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สารบัญ 
 

หัวข้อ          เรื่อง               หน้า 
 
หมวดที่ 1  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี    5 
 1  นิยาม 5 
 2  โครงสร้างคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 6 

2.1 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์   6 
2.2 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มีอ านาจและหน้าที่  6 

 3  ความเป็นอิสระของคณะกรรมการฯ 8 
 4  การบริหารจัดการของคณะกรรมการฯและคณะอนุกรรมการฯ  9 

4.1 การฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการฯ 9 
4.2 การจัดการกับการมีส่วนได้ส่วนเสียของคณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ 

 ฝ่ายสนับสนุนการท างานของคณะกรรมการฯกับโครงการวิจัย 10 
4.3 มาตรการรักษาความลับของโครงการวิจัย  11 
4.4 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนการท างานของคณะกรรมการฯ  11 

หมวดที่ 2  วิธีการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์   13 
 1  หลักจริยธรรมที่คณะกรรมการฯใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน   13 
 2 การก าหนดขอบข่ายและประเภทของการวิจัยที่ต้องได้รับการรับรองจากคณะกรรมการฯ 14 

2.1 ขอบข่ายโครงการวิจัย    14 
2.2 ประเภทของโครงการ  14 

 3  การประเมินความเสี่ยงของโครงการวิจัยเพื่อก าหนดวิธีการพิจารณาและติดตามโครงการวิจัย  14 
3.1 เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยง  14 
3.2 การแบ่งประเภทของโครงการวิจัยตามความเสี่ยง  15 

 4  การรับเอกสาร/ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โครงการวิจัย 15 
4.1 เอกสาร/ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โครงการวิจัยใหม่  15 
4.2 การตรวจสอบและบันทึกการรับเอกสาร/ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 17 
4.3 การจัดส่งเอกสาร/ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โครงการวิจัยให้กรรมการฯที่ได้รับมอบหมายให้เป็น 

 ผู้พิจารณาหลัก   17 
4.4 การจัดเก็บเอกสาร/ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ขั้นต้น    17 
4.5 เอกสาร/ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของโครงการที่ได้รับการรับรองแล้ว  18 

 5  การรับรองการประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แบบยกเว้น (Exemption Review) 18 
5.1 ลักษณะของโครงการวิจัย  18 
5.2 กระบวนการพิจารณาแบบยกเว้น  19 

 6  การรับรองการประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แบบเร่งด่วน (Expedited Review) 20 
6.1 ลักษณะโครงการวิจัยใหม่ที่เข้าข่ายการพิจารณาแบบเร่งด่วน 20 
6.2 กระบวนการพิจารณาแบบเร่งด่วน  21 
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สารบัญ (ต่อ) 
 

หัวข้อ          เรื่อง               หน้า 
 
 7  การรับรองการประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แบบเต็มรูปแบบ (Full-Board Review) 22 

7.1 ลักษณะโครงการที่สมควรได้รับการพิจารณาแบบเต็มรูปแบบ 22 
7.2 การก าหนดวันประชุม  22 
7.3 การก าหนดองค์ประชุม  22 
7.4 การพิจารณาทบทวนของคณะกรรมการฯ  23 
7.5 อุทธรณ์ผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯต่ออธิการบดี  23 
7.6 กระบวนการประเมินแบบเต็มรูปแบบ  23 

 8  วิธีการพิจารณาโครงการวิจัย 25 
8.1 คุณสมบัตินักวิจัย   25 
8.2 ระเบียบวิธีวิจัย  26 
8.3 การคุ้มครองดูแลอาสาสมัคร  26 
8.4 การพิจารณากระบวนการขอความยินยอมเป็นอาสาสมัคร   26 

 9  วิธีการขอความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง   29 
 10  การพิจารณาโครงการวิจัยที่อาสาสมัครเป็นผู้อ่อนด้อยความสามารถในการตัดสินใจเข้าร่วมการวิจัย 

ด้วยตนเอง   30 
10.1 การวิจัยในเด็กหรือผู้เยาว์    30 
10.2 การวิจัยในหญิงมีครรภ์และทารก  30 
10.3 การวิจัยในผู้ใหญ่ที่อ่อนด้อยความสามารถในการตัดสินใจด้วยตนเอง 30 
10.4 การวิจัยในนักโทษ    30 
10.5 การพิจารณาโครงการวิจัยกรณีพิเศษ  31 

 11  การจัดท ารายงานการประชุม   32 
 12  การแจ้งผลการพิจารณาโครงการวิจัย  33 

12.1 โครงการวิจัยที่ได้รับการรับรอง    34 
12.2 โครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองในหลักการโดยแก้ไขเพ่ิมเติมตามข้อเสนอแนะ   35 
12.3 โครงการวิจัยที่ยังไม่รับรองจนกว่าจะได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะและน าเข้าพิจารณาในที่ประชุม 

   อีกครั้ง  37 
12.4 โครงการวิจัยที่ไม่รับรอง    39 

 13  การติดตามความก้าวหน้าและก ากับดูแลโครงการวิจัย 40 
13.1 ติดตามรายงานความก้าวหน้าของการวิจัยตามก าหนดเวลา 40 
13.2 วิธีการติดตามให้นักวิจัยส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย 41 
13.3  การต่ออายุเอกสารรับรองโครงการวิจัย  41 
13.4 การแจ้งปิดโครงการวิจัย   42 

 14  การปรับเปลี่ยนโครงร่างวิจัยและการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ 43 
14.1 ขั้นตอนการด าเนินงานเมื่อนักวิจัยแจ้งขอปรับเปลี่ยนโครงร่างวิจัย  43 
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สารบัญ (ต่อ) 
 

หัวข้อ          เรื่อง               หน้า 
 

14.2 การรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์    45 
14.3 การรายงานการเบี่ยงเบนจากโครงร่างวิจัย    47 

 15  การเยี่ยมส ารวจสถานที่วิจัย   50 
 16  การพักการวิจัยชั่วคราวหรือยุติการรับรองโครงการวิจัย  50 

16.1 การพักการวิจัยชั่วคราวหรือยุติการรับรองโครงการวิจัย   50 
16.2 กระบวนการพักการวิจัยชั่วคราว    51 
16.3 กระบวนการยุติการรับรองโครงการวิจัย    51 

 17  การจัดการเอกสารของคณะกรรมการฯ   52 
17.1 ชนิดของเอกสารที่ต้องเก็บไว้เป็นหลักฐาน    52 
17.2 ข้อมูลที่เก็บในรูป Electronic File  53 
17.3 วิธีด าเนินการจัดเก็บแฟ้มโครงการวิจัย    53 
17.4 ระยะเวลาที่ต้องเก็บรักษาเอกสารไว้  54 
17.5 มาตรการการรักษาความลับของข้อมูลใน Hard Copy Electronic File และวิธีการท าลาย 54 
17.6 วิธีด าเนินการในการท าลายเอกสารเมื่อครบวาระ    54 

 18  การรับเรื่องร้องเรียนและการปกป้องผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับการวิจัยในมนุษย์  55 
 19  การพิจารณาการขอเก็บข้อมูลโครงการวิจัยจากภายนอก 56 
 20  การจัดท าเอกสาร Material Transfer Agreement (MTA) และ Data Sharing Agreement (DSA) 58 
 21  การรับรองและการปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงานของคณะกรรมการฯ 59 
 22  เอกสารอ้างอิง 59 
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หมวดที ่1  
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  

(KMUTT’s Institutional Review Board) 
 
1. นิยาม  
  คณะกรรมการฯ หมายความว่า คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของมหาวิทยาลัย ที่แต่งตั้งตาม 
ข้อ 4 ของประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง การก ากับดูแลการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2560 
 
  คณะอนุกรรมการฯ หมายความว่า คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจ าคณะหรือเทียบเท่า 
ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของมหาวิทยาลัย  ตามอ านาจในข้อ 5.7 ของประกาศ
มหาวิทยาลัยเรื่อง การก ากับดูแลการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2560 
 

 คณะกรรมการกลาง หมายความว่า คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จากหน่วยงานกลาง ที่
มหาวิทยาลัยได้มีการตกลงความรับผิดรับชอบระหว่างสถาบันที่ร่วมวิจัย และข้อตกลงของคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ของแต่ละสถาบัน  
 
   การวิจัย หมายความว่า การศึกษาอย่างเป็นระบบเพ่ือสร้างองค์ความรู้ (Systematic Investigation) และ
ความเข้าใจใหม่ที่สามารถน าความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่และน าใช้ไดท้ั่วไป  (Generalizable Knowledge) 

 
การวิจัยแบบสถาบันเดียว (Single Center Study) หมายความว่า การวิจัยภายในสถาบันโดยมี

กระบวนการก ากับดูแลการวิจัยให้เป็นไปตามหลักจริยธรรมทั้งหมดอยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ของมหาวิทยาลัย 
 

การวิจัยแบบพหุสถาบัน (Multicenter Study) หมายความว่า การวิจัยร่วมกับสถาบันอ่ืนในลักษณะของ
โครงการวิจัยพหุสถาบัน โดยมีนักวิจัยหลักหรือผู้ร่วมวิจัยเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย และมีกระบวนการก ากับดูแล
การวิจัยให้เป็นไปตามหลักจริยธรรม ซึ่งขึ้นอยู่กับการตกลงความรับผิดรับชอบระหว่างสถาบันที่ร่วมวิจัยและข้อตกลง
ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของแต่ละสถาบัน 
 
  เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (Adverse Events) หมายความว่า ความผิดปกติใดๆท่ีเกิดข้ึนกับอาสาสมัคร
ระหว่างการวิจัย ซึ่งอาจเป็นผลเนื่องมาจากการวิจัยหรือไม่ก็ตาม 
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2. โครงสร้างคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิประกอบข้อ 2 โครงสร้างคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

 
 2.1 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประกอบด้วย 
 2.1.1 ประธานฯ ซึ่งอธิการบดีแต่งตั้งจากพนักงาน ข้าราชการ พนักงานเกษียณอายุ หรือข้าราชการ
เกษียณอายุ ของมหาวิทยาลัย 

2.1.2 กรรมการภายใน จ านวนไม่น้อยกว่าห้าคน แต่ไม่เกินสิบสองคน ซึ่งมาจากพนักงาน ข้าราชการ ลูกจ้าง 
พนักงานเกษียณอายุ หรือข้าราชการเกษียณอายุของมหาวิทยาลัย ซึ่งคณะหรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ พิจารณาเสนอชื่อต่อสภาวิชาการเพ่ือพิจารณากลั่นกรองคัดเลือก  

2.1.3 กรรมการภายนอก จ านวนไม่น้อยกว่ากรรมการภายในซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่ไม่ได้เป็น พนักงาน 
ข้าราชการ และลูกจ้าง หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งใดๆ ในมหาวิทยาลัย ซึ่งประธานฯและรองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิจัย
และนวัตกรรม ร่วมกันพิจารณาเสนอรายชื่อต่อสภาวิชาการเพ่ือพิจารณากลั่นกรองคัดเลือก โดยกรรมการภายนอก
ประกอบด้วย 

2.1.3.1 ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านจริยธรรมการวิจัยจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งคน  
2.1.3.2 ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการแพทย์ หรือวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งคน 
2.1.3.3 บุคคลภายนอก ซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนทั่วไป (Lay Person) จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งคน 

2.1.4 ให้สภาวิชาการเลือกจากกรรมการภายในเป็นรองประธานฯแต่ไม่เกินสองคน 
2.1.5 ให้ผู้อ านวยการส านักงาน เป็นกรรมการและเป็นเลขานุการฯ และให้ผู้อ านวยการส านักงานเลือก
บุคลากรในส านักงาน หนึ่งคนเป็นกรรมการและเป็นผู้ช่วยเลขานุการฯ  

 
 2.2 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มีอ านาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

2.2.1 พิจารณาให้การรับรอง หรือไม่รับรองโครงการวิจัย หรือให้มีการปรับปรุงแก้ไข หรือยุติการรับรอง
โครงการวิจัยในกรณีที่งานวิจัยไม่เป็นไปตามแนวทางจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  

อธิการบดี 

คณะกรรมการฯ 

รองอธิการบดีอาวุโส 
ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 

คณะอนุกรรมการฯ 
ประจ า คณะ/ส านกั 1 

คณะอนุกรรมการฯ 
ประจ า คณะ/ส านกั 2 

คณะอนุกรรมการฯ 
ประจ า คณะ/ส านกั 3 

คณะอนุกรรมการฯ 
ประจ า คณะ/ส านกั 4 

คณะอนุกรรมการฯ 
ประจ า คณะ/ส านกั X 
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2.2.2 ติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินการโครงการวิจัยจากรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณและจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

2.2.3 ให้ข้อเสนอแนะแก่นักวิจัยในการปรับปรุงโครงการวิจัยให้เป็นไปตามหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ์
2.2.4 ก าหนด หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ กลไกในการบริหาร และขั้นตอนการด าเนินงานที่เกี่ยวกับการพิจารณา

โครงการวิจัยในมนุษย์  
2.2.5 ให้ยุติการด าเนินการโครงการวิจัยชั่วคราว (Suspension) หรือเพิกถอนการอนุมัติ (Withdrawal) หรือ

ยุติโครงการวิจัยก่อนก าหนด (Termination) ในกรณีที่โครงการวิจัยอาจท าให้อาสาสมัคร มีความเสี่ยงมากกว่าที่คาด
ไว้ หรือการไม่ปฏิบัติตามหลักจริยธรรมอย่างร้ายแรงอย่างต่อเนื่อง หรือการไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดของคณะ
กรรมการฯอย่างร้ายแรงอย่างต่อเนื่อง  

2.2.6 จ ากัดหรือระงับการด าเนินโครงการวิจัยบางส่วน (Restriction) ในกรณีที่นักวิจัยไม่ปฏิบัติตามหลัก
จริยธรรมหรือข้อก าหนดของคณะกรรมการฯต่อเมื่อนักวิจัยได้ปฏิบัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงจะอนุมัติให้ด าเนินการต่อ
ได้ 

2.2.7 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯที่มีความรู้ที่หลากหลาย หรือมีประสบการณ์เพ่ือให้มีมุมมองที่กว้างขวาง
ครอบคลุมทุกแง่ทุกมุมของการวิจัยเพื่อท าการใดๆ อันอยู่ในอ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการฯ 

2.2.8 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีเสนออธิการบดีโดยผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการ โดย
การน าเสนอผ่านรองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 

2.2.9 จัดท ารายงานผลการพิจารณากรณีพิเศษเสนออธิการบดีโดยผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการ โดย
การน าเสนอผ่านรองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมภายในสามสิบวันหลังการประชุมอันเนื่องมาจากเหตุ
ดังต่อไปนี้  

2.2.9.1 กรณีเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง (Serious Adverse Events) หรือปัญหาที่ไม่
สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า (Unanticipated Problems) และมีเหตุสนับสนุนให้เชื่อได้
ว่าน่าจะเก่ียวข้องกับการวิจัย 

2.2.9.2 กรณีที่นักวิจัยไม่ด าเนินการวิจัยตามโครงร่างที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการฯหรือไม่
ด าเนินการตามแนวปฏิบัติของคณะกรรมการฯ (Non Compliance) โดยเป็นการกระท าซ้ า
แล้วซ้ าอีก และอาจก่อให้เกิดอันตรายต่ออาสาสมัคร 

2.2.10 ด าเนินการเรื่องอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการก ากับดูแลการวิจัยในมนุษย์ 
2.2.11 ด าเนินการตามที่อธิการบดีมอบหมาย  

 การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการฯนั้นต้องทุ่มเทก าลังกายและก าลังปัญญาด้วยความรับผิดชอบต่อนักวิจัย 
อาสาสมัครและมหาวิทยาลัย ในอันที่จะรับรองและติดตามดูแลให้การวิจัยในมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างถูกต้องตาม
หลักจริยธรรมการวิจัย เพ่ือสวัสดิภาพของผู้เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยและเพ่ือธ ารงไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีของ
มหาวิทยาลัย 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ 5.7 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การก ากับดูแลการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ.
2559 คณะกรรมการฯจึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ ที่มีความรู้ที่หลากหลายหรือมีประสบการณ์เพ่ือให้มีมุมมองที่
กว้างขวางครอบคลุมทุกแง่ทุกมุมของการวิจัย ดังนี้ 

คณะอนุกรรมการฯ ประกอบด้วย 
1. คณะศิลปศาสตร์ 
2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
3. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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4. บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม 
5. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
6. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
7. คณะวิทยาศาสตร์ 
8. ศูนย์บริการการศึกษาราชบุรี 
9. คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี 
10. คณะพลังงาน สิ่งแวดล้อมและวัสดุ 
11. สถาบันการเรียนรู้ 
 

 2.3 คุณสมบัติของคณะอนุกรรมการฯ 
2.3.1 เป็นผู้แทนคณะหรือสถาบันที่คณบดีหรือผู้ที่มีต าแหน่งเทียบเท่าเสนอรายชื่อมายังคณะกรรมการฯ 
2.3.2 เป็นผู้มีความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์หรือผ่านการฝึกอบรมความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยใน

มนุษย์ เพ่ือให้ทราบถึงหลักจริยธรรมและแนวทางการพิจารณาประเมินจริยธรรมการวิจัย 
2.3.3 เป็นผู้มีจรรยาบรรณและจริยธรรมในการวิจัย โดยปฏิบัติตามหลักปฏิบัติด้านจรรยาบรรณองค์กร 

(Code of Conduct) ของมหาวิทยาลัย 
 

 2.4 วาระการด ารงต าแหน่งของคณะอนุกรรมการฯ ให้เป็นไปตามข้อ 7 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การ
ก ากับดูแลการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ.2559 โดยอนุโลม 

คณะอนุกรรมการฯมีอ านาจและหน้าที ่ดังนี้ 
 2.4.1 พิจารณาประเมินจริยธรรมการวิจัยของโครงการวิจัยในมนุษย์ภายในคณะหรือเทียบเท่า 
 2.4.2 เสนอให้การอนุมัติรับรองการประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แบบยกเว้น ภายในคณะหรือเทียบเท่า 
ต่อคณะกรรมการฯ 
 2.4.3 ให้ความร่วมมือและประสานงานกับคณะกรรมการฯ เพ่ือส่งเสริมการท างานด้านจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ของมหาวิทยาลัย 
  2.4.4 รายงานผลการด าเนินงานทุก 4 เดือน และสรุปผลการด าเนินงานประจ าปีต่อคณะกรรมการฯ 
 
3. ความเป็นอิสระของคณะกรรมการฯ 

คณะกรรมการฯ มีความเป็นอิสระจากสถาบัน/องค์กรอ่ืนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย แต่อาจมีการติดต่อ
ประสานงานเพ่ือให้แนวทางการปฏิบัติของคณะกรรมการฯมีความสอดคล้องกับคณะกรรมการฯของสถาบันอ่ืน 
โดยเฉพาะในกรณีที่เป็นโครงการวิจัยพหุสถาบัน คณะกรรมการฯ ของแต่ละสถาบันมีเสรีภาพในการพิจารณา
โครงการวิจัยพหุสถาบันโดยผลการพิจารณาไม่จ าเป็นต้องเหมือนกับสถาบัน/องค์กรอ่ืน 
 3.1 ในกรณีที่เป็นการวิจัยภายในสถาบัน (Single Center Study) กระบวนการก ากับดูแลทั้งหมดอยู่ในความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการฯ  
 3.2 ในกรณีการรับรองโครงการวิจัยแบบพหุสถาบันร่วมกับสถาบันอ่ืน (Multicenter Study) โดยให้เลือก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของสถาบันใดสถาบันหนึ่ง เพ่ือท าหน้าที่พิจารณาโครงการวิจัย โดยแจ้งต่อ
คณะกรรมการฯทราบ และรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ท่ีเกิดขึ้นเฉพาะในมหาวิทยาลัย เพ่ือให้ความช่วยเหลือเป็น
อันดับแรก แล้วแจ้งต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของสถาบันที่พิจารณา หรือให้คณะกรรมการกลาง
พิจารณา ซึ่งสถาบันที่ร่วมวิจัยได้ตกลงกันให้เป็นผู้รับผิดชอบพิจารณารับรองและติดตามดูแลโครงการวิจัยในมนุษย์ 
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โดยคณะกรรมการกลางมีหน้าที่พิจารณาโครงการวิจัยใหม่ (Initial Review) โครงการวิจัยต่อเนื่อง (Continuing 
Review) การปรับเปลี่ยนขั้นตอนการวิจัย (Protocol Amendment) การเบี่ยงเบนในขั้นตอนการวิจัย (Protocol 
Deviation) เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (Adverse Events) ที่เกิดขึ้นในทุกๆ สถาบัน และรายงานการปิดโครงการ 
(Close Out Report) โดยคณะกรรมการฯจะรับรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นเฉพาะในมหาวิทยาลัยฯ 
เพ่ือให้ความช่วยเหลือเป็นอันดับแรกแล้วแจ้งต่อคณะกรรมการกลาง เพ่ือพิจารณาในเรื่องที่เกี่ยวข้องให้ทุกสถาบัน
ภาครีับทราบในเวลาที่เหมาะสมต่อไป 

หากไม่เป็นไปตามสภาวะข้างต้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯทุกสถาบันที่ร่วมการวิจัย  
 

4. การบริหารจัดการของคณะกรรมการฯและคณะอนุกรรมการฯ (Administration of the KMUTT-IRB) 
เนื่องจากการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการฯ ต้องมีดุลยพินิจและวิจารณญาณในการใช้

หลักการ เหตุผล กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ศีลธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคม รวมถึงหลักจริยธรรม
ทั้งของในประเทศและสากลในการพิจารณาโครงการวิจัย ฉะนั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีผู้ที่มีความรู้ 
ความสามารถและประสบการณ์เข้ามาร่วมพิจารณาและให้ค าปรึกษาแก่คณะกรรมการฯ การได้มาโดยประธานฯ 
เสนอชื่อผ่านรองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือเชิญเป็นที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญมาร่วมพิจารณา
โครงการหรือร่วมการประชุมเป็นครั้งคราวไป 

 
 4.1 การฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการฯและคณะอนุกรรมการฯ (Training of KMUTT-IRB  
       Members) 

 เพ่ือให้การด าเนินงานของคณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการฯ ทุกคนได้มาตรฐานสม่ าเสมอและเป็นธรรม
กับทุกโครงการวิจัยที่ได้รับการเสนอเข้ามา กรรมการฯใหม่และอนุกรรมการฯใหม่จะต้องได้รับความรู้ด้านจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์และมีการชี้แจงให้ทราบแนวทางการด าเนินงานของคณะกรรมการฯและคณะอนุกรรมการฯเป็น
อย่างดี 

 นอกจากการให้ความรู้แก่กรรมการฯและอนุกรรมการฯใหม่แล้ว ยังมีหน้าที่ติดตามให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือให้ทราบการปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงานของกรรมการฯ และอนุกรรมการฯ ติดตามการเปลี่ยนแปลงของ
กฎระเบียบ ประเด็นที่ละเอียดอ่อนทางจริยธรรมการวิจัยที่ก าลังเป็นปัญหาหรืออาจก่อให้เกิดปัญหาในอนาคต รวมทั้ง
ความเคลื่อนไหวในด้านจริยธรรมการวิจัยของนานาชาติ  เพ่ือให้กรรมการฯ และอนุกรรมการฯ ทุกท่านมีความรู้ที่
ทันสมัยสามารถน าความรู้ที่ได้มาประกอบการพิจารณาได้รอบคอบยิ่งขึ้นและเพ่ือเป็นการรั กษามาตรฐานและ
รับประกันคุณภาพในการพิจารณาของคณะกรรมการฯและคณะอนุกรรมการฯอีกทางหนึ่งด้วย 

 
 วิธีการให้ความรู้แก่ คณะกรรมการฯและคณะอนุกรรมการฯ ได้แก ่
 4.1.1 ปฐมนิเทศคณะกรรมการฯและคณะอนุกรรมการฯใหม่ (Orientation for New Board Member) และ

จัดท าคู่มือเพ่ือให้กรรมการฯและอนุกรรมการฯใหม่ได้ศึกษาด้วยตนเอง 
 4.1.2 จัดอบรมเพ่ือให้ทราบแนวทางการด าเนินงานของคณะกรรมการฯและคณะอนุกรรมการฯ (SOP 

Training) ทุกครั้งที่มีการปรับเปลี่ยน SOP ซึ่งจะต้องมีการทบทวน SOP เป็นระยะทุก 3 ปี หรือตามความเหมาะสม 
 4.1.3 จัดสัมมนาในหัวข้อที่น่าสนใจอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการฯและคณะอนุกรรมการฯได้รับ

ความรู้ อีกท้ังยังเปิดโอกาสให้มีการสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้และปัญหาที่ประสบในการพิจารณาโครงการ ซึ่งจะเป็น
การเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการด าเนินงานอีกทางหนึ่งด้วย 
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4.1.4 จัดเก็บวารสาร บทความ หนังสือ ต ารา เอกสารที่ใช้อ้างอิงไว้ในส านักงานฯ เพ่ือให้คณะกรรมการฯและ
คณะอนุกรรมการฯได้ใช้อ้างอิง เมื่อประสบปัญหาในการตัดสินใจ 

4.1.5 แจกจ่ายเอกสารบทความด้านจริยธรรมการวิจัยให้แก่คณะกรรมการฯและคณะอนุกรรมการฯเป็นครั้ง
คราวตามความเหมาะสม 

4.1.6 สนับสนุนให้คณะกรรมการฯและคณะอนุกรรมการฯได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุม สัมมนา ด้านจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ที่จัดขึ้นภายในประเทศและต่างประเทศ โดยมหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย  

 
 4.2 การจัดการกับการมีส่วนได้ส่วนเสียของคณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน 
       การท างานของคณะกรรมการฯกับโครงการวิจัย (Conflict of Interest Management) 

 กรรมการฯ อนุกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนการท างานของคณะกรรมการฯ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่าผู้
มีส่วนได้เสีย) ทุกคนจะมีการลงนามในข้อตกลงการรักษาความลับของโครงการวิจัย (Confidentiality Agreement) 
และการแจ้งผลประโยชน์ทับซ้อน (Declaration of Conflict of Interests) โดยผลประโยชน์ทับซ้อนมีลักษณะดังนี้  

4.1.1 การมีส่วนได้ส่วนเสียทางการเงิน (Financial Conflict of Interest) ได้แก่ กรณีต่อไปนี้ 
- ผู้มีส่วนได้เสียหรือคู่สมรส มีส่วนได้ส่วนเสียทางการเงินกับผู้ให้ทุนที่เป็นบริษัทเอกชน เช่น

บริษัทผู้ผลิตเวชภัณฑ์หรือเครื่องมือทางการแพทย์  ในรูปแบบที่เป็นหุ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
เครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตร หรือได้รับการสนับสนุนทางการเงินในรูปแบบอ่ืน เช่น เป็นที่
ปรึกษาหรือเป็นวิทยากรของบริษัท 

- ผู้มีส่วนได้เสียหรือคู่สมรส มีส่วนได้ส่วนเสียกับนักวิจัย ในรูปแบบที่เป็นหุ้นส่วนมีส่วนได้ส่วนเสีย
ทางการเงิน ที่เก่ียวข้องกับเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตร 

4.1.2 การมีส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่เกี่ยวข้องทางการเงิน (Non-Financial Conflict of Interest) ได้แก่ กรณี
ต่อไปนี้ 
- มีความสนใจในการวิจัยเรื่องเดียวกัน 
- เป็นผู้ร่วมงานในภาควิชา/คณะเดียวกัน หรือต่างภาควิชา/คณะ ที่ต้องปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกัน 
- เป็นผู้ที่อยู่ในทีมวิจัยเดียวกันหรือเป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัยของนักศึกษา 

4.1.3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะต้องด าเนินการดังนี้ 
- แจ้งกับประธานฯก่อนการประชุม 
- ออกจากห้องประชุมในขณะที่มีการให้ความเห็นและลงคะแนนเสียง แต่ผู้มีส่วนได้เสียผู้นั้นอาจ

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการวิจัยได้หากมีการร้องขอ 
4.2.4 ประธานฯจะพิจารณาและด าเนินการดังต่อไปนี้ 

- ไม่ก าหนดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท าหน้าที่เป็น Primary Reviewer ของโครงการวิจัยนั้น 
- แจ้งให้ที่ประชุมทราบเมื่อเริ่มประชุม 
- ขอให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียออกจากห้องประชุมในขณะที่มีการให้ความเห็นและลงมติ 

หากผู้มีส่วนได้เสียออกจากการประชุมในขณะนั้นแล้ว ท าให้ไม่ครบองค์ประชุมที่จะลงคะแนนเพ่ือตัดสินผล
การพิจารณาโครงการได้ การพิจารณาโครงการจะต้องถูกเลื่อนออกไปจนกว่าจะมีกรรมการฯ ท่านอื่นมาเข้าประชุมใน
ขณะนั้น และโครงการวิจัยนั้นอาจต้องถูกเลื่อนการตัดสินผลไปเป็นการประชุมครั้งถัดไปภายใน 2 สัปดาห์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับวิจารณญาณของประธานฯ 
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 4.3 มาตรการรักษาความลับของโครงการวิจัย (Confidentiality Agreement) 
4.3.1 มาตรการรักษาความลับส าหรับคณะกรรมการฯและคณะอนุกรรมการฯ 
บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการฯและคณะอนุกรรมการฯ ต้องถือเป็นหน้าที่ที่จะรักษาความลับ

ของโครงการวิจัยที่ได้รับการเสนอเพ่ือการพิจารณารับรองโดยเคร่งครัดและมีการด าเนินการดังต่อไปนี้ 
- ต้องลงนามในเอกสารข้อตกลงการรักษาความลับของโครงการวิจัย (Confidentiality 

Agreement) และการแจ้งผลประโยชน์ทับซ้อน (Declaration of Conflict of Interests) ซึ่ง
เจ้าหน้าทีฯ่จะเก็บเอกสารนี้ไว้ในแฟ้มประวัติของกรรมการฯ ทุกคน 

- ต้องส่งคืนเอกสารและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทกุรูปแบบที่ได้รับกลับมายังส านักงานฯ เพ่ือการเก็บ
รักษาหรือท าลาย 

4.3.2 มาตรการรักษาความลับส าหรับเจ้าหน้าทีฝ่่ายสนับสนุนการท างานของคณะกรรมการฯ  
เจ้าหน้าที่ฯต้องรับทราบมาตรการรักษาความลับของคณะกรรมการฯและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด รวมทั้งลง

นามในเอกสารข้อตกลงการรักษาความลับของโครงการวิจัย (Confidentiality Agreement) และการแจ้ง
ผลประโยชน์ทับซ้อน (Declaration of Conflict of Interests) เช่นเดียวกับกรรมการฯ โดยจะต้องเก็บเอกสารนี้ไว้
ในแฟ้มประวัติของเจ้าหน้าที่ฯทุกคนด้วย 

4.3.3 มาตรการรักษาความลับส าหรับผู้มาเยี่ยมดูงาน (Surveyor, Auditor) และผู้สังเกตการณ์อ่ืนๆ 
ลงนามในเอกสารข้อตกลงการรักษาความลับของโครงการวิจัย (Confidentiality Agreement) 

 
 4.4 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนการท างานของคณะกรรมการฯ (KMUTT-IRB Staff) 

มีหน้าที่เพ่ือสนับสนุนงานด้านธุรการของคณะกรรมการฯ ดังต่อไปนี้ 
4.4.1 รับเอกสาร/ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โครงการวิจัย  ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร/ข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์ ลงทะเบียนรับ-ส่งเอกสาร/ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
4.4.2 ติดต่อสื่อสารกับนักวิจัยและผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือขอข้อมูลเกี่ยวกับโครงการวิจัยตามการร้องขอของ

กรรมการฯ หรือชี้แจงรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับผลการพิจารณาโครงการวิจัย 
4.4.3 จัดเตรียมเอกสารก่อนการประชุมและจัดส่งเอกสารโครงการวิจัยให้แก่กรรมการฯผู้ได้รับมอบหมาย 
4.4.4 จัดท าเอกสารหลังการประชุม เช่น บันทึกแจ้งผลการพิจารณาให้แก่นักวิจัยและจัดท ารายงานการ

ประชุม 
4.4.5 ติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยและรับเอกสาร/ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของโครงการที่ได้รับการรับรอง

แล้ว เมื่อมีการแจ้งปรับเปลี่ยนโครงร่างวิจัย (Protocol Amendment) รายงานการเบี่ยงเบนจากโครงร่างวิจัย 
(Protocol Deviation) รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (Adverse Event Report) การแจ้งปิดโครงการวิจัย 
(Close Out Report) และรวบรวมเอกสารดังกล่าวน าเสนอเลขานุการฯเพ่ือบรรจุเข้าวาระประชุม 

4.4.6 จัดเก็บเอกสาร/ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของโครงการวิจัยอย่างมีระเบียบให้สามารถสืบค้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและท าลายข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับการท าลายเอกสารโครงการวิจัยเมื่อครบ 3 ปีหลังแจ้งปิด
โครงการวิจัย 

4.4.7 บันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูล (Data Base) ท าส าเนาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือป้องกันการสูญหายของ
ข้อมูลและรวบรวมสถิติเพ่ือท ารายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการฯเสนอต่อผู้บริหารตามก าหนด อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

4.4.8 จัดท าสื่อสารสนเทศ (Website) ของคณะกรรมการฯ เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลด้านจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย ์
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4.4.9 รับเรื่องราวร้องทุกข์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยจากผู้มาติดต่อและน าเสนอต่อประธานฯหรือผู้แทนที่
ได้รับมอบหมาย  

เพื่อให้สามารถท างานตามหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพจะต้องมีกระบวนการดังต่อไปนี้ 
4.4.9.1 มีการมอบหมายงานส าหรับเจ้าหน้าที่ฯแต่ละคนอย่างชัดเจน เพ่ือให้สามารถปฏิบัติได้อย่าง

ถูกต้องและสามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้  
4.4.9.2 ให้การฝึกอบรมความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เพ่ือความเข้าใจในงานที่ต้องปฏิบัติ 
4.4.9.3 มีการประชุมเจ้าหน้าที่ฯภายในส านักงานฯเพ่ือติดตามงาน โดยจัดเป็นกระบวนการประกัน

คุณภาพเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Management) อย่างสม่ าเสมอ 
4.4.9.4 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ฯ โดยให้ฝึกอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้อง อย่าง

สม่ าเสมอ เช่น การประกันคุณภาพงาน (Quality Assurance) ทักษะภาษาอังกฤษ ทักษะในการติดต่อสื่อสารและ
ทักษะในการใช้สื่อสารสนเทศ เป็นต้น 
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หมวดที ่2  
วิธีการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  

(Operation of the KMUTT-IRB) 
 

1. หลักจริยธรรมทีค่ณะกรรมการฯใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน (Ethical Principles) 
เพ่ือให้การด าเนินการวิจัยได้มาตรฐานสากล ซึ่งเป็นที่ยอมรับของนานาอารยประเทศ คณะกรรมการฯ ได้

อ้างอิงหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ดังต่อไปนี้คือ 
- Nuremberg Code  
- Declaration of Helsinki (World Medical Association 1964, Revise 1975, 1983, 1989, 

1996, 2000 and 2008) 
http://www.wma.net/en/30pubhcahons/10policies/b3/index.html 

- The Belmont Report 
- The International Conference on Harmonization ( ICH) , Guidance for Industries in 

Good Clinical Practice (GCP) 
- International Ethical Guidelines for Biomedical Research Involving Human Subjects: 

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

- National Policy and Guidelines for Human Research 2015, National Research Council 
of Thailand 

- กฎหมายไทยที่เก่ียวข้องเช่น  
 1) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (มาตรา 19-36) เกี่ยวกับความสามารถของบุคคล เช่น ผู้เยาว์ 
คนวิกลจริต คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบาล ผู้พิทักษ์ 
 2) พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 
 3) พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 (มาตรา 7 และมาตรา 9) 
 4) พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 (มาตรา 20 และมาตรา 15 วรรคสาม) 
 5) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (หมวด 2 ข้อมลูข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผย 
และหมวด 3 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล) 
 6) พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

- ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม (พ.ศ. 2549 หมวดที่ 9 การ
ศึกษาวิจัยและการทดลองในมนุษย์) 

- จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาจิตวิทยาคลินิก (ข้อ 32-33 หมวด 6 การ
ทดลองในมนุษย)์ 

- จรรยาบรรณของนักวิจัย โดยส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
- หลักจรรยาบรรณส าหรับนักจิตวิทยาและมาตรฐานการประพฤติปฏิบัติของสมาคมจิตวิทยาอเมริกัน-

Ethical Principles of Psychologists and Code of Conduct (American Psychological 
Association) 2002 with the 2010 Amendments) 

- หลักปฏิบัติด้านจรรยาบรรณองค์กร มจธ. (Code of Conduct KMUTT) 



SOP KMUTT-IRB Version 2 Oct 21, 2020                           14/60  

2. การก าหนดขอบข่ายและประเภทของการวิจัยที่ต้องได้รับการรับรองจากคณะกรรมการฯ  
(Scope of Authority Defied and Type of Research to be Approve by the KMUTT-IRB) 

 2.1 ขอบข่ายโครงการวิจัย (Scope) ต่อไปนี้จะต้องขอการรับรองจากคณะกรรมการฯก่อนด าเนินการวิจัย  
  ได้แก ่

2.1.1 โครงการวิจัยที่รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
2.1.2 โครงการวิจัยที่ ด าเนินการหรือร่วมด าเนิ นการโดยบุค ลากรของมหาวิทยาลัย เทคโน โลยี                

พระจอมเกล้าธนบุรีทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และ/หรือมีการใช้ทรัพยากรต่างๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย  

 - กรณีท่ีหัวหน้าโครงการวิจัยเป็นบุคคลภายนอกให้ขออนุมัติการท าวิจัยในมหาวิทยาลัยจาก 
  อธิการบดีก่อนและขอรับรองโครงการวิจัยต่อคณะกรรมการฯ 
 - กรณีที่โครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จากองค์กรอ่ืนๆ 
  ที่คณะกรรมการฯ ของ มจธ. ยอมรับตามหมวดที่ 1 ข้อ 3.2 ไม่ต้องขอรับการรับรองจากคณะ 
  กรรมการฯ ซ้ าอีก  
2.1.3 โครงการวิจัยที่ใช้ข้อมูลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งมิใช่ข้อมูลสาธารณะ และ

สามารถสืบไปถึงตัวบุคคลที่จะเป็นอาสาสมัครได้ 
 

 2.2 ประเภท (Type) ของโครงการที่ไม่ต้องขอการรับรองจากคณะกรรมการฯ (Non-Human Research)*  
  ได้แก ่

2.2.1  โครงการที่ไม่เข้าข่ายการวิจัย ตามนิยามในหมวดที่ 1 ข้อ 1 หรือ 
2.2.2  โครงการวิจัยที่ไม่มีปฏิสัมพันธ์ (Communication and Interaction) กับอาสาสมัครไม่ว่าโดยตรง  
         หรือโดยอ้อม หรือ 

 2.2.3  โครงการวิจัยทีน่ักวิจัย (PI) หรือผู้ร่วมโครงการวิจัย (Co-PI) เป็นอาสาสมัครเอง 
 2.2.4  โครงการวิจัยที่ใช้เพ่ือพัฒนาคุณภาพภายในองค์กร และไม่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานหรือส่วนหนึ่ง 
          ส่วนใดของงานวิจัยสู่ภายนอก 
 * ทั้งนี้อาจส่งให้คณะกรรมการฯพิจารณาเห็นชอบเพ่ิมเติมได้ 
 
3. การประเมินความเสี่ยงของโครงการวิจัยเพื่อก าหนดวิธีการพิจารณาและติดตามโครงการวิจัย (Risk  
Assessment) 
 3.1 เกณฑ์ทีใ่ช้ในการประเมินความเสี่ยง (Criteria for Risk Assessment)  

 ในการประเมินความเสี่ยงจะต้องค านึงถึง 
3.1.1 ความรุนแรง (Severity) และโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง  (Probability) 
3.1.2 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับซึ่งจะต้องค านึงว่าเป็นประโยชน์ที่จะเกิดกับผู้ใด เช่น 

- เกดิกับอาสาสมัครโดยตรง 
- เกิดกับชุมชนหรือสังคมโดยรวม 
- อาสาสมัครเป็นผู้ที่อ่อนแอเปราะบาง (Vulnerable Subject ตามหมวดที่ 2 ข้อ 10) หรือไม ่

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง 
- มีความเสี่ยงไม่เกินความเสี่ยงเล็กน้อย (Minimal Risk ตามนิยามในหมวดที่ 2 ข้อ 6.1.2)  
- มีความเสี่ยงเกินกว่าความเสี่ยงเล็กน้อย แต่มีประโยชน์ต่อตัวอาสาสมัครโดยตรง 
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- มีความเสี่ยงเกินกว่าความเสี่ยงเล็กน้อยและไม่มีประโยชน์ต่อตัวอาสาสมัครโดยตรง แต่มีความ
เป็นไปได้ที่จะได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคหรือสภาวะที่อาสาสมัครเป็น 

- มีความเสี่ยงและประโยชน์ไม่ตรงกับที่กล่าวมาแล้วทั้ งสามข้อ แต่อาจมีโอกาสที่จะเข้าใจ หรือ
ป้องกัน หรือบรรเทาปัญหาร้ายแรงที่กระทบสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัคร หรือ
เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมในอนาคต 
 

 3.2 การแบ่งประเภทของโครงการวิจัยตามความเสี่ยง (Protocol Categories According to Risk) 
3.2.1 โครงการวิจัยที่มีความเสี่ยงต่ ากว่าความเสี่ยงทั่วไปในชีวิตประจ าวัน (Less than Minimal Risk) จะ

ได้รับการประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แบบยกเว้น (Exemption Review) 
3.2.2 โครงการวิจัยที่มีความเสี่ยงต่ า (Minimal Risk) จะได้รับการประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แบบ

เร่งด่วน (Expedited Review) 
3.2.3 โครงการวิจัยที่มีความเสี่ยงมากกว่าความเสี่ยงต่ า (More than Minimal Risk) จะได้รับการประเมิน

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แบบเต็มรูปแบบ (Full-Board Review) 
3.2.4 โครงการวิจัยที่ขอรับรองการใช้หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมวิจัยในมนุษย์แบบขอบเขตกว้าง 

(Broad Consent) 
 
 

4. การรับเอกสาร/ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โครงการวิจัย (Management of Protocol Submission)  
 4.1 เอกสาร/ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โครงการวิจัยใหม่ (New Protocols)  

4.1.1 เอกสาร/ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์การยื่นขอเสนอโครงการวิจัย/กิจกรรมที่เข้าข่ายการวิจัยในมนุษย์ เพ่ือ
ขอรับการประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แบบยกเว้น (Exemption Review) 
4.1.1.1 แบบตรวจสอบโครงการวิจัยที่เข้าข่ายการขอประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (IRB    

        Checklist) 
4.1.1.2 บันทึกข้อความและแบบฟอร์มเสนอเพ่ือขอประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แบบยกเว้น  
          ต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (IRB Form-01) 
4.1.1.3 โครงการวิจัย/กิจกรรมฉบับสมบูรณ์ 
4.1.1.4 ประกาศนียบัตรการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ดังนี้ 

- กรณีโครงการวิจัย ต้องแนบประกาศนียบัตรของหัวหน้าโครงการวิจัยและผู้ร่วม  
    โครงการวิจัยที่ด าเนินการวิจัยเกี่ยวข้องกับมนุษย์ 

- กรณีวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (IS) ต้องแนบประกาศนียบัตรของอาจารย์ที่ปรึกษา 
      หลัก (หัวหน้าโครงการวิจัย) และนักศึกษา (ผู้ร่วมโครงการวิจัย) 

4.1.1.5 รายละเอียดเครื่องมือ/อุปกรณ์ ที่ใช้ในการวิจัย (เช่น แบบสอบถาม ข้อค าถามการสัมภาษณ์ 
          อ่ืนๆดูในคู่มือนักวิจัย) พร้อมค าชี้แจงแก่อาสาสมัคร 
4.1.1.6 เอกสารการสอบผ่านเค้าโครง/โครงร่างการวิจัย/เค้าโครงวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ (เฉพาะ 

        นักศึกษา) 
4.1.2 เอกสาร/ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์การยื่นขอเสนอโครงการวิจัย/กิจกรรมที่เข้าข่ายการวิจัยในมนุษย์ เพ่ือ

ขอรับการประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แบบเร่งด่วน (Expedited Review) หรือแบบเต็ม
รูปแบบ (Full-Board Review) 
4.1.2.1 แบบตรวจสอบโครงการวิจัยที่เข้าข่ายการขอประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
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          (IRB Checklist) 
4.1.2.2 บันทึกข้อความและแบบฟอร์มเสนอเพ่ือขอประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (IRB     
          Form-02) 
4.1.2.3 โครงการวิจัย/กิจกรรมฉบับสมบูรณ์ 
4.1.2.4 ประวัตินักวิจัยหลักและผู้ร่วมวิจัย (ถ้ามี) 
4.1.2.5 ประกาศนียบัตรการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  
 - กรณีโครงการวิจัยต้องแนบประกาศนียบัตรของหัวหน้าโครงการวิจัยและผู้ร่วมโครงการวิจัย  
            ที่ด าเนินการวิจัยเกี่ยวข้องกับมนุษย์ 
 - กรณีวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (IS) ต้องแนบประกาศนียบัตรของอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก  

          (หัวหน้าโครงการวิจัย) และนักศึกษา (ผู้ร่วมโครงการวิจัย) 
4.1.2.6 รายละเอียดเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย รวมทัง้เอกสารประกอบต่างๆ เช่น 

- แบบสอบถาม ข้อค าถามการสัมภาษณ์ อ่ืน ๆ  
- แบบบันทึกการเก็บข้อมูลที่จะใช้ในการวิจัย 
- กรณีการทดลองยาทางคลินิก ควรระบุเลขทะเบียนยาโดยคณะกรรมการอาหารและยา 

กระทรวงสาธารณสุข หรือเอกสารน ายาเข้าเพ่ือการวิจัย  
- บันทึกขออนุญาตใช้ข้อมูลจากแฟ้มประวัติผู้ป่วย (กรณีเป็น Retrospective Medical 

Record Review)  
- บันทึกการขออนุญาตใช้ Stored Specimen จากผู้มีอ านาจอนุมัติให้ใช้ (กรณีท าวิจัยจาก 

สิ่งส่งตรวจหรือชิ้นเนื้อ) 
- บันทึกการขออนุญาตเก็บข้อมูลหรือขอใช้สถานที่ในการท าวิจัยจากผู้มีอ านาจอนุมัติ 
- เอกสารหรือสื่ออ่ืนๆที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์โครงการวิจัย (ถ้ามี)  

4.1.2.7 เอกสารชี้แจงและแสดงความยินยอมอาสาสมัคร (Informed Consent) 
4.1.2.8 เอกสารการสอบผ่านเค้าโครง/โครงร่างการวิจัย/เค้าโครงวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ (เฉพาะ  
          นักศึกษา) 
4.1.2.9 เอกสารรับรองโครงการวิจัย  

- กรณเีป็น Multicenter Study ที่ได้รับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มาจาก 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จากสถาบันอ่ืนแล้ว  

- กรณีเป็นโครงการย่อยของโครงการใหญ่ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรม 
การวิจัยในมนุษย์จากสถาบันอ่ืนแล้ว 

4.1.3 เอกสาร/ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์การยื่นขอเสนอโครงการวิจัย/กิจกรรมที่เข้าข่ายการวิจัยในมนุษย์ เพ่ือ 
ขอรับการประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แบบขอบเขตกว้าง (Broad Consent) 
4.1.3.1 หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัยแบบขอบเขตกว้าง (KMUTT’s Broad Consent 

Form) 
4.1.3.2 เอกสารแนวคิดเบื้องต้น  (Concept  Proposal) 
4.1.3.3 ประกาศนียบัตรการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของนักวิจัย (ทุกคน) 
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 4.2 การตรวจสอบและบันทึกการรับเอกสาร/ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Document Checking and Protocol  
          Registration)  

เมื่อได้รับเอกสาร/ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โครงการวิจัย เจ้าหน้าที่ฯตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร/ข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์โดยใช้แบบฟอร์มส าหรับเก็บเอกสารโครงการเข้าแฟ้ม (Filing System)  

4.2.1 การตรวจสอบก่อนการรับเอกสาร/ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
- กรณีเอกสาร/ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ครบถ้วน/ถูกต้อง เจ้าหน้าที่ฯ ให้รหัสโครงการ และบันทึก

รายละเอียดในฐานข้อมูลทะเบียนโครงการวิจัย 
- กรณีเอกสาร/ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่ฯ แจ้งชนิดของเอกสาร/ข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้องและด าเนินการส่งเอกสารคืนกลับไปยังนักวิจัยเพ่ือด าเนินการ
ใหม ่

4.2.2 การให้รหัสโครงการ (Coding System)  
เมื่อเอกสาร/ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โครงการวิจัยครบถ้วนและถูกต้องเจ้าหน้าที่ฯจะให้รหัสโครงการ โดยระบุชื่อ

ย่อของคณะกรรมการฯ ปี ค.ศ. (ปัจจุบัน)/ เดือน และวันที่ที่รับเรื่อง/ล าดับเรื่อง  เช่น KMUTT-IRB 017/0301/0001 
ซึ่งจะเป็นรหัสที่นักวิจัยใช้ในการติดต่อกับคณะกรรมการฯ ตลอดระยะเวลาการก ากับดูแลโครงการวิจัยโดยเจ้าหน้าที่ฯ 
จะประทับตราที่ระบุรหัสโครงการก ากับไว้ที่มุมบนขวาหน้าแรกของเอกสาร/ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเพ่ือป้องกัน
เอกสาร/ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ปะปนกับเอกสารเอกสาร/ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โครงการอ่ืนๆ 

 
 4.3 การจัดส่งเอกสาร/ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โครงการวิจัยให้กรรมการฯที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้พิจารณาหลัก  
       (Preboard Communication with Primary Reviewers)   

เจ้าหน้าที่ฯจะจัดเตรียมแบบประเมินโครงการที่ขอประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ แนบไปพร้อมกับ
เอกสาร/ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โครงการวิจัยเพ่ือส่งให้กรรมการฯที่ได้รับมอบหมาย 2 ท่าน ประเมินโครงการภายใน
เวลา 2 สัปดาห์ หากกรรมการฯส่งไม่ทันตามเวลาที่ก าหนดต้องแจ้งความคืบหน้ามายังเจ้าหน้าที่ฯทราบ หรือแจ้งให้
ทราบว่าไม่สะดวกประเมินโครงการและต้องส่งเอกสารคืน  

 
 4.4 การจัดเก็บเอกสาร/ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ขั้นต้น (Preboard Filing System) 

เอกสาร/ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โครงการวิจัย จัดเก็บในหน่วยเก็บข้อมูลบนเครือข่าย ส่วนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ด าเนินการดังนี้ 

- ส่งให้กรรมการฯ ผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้พิจารณาหลัก 2 ท่าน  
- เตรียมเอกสาร/ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือประกอบการน าเสนอในที่ประชุม  
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แผนภูมปิระกอบข้อ 4 การรับเอกสาร/ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โครงการวิจัย 
 
* กรณีที่คณะ/ส านกัไม่มีอนุกรรมการฯ ประจ าคณะ/ส านัก นักวิจัยสามารถส่งเอกสารมายังคณะกรรมการฯพิจารณาได้โดยตรง 
** หลังจากคณะอนุกรรมการฯ ตรวจสอบและให้ความเห็นแล้วส่งเป็นเอกสารลับมายังคณะกรรมการฯ 

 

 4.5 เอกสาร/ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของโครงการที่ได้รับการรับรองแล้ว (Approved Protocol) 
เอกสาร/ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ภายหลังการได้รับการรับรองโครงการแล้วมีดังต่อไปนี้  
- การขอปรับเปลี่ยนโครงร่างวิจัย (Protocol Amendment/ Protocol Deviation/ Adverse Event 

Report) 
- รายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย (IRB Progress Report)  
- รายงานการปิดโครงการ (IRB Final Report) ภายหลังสิ้นสุดการด าเนินโครงการวิจัย 
- เอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

 
5. การรับรองการประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แบบยกเว้น (Exemption Review) 
 5.1 ลักษณะของโครงการวิจัยมี 5 ประเภท 

5.1.1  โครงการวิจัยที่เกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนและการศึกษา 

นักวิจัย/นักศึกษา ส่งเอกสาร/ข้อมูลอิเล็กทรอนิกสโ์ครงการวิจยั 

ตรวจสอบและบันทึกการรับเอกสาร/ข้อมลูอิเล็กทรอนิกส ์
(๖ 

เอกสาร/ข้อมูลอเิล็กทรอนิกส์ครบถ้วน 
-ลงทะเบียนรับเอกสาร/ข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส ์
-ให้รหัสโครงการวิจัย 
-การจัดเตรียมแบบสรุปผลประเมนิโครงการวิจัยฯ 
-บันทึกข้อมูลในฐานข้อมูล 
-จัดเรื่องเข้าวาระการประชุม 
-แจ้งรหัสโครงการและวันท่ีเข้าประชุมให้ผู้วิจัยทราบ 
-แจ้งให้นักวิจัยเตรียมพร้อมในการตอบค าถามจากท่ีประชุม 
 

เอกสาร/ข้อมูลอเิล็กทรอนิกส์ไม่
ครบถ้วน 

ด าเนินการส่งเอกสาร/ข้อมลู
อิเล็กทรอนิกส์คืนกลับไปยังนักวิจยัเพื่อ
ด าเนินการใหม ่

จัดเก็บเอกสาร/ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โครงการวิจัยขั้นต้น 
ตามข้อ 4.4 

คณะอนุกรรมการฯ ตรวจสอบและให้ความเห็น*,** 

สวนพ. 
(๖ 
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- โดยใช้วิธีที่ใช้ในกระบวนการเรียนตามปกติ ได้แก่ การปรับวิธีการเรียนการสอนเทียบวิธีการเดิม
กับวิธีการใหม่ การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปรับการเรียนการสอนด้วยวิธีการต่างๆ หรือ
เปรียบเทียบระหว่างหลักสูตร 

- โครงการวิจัยวิธีการประเมินผลการเรียนการสอนแบบต่างๆ โดยข้อมูลที่เก็บนั้นไม่สามารถ
เชื่อมโยงถึงอาสาสมัครเป็นรายบุคคลและรายงานผลเป็นข้อมูลโดยภาพรวม 

5.1.2  การวิจัยที่ด าเนินการโดยวิธีการส ารวจ สัมภาษณ์ หรือสังเกตพฤติกรรมภายในชุมชน โดยวิธีการเก็บ
ข้อมูลนั้นไม่สามารถเชื่อมโยงถึงอาสาสมัครเป็นรายบุคคลและไม่มีประเด็นละเอียดอ่อนที่กระทบต่อ
สถานภาพ จิตใจ ภาพลักษณ์ทางสังคม การจ้างงาน สถานภาพทางการเงิน หรือท าให้เกิดความเสี่ยงที่
จะท าให้ถูกฟ้องร้องด าเนินคดีตามกฎหมาย 

5.1.3 การวิจัยที่เก็บข้อมูลจากฐานข้อมูลทีเ่ปิดเผยต่อสาธารณชนไม่ว่าจะในรูปเอกสาร สิ่งส่งตรวจทางพยาธิ
วิทยา หรือห้องปฏิบัติการ โดยวิธีการเก็บข้อมูลนั้นไม่สามารถเชื่อมโยงถึงอาสาสมัครเป็นรายบุคคลได้
โดยตรง  

5.1.4 การประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการจากหน่วยงานหรือของบุคลากรภายในหน่วยงาน เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานนั้น 

5.1.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบคุณภาพของรสชาติและอาหาร การยอมรับของผู้ บริโภค โดยที่
อาหารนั้นต้องไม่มีสิ่งเจือปนนอกเหนือจากธรรมชาติ อาหารที่จะบริโภคมีสารอาหารที่ระดับที่ไม่
อันตราย หรือมีสารเคมีเนื่องจากการเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าปริมาณท่ีบ่งถึงอันตรายตาม
เกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

  
 5.2 กระบวนการพิจารณาแบบยกเว้น (Exemption Review)  
 งานวิจัยที่เข้าข่ายการรับรองโครงการวิจัยด้วยแบบยกเว้น (Exemption Review) คณะอนุกรรมการฯ 
สามารถพิจารณาประเมินจริยธรรมการวิจัย และเสนอให้การอนุมัติรับรองการประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แบบ
ยกเว้นต่อประธานฯ ตามข้ันตอนดังนี้ 

5.2.1 ประธานฯหรือผู้ที่ประธานฯมอบหมาย ประธานอนุกรรมการฯ หรือเลขานุการฯ พิจารณาโครงการวิจัย
ว่าเข้าข่ายได้รับการยกเว้นการพิจารณาฯ หรือไม่ ตามแนวทางโดยใช้แบบฟอร์มส าหรับการประเมิน
โครงการที่เข้าข่ายการพิจารณาแบบยกเว้นหากเข้าข่ายให้บันทึกความเห็นเหตุผลที่เข้าข่ายลงใน
แบบฟอร์ม  

5.2.2 เจ้าหน้าที่ฯแจ้งผลการพิจารณา ระบุ เหตุผลที่ เข้าข่ายได้รับการยกเว้น  จัดท าเอกสารรับรอง
โครงการวิจัย (Certificate of Exemption, COE) เสนอประธานฯ ลงนาม โดยมีอายุการรับรอง 
จนถึงวันที่สิ้นสุดการด าเนินโครงการวิจัย 

5.2.3 จัดส่งจดหมายแจ้งผลการพิจารณาและเอกสารรับรองโครงการวิจัยให้อนุกรรมการฯของคณะ/ส านัก 
และส าเนาถึงนักวิจัยหรืออาจารย์ที่ปรึกษาหากเป็นโครงการวิจัยของนักศึกษา 

5.2.4 บันทึกข้อมูลประเภทการพิจารณา กรรมการฯ ผู้พิจารณา วันที่พิจารณา ผลการพิจารณา วันที่เข้า
ประชุม รหัสเอกสารรับรองโครงการ วันที่รับรอง ในฐานข้อมูลทะเบียนโครงการวิจัย และฐานข้อมูล
กระบวนการด าเนินงานตั้งแต่ต้นจนจบ 

5.2.5 บรรจุเป็นวาระเรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ในการประชุมคณะกรรมการฯ  
5.2.6 จัดเก็บเอกสาร/ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โครงการวิจัยต้นฉบับ พร้อมส าเนาจดหมายแจ้งผล เอกสารรับรอง

โครงการวิจัย (COE) โดยหมายเลขใบรับรองระบุ ดังนี้ ชื่อย่อคณะกรรมการฯ-ค าย่อ Certificate of 
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Exemption-ปี ค.ศ.-ล าดับการรับรอง เช่น KMUTT-IRB-COE-2017-001 และเอกสารอ่ืนๆ จัดเก็บ
เข้าแฟ้มตามหมายเลขข้อเสนอโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
แผนภูมปิระกอบข้อ 5 การรับรองการประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แบบยกเว้น (Exemption Review) 

 
6. การรับรองการประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แบบเร่งด่วน (Expedited Review) 

6.1 ลักษณะโครงการวิจัยใหม่ที่เข้าข่ายการพิจารณาแบบเร่งด่วน (Expedited Review) 
6.1.1 การวิจัยนั้นจะต้องไม่ท าให้อาสาสมัครมีความเสี่ยงที่จะถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย (เช่น เป็นผู้ติดยาเสพ
ติด เป็นต้น) หรือเกิดความเสียหายต่ออาสาสมัคร ท าให้เสื่อมเสียชื่อเสียงทางการเงิน ความนับหน้าถือตา 
(Reputation) หรือสถานภาพทางสังคม ท าให้ถูกปลดออกจากต าแหน่งหน้าที่การงาน หรือล่วงละเมิด
ความลับและความเป็นส่วนตัว (Invasion of Privacy and Breach of Confidentiality) ของอาสาสมัคร 
6.1.2 การวิจัยที่มีความเสี่ยงต่ า ควรมีลักษณะดังต่อไปนี้ 

- การวิจัยที่มีความเสี่ยงต่ า (Minimal Risk ตามนิยามของ FDA และ DHHS ของสหรัฐอเมริกา) คือ
การวิจัยที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่ออาสาสมัครมากไปกว่าความเสี่ยงอันตรายในชีวิตประจ าวัน หรือ
ความเสี่ยงในการตรวจร่างกาย ตรวจทางจิตเวชหรือตรวจเพื่อการรักษาตามปกติ 

- การเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ การตอบแบบสอบถาม การส ารวจ ที่มีค าถามกระทบต่อสภาวะ
ทางจิตใจหรือสถานะทางสังคม หรือสามารถเชื่อมโยงข้อมูลไปถึงอาสาสมัครได้โดยตรง 

- การวิจัยจากข้อมูลทุติยภูมิ ที่ได้จากการบันทึกเสียงหรือภาพนิ่งหรือกล้องวิดีโอ 
- การวิจัยนั้นเป็นการเก็บข้อมูลโดยใช้เครื่องมือที่ไม่ท าให้เกิดการบาดเจ็บต่ออาสาสมัคร ไม่ต้องใช้ยา

ชาหรือยาสลบเข้าร่วมในการตรวจนั้นและเป็นวิธีการที่ใช้ในการตรวจเพ่ือการรักษาตามมาตรฐาน 
โดยเครื่องมือนั้นเป็นเครื่องมือที่ได้รับการรับรองว่าเป็นเครื่องมือทางการแพทย์ และมีจ าหน่ายตาม
ท้องตลาดทั่วไปโดยไม่มีคลื่นหรือรังสีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  

- การตรวจสมรรถภาพร่างกาย ที่เหมาะสมกับอายุ น้ าหนัก และ สุขภาพของอาสาสมัคร  

-บันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลโครงการ และฐานข้อมลูกระบวนการด าเนินงาน 
-จัดท าสารบญัจดัเก็บเอกสาร และจัดเก็บโครงการเข้าแฟ้มประเภทโครงการใหม่ ท่ีได้รับการประเมิน
แบบยกเว้น 
 

-จัดท าจดหมายแจ้งผล และเอกสารรับรองการประเมินแบบยกเว้น (COE)  
-เสนอประธานฯ ลงนาม 
 
 

น าเรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ในวาระถัดไป 

 

จัดส่งจดหมายแจ้งผลและเอกสารรับรองโครงการ 
ใหน้ักวิจัย  

 

เจ้าหน้าท่ีฯน าโครงร่างวิจยัพร้อมแบบสรุปผลเสนอต่อประธานฯ หรือผู้ทีป่ระธานฯมอบหมายพิจารณา
ให้ความเห็น ระบุเหตผุลที่เข้าข่ายได้รับการประเมินแบบยกเว้น 

 
 

ผ่านการพจิารณาจากคณะอนุกรรมการฯ (ถ้ามี)  
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- หากเป็นการวิจัยที่ต้องเก็บตัวอย่างเลือดจากอาสาสมัคร จะท าได้โดยการเจาะปลายนิ้ว เจาะส้น
เท้าหรือติ่งหูในกรณีที่เป็นเด็กทารก หรือเจาะจากหลอดเลือดด า ปริมาณเลือดและจ านวนครั้งที่
เจาะควรเป็นไปตาม Minimal Risk (ตามนิยามของ FDA และ DHHS ของสหรัฐอเมริกา)  

- การวิจัยนั้นเป็นการเก็บตัวอย่างส่งตรวจ ด้วยวิธีที่ไม่ท าให้เกิดการบาดเจ็บต่ออาสาสมัคร เช่น 
- การเก็บตัวอย่างผม และเล็บ โดยการตัดที่มิได้ท าให้เกิดการผิดรูป 
- การเก็บฟันน้ านมที่หลุดเองตามธรรมชาติ หรือจ าเป็นต้องถอนออกเพ่ือการรักษาตามมาตรฐานทาง

ทันตกรรม 
- การเก็บฟันแท้ที่จ าเป็นต้องถอนออกเพ่ือการรักษาตามมาตรฐานทางทันตกรรม 
- การเก็บสิ่งคัดหลั่งโดยธรรมชาติ เช่น เหงื่อ น้ าลาย น้ ามูก น้ าตา ปัสสาวะ ฯลฯ 
- การเก็บข้อมูลจากรายงานต่างๆหรือตรวจตัวอย่างส่งตรวจจากคลังที่ได้รับการเก็บไว้เพ่ือการตรวจ

รักษาตามปกติ มิใช่เพื่อการวิจัย 
 
 6.2 กระบวนการพิจารณาแบบเร่งด่วน (Expedited Review) 

6.2.1 เลขานุการฯคัดกรองโครงการวิจัยทีเ่ข้าข่ายเสนอต่อประธานฯ เพ่ือมอบหมายกรรมการฯผู้ที่มีความรู้
ความช านาญในเรื่องที่พิจารณา 2 ท่าน (Expedited Reviewer) เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็น  

6.2.2 เจ้าหน้าที่ฯจัดท าแบบฟอร์มสรุปผลประเมินโครงการพร้อมแนบเอกสาร/ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
โครงการวิจัยส่งให้กรรมการฯ (Expedited Reviewer) ภายใน 3 วันท าการ หลังจากที่ประธานฯ 
มอบหมาย 

6.2.3 กรรมการฯ (Expedited Reviewer) พิจารณาให้ความเห็นในแบบฟอร์มสรุปผลการประเมินโครงการ 
และส่งกลับมายังส านักงานฯ ภายใน 2 สัปดาห์ หากไม่ส่งกลับมาตามก าหนด ให้เจ้าหน้าที่ฯแจ้ง
ประธานฯทราบ เพ่ือพิจารณาด าเนินการตามความเหมาะสม 

โดยมีผลการพิจารณา 3 ประเภท คือ 
-  รับรอง 
-  รับรองในหลักการโดยแก้ไขเพ่ิมเติมตามข้อเสนอแนะ ภายใน 7 วัน ต้ังแต่วันที่แจ้งผลและ  
   ขยายได้อีกไม่เกิน 30 วัน หากพ้นก าหนดดังกล่าวให้ส่งเอกสารเพ่ือเริ่มพิจารณาใหม่ 
-  ความเห็นอื่นๆ เช่น เข้าข่ายการพิจารณาแบบยกเว้นหรือแบบเต็มรูปแบบ 
   หากกรรมการฯ (Expedited Reviewer) เห็นว่ายังไม่สมควรให้การรับรองจะต้องแจ้งเลขานุการฯ   
   ให้บรรจุเข้าวาระประชุมในครั้งถัดไป 

6.2.4 เจ้าหน้าที่ฯน ารายชื่อโครงการที่ได้รับการพิจารณาแบบเร่งด่วนและผลการพิจารณาบรรจุในระเบียบ
วาระการประชุมเพ่ือแจ้งให้ที่ประชุมทราบตามก าหนดการประชุม 

6.2.5 บันทึกประเภทการพิจารณา วันที่ได้รับการพิจารณา กรรมการฯ (Expedited Reviewer) ผลการ
พิจารณา รหัสเอกสารรับรองโครงการวิจัย วันที่รับรอง ในฐานข้อมูลทะเบียนโครงการวิจัย  และ
ฐานข้อมูลกระบวนการด าเนินงานตั้งแต่ต้นจนจบ 

6.2.6 จัดเก็บเอกสาร/ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โครงการวิจัยต้นฉบับ พร้อมส าเนาจดหมายแจ้งผล เอกสารรับรอง
โครงการวิจัย (COA) โดยหมายเลขใบรับรองระบุ ดังนี้ ชื่อย่อคณะกรรมการฯ-ค าย่อ Certificate of 
Approval-ปี ค.ศ.-ล าดับการรับรอง เช่น KMUTT-IRB-COA-2017-001 และเอกสารอ่ืนๆ จัดเก็บเข้า
แฟ้มตามหมายเลขข้อเสนอโครงการ 
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แผนภูมปิระกอบข้อ 6 การรับรองการประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แบบเร่งด่วน (Expedited Review) 
 

7. การรับรองการประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แบบเต็มรูปแบบ (Full-Board Review) 
 7.1 ลักษณะโครงการที่สมควรได้รับการพิจารณาแบบเต็มรูปแบบ  

โครงการมีความเสี่ยงมากกว่าความเสี่ยงต่ า (More than Minimal Risk) และเป็นโครงการที่มีความซับซ้อน
หรือกระท ากับผู้ที่อ่อนแอเปราะบาง (Vulnerable Subject) จ าเป็นต้องอาศัยความคิดเห็นจากกรรมการฯเป็นองค์
คณะ 

 
 7.2 การก าหนดวันประชุม (Meeting Schedule) 

 คณะกรรมการฯ มีการประชุมทุก 2 เดือน โดยมีก าหนดการล่วงหน้าตลอดทั้งปีงบประมาณ  ยกเว้นกรณีมี
โครงการวิจัยเร่งด่วนหรือมีเหตุจ าเป็น ประธานฯอาจพิจารณาเชิญประชุมเป็นวาระพิเศษ 

 
 7.3 การก าหนดองค์ประชุม (Quorum) 

 7.3.1 การประชุมของคณะกรรมการฯ ต้องมีกรรมการฯที่มีสิทธิออกเสียงมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง โดยต้องมี
ทั้งเพศหญิง และเพศชาย ที่มีคุณวุฒิทางวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ และต้องมีกรรมการฯภายนอกที่มิใช่
ข้าราชการ พนักงานของรัฐ ในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (Non-Affiliate) และมี Lay person 

ประธานฯ หรือผู้ที่ประธานฯมอบหมายพิจารณาความเสี่ยงของโครงการวิจัย 
และก าหนดชื่อ Expedited reviewer 2 ท่าน 

 

เจ้าหน้าท่ีฯจดัท า 
- แบบฟอร์มสรุปผลประเมินโครงการ 
- จัดส่งแบบฟอร์มพร้อมเอกสาร/ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โครงการใหก้รรมการฯ (Expedited 
Reviewer) ใน 3 วันท าการ 
 

รับรอง 
 

รับรองในหลักการโดยแกไ้ข
เพิ่มเตมิตามข้อเสนอแนะ 
 

ผลการพิจารณาจาก Expedited Reviewer 
 

ความเห็นอื่นๆ  

เสนอประธานฯ/ เลขานุการฯ 
เพือ่จัดเข้าวาระประชุมพิจารณาแบบ 
Exemption หรือ Full Board Review 

 

ออกเอกสารรับรอง (COA) 
 

สง่จดหมายแจ้งผลให้นักวิจัย 
จัดเข้าวาระประชุม 

แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

จัดเข้าวาระประชุม 
แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ผ่านการพจิารณาจากคณะอนุกรรมการฯ  
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อย่างน้อย 1 คน ร่วมอยู่ด้วยเสมอ ในกรณีที่การท าวิจัยกับอาสาสมัครกลุ่มเปราะบาง อาจมีกรรมการฯผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านอยู่ร่วมการประชุมขณะนั้นด้วย 

7.3.2 ในการประชุม หากประธานฯไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานฯเป็นประธานในที่ประชุมแทน 
ถ้าทั้งประธานฯ และรองประธานฯไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการฯในที่ประชุมเลือกกรรมการฯคนหนึ่งท า
หน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทน 

7.3.3 การวินิจฉัยชี้ขาดและลงมติให้ถือเสียงข้างมากของที่ประชุม กรรมการฯคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียงในการ
ลงคะแนน ถ้ามคีะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด  

7.3.4 การออกเสียงลงมติให้กระท าโดยเปิดเผย เว้นแต่ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากมีมติให้กระท าโดยวิธีการ
ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการลงคะแนนลับให้เป็นไปตามท่ีประธานในที่ประชุมก าหนด 

 
 7.4 การพิจารณาทบทวนของคณะกรรมการฯ 
 หากคณะกรรมการฯพิจารณาไม่รับรอง หรือยุติการรับรองโครงการวิจัย เนื่องจากเห็นว่างานวิจัยไม่เป็นไปตาม
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ นักวิจัยมีสิทธิชี้แจงประเด็นปัญหาและปรับแก้ไขโครงการวิจัยเสนอกลับมายังคณะกรรมการฯ 
ได้ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ให้คณะกรรมการฯ พิจารณาทบทวน
ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือชี้แจง ในกรณีมีเหตุจ าเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาดังกล่าวให้คณะกรรมการฯมีหนังสือแจ้งให้นักวิจัยทราบก่อนครบก าหนดเวลาดังกล่าว ในการนี้ให้ขยาย
ระยะเวลาพิจารณาทบทวนออกไปได้อีกไม่เกิน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ครบก าหนด 
 
 7.5 อุทธรณ์ผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯต่ออธิการบดี  
  หากคณะกรรมการฯได้พิจารณาทบทวนในข้อ 7.4 แล้ว ยังคงพิจารณาไม่รับรอง หรือยุติการรับรองโครงการวิจัย 
เนื่องจากเห็นว่างานวิจัยไม่เป็นไปตามจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ นักวิจัยมีสิทธิอุทธรณ์ต่ออธิการบดี ภายใน 30 วัน
นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาทบทวนให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการฯชุดหนึ่งเพ่ือพิจารณาอุทธรณ์ 
และเสนอความเห็นต่ออธิการบดีเพ่ือวินิจฉัยชี้ขาด โดยพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับ
หนังสืออุทธรณ์ ค าวินิจฉัยชี้ขาดของอธิการบดีให้ถือเป็นที่สุด 
 
 7.6 กระบวนการประเมินแบบเต็มรูปแบบ (Full-Board Review)  

 7.6.1 เลขานุการฯคัดกรองโครงการวิจัยที่เข้าข่ายฯเสนอต่อประธานฯ เพ่ือมอบหมายกรรมการฯผู้ที่มีความรู้
ความช านาญในเรื่องท่ีพิจารณา 2 ท่าน (Primary Reviewer) ให้เป็นผู้พิจารณาน าเสนอประเด็นที่ส าคัญ 

 7.6.2 เจ้าหน้าที่ฯ จัดท าแบบฟอร์มสรุปผลประเมินโครงการพร้อมแนบเอกสาร/ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
โครงการวิจัยส่งให้คณะกรรมการฯ ภายใน 1-2 สัปดาห์ก่อนการประชุม 

 7.6.3 กรรมการฯ (Primary Reviewer) ผู้ได้รับมอบหมายพิจารณาให้ความเห็นในแบบฟอร์มสรุปผลการ
ประเมินโครงการ โดยจะพิจารณาประเด็นต่อไปนี้ คือ 

7.6.3.1 คุณสมบัติและพ้ืนฐานประสบการณ์ของนักวิจัย 
7.6.3.2 ระเบียบวิธีวิจัย 
7.6.3.3 ประโยชน์และความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการวิจัย วิธีจัดการหรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน 
7.6.3.4 กระบวนการขอความยินยอมจากอาสาสมัครและหนังสือแสดงเจตนายินยอมของอาสาสมัคร 
7.6.3.5 ความพร้อมของปัจจัยที่จ าเป็นต้องใช้ในการวิจัย เช่น ผู้ช่วยวิจัย เครื่องมือ อุปกรณ์ และ 

      สถานที่ที่ท าวิจัย  
7.6.3.6 กระบวนการเก็บรักษา การเผยแพร่ และการท าลายข้อมูลหลักฐานอันเป็นความลับ 
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7.6.4 กรณีกรรมการฯหลักที่พิจารณาโครงการท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ให้กรรมการฯท่านนั้น ส่ง
แบบประเมินโครงการกลับมายังส านักงานฯ ก่อนวันประชุมล่วงหน้า 2 วัน เพ่ือให้ เจ้าหน้าที่ฯจัดเตรียมความเห็นเพ่ือ
น าแจ้งให้ที่ประชุมทราบและกรณีที่กรรมการฯหลักไม่มาท้ัง 2 ท่าน ประธานฯจะเป็นผู้น าเสนอผลการพิจารณา 

7.6.4.1 ประธานฯ ตรวจสอบองค์ประชุม เมื่อครบจึงเปิดประชุม 
7.6.4.2 ก่อนเริ่มการพิจารณาโครงการ ประธานฯ หรือเลขานุการ ต้องสอบถามเรื่องผลประโยชน์
ทับซ้อน (Conflict of Interest) ในที่ประชุมด้วยทุกครั้ง กรณีท่ีกรรมการฯมีผลประโยชน์ทับซ้อน
กรรมการฯ ท่านนั้นจะต้องออกจากที่ประชุมในช่วงการพิจารณาโครงการที่เกี่ยวข้อง 
7.6.4.3 กรรมการฯหลักที่ได้รับมอบหมายให้พิจารณาโครงการ 2 ท่าน น าเสนอความเห็นโดยท่านที่ 
1 น าเสนอรายละเอียดและข้อเสนอแนะในการแก้ไข และกรรมการฯท่านที่ 2 น าเสนอข้อเสนอแนะ
ในการแก้ไขเพ่ิมเติม กรรมการฯในที่ประชุมแสดงความคิดเห็น 
7.6.4.4 ในกรณีที่ต้องการขอข้อมูลเพ่ิมเติมจากนักวิจัยสามารถเชิญนักวิจัยมาอธิบายในที่ประชุมได้ 
7.6.4.5 ในการลงมติพิจารณารับรองหรือไม่รับรองโครงการวิจัยจะต้องมีเงื่อนไข ดังนี้ 
- กรรมการฯผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม 
- ต้องมกีรรมการฯที่เป็นบุคคลภายนอก (Lay Person) อย่างน้อย 1 คน 
- ต้องมีกรรมการฯเป็นแพทย์อย่างน้อย 1 คน หากเป็นการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

(Health Science Research) 
- ต้องมีกรรมการฯทางด้านสังคมศาสตร์อย่างน้อย 1 คน หากเป็นการศึกษาวิจัยทางด้าน

สังคมศาสตร์ (Social Science Research)  
- ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงได้ คือผู้ที่อยู่ในที่ประชุมเท่านั้น 
- พิจารณารับรองโครงการวิจัยเมื่อมติเป็นเอกฉันท์หรือหากความคิดเห็นไม่เป็นเอกฉันท์จะต้องมี

เสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของผู้ที่เข้าประชุมสนับสนุนและให้ระบุเหตุผลในรายงานการประชุม 
7.6.4.6 ผลการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการฯ แบ่งเป็น 4 ประเภท 

ประเภทที่ 1 รับรอง  
ประเภทที่ 2 รับรองในหลักการโดยแก้ไขเพ่ิมเติมตามข้อเสนอแนะ 
ประเภทที่ 3 ยังไม่สมควรให้การรับรอง จนกว่าจะได้แก้ไขหรือชี้แจงเพ่ิมเติมตาม 
                ข้อเสนอแนะ และน าเข้าที่ประชุมอีกครั้ง 
ประเภทที่ 4 ไม่รับรอง 

7.6.4.7 ประธานฯสรุปมติที่ประชุม ข้อแนะน าในการแก้ไข การประเมินความเสี่ยงและการติดตาม
ผลการด าเนินงานต่อที่ประชุม  
7.6.4.8 เลขานุการฯจัดท าสรุปรายงานการประชุมและแจ้งผลกลับไปยังนักวิจัยให้ด าเนินการตามมติ
ที่ประชุมภายในเวลาที่ก าหนด  
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แผนภูมิประกอบข้อ 7 การรับรองการประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แบบเต็มรูปแบบ (Full-Board Review) 
 

8. วิธีการพิจารณาโครงการวิจัย (Review Process)  
 8.1 คุณสมบัตินักวิจัย พจิารณาจาก 

8.1.1 ประวัติส่วนตัวและผลงานของนักวิจัย (Research’s Curriculum Vitae) ทีไ่ม่เกิน 3 ปี ซึ่งแสดงว่าเป็น
ผู้มีความรู้และมีประสบการณ์เพียงพอที่จะด าเนินการวิจัยได้ 

8.1.2 หลักฐานผ่านการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และมีอายุไมเ่กิน 3 ปี นับจากวันที่อบรม 
8.1.3 การพิจารณาการมีส่วนได้ส่วนเสียของนักวิจัยกับโครงการวิจัย (Researchers’ Conflict of Interest) 

คณะกรรมการฯอาจด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเกี่ยวกับการมีส่วนได้ส่วนเสียของนักวิจัยในกรณีที่เห็นว่าอาจมี
ผลกระทบต่อการด าเนินการวิจัย ดังต่อไปนี้ คือ 

8.1.3.1 ขอให้นักวิจัยระบกุารมีส่วนได้ส่วนเสียจากการวิจัยไว้ในเอกสารการขอประเมินโครงการวิจัย 
8.1.3.2 ขอให้นักวิจัยร่วมที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการวิจัย เป็นผู้ด าเนินการให้ข้อมูลกับอาสาสมัคร 
และขอความยินยอมในการเข้าร่วมโครงการวิจัยแทน 

 8.1.3.3 ในกรณีที่การมีส่วนได้ส่วนเสียมากเกินกว่าจะยอมรับได้ คณะกรรมการฯอาจไม่รับรองให้นักวิจัย
นั้นมีส่วนด าเนินการวิจัยต่อไปโดยท าบันทึกถึงผู้ให้ทุนและผู้บังคับบัญชาของนักวิจัยผู้นั้น พร้อมระบุ
เหตุผลอย่างชัดเจน 

 

เลขานุการฯคัดกรองโครงการวจิัยที่เข้าข่ายฯ เสนอต่อประธานฯ เพือ่มอบหมายกรรมการฯผู้ที่มี
ความรู้ความช านาญในเรื่องที่พิจารณา 2 ท่าน (Primary Reviewer)  

ให้เป็นผู้พิจารณาน าเสนอประเด็นที่ส าคัญ 

เจ้าหน้าท่ีฯจดัท าแบบฟอร์มสรุปผลการประเมินผลส่งให้กรรมการฯ (Primary Reviewer)  2 ท่าน 

ผลการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการฯ มี 4 ประเภท คือ 

ประเภทที่ 3 
ยังไม่สมควรให้การรับรองจนกว่า 
จะแก้ไข/ชี้แจงตามข้อเสนอแนะ 

และน าเข้าท่ีประชุมอีกครั้ง 

ประเภทที่ 4
ไม่รับรอง 

ประเภทที่ 2 
รับรอง ในหลักการ 

โดยแก้ไขเพิ่มเติมตาม
ข้อเสนอแนะ 

ประเภทที่ 1 
รับรอง 

กรรมการฯบันทึกความเห็นในแบบฟอร์มสรปุผลการประเมินผลใหค้วามเห็น 
และน าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการฯอภิปรายและลงมต ิ

ออกเอกสาร
รับรอง (COA) 

 ส่งหนังสือแจ้งผลใหน้ักวจิัย 
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 8.2 ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology) 
8.2.1  ความเหมาะสมของการออกแบบการวิจัย ในหัวข้อวัตถุประสงค์  ระเบียบวิธีทางสถิติ (รวมทั้งการ

ค านวณ จ านวนประชากรที่ศึกษา) และศักยภาพในการหาข้อสรุปที่หนักแน่นโดยใช้ประชากรจ านวนน้อยที่สุด 
8.2.2  ความเสี่ยง และความไม่สะดวกสบายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับผลประโยชน์ที่คาดว่าอาสาสมัคร/ชุมชน/

สังคมจะได้รับจากการวิจัย 
8.2.3 เหตุผลและความเหมาะสมในการใช้กลุ่มเปรียบเทียบ 
8.2.4 เกณฑ์การคัดเข้าอาสาสมัคร (Inclusion Criteria) 
8.2.5 เกณฑ์การคัดออกอาสาสมัคร (Exclusion Criteria) 
8.2.6 เกณฑ์การคัดอาสาสมัครออกจากโครงการวิจัยก่อนก าหนด (Withdrawal Criteria) 
8.2.7 เกณฑ์การยับยั้งหรือยุติโครงการวิจัยทั้งหมด (Termination Criteria) 
8.2.8 ประสิทธิภาพของระบบและวิธีการก ากับดูแล และตรวจสอบการด าเนินการวิจัย 

 
 8.3 การคุ้มครองดูแลอาสาสมัคร (Human Subject Protection) 

8.3.1 ความเหมาะสมด้านคุณสมบัติและประสบการณ์ของนักวิจัยต่อโครงการวิจัยที่เสนอ 
8.3.2 ความพร้อมในการดูแลด้านการแพทย์และการช่วยเหลือด้านจิตใจแก่อาสาสมัคร 
8.3.4 ขั้นตอนในการด าเนินการเมื่ออาสาสมัครขอถอนตัวระหว่างด าเนินการวิจัย 
8.3.5 เกณฑ์ในการรักษาผลประโยชน์ของอาสาสมัครหลังจากเสร็จสิ้นการวิจัยให้ได้รับผลิตภัณฑ์หรือการ

ตอบแทนอย่างยุติธรรม  
8.3.6 การแจ้งแพทย์ประจ าตัวหรือแพทย์ประจ าครอบครัวของอาสาสมัคร เพ่ือให้ทราบความเป็นไปในการ

วิจัย โดยได้รับความยินยอมจากอาสาสมัครก่อน 
8.3.7 หลักเกณฑ์การทดแทนแก่อาสาสมัครอย่างยุติธรรม 

8.3.7.1 การให้ค่าตอบแทนและค่าชดเชยแก่อาสาสมัคร (เช่น เงิน การให้บริการ และ/หรือ สิ่งของ) 
8.3.7.2 การชดเชย/การรักษา ในกรณีที่เกิดอันตราย/ความพิการ/การตายของอาสาสมัคร อัน
เนื่องมาจากการเข้าร่วมการศึกษาวิจัย การจัดการเกี่ยวกับการประกันและการชดเชยความเสียหาย 
การรักษาความลับของอาสาสมัคร 

8.3.8 รายละเอียดของบุคคลที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของอาสาสมัคร รวมทั้งเวชระเบียนและ
ตัวอย่างส่งตรวจ 

8.3.9 มาตรการในการรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของอาสาสมัคร 
 

 8.4 การพิจารณากระบวนการขอความยินยอมเป็นอาสาสมัคร (Informed Consent Process)  
8.4.1 กระบวนการ (Process) ที่จะต้องมีซึ่งเกี่ยวข้องกับหนังสือแสดงเจตนายินยอมเป็นอาสาสมัคร 

8.4.1.1 หนังสือแสดงเจตนายินยอมเป็นอาสาสมัครที่นักวิจัยจะน าไปใช้ต้องได้รับความเห็นชอบและ
รับรองโดยคณะกรรมการฯ ต้องมีข้อมูลที่ครบถ้วนใช้ภาษาที่ อ่านเข้าใจง่ายโดยเป็นเอกสารฉบับ
ล่าสุด 
8.4.1.2 นักวิจัยและอาสาสมัครต้องเก็บหนังสือแสดงเจตนายินยอมเป็นอาสาสมัครที่มีข้อความอย่าง
เดียวกันและลงลายมือชื่อและวันที่เรียบร้อยแล้วคนละ 1 ฉบับ ไว้ตลอดการด าเนินการวิจัยและหลัง
สิ้นสุดการวิจัยแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี 
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8.4.1.3 นักวิจัยสามารถด าเนินการวิจัยได้ต่อเมื่อ อาสาสมัครได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
ครบถ้วน รวมทั้งได้สอบถามนักวิจัยจนเป็นที่เข้าใจโดยตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อและวันที่ไว้ใน
หนังสือแสดงเจตนายินยอมเป็นอาสาสมัคร 
8.4.1.4 มีการลงลายมือชื่อและวันที่ โดยอาสาสมัครและ/หรือผู้แทนโดยชอบธรรมในกรณีที่
อาสาสมัครเป็นผู้เยาว์ ผู้เสมือนไร้ความสามารถหรือผู้ไร้ความสามารถ 
8.4.1.5 กรณีอาสาสมัครไม่สามารถอ่าน-เขียนได้ ต้องให้ญาติหรือผู้ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับ
โครงการวิจัยเป็นผู้อ่านให้ฟัง หากอาสาสมัครสมัครใจเข้าร่วมการวิจัยแล้ว จึงให้พิมพ์ลายนิ้วมือโดย
ใช้หมึกที่ไม่สามารถลบเลือนได้และญาติหรือผู้ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการวิจัยลงนามเป็นพยาน 

 8.4.2  ข้อมูลที่ต้องมีในเอกสารชี้แจงแก่อาสาสมัครและหนังสือแสดงเจตนายินยอมเป็นอาสาสมัคร ได้แก่ 
8.4.2.1 เหตุผลและความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการวิจัย 
8.4.2.2 เหตุผลที่เชิญชวนเข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร 
8.4.2.3 ระยะเวลาและจ านวนอาสาสมัครทั้งหมดที่ประมาณการไว้ รายละเอียดขั้นตอนต่างๆในการ
วิจัยที่อาสาสมัครจะต้องปฏิบัติหรือได้รับการปฏิบัติ 
8.4.2.4 ความเสี่ยงต่ออันตรายหรือความไม่สุขสบายที่อาจจะได้รับจากการเป็นอาสาสมัคร 
8.4.2.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย ทั้งประโยชน์โดยตรงต่ออาสาสมัครและประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม 
8.4.2.6 ทางเลือกอ่ืนหากไม่เป็นอาสาสมัคร เช่น ได้การเรียนการสอนตามปกติ หรือ ได้รับการรักษา
ตามปกติ 
8.4.2.7 ข้อมูลส่วนตัวของอาสาสมัครจะไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ โดยทั่วไปแล้วการรายงาน
ผลการวิจัยจะเป็นข้อมูลโดยรวม แต่ข้อมูลของอาสาสมัครเป็นรายบุคคลอาจมีคณะบุคคลบางกลุ่ม
เข้ามาตรวจสอบได้ เช่น ผู้ให้ทุนวิจัย สถาบันหรือองค์กรของรัฐที่มีหน้าที่ตรวจสอบ คณะกรรมการฯ 
เป็นต้น 
8.4.2.8 หากเกิดเหตุการณ์ผิดปกติต่อร่างกายและจิตใจของอาสาสมัครระหว่างการวิจัย อาสาสมัคร
จะต้องแจ้งใหน้ักวิจัยทราบโดยเร็ว ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในเอกสารชี้แจงฯ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 
8.4.2.9 หากเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์  นักวิจัยต้องปฏิบัติต่ออาสาสมัครอย่างรวดเร็วและค านึงถึง
ความปลอดภัยสูงสุดของอาสาสมัคร 
8.4.2.10 สิ่งตอบแทนที่จะได้รับเมื่อเป็นอาสาสมัคร (ถ้ามี) 
8.4.2.11 หากมีข้อมูลเพ่ิมเติมทั้งด้านประโยชน์และโทษที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยนี้ นักวิจัยจะแจ้งให้
ทราบอย่างรวดเร็วโดยไม่ปิดปัง 
8.4.2.12 อาสาสมัครมีสิทธิ์ถอนตัวออกจากโครงการวิจัยเมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
8.4.2.13 หากการวิจัยใดมีการใช้กลุ่มควบคุม เมื่อการวิจัยแล้วเสร็จและมีประโยชน์ที่พึงได้รับจาก
การวิจัยโดยตรงต่อกลุ่มทดลอง นักวิจัยจะต้องด าเนินการให้กลุ่มควบคุมได้รับประโยชน์เช่นเดียวกัน 
8.4.2.14 หากอาสาสมัครได้รับการปฏิบัติที่ไม่ตรงตามท่ีระบุไว้ในเอกสารชี้แจง หรือมีค าถามเกี่ยวกับ
จริยธรรมการวิจัยสามารถติดต่อกับคณะกรรมการฯได้ดังรายละเอียดที่แจ้งในเอกสารชี้แจง (บอกชื่อ
สถานที่ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร) 

8.4.3 กรณีที่ยกเว้นหรือเปลี่ยนเป็นการขอความยินยอมด้วยวิธีการอ่ืน แทนการลงนามในเอกสาร (Waiver 
or Alteration of Consent) 

8.4.3.1 การขอความยินยอมด้วยวาจาไม่ตอ้งมีหนังสือแสดงเจตนายินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร  
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ในกรณีดังต่อไปนี้  
- การวิจัยที่เป็นการสัมภาษณ์ ส ารวจ โดยเฉพาะการวิจัยในหัวข้อที่อ่อนไหว เสี่ยงต่อการเสีย

ชื่อเสียง หรือกระท าผิดกฎหมาย และ/หรือ เป็นความต้องการของอาสาสมัครเองที่ไม่
ต้องการลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน คณะกรรมการฯเห็นว่าอาสาสมัครจะได้รับการปกป้อง
สิทธิและปลอดภัยมากกว่าหากไม่มีการลงลายมือชื่อในหนังสือแสดงเจตนายินยอม เป็น
อาสาสมัคร เนื่องจากการลงนามในเอกสารจะเป็นหลักฐานเพียงอย่างเดียวที่อาจสืบค้นไป
ถึงตัวบุคคลได้ แต่นักวิจัยยังคงต้องให้ค าอธิบายและเอกสารชี้แจงโครงการแก่อาสาสมัคร 
(อ้างอิงจาก The Common Rule, Declaration of Helsinki, CIOMS) 

- การวิจัยนั้นมีความเสี่ยงต่ า ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่ออาสาสมัครมากไปกว่าความเสี่ยง
อันตรายในชีวิตประจ าวัน เช่น การตอบแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ ในเรื่องทั่วไป เรียก
รวมว่ากลุ่มที่ มีความเสี่ ยงต่ า  Minimal Risk ตามนิยามของ FDA และ DHHS ของ
สหรัฐอเมริกา (อ้างอิงจาก CIOMS) 

8.4.3.2 หากมีการขอหนังสือแสดงเจตนายินยอมเป็นอาสาสมัครเป็นลายลักษณ์อักษร ผลการท าวิจัย
จะไม่สะท้อนความจริง อย่างไรก็ตามอาสาสมัครหรือผู้แทนโดยชอบธรรมต้องได้รับข้อมูล
และให้ความยินยอมหลังจากเสร็จสิ้นการเก็บข้อมูลการวิจัยแล้ว (อ้างอิงจาก CIOMS และ
Ethical Principles of Psychology and Code of Conduct, APA)   

8.4.3.3 การยกเว้นการขอความยินยอมการวิจัยในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Research) จ าเป็น
จะต้องด าเนินโครงการวิจัยก่อนที่อาสาสมัคร/ผู้แทนโดยชอบธรรมจะมีโอกาสจะได้รับทราบ
ข้อมูลและแสดงเจตนายินยอมก่อนเข้าร่วมวิจัย แต่อาสาสมัครหรือผู้แทนโดยชอบธรรม
จะต้องได้รับข้อมูลและให้ความยินยอมในภายหลัง (ดูข้อ 10.5.2) 

 8.4.3.4 การปิดบังข้อมูลบางส่วนไว้โดยจะเปิดเผยเมื่อสิ้นสุดการวิจัย (Incomplete Disclosure)  
   คณะกรรมการฯจะยอมรับให้ด าเนินการได้ในกรณีต่อไปนี้ คือ (อ้างอิงจาก The Belmont  
   Report) 

- การปิดบังข้อมูลบางส่วนมีความจ าเป็นในกระบวนการวิจัย  หาไม่แล้วจะไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ เช่น ในกรณีการวิจัยแบบ Observational Study และการ
ปิดบังข้อมูลบางส่วนนั้นไม่ได้ท าเพ่ือล่อลวงให้เป็นอาสาสมัคร 

- การปิดบังข้อมูลบางส่วนไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่ออาสาสมัครมากไปกว่าความเสี่ยงอันตราย
ในชีวิตประจ าวัน (Minimal Risk ตามนิยามของ FDA และ DHHS ของสหรัฐอเมริกา) 

- นักวิจัยมีการเตรียมการที่จะแจ้งข้อมูลที่ปิดบังไว้แก่อาสาสมัครเมื่อสิ้นสุดการวิจัย 
8.4.4 หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัยในมนุษย์แบบขอบเขตกว้าง (Broad Consent) 

ในกรณีที่การเก็บข้อมูล ตัวอย่าง หรือการด าเนินกิจกรรมเพ่ือการได้มาซึ่งข้อมูลหรือตัวอย่างจากบุคคล แต่
อาจจะไม่สามารถระบุจ านวน ช่วงระยะเวลาที่ต้องการใช้ข้อมูล ขั้นตอนในการด าเนินการ หรือแม้แต่ไม่สามารถระบุ
ว่าจะเป็นการวิจัย แต่เพ่ือด ารงไว้ซึ่งสิทธิของอาสาสมัครและแสดงความเคารพความเป็นมนุษย์ของอาสาสมัคร นักวิจัย
จ าเป็นต้องชี้แจงข้อมูลโครงการหรือกิจกรรมที่ต้องการด าเนินการ ที่อาจพัฒนาเป็นการวิจัยในอนาคต และจัดท า
หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัยในมนุษย์แบบขอบเขตกว้าง (Broad Consent) ให้อาสาสมัครลงนามเพ่ือ
เป็นการแสดงความสมัครใจของอาสาสมัครในการให้เก็บข้อมูลหรือตัวอย่าง โดยใช้แบบฟอร์มเอกสารหนังสือแสดง
เจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัยแบบขอบเขตกว้าง (IRB-Form-05) ตามข้ันตอนดังนี ้
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- นักวิจัยจัดท าเอกสารหนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัยแบบขอบเขตกว้าง พร้อมเอกสารประกอบ 
และยื่นต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เพ่ือพิจารณา 

- เมื่ออนุญาตให้ใช้ ด าเนินการเก็บข้อมูลหรือตัวอย่างได้ ตามขอบเขตที่ระบุไว้ในเอกสาร โดยขอการยินยอม
จากเจ้าของข้อมูลหรือตัวอย่างทุกราย 

- พัฒนาโครงการวิจัย เพ่ือน าข้อมูลหรือตัวอย่างที่เก็บเพ่ือท าการวิจัย 
- ยื่นข้อเสนอโครงการ พร้อมเอกสารประกอบและระบุว่าได้รับอนุญาตให้ใช้หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้า

ร่วมการวิจัยแบบขอบเขตกว้าง (เลขท่ีหนังสือ) เพ่ือขอการรับรองโครงการด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
- ได้รับการรับรองโครงการ ด าเนินการวิจัยได้ 

 
9. วิธีการขอความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (Use of Consultant)  

ในกรณีโครงการวิจัยมีความซับซ้อนต้องอาศัยความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหรือเป็นโครงการที่มีความเสี่ยง
สูงต่ออาสาสมัคร คณะกรรมการฯอาจขอความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มิได้เป็นคณะกรรมการฯ และไม่มีส่วน
ได้ส่วนเสียกับโครงการวิจัย อีกท้ังยังเป็นผู้ที่สามารถรักษาความลับของโครงการวิจัยได้ โดยมีวิธีปฏิบัติ ดังนี้ 

9.1 ประธานฯพิจารณาเองหรือขอให้ที่ประชุมเสนอชื่อผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง  
9.2 ประธานฯหรือเลขานุการฯติดต่อเชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางประเมินโครงการ แจ้งให้ทราบถึงมาตรการรักษา

ความลับและขอให้ลงนามในเอกสารข้อตกลงการรักษาความลับของโครงการวิจัย (Confidentiality Agreement) 
ก่อนพิจารณาทบทวนโครงการวิจัย 

9.3 เจ้าหน้าที่ฯจัดท าจดหมายเชิญเป็นผู้ประเมินโครงการส่งแบบฟอร์มการประเมินโครงการ ระบุประเด็นที่ขอ
ความเห็นเพิ่มเติม เสนอประธานฯ ลงนาม 

9.4 จัดส่งเอกสาร/ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โครงการวิจัยที่ปกปิดชื่อหัวหน้าโครงการและทีมวิจัย แบบฟอร์มประเมิน
โครงการ และเอกสารข้อตกลงการรักษาความลับของโครงการวิจัยไปยังผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพ่ือให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษร พร้อมลงลายมือชื่อและวันที่ที่ท าการพิจารณาส่งกลับมายังส านักงานฯตามก าหนด 

9.5 น าความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางแจ้งที่ประชุมพิจารณาหรืออาจเชิญมาให้ความเห็นในที่ประชุมได้ตาม
ความเหมาะสม 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิประกอบข้อ 9 การขอความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง 

ประธานฯ พิจารณาเอง หรือขอให้ที่ประชุม 
เสนอช่ือผู้เช่ียวชาญเฉพาะทาง 

พิจารณาโครงการ 

จัดท าแบบฟอร์มการประเมินโครงการ ระบุประเด็นพิจารณา 
 

จัดส่งจดหมายเชิญ แบบฟอร์มประเมินโครงการ และเอกสารข้อตกลงการรักษา
ความลับของโครงการวิจัยส่งให้ผู้เช่ียวชาญเฉพาะทาง 

 

น าความเห็นเข้าที่ประชุม 

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางส่งความเหน็  
และเอกสารการรักษาความลับ กลับมายังส านักงานฯ 
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10. การพิจารณาโครงการวิจัยท่ีอาสาสมัครเป็นผู้อ่อนด้อยความสามารถในการตัดสินใจเข้าร่วมการวิจัยด้วย 
     ตนเอง (Research Involving Vulnerable Subjects) 
  10.1 การวิจัยในเด็กหรือผู้เยาว์ (Research Involving Children) 

10.1.1 คณะกรรมการฯจะให้การรับรองโครงการวิจัยที่อาสาสมัครเป็นผู้เยาว์ (ถืออายุวันที่แสดงเจตนา
ยินยอมเป็นอาสาสมัคร) โดยค านึงถึงความเสี่ยงและประโยชน์ที่อาจจะได้รับจากการวิจัยเป็นหลักจะต้องมีการเพ่ิม
มาตรการให้ความปลอดภัยตามความเหมาะสมในแต่ละโครงการวิจัย 

10.1.2 กรณีที่ผู้เยาว์มีอายุไม่เกิน 10 ปี ต้องมีเอกสารชี้แจงโครงการและมีหนังสือแสดงเจตนายินยอมเป็น
อาสาสมัครให้ผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์ลงนามให้ความยินยอมให้ผู้เยาว์เป็นอาสาสมัคร โดยจะมี
เอกสารชี้แจงโครงการส าหรับผู้เยาว์ และมีหนังสือแสดงเจตนายินยอมเป็นอาสาสมัครส าหรับผู้เยาว์ (Assent Form) 
หรือไม่ก็ได้ หากมีให้ใช้ภาพหรือภาษาที่เหมาะสมกับวัย เพ่ือให้ผู้เยาว์ท าเครื่องหมายหรือลงนามเป็นอาสาสมัคร 

10.1.3 กรณีที่ผู้เยาว์มีอายุ 10 ปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ ต้องมีเอกสารชี้ แจงโครงการส าหรับ
ผู้เยาว์ ซึ่งใช้ภาพหรือภาษาที่เหมาะสมกับวัย และต้องมีหนังสือแสดงเจตนายินยอมเป็นอาสาสมัครส าหรับผู้เยาว์ 
(Assent Form) เพ่ือให้ผู้เยาว์ท าเครื่องหมายหรือลงนามเป็นอาสาสมัคร และต้องมีเอกสารชี้แจงโครงการกับหนังสือ
แสดงเจตนายินยอมเป็นอาสาสมัครให้ผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์ลงนามให้ความยินยอมให้ผู้เยาว์
เป็นอาสาสมัครด้วย 

อนึ่ง กรณีที่ผู้เยาว์มีอายุ 17 ปี แต่ยังไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ได้ท าการสมรส ถือว่าผู้เยาว์ได้บรรลุนิติภาวะแล้ว
เมื่อสมรส ต้องมีเอกสารชี้แจงโครงการและหนังสือแสดงเจตนายินยอมให้อาสาสมัครซึ่งพ้นภาวะผู้เยาว์โดยการสมรส
ลงนาม ไม่ต้องให้ผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรมลงนามให้ความยินยอม 

 
 10.2 การวิจัยในหญิงมีครรภ์และทารก (Research Involving Pregnant Women, Embryo, Fetuses  
      and Neonates) 

   คณะกรรมการฯ จะค านึงถึงความเสี่ยงของอาสาสมัครในกลุ่มนี้ โดยขอให้นักวิจัยเพ่ิมมาตรการเสริมความ
ปลอดภัยแก่อาสาสมัครตามสมควร นักวิจัยต้องขอความร่วมมือและขอความยินยอมจากอาสาสมัคร กรณีทารกต้อง
ขอความยินยอมจากผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรม 

 
 10.3 การวิจัยในผู้ใหญ่ท่ีอ่อนด้อยความสามารถในการตัดสินใจด้วยตนเอง (Research Involving  
      Vulnerable Adults) 

   คณะกรรมการฯจะค านึงถึงความเสี่ยงของอาสาสมัครในกลุ่มนี้ โดยขอให้นักวิจัยเพ่ิมมาตรการเสริมความ
ปลอดภัยแก่อาสาสมัครตามสมควรและหากอาสาสมัครเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ นักวิจัย
จะต้องมีเอกสารชี้แจงโครงการและหนังสือแสดงเจตนายินยอมเป็นอาสาสมัครให้ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ที่มีอ านาจ
กระท าการแทนอาสาสมัคร 
 
 10.4 การวิจัยในนักโทษ (Research Involving Prisoners) 

 นักโทษ เป็นบุคคลที่ตกอยู่ในสภาวะที่ไม่อาจตัดสินใจได้ด้วยตนเองอย่างอิสระ มักจะมีสถานการณ์หรือ
ความจ าเป็นบังคับให้เป็นอาสาสมัครโดยไม่สมควร ไม่ว่าจะเป็นการข่มขู่ คุกคาม หรือให้อามิสสินจ้าง หรือท าให้เข้าใจ
ผิดว่าการเป็นอาสาสมัครจะมีส่วนท าให้ได้รับการอภัยโทษและได้รับอิสรภาพเร็วขึ้นกว่าก าหนด 

 คณะกรรมการฯจะค านึงถึงความเสี่ยงของอาสาสมัครในกลุ่มนี้ ขอให้นักวิจัยเพ่ิมมาตรการเสริมความ
ปลอดภัยแก่อาสาสมัครตามสมควร โดยจะต้องมีเอกสารชี้แจงโครงการและหนังสือแสดงเจตนายินยอมเป็น
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อาสาสมัครให้อาสาสมัคร และจะต้องมีเอกสารชี้แจงโครงการและหนังสือแสดงเจตนายินยอมเป็นอาสาสมัครให้ผู้
บัญชาการเรือนจ าด้วย 

ในการพิจารณาโครงการวิจัยที่จะท าในนักโทษนั้น ควรมีกรรมการฯรับเชิญ 1 ท่าน ที่มีประสบการณ์หรือ
ทราบความเป็นอยู่ในเรือนจ าที่จะเป็นสถานที่ท าการวิจัยนั้นเป็นอย่างดี ช่วยให้ความเห็นว่าการท าวิจัยนั้นมีความ
เหมาะสมหรือไม่ เพ่ือช่วยในการพิทักษ์สิทธิ์และศักดิ์ศรีข b?องความเป็นมนุษย์ให้กับนักโทษที่จะเป็นผู้ถูกวิจัยอย่าง
เหมาะสม  

คณะกรรมการฯจะให้การรับรองการวิจัยในนักโทษโดยค านึงถึงปัจจัยดังต่อไปนี้ 
10.4.1 ความเสี่ยงในการวิจัยจะต้องไม่มากไปกว่าความเสี่ยงที่อาสาสมัครที่มิใช่นักโทษจะยอมรับได้ 
10.4.2 การเข้าร่วมวิจัยจะต้องไม่มีส่วนท าให้ความเป็นอยู่ในเรือนจ าของนักโทษที่เข้าร่วมวิจัยดีขึ้นกว่า

ความเป็นอยู่เดิมในแง่การรักษาพยาบาล อาหาร ความสะดวกสบาย หรือการมีรายได้  ซึ่งจะท าให้นักโทษยอมเป็น
อาสาสมัครโดยไม่ค านึงถึงความเสี่ยงจากการวิจัย 

10.4.3 การเป็นอาสาสมัครจะต้องไม่มีส่วนที่จะท าให้นักโทษได้รับอิสรภาพเร็วกว่าก าหนดเดิม 
10.4.4 ในการคัดเลือกนักโทษเพ่ือเป็นอาสาสมัครจะต้องเป็นการคัดเลือกแบบสุ่ม (Random) โดยไม่

เลือกที่รักมักท่ีชัง 
10.4.5 วัตถุประสงค์ในการท าวิจัยในนักโทษ ควรเป็นไปเพ่ือช่วยในการแก้ไขปัญหาที่พบบ่อยในนักโทษ  

ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางการแพทย์ เช่น โรคติดต่อที่พบได้บ่อยในเรือนจ าหรือปัญหาทางจิต (Psychological 
Problem) ที่น าไปสู่พฤติกรรมที่ท าให้ต้องโทษ ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ในการป้องกันมิให้เกิดซ้ าอีก 

10.4.6 ในกรณีที่การศึกษาวิจัยมีการใช้นักโทษเป็นกลุ่มควบคุม ซึ่งจะไม่ได้รับประโยชน์โดยตรงจากการ
ศึกษาวิจัย ควรมีการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางทัณฑศาสตร์ (Penology) และฟังความคิดเห็นจากประชาชนทั่วไปว่ามี
ความเหมาะสมเพียงใด 

10.4.7 การศึกษาวิจัยในนักโทษไม่ควรมีความเสี่ยงมากไปกว่าการด าเนินชีวิตประจ าวัน (Minimal Risk) 
และไม่ควรก่อให้เกิดความอึดอัดใจต่ออาสาสมัคร 

10.4.8 กรณีอาสาสมัครเป็นเด็กหรือเยาวชนที่อยู่ภายใต้การดูแลของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนหรือศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน ต้องค านึงถึงวิธีการส าหรับเด็กตามข้อ 10.1  

 
 10.5 การพิจารณาโครงการวิจัยกรณีพิเศษ 

10.5.1 การพิจารณาโครงการวิจัยที่ต้องใช้เครื่องมือทางการแพทย์ (Research Involving Medical 
Devices) และเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย (Determination of Significant or Non-
Significant Risk of Devices) 

 เนื่องจากในประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายที่ควบคุมเกี่ยวกับการวิจัย เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพ หรือความ
ปลอดภัยจากการใช้เครื่องมือทางการแพทย์ จึงเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการฯที่ต้องพิจารณาว่าเครื่องมือที่จะน ามา
ทดสอบนั้นมีความเสี่ยงมากหรือน้อยเพียงใด เพ่ือกระตุ้นให้นักวิจัยเพ่ิมมาตรการเสริมความปลอดภัยให้แก่อาสาสมัคร
ในกรณีที่เครื่องมือที่น ามาวิจัยนั้นมีความเสี่ยงสูง 

นิยามของเครือ่งมือที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ 
10.5.1.1 เป็นเครื่องมือที่ต้องสอดใส่เข้าภายในร่างกายของมนุษย์ โดยเครื่องมือนั้นมีผลต่อสุขภาพและ

ความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ที่ต้องใช้เครื่องมือ 
10.5.1.2 เป็นเครื่องมือที่ต้องใช้เพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วย 
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10.5.1.3 เป็นเครื่องมือส าคัญที่ต้องใช้เพ่ือช่วยในการวินิจฉัยและรักษาโรค ซึ่งหากขาดเครื่องมือดังกล่าว
แล้วจะไม่สามารถหายจากโรคและกลับมามีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีดังเดิมได้ 

10.5.1.4 ความเสี่ยงจากการใช้เครื่องมืออาจท าให้ถึงแก่ชีวิตหรือมีความผิดปกติ/พิการอย่างถาวร ทั้งใน
แง่การท างานของอวัยวะนั้นและท าให้มีความวิกลรูป (Damage to Body Structure) อย่างถาวรร่วมด้วย 

ในกรณีการวิจัยที่มีการใช้เครื่องมือที่มีความเสี่ยงสูงนี้ในสหรัฐอเมริกา นักวิจัยหรือบริษัทผู้ผลิตและ
จ าหน่ายเครื่องมือต้องขอค ารับรองจากองค์การอาหารและยา (FDA) ของสหรัฐอเมริกาด้วย แต่ในประเทศไทยยังไม่มี
กฎหมายบังคับในกรณีดังกล่าว เว้นเสียแต่ว่า บริษัทผู้ผลิตเครื่องมือนั้นต้องการจะน าข้อมูลที่ท าวิจัยในประเทศไทยไป
ใช้เพื่อขออนุญาตผลิตและจ าหน่ายในสหรัฐอเมริกาจึงจะต้องปฏิบัติตามกฎของ FDA 

10.5.2 การวิจัยในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Research) คือการวิจัยที่ต้องรีบด าเนินการก่อนที่จะมี
โอกาสขอหนังสือแสดงเจตนายินยอมเป็นอาสาสมัครได้ เนื่องจากหากไม่รีบด าเนินการรักษาอาสาสมัครอาจมีอันตราย
ถึงชีวิต 

10.5.2.1 อาสาสมัครจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัยและลงลายมือชื่อในหนังสือแสดงเจตนายินยอม 
ภายหลังจากท่ีมีอาการดีข้ึนจนมีสติสัมปชัญญะเพียงพอที่จะรับทราบข้อมูลได้  

10.5.2.2 กระบวนการขอความยินยอมเป็นอาสาสมัครจะท าเมื่อติดต่อญาติหรือผู้แทนโดยชอบธรรมได้ 
คณะกรรมการฯจะพิจารณารับรองโครงการวิจัยในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Research) ตามเกณฑ์ Declaration 
of Helsinki 2008  

 
11. การจัดท ารายงานการประชุม (Meeting Minutes) 

ในการจัดท ารายงานการประชุม จะต้องระบุรายละเอียดในรายงานการประชุม โดยมีหัวข้อดังต่อไปนี้ 
11.1 การประชุมครั้งที่ วันที่ เวลา สถานที่ประชุม 
11.2 รายชื่อกรรมการฯ ที่มาประชุม รายชื่อกรรมการฯที่ลาประชุม 
11.3 เวลาเริ่มการประชุม 
11.4 วาระการประชุมมีดังนี้ 

วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ 
ระบุรายละเอียดเรื่องที่ประธานฯแจ้งให้ที่ประชุมทราบ หรือท าเป็นเอกสารแนบ 

วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมในครั้งที่ผ่านมา 
ระบุหัวข้อและรายละเอียดตามมติที่ประชุมให้แก้ไข 

วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
วาระท่ี 3.1 โครงการวิจัยที่มีมติไม่รับรอง แตน่ักวิจัยขอทบทวน 
วาระท่ี 3.2 โครงการวิจัยที่มีมติยังไม่สมควรให้การรับรอง และจะให้การรับรองเมื่อได้
แก้ไขเพ่ิมเติมตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ และน าเข้าท่ีประชุมอีกครั้ง ระบุชื่อ
โครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ รหัสโครงการ และผลการพิจารณาตามมติที่ประชุม 
วาระท่ี 3.3 โครงการวิจัยที่มีมติรับรองในหลักการ โดยแก้ไขเพ่ิมเติม 
ตามข้อเสนอแนะของกรรมการฯ ระบุชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ รหัสโครงการ 
วาระท่ี 3.4 โครงการวิจัยที่ขอปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการ ระบุชื่อโครงการ ชื่อ
หัวหน้าโครงการ รหัสโครงการ และรายละเอียดที่ขอปรับเปลี่ยน 
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วาระที่ 3.5 โครงการวิจัยที่รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หรือรายงานการเบี่ยงเบน
โครงการวิจัย ระบุชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ รหัสโครงการและรายละเอียดการเกิด
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ การแก้ไข และแนวทางการป้องกัน 
วาระท่ี 3.6 โครงการวิจัยที่ส่งรายงานผลการด าเนินการวิจัย 
วาระที่ 3.7 โครงการวิจัยที่ส่งรายงานผลการด าเนินการวิจัยประจ าปี  เพ่ือต่ออายุเอกสาร
รับรองโครงการ ระบุชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการและรหัสโครงการ 
วาระท่ี 3.8 โครงการวิจัยที่แจ้งสรุปผลโครงการวิจัยประจ าปีและแจ้งปิดโครงการวิจัย 
วาระท่ี 3.9 โครงการวิจัยที่แจ้งถอนโครงการ 
วาระท่ี 3.10 โครงการวิจัยที่แจ้งขอยกเลิกโครงการ 

วาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  
วาระที่ 4.1 การพิจารณาโครงการวิจัยที่เข้าข่ายจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ แบบเต็ม
รูปแบบ (Full Board Review) ระบุชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ รหัสโครงการ 
กรรมการฯ ผู้พิจารณา รายละเอียดผลการพิจารณาตามมติที่ประชุม การประเมินความ
เปราะบาง (Vulnerability) ของอาสาสมัคร ความเสี่ยง และความถี่ของการรายงาน
ความก้าวหน้าของโครงการวิจัย 

 วาระที่ 4.2 การพิจารณาโครงการวิจัยที่เข้าข่ายจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แบบเร่งด่วน 
(Expedited Review) ระบุชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ รหัสโครงการ กรรมการฯ ผู้
พิจารณา และรายละเอียดผลการพิจารณาของกรรมการฯ 
วาระที่ 4.3 การพิจารณาโครงการวิจัยที่เข้าข่ายจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แบบยกเว้น 
(Exemption Review) ระบุชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ รหัสโครงการ และเหตุผลที่
ได้รับการยกเว้นฯ 
วาระที่  4.4 การพิจารณาโครงการวิจัยที่ ไม่ เข้าข่ายต้องพิจารณา (Non Human 
Research) ระบุชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ กรรมการฯ ผู้พิจารณา และเหตุผลที่ไม่
เข้าข่ายการพิจารณา 
วาระที่ 4.5การพิจารณาโครงการวิจัยที่เข้าข่ายจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โดยขอรับการ
ประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แบบขอบเขตกว้าง (Broad Consent) 

  วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
11.5 เวลาปิดการประชุม 
11.6 รายชื่อผู้บันทึกการประชุม ร่าง พิมพ์ และตรวจทานรายงานการประชุม 
11.7 จัดส่งรายงานการประชุมให้เลขานุการฯและประธานฯ ตรวจทานก่อนส่งให้กรรมการฯ พร้อมจดหมาย

เชิญประชุม เพ่ือพิจารณาก่อนการประชุมครั้งต่อไปล่วงหน้า 1 สัปดาห์ 
 

12. การแจ้งผลการพิจารณาโครงการวิจัย (Notification of KMUTT-IRB Actions) 
คณะกรรมการฯ จะแจ้งผลจากมติที่ประชุมแก่นักวิจัย 4 รูปแบบ ดังนี้ 1) รับรอง 2) รับรองในหลักการขอให้

แก้ไขปรับปรุงบางส่วนเพ่ือให้เหมาะสมในการรับรอง 3) ยังไม่รับรองจนกว่าจะแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะและ
น าเข้าที่ประชุมใหม่ หรือ 4) ไม่รับรองโครงการวิจัย 
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 12.1 โครงการวิจัยท่ีได้รับการรับรอง (Approve) 
โครงการวิจัยนั้นได้รับการรับรองตั้งแต่วันประชุมเป็นต้นไป เอกสารรับรองโครงการวิจัย (Certificate of 

Approval) จะจัดส่งให้ประธานคณะอนุกรรมการฯ (ถ้ามี) หรือหัวหน้าโครงการวิจัยภายใน 2 สัปดาห์หลังวันประชุม
เพ่ือให้หัวหน้าโครงการวิจัยเก็บต้นฉบับไว้เป็นหลักฐาน โดยมีขั้นตอนด าเนินการดังนี้ 

12.1.1 เจ้าหน้าที่ฯจัดท าจดหมายแจ้งผลการพิจารณารับรอง เสนอเลขานุการฯ 
12.1.2 เจ้าหน้าที่ฯจัดท าเอกสารรับรองโครงการวิจัย (Certificate of Approval, COA) ตามรหัส 

KMUTT-IRB-COA-ปี  ค .ศ.-รหัสรับรองโครงการ เช่น KMUTT-IRB-COA-2017-001 เสนอ
ประธานฯลงนาม 

12.1.3 เจ้าหน้าที่ฯจะประทับตรารับรองในเครื่องมือวิจัย เอกสารชี้แจงและหนังสือยินยอมเป็น
อาสาสมัคร โดยระบุรหัสและวันที่ทีร่ับรองโครงการ 

12.1.4 แจ้งผลการพิจารณา พร้อมเอกสารรับรองโครงการวิจัย (COA) เครื่องมือวิจัย เอกสารชี้แจงและ
หนังสือยินยอมเป็นอาสาสมัครไปยังประธานคณะอนุกรรมการฯ (ถ้ามี) หรือตรงไปยังนักวิจัย  

12.1.5 บันทึกข้อมูลวันที่เข้าประชุม กรรมการฯผู้พิจารณา ผลการพิจารณาจากที่ประชุม รหัสเอกสาร
รับรองโครงการ และวันที่รับรอง ในฐานข้อมูลทะเบียนโครงการ และบันทึกข้อมูลกระบวนการ
ด าเนินการตั้งแต่ต้นจนจบ 

12.1.6 จัดท าสารบัญจัดเก็บเอกสาร โดยเก็บเอกสาร/ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โครงการวิจัยต้นฉบับ แบบ
สรุปผลการประเมินของกรรมการฯ 2 ท่าน (ฉบับจริง) ส าเนาจดหมายแจ้งผลการพิจารณา และ
ส าเนาเอกสารรับรองโครงการ จัดเก็บเข้าแฟ้มตามหมายเลขข้อเสนอโครงการ และส าเนาเอกสาร
รับรองโครงการวิจัยอีก 1 ฉบับ แยกเก็บเข้าแฟ้มเอกสารรับรองโครงการตามล าดับ 

12.1.7 คณะกรรมการฯ จะระบุระเบียบที่หัวหน้าโครงการวิจัยต้องปฏิบัติและดูแลให้นักวิจัยร่วมหรือ
ผู้ช่วยวิจัยทุกคนปฏิบัติตามด้วย ดังนี้ 
- การด าเนินการวิจัยต้องเป็นไปตามโครงร่างที่แจ้งไว้กับคณะกรรมการฯเท่านั้น หากมีการ

ปฏิบัติที่เบี่ยงเบนไปจากที่แจ้งไว้ต้องรายงานต่อคณะกรรมการฯ พร้อมเหตุผล และแจ้ง
มาตรการการป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์นั้นซ้ าอีก หากมีความจงใจที่จะด าเนินการที่เบี่ยงเบน
นั้นซ้ าแล้วซ้ าอีก คณะกรรมการฯจะยุติการรับรองโครงการวิจัยนั้น 

- ในการให้ข้อมูลและขอความยินยอมเป็นอาสาสมัครต้องใช้เอกสารที่ได้รับการรับรองจากคณะ
กรรมการฯแล้วเท่านั้น 

- หากเป็นโครงการวิจัยที่ท าร่วมกับต่างประเทศ เอกสารชี้แจงและหนังสือแสดงเจตนายินยอม
เป็นอาสาสมัครส าหรับอาสาสมัครที่เป็นคนไทย ต้องใช้ฉบับภาษาไทยที่ได้รับการรับรองจาก
คณะกรรมการฯว่ามีข้อความที่เหมาะสมและตรงกับเอกสารชี้แจงและหนังสือแสดงเจตนา
ยินยอมเป็นอาสาสมัครฉบับภาษาต่างประเทศ 

- การขอความร่วมมือให้เป็นอาสาสมัครต้องเป็นไปโดยปราศจากการบังคับหรือชักจูงอย่างไม่
เหมาะสมจากนักวิจัยหรือผู้ช่วยวิจัย  

- เอกสารหรือเครื่องมืออ่ืนๆ ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ให้อาสาสมัครต้องได้รับการรับรองจาก
คณะกรรมการฯด้วย 

- หากจ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงโครงร่างวิจัย (Protocol Amendment) ด้วยเหตุผลใดๆ ก็
ตาม ต้องแจ้งกับคณะกรรมการฯให้ทราบพร้อมเหตุผลและต้องได้รับการรับรองจากคณะ
กรรมการฯก่อนน าไปด าเนินการกับอาสาสมัครได้ ยกเว้นในกรณีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
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เพ่ือมิให้เกิดอันตรายแก่อาสาสมัครเท่านั้น ซึ่งหัวหน้าโครงการวิจัยต้องแจ้งเหตุการณ์ดังกล่าว
ให้คณะกรรมการฯ ได้ทราบภายใน 5 วันท าการนับจากวันที่ด าเนินการ  

- หากมีข้อมูลใหม่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยและมีผลต่อความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดี
ของอาสาสมัคร หัวหน้าโครงการวิจัยต้องแจ้งให้คณะกรรมการฯ ได้รับทราบด้วย 

- หัวหน้าโครงการวิจัยต้องแจ้งรายงานการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ทั้งที่รุนแรงและไม่
รุนแรง รวมทั้งเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดเดาได้ล่วงหน้า แต่มีผลต่อความปลอดภัยและความ
เป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัครที่เกิดขึ้นในระหว่างการวิจัยให้คณะกรรมการฯทราบทุกครั้งโดยไม่
รอช้า 

- หัวหน้าโครงการวิจัยต้องส่งรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการวิจัย ให้คณะ กรรมการฯ 
ทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อได้รับการร้องขอ 

- หัวหน้าโครงการวิจัยต้องแจ้งปิดโครงการวิจัยเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการวิจัย 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
     แผนภูมิประกอบข้อ 12.1 การแจ้งผลการพิจารณาประเภทที่ 1 รับรอง 

 
 

 12.2 โครงการวิจัยท่ีได้รับการรับรองในหลักการโดยแก้ไขเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะ (Approve after  
      Modification) มีข้ันตอนด าเนินการดังนี้ 

12.2.1 เจ้าหน้าที่ฯสรุปผลการพิจารณาตามมติที่ประชุมและแจ้งผลการพิจารณาพร้อมระบุข้อเสนอแนะ
เสนอเลขานุการฯลงนาม ส่งกลับไปยังประธานคณะอนุกรรมการฯ (ถ้ามี) หรือตรงไปยังนักวิจัย 
พร้อมแนบแบบฟอร์มการแก้ไขให้กับนักวิจัย โดยให้ส่งโครงการที่แก้ไขกลับมาภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 

12.2.2 หากภายใน 1 สัปดาห์หลังแจ้งผลนักวิจัยยังไม่ติดต่อกลับ เจ้าหน้าที่ฯจะติดตามไปยังนักวิจัย 
เพ่ือให้ส่งโครงการที่แก้ไข ภายใน 1 สัปดาห์ นับจากวันที่ครบก าหนดการแก้ไขที่ระบุในจดหมาย
แจ้งผล และหากเลยเวลาที่ก าหนดไปแล้วอีก 30 วัน คณะกรรมการฯ มีความจ าเป็นต้องท า
บันทึกแจ้งถอนการพิจารณาและส่งเอกสารคืนนักวิจัย นักวิจัยจะต้องเริ่มกระบวนการใหม่ตั้งแต่
ต้น  

ผลการพิจารณาประเภทที่ 1 รับรอง 

จัดท าจดหมายแจ้งผล เสนอเลขานุการฯ ลงนาม 

จัดท าเอกสารรับรอง เสนอประธานฯ ลงนาม 
 

- บันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลโครงการวิจัย 
- จัดท าสารบญัจัดเก็บเอกสาร และจัดเก็บเข้าแฟ้มโครงการ  

แจ้งผลและจัดส่งเอกสารรับรองโครงการวิจัยให้ประธานคณะอนุกรรมการฯหรือนักวิจัย 
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12.2.3 เมื่อนักวิจัยแก้ไขโครงการและส่งกลับมายังส านักงานฯแล้ว เจ้าหน้าที่ฯตรวจสอบความถูกต้อง
และครบถ้วนของโครงการที่แก้ไขตามข้อเสนอแนะเบื้องต้น หากมีข้อที่ยังแก้ไขไม่ครบถ้วนหรือไม่
ถูกต้อง จะประสานงานแจ้งนักวิจัยเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมก่อนเสนอประธานฯพิจารณา 

12.2.4 เลขานุการฯ พิจารณาว่าได้แก้ไขถูกต้องตามข้อเสนอแนะแล้วและให้การรับรอง เจ้าหน้าที่ฯจะ
ด าเนินการออกเอกสารรับรอง 

12.2.5 เจ้าหน้าที่ฯจัดเรื่องเข้าวาระการประชุม 
12.2.6 บันทึกข้อมูลวันที่เข้าประชุม กรรมการฯ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณาจากที่ประชุม รหัสเอกสาร

รับรองโครงการ และวันที่รับรอง ในฐานข้อมูลทะเบียนโครงการ และบันทึกข้อมูลกระบวนการ
ด าเนินการตั้งแต่ต้นจนจบ 

12.2.7 จัดท าสารบัญจัดเก็บเอกสาร โดยเก็บเอกสารโครงการวิจัยต้นฉบับ แบบสรุปผลการประเมินของ
กรรมการฯ 2 ท่าน (ฉบับจริง) ส าเนาจดหมายแจ้งผลการพิจารณาและส าเนาเอกสารรับรอง
โครงการ จัดเก็บเข้าแฟ้มตามหมายเลขข้อเสนอโครงการและส าเนาเอกสารรับรองโครงการวิจัย
อีก 1 ฉบับ แยกเก็บเข้าแฟ้มเอกสารรับรองโครงการตามล าดับ 
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แผนภูมปิระกอบ ข้อ 12.2 การแจ้งผลการพิจารณาประเภทที่ 2 รับรองในหลักการ  
โดยแก้ไขเพ่ิมเติมตามข้อเสนอแนะ 

 

 12.3 โครงการวิจัยท่ียังไม่รับรองจนกว่าจะได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะและน าเข้าพิจารณาในทีป่ระชุมอีกครั้ง   
       (Resubmit for Reconsideration) มีข้ันตอนด าเนินการดังนี้ 

12.3.1 เจ้าหน้าที่ฯ สรุปผลการพิจารณาตามมติที่ประชุมและแจ้งผลการพิจารณาพร้อมระบุข้อเสนอแนะ
เสนอเลขานุการฯ ลงนาม ส่งกลับไปยังประธานคณะอนุกรรมการฯ (ถ้ามี) หรือตรงไปยังนักวิจัย 
พร้อมแนบแบบฟอร์มการแก้ไขให้กับนักวิจัย โดยให้ส่งโครงการที่แก้ไขกลับมา ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 

12.3.2 หากภายใน 1 สัปดาห์หลังแจ้งผลนักวิจัยยังไม่ติดต่อกลับ เจ้าหน้าที่ฯจะติดตามไปยังนักวิจัย 
เพ่ือให้ส่งโครงการที่แก้ไข ภายใน 1 สัปดาห์ นับจากวันที่ครบก าหนดการแก้ไขที่ระบุในจดหมาย
แจ้งผล และหากเลยเวลาที่ก าหนดไปแล้วอีก 30 วัน คณะกรรมการฯ มีความจ าเป็นต้องท า
บันทึกแจ้งถอนการพิจารณาและส่งเอกสารคืนนักวิจัย นักวิจัยจะต้องเริ่มกระบวนการใหม่ตั้งแต่
ต้น 

ผลการพิจารณาประเภทที่ 2 
รับรองในหลักการ โดยแกไ้ขเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะ 

- เจ้าหน้าท่ีฯจัดท าจดหมายแจ้งผลการพิจารณา พร้อมข้อเสนอแนะ 
- เสนอเลขานุการฯ ลงนาม แจ้งผลพร้อมความเห็นให้ประธานคณะอนุกรรมการ ประจ า/คณะ หรือตรง
ไปยังนักวิจัย 
 

ท าบันทึกแจ้งถอนการพิจารณา 
 ส่งเอกสารคืนนักวิจยั 

 

นักวิจัยติดต่อกลับภายใน 30 วัน 

- เจ้าหน้าท่ีฯตรวจสอบความถูกตอ้งครบถ้วนเบื้องต้น 
- เสนอเลขานุการฯ พิจารณารายละเอียดการแกไ้ขและ
บรรจุเรื่องเข้าวาระการประชุม  

 

- เจ้าหน้าท่ีฯตรวจสอบความถูกตอ้งครบถ้วนเบื้องต้น 
- เสนอเลขานุการฯ พิจารณารายละเอียดการแกไ้ขและบรรจุ 
เรื่องเข้าวาระการประชุม  

นักวิจัยติดต่อกลับภายใน 1 สัปดาห์ นักวิจัยไม่ติดต่อกลับภายใน 1 สัปดาห์(หลังแจ้งผล) 
 
 เจ้าหน้าที่ฯติดตาม ครั้งที่ 1 

 

นักวิจัยติดต่อกลับภายใน 1 สัปดาห์ 
(หลังจากเจ้าหน้าทีฯ่ติดตาม ครั้งท่ี 1) 

 
 

นักวิจัยไม่ติดต่อกลับภายใน 1 สัปดาห ์
(หลังจากเจ้าหน้าทีฯ่ตดิตาม ครั้งท่ี 1) 
 

เจ้าหน้าที่ฯ ติดตามครั้งที่ 2 

นักวิจัยไม่ติดต่อกลับภายใน 30 วัน 
(หลังจากเจ้าหน้าทีฯ่ติดตาม ครั้งท่ี 2) 

นักวิจัยไม่ติดต่อกลับภายใน 30 วัน 
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12.3.3 เมื่อนักวิจัยแก้ไขโครงการและส่งกลับมายังส านักงานฯ แล้ว เจ้าหน้าที่ฯตรวจสอบความถูกต้อง
และครบถ้วนของโครงการที่แก้ไขตามข้อเสนอแนะเบื้องต้น หากมีข้อที่ยังแก้ไขไม่ครบถ้วนหรือไม่
ถูกต้อง จะประสานงานแจ้งนักวิจัยเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมก่อนเสนอประธานฯพิจารณา 

12.3.4 เลขานุการฯพิจารณาแล้วให้บรรจุในวาระการประชุมอีกครั้ง 
12.3.5 เจ้าหน้าที่ฯจัดเรื่องเข้าวาระการประชุมที่ 3.2 เรื่องที่ผลการประชุมมีมติยังไม่สมควรให้การ

รับรองจนกว่าจะได้แก้ไขเพ่ิมเติมตามข้อเสนอแนะและน าเข้าที่ประชุมอีกครั้ง 
12.3.6 เลขานุการฯน าเสนอการแก้ไขโครงการให้ที่ประชุมพิจารณา ผลการพิจารณามี 3 ประเภท คือ 1) 

รับรอง 2) รับรองในหลักการโดยแก้ไขเพ่ิมเติมตามข้อเสนอแนะ หรือ 3) ยังไม่สมควรให้การ
รับรอง จนกว่าจะได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะและน าเข้าท่ีประชุมอีกครั้ง 

12.3.7 หากผลการพิจารณาเป็นประเภทที่ 1 ด าเนินการตามข้อ 12.1 
12.3.8 หากผลการพิจารณาเป็นประเภทที่ 2 ด าเนินการตามข้อ 12.2 
12.3.9 หากผลการพิจารณาเป็นประเภทที่ 3 ด าเนินการตามข้อ 12.3 ซ้ าอีกครั้งหนึ่ง 
12.3.10 บันทึกข้อมูลวันที่เข้าประชุม กรรมการฯ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณาจากที่ประชุม รหัสเอกสาร

รับรองโครงการ และวันที่รับรอง ในฐานข้อมูลทะเบียนโครงการ และบันทึกข้อมูลกระบวนการ
ด าเนินการตั้งแต่ต้นจนจบ 

12.3.11 จัดท าสารบัญจัดเก็บเอกสาร โดยเก็บเอกสารโครงการวิจัยต้นฉบับ แบบสรุปผลการประเมินของ
กรรมการฯ 2 ท่าน (ฉบับจริง) ส าเนาจดหมายแจ้งผลการพิจารณาและส าเนาเอกสารรับรอง
โครงการ จัดเก็บเข้าแฟ้มตามหมายเลขข้อเสนอโครงการและส าเนาเอกสารรับรองโครงการวิจัย
อีก 1 ฉบับ แยกเก็บเข้าแฟ้มเอกสารรับรองโครงการตามล าดับ 
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แผนภูมปิระกอบข้อ 12.3 การแจ้งผลการพิจารณาประเภทที่ 3 ยังไม่สมควรให้การรับรอง 

จนกว่าจะแก้ไขเพ่ิมเติมตามข้อเสนอแนะ และน าเข้าที่ประชุมอีกครั้ง 
 

 12.4 โครงการวิจัยท่ีไม่รับรอง (Disapprove) มีข้ันตอนด าเนินการ ดังนี้ 
12.4.1  เจ้าหน้าที่ฯสรุปผลการพิจารณาตามมติที่ประชุมและแจ้งผลการพิจารณาพร้อมระบุเหตุผลที่ไม่ 
      รับรองเสนอเลขานุการฯลงนาม และส่งกลับไปยังประธานคณะอนุกรรมการฯ (ถ้ามี) หรือตรงไป  
      ยังนักวิจัย  
12.4.2 บันทึกข้อมูลวันที่เข้าประชุม กรรมการฯ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณาจากท่ีประชุม รหัสเอกสาร

รับรองโครงการ และวันที่รับรอง ในฐานข้อมูลทะเบียนโครงการและบันทึกข้อมูลกระบวนการ
ด าเนินการตั้งแต่ต้นจนจบ 

12.4.3 เก็บเอกสารโครงการวิจัยต้นฉบับ แบบสรุปผลการประเมินของกรรมการฯ 2 ท่าน (ฉบับจริง) 
ส าเนาจดหมายแจ้งผลการพิจารณา และจัดเก็บเข้าแฟ้มตามหมายเลขข้อเสนอโครงการ 
(โครงการที่ไม่รับรอง) 

ท าบันทึกแจ้งถอนการพิจารณา  
ส่งเอกสารคืนนักวิจัย 

 

นักวิจัยติดต่อกลับภายใน 30 วัน 

- เจ้าหน้าท่ีฯตรวจสอบความถูกตอ้งครบถ้วนเบื้องต้น 
- เสนอเลขานุการฯ พิจารณารายละเอียดการแกไ้ขและ
บรรจุเรื่องเข้าวาระการประชุม  

 

ประเภทที่ 3 
ยังไม่สมควรให้การรับรองจนกว่าจะได้แกไ้ขตามข้อเสนอแนะและน าเข้าที่ประชุมอีกครั้ง 

- เจ้าหน้าท่ีฯ แจ้งผลการพิจารณาเสนอเลขานุการฯลงนาม  
- ส่งจดหมายแจ้งผลให้ประธานคณะอนุกรรมการฯ หรือตรงไปยังนักวิจัย 
 

- เจ้าหน้าท่ีฯตรวจสอบความถูกตอ้งครบถ้วนเบื้องต้น 
- เสนอเลขานุการฯพิจารณารายละเอียดการแก้ไขและบรรจุเรื่องเขา้
วาระการประชุม  

นักวิจัยติดต่อกลับภายใน 1 สัปดาห์ 
 

นักวิจัยไม่ติดต่อกลับภายใน ภายใน 1 สัปดาห์ (หลังแจ้งผล) 
 
 เจ้าหน้าที่ฯติดตาม ครั้งที่ 1 

 

นักวิจัยติดต่อกลับภายใน 1 สัปดาห์ 
(หลังจากเจ้าหน้าทีฯ่ติดตาม ครั้งท่ี 1) 

 
 

นักวิจัยไม่ติดต่อกลับภายใน 1 สัปดาห ์
(หลังจากเจ้าหน้าทีฯ่ติดตาม ครั้งท่ี 1) 

 
เจ้าหน้าที่ฯ ติดตามครั้งที่ 2 

นักวิจัยไม่ตดิต่อกลับภายใน 30 วัน 
(หลังจากเจ้าหน้าทีฯ่ติดตาม ครั้งท่ี 2) 

นักวิจัยไม่ติดต่อกลับภายใน 30 วัน 
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12.4.4 หากนักวิจัยขอทบทวนผลการพิจารณา พร้อมทั้งชี้แจงประเด็นปัญหาและปรับแก้ไขโครงการวิจัย
เสนอกลับมายังคณะกรรมการฯ ภายใน 60 วัน นับจากวันที่แจ้งผล หากพ้นก าหนดถือว่าถอน
การพิจารณา 

12.4.5 เจ้าหน้าที่ฯเสนอเลขานุการฯพิจารณารายละเอียดข้อชี้แจงและการแก้ไขโครงการและให้น าเข้าที่
ประชุมเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง 

12.4.6 เจ้าหน้าที่ฯจัดเรื่องเข้าวาระการประชุมที่ 3.1 เรื่องที่ผลการประชุมครั้งก่อนมีมติไม่รับรอง แต่
นักวิจัยขอทบทวน 

12.4.7 เลขานุการฯน าเสนอข้อชี้แจงและการแก้ไขของนักวิจัยให้ที่ประชุมพิจารณา 
12.4.8 ผลการพิจารณาตามมติที่ประชุม มี 4 ประเภท คือ 1) รับรอง 2) รับรองในหลักการโดยแก้ไข

เพ่ิมเติมตามข้อเสนอแนะ 3) ยังไม่สมควรให้การรับรอง จนกว่าจะได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะและ
น าเข้าที่ประชุมอีกครั้ง หรือ 4) ไม่รับรอง  

หากนักวิจัยยังยืนยันการท าโครงการวิจัยต่อไปหรือไม่พอใจผลการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ สามารถ
อุทธรณ์ได้ดังรายละเอียดตามข้อ 7.5 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมปิระกอบข้อ 12.4 การแจ้งผลการพิจารณาประเภทที่ 4 ไม่รับรอง 
 

 อนึ่ง เอกสารรับรองโครงการวิจัย (Certificate of Approval, COA) มีอายุการรับรอง 1 ปี นับจากวันที่
รับรอง โดยระบุวันเริ่มต้นและวันหมดอายุไว้ในเอกสารดังกล่าวซึ่งมปีระธานฯ เป็นผู้ลงนาม  
 

13. การติดตามความก้าวหน้าและก ากับดูแลโครงการวิจัย (Authority to Require Progress Reports and  
     to Oversee the Study) 

 คณะกรรมการฯมีอ านาจและหน้าที่ในการติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินการวิจัยอย่างต่อเนื่องจนกว่า
โครงการวิจัยนั้นจะสิ้นสุดลง ดังนี้ 
 13.1 ติดตามรายงานความก้าวหน้าของการวิจัยตามก าหนดเวลา โดยพิจารณาข้อมูลดังนี้ 

- การด าเนินงานวิจัยเป็นไปตามแผนการวิจัย 

ประเภทที่ 4 ไม่รับรอง 

เจ้าหน้าท่ีฯจดัท าหนังสือแจ้งผลการพิจารณาพร้อมเหตผุล เสนอเลขานุการฯลงนาม 

แจ้งผลพร้อมเหตผุลไมร่ับรองให้ประธานคณะอนุกรรมการฯ หรือ ตรงให้นักวิจัย 

- บันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลทะเบยีนโครงการ และฐานขอ้มูลกระบวนการ
ด าเนินงาน 
- จัดท าสารบัญจัดเก็บเอกสาร และเก็บโครงการวิจัยต้นฉบับพร้อมแบบ
สรุปความเห็นกรรมการเข้าแฟ้มโครงการ  

หากนักวิจยัขอให้ทบทวน ภายใน 60 วนั หากนักวิจัยไม่ขอทบทวน 

น าเรื่องเข้าที่ประชุม 
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- ไม่มีรายงานความเบี่ยงเบนจากข้อเสนอโครงการวิจัย 
- ไม่มีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค ์
- ไม่มีอันตรายใดๆ เกิดข้ึนกับอาสาสมัคร 
กรณีที่ไม่เป็นไปตามข้อมูลข้างต้นให้จัดท ารายงานตามข้อ 14.1 และ 14.2 (Protocol Amendment 

and Adverse Event Report) 
 
 13.2 วิธีการติดตามให้นักวิจัยส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย (Notification for Progress  
      Report) 

13.2.1 เจ้าหน้าที่ฯตรวจสอบข้อมูลโครงการที่ได้รับการรับรอง แจ้งนักวิจัยล่วงหน้า 30 วัน ก่อนถึง
ก าหนดรายงานความก้าวหน้าหรือก่อนเอกสารรับรองโครงการวิจัยหมดอายุ  

13.2.2 ในกรณีที่นักวิจัยไม่ส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยตามเวลาที่ก าหนด เจ้าหน้าที่จะส่ง
จดหมายแจ้งเตือนครั้งที่ 2 ในวันที่ก าหนดรายงานความก้าวหน้าหรือเอกสารรับรองโครงการวิจัย
หมดอายุ  โดยนักวิจัยจะต้องส่งรายงานไม่เกิน 60 วัน นับแต่วันที่แจ้งเตือนครั้งที่ 2 หากผล
ก าหนดดังกล่าวเจ้าหน้าที่ฯจะน าเรื่องแจ้งที่ประชุมเพ่ือพิจารณายุติการรับรอง  

 
 13.3  การต่ออายุเอกสารรับรองโครงการวิจัย (Re-Approval) 

13.3.1 ก าหนดเวลาในการขอต่ออายุการรับรอง 
13.3.1.1 หากนักวิจัยส่งรายงานความก้าวหน้าและแจ้งขอต่ออายุการรับรองโครงการวิจัย 30 วัน

ก่อนวันหมดอายุเอกสารรับรองโครงการวิจัย วันที่ในเอกสารรับรองฯฉบับใหม่จะ
ต่อเนื่องจากเอกสารรับรองฯฉบับเดิม 

13.3.1.2 หากนักวิจัยส่งรายงานความก้าวหน้าและแจ้งขอต่ออายุการรับรองโครงการวิจัยมาล่าช้า
กว่าก าหนด แต่ไม่เกิน 60 วัน หลังเอกสารรับรองฯ หมดอายุ วันที่ในเอกสารรับรองฉบับ
ใหม่จะเป็นวันที่นักวิจัยส่งรายงานความก้าวหน้าและแจ้งขอต่ออายุการรับรอง
โครงการวิจัย 

13.3.1.3 กรณีถ้าเกิน 60 วัน หลังเอกสารรับรองฯหมดอายุ เจ้าหน้าที่ฯจะน าโครงการวิจัยที่ไม่ส่ง
รายงานความก้าวหน้า เข้าท่ีประชุมเพ่ือแจ้งยุติการรับรอง 

     13.3.2 ขั้นตอนการด าเนินการ 
13.3.2.1 เจ้าหน้าที่ฯรับรายงานความก้าวหน้า เพ่ือขอต่ออายุโครงการวิจัยและบันทึกข้อมูลใน

ฐานข้อมูลทะเบียนโครงการ  
13.3.2.2 เสนอประธานฯ ลงนามเอกสารรับรองโครงการวิจัยฉบับใหม่  
13.3.2.3 แจ้งผลรับทราบรายงานฯและส่งเอกสารรับรองโครงการวิจัยฉบับใหม่ (COA) ให้นักวิจัย 
13.3.2.4 เก็บส าเนาแจ้งผลรับทราบรายงานฯและเอกสารรับรองโครงการวิจัยฉบับใหม่เข้าแฟ้ม

โครงการวิจัยต้นเรื่อง บันทึกข้อมูลการรายงานผลการด าเนินงานในสารบัญจัดเก็บ
เอกสารเพ่ิมเติม ส าเนาเอกสารรับรองโครงการวิจัยอีก 1 ฉบับ แยกเก็บเข้าแฟ้มเอกสาร
รับรองโครงการตามล าดับ 

13.3.2.5 น าเรื่องเข้าแจ้งที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งถัดไป ในวาระที่ 3.7 เรื่องสืบเนื่อง 
13.3.2.6 บันทึกข้อมูลการด าเนินงานในฐานข้อมูลทะเบียนโครงการวิจัยประเภทต่อเนื่องและ

ฐานข้อมูลทะเบียนกระบวนการด าเนินงาน 
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แผนภูมิประกอบข้อ 13.2 การต่ออายุเอกสารรับรองโครงการวิจัย  

 
 13.4 การแจ้งปิดโครงการวิจัย (Close-out Report) 

- ขั้นตอนการด าเนินการ 
13.4.1 เจ้าหน้าที่ฯรับรายงานแจ้งปิดโครงการ  
13.4.2 เสนอประธานฯ พิจารณา 
13.4.3 แจ้งผลรับทราบสรุปผลการด าเนินงานวิจัยเพื่อปิดโครงการเสนอประธานฯ ลงนาม และ 

 ส่งกลับให้ประธานคณะอนุกรรมการฯ หรือตรงให้กับนักวิจัย 
13.4.4 น าเรื่องเข้าแจ้งในที่ประชุมกรรมการฯ ในครั้งถัดไปเพื่อรับทราบ วาระท่ี 3.8 เรื่องสืบเนื่อง 
13.4.5 บันทึกข้อมูลรายงานสรุปผลการด าเนินงาน ในสารบัญจัดเก็บเอกสารเพ่ิมเติมและแยก 
  โครงการจัดเก็บเข้าแฟ้มโครงการที่แจ้งปิดโครงการแล้ว 

เสนอประธานฯ ลงนามต่ออายุการรับรอง  

- เจ้าหน้าท่ีฯตรวจสอบข้อมลูโครงการที่ไดร้ับการรับรอง  
- แจ้งเตือนนักวิจัย ล่วงหน้าก่อนโครงการวิจัยหมดอายุ 30 วัน 
 

นักวิจัยส่งรายงานความก้าวหน้า ภายใน 30 วัน นักวิจัยไม่ส่งรายงานความก้าวหนา้ ภายใน 30 วัน 
 

ด าเนินการตามข้อ 13.4  
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แผนภูมปิระกอบข้อ 13.4 การด าเนินการเมื่อแจ้งปิดโครงการวิจัย 

 

14. การปรับเปลี่ยนโครงร่างวิจัยและการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (Protocol Amendment and  
     Adverse Event Report) 

  คณะกรรมการฯมีหน้าที่พิจารณารายงานการขอปรับเปลี่ยนโครงร่างวิจัยที่นักวิจัยเสนอเข้ามาว่ายังมีความ
เหมาะสมที่จะรับรองโครงการนั้นต่อไปหรือไม่และพิจารณาถึงความจ าเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนข้อความในหนังสือ
แสดงเจตนายินยอมฯ รวมทั้ง ขอให้อาสาสมัครลงนามในเอกสารชี้แจงส าหรับอาสาสมัครและหนังสือแสดงเจตนา
ยินยอมฯ ใหม่ หากมีข้อความที่แตกต่างไปจากเอกสารชุดเดิม เพ่ือให้แน่ใจว่าอาสาสมัครได้รับข้อมูลล่าสุดครบถ้วน 
โดยผู้พิจารณาการปรับเปลี่ยนโครงร่างวิจัยอาจเป็นประธานฯ รองประธานฯ เลขานุการฯ หรือ Expedited 
Reviewer ตามความเหมาะสม แล้วน ามาแจ้งต่อที่ประชุมเพ่ือทราบ 

นักวิจัยจะสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการด าเนินการวิจัยได้ต่อเมื่อได้รับการรับรองจากคณะกรรมการฯแล้ว
เท่านั้น ยกเว้นในกรณีที่เกิดเหตุการณ์เฉพาะหน้าที่หากด าเนินการตามวิธีการที่ได้รับการรับรองแล้วจะเกิดอันตรายต่อ
อาสาสมัคร นักวิจัยสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินการวิจัยได้ เพ่ือมิให้อาสาสมัครได้รับอันตรายและต้องรายงาน
เหตุการณ์นั้นพร้อมเหตุผล รวมทั้งวิธีการที่ปรับเปลี่ยนต่อคณะกรรมการฯทันทีหรืออย่างช้าภายใน 5 วันท าการ 

 
 14.1 ขั้นตอนการด าเนินงานเมื่อนักวิจัยแจ้งขอปรับเปลี่ยนโครงร่างวิจัย (Protocol Amendment) 

14.1.1  เจ้าหน้าที่ฯลงทะเบียนรับเรื่องแจ้งขอปรับเปลี่ยนโครงร่างวิจัย (Protocol Amendment) 
ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารและบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลทะเบียนโครงการ 

14.1.2  เสนอเลขานุการฯพิจารณารายละเอียดการขอปรับเปลี่ยนโครงการวิจัย  

- เก็บส าเนาจดหมายรับทราบ เกบ็เข้าแฟ้มโครงการต้นเรื่อง บันทึกข้อมูลในสารบัญการจัดเก็บเอกสาร
เพิ่มเตมิ และยา้ยโครงการจดัเก็บเข้าแฟ้มโครงการที่แจ้งปดิโครงการแล้ว 
- บันทึกข้อมูลโครงการต่อเนื่องในฐานข้อมูลโครงการ และฐานข้อมลูกระบวนการด าเนินงาน 
 
 

เจ้าหน้าท่ีฯ  
- แจ้งรับทราบสรุปผลการด าเนินงานวิจัย เพื่อแจ้งปิดโครงการ  
- เสนอประธานฯ ลงนาม  
 

น าเรื่องแจ้งในวันประชุมคณะกรรมการฯรับทราบเป็นวาระที่ 3.8 

นักวิจัยส่งสรุปผลการด าเนินงานวจิัย เพื่อแจ้งปิดโครงการวิจัย 

เจ้าหน้าท่ีฯ  
- ตรวจสอบโครงการต้นเรื่องเดมิ 
- ตรวจสอบข้อมลูในสรุปผลการด าเนินงาน 
 

เสนอเลขานุการฯพิจารณาสรุปผลการด าเนินงาน 
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- กรณีที่ 1 การปรับเปลี่ยนเป็นเรื่องที่ไม่เสี่ยงต่ออาสาสมัคร เช่น เปลี่ยนชื่อโครงการ เพ่ิม
นักวิจัยร่วม (Co-Investigator) ฯลฯ เลขานุการฯหรือผู้ทีป่ระธานฯ มอบหมาย พิจารณาแบบ 
Expedited Review แล้ วให้ การรับรอง แจ้ งรับทราบการปรับ เปลี่ ยนรายละเอียด
โครงการวิจัย และเอกสารรับทราบ (Acceptance Letter) เสนอประธานฯ ลงนาม 

- กรณีที่ 2 การปรับเปลี่ยนเป็นเรื่องที่มีความเสี่ยงหรือมีผลกระทบต่ออาสาสมัคร เช่น เพ่ิม
จ านวนตัวอย่าง เปลี่ยนกลุ่มตัวอย่าง ปรับกระบวนการวิจัย ฯลฯ  

14.1.3   จัดเรื่องเข้าวาระการประชุมวาระท่ี 3.4 เพ่ือน าเสนอรายละเอียดการขอปรับเปลี่ยน 
- หากรับรองต่อโดยไม่มีเงื่อนไข แจ้งนักวิจัยทราบ 
- หากจ าเป็นต้องขอข้อมูลเพ่ิมเติม นักวิจัยต้องส่งข้อมูลเพิ่มเติมภายใน 1 สัปดาห์ 

14.1.4   หากที่ประชุมพิจารณาแล้วรับรอง แจ้งรับทราบการขอปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการวิจัย และ
เอกสารรับทราบ (Acceptance Letter) เสนอประธานฯ ลงนาม โดยระบุวันที่ทีเ่ข้าประชุม 

14.1.5   แจ้งรับทราบการขอปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการวิจัยและเอกสารรับทราบ (Acceptance 
Letter) ให้ประธานคณะอนุกรรมการฯ หรือตรงไปยังนักวิจัย 

14.1.6  เก็บส าเนาแจ้งรับทราบการขอปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการวิจัยและเอกสารรับทราบ 
(Acceptance Letter) เข้าโครงการต้นเรื่อง พร้อมบันทึกข้อมูลในสารบัญจัดเก็บเอกสาร 

14.1.7   เก็บส าเนาเอกสารรับทราบ (Acceptance Letter) 1 ฉบับ เก็บเข้าแฟ้มเอกสารรับทราบ
โดยเฉพาะ 

14.1.8   หากต้องขอข้อมูลเพิ่มเติม ให้ท าบันทึกถึงนักวิจัยเพ่ือขอข้อมูลเพ่ิมเติมตามมติที่ประชุม 
14.1.9   เมื่อนักวิจัยส่งข้อมูลเพ่ิมเติมมาแล้ว เจ้าหน้าที่ฯจะตรวจกรองข้อมูลที่ได้รับและแจ้งต่อประธานฯ/

เลขานุการฯเพ่ือพิจารณา  
14.1.10 บันทึกข้อมูลการขอปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการวิจัยในฐานข้อมูลทะเบียนโครงการวิจัยและ  

 ฐานข้อมูลทะเบียนกระบวนการด าเนินงาน 
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แผนภูมปิระกอบข้อ 14.1 การด าเนินการเมื่อได้รับการแจ้งปรับเปลี่ยนโครงร่างวิจัย (Protocol Amendment) 
 
14.2 การรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (Adverse Event Report) 

  แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
14.2.1 เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ไม่ร้ายแรง หมายถึง ความผิดปกติใดๆที่เกิดขึ้นระหว่างการวิจัย ซึ่งอาจ

เป็นผลเนื่ องมาจากการวิจัยหรือไม่ก็ ตาม ให้นักวิจัยแจ้งต่อคณะกรรมการฯในรายงาน
ความก้าวหน้าของโครงการวิจัยด้วย 

 
  14.2.2 เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง ได้แก่เหตุการณ์ท่ีกระทบต่ออาสาสมัคร ดังนี้ 

- ท าให้เสียชีวิต 
- เป็นภาวะคุกคามต่อชีวิต (Life Threatening) 

- จัดเก็บเอกสารรับทราบ เข้าแฟม้โครงการต้น
เรื่อง และบันทึกข้อมูลในสารบญัการจัดเก็บ
เอกสารเพิ่มเตมิ  
- บันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลโครงการ และ
ฐานข้อมูลกระบวนการด าเนินงาน 
 
 
 
 

นักวิจัยส่งแบบฟอร์มและโครงการที่ขอปรับเปลี่ยนรายละเอียด 

เจ้าหน้าท่ีฯตรวจสอบความครบถว้น และถูกต้องของเอกสารการขอปรับเปลีย่น 
 

-จัดท าเอกสารรับทราบ (Acceptance Letter) 
เสนอประธานฯ ลงนาม  
-ส่งเอกสารรับทราบ (Acceptance Letter) ไป
ยังประธานคณะอนุกรรมการฯหรอืตรงไปยัง
นักวิจัย  

เสนอเลขานุการฯพิจารณารายละเอียดการขอปรับเปลี่ยนโครงการวจิัย 
 

ขอข้อมูลเพิ่มเติม รับรองต่อ 

แจ้งขอข้อมูลเพิ่มเตมิ 
จากนักวิจัย 

เมื่อนักวิจัยส่งข้อมลูเพิ่มเติม ประธานฯ / 
เลขานุการฯ พิจารณาตรวจสอบขอ้มูล

ครบถ้วนเห็นควรให้การรับรอง 

จัดเรื่องเข้าวาระการประชุม 

กรณีที่ 1 
ไม่เสี่ยงต่ออาสาสมคัร 

กรณีที่ 2 
มีความเสี่ยงหรือมผีลกระทบต่ออาสาสมัคร 
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- ท าให้ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแบบผู้ป่วยใน หรือหากเป็นผู้ป่วยในอยู่แล้ว ก็ไม่
สามารถให้กลับบ้านได้ต้องอยู่โรงพยาบาลนานขึ้น 

- ท าให้เกิดความพิการอย่างถาวร 
- ท าให้เกิดความพิการแต่ก าเนิด 

หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้  ถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องแจ้งแก่ คณะกรรมการฯ โดยเร็วที่สุดภายใน 24  
ชั่วโมงผ่านทางโทรศัพท์ และส่งแบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์และเอกสารที่เกี่ยวข้องภายใน 7 วัน โดย
อ้างอิงแนวทางปฏิบัติการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการประชุม สัมมนา ชมรมจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษยใ์นประเทศไทย มิถุนายน 2554 

กรณีโครงการวิจัยมีความเสี่ยงสูง คณะกรรมการฯอาจขอให้คณะบุคคลอื่น เช่น ผู้ให้ทุน หรือ Data Safety 
Monitoring Board (DSMB) ส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยซึ่งเกี่ยวเนื่องกับความปลอดภัยของอาสาสมัครให้
คณะกรรมการฯ 

 
ขั้นตอนการด าเนินการเม่ือได้รับรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง (Serious Adverse Event  

    Report) 
1) ลงทะเบียนรับเรื่องและบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลทะเบียนโครงการ 
2) เสนอประธานฯภายในวันเดียวกันเพ่ือพิจารณาสั่งการ ดังนี้ 

- บรรจุเข้าวาระเพ่ือพิจารณา 
- จ าเป็นต้องให้หยุดพักการวิจัยชั่วคราวหรือไม่ หากจ าเป็นให้ด าเนินการตามขั้นตอน 
- จ าเป็นต้องมีการเยี่ยมส ารวจสถานที่วิจัยเพ่ือหาข้อมูลเพ่ิมเติมหรือไม่ หากจ าเป็นจะมีการแต่งตั้ง

คณะอนุกรรมการฯ เยี่ยมส ารวจ 
- หากไม่จ าเป็นต้องหยุดพักการวิจัยและไม่จ าเป็นต้องเยี่ยมส ารวจสถานที่วิจัย ให้นักวิจัยปรับแก้ไข

โครงร่างวิจัย เพ่ือการป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ซ้ าเดิมอีกและ/หรือแจ้งแผนการให้ความ
ช่วยเหลืออาสาสมัครและด าเนินการต่อตามข้อ 3) 

3) เจ้าหน้าที่ฯจัดท าบันทึกข้อความตามความเห็นในข้อ 2) ส่งให้นักวิจัย เพ่ือให้นักวิจัยด าเนินการ 
4) เมื่อได้ข้อมูลเพ่ิมเติมตามข้อ 3) แล้ว เสนอต่อเลขานุการฯ เพ่ือจัดเรื่องเข้าวาระการประชุมในครั้ง

ถัดไปเพื่อพิจารณา 
- หากที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้รับรองโครงการวิจัยต่อเจ้าหน้าที่ฯจะแจ้งนักวิจัยตามขั้นตอน

ในข้อ 5) – 8) 
- หากที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ยุติการรับรองโครงการวิจัย ให้ด าเนินการต่อตามข้อย่อย 16.3 

5) เจ้าหน้าที่ฯแจ้งมติที่ประชุมเกี่ยวกับการจัดการเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ และเอกสารรับทราบ 
(Acceptance Letter) เสนอประธานฯ ลงนาม และจัดส่งเอกสารให้ประธานคณะอนุกรรมการฯ 
หรือตรงให้นักวิจัย 

6) เก็บส าเนาแจ้งมติที่ประชุมเกี่ยวกับการจัดการเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ และเอกสารรับทราบ 
(Acceptance Letter) จัดเก็บเข้าโครงการต้นเรื่อง   

7) ส าเนาเอกสารรับทราบ (Acceptance Letter) เก็บเข้าแฟ้มเอกสารรับทราบโดยเฉพาะ 
8) บันทึกข้อมูลการด าเนินงานรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ในฐานข้อมูลทะเบียนโครงการ และ

ฐานข้อมูลทะเบียนกระบวนการด าเนินงาน 
 
 



SOP KMUTT-IRB Version 2 Oct 21, 2020                           47/60  

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แผนภูมปิระกอบข้อ 14.2 การด าเนินการเมื่อได้รับแจ้งเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ 
 

 14.3 การรายงานการเบี่ยงเบนจากโครงร่างวิจัย (Protocol Deviation) 
หากเกิดเหตุการณ์ที่มีการด าเนินการที่เบี่ยงเบนไปจากโครงร่างวิจัยที่ได้รับการรับรองแล้ว คณะกรรมการฯ

ก าหนดให้นักวิจัยรายงานเหตุการณ์ดังกล่าว พร้อมชี้แจงเหตุผลที่ต้องเบี่ยงเบนไปจากกระบวนการที่ได้รับการ
รับรอง 

หากนักวิจัยรายงานมาเองมักเป็นเหตุการณ์ที่ไม่รุนแรง ประธานฯหรือผู้ที่ประธานฯมอบหมายจะเป็น
ผู้ตรวจกรองเอกสารและน าเข้าวาระการประชุมเพ่ือแจ้งให้คณะกรรมการฯทราบ โดยไม่ต้องแจ้งให้หยุดพักการ
วิจัย แต่จะต้องให้นักวิจัยแจ้งแผนการเพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ซ้ าเดิมอีกจึงจะให้การรับรองต่อได้ 

ในกรณีที่สืบทราบว่านักวิจัยมิได้ด าเนินการวิจัยให้ตรงตามโครงร่างที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการฯ 
หรือได้รับการร้องเรียนจากอาสาสมัครว่าได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม โดยเฉพาะกรณีที่มีผลกระทบต่อ
สวัสดิภาพของอาสาสมัครอย่างรุนแรง  คณะกรรมการฯจะต้องแจ้งให้นักวิจัยหยุดพักการวิจัยชั่วคราวโดยไม่
สามารถรับอาสาสมัครรายใหม่ได้ แต่ในรายที่เข้าสู่กระบวนการวิจัยแล้วอาจด าเนินกระบวนการต่อได้เฉพาะราย

- จัดเก็บส าเนาเอกสารรับทราบเขา้โครงการต้นเรื่อง และบันทึกข้อมลูในสารบญั
จัดเก็บเอกสารเพิม่เตมิ 
- บันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลโครงการ และฐานข้อมลูกระบวนการด าเนินงาน 
 
 
 
 

- นักวิจัย ส่งรายงานเหตุการณไ์ม่พงึประสงค์ร้ายแรง 
- เสนอประธานฯ พิจารณา 

ท าเอกสารรับทราบ (Acceptance Letter) เสนอประธานฯ ลงนาม และส่งใหป้ระธาน
คณะอนุกรรมการฯ หรือตรงให้กับนักวิจัย 
 

น าเข้าวาระประชุมที่ 3.5 เพื่อพิจารณา 

พักการวิจัย และเยี่ยมส ารวจ ไม่พักการวิจยั และไม่เยี่ยมส ารวจ 

น าเข้าท่ีประชุม เพื่อรับทราบ 

ด าเนินการต่อตามข้อ 15 (Site Visit) 

ตั้งคณะอนุกรรมการฯตรวจสอบข้อมูล 
และเยีย่มส ารวจสถานท่ีวิจัย 

แจ้งผลการพิจารณาให้นักวิจัย 
เพิ่มมาตรการป้องกัน มิให้เกดิเหตกุารณ์ซ้ าอีก 

นักวิจัยแจ้งมาตรการป้องกัน  
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นั้นและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯตรวจเยี่ยมสถานที่ท าวิจัย (Site Visit) เพ่ือตรวจสอบเหตุการณ์ดังกล่าว แล้ว
น าผลการตรวจเยี่ยมมาน าเสนอในที่ประชุมเพ่ือพิจารณาว่าจะสามารถให้การรับรองต่อได้หรือไม่หรือยุติการ
รับรอง 

ขั้นตอนการด าเนินงานเมื่อได้รับรายงานการด าเนินงานวิจัยที่เบี่ยงเบนไปจากที่ได้รับรองไว้ (Protocol 
Deviation / Violation)  

14.3.1 ในกรณีที่เป็นเหตุการณ์ที่ไม่กระทบต่อสิทธิและสวัสดิภาพของอาสาสมัคร 
14.3.1.1 เจ้าหน้าที่ฯได้รับรายงานการเบี่ยงเบนโครงการวิจัย (Protocol Deviation) จะ

ลงทะเบียนรับเรื่อง และบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลทะเบียนโครงการ 
14.3.1.2 เสนอเลขานุการฯพิจารณาเพ่ือบรรจุเรื่องเข้าที่วาระประชุม 
14.3.1.3 เจ้าหน้าที่ฯจัดเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการฯ ในครั้งถัดไปเพ่ือพิจารณาท่ี

ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับทราบ 
14.3.1.4 เจ้าหน้าที่ฯจัดท าเอกสารรับทราบ (Acceptance Letter) เสนอประธานฯ ลงนาม 
14.3.1.5 ส่งเอกสารรับทราบ (Acceptance Letter) ให้นักวิจัย 
14.3.1.6 ส าเนาเอกสารรับทราบ (Acceptance Letter) จัดเก็บเข้าโครงการต้นเรื่อง พร้อมบันทึก

ข้อมูลในสารบัญจัดเก็บเอกสาร 
14.3.1.7 ส าเนาเอกสารรับทราบ (Acceptance Letter) 1 ฉบับ เก็บเข้าแฟ้มเอกสารรับทราบ

ตามล าดับ  
14.3.1.8 บันทึกข้อมูลการด าเนินงานรายงานการเบี่ยงเบนโครงการวิจัยในฐานข้อมูลทะเบียน

โครงการ และฐานข้อมูลทะเบียนกระบวนการด าเนินงาน 
 

14.3.2 ในกรณีที่ เป็นเหตุการณ์ที่กระทบต่อสิทธิและสวัสดิภาพของอาสาสมัคร และ/หรือ เป็น
เหตุการณ์ที่เกิดซ้ า 
14.3.2.1 เจ้าหน้าที่ฯได้รับรายงานการเบี่ยงเบนโครงการวิจัย (Protocol Deviation) และบันทึก

ข้อมูลในฐานข้อมูลทะเบียนโครงการ 
14.3.2.2 เสนอเลขานุการฯพิจารณา 
14.3.2.3 ด าเนินการในท านองเดียวกันกับเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง 
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แผนภูมปิระกอบข้อ 14.3 การด าเนินการเมื่อได้รับรายงานการด าเนินการวิจัยที่เบี่ยงเบนไปจากที่ได้รับรองไว้ 

(Protocol Deviation)  
 
 
 
 

นักวิจัยส่งรายงานการเบี่ยงเบนโครงการวิจัย 

เสนอเลขานุการฯพิจารณารายงานการเบี่ยงเบนเกี่ยวกับการเกิด 
ผลกระทบต่อสิทธิและสวัสดิภาพของอาสาสมัคร ได้ 2 กรณี คือ 

เจ้าหน้าท่ีฯจดัท าเอกสารรับทราบ  
เสนอประธานฯ ลงนาม 
และส่งให้นักวิจัย 
 

เกิดผลกระทบ ไม่เกดิผลกระทบ 

เสนอเลขานุการฯพิจารณา 

น าเข้าท่ีประชุม เพื่อพิจารณา 

พักการวิจัย/เยี่ยม
ส ารวจ 

ไม่พักการวิจยั/ไม่เยีย่ม
ส ารวจ 

- จัดเก็บเอกสารรับทราบ (Acceptance Letter) เข้าโครงการต้นเรือ่ง 
และบันทึกข้อมูลในสารบญัจัดเก็บเอกสารเพิ่มเตมิ 

- บันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลโครงการ และฐานข้อมลูกระบวนการด าเนินงาน 
 
 
 
 

แจ้งรับทราบรายงานฯ  
เสนอประธานกรรมการฯ ลงนาม และส่งให้นักวิจัย 
 

ด าเนินการ Site Visit 

ตั้งคณะอนุกรรมการฯ 
ตรวจสอบข้อมลู 

และเยีย่มส ารวจสถานท่ีวิจัย 

แจ้งผลการพิจารณาให้นักวิจัย 
เพิ่มมาตรการป้องกัน 

 มิให้เกิดเหตุการณ์ซ้ าอีก 

นักวิจัยแจ้งมาตรการป้องกัน  

น าเข้าท่ีประชุม เพื่อรับทราบ 

น าเข้าท่ีประชุม เพื่อรับทราบ  
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14.4  การก าหนดข้อจ ากัดหรือเพิ่มมาตรการเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการด าเนินการวิจัย (Authority to 
Restrict Research to Promote Safety in Conduction of Research) 

คณะกรรมการฯขอให้นักวิจัยเพ่ิมมาตรการป้องกันเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยต่ออาสาสมัคร มิให้เกิด
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์/เกิดการเบี่ยงเบนจากโครงร่างวิจัยซ้ าอีก ก่อนที่จะให้การรับรองใหม่อีกครั้ง ภายหลังจากการ
รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หรือรายงานการเบี่ยงเบนจากโครงร่างวิจัย 
 

15. การเยี่ยมส ารวจสถานที่วิจัย (Site Visit)  
จะท าเมื่อเกิดเหตุการณ์ ดังต่อไปนี้ 

- การนัดหมายตรวจเยี่ยมตามปกติ  
- เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงที่เกิดซ้ ากับอาสาสมัครหลายคนและคาดว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับการวิจัย 
- ได้รับรายงานการเบี่ยงเบนจากโครงร่างวิจัยที่มีผลกระทบต่อสิทธิและสวัสดิภาพของอาสาสมัคร โดย

เฉพาะที่เกิดซ้ าแล้วซ้ าอีก 
กระบวนการเยี่ยมส ารวจมีดังนี้ คือ 

1) ประธานฯแต่งตั้งคณะผู้เยี่ยมส ารวจ ซึ่งประกอบด้วยบุคคลไม่น้อยกว่า 3 คน บันทึกไว้ในรายงานการ
ประชุม 

2) เจ้าหน้าที่ฯติดต่อนัดวันเยี่ยมส ารวจกับหัวหน้าโครงการวิจัยภายใน 2 สัปดาห์นับจากวันประชุม แจ้งนัด
หมายวันเยี่ยมส ารวจ กระบวนการเก็บข้อมูล เช่น การสัมภาษณ์ และเอกสารที่ต้องการตรวจสอบ 

3) เก็บข้อมูลจากการเยี่ยมส ารวจเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการฯ ในวันประชุม 
4) ผู้เยี่ยมส ารวจบันทึกข้อมูลเพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมวาระถัดไป 

 
16.  การพักการวิจัยช่ัวคราวหรือยุติการรับรองโครงการวิจัย (Authority to Suspend or Terminate  
      Approval of Research) 
 16.1 การพักการวิจัยชั่วคราวหรือยุติการรับรองโครงการวิจัย (Suspension or Termination of  
  Approval) ในกรณีต่อไปนี้คือ 

16.1.1 เกิดเหตุการณ์ ไม่ พึงประสงค์ร้ายแรง (Serious Adverse Events) หรือปัญหาที่ ไม่สามารถ
คาดการณ์ได้ล่วงหน้า แต่มีเหตุผลสนับสนุนให้เชื่อได้ว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับการวิจัย 

16.1.2  นักวิจัยจงใจไม่ปฏิบัติตามโครงการวิจัยที่ได้แจ้งไว้ต่อคณะกรรมการฯหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบของ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เช่น ไม่ส่งรายงานความก้าวหน้าตามก าหนด โดยไม่แจ้ง
เหตุผล ซ่ึงเป็นการกระท าซ้ าแล้วซ้ าอีกและอาจก่อให้เกิดอันตรายต่ออาสาสมัคร 
- การสั่งการเพ่ือพักการรับรองการวิจัยชั่วคราวนี้ อาจสั่งการโดยความเห็นของประธานฯในกรณี

รีบด่วน หรือโดยการลงมติจากท่ีประชุมคณะกรรมการฯ 
- การพักการรับรองชั่วคราวนี้ เพ่ือให้คณะกรรมการฯได้มีเวลาสอบสวนข้อมูลในทางลึกว่า 

รายงานที่ได้รับนั้นมีความเที่ยงตรงมากเพียงใด เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมทั้งกับนักวิจัยและ
อาสาสมัคร ก่อนลงมติว่าจะยังคงรับรองโครงการนั้นต่อไปหรือยุติการรับรอง 
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 16.2 กระบวนการพักการวิจัยช่ัวคราว (Suspension Process) 
16.2.1 เจ้าหน้าที่ฯรับรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง (Serious Adverse Events) หรือปัญหาที่ไม่

สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าหรือได้รับการร้องเรียนจากอาสาสมัครและบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูล
ทะเบียนโครงการและสืบค้นโครงการวิจัยต้นเรื่อง 

16.2.2 เสนอประธานฯพิจารณา ประธานฯอาจสั่งพักการวิจัยชั่วคราวหรือน าเข้าที่ประชุมเพ่ือลงมติสั่งพัก
การวิจัย แล้วแต่ความเร่งด่วน 

16.2.3 จัดให้มีการประชุม คณะกรรมการฯ วาระเร่งด่วน หรืออาจเป็นการประชุมตามวาระ ภายใน 7 วัน
หลังรับรายงานจากนักวิจัย เพ่ือพิจารณาตั้งคณะผู้เยี่ยมส ารวจสถานที่วิจัย ซึ่งประกอบด้วย 

  บุคคลไม่น้อยกว่า 3 คน ท าบันทึกแจ้งนักวิจัย 
- แจ้งขอท าการเยี่ยมส ารวจสถานที่วิจัย ระบุวัน เวลา 
- แจ้งมิให้รับอาสาสมัครรายใหม่ แต่ให้ด าเนินการวิจัยที่ยังคงค้างอยู่ให้แล้วเสร็จกับอาสาสมัคร

รายเดิมได้ โดยเฉพาะในกรณีที่อาสาสมัครจ าเป็นต้องได้รับยาหรือการปฏิบัติเพ่ือการรักษาโรค
ที่เป็นอยู่ โดยคาดว่าการปฏิบัติดังกล่าวจะไม่เกิดอันตรายกับอาสาสมัครรายนั้น หากมีโอกาสที่
จะเกิดอันตรายก็ให้พักการด าเนินการวิจัยไว้ก่อน 

16.2.4 ด าเนินการเยี่ยมส ารวจสถานที่วิจัยเพ่ือน าข้อมูลเสนอต่อที่ประชุม ในการพิจารณาลงความเห็นว่าจะ
ยังคงรับรองโครงการวิจัยนั้นต่อไป โดยให้นักวิจัยเพ่ิมมาตรการป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์นั้นซ้ าอีก
หรือยุติการรับรอง 

 
 16.3 กระบวนการยุติการรับรองโครงการวิจัย (Termination) จะท าในกรณีต่อไปนี้ คือ 

16.3.1 หากเหตุการณ์มีความรุนแรงมากและได้ตรวจสอบแล้วว่าข้อมูลที่ได้รับนั้นเป็นจริง ที่ประชุม
คณะกรรมการฯ อาจลงมติยุติการรับรอง 
16.3.2 เมื่อนักวิจัยไม่ส่งรายงานความก้าวหน้าและไม่ติดต่อกลับเมื่อเอกสารรับรองหมดอายุเกิน 90 วัน 
และท่ีประชุมมีมติให้ยุติการรับรอง 
16.3.3 เมื่อที่ประชุมมีมติให้ยุติการรับรองโครงการวิจัยแล้ว เจ้าหน้าที่ฯจะแจ้งไปยังบุคคลต่อไปนี้ทันที
หรืออย่างช้าภายใน 2 สัปดาห์ ได้แก่ 1) หัวหน้าโครงการวิจัย 2) ผู้ให้ทุน 3) ผู้บังคับบัญชาขั้นต้น ได้แก่ 
หัวหน้าภาควิชาหรือเทียบเท่า และ 4) คณบดี/ผู้อ านวยการส านักฯ 
 

โครงการวิจัยที่ถูกยุติการรับรองจากคณะกรรมการฯแล้ว จะไม่สามารถด าเนินการต่อไปภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได ้
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แผนภูมปิระกอบข้อ 16 การพักการวิจัยชั่วคราว (Suspension), การเยี่ยมส ารวจสถานที่วิจัย (Site Visit)   
และการยุติการรับรอง (Termination of Approval) 

 
17. การจัดการเอกสารของคณะกรรมการฯ (KMUTT-IRB Record Requirements) 
 17.1 ชนิดของเอกสารที่ต้องเก็บไว้เป็นหลักฐาน (Type of Documentations)  

17.1.1 แฟ้มประวัติคณะกรรมการฯทุกคน เพ่ือแสดงถึง 
- ประวัติส่วนตัวและผลงาน  
- ต าแหน่งหน้าที่ประจ าของกรรมการฯ แต่ละคน 
- ความเกี่ยวเนื่องกับสถาบัน เช่น เป็นข้าราชการ หรือสถานภาพอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน 

โดยตรง หรือเป็นบุคคลภายนอก 
- คุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง เพ่ือเป็นเครื่องสนับสนุนว่าบุคคลนั้นมีความเหมาะสม

ในการท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการ ฯ 
17.1.2 แฟ้มประวัติเจ้าหน้าที่ฯ ส านักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

- ประวัติส่วนตัว คุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง 
- ประกาศนียบัตรการเข้ารับการอบรม 

ที่ประชุมมีมติให้พักการวิจัยชั่วคราว แต่งตั้งคณะผู้เยีย่มส ารวจ 
 

-แจ้งนักวิจัยเพื่อพักการวิจัยช่ัวคราว 
- นัดวันเยี่ยมส ารวจสถานท่ีวิจัย ภายใน 2 สัปดาห์ หลังวันประชุม 
- แจ้งกระบวนการเยีย่มส ารวจ 

รับรองต่อโดยเพิ่มมาตรการป้องกนั ยุติการรับรอง 

น าเสนอผลการเยี่ยมส ารวจในท่ีประชุม 

นักวิจัยแจ้งเพิ่มมาตรการป้องกัน ท าบันทึกแจ้ง 
1) หัวหน้าโครงการวิจัย  
2) ผู้ให้ทุน 
3) ผู้บังคับบัญชาช้ันต้น  
4) คณบดี/ผู้อ านวยการส านักฯ 

- รับรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง หรือเรื่องราวร้องทุกข์ 
- ค้นโครงการวิจัยต้นเรื่อง 
- รายงานประธานฯ เพื่อสั่งพักการวิจัยช่ัวคราว หรือน าเข้าที่ประชมุวาระเร่งด่วน  
 

เยี่ยมส ารวจ 
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17.1.3 แฟ้มโครงการวิจัย  
17.1.4 แฟ้มรายงานการประชุม ซึ่งจะต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ คือ 

- จดหมายเชิญประชุม 
- วาระการประชุม 
- รายงานการประชุม 
- แบบลงนามผู้เข้าร่วมประชุม 

 
 17.2 ข้อมูลที่เก็บในรูป Electronic File  

ในระบบ Share Point แผ่น CD และ External Hard Disk โดยจะท าการ Back Up ข้อมูลทีเ่กี่ยวกับ
โครงการวิจัยทุกเดือน 

 
 17.3 วิธีด าเนินการจัดเก็บแฟ้มโครงการวิจัย (Record Keeping & Archiving) โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

 17.3.1 จัดท าเอกสารบันทึกสถานะโครงการวิจัยแบ่งตามหมายเลขข้อเสนอโครงการ โดยระบุสถานะ  
อยู่ระหว่างด าเนินโครงการหรือแจ้งปิดโครงการ (อัปเดตสถานะทุกครั้ง ภายหลังการประชุม
คณะกรรมการฯ) 

 17.3.2 จัดเก็บเอกสารโครงการวิจัย ประกอบด้วย 
- เอกสารโครงการวิจัยต้นฉบับ และเอกสารประกอบอ่ืนๆ ที่ส่งครั้งแรก Version 1 พร้อม

ความเห็นของกรรมการฯ ผู้พิจารณาหลัก (Reviewer) 
- เอกสารโครงการวิจัยฉบับแก้ไขและเอกสารประกอบอ่ืนๆ ที่แก้ไขตามข้อเสนอแนะของ

กรรมการฯ ครั้งที่ 2 (Version 2) โดยเรียงตาม Version Date ของการรับเอกสาร 
- ส าเนาจดหมายการแจ้งผลการพิจารณาจากท่ีประชุม จดหมายแจ้งผลรับรองโครงการ วิจัย 

ส าเนาเอกสารรับรองโครงการวิจัย ส าเนาเอกสารชี้แจงและหนังสือแสดงเจตนายินยอมเป็น
อาสาสมัครที่มีตราประทับรับรองจากคณะกรรมการฯ แล้ว 

17.3.3 จัดท าป้ายติดหน้าแฟ้มและสันแฟ้ม โดยระบุ หมายเลขรหัสโครงการวิจัยและล าดับแฟ้มที่จัดเก็บ 
แยกตามปีที่เสนอขอรับรอง 

 17.3.4 จัดเก็บเอกสารโครงการวิจัยใส่แฟ้ม เรียงล าดับตามหมายเลขข้อเสนอโครงการ 
 17.3.5 เมือ่โครงการวิจัยด าเนินการครบ 1 ปี เจ้าหน้าที่ฯจะติดตามรายงานผลการด าเนินงานวิจัยประจ าปี 
 17.3.6 กรณีทีน่ักวิจัยส่งรายงานผลการด าเนินการวิจัยประจ าปี เพ่ือต่ออายุโครงการวิจัยจะเก็บเอกสารเข้า

แฟ้มตามหมายเลขข้อเสนอโครงการ 
 17.3.7 กรณีที่นักวิจัยส่งสรุปผลการด าเนินการวิจัยประจ าปีเพ่ือแจ้งปิดโครงการจะจะเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม

ตามหมายเลขข้อเสนอโครงการ บันทึกในเอกสารบันทึกสถานะโครงการวิจัย  
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แผนภูมปิระกอบข้อ 17.3 การจัดเก็บเอกสาร 
 
 17.4 ระยะเวลาที่ต้องเก็บรักษาเอกสารไว้ (Duration of Record Keeping) 

 คณะกรรมการฯจะเก็บรักษาเอกสารตามข้อ 17 ไว้เพ่ือเป็นหลักฐานในการด าเนินงาน ส าหรับเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยจะเก็บรักษาไว้ในส านักงานตลอดระยะเวลาด าเนินงานของโครงการวิจัยจนกว่าจะ
สิ้นสุดการวิจัยแล้วเป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปี จากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนการท าลายเอกสาร/ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

 
 17.5 มาตรการการรักษาความลับของข้อมูลใน Hard Copy Electronic File และวิธีการท าลาย 

  การเข้าถึงข้อมูลและวิธีการท าลายข้อมูล มีวิธีการดังต่อไปนี้ คือ 
 17.5.1 ข้อมูลที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่แล้วเสร็จจะเก็บไว้ในตู้เก็บเอกสาร 
 17.5.2 ข้อมูลที่ได้รับการพิจารณาเสร็จสิ้นกระบวนการแล้วคือแจ้งผลการพิจารณารับรอง และออก

เอกสารรับรองโครงการแล้ว ข้อมูลจะถูกเก็บไว้ในแฟ้มหมายเลขข้อเสนอโครงการ โดยจัดเก็บแยก
ตามปีที่เสนอขอรับรอง 

 17.5.3 ข้อมูลที่แจ้งปิดโครงการแล้วจะบันทึกในเอกสารบันทึกสถานะโครงการวิจัย และจัดเก็บเป็นเวลา 3 
ปี เมื่อครบเวลา 3 ปีแล้ว จัดท าสรุปรายชื่อโครงการวิจัยเสนอขออนุมัติจากประธานฯ เพ่ือท าลาย
ข้อมูลเอกสารด้วยเครื่องย่อยเอกสาร โดยเก็บข้อมูลไว้เฉพาะจดหมายแจ้งผลการพิจารณา 
เครื่องมือวิจัย เอกสารชี้แจงอาสาสมัคร หนังสือแสดงเจตนายินยอมเป็นอาสาสมัคร และส าเนา
เอกสารรับรองโครงการวิจัย 

 17.5.4 ข้อมูลที่เป็น Hard Disk จะถูกเก็บรวบรวมไว้ในตู้เก็บ Hard Disk ต่างหาก และล็อคกุญแจไว้  โดย
แยกตามปีที่เสนอขอรับรอง จะมีผู้ที่เข้าถึงข้อมูลได้คือเจ้าหน้าทีฯ่ผู้ถือกุญแจจ านวน 2 คน 

 17.5.5 ข้อมูลที่เป็น Electronic File จะเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ผู้ที่จะเข้าถึงข้อมูลคือเจ้าหน้าที่ฯ 
โดยการใช้ Password 

 
 17.6 วิธีด าเนินการในการท าลายเอกสารเม่ือครบวาระ (Record Keeping & Archiving) 

 17.6.1 เจ้าหน้าที่ฯสืบค้นข้อมูลรายชื่อโครงการวิจัยที่แจ้งปิดโครงการอย่างน้อย 3 ปี จากฐานข้อมูล 
ทะเบียนโครงการวิจัย 

เอกสารโครงการวิจยั ท่ีด าเนินการจนไดร้ับการรับรองแล้ว 

จัดท าสารบัญ การจัดเก็บเอกสารโครงการวิจัย 

จัดเก็บเอกสารโครงการ ตามสารบัญการจดัเก็บ
เอกสาร 

จัดท าป้ายตดิแฟ้ม เก็บโครงการวจิัย 

เก็บเอกสารโครงการวิจัย ใส่แฟ้มตามล าดับ 
COA 

จัดเก็บแฟ้มโครงการวิจยั ใส่ตู้เอกสารตามปีที่ได้รับการรับรอง 
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17.6.2 จัดท าตารางสรุปรายชื่อโครงการวิจัยที่ได้แจ้งปิดโครงการแล้วครบระยะเวลาอย่างน้อย 3 ปี 
17.6.3 เสนอประธานฯพิจารณาอนุมัติใหท้ าลายเอกสาร/ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
17.6.4 เจ้าหน้าที่ฯจัดเก็บส าเนาจดหมายแจ้งผลการพิจารณา ส าเนาเอกสารรับรองโครงการวิจัย เครื่องมือ

วิจัย เอกสารชี้แจงอาสาสมัครและหนังสือแสดงเจตนายินยอมเป็นอาสาสมัคร แยกเก็บใส่แฟ้ม
เอกสารที่จ าหน่ายโครงการแล้วตามปีที่ท าลาย 

17.6.5 ด าเนินการท าลายเอกสารโครงการวิจัยตามรายชื่อโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติท าลาย  
   ด้วยเครื่องท าลายเอกสารชนิดย่อยเป็นเส้น  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

แผนภูมปิระกอบข้อ 17 การท าลายเอกสาร 
 

18. การรับเรื่องร้องเรียนและการปกป้องผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับการวิจัยในมนุษย์ (Response  to Subject  
     Complaint, Whistle Blower Protection) 
  กระบวนการนี้จะช่วยเสริมความเข้มแข็งในการพิทักษ์สิทธิและสวัสดิภาพของอาสาสมัคร คณะกรรมการฯถือว่า
การปกป้องผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับการวิจัยในมนุษย์เป็นเรื่องส าคัญที่ต้องรักษาความลับอย่างเคร่งครัดเพ่ือไม่เกิด
ผลกระทบในทางลบต่อผู้ร้องเรียนและก าหนดให้แจ้งวิธีการติดต่อกับคณะกรรมการฯไว้ในเอกสารชี้แจงโครงการวิจัย 
และ/หรือ หนังสือแสดงเจตนายินยอมเป็นอาสาสมัคร ผู้ที่แจ้งร้องเรียนมายังคณะกรรมการฯ ได้แก่ อาสาสมัคร  
ผู้ประสบเหตุ ซึ่งอาจเกี่ยวข้องหรือไม่เก่ียวข้องกับโครงการวิจัยนั้น 

 เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนแล้ว ประธานฯอาจสืบสวนข้อมูลในทางลับหรือตั้งกรรมการฯเยี่ยมส ารวจสถานที่วิจัย เพ่ือ
หาข้อมูลเพิ่มเติมและแจ้งต่อที่ประชุมเพ่ือให้ความเห็นและลงมติเพ่ือด าเนินการต่อ 

ขั้นตอนการด าเนินการ 
18.1 หากมีผู้แจ้งเรื่องราวร้องทุกข์มายังส านักงานฯ ให้ เจ้าหน้าที่ฯบันทึกลงในแบบฟอร์มฯแล้วน าเสนอต่อ

ประธานฯหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายภายใน 3 วันท าการ และบันทึกลงในฐานข้อมูลของโครงการวิจัยนั้นโดย
ต้องรักษาความลับของข้อมูลที่ได้รับอย่างเคร่งครัด  มิให้เกิดผลกระทบต่อผู้ร้องเรียน 

18.2 ประธานฯหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์แล้ว ด าเนินการสืบสวนหาข้อเท็จจริงตาม
ความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของเรื่องที่ได้รับ ได้แก่ 
- การสอบถามนักวิจัยและผู้เกี่ยวข้อง  

จัดท าตารางสรุปรายชื่อโครงการวจิัยที่แจ้งปิดโครงการแล้ว อย่างนอ้ย 3 ปี 

เสนอประธานฯ อนุมัติท าลายเอกสาร 

จัดเก็บส าเนาจดหมายแจ้งผลฯ ส าเนาเอกสารรับรองโครงการ 
ส าเนาเอกสารช้ีแจงฯ และส าเนาหนังสือยินยอมฯ  

จัดเก็บส าเนาเอกสาร ใส่แฟ้มต่างหาก 

ท าลายเอกสารโครงการวิจยั 
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- การเยี่ยมส ารวจหน่วยวิจัย (For-Cause Site Visit) 
18.3 น าข้อมูลทั้งหมดเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการฯ ตามวาระเพ่ือลงมติในการจัดการ โดยต้องรักษา

ความลับของผู้ร้องเรียนอย่างเคร่งครัด มิให้เกิดผลกระทบต่อผู้ร้องเรียน 
18.4 แจ้งมติของที่ประชุมคณะกรรมการฯ ส าเนาแจ้งผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ นักวิจัย ผู้บังคับบัญชาของนักวิจัย และ

แหล่งทุน โดยต้องรักษาความลับของผู้ร้องเรียนอย่างเคร่งครัด มิให้เกิดผลกระทบต่อผู้ร้องเรียน 
 

19. การพิจารณาการขอเก็บข้อมูลโครงการวิจัยจากภายนอก  
การขอเกบ็ข้อมูลโครงการวิจัยจากภายนอก เป็นการด าเนินการวิจัยที่นักวิจัยภายนอกขอเก็บข้อมูลบุคลากรหรือ

นักศึกษาภายใน มจธ. ซึ่งเป็นการวิจัยที่เข้าข่ายจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ดังนั้น โครงการวิจัยต้องผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการฯ ก่อนการเก็บข้อมูลกับบุคลากรหรือนักศึกษา มจธ. โดยมีขั้นตอนการพิจารณา ดังนี้ 

19.1 นักวิจัยภายนอกส่งเอกสารโครงการวิจัยในการขอเก็บข้อมูลบุคลากรหรือนักศึกษา มจธ.  
เอกสารประกอบด้วย 

- บันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูล 
- เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เช่น แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ อ่ืนๆ 
- หนังสืออนุมัติรับรองโครงการด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จากสถาบันต้นสังกัด 
- หนังสือชี้แจงและแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัย (ถ้ามี) 
โดยแบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ์ ควรมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
- แบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ์อยู่ภายใต้โครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรม 

การวิจัยในมนุษย์จากสถาบันต้นสังกัด 

- แบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ์นั้น ต้องมีเนื้อหาไม่กระทบต่อสิทธิหรือสวัสดิภาพของบุคลากรหรือ
นักศึกษา มจธ.  

- หากเนื้อหาของแบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ์มีประเด็นอ่อนไหวหรือสามารถระบุข้อมูลส่วนบุคคล 
อาจกระทบต่อความเป็นส่วนตัวของบุคลากรหรือนักศึกษา มจธ. อาจพิจารณาส่งคืนนักวิจัยภายนอก
หรือให้ข้อแนะน าแก่บุคลากรหรือนักศึกษา มจธ. ก่อนท าแบบสอบถามหรือให้สัมภาษณ์ 

19.2  เจ้าหน้าที่ฯ ลงทะเบียนรับเอกสาร และตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร 
- กรณีท่ี 1 เก็บข้อมูลบุคลากรทั่วไป มจธ. เจ้าหน้าที่กลุ่มงานสารบรรณ มจธ. ประทับตราลงทะเบียนรับ 

 เอกสาร 

- กรณีท่ี 2 เก็บข้อมูลบุคลากรภายในคณะ/ส านัก เจ้าหน้าที่กลุ่มงานสารบรรณ คณะ/ส านัก ประทับตรา 

           ลงทะเบียนรับเอกสาร 

- กรณีท่ี 3 เก็บข้อมูลนักศึกษา เจ้าหน้าที่ส านักงานกิจการนักศึกษา ประทับตราลงทะเบียนรับเอกสาร 

19.3  เสนอพิจารณารายละเอียดเอกสารโครงการวิจัยการขอเก็บข้อมูลบุคลากรหรือนักศึกษา มจธ.  
- กรณีท่ี 1 เก็บข้อมูลบุคลากรทั่วไป มจธ. เจ้าหน้าที่ฯ เสนอประธานฯ และเลขานุการฯ พิจารณา 

- กรณีท่ี 2 เก็บข้อมูลบุคลากรภายในคณะ/ส านัก เจ้าหน้าที่ฯ เสนอคณะอนุกรรมการฯ พิจารณา  
           จากนั้นให้ส่งเป็นเอกสารลับมายังคณะกรรมการฯ  

- กรณีท่ี 3 เก็บข้อมูลนักศึกษา เจ้าหน้าที่ฯ เสนอประธานฯ และเลขานุการฯ พิจารณา 
19.4  จัดส่งเอกสารโครงการวิจัยภายนอกไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
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- กรณีท่ี 1 เก็บข้อมูลบุคลากรทั่วไป มจธ.  
   กรณีเหมาะสม  เจ้าหน้าที่ฯ ส่งเอกสารไปยังส านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ให้ด าเนินการ 

      แจกแบบสอบถาม หรือแจ้งนักวิจัยให้ด าเนินการสัมภาษณ์  
   กรณีไม่เหมาะสม   เจ้าหน้าที่ฯ ส่งเอกสารไปยังกลุ่มงานสารบรรณ มจธ. ให้ส่งคืนเอกสาร 

      โครงการวิจัย 

- กรณีท่ี 2 เก็บข้อมูลบุคลากรภายในคณะ/ส านัก 

  กรณีเหมาะสม  เจ้าหน้าทีฯ่ ส่งเอกสารไปยังงานสารบรรณ คณะ/ส านัก ให้ด าเนินการแจก 

      แบบสอบถาม หรือแจ้งนักวิจัยให้ด าเนินการสัมภาษณ์  
   กรณีไม่เหมาะสม   เจ้าหน้าที่ฯ ส่งเอกสารไปยังงานสารบรรณ คณะ/ส านัก ให้ส่งคืนเอกสาร 

      โครงการวิจัย 

- กรณีท่ี 3 เก็บข้อมูลนักศึกษา  
  กรณีเหมาะสม  เจ้าหน้าที่ฯ ส่งเอกสารไปยังส านักงานกิจการนักศึกษา ให้ด าเนินการ 

      แจกแบบสอบถาม หรือแจ้งนักวิจัยให้ด าเนินการสัมภาษณ์  
   กรณีไม่เหมาะสม   เจ้าหน้าที่ฯ ส่งเอกสารไปยังส านักงานกิจการนักศึกษา ให้ส่งคืนเอกสาร 

      โครงการวิจัย 

19.5 ส าเนาเอกสาร 1 ฉบับ เก็บเข้าแฟ้มเอกสารโครงการวิจัยภายนอกและบันทึกข้อมูลโครงการในฐานข้อมูล 
  โครงการวิจัยภายนอก (Electronic file) และมีการระบุรหัสโครงการเพ่ือให้สะดวกต่อการค้นหาข้อมูล 
  ของโครงการวิจัย โดยระบุชื่อย่อคณะกรรมการฯ-ค าย่อการวิจัยภายนอก-ปี ค.ศ./เดือน และวันที่ที่รับ 
  เรื่อง/ล าดับเรื่อง เช่น KMUTT-IRB-OS-2020/0126/001  
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แผนภูมิประกอบข้อ 20 การพิจารณาโครงการวิจัยภายนอกในการขอเก็บข้อมูลบุคลากรหรือนักศึกษา มจธ. 
 
20. การจัดท าเอกสาร Material Transfer Agreement (MTA) และ Data Sharing Agreement (DSA)  
 กรณีที่นักวิจัยต้องการให้หรือรับตัวอย่าง เช่น เชื้อจุลินทรีย์ เลือด เนื้อเยื่อ DNA เป็นต้นหรือข้อมูลของ
โครงการวิจัยเช่น ประวัติสุขภาพ เสียงสัมภาษณ์ ภาพถ่ายเป็นต้น ระหว่างนักวิจัย มจธ. กับหน่วยงานอ่ืนๆ ไม่ว่าจะมี
วัตถุประสงค์ เพ่ือการวิจัย การเรียนการสอน หรือเพ่ือการค้า จ าเป็นต้องจัดท าเอกสาร Material Transfer 
Agreement (MTA) ส าหรับการรับส่งตัวอย่าง และ/หรือ Data Sharing Agreement (DSA) ส าหรับการรับส่งข้อมูล 
โดยนักวิจัยจะต้องจัดท าเอกสาร MTA หรือ DSA ตามแบบฟอร์มมาตรฐานของมหาวิทยาลัย ส่งพร้อม MTA-DSA 
checklist และเอกสารประกอบให้ครบถ้วน ซึ่งต้องจัดท าเอกสารและลงนามโดยนักวิจัยและอธิการบดีก่อนการส่ง
มอบตัวอย่างหรือข้อมูล เพ่ือเป็นหลักฐานในการยืนยันชนิดของตัวอย่างหรือข้อมูลที่ส่งมอบ วัตถุประสงค์การใช้งาน 

นักวิจัยภายนอก ส่งเอกสารโครงการวิจัยในการขอเก็บข้อมลูบุคลากรหรือนักศึกษา มจธ. 
 

กรณีที่ 1 เก็บข้อมูลบุคลากรทั่วไป 
ภายใน มจธ. 

 

กรณีที่ 2 เก็บข้อมูลบุคลากร 
ภายในคณะ/ส านัก  

 

กรณีที่ 3  เก็บข้อมูลนักศึกษา 

กลุ่มงานสารบรรณ มจธ.  
ลงรับเอกสาร 

 

กลุ่มงานสารบรรณ คณะ/ส านัก  
ลงรับเอกสาร 

 
 

กลุ่มงานกิจการนักศึกษา  
ลงรับเอกสาร 

 

ประธานฯ และเลขานุการฯ 
พิจารณา 

คณะอนุกรรมการฯ  
ประจ าคณะ/ส านัก พิจารณา  

และรายงานต่อคณะกรรมการฯ 

ประธานฯ และเลขานุการฯ 
พิจารณา 

- กรณีเหมาะสม ส านักงาน
บริหารทรัพยากรบุคคล แจก
แบบสอบถามหรือแจ้งนักวิจัยให้
ด าเนินการสัมภาษณ ์
- กรณไีม่เหมาะสม กลุม่งาน 

สารบรรณ มจธ. ส่งคนืเอกสาร 
 

 

- กรณีเหมาะสม งานสารบรรณ
คณะ/ส านัก แจกแบบสอบถามหรอื
แจ้งนักวิจัยให้ด าเนินการสัมภาษณ ์
- กรณไีม่เหมาะสม งานสารบรรณ 

คณะ/ส านัก ส่งคืนเอกสาร 
 

 

- กรณีเหมาะสม ส านักงาน
กิจการนักศึกษา แจก
แบบสอบถามหรือแจ้งนักวิจัย
ให้ด าเนินการสัมภาษณ ์
- กรณไีม่เหมาะสม ส านักงาน

กิจการนักศึกษา ส่งคืนเอกสาร 
 

 

จัดเก็บส าเนาเอกสารเข้าแฟ้มเอกสารโครงการวิจยัภายนอกและบันทึกข้อมูลลงใน
ฐานข้อมูลโครงการวิจัยภายนอก 
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ระยะเวลาการใช้งาน และแนวทางการใช้งานในอนาคต ทั้งนี้เพ่ือรักษาสิทธิและผลประโยขน์ในทรัพยสินของนักวิจัย
และมหาวิทยาลัย 
 
21. การรับรองและการปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงานของคณะกรรมการฯ (Management of KMUTT- 
     IRB Written Procedures) 

21.1  แนวทางการด าเนินงานฯจะถูกทบทวนเพ่ือปรับปรุงและแก้ไขให้ทันสมัยอย่างน้อยทุก 3 ปี นับแต่วันที่
ประกาศใช้และอาจมีการปรับเปลี่ยนก่อน 3 ปีได้ตามความเหมาะสม 

21.2  แนวทางการด าเนินงานฯที่คณะกรรมการฯใช้เป็นหลักในการด าเนินงานในปัจจุบันต้องเป็นฉบับล่าสุด
เท่านั้น ซึ่งได้ผ่านการรับรองในท่ีประชุมคณะกรรมการฯ 

21.3  การปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงานฯท าได้ต่อเมื่อได้ผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมของคณะ 
กรรมการฯ 

21.4  แนวทางการด าเนินงานทุกฉบับจะถูกเก็บไว้เพ่ือเป็นหลักฐานและอ้างอิงตลอดไป 
21.5  กรรมการฯทุกท่านจะได้รับแนวทางการด าเนินงานฯฉบับปัจจุบันและฉบับปรับปรุงทุกครั้งที่มีการแก้ไข    
21.6  ฉบับที่และวันประกาศใช้แนวทางการด าเนินงานฯ จะปรากฏอยู่ที่แผ่นแรกและมีรายงานของการปรับแก้

วันที่ประกาศใช้ไว้ที่แผ่นสุดท้าย 
 
22. เอกสารอ้างอิง 

- แนวทางจริยธรรมในคนแห่งชาติไทย – FERCIT (Forum for Ethical Review Committees in Thailand, 
FERCIT)  

- แสวง บุญเฉลิมวิภาส กฎหมายและข้อควรระวังของผู้ประกอบวิชาชีพและพยาบาล 
- ICH GCP (International Conference on Harmonization for Good clinical practice) version 

dated 10 June 1996 
- The Operational Guidelines for Ethics Committee That Review Biomedical Research, WHO 

2000 
- CIOMS (Council for International Organizations of Medical Science, CIOMS) Guidelines 

version November 2002 
- World Medical Association Declaration of Helsinki Ethical Principles for Medical Research 

involving Human Subjects http://www.wma.net/en/30 pubhcahons/10 policies/b3/index. 
html.Published 2008 

http://www.wma.net/en/30%20pubhcahons/10%20policies/b3/index.%20html.Published
http://www.wma.net/en/30%20pubhcahons/10%20policies/b3/index.%20html.Published
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ประวัติการแก้ไข 
 
Version วันที่ แสดงการแก้ไขหลัก 

1 19 มกราคม 2561 ฉบับแรก 
2 21 ตุลาคม 2563 1. ปรับแก้ไขรายละเอียดการปฏิบัติ 

2. เพ่ิมข้ันตอนการปฏิบัติ โครงการวิจัยที่ขอรับรองการใช้หนังสือแสดงเจตนา
ยินยอมเข้าร่วมวิจัยในมนุษย์แบบขอบเขตกว้าง (Broad Consent) 
3. ปรับแก้ไขรายละเอียด ข้อ 10. การพิจารณาโครงการวิจัยที่อาสาสมัครเป็นผู้
อ่อนด้อยความสามารถในการตัดสินใจเข้าร่วมการวิจัยด้วยตนเอง (Research 
Involving Vulnerable Subjects)  
4. เพ่ิมข้ันตอนการปฏิบัติ ข้อ 19 การพิจารณาการขอเก็บข้อมูลโครงการวิจัยจาก
ภายนอก 
5. เพ่ิมข้ันตอนการปฏิบัติ ข้อ 20 การจัดท าเอกสาร Material Transfer 
Agreement (MTA) และ Data Sharing Agreement (DSA) 

 




