) 
5.1.4.2 เตรียมโครงร่างการวจิยัท่ีส่งเขา้มาเพื่อการพิจารณาคร้ังแรก โดยโครงร่างการวจิยัท่ีผา่น

การตรวจสอบความครบถว้นของขอ้มูลท่ีส่งภายในวนัท่ี 1-15 ของเดือน จะไดรั้บการ
บรรจุในระเบียบวาระการประชุมภายในเดือนนั้น และโครงร่างการวจิยัท่ีส่งภายหลงัวนัท่ี 
15 ของเดือน จะ ไดรั้บการบรรจุในระเบียบวาระการประชุมในเดือนถดัไป  

5.1.4.3 เตรียมโครงร่างการวจิยัท่ีจะน าเขา้พิจารณา  ใหอ้นุกรรมการฯ 
5.1.4.4 เตรียมบนัทึกเชิญอนุกรรมการฯ  ทุกท่าน 
5.1.4.5 จดัส่งบนัทึกเชิญประชุม แผนการประชุม โครงร่างการวิจยั แนวทางการทบทวนและ

น าเสนอโครงร่างการวจิยั รายการการทบทวนเอกสารการใหค้วามยนิยอมโดยไดรั้บขอ้มูล
ใหอ้นุกรรมการฯ  ก่อนการประชุมอยา่งนอ้ย 7 วนัปฏิทินถา้อนุกรรมการฯ ไม่สามารถเขา้
ร่วมประชุมได ้ตอ้งแจง้พร้อมส่งเอกสารทั้งหมดกลบัมาท่ีส านกังานคณะอนุกรรมการฯ 

5.1.4.6 เอกสารทุกฉบบัท่ีตอ้งรักษาความลบั  (บทท่ี STU 25) ท่ีส่งใหค้ณะอนุกรรมการฯ หรือท่ี
ปรึกษา ตอ้งเป็นเอกสาร “ลบั” 

5.1.4.7 เจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ เตรียมพิมพโ์ครงร่างรายงานการประชุมตามล าดบัท่ีก าหนดในแบบ
แผนการประชุม (แบบเอกสารท่ี SF 26) 

5.1.5 การเตรียมการประชุม 
เจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ  จดัเตรียมหอ้งประชุมและอุปกรณ์ต่าง ๆ  ใหพ้ร้อมใชใ้นวนัประชุม
คณะอนุกรรมการฯ 

5.2 ระหว่ำงกำรประชุม 
5.2.1 ประธานฯตรวจสอบองคป์ระชุมขณะเร่ิมตน้การประชุม (บทท่ี STU 02) ระหวา่งการประชุมหากมี

อนุกรรมการออกจากหอ้งประชุม 
5.2.2 ประธานฯ สอบถามท่ีประชุมวา่มีอนุกรรมการฯท่านใดท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียกบัโครงร่างการ 

วจิยัท่ีเขา้รับการพิจารณาในคร้ังน้ีบา้ง 
5.2.3 ประธานฯ ด าเนินการประชุมตามล าดบัของแผนการประชุม  แต่อาจสลบัเร่ืองหรือหวัขอ้การ 

ประชุมไดต้ามความเหมาะสม 
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5.2.4 คณะอนุกรรมการฯ ร่วมทบทวน พิจารณา  แกไ้ข  และรับรองรายงานการประชุมของการ 
ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ท่ีผา่นมา 

5.2.5 ผูท้บทวนโครงร่างการวิจยัและคณะอนุกรรมการฯร่วมทบทวน พิจารณาโครงร่างการวจิยัท่ี 
น าเขา้พิจารณาในท่ีประชุม 

5.3 ภำยหลงักำรประชุม 
5.3.1 ภายหลงัการประชุม เจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ จดัส่งรายงานการประชุมใหป้ระธานคณะอนุกรรมการฯ 

เลขานุการฯ และอนุกรรมการ ฯ ท่ีเขา้ประชุมเพื่อ ตรวจสอบคุณภาพและความถูกตอ้งของรายงาน
การประชุม ภายใน 7 วนัปฏิทิน 

5.3.2 เลขานุการฯ/ประธานคณะอนุกรรมการ ฯ เป็นผูท้บทวนรายงานการประชุม 
5.3.3 เจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ เตรียมส าเนารายงานการประชุม เพื่อแจกจ่ายใหค้ณะอนุกรรมการฯ ในการ

ประชุมคร้ังต่อไป 
5.4 กำรเตรียมรำยงำนกำรประชุม 

5.4.1 หลกัการเขียนรายงานการประชุม 
5.4.1.1 ใชแ้บบของรายงานการประชุม  (แบบเอกสารท่ี SF 27) 
5.4.1.2 การบนัทึกการอภิปรายหรือผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ ตอ้งมีความถูกตอ้ง 

ครบถว้น และใชภ้าษาเขียนท่ีกระชบั อ่านเขา้ใจง่าย 
5.4.1.3 มีการตรวจสอบความถูกตอ้งของตวัสะกดและไวยากรณ์ทั้งภาษาไทยและองักฤษในรายงานการประชุม 

5.4.2 ส่วนประกอบของรายงานการประชุม 
5.4.2.1 รายงานการประชุม ควรประกอบดว้ยส่วนต่าง ๆ ไดแ้ก่ 

1) วนัท่ี เวลา สถานท่ี ของการประชุม 
2) ช่ือประธานของการประชุม 
3) ช่ืออนุกรรมการฯท่ีเขา้ร่วมการประชุม 
4) ช่ืออนุกรรมการฯท่ีลาการประชุม 
5) ช่ือผูเ้ขา้ร่วมประชุม 
6) สาขาวชิาท่ีเช่ียวชาญของคณะอนุกรรมการฯและผูเ้ขา้ร่วมประชุม 
7) หวัขอ้ตามแผนการประชุม 
8) ช่ือผูบ้นัทึกรายงานการประชุม  และผูต้รวจรายงานการประชุม 
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5.4.2.2   ส่วนประกอบของการบนัทึกการพิจารณาโครงร่างการวจิยัคร้ังแรก  หรือโครงร่างการวจิยั 
ท่ีส่งเขา้พิจารณาใหม่ 

1) รหสัของโครงร่างการวจิยั  (Protocol  number)  และช่ือโครงการวิจยั 
2) ช่ือผูว้จิยั 
3) ประเด็นพิจารณา ขอ้เสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯและผูท้บทวนโครงร่าง

การวจิยั โดยแบ่งหวัขอ้ ดงัน้ี 
1.1) Rationale 
1.2) Inclusion criteria 
1.3)  Exclusion criteria  
1.4) Ethics 
1.5) Vulnerability 
1.6) Recruitment process 
1.7)  Informed consent process  
1.8)  Information sheet 
1.9)  Consent form 
1.10) Risk and benefit 

4) ผลการพิจารณา 
5.4.2.3 ส่วนประกอบของการบนัทึกการพิจารณาโครงร่างการวจิยัแบบเร่งด่วน (Expedited review) 

1) รหสัของโครงร่างการวจิยั  (Protocol  number)  และช่ือโครงร่างการวจิยั 
2) ช่ือผูว้จิยั 
3) ผลการพิจารณา 

5.4.2.4 ส่วนประกอบของการบนัทึกการพิจารณาส่วนแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการวิจยั (Amendment) 
1) รหสัของโครงการวิจยั  (Protocol  number)  และช่ือโครงการวจิยั 
2) ช่ือผูว้จิยั 
3) สรุปส่วนแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการวจิยั 
4) ผลการพิจารณาของผูท้บทวน 
5) ผลการพิจารณา 
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5.4.2.5 ส่วนประกอบของการบนัทึกการพิจารณารายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงคร้์ายแรง 
(Serious adverse event) 

1) รหสัของโครงการวจิยั  (Protocol number)  และช่ือโครงการวจิยั 
2) ช่ือผูว้จิยั 
3) สรุปรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงคช์นิดร้ายแรง  ท่ีอาจเก่ียวขอ้ง  (Possibly 

related) น่าจะเก่ียวขอ้ง (Probably related) หรือเก่ียวขอ้งแน่นอนกบั
โครงการวจิยั  (Definitely  related)  หรือท่ีไม่คาดคิดมาก่อน (Unexpected) 

4) ผลการพิจารณาของผูท้บทวน 
5) มติของคณะอนุกรรมการฯ  เพื่อด าเนินการต่อไป 

5.4.2.6 ส่วนประกอบของการบนัทึกการพิจารณารายงานความกา้วหนา้ของการวจิยั  
(Continuing review) 
1) รหสัของโครงการวจิยั  (Protocol  number)  และช่ือโครงการวจิยั 
2) ช่ือผูว้จิยั 
3) ผลการพิจารณาของผูท้บทวน 
4) มติของคณะอนุกรรมการฯ   
5) ในกรณีท่ีอนุมติัต่อเน่ือง  ระบุระยะเวลาของการอนุมติั 
6) ขอ้เสนอแนะ  (ถา้มี) 
7) ส่วนประกอบของการบนัทึกการพิจารณาสรุปผลการวจิยั  (Final  report) 
8) ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ  คือ  รับทราบ  หรือขอขอ้มูลเพิ่มเติม  

(ถา้มี) 
5.4.2.7 ส่วนประกอบของการบนัทึกการไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนด (Non-compliance, Protocol 

violation/Deviation) 
1) รหสัของโครงการวจิยั  (Protocol  number)  และช่ือโครงการวจิยั 
2) ช่ือผูว้จิยั 
3) ผลการพิจารณาของผูท้บทวน 
4) ผลการตดัสินของคณะอนุกรรมการฯ  เพื่อด าเนินการต่อไป 
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5.4.2.8 ส่วนประกอบของการบนัทึกรายงานผลการตรวจเยีย่มเพื่อก ากบัดูแลการวจิยั  
(Site visit monitoring) 
1) รหสัของโครงการวจิยั  (Protocol  number)  และช่ือโครงการวจิยั 
2) ช่ือผูว้จิยั 
3) วนัท่ี  ของการตรวจเยีย่มและขอ้สรุปของการตรวจเยีย่ม 
4) ผลการพิจารณา 

5.4.2.9 ส่วนประกอบของการบนัทึกการระงบัโครงการวจิยัชัว่คราว  (Suspension) หรือการ
ยติุโครงการวจิยัก่อนก าหนด  (Termination) 

1) รหสัของโครงการวจิยั  (Protocol  number)  และช่ือโครงการวจิยั 
2) ช่ือผูว้จิยั 
3) เหตุผลของการระงบัโครงการวจิยัชัว่คราว  หรือการยติุโครงการวิจยัก่อน

ก าหนด 
5.4.3 การเก็บรายงานการประชุม 

รายงานการประชุมถือเป็นเอกสารท่ีตอ้งรักษาความลบั  และเจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ ตอ้งรวบรวม
เก็บไวใ้นหอ้งเก็บเอกสารท่ีจ ากดัผูเ้ขา้ถึงขอ้มูล 

6 ค ำนิยำม 
 6.1  วำระกำรประชุม (Agenda)  หมายถึง เอกสารบนัทึกแผนการน าเร่ืองและล าดบัของเร่ืองท่ีจะน าเสนอหรือ
พิจารณาในท่ีประชุมคณะอนุกรรมการฯ 
 6.2  รำยงำนกำรประชุม (Minutes) หมายถึง เอกสารบนัทึกส่ิงต่าง ๆ   ท่ีกระท าในการประชุมคณะอนุกรรมการฯ แต่ละคร้ัง 
 

7 ภำคผนวก 
 7.1  แบบเอกสารท่ี  SF 26  แบบแผนการประชุม  
 7.2  แบบเอกสารท่ี  SF 27  แบบรายงานการประชุม   
 
8 เอกสำรอ้ำงองิ 

ICH Harmonised Guideline Integrated Addendum to ICH E6 (R1) :  Guideline for Good Clinical Practice E6 
(R2), 2015. 
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สรุปกำรจัดท ำวธีิด ำเนินกำรมำตรฐำน 
 

 
 ฉบับที ่1 
เตรียมโดย คณะอนุกรรมการสร้างวธีิด าเนินการมาตรฐาน 
วนัท่ี  1 มีนาคม  2561 – 30 เมษายน 2561 
ทบทวนโดย  คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน  

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ชุดท่ี 2 สาขาสังคมศาสตร์ 
วนัท่ีทบทวน 1 พฤษภาคม 2561  –  30 มิถุนายน 2561 
อนุมติัโดย รองศาสตราจารย ์เกศินี  วฑูิรชาติ 
ต าแหน่ง อธิการบดีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
วนัท่ีอนุมติั   
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สำรบัญ 
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1. วตัถุประสงค์  
           เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาโครงร่างการวจิยั ท่ีไดรั้บการอนุมติัโดยคณะกรรมการกลางพิจารณา
จริยธรรมการวจิยั (CREC)  

2. ขอบเขต  
            วธีิด าเนินการมาตรฐาน ครอบคลุมขั้นตอนการพิจารณาภายหลงัจากสถาบนัไดรั้บโครงร่างการวิจยัท่ีส่ง
เขา้มาโดย CREC  
 

3. ควำมรับผดิชอบ  
 โครง ร่ างก ารวิ จัยแบบสหสถ าบัน เฉพ าะ ท่ี มี ผู ้ วิ จ ัยห ลั ก /ผู ้ ร่ วม วิ จัยส าข าสั งคมศาสต ร์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ และผา่นการทบทวนรับรองจาก CREC ส่งมาส านกังานคณะอนุกรรมการฯ เจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ 
ลงรับเอกสารในสมุดทะเบียนรับเอกสาร ก าหนดรหัสโครงร่างการวิจยั และ เลขานุการคณะอนุกรรมการ/เจ้าหน้าท่ี
ส านกังานฯ ทบทวน และพิจารณา เสนอประธานคณะอนุกรรมการ ฯ เพื่อพิจารณาอนุมติั 
 

4.  แผนภูมิข้ันตอน 
ขั้นตอน กำรด ำเนินกำร ผู้รับผดิชอบ 

1   

2   

3   

4   

5   

 
 
 
 
 
 

พิจารณาโครงร่างการวิจยั เลขานุการฯ/เจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ 
 

รับโครงร่างการวจิยั เจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ 

การตดัสิน ประธานฯ 

น าเสนอในท่ีประชุมคณะอนุกรรมการฯ ประธานฯ 

 

แจง้ผลการพิจารณา เลขานุการฯ/เจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ 
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5. หลกักำรปฏิบัติ 
5.1 กำรรับโครงร่ำงกำรวจัิย 

         เจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ รับโครงร่างการวิจยั พร้อมตรวจสอบความครบถว้นของโครงร่างการวจิยั และ
หนงัสืออนุมติัจาก CREC ลงรับในทะเบียนรับเอกสารและลงขอ้มูลในโปรแกรมฐานขอ้มูลจริยธรรมการ
วจิยั 

5.2 ขั้นตอนกำรพจิำรณำ 
5.2.1 การรับรองโครงร่างการวจิยัท่ีผา่นการรับรองจาก CREC  

โครง ร่างก ารวิจัยแบบสหสถาบัน  เฉพ าะ ท่ี มี อ าจารย์  นั ก วิจัย  จากส าข าสั งคมศาสต ร์  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ เป็นผูว้ิจยัหลกั/ผูร่้วมวิจยั และผ่านการทบทวน รับรองโดย CREC  เจา้หน้าท่ี
ส านกังานฯ เสนอเอกสารให้เลขานุการฯ / ผูช่้วยเลขานุการฯ ทบทวน ตรวจสอบ และน าเสนอประธาน ฯ 
เพื่อพิจารณาอนุมติัโครงร่างการวิจยั และน าแจง้ท่ีประชุมคณะอนุกรรมการฯ เพื่อทราบ ทั้งน้ีในเอกสาร
ใบ รับรองก าหนดวันอนุมัติให้ เป็นไปตามข้อก าหนดตามวิ ธีด าเนินการมาตรฐาน (SOP) ของ
คณะอนุกรรมการ ฯ ส่วนก าหนดส่งรายงานความกา้วหนา้โครงการวจิยั ใหเ้ป็นไปตามก าหนดของ CREC  

5.2.2 การด าเนินการวิจยัภายหลงัการรับรอง 
5.2.2.1 การขอแกไ้ขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจยั (Protocol Amendment)  เจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ เสนอ
เร่ืองใหเ้ลขานุการฯ / ผูช่้วยเลขานุการฯ ทบทวน ตรวจสอบ เสนอประธานฯ ใหก้ารรับรอง และ น า
แจง้ท่ีประชุมคณะอนุกรรมการฯ เพื่อทราบ  
5.2.2.2 การรายงานความกา้วหนา้โครงการวิจยั เจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ เสนอเร่ืองใหเ้ลขานุการฯ / 
ผูช่้วยเลขานุการฯ ทบทวน ตรวจสอบ และเสนอประธานฯ เพื่อรับทราบ แลว้น าแจง้ในท่ีประชุม
คณะอนุกรรมการฯ 

5.2.2.3 การขอต่ออายหุนงัสือรับรองฯ เจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ เสนอเร่ืองให้เลขานุการฯ / ผูช่้วย
เลขานุการฯ ทบทวน ตรวจสอบ และเสนอประธานฯ เพื่อ อนุมติั โดยก าหนดส่งรายงาน
ความกา้วหนา้คร้ังต่อไปใหเ้ป็นไปตามก าหนดของ CREC 
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                    5.2.4 การรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค ์

-   หากเหตุการณ์เกิดภายใน มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ใหด้ าเนินการตาม (บทท่ี STU 19) โดยผู ้
ทบทวนคือ ประธานฯ /รองประธานฯ/เลขานุการ ฯ /ผูช่้วยเลขานุการฯ หรือ คณะอนุกรรมการฯ /
คณะอนุกรรมการเสริมฯ ท่ีประธานคณะฯ/เลขาฯ พิจารณาแต่งตั้ง 

- หากเหตุการณ์เกิดภายนอก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผูช่้วยเลขานุการฯเสนอเร่ืองให้
เลขานุการฯ / ผูช่้วยเลขานุการฯ ทบทวน และตรวจสอบ เสนอประธานฯรับทราบ แลว้น าแจง้ท่ีประชุม
คณะอนุกรรมการฯ 

    5.2.5 การรายงานการไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนด (Non-compliance/Protocol Deviation/Violation) 
- หากเหตุการณ์เกิดภายใน มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ให้ด าเนินการตาม (บทท่ี STU 19) โดยผู ้

ทบทวนคือ ประธาน ฯ/รองประธาน ฯ/เลขานุการฯ หรือ คณะอนุกรรมการ ฯท่ีประธาน ฯ/เลขานุการ
ฯ พิจารณาแต่งตั้ง 

- หากเหตุการณ์เกิดภายนอก มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ เจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ เสนอเร่ืองให้
เลขานุการฯ / ผูช่้วยเลขานุการฯ ทบทวน และตรวจสอบ เสนอประธาน ฯ เพื่อรับทราบ แลว้น าแจง้ท่ี
ประชุมคณะอนุกรรมการฯ 

                5.2.6 การจดัการขอ้ร้องเรียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการวจิยั 
- ขอ้ร้องเรียนท่ีเกิดภายในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ใหด้ าเนินการตาม (บทท่ี STU 18) โดยผู ้

ทบทวนคือ ประธาน ฯ/รองประธาน ฯ/เลขานุการ ฯ หรือ คณะอนุกรรมการฯท่ีประธาน ฯ/เลขานุการฯ
พิจารณาแต่งตั้ง 

- ขอ้ร้องเรียนท่ีเกิดภายนอก มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ผูช่้วยเลขานุการฯ เสนอเร่ืองให้
เลขานุการฯ / ผูช่้วยเลขานุการฯ ทบทวน ตรวจสอบ และเสนอประธาน ฯ เพื่อรับทราบ แลว้น าแจง้ท่ี
ประชุมคณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณา 

                 5.2.7 การรายงานสรุปผลการวจิยั (Final report) รายงานการแจง้ปิดโครงการวจิยั  การขอยติุโครงการวจิยั 
                         ก่อนก าหนด   
                             ผูช่้วยเลขานุการฯเสนอเร่ืองใหเ้ลขานุการฯ / ผูช่้วยเลขานุการฯ ทบทวน ตรวจสอบ และเสนอประธานฯ  
                         พิจารณารับทราบ และน าแจง้ในท่ีประชุมคณะอนุกรรมการฯ เพื่อทราบ  
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              5.3 กำรแจ้งผลกำรพจิำรณำ 
                      เลขานุการฯ และเจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ เป็นผูแ้จง้ผลการพิจารณาใหก้บัทาง  CREC  ทราบภายใน 7 วนั
ปฏิทิน หลงัจากมีมติ  
6. ค ำนิยำม 
 CREC  (Central Research Ethics Committee)  หมายถึง คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวจิยัในคน ท า
หนา้ท่ีเป็นคณะ กรรมการดา้นจริยธรรมในการพิจารณาโครงการวิจยัท่ีกระท าการศึกษาวจิยัหรือทดลองในมนุษยใ์น
หลายสถาบนัท่ีท าความตกลง ร่วมพิจารณาจริยธรรมการวิจยั ซ่ึงผูว้จิยัหลกัสังกดัภายใตส้ถาบนั ท่ีท าความตกลงร่วมกนั
ในการพิจารณาดา้นจริยธรรมของโครงการวิจยั   
 
7. เอกสำรอ้ำงองิ 

7.1 ICH  Good  Clinical  Practice  Guideline.  แนวทางการปฏิบติัการวิจยัทางคลินิกท่ีดี พ.ศ.2552 
              7.2 แนวทางจริยธรรมการท าวจิยัในคนแห่งชาติ  ชมรมจริยธรรมการวจิยัในคนในประเทศไทย พ.ศ. 2550 
              7.3 วธีิด าเนินการมาตรฐาน (Standard of Operating Procedures, SOP) คณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรม 
                   การวจิยัในคน (Central Research Ethics Committee : CREC) 

 
 


