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กำรเตรียมวิธีด ำเนินกำรมำตรฐำน 
(Preparation of Standard Operating Procedures; SOPs) 

 
 

ใบสรุปกำรสร้ำงวิธีด ำเนินกำรมำตรฐำน 

ฉบับท่ี (Version) 2.0 
พ.ศ. 2564 

หมำยเลขเอกสำร NSRU-HEC 01 

วันที่ประกำศใช้       สิงหำคม พ.ศ. 2564 

ผู้เสนอ  
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วันที่เสนอ                             สิงหำคม 2564 

ผู้อนุมัติ  
 
 

            (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ไชยรัตน์  ปรำณี) 

ต ำแหน่ง            อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
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1.1 วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเป็นแนวทางในการเตรียม จัดท า ทบทวน อนุมัติ และปรับปรุงแก้ไข วิธีด าเนินการมาตรฐาน (Standard 
of Operating Procedures, SOPs) ในทุกขั้นตอน วิธีด าเนินการมาตรฐานนี้อธิบายขั้นตอนการท างานให้แก่
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ซึ่งต่อไปจะย่อว่าคณะกรรมการฯ) 
เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ ผู้วิจัย และผู้ที่เก่ียวข้อง การปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ ต้องเป็นไปตามวิธีด าเนินการ
มาตรฐานที่ก าหนด วิธีด าเนินการมาตรฐานนี้เป็นเอกสารควบคุมท่ีสามารถเผยแพร่ได้ 

 

1.2 ขอบเขต 
แนวทางการเตรียม จัดท าวิธีด าเนินการมาตรฐานที่บรรยายไว้ในที่นี้ ให้ใช้กับวิธีด าเนินการมาตรฐานทั้งหมด
ของคณะกรรมการฯ วิธีด าเนินการมาตรฐานนี้ ครอบคลุมวิธีการเขียน ทบทวน การแจกจ่ายและการปรับปรุง
แก้ไขหลักเกณฑ์ส าหรับคณะกรรมการฯ ผู้วิจัย และผู้ที่เก่ียวข้อง 

 

1.3 ควำมรับผิดชอบ 
คณะกรรมการฯ ต้องปฏิบัติตามแนวทางการเตรียม จัดท าวิธีด าเนินการมาตรฐานที่ก าหนด เมื่อมีการสร้าง 
ทบทวน อนุมัติ และปรับปรุงแก้ไข วิธีด าเนินการมาตรฐานทุกฉบับ 

 

1.4 แผนภูมิขั้นตอน กำรด ำเนินกำร และผู้รับผิดชอบ 
ขั้นตอน กำรด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

1 รายการวิธีด าเนินการมาตรฐาน คณะอนุกรรมการจัดท าวิธีด าเนินการมาตรฐาน 

2 การเตรียม จัดท าโครงร่าง คณะอนุกรรมการจัดท าวิธีด าเนินการมาตรฐาน 

3 การให้รหัส คณะอนุกรรมการจัดท าวิธีด าเนินการมาตรฐาน 

4 การเตรียม จัดท าวิธีด าเนินการมาตรฐาน คณะอนุกรรมการจัดท าวิธีด าเนินการมาตรฐาน 

5 การทบทวน คณะกรรมการฯ 

6 การอนุมัติวิธีด าเนินการมาตรฐาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

7 การแจกจ่ายวิธีด าเนินการมาตรฐาน เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ 

8 การปรับปรุงแก้ไข คณะอนุกรรมการจัดท าวิธีด าเนินการมาตรฐาน 
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ขั้นตอน กำรด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 
9 การอนุมัติฉบับปรับปรุงแก้ไข อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

10 การแจกจ่ายฉบับปรับปรุงแก้ไข เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ 

11 การเก็บต้นฉบับวิธีด าเนินการมาตรฐาน เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ 
 
1.5 หลักกำรปฏิบัติ 

1.5.1 รายการวิธีด าเนินการมาตรฐาน 

1) แบ่งบทและตั้งชื่อบทต่าง ๆ ของวิธีด าเนินการมาตรฐาน (ภาคผนวก) 
2) สร้างตารางบทต่าง ๆ ของวิธีด าเนินการมาตรฐาน ระบุรหัสของบท และวันเริ่มใช้งาน 

1.5.2 การสร้างรูปแบบ (Format) 

โครงร่างของวิธีด าเนินการมาตรฐาน แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 
1) ใบสรุปการท าวิธีด าเนินการมาตรฐาน ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ 

(1)  สัญลักษณ์ (Logo) ของส านักงานคณะกรรมการฯ 
(2)  ฉบับที่ 
(3)  ชื่อผู้เตรียม ผู้ทบทวน และผู้อนุมัติวิธีด าเนินการมาตรฐาน พร้อมทั้งวันที่ที่อนุมัติ 

2) สารบัญ 
(1)  ตารางหัวข้อต่าง ๆ ของวิธีด าเนินการมาตรฐาน ทั้งหัวข้อหลักและหัวข้อย่อย 
(2)  เลขหน้า 

3) หัวข้อหลักในวิธีด าเนินการมาตรฐาน 
หัวข้อหลักในวิธีด าเนินการมาตรฐานแต่ละบท ประกอบด้วย 8 ส่วน ได้แก่ 
(1)  วัตถุประสงค์ 
(2)  ขอบเขต 
(3)  ความรับผิดชอบ 
(4)  แผนภูมิข้ันตอน การด าเนินการ และผู้รับผิดชอบ 
(5)  หลักการปฏิบัติ 
(6)  ค านิยาม 
(7)  ภาคผนวก 
(8)  เอกสารอ้างอิง 
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1.5.3 การให้รหัส (Coding system) 

1) การให้รหัสวิธีด าเนินการมาตรฐาน (SOPs codes) 
(1)  ใช้ค าย่อภาษาอังกฤษ คือ NSRU-HEC ซึ่งย่อส าหรับ Nakhon Sawan Rajabhat University - 

Human Ethics Committee 
(2)  ใช้ตัวเลข 4 ตัวส าหรับหมายเลขบทและฉบับที่ปรับปรุง (เวอร์ชั่น) เช่น บทที่ 1 ฉบับที่ 1.0 ให้ใช้

รหัส NSRU-HEC 01/1.0 
2) การให้รหัสแบบเอกสาร (Form codes) 

(1)  ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ 2 ตัว คือ AF ซึ่งเป็นอักษรย่อส าหรับ Annex Form 
(2)  ใช้ตัวเลข 2 ตัวส าหรับหมายเลขแบบเอกสาร เช่น แบบเอกสารที่ 1 ใช้รหัส AF 01 
(3)  เป็นเอกสารประกอบวิธีด าเนินการมาตรฐานใด ให้ใส่เครื่องหมาย - ตามด้วยหมายเลข SOPs 2 ตัว 

(หมายเลขบทของ SOPs) เช่น แบบเอกสารที่ 1 ของ SOPs บทที่ 03 (NSRU-HEC 03) ใช้รหัส AF 
01-03 

3) การให้รหัสโครงการวิจัย (Protocol codes) 
(1)  ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ 4 ตัว บ่งชี้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ที่ จะพิจารณา
โครงการวิจัย ดังนี้ 
      1.1 ใช้ NSRU แทน โครงการวิจัยที่พิจารณาโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
             มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
      1.2 ใช้ NREC แทน โครงการวิจัยที่พิจารณาโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
             เครือข่าย มหาวิทยาลัยนเรศวร 

(2)  ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ 2 ตัว บ่งชี้ถึงประเภทของการพิจารณาโครงการวิจัย โดยใส่เครื่องหมาย – 
ต่อจากตัวอักษรตามข้อ (1) 

      2.1 ใช้ EX แทน โครงการวิจัยที่พิจารณาแบบยกเว้น (Exemption protocol) 
      2.2 ใช้ EP แทน โครงการวิจัยที่พิจารณาแบบเร่งรัด (Expedited protocol) 
      2.3 ใช้ FB แทน โครงการวิจัยที่พิจารณาแบบกรรมการเต็มชุด (Full board protocol) 

(3)  ใช้ตัวเลข 3 ตัว ส าหรับหมายเลขโครงการวิจัย เริ่มต้นที่หมายเลข 001 โดยใส่เครื่องหมาย – ต่อจาก
ตัวอักษรตามข้อ (2) 

(4)  โครงการวิจัยของปี พ.ศ. 2564 เขียนเป็น  /64 ไว้หลังหมายเลขโครงการวิจัย 
(5)  โครงการวิจัยแรกของปี พ.ศ. 2564 มีรหัสโครงการวิจัย คือ XXXX-YY-001/64 โดยที่ XXXX เป็น
ตัวอักษรภาษาอังกฤษ 4 ตัวตามข้อ (1) และ YY เป็นอักษรภาษาอังกฤษ 2 ตัว ตามข้อ (2) 

4) การให้รหัสรายงานการประชุม (Minute codes) 
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(1)  ใช้ตัวเลข 2 ตัว ส าหรับหมายเลขรายงาน โดยเริ่มต้นที่หมายเลข 01 
(2)  รายงานการประชุมของปี พ.ศ. 2564 เขียนเป็น  /64 ไว้หลังหมายเลขรายงาน 
(3)  รายงานการประชุมฉบับแรกของปี พ.ศ. 2564 คือ 01/64 

5) การให้รหัสจดหมาย (Letter codes) ให้เป็นไปตามระเบียบสารบรรณ 
1.5.4 การเตรียม จัดท าวิธีด าเนินการมาตรฐาน (โดยคณะอนุกรรมการจัดท าวิธีด าเนินการมาตรฐาน) 

1) ใช้ภาษาท่ีกระชับ และกะทัดรัด 
2) ระบุฉบับ (เวอร์ชั่น) ของวิธีด าเนินการมาตรฐาน โดยเริ่มจาก ฉบับ 1.0 
3) บรรยายหัวข้อหลักของวิธีด าเนินการมาตรฐาน ได้แก่ วัตถุประสงค์ ขอบเขต ความรับผิดชอบ 

แผนภูมิขั้นตอนการด าเนินงาน และผู้รับผิดชอบ หลักการปฏิบัติ ค านิยาม ภาคผนวก และ
เอกสารอ้างอิง 

4) การล าดับภาคผนวก ใช้ตัวเลข เช่น ภาคผนวก 1 รายการวิธีด าเนินการมาตรฐาน (แบบเอกสารที่  
AF 01) เป็นต้น 

5) ท าสารบัญหรือตารางของหัวข้อต่าง ๆ ของวิธีด าเนินการมาตรฐาน ทั้งหัวข้อหลักและหัวข้อย่อย 
6) ท าบทสรุปของการท าวิธีด าเนินการมาตรฐาน 
7) ตรวจสอบความถูกต้อง ภาษา ตัวสะกด และไวยากรณ์ 

1.5.5 การทบทวน (Review) 

1) การทบทวนจะกระท าโดยคณะอนุกรรมการฯ 
2) แจกจ่ายส าเนาของวิธีด าเนินการมาตรฐาน เพ่ือให้คณะอนุกรรมการฯ แต่ละคนได้ทบทวนและ

เสนอแนะ 
3) จัดการประชุมคณะอนุกรรมการฯ เพ่ือรวบรวมข้อเสนอแนะและแก้ไขวิธีด าเนินการมาตรฐาน 

1.5.6 การอนุมัติวิธีด าเนินการมาตรฐาน (Approval) 

1) ตรวจสอบความถูกต้อง ภาษา ตัวสะกด และไวยากรณ์ 
2) น าเสนออธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพ่ือขออนุมัติใช้วิธีด าเนินการมาตรฐาน 

1.5.7 การแจกจ่ายส าเนาวิธีด าเนินการมาตรฐาน (Distribution) 

เลขานุการฯ/เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ แจกจ่ายส าเนาวิธีด าเนินการมาตรฐานที่ได้รับอนุมัติ ในรูปแบบ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (electronic file) ให้กรรมการ และเจ้าหน้าที่ส านักงานฯ ทุกคน พร้อมทั้งบันทึก
หลักฐานการรับเอกสาร (AF 02-01) และสามารถใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ตอบรับหรือ
หลักฐานอื่น ๆ ได้ตามความเหมาะสม 



 

คณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ 
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1.5.8 การปรับปรุงแก้ไขวิธีด าเนินการมาตรฐาน (Revision) 

1) ทบทวนเพื่อปรับปรุงแก้ไขวิธีด าเนินการมาตรฐานอย่างสม่ าเสมอ ตามระยะเวลาที่เหมาะสม 
2) คณะอนุกรรมการจัดท าวิธีด าเนินการมาตรฐาน อาจสร้างบทใหม่ของวิธีด าเนินการมาตรฐาน หรือ 

ปรับปรุงแก้ไขวิธีด าเนินการมาตรฐานฉบับที่มีอยู่เดิม 
3) จัดการประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือรวบรวมข้อเสนอแนะและแก้ไขวิธีด าเนินการมาตรฐาน 

1.5.9 การอนุมัติวิธีด าเนินการมาตรฐานฉบับปรับปรุงแก้ไข 

วิธีด าเนินการมาตรฐานแต่ละฉบับที่ร่างขึ้นใหม่หรือมีการแก้ไขปรับปรุง ต้องผ่านการอนุมัติโดยอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

1.5.10 การแจกจ่ายวิธีด าเนินการมาตรฐานฉบับปรับปรุงแก้ไข 

ด าเนินการเช่นเดียวกับการแจกจ่ายส าเนาวิธีด าเนินการมาตรฐานในข้อ 1.5.7 

1.5.11 การเก็บต้นฉบับวิธีด าเนินการมาตรฐาน 

1) เจ้าหน้าที่เก็บต้นฉบับวิธีด าเนินการมาตรฐานทุกฉบับไว้ในแฟ้มเก็บต้นฉบับวิธีด าเนินการมาตรฐาน
ในส านักงาน ซึ่งต้องมีรหัสแฟ้มและเป็นเอกสารควบคุม 

2) บันทึกวิธีด าเนินการมาตรฐานทุกฉบับในระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
3) น าขึ้นประกาศบน Website ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค์ เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถศึกษาได ้

1.6 ค ำนิยำม 
คณะอนุกรรมการจัดท าวิธีด าเนินการมาตรฐาน ประกอบด้วย ประธานคณะอนุกรรมการฯ รองประธาน

คณะอนุกรรมการฯ  อนุกรรมการฯ เลขานุการฯ และ
ผู้ช่วยเลขานุการฯ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

ประธานคณะกรรมการฯ   ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

เลขานุการคณะกรรมการฯ   เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ   เจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ์
      มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ได้รับการแต่งตั้ง 
คณะกรรมการฯ    คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ    เจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน 
      มนุษย ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

1.7 ภำคผนวก 
1.7.1 AF 01-01 รายการวิธีด าเนินการมาตรฐาน (SOPs) และเอกสารประกอบวิธีด าเนินการมาตรฐาน (AF) 
1.7.2 AF 02-01 ทะเบียนการแจกจ่ายวิธีด าเนินการมาตรฐาน 

 

1.8 เอกสำรอ้ำงอิง 
1.8 .1 International Conference on Harmonization, Good Clinical Practice Guideline (ICH GCP 

2016) และ ICH GCP 1996 ฉบับภาษาไทย (ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2552) แปลโดย กองควบคุมยา
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 

1.8.2 แนวทางจริยธรรมการท าวิจัยในคนและที่เกี่ยวข้องกับคน ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งช าติ  
พ.ศ. 2562 

1.8.3 วิธีด าเนินการมาตรฐาน คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่ายภูมิภาค มหาวิทยาลัย
นเรศวร ฉบับที่ 2.0 (พ.ศ. 2561) และฉบับที่ 3.0 (พ.ศ. 2563) 
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รำยกำรวิธีด ำเนินกำรมำตรฐำน SOPs 

ของคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
รหัส เรื่อง/ชื่อวิธีด ำเนินกำรมำตรฐำน SOPs หน้ำ เอกสำรประกอบ 

NSRU-HEC 
01/2.0 

การเตรียมวิธีด าเนินการมาตรฐาน 
(Preparation of Standard Operating Procedures 
(SOPs)) 

1 - 17 AF 01-01, AF 02-01 

NSRU-HEC 
02/2.0 

วิธีการสร้างวิธีด าเนินการมาตรฐาน 
(Construction of Standard Operating Procedure) 

18 - 24 - 

NSRU-HEC 
03/2.0 

โครงสร้างคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
(Constituting NSRU-HEC) 

25 - 42 AF 01-03 

NSRU-HEC 
04/2.0 

เอกสารการรักษาความลับ และการขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
(Confidentiality and Conflict of Interest Agreement) 

43 - 53 AF 01-04, AF 02-04, 
AF 03-04 

NSRU-HEC 
05/2.0 

การอบรมคณะกรรมการฯ และบุคลากร 
(Training of NSRU-HEC Members and Staff) 

54 - 61 AF 01-05 

NSRU-HEC 
06/2.0 

การเลือกที่ปรึกษาอิสระ 
(Selection of Independent Consultants) 

62 - 70 AF 01-06, AF 02-06 

NSRU-HEC 
07/2.0 

การบริหารจัดการและการพิจารณาโครงการวิจัยที่ยื่นขอรับ
การพิจารณาจริยธรรม 
(Management of Protocol Submission 
and Protocols Review) 

71 - 151 AF 01-07, AF 02-07, 
AF 03-07, AF 04-07, 
AF 05-07, AF 06-07, 
AF 07-07, AF 08-07, 
AF 09-07, AF 10-07, 
AF 11-07, AF 12-07, 
AF 13-07, AF 14-07, 
AF 15-07, AF 16-07 
AF 17-07 

NSRU-HEC 
08/2.0 

แนวทางการทบทวนและประเมินโครงการวิจัย 
(Protocol Assessment) 

152 - 159 AF 01-08, AF 02-08 
AF 03-08, AF 04-08 

NSRU-HEC 
09/2.0 

การพิจารณาโครงการวิจัยที่ส่งกลับเข้ามาภายหลังการปรับปรุง
แก้ไข 
(Review of Revised Protocol) 

160 - 178 AF 01-09 
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รหัส เรื่อง/ชื่อวิธีด ำเนินกำรมำตรฐำน SOPs หน้ำ เอกสำรประกอบ 
NSRU-HEC 

10/2.0 
การพิจารณาส่วนแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัย 
(Review of Protocol Amendments) 

179 - 192 AF 01-10, AF 02-10, 
AF 03-10, AF 04-10, 
AF 05-10 

NSRU-HEC 
11/2.0 

การพิจารณารายงานความก้าวหน้าของการวิจัย 
(Progress Report Review of Study Protocols) 

193 - 201 AF 01-11 

NSRU-HEC 
12/2.0 

การพิจารณารายงานสรุปผลการวิจัย 
(Review of Final Report) 

202 - 207 AF 01-12 

NSRU-HEC 
13/2.0 

การด าเนินการที่ไม่ปฏิบัติตาม เบี่ยงเบน หรือ ฝ่าฝืน 
โครงการวิจัย 
(Non-Compliance/Deviation/Violation Protocol) 

208 - 215 AF 01-13 

NSRU-HEC 
14/2.0 

การพิจารณาตอบสนองการร้องเรียนของอาสาสมัคร 
(Responses to Participants Requests) 

216 - 221 AF 01-14 

NSRU-HEC 
15/2.0 

การพิจารณารายงานการยุติโครงการวิจัยก่อนก าหนด 
(Management of Study Termination) 

222 - 229 AF 01-15 

NSRU-HEC 
16/2.0 

การพิจารณารายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง 
(Review of Serious Adverse Event (SAE) Reports) 

230 - 245 CIOMS form, 
AF 01-16, AF 02-16, 
AF 03-16 

NSRU-HEC 
17/2.0 

การเตรียมแผนการประชุมและรายงานการประชุม 
(Agenda Preparation, Meeting Procedures and 
Minutes) 

246 - 269 AF 01-17, AF 02-17, 
AF 03-17, AF 04-17 

NSRU-HEC 
18/2.0 

การประชุมฉุกเฉิน 
(Emergency Meeting) 

270 - 274 - 

NSRU-HEC 
19/2.0 

การติดต่อสื่อสาร 
(Communication Records) 

275 - 280 AF 01-19 

NSRU-HEC 
20/2.0 

การบริหารจัดการเอกสารโครงการวิจัยที่ก าลังด าเนินการ 
และการส ารองข้อมูล 
(Maintenance of Active Study Files and Data Back-up) 

281 - 291 AF 01-20, AF 02-20 

NSRU-HEC 
21/2.0 

การเก็บและการค้นเอกสารโครงการวิจัย 
(Archive and Retrieval of Documents) 

292 - 299 AF 01-21, AF 02-21 

NSRU-HEC 
22/2.0 

การด ารงไว้ซึ่งการรักษาความลับของโครงการวิจัยที่จัดเก็บรอ
การท าลายและการย่อยท าลายเอกสาร 

300 - 308 AF 01-22 
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รหัส เรื่อง/ชื่อวิธีด ำเนินกำรมำตรฐำน SOPs หน้ำ เอกสำรประกอบ 
(Maintenance of Confidentiality and Shredding of 
Documents) 

NSRU-HEC 
23/2.0 

การตรวจเยี่ยมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
(Survey and Audit of the NSRU-HEC) 

309 - 314 SIDCER/NECAST 
Self-Assessment 
Form 
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รำยกำรเอกสำรประกอบวิธีด ำเนินกำรมำตรฐำน (AF) 
ของคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 

 
NSRU-HEC รำยกำร SOP AF ชื่อภำคผนวก 

01/2.0 การเตรียมวิธีด าเนินการมาตรฐาน AF 01-01 รายการเอกสารประกอบวิธีด าเนินการมาตรฐาน 
AF 02-01 ทะเบียนการแจกจ่ายวิธีด าเนินการมาตรฐาน 

02/2.0 วิธีการสร้างวิธีด าเนินการมาตรฐาน - - 
03/2.0 โครงสร้างคณะกรรมการจริยธรรม

การวิจัยในมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

AF 01-03 แบบฟอร์มและแฟม้ประวัติคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

04/2.0 เอกสารการรกัษาความลับ และการ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

AF 01-04 เอกสารข้อตกลงรักษาความลับ/การขัดแย้งด้าน
ผลประโยชน์ ส าหรับคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

AF 02-04 ข้อตกลงรักษาความลับส าหรับเจ้าหน้าที่ส านักงาน
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

AF 03-04 ข้อตกลงรักษาความลับและความเป็นส่วนตัว
ส าหรับแขกรับเชิญผู้สังเกตการณ์หรือผู้ตรวจเย่ียม 

05/2.0 การอบรมคณะกรรมการฯ และ
บุคลากร 

AF 01-05 แบบรายงานการฝึกอบรมกรรมการและเจ้าหน้าที่ 
(Training EC member and personal report 
form) 

06/2.0 การเลือกท่ีปรึกษาอิสระ AF 01-06 ค ารับรองในการรักษาข้อมูลความลับของท่ีปรึกษา
อิสระ 

AF 02-06 แบบรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาอิสระ 
07/2.0 การบริหารจัดการและการพิจารณา

โครงการวิจัยท่ียื่นขอรับการ
พิจารณาจริยธรรม 

AF 01-07 เกณฑ์ประเมินการทบทวนโครงการวิจัยแบบ
ยกเว้นพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
(Exemption) 

AF 02-07 เกณฑ์ประเมินการทบทวนโครงการวิจัยแบบแบบ
เร่งรัด (Expedited review) 

AF 03-07 เกณฑ์ประเมินการทบทวนโครงการวิจัยแบบ
กรรมการเต็มชุด (Full Board Review) 
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NSRU-HEC รำยกำร SOP AF ชื่อภำคผนวก 
AF 04-07 แบบตรวจสอบโครงการวิจัย และการมอบหมายผู้

พิจารณาโครงการวิจัย 
AF 05-07 แบบตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารในการ

ยื่นขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ส าหรับผู้
ประสานงานวิจัยหรือบัณฑิตคณะ/หน่วยงาน 

AF 06-07 - บันทึกข้อความขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอ
รับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (ส าหรับ
บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค)์ 
หรือ 
- บันทึกข้อความขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอ
รับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
(ส าหรับบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์) 

AF 07-07 แบบย่ืนขอรับการพิจารณาจรยิธรรม 
(Submission Form for Ethical Review) 

AF 08-07 แบบประเมินโครงการวิจัยด้วยตนเอง 
(Self-Assessment Form for PI) 

AF 09-07 การขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
(Conflict of Interest and Funding Form) 

AF 10-07 - ข้อมูลค าอธิบายส าหรับอาสาสมัครของโครงการ 
วิจัย (ส าหรับอาสาสมัครเด็กอายุ 7-12 ปี) 
หรือ 
- ข้อมูลค าอธิบายส าหรับอาสาสมัครของโครงการ
กลุ่มท่ัวไป (ส าหรับอายุ 13-19 ปี และ20 ปีขึ้นไป) 

AF 11-07 - หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย  
(ส าหรับอาสาสมัครเด็กอายุ 7-12 ปี) 
หรือ 
- หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย
กลุ่มท่ัวไป (ส าหรับอายุ 13-19 ปี และ 20 ปีขึ้น
ไป) 

AF 12-07 หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย 
(ส าหรับผู้แทนโดยชอบธรรม/ผูป้กครอง) 

AF 13-07 สรุปโครงการวิจัย (Protocol synopsis) 
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NSRU-HEC รำยกำร SOP AF ชื่อภำคผนวก 
AF 14-07 Material Transfer Agreement (MTA) 
AF 15-07 จดหมายแจ้งผลการพิจารณา 
AF 16-07 แบบฟอร์มสรุปการชีแ้จง แก้ไข เพิ่มเติมตามมติ

ของคณะกรรมการฯ 
AF 17-07 เอกสารรับรองการพิจารณาจรยิธรรมโครงการวิจัย 

(Certificate of Approval; COA) 
08/2.0 แนวทางการทบทวนและประเมิน

โครงการวิจัย 
AF 01-08 เกณฑ์การพิจารณาโครงการวิจัย 
AF 02-08 แบบประเมินโครงการวิจัย 

(Reviewer Assessment Form) 
AF 03-08 แบบรายงานผลการพิจารณาโครงการวิจัย 

แบบยกเว้น (Exemption Review Report) 
AF 04-08 แบบรายงานผลการพิจารณาโครงการวิจัย 

แบบเร่งรัด (Expedited Review Report) 
09/2.0 การพิจารณาโครงการวิจัยท่ีส่งกลับ

เข้ามาภายหลังการปรับปรุงแกไ้ข 
AF 01-09 แบบฟอร์มการส่งส าหรับการตรวจสอบจริยธรรม 

ส าหรับโครงการวิจัยท่ีส่งกลับเข้ามาใหม่ 
(Resubmission Form for Ethical Review) 

10/2.0 การพิจารณาส่วนแก้ไขเพิ่มเติม
โครงการวิจัย 

AF 01-10 แบบรายงานการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย 
AF 02-10 ตารางสรุปการเปลี่ยนแปลง 
AF 03-10 Amendment Review Report 
AF 04-10 เอกสารรับรองเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย 
AF 05-10 Form of Approval of Documents Related 

to Study Protocol 
11/2.0 การพิจารณารายงานความก้าวหน้า

ของการวิจัย 
AF 01-11 แบบรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย (Progress 

Report Submission Form) 
12/2.0 การพิจารณารายงานสรุป

ผลการวิจัย 
AF 01-12 แบบรายงานผลสรุปการวิจัย 

(Study Report Form (Final Report)) 
13/2.0 การด าเนินการท่ีไม่ปฏิบัติตาม 

เบ่ียงเบน หรือ ฝ่าฝืน โครงการวิจัย 
AF 01-13 แบบบันทึกรายการไม่ปฏิบัติตามโครงการวิจัย 

(Protocol Deviation/Violation Report) 
14/2.0 การพิจารณาตอบสนองการ

ร้องเรียนของอาสาสมัคร 
AF 01-14 แบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียนจากอาสาสมัครและ

การตอบกลับ 
15/2.0 การพิจารณารายงานการยุติ

โครงการวิจัยก่อนก าหนด 
AF 01-15 แบบฟอร์มรายงานเพื่อยุติโครงการวิจัยก่อน

ก าหนด (Study Termination Memorandum) 
16/2.0 - CIOMS form 
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NSRU-HEC รำยกำร SOP AF ชื่อภำคผนวก 
การพิจารณารายงานเหตุการณ์ไม่พึง
ประสงค์ร้ายแรง 

AF 01-16 Adverse Event and Problem Report 
(Investigator Initiated) 

AF 02-16 Suspected Unexpected Adverse Event 
Summary Report 

AF 03-16 Reviewer Assessment Form for 
SAE/SUSARs Report 

17/2.0 การเตรียมแผนการประชุมและ
รายงานการประชุม 

AF 01-17 จดหมายเชิญประชุม และวาระการประชุม 
ส าหรับคณะกรรมการฯ 
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

AF 02-17 จดหมายเชิญประชุม และวาระการประชุม 
ส าหรับคณะกรรมการฯ 
ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

AF 03-17 โครงการวิจัยท่ีน าเข้าพิจารณา 
AF 04-17 แบบฟอร์มรายงานการประชุม 

18/2.0 การประชุมฉุกเฉิน - - 
19/2.0 การติดต่อสื่อสาร AF 01-19 แบบฟอร์มบันทึกการติดต่อระหว่างส านักงานฯ/

กรรมการฯ กับผู้วิจัยโดยทางโทรศัพท์ 
20/2.0 การบริหารจัดการเอกสาร

โครงการวิจัยท่ีก าลังด าเนินการ และ
การส ารองข้อมูล 

AF 01-20 สารบัญเอกสารส าหรับการขอรับพิจารณาครั้งแรก 
AF 02-20 สารบัญเอกสารส าหรับการขอรับพิจารณาใหม ่

21/2.0 การเก็บและการค้นเอกสาร
โครงการวิจัย 

AF 01-21 บันทึกข้อความขอส าเนาเอกสาร 
AF 02-21 จดหมายขอส าเนาเอกสาร 

22/2.0 การด ารงไว้ซึ่งการรักษาความลบั
ของโครงการวิจัยท่ีจัดเก็บรอการ
ท าลายและการย่อยท าลายเอกสาร 

AF 01-22 บันทึกข้อความขอท าลายเอกสาร 

23/2.0 การตรวจเย่ียมคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

- SIDCER self-assessment tool 
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AF 02-01/2.0 
ทะเบียนกำรแจกจ่ำยวิธีด ำเนินกำรมำตรฐำน 

หมำยเลข รำยช่ือคณะกรรมกำร ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ วันที่รับ SOPs 
001     
002     
003     
004     
005     
006     
007     
008     
009     
010     
011     
012     
013     
014     
015     
016     
017     
018     
019     
020     
021     
022     
023     
024     
025     
หมำยเหตุ สามารถใช้ E-mail ตอบรับหรือหลักฐานอ่ืน ๆ ได้ตามความเหมาะสม 



 

คณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค ์

NSRU-HEC 01/2.0 

กำรเตรียมวิธีด ำเนินกำรมำตรฐำน 
Preparation of Standard Operating Procedures 

(SOPs) 

เริ่มใช้ XX ส.ค. 2564 

หน้ำ 17 จำก 314 หน้ำ 
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มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค ์

NSRU-HEC 02/2.0 

วิธีกำรสร้ำงวิธีด ำเนินกำรมำตรฐำน 
Construction of Standard Operating Procedure 

เริ่มใช้ XX ส.ค. 2564 

หน้ำ 18 จำก 314 หน้ำ 
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บทที่ 2 

วิธีกำรสร้ำงวิธีด ำเนินกำรมำตรฐำน 
(Construction of Standard Operating Procedure) 

 
 

ใบสรุปกำรสร้ำงวิธีด ำเนินกำรมำตรฐำน 

ฉบับท่ี (Version) 2.0 
พ.ศ. 2564 

หมำยเลขเอกสำร NSRU-HEC 02 

วันที่ประกำศใช้       สิงหำคม พ.ศ. 2564 

ผู้เสนอ  
 
 

             (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อรสำ  เตติวัฒน์) 
ต ำแหน่ง     ประธำนคณะอนุกรรมกำรจัดท ำวิธีด ำเนินกำรมำตรฐำน 
วันที่เสนอ                             สิงหำคม 2564 

ผู้อนุมัติ  
 
 

            (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ไชยรัตน์  ปรำณี) 

ต ำแหน่ง            อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
วันที่อนุมัติ                             สิงหำคม 2564 

  



 

คณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค ์
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Construction of Standard Operating Procedure 

เริ่มใช้ XX ส.ค. 2564 

หน้ำ 19 จำก 314 หน้ำ 
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2.1 วัตถุประสงค์ 
วิธีด าเนินการมาตรฐานนี้อธิบายวิธีการสร้างวิธีด าเนินการมาตรฐานขึ้นใหม่หรือการปรับปรุงวิธีด าเนินการ
มาตรฐานที่มีอยู่เดิม รวมทั้งรูปแบบของแต่ละวิธีด าเนินการมาตรฐานการท างาน  เพ่ืออธิบายขั้นตอนการ
ท างานให้คณะกรรมการฯ เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ ผู้วิจัยและผู้เกี่ยวข้อง 

 
2.2 ขอบเขต 

วิธีด าเนินการมาตรฐานนี้ ครอบคลุมวิธีการเขียน ทบทวน แจกจ่ายและปรับปรุงแก้ไขขั้นตอนการด าเนินงาน
ต่าง ๆ 

 
2.3 ควำมรับผิดชอบ 

คณะอนุกรรมการฯ จัดท าวิธีด าเนินการมาตรฐาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการสร้างและแก้ไข
วิธีด าเนินการมาตรฐานเมื่อจ าเป็น 

 
2.4 แผนภูมิขั้นตอน กำรด ำเนินกำร และผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตอน กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
1 ก าหนดหัวข้อและหมายเลขของวิธีด าเนินการมาตรฐาน 

 
คณะอนุกรรมการฯ 

2 ก าหนดล าดับฉบับของวิธีด าเนินการมาตรฐาน 
 

คณะอนุกรรมการฯ 

3 ก าหนดเนื้อหาและโครงสร้างวิธีด าเนินการมาตรฐาน 
 

คณะอนุกรรมการฯ 

4 พิจารณาเพ่ือรับรองวิธีด าเนินการมาตรฐานใหม่หรือฉบับแก้ไข 
 

คณะอนุกรรมการฯ 

5 การให้ข้อมูลในวิธีด าเนินการมาตรฐานกับคณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ 
 
  



 

คณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค ์

NSRU-HEC 02/2.0 

วิธีกำรสร้ำงวิธีด ำเนินกำรมำตรฐำน 
Construction of Standard Operating Procedure 

เริ่มใช้ XX ส.ค. 2564 
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2.5 หลักกำรปฏิบัติ 

2.5.1 จ านวนหัวข้อของวิธีด าเนินการมาตรฐาน 

1) หัวข้อวิธีด าเนินการมาตรฐานต้องอ้างอิงจากวิธีด าเนินการมาตรฐาน 
2) เมื่อจะท าวิธีด าเนินการมาตรฐานฉบับใหม่ให้ก าหนดหมายเลขต่อจากวิธีด าเนินการมาตรฐานฉบับ

ที่มีอยู่ 
3) เมื่อไม่ใช้วิธีด าเนินการมาตรฐานฉบับใดแล้ว ให้เลิกใช้วิธีด าเนินการมาตรฐานฉบับนั้น  และไม่

อนุญาตให้น าหมายเลขของวิธีด าเนินการมาตรฐานที่เลิกใช้แล้วนั้นมาใช้อีก 

2.5.2 ก าหนดเนื้อหาและโครงสร้างวิธีด าเนินการมาตรฐาน 

1) วิธีด าเนินการมาตรฐานฉบับใหม่และฉบับแก้ไข ประกอบด้วย 5 ส่วนคือ 
(1)  ใบสรุปการท าวิธีด าเนินการมาตรฐาน 
(2)  หัวข้อเนื้อหา 
(3)  เนื้อหาในรายละเอียด 
(4)  เอกสารอ้างอิง 
(5)  ภาคผนวก 
วิธีด าเนินการมาตรฐานทุกฉบับต้องมีส่วนที่ 1-4 ส่วนภาคผนวกอาจมีหรือไม่มีก็ได้ 

2) ใบสรุปการท าวิธีด าเนินการมาตรฐาน ต้องมีเนื้อหาต่อไปนี้ 
(1) ชื่อวิธีด าเนินการมาตรฐาน 
(2) ฉบับ (Version) ของเอกสารที่ประกาศใช้ 
(3) หมายเลขของวิธีด าเนินการมาตรฐาน 
(4) วันที่ประกาศใช้ 
(5) ผู้เสนอ ต าแหน่งและวันที่เสนอ 
(6) ผู้อนมุัติ ต าแหน่งและวันที่อนุมัติ 
(7) การแก้ไขและเหตุผลที่แก้ไข (กรณีเป็นฉบับที่ปรับปรุงแก้ไข) 

3) หัวข้อเนื้อหา ประกอบด้วย หัวข้อหลักและหัวข้อย่อยของวิธีด าเนินการมาตรฐานรวมทั้งภาคผนวก
และหมายเลขหน้า เนื้อหาในรายละเอียด 
(1)  วัตถุประสงค์ของวิธีด าเนินการมาตรฐาน 
(2)  ขอบเขตของวิธีด าเนินการมาตรฐาน 
(3)  ความรับผิดชอบ 
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(4)  แผนภูมิข้ันตอน การด าเนินการ และผู้รับผิดชอบ 
(5)  หลักการปฏิบัติ 
(6)  ค านิยาม 
(7)  ภาคผนวก 
(8)  เอกสารอ้างอิง 

4) ข้อแนะน าการเขียนเนื้อหา 
(1)  เนื้อหาควรสั้นและได้ใจความ 
(2)  วิธีด าเนินการมาตรฐานที่ยาว ควรแบ่งเป็นฉบับสั้นหลายฉบับ 
(3)  ควรใส่เอกสารอ้างอิงที่เก่ียวข้อง 
(4)  ระบุข้อจ ากัดของวิธีด าเนินการมาตรฐาน 
(5)  เอกสารอ้างอิง ให้อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล 
(6)  ภาคผนวก 
(1)  (1)  แนะน าให้ใช้การอธิบายด้วยการยกตัวอย่าง เพ่ือหลีกเลี่ยงการเขียนค าอธิบายที่เข้าใจยาก 
(1)  (2)  อภิธานศัพท์ (Glossary) 
(1)  (3)  ค าอธิบายตัวย่อ (Abbreviation) 

2.5.3 การพิจารณาเพ่ืออนุมัติ 

1) ประธานอนุกรรมการฯ รองประธานอนุกรรมการฯ อนุกรรมการฯ เลขานุการอนุกรรมการฯ และ
ผู้ช่วยเลขานุการฯ ร่วมกันพิจารณาแก้ไขปรับปรุงวิธีด าเนินการมาตรฐาน 

2) ประธานอนุกรรมการฯ เสนอวิธีด าเนินการมาตรฐานต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
เพ่ือขออนุมัติประกาศใช้วิธีด าเนินการมาตรฐาน 

3) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีหน้าที่อนุมัติวิธีด าเนินการมาตรฐานฉบับใหม่หรือฉบับ
แก้ไข 

2.5.4 การแจกจ่ายคู่มือการท างาน 

1) วิธีด าเนินการมาตรฐานไม่ถือเป็นเอกสารที่เป็นความลับ สามารถแจกจ่ายให้ผู้วิจัยหรือผู้เกี่ยวข้อง
ได ้

2) จัดท าและเก็บรักษาทะเบียนการแจกจ่ายวิธีด าเนินการมาตรฐานไว้เป็นหลักฐาน และเพ่ือเรียกคืน
ฉบับเก่าท่ีเลิกใช้ ตามภาคผนวก AF 02-01 
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2.6 ค ำนิยำม 
วิธีด าเนินการมาตรฐาน วิธีการท างานที่สามารถน าไปปฏิบัติจริง อธิบายขั้นตอนการท างานให้แก่  

คณะกรรมการฯ อาจารย์ นักวิจัย ผู้สนับสนุนการวิจัย เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ 
และผู้ที่เก่ียวข้อง 

2.7 ภำคผนวก - 
 

2.8 เอกสำรอ้ำงอิง 
2.8.1 World Health Organization, Operational Guidelines for Ethics Committees that Review 

Biomedical Research, 2011. 
2 .8 . 2  International Conference on Harmonization, Guidance on Good Clinical Practice (ICH 

GCP) 2016. 
2.8.3 แนวทางจริยธรรมการท าวิจัยที่เก่ียวข้องกับมนุษย์ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ส านักงานคณะกรรมการวิจัย

แห่งชาติ (วช.) พ.ศ. 2562 
2.8.4 วิธีด าเนินการมาตรฐาน คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่ายภูมิภาค มหาวิทยาลัย

นเรศวร ฉบับที่ 2.0 (พ.ศ. 2561) และฉบับที่ 3.0 (พ.ศ. 2563) 
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บทที่ 3 

โครงสร้ำงคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
(Constituting Nakhon Sawan Rajabhat University - Human Ethics Committee; NSRU-HEC) 

 
 

ใบสรุปกำรสร้ำงวิธีด ำเนินกำรมำตรฐำน 

ฉบับท่ี (Version) 2.0 
พ.ศ. 2564 

หมำยเลขเอกสำร NSRU-HEC 03 

วันที่ประกำศใช้       สิงหำคม พ.ศ. 2564 

ผู้เสนอ  
 
 

             (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อรสำ  เตติวัฒน์) 
ต ำแหน่ง     ประธำนคณะอนุกรรมกำรจัดท ำวิธีด ำเนินกำรมำตรฐำน 
วันที่เสนอ                             สิงหำคม 2564 

ผู้อนุมัติ  
 
 

            (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ไชยรัตน์  ปรำณี) 

ต ำแหน่ง            อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
วันที่อนุมัติ                             สิงหำคม 2564 
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3.1 วัตถุประสงค์ 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ หรือ Nakhon Sawan Rajabhat 
University - Human Ethics Committee (NSRU-HEC) หรือเรียกย่อว่า “คณะกรรมการฯ” ท าหน้าที่เป็น
คณะกรรมการด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ในการพิจารณาโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ซึ่งผู้วิจัยสังกัด ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม   
พ.ศ. 2549 หมวด 9 การศึกษาและการทดลองในมนุษย์ ข้อ 47, 48, 49, 50, 51 โดยคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (NSRU-HEC) มีโครงสร้าง ดังแผนผังที่แสดงนี้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  หมำยเหตุ  หมายถึง  สายงานบังคับบัญชา 
  หมายถึง  สายงานสนับสนุน 

สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 

คณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัย 
ในมนุษย ์

มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 

อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครสวรรค์ 

สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
จริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย ์

มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 

เครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย ์

ส ำนักงำนมำตรฐำน 

กำรวิจัยในคน 

ส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ 

อนุกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัย 
ในมนุษย ์

มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
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3.2 ขอบเขต 

3.2.1 คณะกรรมการฯ มีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณารับรองจริยธรรมในโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ 
ภายใต้การด าเนินงานของอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และนักวิจัยจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ที่
พิจารณาแบบยกเว้น (Exemption) และแบบเร่งรัด (Expedite) 

ทั้งนี้ การพิจารณาจะครอบคลุมตั้งแต่ ความเหมาะสมของผู้วิจัย ความถูกต้องของเนื้อหา
โครงการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย ตลอดถึงเอกสารค าชี้แจงและเอกสารการให้ความยินยอม โดยมีการพิจารณา
ตัดสินดังนี้  (1)  รับรอง  (2)  ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือรับรอง  (3)  ปรับปรุงแก้ไขและน าเข้าพิจารณาใหม่ หรือ 
(4)  ไม่รับรอง ดูในบทที่ 7 เรื่องการบริหารจัดการและการพิจารณาโครงการวิจัยที่ยื่นขอรับการพิจารณา
จริยธรรม (NSRU-HEC 07) 

3.2.2 คณะกรรมการฯ มีอ านาจหน้าที่ในการรับโครงการวิจัย ตรวจสอบความครบถ้วนและความถูกต้องของ
เอกสารในโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ ภายใต้การด าเนินงานของอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่พิจารณาแบบกรรมการ
เต็มชุด (Full board) เพ่ือน าส่งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่าย มหาวิทยาลัยนเรศวร 
พิจารณาต่อไป ดูในบทที่ 7 เรื่องการบริหารจัดการและการพิจารณาโครงการวิจัยที่ยื่นขอรับการพิจารณา
จริยธรรม (NSRU-HEC 07) 

3.2.3 คณะกรรมการฯ มีอ านาจหน้าที่ในการทบทวนรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัยตามข้อ 3.2.1 
ในช่วงเวลาที่เหมาะสมกับความเสี่ยงต่ออาสาสมัคร ทั้งนี้ต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้งต่อปี (ICH GCP 3.1.4) 
นอกจากนี้คณะกรรมการฯ มีอ านาจในการสังเกตกระบวนการให้ความยินยอมโดยได้รับข้อมูล หรือ
กระบวนการอ่ืน ๆ ของโครงการวิจัย 

3.2.4 คณะกรรมการฯ มีอ านาจหน้าที่ในการระงับการรับรองให้ผ่านการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย ในมนุษย์
ของโครงการวิจัยตามข้อ 3.2.1 ชั่วคราว (Suspension) หรือเพิกถอนการรับรอง (Withdrawal) ในกรณีที่
โครงการวิจัยมีปัญหา ซึ่งอาจท าให้มีความเสี่ยงต่ออาสาสมัคร หรือ การไม่ปฏิบัติตามหลักจริยธรรมอย่าง
ร้ายแรง และ/หรือ อย่างต่อเนื่อง หรือ การไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดของคณะกรรมการฯ อย่างร้ายแรง 
และ/หรือ อย่างต่อเนื่อง การตัดสินระงับการรับรองฯ โครงการวิจัยชั่วคราว หรือเพิกถอนการรับรอง 
จะต้องพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการฯ ที่มีองค์ประชุมครบ และมีการบันทึกผลการพิจารณาตัดสิน
ในรายงานการประชุม 
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3.2.5 คณะกรรมการฯ มีอ านาจหน้าที่ ในการจ ากัดหรือระงับการด าเนินของโครงการวิจัยบางส่วน 
(Restriction) ในกรณีที่ผู้วิจัยไม่ปฏิบัติตามหลักการจริยธรรม หรือข้อก าหนดของคณะกรรมการฯ  
การจ ากัดหรือระงับการด าเนินโครงการวิจัยบางส่วนจะสิ้นสุดเมื่อการไม่ปฏิบัติตามดังกล่าวได้รับการแก้ไข 

3.2.6  คณะอนุกรรมการฯ มีหน้าที่ช่วยสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการฯ ตามข้อ 3.2.1-3.2.4 
3.3 ควำมรับผิดชอบ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มอบหมายให้คณะกรรมการฯ มีอ านาจหน้าที่ในการพิทักษ์สิทธิความ
ปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัคร และชุมชนที่เข้าร่วมในโครงการวิจัย 

 
3.4 แผนภูมิขั้นตอน กำรด ำเนินกำร และผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตอน กำรด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 
1 หลักจริยธรรม 

 
อนุกรรมการจัดท าวิธีด าเนินการมาตรฐาน 

2 องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ 
 

อนุกรรมการจัดท าวิธีด าเนินการมาตรฐาน 

3 คุณสมบัติของคณะกรรมการฯ 
 

อนุกรรมการจัดท าวิธีด าเนินการมาตรฐาน 

4 เงื่อนไขการแต่งตั้งและวาระการปฏิบัติงาน 
 

อนุกรรมการจัดท าวิธีด าเนินการมาตรฐาน 

5 การลาออก การพ้นจากต าแหน่ง อนุกรรมการจัดท าวิธีด าเนินการมาตรฐาน 

6 การเสนอแต่งตั้งรองประธานคณะกรรมการฯ ประธานคณะกรรมการฯ 
และคณะกรรมการฯ 

7 การเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการทดแทนและ
คณะกรรมการฯ สมทบ 

อนุกรรมการจัดท าวิธีด าเนินการมาตรฐาน 

8 การเสนอแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ 
 

คณะกรรมการฯ 

9 การแต่งตั้งประธานคณะกรรมการฯ 
 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

10 บทบาทและความรับผิดชอบของ 
เลขานุการคณะกรรมการฯ และผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการฯ 

อนุกรรมการจัดท าวิธีด าเนินการมาตรฐาน 
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3.5 หลักกำรปฏิบัติ 

3.5.1 หลักจริยธรรม 

คณะกรรมการฯ จะยึดถือการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดีของ International Conference on 
Harmonization Good Clinical Practice หรือ ICH GCP และหลักจริยธรรมอ่ืน ๆ เป็นแนวทางในการ
ทบทวนพิจารณาด้านจริยธรรมของโครงการวิจัยที่ท าการศึกษาหรือทดลองในมนุษย์ ได้แก่ 
1) แนวทางจริยธรรมการท าวิจัยในคนและที่เกี่ยวข้องกับคน ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  

พ.ศ. 2562 
2) แนวทางจริยธรรมสากลส าหรับการวิจัยในมนุษย์ของสภาองค์การสากล ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ร่วมกับองค์การอนามัยโลก พ.ศ. 2552 
3) แนวปฏิบัติและประเด็นพิจารณาทางชีวจริยธรรมด้านการท าวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์สมัย 

ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ (แนวปฏิบัติการวิจัยทางพันธุกรรม แนวปฏิบัติการวิจัยด้านสเต็มเซลล์ใน
มนุษย์ แนวปฏิบัติการจัดท าข้อตกลงการใช้ตัวอย่างทางชีวภาพเพ่ือการวิจัยระหว่างสถาบัน)  พ.ศ. 
2545 

4) หลักการแห่งค าประกาศเฮลซิงกิ (Declaration of Helsinki) ปี ค.ศ. 2013 และฉบับปรับปรุง 
5) The Council for International Organizations of Medical Sciences (CIOMS). International 

ethical guidelines for health-related research involving humans, 2016. 
6) The Belmont report ปี ค.ศ. 1979 และภาษาไทย รายงานเบลมองต์ (The Belmont report)  

พ.ศ. 2551 แปลโดย สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข 

 
ขั้นตอน กำรด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

11 บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ 
 

อนุกรรมการจัดท าวิธีด าเนินการมาตรฐาน 

12 องค์ประชุม 
 

ประธานคณะกรรมการฯ รองประธาน    
คณะกรรมการฯ เลขานุการฯ และ
ผู้ช่วยเลขานุการฯ 
 

13 การพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการฯ ประธานคณะกรรมการฯ รองประธาน    
คณะกรรมการฯ เลขานุการฯ และ
ผู้ช่วยเลขานุการฯ 
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7) European Convention on Human Rights and Biomedicine, 1997. 
8) World Health Organization, Operational Guidelines for Ethics Committees that Review 

Biomedical Research, 2011. 
9) International Conference on Harmonization, Guidance on Good Clinical Practice (ICH 

GCP) 2016. 
ทั้งนี ้ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายของประเทศ และกฎระเบียบอ่ืน ๆ ในประเทศไทย 

3.5.2 องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ 

คณะกรรมการฯ ประกอบด้วย กรรมการจ านวนไม่เกิน 9 คน (ICH GCP 3.2.1 ก าหนดไว้ 5 คน) 
ประกอบด้วย 
1) ประธานกรรมการ 
2) รองประธานกรรมการ 
3) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์วิจัยที่มีความรู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 1 คน 
4) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์วิจัยที่มีความรู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ไม่

น้อยกว่า 1 คน 
5) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์วิจัยที่มีความรู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 1 คน 
6) กรรมการและเลขานุการ จ านวน 1 คน 
โดยสามารถแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่เกิน 2 คน ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็น 

3.5.3 คุณสมบัติของคณะกรรมการฯ 

1) มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ รวมทั้งเต็มใจที่จะอุทิศเวลาในการท าหน้ าที่
คณะกรรมการ 

2) คณะกรรมการฯ ต้องมีพ้ืนฐานความรู้ที่หลากหลาย เพ่ือส่งเสริมให้การพิจารณาโครงการวิจัยมีความ
สมบูรณ์และเหมาะสม 

3) คณะกรรมการฯ ต้องประกอบด้วยบุคคลหลากหลายสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง เช่น วิทยาศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ฯลฯ 

4) คณะกรรมการฯ ต้องประกอบด้วยทั้งเพศชายและเพศหญิง 
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5) คณะกรรมการฯ ควรประกอบด้วยหลายกลุ่มอายุ 
6) คณะกรรมการฯ ต้องทราบภาระหน้าที่รับผิดชอบของตนเองและปฏิบัติตาม SOPs อย่างเคร่งครัด 
7) คณะกรรมการฯ ต้องผ่านการอบรมด้านหลักจริยธรรมการท าวิจัยในคน หลักสูตรมาตรฐานการ

ปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย (Human Subject Protection) และหลักสูตรการปฏิบัติการวิจัยทาง
คลินิ กที่ ดี  (Good Clinical Practice หรือ  GCP) และต้องมีการศึกษาอบรมอย่ างต่อ เนื่ อง 
(Continuous training) ดูในบทที่ 5 เรื่องการอบรมคณะกรรมการฯ และบุคลากร (NSRU-HEC 05) 

8) กรรมการต้องเข้าร่วมประชุมพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
อย่างน้อยร้อยละ 50 ของจ านวนการประชุมต่อปี 

9) คณะกรรมการฯ ควรเข้าสังเกตการประชุมทบทวนโครงการวิจัยของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่าย 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

10) เต็มใจที่จะเปิดเผยชื่อ อาชีพ หน่วยงานที่สังกัด 
11) คณะกรรมการฯ ต้องไม่มีผลประโยชน์ร่วม ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือเป็นผู้มีส่วนได้เสีย 
12) คณะกรรมการฯ ต้องเปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษร หากมีความเก่ียวข้องทางด้านการเงิน ด้านวิชาชีพ 

หรืออ่ืน ๆ ในโครงการวิจัยที่พิจารณา เมื่อมีการร้องขอ 
13) คณะกรรมการฯ ต้องลงนามข้อตกลงเรื่องการรักษาความลับที่เกี่ยวกับการพิจารณาของที่ประชุม 

ตั้งแต่เริ่มรับหน้าที่ ดูในบทที่ 4 เรื่องเอกสารการรักษาความลับ และการขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
(NSRU-HEC 04) 

3.5.4 เงื่อนไขการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ และวาระการปฏิบัติงาน 

1) การแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ตามข้อ 3.5.2 สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้แต่งตั้ง โดยค าแนะน าของ
อธิการบดี 

2) คณะกรรมการฯ มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการฯ ที่พ้นต าแหน่งตามวาระ มีสิทธิ์ที่
จะได้รับการแต่งตั้งได้อีก 

3) คณะกรรมการส่งประวัติและผลงาน (CV) พร้อมลงนามและวันที่ เพ่ือส านักงานฯ จัดเก็บในแฟ้ม
สมาชิก ทั้งนี้ ต้องส่งฉบับใหม่ที่มีข้อมูลฉบับใหม่ที่มีข้อมูลเป็นปัจจุบันทุกปี 

3.5.5 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และวาระการปฏิบัติงาน 

1) ประธานคณะกรรมการฯ เป็นผู้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพ่ือช่วยในการด าเนินงานของคณะกรรมการฯ 
ในขอบเขตอ านาจหน้าที่ได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสมโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ 
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2) อนุกรรมการฯ ต้องเข้าร่วมประชุมพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
อย่างน้อยร้อยละ 30 ของจ านวนการประชุมต่อปี 

3) คณะอนุกรรมการฯ มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการฯ ที่พ้นต าแหน่งตามวาระ มีสิทธิ์
ทีจ่ะได้รับการแต่งตั้งได้อีก 

4) คณะอนุกรรมการฯ ต้องส่งประวัติและผลงาน (CV) พร้อมลงนามและวันที่ เพ่ือส านักงานฯ จัดเก็บใน
แฟ้มสมาชิก ทั้งนี้ ต้องส่งฉบับใหม่ที่มีข้อมูลฉบับใหม่ที่มีข้อมูลเป็นปัจจุบันทุกปี 

3.5.6 การลาออก การพ้นจากต าแหน่ง และการแต่งตั้งทดแทน 

1) กรรมการฯ ที่ประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระการปฏิบัติงาน ต้องยื่นหนังสือขอลาออกต่อประธาน
กรรมการฯ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ 

2) การพ้นต าแหน่งนอกเหนือจากการครบวาระการปฏิบัติจะกระท าได้ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
(แสดงและเก็บหลักฐาน) 
(1)  ตาย 
(2)  ลาออก 
(3)  ถูกลงโทษทางวินัย หรือถูกลงโทษทางจรรยาบรรณ 
(4)  ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดที่กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
(5)  เป็นบุคคลล้มละลาย 
(6)  เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ 

3) การแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ ประธานกรรมการฯ จะพิจารณาผู้ที่มีคุณวุฒิ
เหมาะสมโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ เสนออธิการบดี เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัย
แต่งตั้งกรรมการทดแทนได้ และให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งด ารงต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตน
แทน โดยให้มีองค์ประกอบของคณะกรรมการตามข้อ 3.5.2 เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือน้อยกว่า
เก้าสิบวัน จะไม่แต่งตั้งกรรมการทดแทนก็ได้ โดยให้กรรมการที่เหลือสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปก็ได้ 

4) ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการเพ่ิมขึ้นก่อนครบวาระ ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเพ่ิมอยู่ใน
ต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของคณะกรรมการชุดดังกล่าว 

5) ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นใหม่ ให้
คณะกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นใหม่แล้ว 
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3.5.7 การแต่งตั้งที่ปรึกษาอิสระหรือผู้เชี่ยวชาญ และวาระการปฏิบัติงาน 

1) เมื่อคณะกรรมการฯ ประชุมแล้วมีมติให้ขอค าปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระในประเด็นวิทยาศาสตร์และ
จริยธรรมต่อโครงการวิจัย หรือกรรมการฯ ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ทบทวน (Primary reviewer) 
เสนอขอค าปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระ หรือ เลขานุการคณะกรรมการฯ เห็นสมควรขอค าปรึกษาจาก
ที่ปรึกษาอิสระ ดูในบทที่ 6 เรื่องการเลือกที่ปรึกษาอิสระ (NSRU-HEC 06) 

2) ที่ปรึกษาอิสระอาจเป็นผู้แทนของชุมชนหรือผู้ป่ วย หรือเป็นผู้ เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ สถิติ 
สังคมศาสตร์ กฎหมาย จริยธรรม ศาสนา ฯลฯ ตามท่ีคณะกรรมการฯ เห็นสมควร 

3) การแต่งตั้งที่ปรึกษาอิสระหรือผู้เชี่ยวชาญ จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ 
(1)  ประธานคณะกรรมการฯ เป็นผู้แต่งตั้งที่ปรึกษาอิสระหรือผู้เชี่ยวชาญ โดยได้รับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการฯ 
(2)  ที่ปรึกษาอิสระหรือผู้ เชี่ยวชาญ มีวาระการด ารงต าแหน่งตามที่ระบุในค าสั่งแต่งตั้ง โดย

คณะอนุกรรมการที่พ้นต าแหน่งตามวาระ มีสิทธิ์ที่จะได้รับการแต่งตั้งได้อีก 
(3)  ที่ปรึกษาอิสระหรือผู้เชี่ยวชาญ เต็มใจที่จะเปิดเผยชื่อ อาชีพ และหน่วยงานที่สังกัดต่อสาธารณะ

รายรับและค่าใช้จ่ายทั้งปวง (ถ้ามี) ที่เก่ียวข้องกับการท างานในฐานะกรรมการต้องมีการลงบันทึก
และพร้อมที่จะเปิดเผยต่อสาธารณะเมื่อมีการร้องขอ 

(4)  ที่ปรึกษาอิสระหรือผู้เชี่ยวชาญ ต้องลงนามในข้อตกลงเรื่องการรักษาความลับที่เกี่ยวกับผลการ
พิจารณาจากที่ประชุม การยื่นเสนอโครงการ ข้อมูลเกี่ยวกับอาสาสมัคร  และเรื่องอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

3.5.8 หน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน 

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ มีดังต่อไปนี้ 
ประธานคณะกรรมการฯ    มีหน้าที่เป็นประธานการประชุม สรรหาบุคคลที่ 
      เหมาะสมเป็นรองประธาน เลขานุการ   
      ผู้ช่วยเลขานุการ และคณะกรรมการฯ และหน้าที่ตาม
      ข้อ 3.5.9 
รองประธานคณะกรรมการฯ   ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานคณะกรรมการฯ เมื่อ 
      ประธานคณะกรรมการฯ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  
      เช่น เป็นประธานในการประชุม และหน้าที่ตามข้อ  
      3.5.9 
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เลขานุการฯ     รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการ และการด าเนินงาน
      ของคณะกรรมการฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตาม
      วิธีด าเนินการมาตรฐาน จัดท าระเบียบวาระการ 
      ประชุม ช่วยประธานในการด าเนินการประชุม 
      และสรุปผลการพิจารณา และบันทึกการประชุม 
      และหน้าที่ตามข้อ 3.5.9 และ 3.5.10 
 
ผู้ช่วยเลขานุการฯ    ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ 
 
คณะกรรมการฯ    มีหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ ใน 
      หัวข้อ 3.5.9 
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3.5.9 บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ 

1) พิจารณากลั่นกรอง ทบทวน และให้ความเห็นเกี่ยวกับโครงการวิจัยในมนุษย์ ภายใต้การด าเนินงาน
ของบุคลากรและนักศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และ นักวิจัยและนักศึกษาจาก
หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ที่พิจารณาแบบยกเว้น (Exemption) และแบบ
เร่งรัด (Expedite) โดยค านึงถึงการคุ้มครองศักดิ์ศรี ความปลอดภัย ป้องกันและรักษาผลประโยชน์
ของผู้ที่เป็นอาสาสมัครในการวิจัย โดยพิจารณาผลประโยชน์และความจ าเป็นของวิธีการวิจัย 
ความชอบธรรมด้านจริยธรรมต่อโครงการวิจัยในมนุษย์ที่เสนอขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของมหาวิทยาลัย 

2) พิจารณารับรอง รับรองโดยมีเงื่อนไข หรือไม่รับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ให้กับโครงการวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับมนุษย์ ภายใต้การด าเนินงานของบุคลากรและนักศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ และ นักวิจัยและนักศึกษาจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ที่
พิจารณาแบบยกเว้น (Exemption) และแบบเร่งรัด (Expedite) ตามศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ระเบียบ
วิธีการวิจัย และด้านจริยธรรม โดยมีการประเมินโครงการวิจัยต่าง ๆ (ตามแบบประเมิน) ที่เสนอเข้า
มาอย่างอิสระก่อนที่จะเข้าประชุม คณะกรรมการฯ มีส่วนร่วมในการอภิปรายตามความเหมาะสม ลง
มติรับรอง ไม่รับรอง สั่งให้ปรับเปลี่ยน หรือเสนอให้รอการพิจารณาเรื่องที่เสนอเข้าที่ประชุมแต่ละ
เรื่องในระหว่างการประชุม และการเชิญผู้วิจัยหลักเข้าชี้แจงต่อข้อสงสัยในการประชุมคณะกรรมการ
ฯ ทั้งนี้ การปฏิบัติดังกล่าวทั้งหมด ใช้ในกรณี (1) การพิจารณาครั้งแรก (2) การพิจารณาทบทวน
ต่อเนื่อง (3) การแก้ไขเพ่ิมเติม (4) การเบี่ยงเบนจากโครงการวิจัยโดยคาดไม่ถึง และ (5) การโฆษณา 

3) ตรวจสอบความครบถ้วนและความถูกต้องของเอกสารในโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ ภายใต้
การด าเนินงานของบุคลากรและนักศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่พิจารณาแบบ
กรรมการเต็มชุด (Full board) เพ่ือน าส่งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่าย 
มหาวิทยาลัยนเรศวร พิจารณาต่อไป 

4) คุ้มครองบุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยทั้งหมด แม้เกี่ยวข้องกับงานวิจัยดังกล่าวเพียงบางส่วน โดยไม่
ค านึงถึงผู้ให้การสนับสนุน 

5) ก าหนดมาตรฐานและจัดท าหลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และวิธีด าเนินการมาตรฐานของคณะกรรมการ ให้
สอดคล้องกับมาตรฐานของประเทศและสากล 

6) ก ากับ ดูแล และติดตามความก้าวหน้าของโครงการวิจัยในมนุษย์ที่ได้รับการรับรองแล้ว จนกระทั่ง
สิ้นสุดการวิจัย 

7) แนะน าให้ความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และให้ค าปรึกษาในการด าเนินการเพ่ือขอรับรอง
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แก่ผู้วิจัย 
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8) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ผู้ เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาอิสระ เพ่ือช่วยในการด าเนินงานของ
คณะกรรมการ ในขอบเขตอ านาจหน้าที่ได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

9) พัฒนาคุณภาพของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์อย่างต่อเนื่อง ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล 

10) ได้รับการศึกษาต่อเนื่องเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ
และความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

11) เก็บรักษาเอกสารและผลการประชุมของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เป็นความลับ 
12) แจ้งการขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ถ้ามี) 
13) ร่วมในกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องด้านหลักจริยธรรมการท าวิจัยในมนุษย์ ทั้งด้านหลักจริยธรรม การ

วิจัย ระเบียบวิธีวิจัย สถิติที่ใช้ในการท าวิจัย และด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
14) ประชาสัมพันธ์ และแนะน าให้ความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แก่ผู้วิจัย 
15) รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี เสนอคณะกรรมการฯ และเสนอผ่านผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและ

พัฒนา และรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายตามล าดับ เพ่ือเสนอต่ออธิการบดี 
16) กรรมการฯ ต้องเข้าร่วมประชุมพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

อย่างน้อยร้อยละ 50 ของจ านวนการประชุมต่อปี และอนุกรรมการฯ ต้องเข้าร่วมประชุมพิจารณา
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อย่างน้อยร้อยละ 30 ของจ านวนการ
ประชุมต่อปี 

17) สังเกตการประชุมทบทวนโครงการวิจัยของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ และคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่าย มหาวิทยาลัยนเรศวร 

18) หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

3.5.10 ส านักงานคณะกรรมการฯ 

ส านักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เป็นหน่วยงานธุรการของคณะกรรมการจริยธรรม  
การวิจัยในมนุษย์ โดยมีหน้าที่ ดังนี้ 

1) ส านักงานคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย เลขานุการฯ และมีเจ้าหน้าที่ส านักงานฯ อย่างน้อย 1 คน 
2) ส านักงานคณะกรรมการฯ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(1)  จัดท าแผนและค าขอเสนองบประมาณประจ าปี  เสนอคณะกรรมการฯ และเสนอผ่าน
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายตามล าดับ เพ่ือเสนอต่อ
อธิการบดี 

(2)  จัดระบบ วิธีการเก็บ วิธีการสืบค้นโครงการวิจัย และเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 
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(3)  เตรียม เก็บรักษา แจกจ่ายเอกสารโครงการวิจัย 
(4)  จัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการฯ 
(5)  เก็บรักษาวาระการประชุมและรายงานการประชุม 
(6)  เก็บรักษาระบบเอกสารและเอกสารส าคัญของคณะกรรมการฯ 
(7)  ติดต่อคณะกรรมการฯ และผู้เสนอโครงการวิจัย 
(8)  สนับสนุนให้มีการอบรมคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ประจ าส านักงาน 
(9)  ให้ข้อมูลแก่บุคคลภายนอกที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการวิจัยเมื่อได้รับการร้องขอ 
(10)  ให้การสนับสนุนที่จ าเป็นแก่กิจกรรมของคณะกรรมการฯ 
(11)  ให้ข้อมูลปัจจุบัน (Update) ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมการวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้องแก่

คณะกรรมการฯ 
(12)  ตรวจสอบการฝึกอบรม หรือการศึกษาต่อเนื่องของคณะกรรมการฯ และบันทึกการฝึกอบรม

พร้อมกับเก็บหลักฐาน 
(13)  จัดท าสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี เสนอคณะกรรมการฯ และเสนอผ่านผู้อ านวยการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา และรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายตามล าดับ เพ่ือเสนอต่ออธิการบดี 

3.5.11 องค์ประชุมของคณะกรรมการฯ 

องค์ประชุมของคณะกรรมการฯ ต้องประกอบด้วยกรรมการฯ อย่างน้อย 5 คน โดยมี 
1) กรรมการฯ อย่างน้อย 1 คน ไม่ได้สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
2) กรรมการฯ อย่างน้อย 2 คน ไม่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิทยาศาสตร์ หรือ วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

(ICH GCP 3.2.1) 
3) กรรมการฯ มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ หรือ วิทยาศาสตร์สุขภาพ อย่างน้อย 1 คน 
4) กรรมการฯ ที่มีความรู้และประสบการณ์ในสาขาการวิจัยอย่างน้อย 1 คน 
ทั้งนี้ กรรมการฯ คนหนึ่งอาจมีคุณสมบัติมากกว่า 1 ข้อได ้

3.5.12 การพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการฯ 

การพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการฯ ใช้ฉันทามติ (Consensus) ในกรณีที่กรรมการมีความเห็น
ขัดแย้ง ให้ใช้การลงคะแนน (Vote) และถือความเห็นส่วนใหญ่เป็นมติของที่ประชุม 

 



 

คณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค ์

NSRU-HEC 03/2.0 

โครงสร้ำงคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค ์

Constituting NSRU-HEC 

เริ่มใช้ XX ส.ค. 2564 

หน้ำ 39 จำก 314 หน้ำ 

 

-39- 

3.6 ค ำนิยำม 
3.6.1 การรักษาความลับ หมายถึง การไม่เปิดเผยข้อมูลอันเกี่ยวข้องกับข้อมูลในโครงการวิจัย การพิจารณา

ของที่ประชุมคณะกรรมการฯ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
3.6.2 คณะกรรมการฯ หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

ที่มีหน้าที่หลัก คือ รับผิดชอบในการปกป้องสิทธิ ความปลอดภัย และสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
ของอาสาสมัครที่ร่วมในการวิจัย 

3.6.3 กรรมการ หมายถึง กรรมการหลักในคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ 

3.6.4 อนุกรรมการ หมายถึง อนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ในการในการพิจารณาโครงการวิจัย 

3.6.5 อนุกรรมการจัดท าวิธีด าเนินการมาตรฐาน หมายถึง อนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ให้ปฏิบัติหน้าที่ ในการจัดท า
วิธีด าเนินการมาตรฐาน (SOPs) 

3.6.6 ผู้ทรงคุณวุฒิ หมายถึง บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับด้านการศึกษาวิจัยและการทดลองในมนุษย์ 

3.6.7 นักวิจัยจากหน่วยงานภายนอก หมายถึง ผู้วิจัยที่สังกัดหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ อาทิ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบัน องค์กร เอกชน สมาคม มูลนิธิภายในประเทศ ที่
ได้ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

3.6.8 นักศึกษาจากหน่วยงานภายนอก หมายถึง นักศึกษาสังกัดหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครสวรรค์ ที่ได้ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 
3.7 ภำคผนวก 

3.7.1 AF 01-03 แบบฟอร์มและแฟ้มประวัติคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (NSRU-HEC CV) 

3.8 เอกสำรอ้ำงอิง 
3.8.1 แนวทางจริยธรรมการท าวิจัยในคนและที่เกี่ยวข้องกับคน ส านักงานคณะกรรมการวิจั ยแห่งชาติ  

พ.ศ. 2562 
3.8.2 แนวทางจริยธรรมสากลส าหรับการวิจัยในมนุษย์ของสภาองค์การสากล ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ร่วมกับองค์การอนามัยโลก พ.ศ. 2552 
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3.8.3 แนวปฏิบัติและประเด็นพิจารณาทางชีวจริยธรรมด้านการท าวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์สมัย ใหม่ที่
เกี่ยวข้องกับมนุษย์ (แนวปฏิบัติการวิจัยทางพันธุกรรม แนวปฏิบัติการวิจัยด้านสเต็มเซลล์ในมนุษย์ แนว
ปฏิบัติการจัดท าข้อตกลงการใช้ตัวอย่างทางชีวภาพเพ่ือการวิจัยระหว่างสถาบัน) พ.ศ. 2545 

3.8.4 หลักการแห่งค าประกาศเฮลซิงกิ (Declaration of Helsinki) ปี ค.ศ. 2013 และฉบับปรับปรุง 
3.8.5 The Council for International Organizations of Medical Sciences (CIOMS). International 

ethical guidelines for health-related research involving humans, 2016. 
3.8.6 The Belmont report ปี ค.ศ. 1979 และภาษาไทย รายงานเบลมองต์ (The Belmont report)  

พ.ศ. 2551 แปลโดย สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข 
3.8.7 European Convention on Human Rights and Biomedicine, 1997. 
3.8.8 World Health Organization, Operational Guidelines for Ethics Committees that Review 

Biomedical Research, 2011. 
3 . 8 . 9 International Conference on Harmonization, Guidance on Good Clinical Practice 

(ICH GCP), 2016. 
3.8.10 วิธีด าเนินการมาตรฐาน คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่ายภูมิภาค มหาวิทยาลัย

นเรศวร ฉบับที่ 2.0 (พ.ศ. 2561) และฉบับที่ 3.0 (พ.ศ. 2563) 
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AF 01-03/2.0 
 

แบบฟอร์มและแฟ้มประวัติ 
คณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 

(NSRU-HEC CV) 
 
PERSONAL DETAILS 

• First Name: 

• Surname: 

• Gender: 

• Nationality: 

• Address (including city and country, zip code): 
- Office: 
- Home: 

• Contact e-mail: 

• Mobile:  
EDUCATION 

• Post graduate (diploma, MS, PHD); Major field 

• Bachelor degree (Major field) 
CURRENT EMPLOYMENT/EC/IRB AFFILIATION 

• Job Title:  

• Institution/ Organization: 

• EC/ IRB Membership: 

• Name of EC/ IRB: 

• Affiliation (ต้นสังกัด): 
PREVIOUS PROFESSIONAL EXPERIENCE 

• Academic Achievement (ประวัติด้ำนวิชำกำรและวิจัย): 

• Administrative Experience (ประวัติด้ำนกำรบริหำร): 

• Professional Membership (สมำชิกของชมรมวิชำชีพ): 
RESEARCH ETHICS, GCP and OTHER RELEVANT TRAININGS 
 
                                                         Signature: 
         (.............................................................) 
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บทที่ 4 

เอกสำรกำรรักษำควำมลับ และกำรขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 
(Confidentiality/ Conflict of Interest Agreement) 

 
 

ใบสรุปกำรสร้ำงวิธีด ำเนินกำรมำตรฐำน 

ฉบับท่ี (Version) 2.0 
พ.ศ. 2564 

หมำยเลขเอกสำร NSRU-HEC 04 

วันที่ประกำศใช้       สิงหำคม พ.ศ. 2564 

ผู้เสนอ  
 
 

             (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อรสำ  เตติวัฒน์) 
ต ำแหน่ง     ประธำนคณะอนุกรรมกำรจัดท ำวิธีด ำเนินกำรมำตรฐำน 
วันที่เสนอ                             สิงหำคม 2564 

ผู้อนุมัติ  
 
 

            (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ไชยรัตน์  ปรำณี) 

ต ำแหน่ง            อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
วันที่อนุมัติ                             สิงหำคม 2564 
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4.1 วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้อ่าน เข้าใจ ยอมรับ และลงนาม ในเอกสารการรักษาความลับ อันเกี่ยวข้องกับข้อมูล
ในโครงการวิจัย และเพ่ือให้การพิจารณาโครงการวิจัยเป็นไปตามหลักจริยธรรมปราศจากการขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ของคณะกรรมการฯ 

 
4.2 ขอบเขต 

วิธีด าเนินการมาตรฐาน จะครอบคลุมถึงการจัดการรักษาความลับและการขัดแย้งด้านผลประโยชน์  เอกสาร
การรักษาความลับ เอกสารประกาศผลประโยชน์ทับซ้อนกับการปฏิบัติงานของนักวิจัย การรักษาความลับ
ข้อมูลของคณะกรรมการฯ ในการพิจารณาโครงการวิจัย และการป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ  
คณะกรรมการฯ 

 
4.3 ควำมรับผิดชอบ 

กรรมการฯ ทุกคน และเจ้าหน้าที่ส านักงานฯ ทุกคน ต้องอ่าน เข้าใจ ยอมรับ และลงนามในเอกสารการรักษา
ความลับก่อนเริ่มปฏิบัติงาน พร้อมทั้งยอมรับ และปฏิบัติตามแนวทางที่ระบุในวิธีด าเนินการมาตรฐานเพ่ือ
ป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ของคณะกรรมการฯ ในการพิจารณาโครงการวิจัย 

 
4.4 แผนภูมิขั้นตอน กำรด ำเนินกำร และผู้รับผิดชอบ 
 

ขั้นตอน กำรด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 
1 อ่านเอกสารการรักษาความลับ/ การขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 
กรรมการฯ และเจ้าหน้าที่
ส านักงานฯ 

2 ลงนามในเอกสารการรักษาความลับ/ การขัดแย้งทาง
ผลประโยชน ์
 

กรรมการฯ และเจ้าหน้าที่
ส านักงานฯ 

3 ตระหนักถึงความส าคัญของการรักษาความลับ/ การขัดแย้งทาง
ผลประโยชน ์

กรรมการฯ และเจ้าหน้าที่
ส านักงานฯ 
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4.5 หลักกำรปฏิบัติ 

4.5.1 การอ่านเอกสารการรักษาความลับ/ การขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

กรรมการฯ เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ต้องได้รับเอกสารการรักษาความลับ และ
อ่านท าความเข้าใจก่อนเริ่มปฏิบัติงาน 

4.5.2 การลงนามในเอกสารการรักษาความลับ/ การขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

กรรมการฯ เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องลงนาม และระบุวันที่ ที่ลงนามในเอกสาร
การรักษาความลับ ซึ่งจะเก็บรักษาไว้ที่ส านักงานคณะกรรมการฯ 

4.5.3 การตระหนักถึงความส าคัญของการรักษาความลับ/ การขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

กรรมการฯ เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องตระหนักถึงความส าคัญของการพิจารณา
โครงการวิจัยใด ๆ ที่กรรมการฯ คนหนึ่งคนใดมีการขัดแย้งทางผลประโยชน์ (เช่น ในฐานะนักวิจัยใน
เรื่องเดียวกันหรือมีส่วนร่วมกับผู้ให้ทุนการวิจัย เป็นต้น) กรรมการฯ ท่านนั้นต้องเปิดเผยการขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์กับโครงการวิจัย และต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณาหรือลงมติในโครงการวิจัยนั้น ๆ 
(ICH GCP 3.2.1) รวมทั้ง การรักษาความลับอันเกี่ยวข้องกับข้อมูลในโครงการวิจัย การพิจารณาของ
ที่ประชุมคณะกรรมการฯ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
4.6 ค ำนิยำม 

การรักษาความลับ  การไม่เปิดเผยข้อมูลอันเก่ียวข้องกับข้อมูลในโครงการวิจัย (Confidentiality) 
    การพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการฯ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
การขัดแย้งทางผลประโยชน์ การที่บุคคลมีผลประโยชน์หรือเป็นผู้ร่วมในโครงการวิจัยนั้น ๆ การมีส่วนได้เสีย 

(Conflict of interest; COI) ของคณะกรรมการฯ ต้องมีการเปิดเผยในที่ประชุม
คณะกรรมการฯ และปฏิบัติตามวิธีด าเนินการมาตรฐานที่ก าหนด 

 

4.7 ภำคผนวก 
4.7.1 AF 01-04 เอกสารข้อตกลงรักษาความลับ/การขัดแย้งด้านผลประโยชน์ 

ส าหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
4.7.2 AF 02-04 ข้อตกลงรักษาความลับส าหรับเจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย 

                 ในมนุษย ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
4.7.3 AF 03-04 ข้อตกลงรักษาความลับและความเป็นส่วนตัวส าหรับแขกรับเชิญผู้สังเกตการณห์รือ 

                 ผู้ตรวจเยี่ยม 
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4.8 เอกสำรอ้ำงอิง 
4.8.1 International Conference on Harmonization, Good Clinical Practice Guideline (ICH GCP 

2016) และ ICH GCP 1996 ฉบับภาษาไทย (ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2552) แปลโดย กองควบคุมยา
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 

4.8.2 แนวทางจริยธรรมการท าวิจัยในคนและที่เกี่ยวข้องกับคน ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 
2562 

4.8.3 แนวทางจริยธรรมการท าวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.) พ.ศ. 2562 

4 .8 . 4  ปฏิญญาสากลว่ าด้ วยสิ ทธิ มนุษยชน ( Universal Declaration of Human Right CUDR1) 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

4.8.5 วิธีด าเนินการมาตรฐาน คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่ายภูมิภาค มหาวิทยาลัย
นเรศวร ฉบับที่ 2.0 (พ.ศ. 2561) และฉบับที่ 3.0 (พ.ศ. 2563) 
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AF 01-04/2.0 
 
 
 

เอกสำรข้อตกลงรักษำควำมลับ/ กำรขัดแย้งด้ำนผลประโยชน์ 
 ส ำหรับคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
 

ตามที่ข้าพเจ้า  ____________________________________________ ซึ่ ง ในเอกสารฉบับนี้
เรียกว่า “ผู้ลงนามข้างท้าย” ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีภาระหน้าที่ประเมินการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์อย่างอิสระ 
ทั้งประเด็นวิชาการและจริยธรรม และตัดสินพร้อมให้ค าแนะน าอย่ างซื่อตรง ให้มั่นใจได้ว่าการศึกษาวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับมนุษย์ที่ได้รับการรับรอง จะด าเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรมการวิจัยในคนตามเกณฑ์
มาตรฐานสากล และไม่ขัดต่อกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของประเทศ รวมทั้งนโยบายของมหาวิทยาลัย เพ่ือสร้างคุณค่า
กับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นของชุมชน ในการปกป้องสิทธิและความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัคร 

ด้วยเหตุนี้ ผู้ลงนามข้างท้ายตกลงว่าจะใช้ข้อมูลข่าวสารที่ถือว่าเป็นความลับ หรือความลับทางการค้าเพ่ือ
การทบทวนพิจารณารับรองเท่านั้น จะไม่น าไปใช้เพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืน หรือท าการเปิดเผยต่อบุคคลที่ สามไม่ว่าจะ
โดยทางตรงหรือทางอ้อม รวมทั้งไม่ท าซ้ าหรือเก็บข้อมูลข่าวสารซึ่งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รับไว้ส าหรับทบทวนพิจารณาไว้กับตนเอง นอกจากนี้ ผู้ลงนามข้างท้ายยืนยันว่า
การท าข้อตกลงนี้ เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและข้อบังคับตามสัญญาที่มหาวิทยาลัยอาจท าไว้กับบุคคลที่
สาม 

 
กำรขัดแย้งด้ำนผลประโยชน์ 

เป็นที่ทราบว่าการขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เสมอ แต่เชื่อได้ว่าคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และประธานคณะกรรมการฯ จะจัดการการขัดแย้งเพ่ือผลลัพธ์
ท้ายสุดคือการปกป้องอาสาสมัคร 

เป็นนโยบายของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่จะไม่ให้
กรรมการผู้ที่มีการขัดแย้งด้านผลประโยชน์ เข้าร่วมการทบทวนพิจารณา ให้ข้อคิดเห็น หรือตัดสินรับรอง
โครงการวิจัยในมนุษย์ เว้นแต่จะให้เพียงข้อมูลที่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ร้องขอ 

ผู้ลงนามข้างท้ายจะแจ้งต่อประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ
นครสวรรค์ทันที ถึงการขัดแย้งทางผลประโยชน์ทั้งที่มีแนวโน้มอาจเกิดขึ้น หรือที่มีอยู่จริงของผู้ ลงนามข้างท้ายที่
เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยใด ๆ ที่เสนอคณะกรรมการเพ่ือขอรับการพิจารณา และจะละเว้นจากการร่วมอภิปราย
หรือให้การแนะน าแก่โครงการที่ยื่นเสนอดังกล่าว 
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ถ้าผู้ยื่นเสนอโครงการเชื่อว่ากรรมการท่านใดอาจมีการขัดแย้งด้านผลประโยชน์ ผู้วิจัยสามารถขอไม่ให้
กรรมการท่านนั้นทบทวนพิจารณาโครงการวิจัยได้ โดยท าค าร้องเป็นลายลักษณ์อักษรและส่งไปที่ประธาน
คณะกรรมการฯ ค าร้องต้องแนบหลักฐานเพ่ือยืนยันข้ออ้างที่ว่ามีการขัดแย้งด้านผลประโยชน์กับกรรมการที่ระบุ 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  อาจสอบข้อเท็จจริงในข้อร้องเรียน
ดังกล่าว 

ตัวอย่างการขัดแย้งด้านผลประโยชน์ ได้แก่ 

• กรรมการมีโครงการวิจัยที่อาจแข่งขันกัน 

• การมีช่องทางการขอรับทุนหรือทรัพย์สินทางปัญญา อาจท าให้การแข่งขันไม่เป็นธรรม 

• กรรมการที่มีอคติส่วนตัวอาจส่งผลให้การตัดสินไม่เป็นธรรม 
 

ข้อตกลงด้ำนกำรรักษำควำมลับและกำรขัดแย้งด้ำนผลประโยชน์ 
โปรดลงนามและลงวันที่ในข้อตกลงฉบับนี้ หากผู้ลงนามข้างท้ายยอมรับข้อก าหนดและเงื่อนไขตามแสดงไว้ข้างต้น 
เอกสารต้นฉบับ (ที่ลงนามและลงวันที่) จะเก็บรักษาไว้ในความดูแลของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ฉบับส าเนาจะมอบให้ท่านไว้เป็นหลักฐาน 
 

ระหว่างการปฏิบัติงานของข้าพเจ้า ในฐานะกรรมการของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ข้าพเจ้าอาจได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับและเอกสารทั้งหลาย (ซึ่งต่อไปจะ
เรียกว่า “ข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับ”) ข้าพเจ้าตกลงที่จะใช้มาตรการที่เหมาะสมในการปกป้องข้อมูลข่าวสารที่
เป็นความลับตามกฎหมาย รวมถึงพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.  2540 ที่จะไม่เปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นความลับต่อบุคคลใด ไม่ใช้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับนอกวัตถุประสงค์ตามหน้าที่ ที่ได้รับในฐานะ
กรรมการ และโดยเฉพาะในลักษณะที่จะส่งให้เกิดผลประโยชน์ของข้าพเจ้าเองหรือบุคคลที่สาม และจะคืนข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นความลับ (รวมทั้งรายงานการประชุม หรือบันทึกที่จัดท าในขณะท าหน้าที่กรรมการ) ต่อประธานคณะ
กรรมการฯ หลังสิ้นสุดการวาระการด ารงต าแหน่ง 
 

เมื่อใดที่ข้าพเจ้ามีการขัดแย้งด้านผลประโยชน์ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้ประธานคณะกรรมการฯ  ทราบทันที 
ข้าพเจ้าจะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาโครงการวิจัยที่มีการขัดแย้งด้านผลประโยชน์ และจะออกจากห้องประชุม
ในขณะที่มีการลงความเห็นในการพิจารณารับรองโครงการวิจัยดังกล่าว 
 
ข้าพเจ้า ____________________________________________ ได้ อ่านและยอมรับข้อก าหนดและ
เงื่อนไขข้างต้นที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้
_____________________________ 
   (.....................................................) 
ต าแหน่ง................................................................ 
วันที่........./..................../............ 

_____________________________ 
   (.....................................................) 
ต าแหน่ง  ประธาน/รองประธานคณะกรรมการฯ 
วันที่........./..................../............
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ข้อตกลงรักษำควำมลับ 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
 

ข้ าพเจ้ า  _________________________________________________ ในฐานะเจ้ าหน้ าที่
ส านักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เซ็นลงนามในหนังสือฉบับนี้ 
และยอมรับข้อก าหนดและเงื่อนไขโดยสมัครใจว่าระหว่างการปฏิบัติหน้าที่หรือขณะใดก็ตามหลังจากนั้น ในการ
สนับสนุนการท างานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  นักวิจัยและ
ผู้สนับสนุนการวิจัย 

1) ข้าพเจ้าตกลงที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารอันเป็นความลับอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับ 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ให้แก่บุคคลอื่น 

2) ข้าพเจ้าจะไม่ท าซ้ าหรือดัดแปลงข้อมูลข่าวสารอันเป็นความลับอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับ 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

3) ข้าพเจ้าจะไม่กระท าโดยวิธีการใด ๆ ที่จะมอบข้อมูลข่าวสารอันเป็นความลับในโครงการวิจัยที่ได้รับ
จากผู้วิจัย หรือผู้สนับสนุนการวิจัย ให้แก่ผู้อ่ืน ยกเว้นภายใต้เงื่อนไขที่สั่งเป็นลายลักษณ์อักษรโดย
ประธาน รองประธาน หรือเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ 

 

ข้ าพ เจ้ า  ________________________________________________ ได้ อ่ านและยอมรั บ
ข้อก าหนดและเง่ือนไขข้างต้น ซึ่งได้อธิบายในหนังสือฉบับนี้แล้ว 

 
 
 
_____________________________ 
   (.....................................................) 
ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ 
วันที่........./..................../............ 

 
 
_____________________________ 
   (.....................................................) 
ต าแหน่ง  ประธาน/รองประธานคณะกรรมการฯ 
วันที.่......../..................../...........
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ข้อตกลงรักษำควำมลับและควำมเป็นส่วนตัว 
ส ำหรับแขกรับเชิญ ผู้สังเกตกำรณ์ หรือผู้ตรวจเยี่ยมของ NSRU-HEC 

 
ในระหว่างการด าเนินกิจกรรมในฐานะแขกรับเชิญ ผู้สังเกตการณ์ หรือผู้ตรวจเยี่ยมของ NSRU-HEC 

ข้าพเจ้า ____________________________________________ ในที่นี้เรียกว่า “ผู้ลงนามข้างท้าย” เซ็น
หนังสือฉบับนี้และสมัครใจที่รักษาความลับทุกเรื่องหรือความลับทางการค้า และข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล หรือ
เอกสารที่จัดเตรียมโดยผู้วิจัยและผู้สนับสนุนการวิจัยส าหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือค าพูด ผู้ลงนามข้างท้ายตกลงที่จะไม่เปิดเผย 
ท าซ้ า หรือใช้ข้อมูลข่าวสารอันเป็นความลับหรืออันเป็นที่ครอบครอง และ/หรือโครงการวิจัยที่พิจารณา แก่บุคคล
ที่สามไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
 
ข้อตกลงในกำรรักษำควำมลับและควำมเป็นส่วนตัว 
 
หากผู้ลงนามข้างท้ายตกลงยอมรับข้อก าหนดและเงื่อนไขข้างต้น โปรดเซ็นลงนามและลงวันที่ในหนังสือฉบับ

นี้ หนังสือต้นฉบับจะเก็บไว้ในแฟ้มภายใต้การดูแลของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครสวรรค์ 

 
ข้ำพเจ้ำ ____________________________________________ ได้อ่ำนและยอมรับเงื่อนไขข้ำงต้น

ตำมที่อธิบำยไว้ในหนังสือฉบับนี้ 

 
 
 

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

ผู้ลงนามข้างท้าย 
วันที่........./..................../............ 

 

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

ประธาน/รองประธานคณะกรรมการฯ 

วันที่........./..................../............ 
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Nakhon Sawan Rajabhat University - Human Ethics Committee 
(NSRU-HEC) 

Confidentiality and Conflict of Interest Agreement 

 

Confidentiality Agreement Form for a Guest, Observer, or Surveyor at NSRU-HEC 
 

In the course of my activities as a guest, observer, or surveyor at the NSRU-HEC, 
I _______________________________________________ herein referred to as the 
“Undersigned” sign this document and voluntarily agree to hold all Confidential or Proprietary 
Trade Secrets and Privacy information or materials prepared by the investigators and sponsors for 
the ethics committee review either in written or verbal form. The “Undersigned” agrees not to 
disclose, reproduce or utilize, directly or indirectly, any Confidential or Proprietary information 
and/or research protocols under consideration to a third party in fulfilling this agreement. 
 
Agreement on Confidentiality and Privacy 
 
Please sign and date this Agreement, if the Undersigned agrees with the conditions set 
forth above. The original (signed and dated Agreement) will be kept on file in the custody 
of the NSRU-HEC. 
 
I, ____________________________________________________, have read and accept the 
aforementioned conditions as explained in this Agreement. 
 
 
 
_____________________________ 
(____________________________) 
Undersigned Guest, Observer, Surveyor 
Date........./..................../............ 

 
 
_____________________________ 
(____________________________) 
Chairperson/Vice Chairman of the NSRU-HEC 
Date........./..................../............
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มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค ์

NSRU-HEC 04/2.0 

เอกสำรกำรรักษำควำมลับ และกำรขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 
Confidentiality and Conflict of Interest Agreement 

เริ่มใช้ XX ส.ค.. 2564 

หน้ำ 53 จำก 314 หน้ำ 
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บทที่ 5 

กำรอบรมคณะกรรมกำรฯ และบุคลำกร 
(Training NSRU-HEC Members and Staff) 

 
 

ใบสรุปกำรสร้ำงวิธีด ำเนินกำรมำตรฐำน 

ฉบับท่ี (Version) 2.0 
พ.ศ. 2564 

หมำยเลขเอกสำร NSRU-HEC 05 

วันที่ประกำศใช้       สิงหำคม พ.ศ. 2564 

ผู้เสนอ  
 
 

             (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อรสำ  เตติวัฒน์) 
ต ำแหน่ง     ประธำนคณะอนุกรรมกำรจัดท ำวิธีด ำเนินกำรมำตรฐำน 
วันที่เสนอ                             สิงหำคม 2564 

ผู้อนุมัติ  
 
 

            (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ไชยรัตน์  ปรำณี) 

ต ำแหน่ง            อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
วันที่อนุมัติ                             สิงหำคม 2564 
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กำรอบรมคณะกรรมกำรฯ และบุคลำกร 
Training NSRU-HEC Members and Staff 

เริ่มใช้ XX ส.ค. 2564 

หน้ำ 55 จำก 314 หน้ำ 
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5.1 วัตถุประสงค์ 
5.1.1 เพ่ือให้คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ส านักงานฯ ตระหนักถึงความส าคัญของ การเพ่ิมพูนความรู้ และมี

โอกาสได้เข้ารับการฝึกอบรมด้านจริยธรรมการวิจัย เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง 
5.1.2 เพ่ือให้ส านักงานคณะกรรมการฯ ตระหนักถึงความส าคัญและให้การสนับสนุนการฝึกอบรมด้าน

จริยธรรมการวิจัยแก่คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ส านักงานฯ 
5.1.3 คณะกรรมการฯ ทุกคน ต้องผ่านการฝึกอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยและศึกษา SOPs อย่างละเอียดก่อน

เริ่มการปฏิบัติงาน 
 
5.2 ขอบเขต 

วิธีด าเนินการมาตรฐานในส่วนการฝึกอบรม ครอบคลุมถึงคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ส านักงานฯ 
 
5.3 ควำมรับผิดชอบ 

คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ส านักงานฯ ต้องมีความรับผิดชอบในการแสวงหาความรู้  และเข้าร่วมการ
ฝึกอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยอย่างสม่ าเสมอ 

 
5.4 แผนภูมิขั้นตอน กำรด ำเนินกำร และผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตอน กำรด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

1 หัวข้อความรู้ 
 

คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ส านักงานฯ 

2 การเข้ารับการฝึกอบรม 
 

คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ส านักงานฯ 

3 การเก็บหลักฐานการฝึกอบรม คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ส านักงานฯ 

 
5.5 หลักกำรปฏิบัติ 

5.5.1 หัวข้อความรู้ 

คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ส านักงานฯ ต้องมีความรู้เป็นอย่างดีในเรื่องต่อไปนี้ 
1) แนวทางจริยธรรมการท าวิจัยในคนและที่เก่ียวข้องกับคน ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  

พ.ศ. 2562 
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2) แนวทางจริยธรรมสากลส าหรับการวิจัยในมนุษย์ของสภาองค์การสากล ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ร่วมกับองค์การอนามัยโลก พ.ศ. 2552 

3) แนวปฏิบัติและประเด็นพิจารณาทางชีวจริยธรรมด้านการท าวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์สมัย 
ใหม่ที่เก่ียวข้องกับมนุษย์ (แนวปฏิบัติการวิจัยทางพันธุกรรม แนวปฏิบัติการวิจัยด้านสเต็มเซลล์ใน
มนุษย์ แนวปฏิบัติการจัดท าข้อตกลงการใช้ตัวอย่างทางชีวภาพเพ่ือการวิจัยระหว่างสถาบัน) พ.ศ. 
2545 

4) หลักการแห่งค าประกาศเฮลซิงกิ (Declaration of Helsinki) ปี ค.ศ. 2013 และฉบับปรับปรุง 
5) The Council for International Organizations of Medical Sciences (CIOMS). 

International ethical guidelines for health-related research involving humans, 2016. 
6) The Belmont report ปี ค.ศ. 1979 และภาษาไทย รายงานเบลมองต์ (The Belmont report) 

พ.ศ. 2551 แปลโดย สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข 
7) European Convention on Human Rights and Biomedicine, 1997. 
8) World Health Organization, Operational Guidelines for Ethics Committees that 

Review Biomedical Research, 2011. 
ทั้งนี ้ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายของประเทศ และกฎระเบียบอื่น ๆ ในประเทศไทย 

5.5.2 การเข้ารบัการฝึกอบรม 

1) Initial Training 
(1) ผู้ที่จะท าหน้าที่เป็นกรรมการจะต้องผ่านการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ โดยรับการอบรมในหลักสูตรมาตรฐานการปกป้องอาสาสมัคร
ในงานวิจัย (Human Subject Protection) หลักสูตรการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (Good 
Clinical Practice หรือ GCP) และวิธีด าเนินการมาตรฐาน (SOPs) ของคณะกรรมการฯ และเข้า
สังเกตการประชุมทบทวนโครงการวิจัยของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  
มหาวิทยาลัย อย่างน้อยจ านวน 2 ครั้ง 

(2) ผู้ที่จะท าหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ส านักงานฯ ใหม่จะได้รับการอบรมเบื้องต้นจากเจ้าหน้าที่ 
ส านักงานฯ เบื้องต้นเพ่ือเรียนรู้งานพ้ืนฐานและรับการอบรมจากประธานคณะกรรมการฯ หรือ
รองประธานคณะกรรมการฯ หรือ เลขานุการคณะกรรมการฯ หรือ ผู้ช่วยเลขานุการคณะ
กรรมการฯ นอกจากนี้จะเข้ารับการอบรมในหลักสูตรมาตรฐานการปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย 
(Human Subject Protection) และหลักสูตรการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (Good Clinical 
Practice หรือ GCP) อย่างน้อย 1 ครั้งต่อ 2 ปี และฝึกอบรมวิธีด าเนินการมาตรฐาน (SOPs) 
ตามความเหมาะสม 
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2) Continuous Training/Education 
(1) กรรมการฯ ควรรับการฝึกอบรมในหลักสูตรมาตรฐานการปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย (Human 

Subject Protection) และหลักสูตรการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (Good Clinical Practice 
หรือ GCP) อย่างน้อย 1 ครั้งต่อ 2 ปี และฝึกอบรมวิธีด าเนินการมาตรฐาน (SOPs) ตามความ
เหมาะสม 

(2) เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ ควรรับการฝึกอบรมในหลักสูตรมาตรฐานการปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย 
(Human Subject Protection) และหลักสูตรการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (Good Clinical 
Practice หรือ GCP) อย่างน้อย 1 ครั้งต่อ 2 ปี และฝึกอบรมวิธีด าเนินการมาตรฐาน (SOPs) 
ตามความเหมาะสม 

(3) มีการติดตามข่าวสารการฝึกอบรม และการประชุมด้านจริยธรรมการวิจัย ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

(4) มีการประกาศหรือแจ้งให้คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ส านักงานฯ ทราบโดยทั่วถึง ใน
รายละเอียดของการฝึกอบรมและการประชุมด้านจริยธรรมการวิจัย 

(5) มีการแจ้งข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยให้กรรมการทุกท่านทราบผ่านทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เช่น ร่างกฎหมายการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ FDA warning letters 
และอ่ืน ๆ เป็นต้น 

(6) มีการพิจารณาคัดเลือกหรือส่งคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ส านักงาน ฯ เข้าร่วมการฝึกอบรม
และการประชุมด้านจริยธรรมการวิจัย 

(7) มีงบประมาณสนับสนุนให้คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ส านักงานฯ เข้าร่วมการฝึกอบรมและ
การประชุมด้านจริยธรรมการวิจัย ทั้งนี้ ให้รวมถึงกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องด้านหลักจริยธรรม
การท าวิจัยในมนุษย์ เช่น ระเบียบวิธีวิจัย สถิติที่ใช้ในการท าวิจัย และด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

5.5.3 การเก็บหลักฐานการฝึกอบรม 

(1) กรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ส านักงานฯ ที่เข้าร่วมการฝึกอบรมหรือการประชุมด้านจริยธรรมการ
วิจัย ต้องท าสรุปรายงานการฝึกอบรมหรือการประชุมส่งประธานคณะกรรมการฯ ตามแบบ
รายงานการฝึกอบรมกรรมการและเจ้าหน้าที่ (Training EC member and personal report 
form) (AF 01-05) เมื่อส าเร็จการฝึกอบรมหรือสิ้นสุดการประชุมนั้น 

(2) กรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ส านักงานฯ ควรเก็บหลักฐานการเข้าฝึกอบรมหรือการประชุม เช่น 
ใบรับรอง หรือประกาศนียบัตร และส่งส าเนาของเอกสารมายังส านักงานฯ  จ านวน 1 ฉบับ เพ่ือ
เก็บไว้ในแฟ้มประวัติของแต่ละท่าน 
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5.6 ค ำนิยำม    -  
 

5.7 ภำคผนวก 
5.7.1 AF 01-05  แบบรายงานการฝึกอบรมกรรมการและเจ้าหน้าที่ 

     (Training EC member and personal report form) 
5.8 เอกสำรอ้ำงอิง 

5.8.1 แนวทางจริยธรรมการท าวิจัยในคนและที่เกี่ยวข้องกับคน ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 
2562 

5.8.2 แนวปฏิบัติและประเด็นพิจารณาทางชีวจริยธรรมด้านการท าวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่ที่
เกี่ยวข้องกับมนุษย์ (แนวปฏิบัติการวิจัยทางพันธุกรรม แนวปฏิบัติการวิจัยด้านสเต็มเซลล์ในมนุษย์   
แนวปฏิบัติการจัดท าข้อตกลงการใช้ตัวอย่างทางชีวภาพเพ่ือการวิจัยระหว่างสถาบัน) พ.ศ. 2545 

5.8.3 หลักการแห่งค าประกาศเฮลซิงกิ (Declaration of Helsinki) ปี ค.ศ. 2013 และฉบับปรับปรุง 
5.8.4 The Council for International Organizations of Medical Sciences (CIOMS). International 

ethical guidelines for health-related research involving humans, 2016. 
5.8.5 The Belmont report ปี ค.ศ. 1979 และภาษาไทย รายงานเบลมองต์ (The Belmont report)  

พ.ศ. 2551 แปลโดย สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข 
5.8.6 European Convention on Human Rights and Biomedicine, 1997. 
5.8.7 World Health Organization, Operational Guidelines for Ethics Committees that Review 

Biomedical Research, 2011. 
5.8.8 วิธีด าเนินการมาตรฐาน คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่ายภูมิภาค มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ฉบับที่ 2.0 (พ.ศ. 2561) และฉบับที่ 3.0 (พ.ศ. 2563) 
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AF 01-05/2.0 
แบบรำยงำนกำรฝึกอบรมกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่ 

(Training EC member and personal report form) 
 

1. ชื่อ..........................................................................  นามสกุล ............................................................................ 
   ต าแหน่ง.................................................................. สังกัด..................................................................................  

เพ่ือ    ศึกษา    ฝึกอบรม     ดูงาน 

  ประชุม/สัมมนา   ปฏิบัติงานวิจัย   ไปปฏิบัติงานในองค์กรระหว่างประเทศ 

  อ่ืน ๆ (ระบุ)................................................................................................................ .......................... 
ชื่อเรื่อง /หลักสูตร
................................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .................................................................................................  
............................................................................................................................. ..................................................... 
สถานที่ไป............................................................................................................. ..................................................... 
แหล่งทุน/โครงการ/หน่วยงาน
................................................................................................................................................................... ............... 
................................................................................................................... ............................................................... 
งบประมาณ ................................... บาท 
ระยะเวลา....................................... ตั้งแต.่................................................ถึง........................................................... 
คุณวุฒิ/วุฒิบัตรที่ได้รับ (แนบส าเนาคุณวุฒิ/วุฒิบัตร/ใบประกาศนียบัตร) 
............................................................................................................................... ................................................. 
............................................................................................................................................................................... . 
2. รายละเอียดการไปศึกษา ดูงาน ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา
.............................................................................. ................................................................................. ................... 
............................................................................................................................. ..................................................... 
............................................................................................................................. ..................................................... 
..................................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ..................................................... 
 

ลงนาม ........................................................................... ..... 
                                                                         (..............................................................................) 

                                                                     วันที่ .................../............................./................... 
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บทที่ 6 

กำรเลือกที่ปรึกษำอิสระ 
(Selection of Independent Consultants) 

 
 

ใบสรุปกำรสร้ำงวิธีด ำเนินกำรมำตรฐำน 

ฉบับท่ี (Version) 2.0 
พ.ศ. 2564 

หมำยเลขเอกสำร NSRU-HEC 06 

วันที่ประกำศใช้       สิงหำคม พ.ศ. 2564 

ผู้เสนอ  
 
 

             (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อรสำ  เตติวัฒน์) 
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6.1 วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเป็นแนวทางในการเลือกผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการฯ ในการพิจารณาโครงการวิจัย 

 
6.2 ขอบเขต 

คณะกรรมการฯ จะคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ เมื่อคณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นว่าโครงการวิจัยใด 
ต้องการข้อมูลเพ่ิมเติมหรือความเห็นของผู้เชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ คณะกรรมการฯ จะเลือกผู้เชี่ยวชาญใน
สาขานั้น ๆ ประธานคณะกรรมการฯ จะเชิญผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ จากรายชื่ออาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ ให้ช่วยทบทวนโครงการวิจัย ในกรณีที่ไม่มีผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ ภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ คณะกรรมการฯ สามารถเลือกผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกได้ 

 
6.3 ควำมรับผิดชอบ 

คณะกรรมการฯ สามารถเสนอชื่อผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่ต้องการ เพ่ือเป็นที่ปรึกษาส าหรับโครงการวิจัยและ
น าเสนอชื่อต่อประธานคณะกรรมการฯ 

 
6.4 แผนภูมิขั้นตอน กำรด ำเนินกำร และผู้รับผิดชอบ 
 

ขั้นตอน กำรด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

1 การคัดเลือกท่ีปรึกษาอิสระส าหรับพิจารณาโครงการวิจัย 
 

คณะกรรมการฯ 

2 การขอค าปรึกษา ประธานคณะกรรมการฯ/ 
รองประธานคณะกรรมการฯ/ 
เลขานุการคณะกรรมการฯ/
ผู้ช่วยเลขานุการคณะ
กรรมการฯ 
 

3 ให้ค าแนะน า ที่ปรึกษาอิสระ 

 
6.5 หลักกำรปฏิบัติ 

6.5.1 กำรคัดเลือกที่ปรึกษำ 

1) ที่ประชุมคณะกรรมการฯ เลือกผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ให้เป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัยที่ต้องการ 
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2) ประธานคณะกรรมการฯ และ/หรือ รองประธานคณะกรรมการฯ และ/หรือ เลขานุการคณะ
กรรมการฯ ติดต่อผู้เชี่ยวชาญ เพื่อขอให้เป็นที่ปรึกษา 

3) ประธานคณะกรรมการฯ แต่งตั้งที่ปรึกษาอิสระ 

6.5.2 กำรขอค ำปรึกษำ 

1) เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ จัดส่งโครงการวิจัยให้ผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาโครงการ พร้อมแบบรายงาน
ความเห็นของที่ปรึกษา และเอกสารการรักษาความลับ (AF 01-06) 

2) ผู้เชี่ยวชาญ สรุปและแสดงความเห็นในแบบรายงานของที่ปรึกษา เพ่ือเลขานุการคณะกรรมการฯ 
น าเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการฯ (AF 02-06) 

3) รายงานของที่ปรึกษาจะถูกเก็บไว้เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารการพิจารณาโครงการวิจัย 

6.5.3 กำรสิ้นสุดกำรปรึกษำ 

เมื่อสิ้นสุดการพิจารณาโครงการวิจัย ถือว่าสถานภาพการเป็นที่ปรึกษาของโครงการวิจัยนั้นสิ้นสุด 
 

6.6 ค ำนิยำม 
ทีป่รึกษาอิสระ ผู้เชี่ยวชาญซึ่งทบทวน วิเคราะห์โครงการวิจัยและให้ความเห็นโดยไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับ

สถาบันหรือผู้วิจัยในโครงการวิจัยนั้น ๆ 
 

6.7 ภำคผนวก 
6.7.1 AF 01-06 ค ารับรองในการรักษาข้อมูลความลับของที่ปรึกษาอิสระ 
6.7.2 AF 02-06 แบบรายงานความเห็นของที่ปรึกษาอิสระ 

 

6.8 เอกสำรอ้ำงอิง 
6.8 .1 International Conference on Harmonization, Good Clinical Practice Guideline (ICH GCP 

2016) และ ICH GCP 1996 ฉบับภาษาไทย (ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2552) แปลโดย กองควบคุมยา
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 

6.8.2 แนวทางจริยธรรมการท าวิจัยในคนและที่เกี่ยวข้องกับคน ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 
2562 

6.8.3 รายชื่อคณาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
6.8.4 วิธีด าเนินการมาตรฐาน คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่ายภูมิภาค มหาวิทยาลัย

นเรศวร ฉบับที่ 2.0 (พ.ศ. 2561) และฉบับที่ 3.0 (พ.ศ. 2563) 
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AF 01-06/2.0 
 คณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 

Nakhon Sawan Rajabhat University - Human Ethics Committee 

ค ำรับรองในกำรรักษำข้อมูลควำมลับของที่ปรึกษำอิสระ 

 
ตามที่ข้าพเจ้า __________________________________________ ซึ่งในหนังสือฉบับนี้เรียกว่า 

“ผู้ลงนามข้างท้าย” ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาอิสระของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีหน้าที่ประเมินโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าการ
ประเมินโครงการจะด าเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรม และตามมาตรฐานสูงสุดตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ของประเทศ และนโยบายและแนวทางของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ดังนี้ 

ในขณะที่การแต่งตั้งผู้ลงนามข้างท้ายเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จะกระท าบนพ้ืนฐานของความรู้ความสามารถของบุคคล ไม่ใช่ในฐานะทนายหรือ
ผู้แทนของอ าเภอ จังหวัด ชุมชน หรือองค์การใด หรือเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว 

ในขณะที่การแต่งตั้งผู้ลงนามข้างท้ายเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จะทบทวนพิจารณาโครงการวิจัยโดยอิสระท้ังประเด็นวิชาการและ/ หรือจริยธรรม
ของโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ และตัดสินพร้อมให้ค าแนะน าอย่างซื่อตรงให้ดีที่สุดตามคุณค่าของ
โครงการวิจัยที่ยื่นเสนอพิจารณา 

ในขณะที่การแต่งตั้งผู้ลงนามข้างท้ายเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จะทบทวนพิจารณาโครงการวิจัยอย่างมีมาตรฐานจริยธรรมสูงสุดเพ่ือสร้างคุณค่า
กับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นของชุมชนในการปกป้องสิทธิและความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัคร 

ผู้ลงนามข้างท้ายในฐานะที่ปรึกษาของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ ได้รับการคาดหวังว่ามีมาตรฐานสูงเช่นเดียวกันในความประพฤติอย่างมีจริยธรรมในการปฏิบัติงานที่
ได้รับมอบหมาย 

ข้อตกลงนี้จึงมุ่งเน้นว่าข้อมูลข่าวสารใดที่เป็นความลับ หรือมีเจ้าของ ที่มอบให้กับผู้ลงนามข้างท้ายในการ
ท าหน้าที่กรรมการ ข้อมูลข่าวสารใดที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่มีลักษณะเป็นความลับ มีเจ้าของ หรือที่ได้เปรียบต้อง
ได้รับการบ่งบอกตามนั้น 

ด้วยเหตุนี้ ผู้ลงนามข้างท้ายตกลงข้อมูลข่าวสารที่ถือว่าเป็นความลับ หรือความลับทางการค้าเพ่ือความ
ไว้วางใจและเชื่อมั่น และตกลงว่าจะใช้ข้อมูลข่าวสารเพ่ือการพิจารณาเท่านั้น จะไม่น าไปใช้เพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืน 
หรือท าการเปิดเผยต่อบุคคลที่สาม ไม่ท าซ้ าหรือเก็บข้อมูลข่าวสารที่รับไว้ส าหรับทบทวนพิจารณา  โดยข้อมูล
ข่าวสารทุกเรื่อง (รวมถึงส าเนา/บันทึก) เป็นสมบัติของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค์ แต่เพียงผู้เดียว 
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ในการให้ข้อตกลงนี้สมบูรณ์ ผู้ลงนามข้างท้ายตกลงที่จะไม่เปิดเผยหรือใช้ข้อมูลข่าวสารอันเป็นความลับ
ของบุคคลที่สามไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม นอกจากนี้  ผู้ลงนามข้างท้ายยืนยันว่าการท าข้อตกลงนี้ เป็นไป
ตามนโยบายและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตามสัญญาที่มหาวิทยาลัยอาจท าไว้กับบุคคลที่สาม 
กำรขัดแย้งด้ำนผลประโยชน์ 

เป็นที่ทราบว่ามีแนวโน้มเกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์อยู่เสมอ แต่เชื่อได้ว่าคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และประธานคณะกรรมการฯ จะจดัการประเด็นการขัดแย้งเพ่ือเกิด
ผลลัพธ์ท้ายสุดคือการปกป้องอาสาสมัคร 

เป็นนโยบายของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ที่ว่าไม่ให้ที่
ปรึกษาเข้าร่วมการทบทวนพิจารณา ให้ข้อคิดเห็น หรือตัดสินอนุมัติการด าเนินการใด ๆ ที่ที่ปรึกษาผู้นั้นมีการ
ขัดแย้งด้านผลประโยชน์ เว้นแต่จะให้เพียงข้อมูลที่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ร้องขอ 

ผู้ลงนามข้างท้ายจะเปิดเผยต่อประธานคณะกรรมการฯ ทันทีถึงการขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งที่มี
แนวโน้มอาจเกิดขึ้นหรือที่มีจริงของผู้ลงนามข้างท้ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยใด ๆ ที่เสนอคณะกรรมการ
พิจารณา 

ถ้าผู้ยื่นเสนอโครงการเชื่อว่า ที่ปรึกษาอาจมีการขัดแย้งด้านผลประโยชน์ ผู้วิจัยสามารถขอให้เว้นที่ปรึกษา
ท่านนั้นจากการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัยได้ 

ค าร้องต้องเป็นลายลักษณ์อักษรและส่งไปที่ประธานคณะกรรมการฯ โดยต้องแนบหลักฐานเพ่ือยืนยัน
ข้ออ้างที่ว่ามีการขัดแย้งด้านผลประโยชน์กับกรรมการที่ระบุ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์อาจสอบข้อเท็จจริงในข้อร้องเรียนดังกล่าว 

หากที่ปรึกษามีการขัดแย้งด้านผลประโยชน์ ที่ปรึกษาต้องแจ้งประธานคณะกรรมการฯ และไม่ยุ่งเกี่ยวกับ
การทบทวนพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ หรือการอนุมัติ 
เว้นเสียแต่จะให้ข้อคิดเห็นตามที่ประธานร้องขอ 
ตัวอย่างการขัดแย้งด้านผลประโยชน์ ได้แก่ 

• ที่ปรึกษามีโครงการวิจัยที่อาจแข่งขันกัน 

• การมีช่องทางการขอรับทุนหรือข้อมูลข่าวสารทางปัญญาอาจท าให้การแข่งขันไม่เป็นธรรม 

• ที่ปรึกษาที่มีอคติส่วนตัวอาจส่งผลให้การตัดสินไม่เป็นธรรม 
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ข้อตกลงด้ำนกำรรักษำควำมลับและกำรขัดแย้งด้ำนผลประโยชน์ 
โปรดเซ็นลงนามและลงวันที่ ในข้อตกลงฉบับนี้หากผู้ลงนามข้างท้ายยอมรับข้อก าหนดและเงื่อนไขตาม

แสดงไว้ข้างต้น หนังสือต้นฉบับ (ท่ีเซ็นลงนามและลงวันที่) จะเก็บรักษาไว้ในความดูแลของคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ฉบับส าเนาจะมอบให้ท่านไว้เป็นหลักฐาน 
 

ระหว่างการปฏิบัติงานของข้าพเจ้าในฐานะที่ปรึกษาของคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ข้าพเจ้าอาจได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับและเอกสารทั้งหลาย (ซึ่งต่อไปจะ
เรียกว่า “ข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับ”) ตกลงที่จะใช้มาตรการที่เหมาะสมในการปกป้องข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ความลับ ตามกฎหมาย รวมถึงพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540 ที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ที่เป็นความลับต่อบุคคลใด ไม่ใช้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับนอกวัตถุประสงค์ตามหน้าที่ที่ได้รับในฐานะกรรมการ 
และโดยเฉพาะในลักษณะที่จะส่งให้เกิดผลประโยชน์ของข้าพเจ้าเองหรือบุคคลที่สาม และจะคืนข้อมูลข่าวสารที่
เป็นความลับ (รวมทั้งรายงานการประชุม หรือบันทึกที่จัดท าในขณะท าหน้าที่กรรมการ) ต่อประธานหลังสิ้นสุดการ
วาระการด ารงต าแหน่ง 
 
เมื่อใดที่ข้าพเจ้ามีการขัดแย้งด้านผลประโยชน์ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้ประธานคณะกรรมการฯ ทราบทันท ี
 
ข้าพเจ้า __________________________________________  ได้อ่านและยอมรับข้อก าหนดและเงื่อนไข
ข้างต้นที่ระบุไว้ในหนังสือฉบับนี้ 
 
 
 

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

ผู้ลงนามข้างท้าย 
วันที่........./..................../............ 

 

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

ประธาน/รองประธานคณะกรรมการฯ 

วันที่........./..................../............ 
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AF 02-06/2.0 
 
 
 

แบบรำยงำนควำมเห็นของที่ปรึกษำอิสระ 
ชื่อโครงกำรวิจัย 
(ภำษำไทย) 

 
 

ชื่อโครงกำรวิจัย 
(ภำษำอังกฤษ) 

 
 

Protocol Code:  
ข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(โปรดใช้หน้าเพิ่มเติมหากพื้นที่ไม่เพียงพอ) 

หมำยเหตุ กรุณาจัดส่งเอกสารทั้งหมดคืนคณะกรรมการจรยิธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 
ลงชื่อ................................................................... 

(..................................................................) 
ลงวันที่................................................................... 

.
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บทที่ 7 

กำรบริหำรจัดกำรและกำรพิจำรณำโครงกำรวิจัยท่ียื่นขอรับกำรพิจำรณำจริยธรรม 
(Management of Protocol Submission and Protocols Review) 

 
 

ใบสรุปกำรสร้ำงวิธีด ำเนินกำรมำตรฐำน 

ฉบับท่ี (Version) 2.0 
พ.ศ. 2564 

หมำยเลขเอกสำร NSRU-HEC 07 

วันที่ประกำศใช้       สิงหำคม พ.ศ. 2564 

ผู้เสนอ  
 
 

             (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อรสำ  เตติวัฒน์) 
ต ำแหน่ง     ประธำนคณะอนุกรรมกำรจัดท ำวิธีด ำเนินกำรมำตรฐำน 
วันที่เสนอ                             สิงหำคม 2564 

ผู้อนุมัติ  
 
 

            (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ไชยรัตน์  ปรำณี) 

ต ำแหน่ง            อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค ์
วันที่อนุมัติ                             สิงหำคม 2564 
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7.1 วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเป็นแนวทางให้เลขานุการคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ส านักงานฯ จัดการกับโครงการวิจัยและเอกสาร
ที่เก่ียวข้องที่ส่งเข้ามาให้คณะกรรมการฯ พิจารณา 

 
7.2 ขอบเขต 

วิธีด าเนินการมาตรฐานครอบคลุมการบริหารจัดการโครงการวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
1) โครงการวิจัยเพื่อขอพิจารณารับรองครั้งแรก (Submission for initial review) 
2) โครงการวิจัยที่ส่งเข้ามาพิจารณาภายหลังจากแก้ไขตามเสนอแนะของกรรมการฯ  (Submission of 

protocols after corrections) 
3) โครงการวิจัยที่ปรับแก้ใหม่หมดแล้วส่งกลับเข้ามารับการพิจารณารอบใหม่ (Resubmitted protocol) 
4) การยื่นเอกสารส่วนแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัย (Protocol amendment) 
5) การยื่นรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย (Progress report review) 
6) การยื่นเอกสารแจ้งปิดโครงการวิจัย (Final report) 
7) กา รยื่ น เ อกส า ร เ กี่ ย ว กั บก า ร ไม่ ปฏิ บั ติ ต า ม  เ บี่ ย ง เ บน  ห รื อ  ฝ่ า ฝื น โ ค ร งก า ร วิ จั ย  (Non-

Compliance/Deviation/Violation protocols) 
8) การยื่นเอกสารยุติโครงการวิจัยก่อนก าหนด (Study termination of protocol) 
9) การยื่นรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ของโครงการวิจัย (Serious Adverse Event (SAE) Reports) 

 
7.3 ควำมรับผิดชอบ 

เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ มีหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร รับ บันทึก แจกจ่าย โครงการวิจัย และ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ประธานคณะกรรมการฯ หรือ รองประธานคณะกรรมการฯ หรือ เลขานุการฯ มีหน้าที่
ก าหนดกรรมการฯ ที่ท าหน้าที่ทบทวนโครงการวิจัย แล้วน าเข้าพิจารณาหรือรับทราบในที่ประชุม
คณะกรรมการฯ แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้วิจัยภายหลังการประชุมโดย ประธานคณะกรรมการฯ เป็นผู้ลงนาม
ในบันทึก 
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7.4 แผนภูมิขั้นตอน กำรด ำเนินกำร และผู้รับผิดชอบ 

7.4.1 โครงกำรวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์  ภำยใต้กำรด ำเนินงำนของบุคลำกรและนักศึกษำสังกัด
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ และ นักวิจัยและนักศึกษำจำกหน่วยงำนภำยนอกมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครสวรรค์ที่พิจำรณำแบบยกเว้น (Exemption review) และแบบเร่งรัด (Expedite review) 

 
ขั้นตอน กำรด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

1 ตรวจสอบโครงการวิจัย/ เอกสารที่เก่ียวข้องที่นักวิจัยส่งเข้า
ระบบการจัดการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ 
 

เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ 

2 ตรวจสอบความครบถ้วนและความถูกต้องของเอกสาร 

• กรณีไม่ครบถ้วนและไม่ถูกต้อง ให้ผู้วิจัยน ากลับไป
แก้ไข/เพ่ิมเติม และน าส่งในระบบการจัดการฯ อีกครั้ง 

• กรณีครบถ้วนและถูกต้อง เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ ตอบรับ
โครงการวิจัย โดยระบบการจัดการฯ จะบันทึกวันที่รับ 
หมายเลขโครงการวิจัยอัตโนมัติ 
 

เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ 
ผู้วิจัย 

3 คัดแยกประเภทโครงการวิจัย ประธานคณะกรรมการฯ หรือ รอง
ประธานคณะกรรมการฯ หรือ 
เลขานุการฯ 
และเจ้าหน้าที่ส านักงานฯ 
 

4 มอบหมาย Primary reviewer จ านวน 3 คน/โครงการวิจัย 
เป็นผู้ทบทวนโครงการ 
 

ประธานฯ หรือ รองประธานฯ หรือ 
เลขานุการฯ 

5 ส่งเอกสารโครงการวิจัยและเอกสารประกอบ 
ให้ Primary reviewers ผู้ทบทวน ภายใน 5 วันท าการ 
หลังจากได้รับโครงการวิจัย 

เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ 
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ขั้นตอน กำรด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 
 

6 Primary reviewer ส่งผลการพิจารณามายัง 
ส านักงานคณะกรรมการฯ ภายใน 10 วันท าการ หลังจากได้รับ
โครงการวิจัย 
 

Primary reviewer 

7 สรุปผลการพิจารณา ก่อนวันประชุม 3 วันท าการ 
 

เลขานุการฯ 

8 แจ้งผลการพิจารณาต่อผู้วิจัย 

• กรณีผลการพิจารณามีมติรับรอง ให้ เจ้ าหน้าที่
ส านักงานฯ ออกเอกสารรับรอง (COA) แจ้งผลการพิจารณาไป
ยังผู้วิจัยหลัก 

• กรณีมีข้อแก้ไข จะส่งให้ผู้วิจัยแก้ไข ภายใน 10 วันท า
การ นับตั้งแต่วันที่ลงนามในเอกสารขอให้แก้ไข 
 

เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ 

9 รายงานผลการพิจารณาโครงการวิจัย 
ในที่ประชุมคณะกรรมการฯ 

เลขานุการฯ 

7.4.2 โครงกำรวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ ภำยใต้กำรด ำเนินงำนของบุคลำกรและนักศึกษำสังกัด
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ที่พิจำรณำแบบกรรมกำรเต็มชุด (Full board review) 

ขั้นตอน กำรด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 
1 ตรวจสอบโครงการวิจัย/ เอกสารที่เก่ียวข้องที่นักวิจัยส่งเข้า

ระบบการจัดการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ 
 

เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ 
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ขั้นตอน กำรด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 
2 ตรวจสอบความครบถ้วนและความถูกต้องของเอกสาร 

• กรณีไม่ครบถ้วนและไม่ถูกต้อง ให้ผู้วิจัยน ากลับไป
แก้ไข/เพ่ิมเติม และน าส่งในระบบการจัดการฯ อีกครั้ง 

• กรณีครบถ้วนและถูกต้อง เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ ตอบรับ
โครงการวิจัย โดยระบบการจัดการฯ จะบันทึกวันที่รับ 
หมายเลขโครงการวิจัยอัตโนมัติ 
 

เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ 
ผู้วิจัย 

3 จัดท าหนังสือน าส่งโครงการวิจัยและมอบให้ผู้วิจัย 
 

เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ 

4 ผู้วิจัยน าโครงการวิจัย พร้อมหนังสือน าส่งโครงการวิจัย ส่งไป
ยังส านักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
เครือข่าย มหาวิทยาลัยนเรศวร เพ่ือพิจารณาโครงการฯ ต่อไป 
 

ผู้วิจัย 

7.5 หลักกำรปฏิบัติ 

7.5.1 กำรเตรียมเอกสำรส ำหรับกำรยื่นขอรับกำรพิจำรณำจริยธรรม 

7.5.1.1 ผู้วิจัยศึกษำรำยละเอียดประเภทของโครงกำรวิจัย แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 
(1) โครงการวิจัยแบบยกเว้นพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Exemption review) ดูใน

แบบฟอร์มเกณฑ์ประเมินการทบทวนโครงการวิจัยแบบยกเว้นพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (AF 01-07) 
(2) โครงการวิจัยแบบแบบเร่งรัด (Expedited review) ดูในแบบฟอร์มเกณฑ์ประเมินการทบทวน

โครงการวิจัยแบบแบบเร่งรัด (AF 02-07) 
(3) โครงการวิจัยแบบกรรมการเต็มชุด (Full Board Review) ดูในแบบฟอร์มเกณฑ์ประเมินการ

ทบทวนโครงการวิจัยแบบกรรมการเต็มชุด (AF 03-07) 
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7.5.1.2 ผู้วิจัยเตรียมเอกสำรตำมประเภทของโครงกำรวิจัย แบ่งได้ 2 ประเภท ดังนี้ 
(1) โครงกำรวิจัยแบบยกเว้นพิจำรณำจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ (Exemption review) 

 
ล ำดับ รหัสเอกสำร รำยกำรเอกสำร 

1 AF 05-07 แบบตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารในการยื่นขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
2 AF 06-07 - บันทึกข้อความขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

(ส าหรับบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์) 
หรือ 
- บันทึกข้อความขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
(ส าหรับบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์) 

3 AF 07-07 แบบยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรม (Submission Form for Ethical Review) 
4 AF 08-07 แบบประเมินโครงการวิจัยด้วยตนเอง (Self-Assessment Form for PI) 
5 AF 09-07 การขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest and Funding Form) 
6 AF 13-07 สรุปโครงการวิจัย (Protocol synopsis) 
7 ไม่มี โครงการวิจัยฉบับเต็ม (Full protocol) 
8 ไม่มี ประวัติผู้วิจัยหลักและผู้ร่วมวิจัย (Principal investigator’s CV) 
9 ไม่มี หลักฐานการผ่านการฝึกอบรมผู้วิจัยหลักและผู้ร่วมวิจัย 

เช่น Human subject protection, GCP training certificate (clinical trial only) 
10 ไม่มี รายละเอียดเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย (Questionnaire/scale/interview form/CRF) 
11 ไม่มี งบประมาณท่ีได้รับ โดยย่อ (Budget) 
12 ไม่มี เอกสารการสอบผ่านเค้าโครง/โครงร่างการวิจัย (ส าหรับนักศึกษา) 

(Approval document from thesis committee/advisor) 
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2) โครงกำรวิจัยแบบแบบเร่งรัด (Expedited review) และโครงกำรวิจัยแบบกรรมกำรเต็มชุด 
(Full Board Review) 
 
ล ำดับ รหัสเอกสำร รำยกำรเอกสำร 

1 AF 05-07 แบบตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารในการยื่นขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
2 AF 06-07 - บันทึกข้อความขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

(ส าหรับบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์) 
หรือ 

- บันทึกข้อความขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
(ส าหรับบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์) 

3 AF 07-07 แบบยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรม (Submission Form for Ethical Review) 
4 AF 08-07 แบบประเมินโครงการวิจัยด้วยตนเอง (Self-Assessment Form for PI) 
5 AF 09-07 การขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest and Funding Form) 
6 AF 10-07 - ข้อมูลค าอธิบายส าหรับอาสาสมัครของโครงการวิจัย 

   (ส าหรับอาสาสมัครเด็กอายุ 7-12 ปี) 
หรือ 
- ข้อมูลค าอธิบายส าหรับอาสาสมัครของโครงการ กลุ่มท่ัวไป 
   (ส าหรับอายุ 13-19 ปี และ 20 ปีขึ้นไป) 

7 AF 11-07 - หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย 
   (ส าหรับอาสาสมัครเด็กอายุ 7-12 ปี) 
หรือ 
- หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัยกลุ่มทั่วไป 
   (ส าหรับอายุ 13-19 ปี และ 20 ปีขึ้นไป) 

8 AF 12-07 หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย 
(ส าหรับผู้แทนโดยชอบธรรม-ผู้ปกครอง) 

9 AF 13-07 สรุปโครงการวิจัย (Protocol synopsis) 
10 ไม่มี โครงการวิจัยฉบับเต็ม (Full protocol) 
11 ไม่มี ประวัติผู้วิจัยหลักและผู้ร่วมวิจัย (Principal investigator’s CV) 
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ล ำดับ รหัสเอกสำร รำยกำรเอกสำร 
12 ไม่มี หลักฐานการผ่านการฝึกอบรมผู้วิจัยหลักและผู้ร่วมวิจัย 

เช่น Human subject protection, GCP training certificate (clinical trial only) 
13 ไม่มี รายละเอียดเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย (Questionnaire/scale/interview form/CRF) 
14 ไม่มี งบประมาณท่ีได้รับ โดยย่อ (Budget) 
15 ไม่มี เอกสารการสอบผ่านเค้าโครง/โครงร่างการวิจัย (ส าหรับนักศึกษา) 

(Approval document from thesis committee/advisor) 
หมำยเหตุ 
1) โครงการวิจัยแบบยกเว้นพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Exemption review) อาจจะมีบาง

กรณี ที่ต้องแนบข้อมูลค าอธิบายและหนังสือแสดงความยินยอมส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย ( Information 
sheet and/or consent form : AF 10-07/ AF 11-07/ AF 12-07) ด้วย ทั้งนี้ ตามท่ีคณะกรรมการฯ เห็นสมควร 

2) ให้ผู้วิจัยใส่เลขหน้า และ Version 1.0 Date.... (วันที่ท าเอกสาร) ในเอกสารที่แนบทุกฉบับ 
3) ให้ผู้วิจัยยื่นเอกสารประกอบการพิจารณาทั้งหมดในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (electronic 

file) โดยยื่นในระบบการจัดการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 

7.5.2 ขั้นตอนกำรยื่นโครงกำรวิจัย 
7.5.2.1 กรณีที่ 1 โครงกำรวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ ภำยใต้กำรด ำเนินงำนของบุคลำกรและ

นักศึกษำสังกัดมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ และ นักวิจัยและนักศึกษำจำกหน่วยงำนภำยนอกมหำวิทยำลัย
รำชภัฏนครสวรรค์ที่พิจำรณำแบบยกเว้น (Exemption review) และแบบเร่งรัด (Expedite review) 

การยื่นโครงการวิจัย แบ่งเป็น 9 รูปแบบ คือ 
 

(1) กำรยื่นโครงกำรวิจัยเพื่อขอพิจำรณำรับรองครั้งแรก 
ผู้วิจัยเตรียมเอกสารส าหรับการยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมตามประเภทของโครงการวิจัย ดู

ข้อ 7.5.1 โดยยื่นในระบบการจัดการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพ่ือตรวจสอบความ
ครบถ้วนและความถูกต้องของเอกสาร 
 

(2) กำรยื่นเอกสำรชี้แจงแก้ไข ตำมมติของคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏนครสวรรค์  
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ให้ผู้วิจัยจัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ และยื่นเอกสารในระบบการจัดการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ดูบทที่ 9 การพิจารณาโครงการวิจัยที่ส่งกลับเข้ามาภายหลังการปรับปรุงแก้ไข 
(NSRU-HEC 09) 

2.1) กรณีที่ 1 มติของคณะกรรมกำรฯ ปรับปรุงแก้ไขเพื่อรับรอง 
1) บันทึกข้อความขอชี้แจง แก้ไข ตามมติของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยไม่ต้องผ่านคณบดี ให้หัวหน้าโครงการลงนาม และต้องให้อาจารย์ที่ปรึกษาลง
นามด้วย 

2) เอกสารฉบับแก้ไข 
2.2) กรณีที่ 2 มติของคณะกรรมกำรฯ ปรับปรุงแก้ไขและน ำเข้ำพิจำรณำใหม่ 

1) บันทึกข้อความขอเสนอโครงการวิจัยที่ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือขอน าเข้าพิจารณารับรองใหม่ 
2) แบบฟอร์มสรุปการชี้แจง แก้ไข เพ่ิมเติมตามมติของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน

มนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
3) ให้เปลี่ยนแบบฟอร์มการขอรับรองจาก AF 07-07 (แบบยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรม)  

เป็น AF 01-09 (แบบฟอร์มการส่งส าหรับการตรวจสอบจริยธรรม ส าหรับโครงการวิจัยที่ส่งกลับเข้ามาใหม่) 
4) อ่ืน ๆ เหมือนการขอการพิจารณารับรองครั้งแรก 

(3) กำรยื่นเอกสำรแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมโครงกำรวิจัยหลังจำกโครงกำรวิจัยได้รับกำรรับรอง
แล้ว (Protocol amendment) 

ให้ผู้วิจัยจัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ และยื่นเอกสารในระบบการจัดการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ดูบทที่ 10 การพิจารณาส่วนแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการวิจัย (NSRU-HEC 10) 

1) บันทึกข้อความในการยื่นปรับแก้ไขจริยธรรมการวิจัย โดยผู้วิจัยหลักเป็นผู้เซ็นในใบบันทึก
ข้อความ 

2) แบบรายงานการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัย (AF 01-10) 
3) ตารางสรุปการเปลี่ยนแปลง (AF 02-10) ให้ผู้วิจัยเปรียบเทียบการแก้ไขโดยมี (รายละเอียด

เอกสารฉบับเดิม, เอกสารฉบับใหม่ และเหตุผล) 
4) เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปรับแก้ไข เปลี่ยนแปลง และเพ่ิมเติม 

 
(4) กำรยื่นรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรวิจัย (Progress report review) 

ให้ผู้วิจัยจัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ และยื่นเอกสารในระบบการจัดการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ดูบทที่ 11 การพิจารณารายงานความก้าวหน้าของการวิจัย (NSRU-HEC 11) 
(4.1) กรณีที่ 1 ส่งรำยงำนควำมก้ำวหน้ำให้ผู้ วิจัยส่งรำยงำนตำมที่ก ำหนดโดยคณะ

กรรมกำรฯ 
1) บันทึกข้อความในการยื่นขอส่งรายงานความก้าวหน้าโดยมีลายเซ็นของผู้วิจัยหลัก 
2) แบบรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย (Progress Report Submission Form) (AF 

01-13) 
(4.2) กรณีที่ 2 รำยงำนควำมก้ำวหน้ำพร้อมขอต่ออำยุโครงกำรวิจัย 

1. บันทึกข้อความในการยื่นขอส่งรายงานความก้าวหน้าโดยมีลายเซ็นของผู้วิจัยหลัก 
2. แบบรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย (Progress Report Submission Form) 

(AF 01-13) 
3. ส าเนาใบรับรอง 

 

(5) กำรยื่นเอกสำรแจ้งปิดโครงกำรวิจัย 
ให้ผู้วิจัยจัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ และยื่นเอกสารในระบบการจัดการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ดูบทที่ 12 การพิจารณารายงานสรุปผลการวิจัย (NSRU-HEC 12) 
1) บันทึกข้อความในการยื่นจริยธรรมการวิจัยโดยมีลายเซ็นของผู้วิจัยหลัก 
2) แบบรายงานผลสรุปการวิจัย (Study Report Form (Final Report)) (AF 01-12) 
3) Executive Summary หรือ บทคัดย่อ 

 
(6) กำรยื่นเอกสำรเกี่ยวกับกำรไม่ปฏิบัติตำม เบี่ยงเบน หรือ ฝ่ำฝืนโครงกำรวิจัย 

เมื่อมีข้อมูลที่ระบุว่ามีการไม่ปฏิบัติตาม เบี่ยงเบน หรือฝ่าฝืนโครงการวิจัย ต้องรายงานแจ้ง
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  และยื่นเอกสารในระบบการจัดการ
จริยธรรมวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ดูบทที่ 12 การด าเนินการที่ไม่ปฏิบัติตาม เบี่ยงเบน หรือ 
ฝ่าฝืนโครงการวิจัย (NSRU-HEC 13) 

1) บันทึกข้อความในการยื่นจริยธรรมการวิจัยโดยมีลายเซ็นของผู้วิจัยหลัก 
2) แบบบันทึกรายการไม่ปฏิบัติตามโครงการวิจัย (AF 01-13) 
3) เอกสารที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียด) 

(7) กำรยื่นเอกสำรยุติโครงกำรวิจัยก่อนก ำหนด 
ให้ผู้วิจัยจัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ และยื่นเอกสารในระบบการจัดการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ 



 

คณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ดูบทที่ 15 การพิจารณารายงานการยุติโครงการวิจัยก่อนก าหนด (NSRU-HEC 
15) 

1) แบบฟอร์มรายงานเพ่ือยุติโครงการวิจัยก่อนก าหนด (AF 01-15) 
2) เอกสารที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียด) 

 
(8) กำรยื่นรำยงำนเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์ของโครงกำรวิจัย 

ให้ผู้วิจัยจัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ และยื่นเอกสารในระบบการจัดการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ดูบทที่ 16 การพิจารณารายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง (NSRU-HEC 
16) 

1) บันทึกข้อความในการยื่นจริยธรรมการวิจัยโดยมีลายเซ็นของผู้วิจัยหลัก 
2) เอกสารประกอบการพิจารณาท้ังหมดในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (electronic file) 

 
7.5.2.2 กรณีที่ 2 โครงกำรวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ ภำยใต้กำรด ำเนินงำนของบุคลำกรและ

นักศึกษำสังกัดมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ที่พิจำรณำแบบกรรมกำรเต็มชุด (Full board review) 
การยื่นโครงการวิจัย แบ่งเป็น 8 รูปแบบ คือ 

 
(1) กำรยื่นโครงกำรวิจัยเพื่อขอพิจำรณำรับรองครั้งแรก 

ผู้วิจัยเตรียมเอกสารส าหรับการยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมตามประเภทของโครงการวิจัย ดู
ข้อ 7.5.1 โดยยื่นในระบบการจัดการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพ่ือตรวจสอบความ
ครบถ้วนและความถูกต้องของเอกสาร 
 

(2) กำรยื่นเอกสำรชี้แจงแก้ไข ตำมมติของคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์เครือข่ำย 
มหำวิทยำลยันเรศวร 

ให้ผู้วิจัยจัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ และยื่นเอกสารในระบบออนไลน์ ตามประกาศของ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่าย มหาวิทยาลัยนเรศวร 

(2.1) กรณีที่ 1 มติของคณะกรรมกำรฯ ปรับปรุงแก้ไขเพื่อรับรอง 
1) บันทึกข้อความขอชี้แจง แก้ไข ตามมติของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

เครือข่าย มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยไม่ต้องผ่านผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
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นครสวรรค์ ให้หัวหน้าโครงการลงนาม ส าหรับกรณีหัวหน้าโครงการเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต้องให้
อาจารย์ที่ปรึกษาลงนาม 

2) เอกสารฉบับแก้ไข 
(2.2) กรณีที่ 2 มติของคณะกรรมกำรฯ ปรับปรุงแก้ไขและน ำเข้ำพิจำรณำใหม่ 

1) บันทึกข้อความขอเสนอโครงการวิจัยที่ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือขอน าเข้าพิจารณารับรองใหม่ 
2) แบบฟอร์มสรุปการชี้แจง แก้ไข เพ่ิมเติมตามมติคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน

มนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
3) ให้เปลี่ยนแบบฟอร์มการขอรับรองจาก AF 07-07 (แบบยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรม)  

เป็น AF 01-09 (แบบฟอร์มการส่งส าหรับการตรวจสอบจริยธรรม ส าหรับโครงการวิจัยที่ส่งกลับเข้ามาใหม่) 
4) อ่ืน ๆ เหมือนการขอการพิจารณารับรองครั้งแรก 

 
(3) กำรยื่นเอกสำรแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมโครงกำรวิจัยหลังจำกโครงกำรวิจัยได้รับกำรรับรอง

แล้ว (Protocol amendment) 
ให้ผู้วิจัยจัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ และยื่นเอกสารในระบบออนไลน์ ตามประกาศของ

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่าย มหาวิทยาลัยนเรศวร 
1) บันทึกข้อความในการยื่นปรับแก้ไขจริยธรรมการวิจัย โดยผู้วิจัยหลักเป็นผู้เซ็นในใบบันทึก

ข้อความ 
2) แบบรายงานการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัย (AF 01-10) 
3) ตารางสรุปการเปลี่ยนแปลง (AF 02-10) ให้ผู้วิจัยเปรียบเทียบการแก้ไขโดยมี (รายละเอียด

เอกสารฉบับเดิม, เอกสารฉบับใหม่ และเหตุผล) 
4) เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปรับแก้ไข เปลี่ยนแปลง และเพ่ิมเติม 

 
(4) กำรยื่นรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรวิจัย (Progress report review) 

ให้ผู้วิจัยจัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ และยื่นเอกสารในระบบออนไลน์ ตามประกาศของ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่าย มหาวิทยาลัยนเรศวร 

(4.1) กรณีที่ 1 ส่งรำยงำนควำมก้ำวหน้ำให้ผู้ วิจัยส่งรำยงำนตำมที่ก ำหนดโดยคณะ
กรรมกำรฯ 

1) บันทึกข้อความในการยื่นขอส่งรายงานความก้าวหน้าโดยมีลายเซ็นของผู้วิจัยหลัก 
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2) แบบรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย (Progress Report Submission Form) (AF 
01-13) 

(4.2) กรณีที่ 2 รำยงำนควำมก้ำวหน้ำพร้อมขอต่ออำยุโครงกำรวิจัย 
1) บันทึกข้อความในการยื่นขอส่งรายงานความก้าวหน้าโดยมีลายเซ็นของผู้วิจัยหลัก 
2) แบบรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย (Progress Report Submission Form) (AF 

01-13) 
3) ส าเนาใบรับรอง 

 
(5) กำรยื่นเอกสำรแจ้งปิดโครงกำรวิจัย 

ให้ผู้วิจัยจัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ และยื่นเอกสารในระบบออนไลน์ ตามประกาศของ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่าย มหาวิทยาลัยนเรศวร 

1) บันทึกข้อความในการยื่นจริยธรรมการวิจัยโดยมีลายเซ็นของผู้วิจัยหลัก 
2) แบบรายงานผลสรุปการวิจัย (Study Report Form (Final Report)) (AF 01-12) 
3) Executive Summary หรือ บทคัดย่อ 

 
(6) กำรยื่นเอกสำรเกี่ยวกับกำรไม่ปฏิบัติตำม เบี่ยงเบน หรือ ฝ่ำฝืนโครงกำรวิจัย 

เมื่อมีข้อมูลที่ระบุว่ามีการไม่ปฏิบัติตาม เบี่ยงเบน หรือฝ่าฝืนโครงการวิจัย ผู้วิจัยต้องรายงานแจ้ง
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และด าเนินการประสานไปยังส านักงาน
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่าย มหาวิทยาลัยนเรศวร ดูบทที่ 13 การด าเนินการที่ไม่ปฏิบัติ
ตาม เบี่ยงเบน หรือ ฝ่าฝืนโครงการวิจัย (NSRU-HEC 13) ให้ผู้วิจัยจัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ และยื่นเอกสารใน
ระบบการจัดการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

1) บันทึกข้อความในการยื่นจริยธรรมการวิจัยโดยมีลายเซ็นของผู้วิจัยหลัก 
2) แบบบันทึกรายการไม่ปฏิบัติตามโครงการวิจัย (AF 01-13) 
3) เอกสารที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียด) 
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(7) กำรยื่นเอกสำรยุติโครงกำรวิจัยก่อนก ำหนด 
ให้ผู้วิจัยจัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ และยื่นเอกสารในระบบออนไลน์ ตามประกาศของ

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่าย มหาวิทยาลัยนเรศวร 
1) แบบฟอร์มรายงานเพ่ือยุติโครงการวิจัยก่อนก าหนด (AF 01-15) 
2) เอกสารที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียด) 

 
(8) กำรยื่นรำยงำนเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์ของโครงกำรวิจัย 

ให้ผู้วิจัยจัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ และยื่นเอกสารในระบบออนไลน์ ตามประกาศของ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่าย มหาวิทยาลัยนเรศวร 

1) บันทึกข้อความในการยื่นจริยธรรมการวิจัยโดยมีลายเซ็นของผู้วิจัยหลัก 
2) เอกสารประกอบการพิจารณาท้ังหมดในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (electronic file) 

 

7.5.3 ขั้นตอนกำรรับโครงกำรวิจัย 

7.5.3.1 กรณีที่ 1 โครงกำรวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ ภำยใต้กำรด ำเนินงำนของบุคลำกรและ
นักศึกษำสังกัดมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ และ นักวิจัยและนักศึกษำจำกหน่วยงำนภำยนอกมหำวิทยำลัย
รำชภัฏนครสวรรค์ที่พิจำรณำแบบยกเว้น (Exemption review) และแบบเร่งรัด (Expedite review) 

1) เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร 
1) กรณีไม่ครบถ้วนและไม่ถูกต้อง ให้ผู้วิจัยน ากลับไปแก้ไข/เพ่ิมเติม และน าส่งในระบบการ

จัดการฯ อีกครั้ง 
2) กรณีครบถ้วนและถูกต้อง ให้เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ ตอบรับโครงการวิจัย โดยระบบการ

จัดการฯ จะบันทึกวันที่รับ หมายเลขโครงการวิจัยอัตโนมัติ /เอกสารที่เกี่ยวข้อง (NSRU-HEC No.) โดยระบุเป็น 
“NSRU – YY – 000 /ปี พ.ศ.” โดยที่ YY แทนอักษรภาษาอังกฤษ 2 ตัว บ่งชี้ถึงประเภทของการพิจารณา
โครงการวิจัย และ 000 แทนตัวเลข 3 ตัว บ่งชี้ถึงล าดับโครงการวิจัย (ดู NSRU-HEC 01) 

2) เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ บันทึกวันที่รับโครงการวิจัย/เอกสารที่เกี่ยวข้อง หมายเลขโครงการวิจัย 
(NSRU-HEC No.) ในสมุดบันทึกการรับเอกสารและในระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ และเจ้าหน้าที่ส านักงานฯ 
เก็บเอกสารใส่ตู้ที่มีกุญแจล็อคในส านักงาน เพ่ือรอด าเนินการคัดแยกโครงการวิจัยต่อไป 

7.5.3.2 กรณีที่ 2 โครงกำรวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ ภำยใต้กำรด ำเนินงำนของบุคลำกรและ
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นักศึกษำสังกัดมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ที่พิจำรณำแบบกรรมกำรเต็มชุด (Full board review) 
 
1) เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ ตรวจสอบความครบถ้วนและความถูกต้องของเอกสาร 

(1) กรณีไม่ครบถ้วนและไม่ถูกต้อง ให้ผู้วิจัยน ากลับไปแก้ไข/เพ่ิมเติม และน าส่งในระบบการ
จัดการฯ อีกครั้ง 

(2) กรณีครบถ้วนและถูกต้อง ให้เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ ตอบรับโครงการวิจัย โดยระบบการ
จัดการฯ จะบันทึกวันที่รับ หมายเลขโครงการวิจัยอัตโนมัติ/เอกสารที่เกี่ยวข้อง (NSRU-HEC No.) โดยระบุเป็น 
“NREC – YY – 000 /ปี พ.ศ.” โดยที่ YY แทนอักษรภาษาอังกฤษ 2 ตัว บ่งชี้ถึงประเภทของการพิจารณา
โครงการวิจัย และ 000 แทนตัวเลข 3 ตัว บ่งชี้ถึงล าดับโครงการวิจัย (ดู NSRU-HEC 01) 

2) เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ จัดท าหนังสือน าส่งโครงการวิจัยมอบให้ผู้วิจัย และให้ผู้วิจัยน าส่งไปยัง
ส านักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่าย มหาวิทยาลัยนเรศวร เพ่ือพิจารณาโครงการฯ ต่อไป 

7.5.4 กำรคัดแยกประเภทโครงกำรวิจัย 

ประธานคณะกรรมการฯ หรือ รองประธานคณะกรรมการฯ หรือ เลขานุการฯ และเจ้าหน้าที่
ส านักงานฯ พิจารณาคัดแยกประเภทของโครงการวิจัยที่ได้รับหมายเลขโครงการวิจัยแล้ว โดยสามารถแบ่งได้เป็น 
3 ประเภท ได้แก่ 

1) โครงการวิจัยแบบยกเว้นพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Exemption) ดูในแบบฟอร์มเกณฑ์
ประเมินการทบทวนโครงการวิจัยแบบยกเว้นพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (AF 01-07) 

2) โครงการวิจัยแบบแบบเร่งรัด (Expedited review) ดูในแบบฟอร์มเกณฑ์ประเมินการทบทวน
โครงการวิจัยแบบแบบเร่งรัด (AF 02-07) 

3) โครงการวิจัยแบบกรรมการเต็มชุด (Full Board Review) ดูในแบบฟอร์มเกณฑ์ประเมินการ
ทบทวนโครงการวิจัยแบบกรรมการเต็มชุด (AF 03-07) 
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7.5.5 กำรคัดเลือกผู้พิจำรณำโครงกำรวิจัยและกำรพิจำรณำ 

โครงกำรวิจัยที่คณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ รับ
พิจำรณำ ได้แก่ โครงกำรวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ ภำยใต้กำรด ำเนินงำนของบุคลำกรและนักศึกษำสังกัด
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ และ นักวิจัยและนักศึกษำจำกหน่วยงำนภำยนอกมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครสวรรค์ที่พิจำรณำแบบยกเว้น (Exemption review) และแบบเร่งรัด (Expedite review) โดยมีขั้นตอน
การคัดเลือกผู้พิจารณาโครงการวิจัยและการพิจารณาโครงการวิจัย ดังนี้ 
 

7.5.5.1 กำรคัดเลือกผู้พิจำรณำโครงกำรวิจัย 
(1) เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ เสนอประธานคณะกรรมการฯ หรือ รองประธานคณะกรรมการฯ 

หรือ เลขานุการฯ เพ่ือก าหนดผู้พิจารณาโครงการวิจัย (Primary reviewer) จ านวน 3 คนต่อโครงการวิจัย โดยใช้
แบบตรวจสอบโครงการวิจัยและการมอบหมายผู้พิจารณาโครงการวิจัย (AF 04-07) 

(2) เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ ส่งโครงการวิจัยไปยังผู้พิจารณาโครงการวิจัย (Primary reviewer) 
ที่ได้รับการคัดเลือก โดยส่งผ่านระบบการจัดการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ภายใน 5 
วันท าการ หลังจากได้รับโครงการวิจัย ดูในบทที่ 8 แนวทางการทบทวนและประเมินโครงการวิจัย (NSRU-HEC 
08) 

7.5.5.2 กำรพิจำรณำโครงกำรวิจัย 
(1) ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้พิจารณาโครงการวิจัย (Primary reviewer) ตามข้อ 7.5.5.1 

ด าเนินการพิจารณาให้ความเห็นชอบเชิงจริยธรรมต่อโครงการวิจัย เพ่ือปกป้องสิทธิ และสวัสดิภาพของผู้เข้าร่วม
โครงการวิจัยจากภยันตรายอันเนื่องมาจากการวิจัย  โดยพิจารณาตามเกณฑ์การพิจารณาโครงการวิจัยของ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (AF 01-08) และส่งผลการพิจารณา
โครงการวิจัยผ่านระบบการจัดการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ภายใน 10 วันท าการ 
หลังจากได้รับโครงการวิจัย ดูในบทที่ 8 แนวทางการทบทวนและประเมินโครงการวิจัย (NSRU-HEC 08) 

(2) เลขานุการคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ส านักงานฯ สรุปผลการพิจารณา และเตรียม
ข้อมูลโครงการวิจัยที่เข้าประชุมในรอบนั้น โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จ ก่อนวันประชุม 3 วันท าการ ดูในบทที่ 17 
การเตรียมแผนการประชุมและรายงานการประชุม (NSRU-HEC 17) 
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7.5.6 กำรแจ้งผลกำรพิจำรณำต่อผู้วิจัย 

7.5.6.1 กรณีผลกำรพิจำรณำมีมติรับรอง 
เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ ออกเอกสารรับรองการพิจารณาจริยธรรมโครงการวิจัย (AF 17-07) 

พร้อมจดหมายแจ้งผลการพิจารณา (AF 15-07) ไปยังผู้วิจัยหลักผ่านระบบการจัดการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยประธานคณะกรรมการฯ เป็นผู้ลงนามในเอกสารรับรองการพิจารณา
จริยธรรมโครงการวิจัย 

7.5.6.2 กรณีผลกำรพิจำรณำมีข้อแก้ไข/เพิ่มเติม 
เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ แจ้งผลการพิจารณาตามมติของคณะกรรมการฯ ให้ผู้วิจัย ผ่านระบบ

การจัดการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพ่ือด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติม ลงในแบบฟอร์ม
สรุปการชี้แจง แก้ไข เพ่ิมเติมตามมติของคณะกรรมการฯ (AF 16-07) และส่งกลับมาในระบบการจัดการฯ ภายใน 
10 วันท าการ นับตั้งแต่วันที่ปรากฏในระบบการจัดการฯ ในส่วนขอให้แก้ไข 

หมำยเหตุ กรณีผู้วิจัยไม่มีการตอบกลับมาในระบบการจัดการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ หรือไม่มีการ
ตอบกลับยังส านักงานคณะกรรมการฯ ภายใน 45 วันปฏิทิน นับตั้งแต่วันที่ที่ปรากฏในระบบการจัดการฯ ในส่วน
ขอให้แก้ไข/เพ่ิมเติม โครงการวิจัยนั้นจะถูกถอน ผู้วิจัยต้องยื่นเอกสารให้คณะกรรมการฯ พิจารณาใหม่ โดย
ด าเนินการเช่นเดียวกับการยื่นโครงการวิจัยเพ่ือขอพิจารณารับรองครั้งแรก (ดูข้อ 7.5.2 ขั้นตอนการยื่น
โครงการวิจัย) 
 

7.5.7 กำรรำยงำนผลกำรพิจำรณำโครงกำรวิจัยในที่ประชุมคณะกรรมกำรฯ 

เลขานุการฯ น าผลการพิจารณาตามข้อ 7.5.5.2 แจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือทราบและ
รับรอง 
 

7.6 ค ำนิยำม 
7.6.1 นักวิจัยจากหน่วยงานภายนอก หมายถึง ผู้วิจัยที่สังกัดหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค์ อาทิ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบัน องค์กร เอกชน สมาคม มูลนิธิภายในประเทศ ที่ได้ลงนามความ

ร่วมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

7.6.2 นักศึกษาจากหน่วยงานภายนอก หมายถึง นักศึกษาสังกัดหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย  

ราชภัฏนครสวรรค์ ที่ได้ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
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7.7 ภำคผนวก 
7.7.1  AF 01-07 เกณฑ์ประเมินการทบทวนโครงการวิจัยแบบยกเว้นพิจารณาจริยธรรมการวิจัย 

ในมนุษย์ (Exemption review) 
7.7.2  AF 02-07 เกณฑ์ประเมินการทบทวนโครงการวิจัยแบบแบบเร่งรัด (Expedited review) 
7.7.3  AF 03-07 เกณฑ์ประเมินการทบทวนโครงการวิจัยแบบกรรมการเต็มชุด (Full Board 

Review) 
7.7.4  AF 04-07 แบบตรวจสอบโครงการวิจัย และการมอบหมายผู้พิจารณาโครงการวิจัย 
7.7.5  AF 05-07 แบบตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารในการยื่นขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
7.7.6  AF 06-07 - บันทึกข้อความขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

(ส าหรับบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์) 
หรือ 
- บันทึกข้อความขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
(ส าหรับบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์) 

7.7.7  AF 07-07 แบบยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรม (Submission Form for Ethical Review) 
7.7.8  AF 08-07 แบบประเมินโครงการวิจัยด้วยตนเอง (Self-Assessment Form for PI) 
7.7.9  AF 09-07 การขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest and Funding Form) 
7.7.10  AF 10-07 - ข้อมูลค าอธิบายส าหรับอาสาสมัครของโครงการวิจัย 
        (ส าหรับอาสาสมัครเด็กอายุ 7-12 ปี) 

หรือ 
           - ข้อมูลค าอธิบายส าหรับอาสาสมัครของโครงการวิจัย 

   ส าหรับอาสาสมัครกลุ่มท่ัวไป (ส าหรับอายุ 13-19 ปี และ 20 ปีขึ้นไป) 
7.7.11  AF 11-07 - หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย 

       (ส าหรับอาสาสมัครเด็กอายุ 7-12 ปี) 
หรือ 

           - หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย 
       ส าหรับอาสาสมัครกลุ่มทั่วไป (ส าหรับอายุ 13-19 ปี และ 20 ปีขึ้นไป) 

7.7.12  AF 12-07 หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย 
       (ส าหรับผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง) 
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7.7.13  AF 13-07 สรุปโครงการวิจัย (Protocol synopsis) 
7.7.14  AF 14-07 Material Transfer Agreement (MTA) 
7.7.15  AF 15-07 จดหมายแจ้งผลการพิจารณา 
7.7.16  AF 16-07 แบบฟอร์มสรุปการชี้แจง แก้ไข เพิ่มเติมตามมติของคณะกรรมการฯ 
7.7.17  AF 17-07 เอกสารรับรองการพิจารณาจริยธรรมโครงการวิจัย 
   (Certificate of Approval; COA) 

7.8 เอกสำรอ้ำงอิง 
7.8.1 International Conference on Harmonization, Good Clinical Practice Guideline (ICH GCP 

2016) และ ICH GCP 1996 ฉบับภาษาไทย (ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2552) แปลโดย กองควบคุมยาส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 

7.8.2 แนวทางจริยธรรมการท าวิจัยในคนและที่เก่ียวข้องกับคน ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 2562 
7.8.3 วิธีด าเนินการมาตรฐาน คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่ายภูมิภาค มหาวิทยาลัย

นเรศวร ฉบับที ่2.0 (พ.ศ. 2561) และฉบับที่ 3.0 (พ.ศ. 2563) 
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AF 01-07/2.0 
เกณฑ์ประเมินกำรทบทวนโครงกำรวิจัยแบบยกเว้นพิจำรณำจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ 

(Exemption review) 
โครงการวิจัยที่สามารถได้รับยกเว้นการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยได้แก่โครงการวิจัยที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ 

1. งานวิจัยด้านการศึกษา โดยต้องเป็นโครงการวิจัยที่ด าเนินการในสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 
เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนการสอนตามปกติและงานวิจัยยุทธศาสตร์ใหม่ทางการศึกษาตามนโยบายของสถาบัน เช่น 
วิจัยการปรับวิธีการซึ่งจะต้องใช้กับนักเรียน นักศึกษา ทั้งชั้นปี อาจจะเปรียบเทียบคะแนน หรือประสิทธิภาพของนักเรียน 
นักศึกษา ทั้งชั้นปีในรายวิชาใดวิชาหนึ่งที่ปรับเปลี่ยนวิธีการสอน การประเมินหลักสูตร การประกันคุณภาพการศึกษา 

2. งานวิจัยประยุกต์วิธีประเมินการศึกษาในด้านกระบวนการรับรู้ เข้าใจและตัดสินใจอย่างมีเหตุมีผล (Cognitive), 
การวินิจฉัย (Diagnostic), สมรรถภาพ/ความถนัด (Aptitude) หรือ ผลสัมฤทธิ์/ผลส าเร็จ (Achievement) งานวิจัย
ส ารวจความคิดเห็นในวงกว้าง การสัมภาษณ์หรือเฝ้าสังเกตพฤติกรรม งานวิจัยจะได้รับยกเว้นพิจารณาเมื่อ 

2.1 การเก็บข้อมูลและข้อมูลที่ได้ไม่เก่ียวข้องหรือบ่งชี้ถึงตัวบุคคล 
2.2 ขั้นตอนการวิจัยและผลที่ได้ไม่เป็นเหตุให้อาสาสมัคร หรือบุคคลใดต้องรับโทษทางอาญาและความรับผิด

ทางแพ่งหรือท าให้ เสียโอกาสในอาชีพ หน้าที่การงาน 
3. งานวิจัยซึ่งน าผลตรวจที่มีอยู่แล้วมาท าการวิเคราะห์ใหม่ในภาพรวมโดยไม่เชื่อมโยงถึงข้อมูลส่วนบุคคล เช่น 

วิเคราะห์ผลการตรวจชิ้นเนื้อไตทางพยาธิวิทยา 10 ปี ย้อนหลัง เป็นต้น 
4. งานวิจัยเกี่ยวกับเชื้อจุลชีพโดยใช้เชื้อที่เพาะเลี้ยงไว้ในห้องปฏิบัติการ หรืองานวิจัยที่ใช้ตัวอย่างจุลชีพที่แยกได้

จากสิ่งส่งตรวจโดยไม่เชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนบุคคล 
5. งานวิจัยซึ่งท าการศึกษาในเซลล์มนุษย์ที่ซื้อขายเชิงพาณิชย์ (Commercially available human-related cell 

lines) หรือเซลล์มนุษย์ที่แยกได้จากห้องปฏิบัติการ (Laboratory isolated human cells) ซึ่งเซลล์เหล่านี้จะไม่ถูก
น ามาใช้กับมนุษย์ 

6. งานวิจัยด้าน นโยบาย ยุทธศาสตร์ ที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการตามความเห็นชอบและอนุมัติจากสถาบัน 
เพื่อแสวงหาแนวทางใหม่ ปรับเปลี่ยนองค์กร พัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพ ยกระดับมาตรฐานขึ้นสู่สากล โดยไม่
กระทบข้อมูลส่วนบุคคลและไม่ขัดต่อกฎหมาย 

7. งานวิจัยเกี่ยวกับรสชาติ คุณภาพของอาหารและความพึงพอใจของผู้บริโภคในภาพรวม โดยอาหารที่น ามา
ทดสอบต้องปลอดภัย และได้มาตรฐานตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

8. รายงานผู้ป่วย (Case report) 
หมายเหตุ: 
1. งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับอาสาสมัครที่เป็นกลุ่มเปราะบาง (Vulnerable groups) ไม่สามารถขอรับการพิจารณา

แบบยกเว้นได้ โดยหมายถึง อาสาสมัครที่ไม่สามารถปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองได้  อันอาจเนื่องมาจาก อยู่ภายใต้
อ านาจที่ท าให้ขาดอิสระในการตัดสินใจ มีความบกพร่องทางสติปัญญา การศึกษา ทรัพยากร หรือ ความบกพร่องในด้าน
อ่ืน ๆ ที่ ไม่สามารถปกป้องผลประโยชน์ของตนเองได้  (ค านิยามของอาสาสมัครกลุ่มเปราะบาง ตาม CIOMS 
International Ethical Guidelines for Biomedical Research) 

2. โครงการวิจัยที่ด าเนินการเฉพาะกับกลุ่มบุคคลสาธารณะ หรือกลุ่มบุคคลที่ก าลังจะได้รับการคัดเลือกเข้าสู่
ต าแหน่งงานที่เก่ียวข้องกับสาธารณะ โครงการวิจัยนั้นไม่สามารถขอรับการพิจารณาแบบยกเว้นได้  
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AF 01-07/2.0 
Criteria for Exemption from Ethical Review of Research Protocol 

by Nakhon Sawan Rajabhat University - Human Ethics Committee (NSRU-HEC) 
Research protocols that can be exempted from ethical review of the NSRU-HEC are mandatorily 

required to be under the following criteria: 
1. Education researches that are conducted in accredited educational institutes and related to regular 

processes of education, and studies of new strategies in education administration according to the policy of the 
institutions, e.g., researches on adjustment of teaching methods for school and university students of the entire class 
which may be done through comparison of scores or a study of efficiency of school and university students of the 
entire class in particular subject regarding the teaching method of the syllabus that has been adjusted,  for syllabus 
evaluation or assurance of educational quality. 

2. Applied research protocols on educational evaluation of cognitive, diagnostic, aptitude, achievement, 
survey on generalized public opinions, interviews or behavior observation of a specific group of people; the research 
protocols are exempted from ethical review under the following conditions: 

2.1. Data collection process and the data are not related to any private information or not 
personally identifiable. 

2.2. No part of the protocol leads to criminalization of or civil litigation against any subject or 
insecurity of job or carrier of a person. 

3. Research on known results which are non-specific and non-identifiable to any person such as a 
retrospective study of the ten years cumulative pathological findings of biopsied kidney specimens. 

4. Research related to micro-organisms that are cultured in laboratory or on micro-organisms that have 
been isolated from samples which are not related to any identifiable personal identity. 

5. The research is related to the study of commercially available human related cell lines and laboratory 
isolated human cell, which product resulted from the study will not be used in human. 

6. Research on policies, strategies which are commissioned under the approval of the institutes to search 
for new alternatives of organization reengineering, development of efficiency in work to achieve certain international 
standard that are not related to any identifiable personal data, and not against any rule of law. 

7. Research on flavor, quality of food and consumer satisfaction in general, given that the food sample 
is safe and conformed to the standard of the Office of Food and Drug Administration. 

8. Case Report 
 

Note. 
1)  The exemptions do not apply to research involving vulnerable participants. The CIOMS International 

Ethical Guidelines for Biomedical Research define “vulnerable persons” as “those who are relatively (or absolutely) 
incapable of protecting their own interests. More formally, they may have insufficient power, intelligence, education, 
resources, strength, or other needed attributes to protect their own interests” 

2)  Any research that is conducted specifically to a public group or candidates running for public offices, 
the research protocol is not exempted from ethical review. 
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AF 02-07/2.0 
เกณฑ์ประเมินกำรทบทวนโครงกำรวิจัยแบบแบบเร่งรัด (Expedited review) 

โครงการวิจัยที่สามารถได้รับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยแบบเร่งรัด ได้แก่โครงการวิจัยที่มี
ลักษณะวิธีด าเนินการวิจัยมีความเสี่ยงน้อยต่ออาสาสมัคร หรือไม่เกิน “ความเสี่ยงน้อย (Minimal risk)” คือมี
ความเสี่ยงไม่มากกว่าความเสี่ยงในชีวิตประจ าวัน เช่น การใช้เข็มแทงปลายนิ้วเพ่ือตรวจโรค โดยมีเกณฑ์ 
ดังต่อไปนี้ 

1. ถ้ามีความเสี่ยงเกี่ยวกับการล่วงล้ าความเป็นส่วนตัว และอาจเปิดเผยความลับของอาสาสมัคร ผู้วิจัยได้มี

วิธีการป้องกันอย่างเหมาะสมจนมีความเสี่ยงไม่มากกว่า “ความเสี่ยงน้อย (Minimal risk)” 

2. การใช้ตัวอย่างจากอาสาสมัครของโครงการวิจัยอ่ืน ซึ่งอาสาสมัครได้รับข้อมูลและให้ความยินยอม

เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ การใช้ตัวอย่างดังกล่าวจะต้องไม่มีผลกระทบต่อความลับและสิทธิส่วนบุคคลของอาสาสมัคร  

3. เป็นการวิจัยที่ไม่กระท าโดยตรงต่อร่างกายอาสาสมัคร เช่น การศึกษาโดยใช้ชิ้นเนื้อ อวัยวะ หรือร่างกาย

ที่ได้รับบริจาค 

4. การเก็บตัวอย่างเลือดโดยใช้เข็มเจาะปลายนิ้ว ส้นเท้า ใบหู หรือการเจาะเลือดจากหลอดเลือดด าของ

อาสาสมัครผู้ใหญ่สุขภาพดี ไม่ตั้งครรภ์ ที่มีน้ าหนักตัวไม่ต่ ากว่า 50 กิโลกรัม ปริมาณเลือดที่เจาะต้องไม่เกิน 550 

มิลลิลิตร ภายในระยะเวลา 8 สัปดาห์ และเจาะเลือดไม่เกินสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ทั้งนี้ การขอเก็บตัวอย่างเลือด 

จะต้องมีความเหมาะสมตามความจ าเป็นที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และวิธีการศึกษาวิจัย รวมทั้งความเปราะบาง

ของกลุ่มของอาสาสมัคร 

5. การเก็บตัวอย่างเลือดนอกเหนือไปจากข้อ 4 ให้พิจารณาจากอายุ น้ าหนัก และสุขภาพของอาสาสมัคร 

ปริมาณเลือดที่เจาะต้องไม่เกิน 50 มิลลิลิตร หรือ 3 มิลลิลิตรต่อน้ าหนักตัว 1 กิโลกรัม ภายในระยะเวลา 8 

สัปดาห์ และเจาะเลือดไม่เกินสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ทั้งนี้ การขอเก็บตัวอย่างเลือด จะต้องมีความเหมาะสมตาม

ความจ าเป็นที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และวิธีการศึกษาวิจัย รวมทั้งความเปราะบางของกลุ่มของอาสาสมัคร 

6. การเก็บตัวอย่างชีววัตถุ (Biological specimen) ล่วงหน้าเพ่ือการวิจัย โดยใช้วิธีการโดยวิธีการที่ไม่รุก

ล้ า  (Non-invasive) เช่น ตัดผม ตัดเล็บ ในลักษณะที่ไม่ท าให้เสียโฉม ฟันที่ได้จากการถอนในการรักษาตามปกติ 

สารคัดหลั่งออกภายนอก เช่น เหงื่อ รกจากการคลอดทารก น้ าคร่ าที่ได้จากการแตกของถุงน้ าคร่ าก่อน หรือ

ระหว่างการคลอด เซลล์ผิวหนังเก็บโดยการขูด เซลล์เยื่อบุเก็บโดยการท า buccal swab, mouth washing, เก็บ 

sputum หลังจากพ่นด้วยน้ าเกลือ 

7. การเก็บข้อมูลโดยวิธีการที่ไม่รุกล้ า (Non-invasive) เช่น ข้อมูลการรักษา MRI, ECG, EEG, ultrasound, 

Doppler blood flow, echocardiography, moderate exercise, กา ร วั ด  body composition (ยก เ ว้ น 

X-rays หรือ microwaves) การฝึกการเคลื่อนไหวของร่างกาย การออกท่าทาง การออกก าลังกาย การนวด 
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8. การใช้ข้อมูล (Data), บันทึก (Records), เอกสาร (Documents) และตัวอย่างส่งตรวจ (Specimen) ที่

ได้เก็บไว้ หรือจะเก็บเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่เกี่ยวกับการวิจัย เช่นการวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรค 

9. การเก็บข้อมูลจากการบันทึกเสียง บันทึกวิดีโอ หรือภาพเพ่ือการวิจัย 

10. การวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรม แบบบุคคลเดี่ยว หรือกลุ่มบุคคล หรือการวิจัยแบบส ารวจ สัมภาษณ์ซัก

ประวัติ focus group ประเมินโปรแกรม หรือวิธีการเก่ียวกับการประกันคุณภาพ (Quality assurance) 

11. การจัดกระท า ( Intervention) หรือการทดลอง (Experiment) ที่ผู้วิจัยได้มีวิธีการป้องกันอย่าง

เหมาะสมจนมีความเสี่ยงไม่มากกว่า “ความเสี่ยงน้อย (Minimal risk)” 

 

หมำยเหตุ 

1) การพิจารณาโครงการแบบเร่งรัด (Expedited review) ที่ไม่สามารถให้ผลการพิจารณาเป็น “ให้

การรับรอง” ได้ ต้องน าเข้าพิจารณาในคณะกรรมการเต็มชุด (Full board review) โดยส่งต่อไปยังคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่าย มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อพิจารณาต่อไป 

2) โครงการวิจัยที่ได้รับการพิจารณาให้การรับรองแล้ว และผู้วิจัยต้องการยื่นส่วนแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

(Amendment) ซึ่งส่วนแก้ไขเพ่ิมเติมนั้นมีผลกระทบ เปลี่ยนแปลงความเสี่ยงของอาสาสมัครที่เพ่ิมขึ้นมากกว่า

เกณฑ์การประเมินโครงการวิจัยแบบเร่งรัด ต้องน าเข้าพิจารณาในคณะกรรมการเต็มชุด (Full board review) 

โดยส่งต่อไปยังคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่าย มหาวิทยาลัยนเรศวร เพ่ือพิจารณาต่อไป 

3) โครงการวิจัยที่ได้รับการพิจารณารับรองไปแล้ว และผู้วิจัยต้องการรายงานความก้าวหน้าของ

โครงการ (Progress report) แต่มีการด าเนินการที่เบี่ยงเบน ไม่ปฏิบัติตาม หรือฝ่าฝืนโครงการวิจัย ต้องน าเข้า

พิจารณาในคณะกรรมการเต็มชุด (Full board review) โดยส่งต่อไปยังคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

เครือข่าย มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อพิจารณาต่อไป 
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AF 02-07/2.0 
Criteria for Expedited Review of Research Protocol 

by Nakhon Sawan Rajabhat University - Human Ethics Committee (NSRU-HEC) 
 
Expedited review is a review process set by the board to review protocol (DHHS, FDA). 

1.Expedited review will be conducted by chair or experienced board member whom 
appointed by chair. 

2. Applicability: 
2.1 The research activities that present no more than minimal risk. 
2.2 If identification of the subjects or their responses place them at risk, the 

reasonable and appropriate protection must be implemented so that risks related to invasion of 
privacy and breach of confidentiality are no greater than minimal. 

2.3 Minor changes in previous approved research which no additional risks 
involved. 

2.4 Recruitment materials which the standard requirements of informed 
consent have been applied. 

2.5 Research activities that are not directly involved with living human e.g. study 
of donated organs or bodies. 

3. Research activities that involve procedures listed in the following categories may 
be reviewed through expedited review process. 

3.1 Collection of blood samples by finger stick, heel stick, ear stick or 
venipuncture from healthy, non-pregnant adults who weigh at least 50 kg (110 pounds). For these 
subjects, the amounts drawn may not exceed 550 ml in an 8 week period and collection may 
not occur more frequently than 2 times per week. 

3.2 Blood samples taken from volunteers other than 3.1, age, weight, and health 
condition of the volunteers must be considered. In general, 3 ml/kg body weight within 8 weeks 
and collection not occur more frequently than 2 times per week is possible; however, total blood 
quantity should not exceed 50 ml. 

3.3 Prospective collection of biological specimens for research purposes by 
noninvasive means e.g. hair or nail clipping in a non-disfiguring manner, teeth if routine patient 
care indicates a need for extraction, external secretion (incl. sweat), placenta removed at delivery, 
amniotic fluid obtained at the time of rupture of the membrane prior to or during labor, mucosal
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and skin cells collected by buccal swab or scraping or mouth washing, sputum collected after 
saline mist nebulization, etc. 

3.4 Collection data through noninvasive procedures routinely employed in 
clinical practice (excl. x-rays or microwaves) e.g. physical sensors that are applied either to 
amounts of energy into the subject or an invasion of the subject’s privacy, magnetic resonance 
imaging, ECG, EEG, ultrasound, Doppler blood flow, echocardiography, moderate exercise, body 
composition measurement. 

3.5 Examining materials (data, records, documents, specimens) that have been 
collected or will be collected solely for non-research purposes (such as medical diagnosis or 
treatment). 

3.6 Collection of data from voice, video, digital, or image recordings made for 
research purposes. 

3.7 Research on individual or group behaviors or research employing survey, 
interview, oral history, focus group, program evaluation, or quality assurance methodologies. 

3.8 Continuing review of protocol previously approved without non-
compliance/deviation/violation.  

3.9 Protocol amendment with which no additional risks have been identified. 
4. Expedited reviewers can exercise all of the authorities of the board except 

disapproval. Expedited reviewers may approve the protocol or refer to the full board otherwise. 
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AF 03-07/2.0 
 

เกณฑ์ประเมินกำรทบทวนโครงกำรวิจัยแบบกรรมกำรเต็มชุด (Full Board Review) 
โครงการวิจัยที่สามารถขอรับการพิจารณารับรองด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แบบกรรมการเต็ม

ชุด (Full Board Review) ได้แก่ โครงการวิจัยที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ 
1. โครงการวิจัยทาง Clinical trial และ Clinical intervention 
2. โครงการที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบยาสมุนไพร และผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติกับอาสาสมัคร 
3. โครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบยาแผนปัจจุบันกับอาสาสมัคร 
4. โครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการแพทย์และเครื่องมือที่น ามาใช้กับร่างกายมนุษย์ 
5. โครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์ท่าทางที่ไม่ได้ใช้เป็นท่าทางปกติในชีวิตประจ าวัน เช่น 

โยคะ ท่านวด และท่าการออกก าลังกาย เป็นต้น 
6. โครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเซลล์ต้นก าเนิด (Stem cells) หรือเซลล์สืบพันธุ์ ไซโกตตัวอ่อนมนุษย์ 
7. โครงการอ่ืน ๆ ที่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มี

ความเห็นว่าอาจส่งผลต่อความเสี่ยงกับอาสาสมัครในระดับสูง 
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คณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจยัในมนุษย ์
มหำวิทยำลยัรำชภัฏนครสวรรค์ 

แบบตรวจสอบโครงกำรวิจัย 

และกำรมอบหมำยผู้พิจำรณำโครงกำรวิจัย 
รหัสแบบฟอร์ม: AF 04-07/2.0 

 
ช่ือหัวหน้าโครงการวิจัย : ............................................................................ สถานะ:..................................... สงักัด:................................................. 
ช่ือโครงการวิจัย (ภาษาไทย) : ……………………………………………………….………………………..…………………………….......……………..….............…………… 

   (ภาษาอังกฤษ) : ……………………………………………………………………………………………………………………......………….........…………..… 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน () 

1. ประเภทของโครงกำรวิจัย 3. ควำมครบถ้วน 
  Initial protocol ครั้งท่ี ………...…...   ครบถ้วน……………………………………………………….……. 
  Resubmission protocol ครั้งท่ี ……...…..   ไม่ครบถ้วน เห็นควรแจ้งผู้วิจัยให้เพิ่มแก้ไข เพิ่มเติม 

2. กำรพิจำรณำภำยหลังกำรรับรอง   .................................................................................... 
  Amendment Report  Progress Report   .................................................................................... 
  Non-Compliance Report  Final Report    
  Study Termination Report   ลงนาม ....................................................... 

         (                                         ) 
        วันท่ี.................................................. 

  รายงานความปลอดภยั .......................................................   
  อื่น ๆ (โปรดระบุ) ……………………….........……………………….   

ส ำหรับประธำนฯ หรือ รองประธำนฯ หรือ เลขำนุกำรฯ () 

ควำมครบถ้วน 

 ครบถ้วน ............................................................................................................................................................................................. 

 ไม่ครบถ้วน ขอให้ผู้วิจัยแก้ไขเพิม่เติม ................................................................................................................................................. 

 อื่น ๆ (โปรดระบุ)................................................................................................................................................................................. 
กำรพิจำรณำคร้ังแรก () กำรพิจำรณำภำยหลังกำรรับรอง () 

1. ประเภทของกำรพิจำรณำ 3. ประเภทกำรพิจำรณำ 
  Exemption Review ข้อที่ ………………...................…………  Progress Report  Non-Compliance Report 
  Expedited Review ข้อที่ ………………….….............….....….  Final Report  Study Termination Report 

  Full Board Review เนื่องจาก ………………...........…….......  Amendment Report ครั้งท่ี …………….…………………....……. 
2. เห็นควรเสนอชื่อผู้พิจำรณำโครงกำรวิจัย ดังนี้  รายงานความปลอดภยั .......................................................... 

1) .............................................................................................  อื่น ๆ (โปรดระบุ) …………………………………………....…...…. 
 2) .............................................................................................    
3) .............................................................................................    

4. กำรลงนำม 

 ประธานฯ  รองประธานฯ  เลขานุการฯ  ประธานมอบหมาย ............................. 
ลงนาม ................................................................ 
      (                                                   ) 
   วันท่ี ................................................................. 

NSRU-HEC# ........................ 
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Ethical review board:   NSRU-HEC# .............................   NU-NREC# ............................. 
 
 

คณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจยัในมนุษย ์

มหำวิทยำลยัรำชภัฏนครสวรรค์ แบบตรวจสอบควำมครบถ้วนของเอกสำร 
ในกำรยื่นขอจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ 

 

 
 
 

คณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจยัในมนุษย ์
เครือข่ำย  มหำวิทยำลยันเรศวร 

รหัสแบบฟอร์ม : AF 05-07/2.0  รหัสแบบฟอร์ม : - 

ชื่อโครงการวิจัย............................................................................................................................................................................................................... 

ชื่อนักวจิัย........................................................................................................................................................................................................................ 

ประเภทโครงกำร:   แบบยกเว้น (Exemption)   แบบเร่งรัด (Expedited)   แบบกรรมกำรเต็มชุด (Full Board Review) () 

ล ำดับ 
หมำยเลขเอกสำร 

รำยกำร 
ส ำหรับผู้วิจยั (e-file) 

ส ำหรับ 
NSRU-HEC 

NSRU-
HEC 

NU- 
NREC 

Word PDF Word PDF 
มี ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี 

Section 1: เอกสำรขอรับพิจำรณำ 
1 AF 05-07 ไม่ม ี แบบตรวจสอบความครบถว้นของเอกสารในการยื่นขอจริยธรรมการวจิัยในมนษุย์       
1 AF 06-07 ไม่ม ี บันทึกข้อความขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์       
2 ไม่ม ี ไม่ม ี บันทึกข้อความขออนญุาตเก็บขอ้มูล       
3 AF 07-07 AF 01-10 แบบยื่นขอรับการพิจารณาจรยิธรรม (Submission Form for Ethical Review)       
4  AF 01-12 แบบยื่นขอรับการพิจารณาใหม ่(Resubmission Form for Ethical Review) 

*ให้ผู้วิจัยย่ืนเอกสารนี้ในกรณทีี่เคยย่ืนแลว้ได้รับแจ้งผลว่า ให้ย่ืนโครงการและน าเข้าพิจารณาใหม่ 
      

5 AF 09-07 AF 03-10 การขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest and Funding Form)       
โครงกำรที่ไม่ใช่เครื่องมือแพทย์ (Non-Medical Device) 
6 AF 08-07 AF 02-10 แบบประเมินโครงการวิจยัด้วยตนเอง ส าหรับโครงการ Non-Medical Device 

(Self-Assessment Form for PI) 
      

โครงกำรที่เป็นเครื่องมือแพทย ์(Medical Device) *ถ้ำไม่ใช่โครงกำรที่เป็นเครื่องมือแพทย์ ใหข้้ำมเอกสำรข้อ 7 ไป 
7 AF 08-07 AF 04-11 แบบประเมินโครงการวิจยัด้วยตนเอง ส าหรับโครงการ Medical Device (ถ้ามี) 

(PI Self-Assessment Form for Medical Device) 
      

Section 2: เอกสำรโครงกำรวิจยั 
8 AF 13-07 ไม่ม ี สรุปโครงการวิจัย (Protocol Synopsis)       
9 ไม่ม ี ไม่ม ี โครงการวิจัยฉบับเต็ม (Full Protocol)       
10 ไม่ม ี ไม่ม ี งบประมาณที่ได้รับโดยย่อ (Budget)       
11 ไม่ม ี ไม่ม ี เอกสารคู่มือผู้วิจยั (Investigator Brochure) 

*ในกรณีที่เป็น Sponsor trial ส าหรับยาหรือผลิตภัณฑ์วิจยัที่จะท าการทดลองทางคลินิก 
      

Section 3: เอกสำรเกีย่วกับกำรขอควำมยินยอม 
*ยื่นเอกสารเหล่านี้ในกรณีที่ต้องขอความยินยอมจากอาสาสมัครอย่างเป็นลายลกัษณ์อักษร 
**ให้ผู้วจิัยส่งเอกสารที่เกีย่วข้องให้สอดคล้องกับกลุ่มอายุของอาสามัครที่จะรับเข้าร่วมโครงการวจิัย 
***ในกรณีที่โครงการวิจัยมกีารทดสอบเครื่องมือในกลุ่ม Try Out ให้น าส่งเอกสารที่เกี่ยวขอ้งกับการให้ข้อมูลและขอความยินยอมส าหรับกลุ่ม Try Out แยกออกมา 
12 AF 10-07 AF 04-10 ข้อมูลค าอธิบายส าหรับอาสาสมัครในโครงการวิจัย (Information Sheet for Research Participant) 

ส าหรับ 
กลุ่มอาสาสมัคร 

 ส าหรับอาสาสมัครอาย ุ7 - 12 ป ี       
 ส าหรับอาสาสมัครอาย ุ13 ปีขึ้นไป       
 ส าหรับผู้ปกครอง/ผู้แทนโดยชอบธรรมของเด็กอายุ 0 - 12 ป ี       
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ล าดับ 

หมำยเลขเอกสำร รำยกำร 
Word 

ส ำหรับผู้วิจยั (e-file) 
ส ำหรับ 

NSRU-HEC 
NSRU-
HEC 

NU- 
NREC 

Word Word Word PDF 
มี ไม่ม ี ม ี ไม่มี มี ไม่มี 

ส าหรับ 
กลุ่ม Try Out 

เครื่องมือวิจัย (ถา้มี) 

 ส าหรับอาสาสมัครอาย ุ7 - 12 ป ี       
 ส าหรับอาสาสมัครอาย ุ13 ปีขึ้นไป       
 ส าหรับผู้ปกครองของเด็กอายุ 0 - 12 ปี       

13 AF 10-07 AF 04-10 ข้อมูลค าอธิบายส าหรับอาสาสมัครในโครงการวิจัย *หากผูว้ิจัยตอ้งการเก็บตวัอย่างทางชีวภาพไว้ใช้เพื่อการวจิัยในอนาคต ให้ผู้วิจัย
จัดท า AF 10-07 หรือ AF 04-10 แยกจาก AF 10-07 หรือ AF 04-10 หลัก 

ส าหรับการเก็บตวัอย่างทาง
ชีวภาพเพื่อการวิจยัในอนาคต 

 การขอใช้ตัวอยา่งชีวภาพที่เหลือไว้เพื่อการวิจัยในอนาคต (ส่วนเพิ่มเติม
โครงการวิจัย) 

      

14 AF 11-07 AF 05-10 หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจยั (Informed Consent Form) 
ส าหรับ 

กลุ่มอาสาสมัคร  
(ถ้ามีกลุ่ม Try Out ไม่ต้องท า AF 

05-10 แยก สามารถใช้ฉบับ
เดียวกันกบักลุ่มอาสาสมัครได้) 

 ส าหรับอาสาสมัครอาย ุ7 - 12 ป ี       
 ส าหรับอาสาสมัครอาย ุ13 ปีขึ้นไป 
*ถ้าโครงการวิจัยนั้นมกีารใช้อาสาสมัครทั้งในกลุ่มอายุ 13 - 19 ป ีและ 20 ปีขึน้ไป 
สามารถใช้ AF 11-07 หรอื AF 05-10 ฉบับเดียวกันได้ แต่ทั้งนี้ ในการขอความยินยอม
ส าหรับอาสาสมัครอาย ุ13 - 19 ปี จะต้องมีการลงนามของผู้แทนโดยชอบธรรม/
ผู้ปกครองต่อท้าย 

      

 ส าหรับอาสาสมัครที่มีอายุมากกวา่หรือเท่ากับ 20 ปีขึ้นไป       
15 AF 11-07 AF 05-10 หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจยั (Informed Consent Form) 

*หากผู้วิจยัต้องการเก็บตวัอย่างทางชีวภาพไว้ใช้เพื่อการวจิัยในอนาคต ให้ผู้วจิยัจัดท า AF 05-10 แยกจาก AF 05-10 หลัก 
ส าหรับการเก็บตวัอย่างทาง

ชีวภาพเพื่อการวิจยัในอนาคต 
 การขอใช้ตัวอยา่งชีวภาพที่เหลือไว้เพื่อการวิจัยในอนาคต (ส่วนเพิ่มเติม
โครงการวิจัย) 

      

16 AF 12-07 AF 06-10 หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจยั ส าหรับผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง  
(Informed Consent Form) 
*ใช้ส าหรับการขอความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง ในอาสาสมคัรอายุ 
0 - 12 ป ีหรือในอาสาสมัครที่ไม่สามารถให้ความยินยอมได้ด้วยตนเอง 

      

17 ไม่ม ี ไม่มี เอกสาร/วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในการรับอาสาสมัคร 
(Recruitment meterials e.g. written information and script) 

      

Section 4: เครื่องมือวิจัย 
*ให้ผู้วิจยัส่งเครื่องมือการวิจยัที่จะใช้ใหส้อดคล้องกับโครงการ ทั้งนี้ ควรจะต้องการใช้เข้ารหัสแทน ไม่มีการเก็บข้อมูลทีส่ามารถระบุตัวอาสาสมัครได้ เช่น ชื่อ-นามสกุล  เบอร์
โทรศัพท์ เลขบัตรประชาชน หมายเลขของผู้ป่วยนอก (Hospital Number, HN) 
18    แบบคัดกรอง       
19    แบบสอบถาม/แบบเก็บข้อมูล       
20    แบบสัมภาษณ์/แนวทางค าถามที่ใชใ้นการสัมภาษณ์/สคริปต์โทรศัพท์       
21    แบบสอบถามออนไลน์       
22    เอกสารอื่น ๆ 

ระบุ…………………………………………................……………………………………… 
      

Section 5: เอกสำรทีเ่กี่ยวข้องกบัผู้วิจัย 
28   เอกสารการสอบผา่นเค้าโครง/โครงร่างการวิจยั (ส าหรับนักศึกษา) 

(Approval document from thesis committee/advisor) 
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29   ประวัติผู้วิจยัหลัก (Principal investigator’s CV) และหลักฐานการผ่านการอบรม

มาตรฐานการปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย (Human Subject Protection Course) 
*ในกรณีที่โครงการวิจัยนั้นเป็นโครงการวิจัยประเภท Full Board ต้องน าส่งหลกัฐาน
การอบรมการวิจยัทางคลินิกที่ดี (GCP training certificate (Clinical trial only)) 

      

30   ประวัติผู้วิจยัร่วม (Co-investigator’s CV) และหลักฐานการผ่านการอบรมมาตรฐานการ
ปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย (Human Subject Protection Course) 
*ในกรณีที่โครงการวิจัยนั้นเป็นโครงการวิจัยประเภท Full Board ต้องน าส่งหลกัฐานการ
อบรมการวจิัยทางคลินิกที่ดี (GCP training certificate (Clinical trial only)) 

      

Section 6: เอกสำรอื่น ๆ 
31   เอกสารรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จากสถาบันอื่น 

(Approval result report from other IRB) 
*หากเป็นการท าวิจัยหลายสถาบันและได้รบัการรับรองจากสถาบันอืน่แลว้ 

      

          
          
          

*หมำยเหตุ: เอกสารใดท่ีต้องมีการลงนาม ให้ผู้วจิัยด าเนินการลงนามเฉพาะในเอกสารฉบับ PDF 
 

อธิบำยเพิ่มเติม: 
1) โครงการวิจัยแบบยกเว้นพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Exemption) อาจจะมีบางกรณี ที่ต้องแนบข้อมูลค าอธิบายและ

หนังสือแสดงความยินยอมส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย (Information sheet and/or consent form : AF 10-07/ AF 11-07/ AF 12-
07) ด้วย ท้ังนี้ ตามที่คณะกรรมการฯ เห็นสมควร 

2) ให้ผู้วิจัยใส่เลขหน้า และ เวอร์ช่ัน 1.0 วันท่ี ………………. หรือ Version 1.0 Date.... (วันท่ีท าเอกสาร) ในเอกสารที่แนบทุกฉบับ 
3) ให้ผู้วิจัยยื่นเอกสารประกอบการพิจารณาทั้งหมดในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (electronic file) โดยยื่นในระบบการจัดการ

จริยธรรมวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 

ส่วนเจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

ส่วนเจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการจริยธรรม 
การวิจัยในมนุษย์เครือข่าย มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ผลการตรวจสอบเอกสาร   ครบถ้วน        ไม่ครบถ้วน 
 
   ลายมือช่ือผู้ตรวจสอบ ............................................................... 
                           (...................................................................) 

วันท่ี.......................................................................... 
                                เจ้าหน้าที่จริยธรรมการวจิัยในมนุษย ์
หมายเหตุ: กรณีที่เอกสารไม่ครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่จริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์ส่งเอกสารกลับไปยังผู้วิจัย และน าส่งเอกสารที่สมบูรณ์กลับ 
มายังส านักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โดยมีเอกสารที่จะต้อง
จัดส่งเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้ 
..………………………………………………………………………………......….……… 
……………………………………………………………………………………….......…… 

ผลการตรวจสอบเอกสาร    ครบถ้วน          ไม่ครบถ้วน 
                   
 ลายมือช่ือผู้ตรวจสอบ ……........................................................            

(.....................................................................) 
วันท่ี.................................................................. 

                                เจ้าหน้าที่จริยธรรมการวจิัยในมนุษย ์
หมายเหตุ: กรณีที่เอกสารไม่ครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่จริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์ส่งเอกสารกลับไปยังผู้วิจัย และน าส่งเอกสารที่
สมบูรณ์กลับมายังส านักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โดยมี
เอกสารที่จะต้องจัดส่งเพิ่มเติม ดังต่อไปน้ี 
………………....................................................………………................ 
…………………………………………………………………………………………… 
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 บันทกึข้อควำม 
ส่วนรำชกำร  (ระบุหน่วยงานที่สังกัด) 

ที ่   วันที่   (ระบุวันท่ีลงนามในเอกสารฉบับนี้) 
เรื่อง   ขอเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

เรียน ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

ด้วย ข้าพเจ้า……………………………..................……..สถานภาพ  อาจารย์  นักศึกษาระดับปริญญาตรี     

 นักศึกษาระดับปริญญาโท  นักศึกษาระดับปริญญาเอก  เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน  อื่นๆ …………..(ระบุต าแหน่ง) 
……………………………...........…………คณะ/หน่วยงาน………………………….……...................…….....……ขอเสนอโครงการวิจัยเรื่อง 
...............(ช่ือภาษาไทยและช่ือภาษาอังกฤษ)............................................................................................................................. .....
เพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

1) แบบตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารในการย่ืนขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (AF 05-07) 
2) แบบย่ืนขอรับการพจิารณาจริยธรรม (Submission form : AF 07-07) 
3) แบบประเมนิโครงการวิจัยด้วยตนเอง (Self-Assessment Form : AF 08-07) 
4) การขดัแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of interest and funding form : AF 09-07) 
5) สรุปโครงการวิจัย (Protocol synopsis : AF 13-07) 
6) โครงการวจิัยฉบับเต็ม (Full protocol) 
7) ข้อมูลค าอธิบายและหนังสือแสดงความยินยอมส าหรับผู้เขา้ร่วมโครงการวิจัย (Information sheet and/or consent form : AF 11-

07/ AF 12-07/ AF 13-07) (ถ้ามี) 
8) ประวัติผู้วจิัยหลัก (Principal investigator’s CV) 
9) หลักฐานการผ่านการฝึกอบรมผูว้ิจัยหลักและผู้ร่วมวิจัย เชน่ Human subject protection, GCP training certificate (clinical trial 

only) 
10) รายละเอียดเครือ่งมือที่ใช้ในการวิจัย (Questionnaire/scale/interview form/CRF) 
11) งบประมาณที่ได้รับ โดยย่อ (Budget) 
12) เอกสารการสอบผ่านเค้าโครงหรือโครงร่างการวจิัย (ส าหรับนกัศึกษา) (ถ้ามี) 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 

 
 
 
 

ส าหรับเจ้าหน้าที่จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์              Ethical review board:   NSRU-HEC    NU-NREC 
วันรับโครงการวิจยั : ................................................................................. 
โครงการวิจัยหมายเลข (NSRU-HEC No.)  …........................................... 
วันที่ได้รับหมายเลขโครงการ : ................................................................. 
เลขที่เอกสารรับรอง (COA No.) : …………………………………………………… 
วันที่รับรอง : ............................................................................................ 
วันหมดอายุ : ........................................................................................... 
วันปิดโครงการ : ....................................................................................... 

วันส่งโครงการวิจัยให ้NU-NREC : ....................................................... 
โครงการวิจัยหมายเลข (NREC No.)  ................................................... 
วันที่ช าระเงิน : ..................................................................................... 
เลขที่เอกสารรับรอง (COA No.) : ………………………………………………… 
วันที่รับรอง : ............................................……....................................... 
วันหมดอายุ : ........................................................................................ 
วันปิดโครงการ : ................................................................................... 

เวอร์ช่ัน 1.0 วันท่ี ………………. 

ลงนาม ……………………………………………………… 
      (………………………..……………………..) 

        หวัหนา้โครงการวิจยั 

ลงนาม …………………………………..………………… 
        (…………………………...……….……………..) 

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ 
(กรณีหัวหน้าโครงการวิจัยเป็นนักศึกษา) 

(ทั้งนี้ หากผู้วิจัยไม่ใช่นักศึกษา สามารถตัดข้อมูลนี้ออกได้) 

AF 06-07/2.0 
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AF 06-07/2.0 
 
 
เลขท่ีหนังสือ (ถ้ามี)        หน่วยงาน ...................................... 
         ที่อยู่ ............................................... 
         ........................................................ 

      (วัน  เดือน  ปี) 

เรื่อง   ขอเสนอโครงการวิจยั เพื่อขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

เรียน  ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์

อ้างถึง  (ถ้ามี) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  เอกสารโครงการวจิัยที่ยื่นเพื่อขอรับการพิจารณาจรยิธรรมการวิจัยในมนุษย ์
 

ตามที่ ...........(ช่ือหน่วยงาน)................. ได้ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ใน
ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ นั้น 

ในการนี้ จึงขอเสนอโครงการวิจัย .................................(ช่ือภาษาไทย).......................................................................
(ช่ือภาษาอังกฤษ)................................................................................... ผู้วิจัยหลักคือ ......................................................................
สังกัด .................................................................................................... เพื่อขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจยัในมนุษย์
และได้แนบเอกสารประกอบการพจิารณา ดังนี้ 

1) แบบตรวจสอบความครบถว้นของเอกสารในการย่ืนขอจริยธรรมการวจิัยในมนุษย์ (AF 05-07) 
2) แบบย่ืนขอรับการพิจารณาจริยธรรม (Submission form : AF 07-07) 
3) แบบประเมินโครงการวิจัยด้วยตนเอง (Self-Assessment Form : AF 08-07) 
4) การขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of interest and funding form : AF 09-07) 
5) สรุปโครงการวิจัย (Protocol synopsis : AF 13-07) 
6) โครงการวิจัยฉบับเตม็ (Full protocol) 
7) ข้อมูลค าอธิบายและหนังสอืแสดงความยินยอมส าหรับผูเ้ข้าร่วมโครงการวจิัย (Information sheet and/or consent form : AF 11-07/ AF 

12-07/ AF 13-07) (ถ้ามี) 
8) ประวัติผู้วิจัยหลัก (Principal investigator’s CV) 
9) หลักฐานการผ่านการฝกึอบรมผู้วจิัยหลักและผู้รว่มวจิัย เช่น Human subject protection, GCP training certificate (clinical trial only) 
10) รายละเอียดเครือ่งมอืที่ใช้ในการวจิัย (Questionnaire/scale/interview form/CRF) 
11) งบประมาณที่ได้รับ โดยย่อ (Budget) 
12) เอกสารการสอบผ่านเค้าโครงหรอืโครงร่างการวิจัย (ส าหรับนกัศกึษา) (ถ้ามี) 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(..................................................................) 
ต าแหน่ง .............................................................. 

ส านักงาน........................................ 
โทรศัพท์.......................................... 
โทรสาร .......................................... 

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ .................       เวอร์ช่ัน 1.0 วันท่ี ……………….
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Ethical review board:   NSRU-HEC# .............................   NU-NREC# ............................. 
 
 

Nakhon Sawan Rajabhat University – 
Human Ethics Committee 

แบบย่ืนขอรับกำรพิจำรณำจริยธรรม 
(Submission Form for Ethical Review) 

 

 
 

Naresuan University – 
Network Research Ethics Committee 

Form code : AF 07-07/2.0 Form code : AF 01-10/3.0 
Please fill in this form and provide necessary documents that apply. This form will help exemption or expedite the review process. 

Section 1 : ข้อมูลโครงกำรวจิัย (Protocol identification) () 

Request for 
 

☐ แบบยกเว้นพจิารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Exemption), please specify the criteria category            (พิจารณาจากเกณฑ์แบบยกเวน้ AF 01-07) 

☐ แบบเร่งรดั (Expedited Review), please specify the criteria category            (พิจารณาจากเกณฑ์แบบเร่งรัด AF 02-07) 

☐ แบบกรรมการเต็มชุด (Full Board Review), please specify the criteria category            (พิจารณาจากเกณฑ์แบบกรรมการเต็มชุด AF 03-07) 

1.1 ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย) Protocol title (Thai)  

1.2 ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาอังกฤษ) Protocol title (English)  

หมายเลขโครงการ (ถ้ามี) Protocol number (if any)  

1.3 ผู้สนับสนุนการวิจัย 

Sponsor/Source of funding 
☐ รัฐบาล (Government) โปรดระบขุ้อมูลผู้สนับสนนุ (please specify) 

 
☐ เอกชน (Private sector) 

☐ องค์กรไม่แสวงหาก าไร (NGO) 

☐ อื่น ๆ ระบ ุ(Other/specify)................................................... 

1.4 การติดต่อผู้สนับสนนุการวิจัย Sponsor contact  Phone:  E-mail:  

1.5 โครงการวจิัยเป็นส่วนหนึ่งของ Protocol as part of Yes No กรณีใช่ โปรดระบุ (if yes, please specify) 

 
- Thesis/Dissertation/IS/Undergraduate ☐ ☐ 

- Postgraduate training (Board/Sub-board) ☐ ☐ 

Section 2 : ข้อมูลผู้วิจัย (Investigator) () 

2.1 ชื่อผู้วิจัยหลกั (Name of principal investigator)  

2.2 วุฒิการศึกษา (Degree)  สาขาความเชี่ยวชาญ Specialty (if applicable):  

2.3 สังกัดหนว่ยงาน (Institutional affiliation)  

2.4 การติดต่อผู้วจิัย (Contact) Phone:  E-mail:  

2.5 จ านวนโครงการวิจัยทีก่ าลังด าเนนิการภายใต้ความรับผิดชอบของท่านกีโ่ครงการ 

(Numbers of research projects are still open under your responsibility) 

 

Version 1.0 Date………….………
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2.6 จ านวนอาสาสมัครในโครงการวิจัยทีก่ าลังด าเนินการภายใต้ความรับผิดชอบของท่าน 
(Numbers of active research subjects are under your responsibility) 

 

2.7 จ านวนผู้ช่วยวิจัยและผู้รว่มวจิัยในโครงการวิจัยนี ้
Numbers of Co-investigators included and research staffs for this project 

 

Section 3: โครงกำรวิจยั (Research protocol) () 

3.1 การออกแบบการวจิัย Research Design ( all that apply) (สามารถเลือกได้หลายข้อที่เกี่ยวขอ้ง) 

☐ Basic science research ☐ Case-control study 

☐ Laboratory experiment ☐ Cohort study 

☐ Research and Development (R&D) ☐ Clinical trial 

☐ Bioequivalence ☐ Descriptive/Qualitative 

☐ Diagnostic test ☐ Survey 

☐ Applied research ☐ Other (specify).............................................................................................................. 

3.2 วิธีการ/เครื่องมือ ที่ใช้ในการวิจัย Methods involved the followings ( all that apply) (สามารถเลอืกได้หลายขอ้ทีเ่กี่ยวข้อง) 

☐ Questionnaire/Interview/Diary ☐ In vivo diagnostic devices 

☐ Records/Document extraction ☐ Medical devices  

☐ Behavioural/Psychological intervention ☐ Drugs 

☐ Specimen/Sample collection ☐ Cosmetics 

☐ Radiation/Isotope ☐ Medicinal plants 

☐ Tissue/Organ transplant ☐ Procedures/Operation 

☐ Embryonic stem cell/Genetic material ☐ Foods 

☐ In vitro diagnostic devices ☐ Other (specify).............................................................................................................. 

3.3 ระยะเวลาที่คาดวา่จะท าวิจัย Expected duration of the project…………………years……………….months 

3.4 สถานที่ท าวิจัย Investigation site 

☐ แห่งเดียว (Single) ☐ หลายแห่ง/หลายศูนย์ (Multi-center) 

  ☐ ระดับชาติ (National) ☐ ระดับนานาชาติ (International) 

3.5 โครงการวจิัยนี้ได้รับการพิจารณาทบทวนโดยคณะกรรมการจริยธรรมที่อืน่กอ่นย่ืนทีน่ี่หรือไม่? 
Has this protocol been reviewed by another ethics committee prior to this submission? 

☐ ไม่เคย (No) ☐ เคย (Yes) 

3.6 โครงการวจิัยนี้ได้จดทะเบียนการวิจัยทางคลินิกแล้วหรอืไม่? (Has this protocol been registered according to clinical trial registration?) 

☐ ไม่ได้จดทะเบียน (No) ☐ จดทะเบียนแล้ว (Yes) 

Version 1.0 Date………….……… 
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Section 4 : อำสำสมัครและกำรรับอำสำสมัคร Subjects and recruitment () 

4.1 โครงการวจิัยนี้รับผู้รับอาสาสมัครต่อไปนี้หรอืไม่ (สามารถเลอืกได้หลายข้อที่เกี่ยวขอ้ง) 
Does this protocol include the following subjects? (tick all that apply) 

☐ ไม่มีการเก็บข้อมูลโดยตรงจากมนุษย์ (ข้ามไปข้อ 4.2) 
No data obtained directly from human (Go to 4.2) 

☐ นักโทษ (Prisoners) ☐ ผู้ป่วย HIV เอดส์ (HIV/AIDS) 

☐ สตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ (Pregnant women/Elderly) ☐ กลุ่มคนที่จดัให้อยู่ในสถานที่ดแูล เช่น สถานเลี้ยงเดก็ก าพร้า 
(Institutionalized e.g. orphanage, leprosarian) 

☐ ผู้ป่วยทางจิต (Mentally ill subjects) ☐ ผู้ไม่รู้หนังสอื หรอืชนกลุ่มน้อย เช่น ชาวเขา 
(Illiterate subjects or Minorities e.g. hilltribes) 

☐ ผู้ป่วยโรคเรือ้รัง/ผู้ป่วยมะเร็ง หรอืผู้ป่วยระยะสุดท้าย 
(Chronic disease/Cancer or terminally ill subjects) 

☐ ผู้ใต้บังคับบัญชา เช่น นกัเรียน/นกัศึกษา ลกูจ้าง ทหาร ผู้ป่วย 
(Subordinate e.g. students, employees, soldiers, patients) 

☐ เด็กอ่อน ทารก เดก็อายุต่ ากว่า 20 ปี 
(Neonates/Infants/Children (aged <20)) 

☐ อื่น ๆ ระบุ (Other/specify) .......................................................................................... 

4.2 วิธีการที่ใช้ในการรับอาสาสมัคร (Methods used to recruit subjects) ☐ ไม่มีการเก็บข้อมูลโดยตรง (ข้ามไปข้อ 4.3) Not applicable (Go to 4.3) 

☐ ติดต่อบุคคลทีแ่ผนกผู้ป่วยนอก 
(Personal contact at outpatient clinic /inpatient) 

☐ ติดต่อบุคคลทางโทรศัพท ์หรือไปรษณีย์ 
(Contact via telephone or post) 

☐ ติดตอ่บุคคลทีแ่ผนกฉกุเฉินหรือแผนกไอซียู 
(Personal contact at ER or ICU) 

☐ ติดประกาศโฆษณา เชน่ โปสเตอร์ ใบปลิว สื่ออืน่ ๆ รวมถึงเว็บไซต์ 
Advertising e.g. poster, flyers, mass media (website included) 

☐ ติดต่อบุคคลในชมุชน (Personal contact in community) ☐ อื่น ๆ ระบุ (Other/specify) .......................................................................................... 

4.3 ผู้ด าเนนิการกระบวนการขอความยินยอม (Person obtaining informed consent) 

☐ ไม่มีการขอความยินยอม (ข้ามไปข้อ 4.4) No (Go to 4.4) ☐ เจ้าหน้าที่วิจัย (Research staff) 

☐ ผู้วิจัยหลัก/ผูร้่วมวิจัย (Principal/Co-Investigators) ☐ อื่น ๆ ระบุ (Other/specify) .......................................................................................... 

4.4 จ านวนอาสาสมัครที่คาดหมายในการแบ่งกลุ่มอาสาสมัคร ............................................. 
(Expected number of subjects in each group) 

รวมจ านวนอาสาสมัคร (total number of subject) …………................................................…….. 

4.5 การจา่ยเงินชดเชยค่าเดนิทาง ค่าเสียเวลา ความไม่สะดวก ไม่สบายให้แกอ่าสาสมัคร (Subject payment) 

☐ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes) …………..…. บาท ตอ่อาสาสมัคร (Bath/participant) 

4.6 การตอบแทนสิ่งของให้อาสาสมัคร (Subject incentives) 

☐ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes) …………..…. บาท ตอ่อาสาสมัคร (Bath/participant) 

4.7 การชดเชยหากเกิดการบาดเจ็บ สญูเสีย (Compensation for injury/lost) 

☐ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes) …………..…. บาท ตอ่อาสาสมัคร (Bath/participant) 
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Section 5 : มีคณะกรรมกำรตรวจติดตำมข้อมูลด้ำนควำมปลอดภยั Study monitoring or DSMB (Data Safety Monitoring Board) () 

 ☐ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes) 

Note: NA = Not applicable 

ลายมือชื่อผูว้ิจัยหลัก 

(Principal Investigator signature) 

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

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

date…….....…..…/…...………/………….... 

ส าหรับเอกสารที่ย่ืนมาประกอบการพิจารณาให้ดูในแบบตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารในการย่ืนขอจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์ (AF 05-07) 
For attach document please see Checklist submission for investigator (AF 05-07) 

ท่ีอยู่ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย ์มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
      สถาบันวจิัยและพัฒนา อาคารอมรนิทร์พิทกัษ์ ชั้น 2 
      มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เลขที ่398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วถิี ต าบลนครสวรรค์ตก 
      อ าเภอเมอืง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 
โทรศัพท์ 0-5621-9100 ต่อ 1177  โทรสาร 0-5688-2793  E-mail : nsru-hec@nsru.ac.th 

ท่ีอยู่ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์เครือข่ำย มหำวิทยำลยันเรศวร 
      กองการวิจัยและนวตักรรม งานจัดการมาตรฐานและเครอืข่าย 
      คณะกรรมการจริยธรรมการวจิัยในมนษุย์เครือข่าย ชัน้ 4 อาคารมหาธรรมราชา 
      มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที ่99 หมู่ 9 ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณโุลก 65000 
โทรศัพท์  0-5596-8637  โทรสาร  0-5596-8637  E-mail : nu-rrec@nu.ac.th 
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Ethical review board:   NSRU-HEC# .............................   NU-NREC# ............................. 

 
 

Nakhon Sawan Rajabhat University – 
Human Ethics Committee 

แบบประเมินโครงกำรวิจัยด้วยตนเอง 
(Self-Assessment Form for PI) 

 
 

Naresuan University – 
Network Research Ethics Committee 

Form code : AF 08-07/2.0 Form code : AF 02-10/3.0 

ชื่อโครงกำรวิจัย 
(Protocol Title) 

(ภาษาไทย)  

(English)  

Type of review           ☐ แบบยกเว้น (Exemption)           ☐ แบบเร่งรัด (Expedited review)        ☐ แบบกรรมการเต็มชุด (Full board 
review) 

ชื่อและคุณวุฒิของผู้วิจยั 
(Investigator’s Name  
and Qualification) 

(ภาษาไทย)  

(English)  

Item for Assessment A I NA 
A = appropriate, I = Inappropriate 
NA = Not applicable หมายความว่าไมเ่กี่ยวข้องหรือไม่ตอ้งม ี

Part 1: Protocol () Opinion 

1. คุณค่าของงานวิจัย (Research value/merit)     

2. ความถกูต้องและมเีหตุผลของงานวิจัย (Research validity) 

 2.1 หลักการและเหตุผล (Good rationale)     

 2.2 การออกแบบและระเบียบวิธีวิจัย (Appropriate design and methodology)     

 2.3 ขนาดกลุ่มตวัอย่าง (Sample size consideration)     

 2.4 การวเิคราะห์ทางสถิติ (Statistical analysis)     

3. เกณฑ์การคัดเข้า/คัดออก (Inclusion/exclusion criteria) 

 3.1 ท าให้เชื่อมั่นวา่เลอืกอย่างยุติธรรม (Assure fair selection)     

 3.2 สามารถตอบค าถามวิจัย (Answer research question)     

 3.3 เกี่ยวขอ้งกับกลุ่มเสี่ยง (Concern about risk group)     

4. ความเสี่ยง (เสี่ยงต่อใคร......................................, โปรดระบุในชอ่ง Opinion) 
Risk (to whom, if A please specify in Opinion box) 

    

5. ประโยชน์ (ประโยชน์ตอ่ใคร.............................., โปรดระบุในช่อง Opinion) 
Benefit (to whom, if A please specify in Opinion box) 

    

6. ความเปราะบาง (Vulnerability)     

7. เพิ่มการรกัษาความรกัษาความปลอดภัย (Additional safeguard) 

Version 1.0 Date………….………



 

-109- 
 

 7.1 การรับอาสาสมัครทีเ่หมาะสม (Appropriate recruitment)     

 7.2 กระบวนการขอความยินยอมอย่างเพียงพอ (Adequate informed consent process)     

 7.3 มีการรกัษาที่เป็นที่ยอมรับ (Acceptable treatment available)     

8. ข้อตกลงการส่งตัวอย่างชีวภาพ/ข้อตกลงการท าวจิัยทางคลนิิก 
MTA/CTA (Material Transfer Agreement/Clinical Trial Agreement) 

    

9. อื่น ๆ เชน่ แบบบันทกึข้อมูลอาสาสมัคร Others (Advertising, CRF, etc.)     

Part 2: ICF (Informed Consent Form) ส่วนประกอบของเอกสำร (ICH GCP 4.8.10) () Opinion/suggestion 

1 เอกสำรข้อมูลค ำชี้แจง/อธิบำยส ำหรับอำสำสมัครท่ีเข้ำร่วมกำรวิจยั (Information sheet) 

 1.1 หัวข้อเรื่องที่จะท าการวิจัย     

 1.2 ภาษาที่ใช้เข้าใจง่าย     

 1.3 มีข้อความระบุว่าเป็นงานวจิัย     

 1.4 เหตุผลทีอ่าสาสมัครได้รับเชญิให้เข้าร่วมในโครงการวิจัย     

 1.5 วัตถุประสงคข์องโครงการวิจัย      

 1.6 จ านวนอาสาสมัครที่เข้าร่วมในโครงการวจิัย     

 1.7 วิธีด าเนินการที่จะปฏิบัติตอ่ผู้เข้ารว่มวจิัย      

 1.8 ระยะเวลาทีอ่าสาสมัครแต่ละคนจะต้องอยู่ในโครงการวิจัย     

 1.9 ผลประโยชนท์ี่คาดว่าจะเกิดขึน้จากการวจิัยต่ออาสาสมัครโดยตรงและ/หรอื
ประโยชน์ตอ่ชุมชน/สังคม/เกิดความรู้ใหม่ 

    

 1.10 ความเสี่ยง ความไม่สบาย หรือความไม่สะดวก ที่อาจเกิดขึน้แก่อาสาสมัครในการเข้า
ร่วมในโครงการวิจัย 

    

 1.11 ทางเลอืกหรือกระบวนการรักษาอื่น ๆ ในกรณีทีอ่าสาสมัครไม่เข้าร่วมในโครงการวจิัย     

 1.12 การให้เงนิชดเชยค่าเดินทาง การเสียเวลา ความไม่สะดวก ไม่สบาย และรายได้ทีเ่สีย
ไป จากการทีอ่าสาสมัครเข้าร่วมการวิจัย วธิีการให้และเวลาที่ให้ 

    

 1.13 การให้การรกัษาพยาบาลหรือค่าชดเชย เมือ่มีความเสียหายหรืออนัตรายที่เกิดจาก
การวจิัย 

    

 1.14 แหล่งเงินทุนวิจัย และสถาบันที่รว่มในการท าวิจัย     

 1.15 การวจิัยทางพนัธุศาสตร์จะตอ้งมกีารขอความยินยอมและมกีารให้ค าปรกึษาเกี่ยวกับ 
genetic counseling 

    

 1.16 การขอเก็บตัวอย่างที่เหลอืจากการวจิัย และระยะเวลาทีเ่ก็บเพือ่การตรวจเพิ่มเติมใน
อนาคต หรือเพื่อการศกึษาใหม่ในอนาคต ตอ้งมกีารขอความยินยอมเพื่อเก็บตัวอย่าง
ที่เหลือ แตก่ารใช้ตวัอย่างนั้นจะต้องย่ืนเรือ่งให้คณะกรรมการจริยธรรมพจิารณา 
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 1.17 บุคคลและหมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถตดิต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง ในกรณทีี่
อาสาสมัครเกิดเหตกุารณอ์ันไม่พึงประสงค์   

    

 1.18 หมายเลขโทรศัพท์และอีเมลส านกังานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย ที่
อาสาสมัครสามารถติดตอ่กรณีมขี้อร้องเรียน 

   (หากมีการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามข้อมูลในเอกสาร ท่าน
สามารถร้องเรียนไดท้ี่อยู่ด้านล่างนี้) 

 1.19 มีเอกสารข้อมูลฯ ฉบับที่เหมาะส าหรับเดก็อายุ 7-12 ปี    (ใช้ภาษาส าหรับเด็กในชว่งอายุดังกล่าวที่จะเข้าใจได้) 

2.2 หนังสือแสดงเจตนำยนิยอมเข้ำร่วมกำรวจิัย (Consent form) () 

 2.1 มีข้อความ “อาสาสมัครมีอสิระที่จะปฏิเสธ หรือถอนตวัจากโครงการวิจัยเมื่อใดก็ได้ 
โดยไม่มีผลใด ๆ ตอ่การรักษาพยาบาลที่ควรจะได้รับตามมาตรฐาน หรอืสูญเสีย
ผลประโยชน์ใด ๆ ที่พึงจะไดร้ับตามสทิธิ” 

    

 2.2 มาตรการการรักษาความลับของข้อมูลเกี่ยวกับอาสาสมัคร     

 2.3 ความเหมาะสมของการลงนามโดยผู้เข้ารว่มการวจิัย และ/หรือ ผู้แทนโดยชอบด้วย
กฎหมาย 

    

 2.4 ความเหมาะสมของการแสดงความยินยอมของผู้เข้ารว่มการวจิัยที่ไม่สามารถอ่าน
และเขียนได้ 

    

 2.5 ความเหมาะสมของกระบวนการขอ assent และการลงนาม ส าหรับเดก็อายุ 7-12 ป ี     

Part 3 :Decision: Risk/Benefit Category () 

☐ การวจิัยที่เกี่ยวขอ้งกับความเสี่ยงเพียงเล็กนอ้ย (Research involving not greater than minimal risk.) 

☐ การวจิัยที่เกี่ยวขอ้งกับความเสี่ยงมากกว่าปกติ แต่ได้แสดงถึงประโยชน์ต่อ อาสาสมัครโดยตรงในอนาคต 
(Research involving greater than minimal risk but presenting the prospect of direct benefit to the individual subjects.) 

☐ การวจิัยที่เกี่ยวขอ้งกับความเสี่ยงมากกว่าปกติและไม่ได้แสดงถึงประโยชน์ต่ออาสาสมัครโดยตรงในอนาคต แต่มีความเป็นไปได้ที่จะน าความรู้เกี่ยวกับเรือ่งความผดิปรกติหรือภาวะของ
โรคของอาสาสมัครไปใช้กับผู้ป่วยคนอื่น ๆ ได้ 
(Research involving greater than minimal risk and no prospect of direct benefit to individual subjects, but likely to yield generalizable knowledge about the 
subject’s disorder or condition.) 

☐ การวจิัยที่มนีัยยะหนึ่งที่สามารถพิสูจน์ได้ถึงโอกาสที่จะเขา้ใจ ป้องกัน หรือ บรรเทาปัญหาร้ายแรงที่มีผลกระทบต่อสุขภาพหรอืสวสัดิภาพความเป็นอยู่ที่ดขีองเดก็ (Research not 
otherwise approvable which presents an opportunity to understand, prevent, or alleviate a serious problem affecting the health or welfare of children.) 

NOTE: “Minimal Risk” generally means that the probability and magnitude of physical or psychological harm anticipated in the research are not greater in and of 
themselves than those ordinarily encountered in daily life, or in routine medical, dental, or psychological examinations. 

ลำยมือช่ือผู้วิจยัหลัก 
Principal Investigator’s 

Signature 

………………………………………………………………………... Date ……….../………./………... 

(………………………………………………………………………) 

ท่ีอยู่ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย ์
      มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค ์
      สถาบันวจิัยและพัฒนา อาคารอมรนิทร์พิทกัษ์ ชั้น 2 
      มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เลขที ่398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วถิี ต าบลนครสวรรค์ตก 
      อ าเภอเมอืง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 
โทรศัพท์ 0-5621-9100 ต่อ 1177  โทรสาร 0-5688-2793  E-mail : nsru-hec@nsru.ac.th 

ท่ีอยู่ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์เครือข่ำย 
       มหำวิทยำลยันเรศวร 
      กองการวิจัยและนวตักรรม งานจัดการมาตรฐานและเครอืข่าย 
      คณะกรรมการจริยธรรมการวจิัยในมนษุย์เครือข่าย ชัน้ 4 อาคารมหาธรรมราชา 
      มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที ่99 หมู่ 9 ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณโุลก 65000 
โทรศัพท์  0-5596-8637  โทรสาร  0-5596-8637  E-mail : nu-rrec@nu.ac.th 
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Ethical review board:   NSRU-HEC# .............................   NU-NREC# ............................. 

 
 

Nakhon Sawan Rajabhat University – 
Human Ethics Committee 

กำรขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 
(Conflict of Interest and Funding Form) 

 
 
 

Naresuan University – 
Network Research Ethics Committee 

Form code : AF 09-07/2.0 Form code : AF 03-10/3.0 

Conflict of interest (COI) is not in itself a reason for protocol or investigator disapproval. The board will consider its existence and magnitude and whether 
or not these may affect the scope of protection the right and welfare of human participants. One copy of this form will be fo rwarded to the conflict of 
interest committee of the institute. The board will only send the investigator the institute opinion together with protocol approval results. 

ชื่อโครงกำรวิจัย (Protocol Title)  

Section 1: ทุนวิจัย (Funding) 

1.1 แหล่งเงินทุน (Source of funding) () amont 

☐ ไม่มี (None)  

☐ ภาควิชา/สถาบัน (Department/ institute)  

☐ บริษัทยา (Pharmaceutical company)  

☐ หน่วยงานอื่น ๆ ระบุ (Other agency) .................................................................................................................  

รวมจ ำนวน (Grand total)  

1.2 เงินตอบแทนผู้วิจัย (Investigators fee received) () amont 

☐ เงินเดือนจ่ายตลอดช่วงเวลาโครงการวจิยั (Monthly throughout the project)  

☐ เงินเหมาจ่ายต่อโครงการ (Lump sum for the whole projectLump sum for the whole project)  

☐ เงินตอบแทนคิดต่อผู้รับอาสาสมัคร 1 ราย (Per subject recruited)  

☐ อื่น ๆ ระบ ุ(Other) ...............................................................................................................................................  

Section 2: กำรมีผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) () Yes No 

2.1 ท่านหรือสมาชิกในครอบครัวของท่าน ได้รับผลประโยชน์ในบริษัทหรือจากบริษทัที่เป็นผู้ให้ทุนวิจัยหรอืไม่? 
(Do you, members of your family, or associated entity have or receive a financial interest in or from the 
sponsoring company?) 

☐ ☐ 

2.2 ท่านมีต าแหน่งบริหารหรือต าแหน่งทางงานวิทยาศาสตร์ในบริษัทที่เป็นผู้ให้ทุนวิจัยหรือไม่? 
(Do you hold any executive or scientific position in the sponsoring company?) 

☐ ☐ 

2.3 ท่านเป็นที่ปรึกษาดา้นวิทยาศาสตร์ ด้านการเงิน ด้านกฏหมาย หรือเป็นสมาชกิของคณะวิทยากรที่บรรยายเกีย่วกบั
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่เป็นผู้ให้ทุนวิจัยหรือไม่? 
(Do you serve as a consultant in scientific, financial, legal issues or a member of a “speaker’s bureau” 
concerning the products of the sponsoring company?) 

☐ ☐ 
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2.4 ท่านมีส่วนร่วมในด้านการเงิน หรือมีส่วนเกี่ยวขอ้งด้านการเงินของสถาบันกับบริษัทที่เป็นผู้ให้ทุนวิจัย ด้านต่อไปนี้หรือไม?่: 
การจัดซ้ือ การขาย การเช่าซ้ือ การขึ้นทะเบียน การท าสัญญา 
(Have you participated in or otherwise influenced any institute transaction with the sponsoring 
company in any of followings: buying, selling, leasing, licensing, supplying, or making contract?) 

☐ ☐ 

2.5 ท่านได้มอบหมายให้นิสิต นักศึกษาระดบัปริญญาบัณฑิต หรือหลังปริญญา, ผู้ฝกึงาน, เจ้าหนา้ที่ ให้ท าโครงการวิจยัที่ได้รับ
ทุนจากบริษัทที่เป็นผู้ให้ทุนวิจัยหรือไม่? 
(Have you assigned any student, postdoctoral fellow or other trainee, officer, support staff to a project 
sponsored by the sponsoring company?) 

☐ ☐ 

2.6 ในปีที่ผ่านมา ท่านได้รับการสนับสนุนจากบริษัทที่เป็นผู้ให้ทุนวจิัยหรอืไม่? เช่น เข้าร่วมประชุมวิชาการ การประชุม หรอืการบรรยายให้เจา้หน้าที่ของบริษัทที่
เป็นผู้ให้ทุนวิจัย 
(During 1 year before submission, have you been supported by the sponsoring company to attend conferences/meetings/lecture 

☐ No ☐ Yes กรณีใช่ โปรดระบุรายละเอยีด (if yes, please specify) 

 ☐ ภายในประเทศ (Internal) ☐ ในต่างประเทศ (Abroad) 

 

ลายมือชื่อผูว้ิจยัหลัก 
(Principal Investigator 

Signature) 

……………………………………………………………………. Date …………../…………../……………. 

(…………………………………………………………………….) 

 

ลายมือชื่อผูว้ิจยัร่วม 
(Co-investigator Signature) 

………………………………………………………………………… Date …………../…………../……………. 

(…………………………………………………………………………) 

 

ลายมือชื่อผูว้ิจยัร่วม 
(Co-investigator Signature) 

………………………………………………………………………… Date …………../…………../……………. 

(…………………………………………………………………………) 

 

หมำยเหตุ : หากทั้งคณะผู้วิจัยไม่มี COI ให้ยื่นแบบฟอร์มร่วมกันได้ แต่หากในคณะผู้วิจัยท่านใดมี COI ให้ยื่นแบบฟอร์มแยก 
Note :  If all investigators do not have COI, a form of COI can be submitted. If there is anyone of investigators has COI, a separated COI  
 form is required for each. 
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Ethical review board:   NSRU-HEC# .............................   NU-NREC# ............................. 
 
 
 
คณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย ์

มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 

ข้อมูลค ำอธิบำย 
ส ำหรับอำสำสมัครในโครงกำรวิจัย 

(กลุ่มอำสำสมัครเด็ก อำยุ 7 - 12 ปี) 

 
 
 
คณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย ์

เครือข่ำย  มหำวิทยำลัยนเรศวร 

รหัสแบบฟอร์ม : AF 10-07/2.0 รหัสแบบฟอร์ม : AF 04-10/3.0 
 

ชื่อโครงกำรวิจัย ……………………………………………………………………………………………………………………….................… 
 ......................................................................................................................................................... 

 

โครงการวิจัยขอให้หนูเข้าร่วมในการวิจัยนี้เนื่องจากหนูเป็นเด็กท่ีมีสุขภาพแข็งแรง ขอให้หนูให้เวลาเพื่อ
อ่านและปรึกษากับคุณหมอ พยาบาล ผู้ปกครอง เครือญาติ หรือหนูสามารถถามเจ้าหน้าท่ีในโครงการในส่วนท่ีหนูไม่
เข้าใจ หรือ ต้องการรู้เพ่ิมเติม 
 

1. โครงกำรนี้คืออะไร 

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

2. ท ำไมจึงเกิดกำรศึกษำวิจัยในโครงกำร 

คุณหมอของโครงการต้องการรู้ว่า……………………………………………………………………………………............… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

3. หนูต้องท ำอะไรบ้ำง ถ้ำเข้ำร่วมกำรวิจัย 

หนูจะได้มาพบคุณหมอท้ังหมด …….. ครั้ง คือ………………..……………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
เวอร์ชั่น 1.0 วันท่ี ………………. 
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4. ควำมเสี่ยงและประโยชน์ของกำรเข้ำร่วมโครงกำร 

หนูอาจรู้สึก………………………………………………………………………………………………….…………………..……….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
5. กำรรักษำควำมลับ 

ข้อมูลทุกอย่างของหนูท่ีทางโครงการเก็บรวบรวมจะถูกเก็บเป็นความลับ ทางโครงการจะใช้เพียง
หมายเลขรหัสแทนชื่อของหนู จะไม่มีการใช้ชื่อจริงในการวิจัยนี้ 
 
6. กำรเข้ำร่วมโครงกำรวิจัย 

การตัดสินใจเข้าร่วมโครงการนี้ขึ้นอยู่กับตัวหนูและครอบครัว หนูมีสิทธิ์ตัดสินใจ ไม่เข้าร่วมในโครงการ
นี้ได้ และหากหนูเข้าร่วมโครงการแล้ว หนูก็มีสิทธิ์ท่ีจะถอนตัวเมื่อใดก็ได้ โดยไม่จ าเป็นต้องให้เหตุผลใด ๆ คุณหมอ
ผู้ดูแลหนูจะยังคงให้การดูแลหนูตามปกติ 

ขอบคุณท่ีหนูเสียสละเวลาเพื่อท าความเข้าใจกับโครงการวิจัยนี้ ขอให้หนูสอบถามและแจ้งให้ทาง
โครงการทราบสิ่งท่ียังไม่เข้าใจ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
 
7. ปัญหำหรือข้อซักถำมต่ำง ๆ 

ถ้าหนูมีค าถามเกี่ยวกับโครงการวิจัยนี้ หรือเกี่ยวกับการบาดเจ็บท่ีเกี่ยวข้องกับการวิจัย หนูสามารถติดต่อ 
…………...………… โทร ……………....……… หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ กรณีฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง …………………..........……….. 

ส าหรับค าถามเกี่ยวกับโครงการวิจัย สิทธิของหนู และอันตรายท่ีเกิดจากการวิจัย หนูสามารถติดต่อ
เจ้าหน้าท่ีผู้เป็นอิสระจากโครงการวิจัยนี้ ท่ี.......................................... ผู้ให้ค าปรึกษา ................................................ 
ท่ีโทรศัพท์หมายเลข ..................................... 

 
 

เวอร์ชั่น 1.0 วันท่ี ……………… 
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Ethical review board:   NSRU-HEC# ........................   NU-NREC# …....……………….. 
 
 
คณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนษุย์ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค ์

ข้อมูลค ำอธิบำย 
ส ำหรับอำสำสมัครในโครงกำรวิจัย 

(ส ำหรับกลุ่มอำสำสมัคร………..(ให้ระบุหำกมี

อำสำสมัครหลำยกลุม่)……………………) 

 
 

คณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนษุย์ 
เครือข่ำย  มหำวิทยำลัยนเรศวร 

รหัสแบบฟอร์ม: AF 10-07/2.0 รหัสแบบฟอร์ม : AF 04-10/3.0 

 
ชื่อโครงกำรวิจัย .……………………………………………………………………………………….........……………………………………….….…….. 

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

 

ผู้ท ำวิจัย 

ชื่อ ………………………………………........................………………………………………………………………………………………………………… 

ที่อยู่ …………………….......................…………………………………………………………………………………………………………………………. 

เบอร์โทรศัพท์ที่ท างาน …………………………...........…………..… เบอร์โทรศัพท์มือถือ ………...…………...............…………….……… 

อีเมล ……………………………………….......................……………………………………………………………………………………………………… 

 

ผู้ร่วมในโครงกำรวิจัย 

ชื่อ ………………………………………........................………………………………………………………………………………………………………… 

ที่อยู่ …………………….......................…………………………………………………………………………………………………………………………. 

เบอร์โทรศัพท์ที่ท างาน …………………………...........…………..…เบอร์โทรศัพท์มือถือ ………...………….............……………………… 

อีเมล……………………………………….......................………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

ผู้สนับสนุนกำรวิจัย ………………………………………………………………………….......................……………………………………………… 

 

ในกรณีที่ท่ำนได้รับอันตรำยใด ๆ หรือต้องกำรข้อมูลเพิ่มเติมท่ีเกี่ยวข้องกับโครงกำรวิจัย ท่ำนสำมำรถติดต่อกับ
ผู้ท ำวิจัย คือ .....................(ระบุช่ือผู้ท ำวิจัย และเบอร์โทรศัพท)์....................................ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 
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เรียน ผู้เข้ำร่วมโครงกำรวิจัยทุกท่ำน 

 

ท่านได้รับเชิญให้เข้าร่วมในโครงการวิจัยนี้เนื่องจากท่านเป็น……….....(ระบุเหตุผลที่เชิญให้เข้าร่วมในการ

วิจัย)..................... ซึ่งในโครงการวิจัยนี้จะมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด …...(ระบุจ านวนอาสาสมัครทั้งหมด)…... ราย 

 

หมำยเหตุ: ถ้าท าการศึกษาวิจัยในหลายศูนย์ ให้ระบุจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยในประเทศไทยทั้งหมด และจ านวน

ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยในศูนย์เดียวกันกับผู้ให้ความยินยอม 

 

ก่อนที่ท่ำนจะตัดสินใน เข้ำร่วม หรือ ไม่เข้ำร่วมโครงกำรวิจัยนี้ 

● ให้ท่านอ่านเอกสารฉบับนี้อย่างถี่ถ้วน เพ่ือให้ท่านได้ทราบถึงเหตุผลและรายละเอียดของการวิจัยนี้  โดยท่าน

สามารถขอค าแนะน าในการเข้าร่วมโครงการวิจัยนี้จากครอบครัว เพ่ือน หรือแพทย์ประจ าตัวของท่านได้ หรือคน

อ่ืน ๆ ได้ตามท่ีท่านต้องการ และท่านสามารถใช้เวลาได้นานตามที่ท่านต้องการ เพ่ือให้มีเวลาอย่างเพียงพอในการ

ตัดสินใจโดยอิสระ 

● หากท่านมีข้อสงสัยใด ๆ กรุณาซักถามจาก….(ระบุชื่อผู้ท าวิจัย และเบอร์โทรศัพท์).... 

 

กำรเข้ำร่วมโครงกำรนี้ต้องเป็นไปด้วยควำมสมัครใจ 

● ท่านสำมำรถปฏิเสธการเข้าร่วมโครงการนี้ได้ 

● แม้เข้าร่วมโครงการวิจัยนี้แล้ว ท่ำนสำมำรถถอนตัวได้ตลอดเวลำ โดยไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อท่าน 

● ท่านไม่จ าเป็นต้องเข้าร่วมวิจัยนี้เพื่อ  (สามารถศึกษาได้จากตัวอย่างด้านล่าง)    

 

(ตัวอย่างส าหรับการวิจัยทางการแพทย์/สาธารณสุขศาสตร์) 
ท่านไม่จ าเป็นต้องเข้าร่วมโครงการวิจัยนี้เพ่ือ....ประโยชน์ในการรักษาโรคที่ท่านเป็นอยู่ เนื่องจากมีแนวทางการ

รักษาอ่ืน ๆ หลายแบบส าหรับรักษาโรคของท่านได้ ดังนั้น จึงควรปรึกษาแนวทางการรักษาวิธีอ่ืน ๆ กับแพทย์ผู้ให้การรักษา
ท่านก่อนตัดสินใจเข้าร่วมในการวิจัยอย่างถ่ีถ้วน 
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(ตัวอย่างการวิจัยส าหรับการวิจัยอื่น ๆ) 

ท่านไม่จ าเป็นต้องเข้าร่วมโครงการวิจัยนี้ เพ่ือ....ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพ หรือเพ่ือประโยชน์ในการเรียน หรือ

เพ่ือที่จะได้รับสิทธิพิเศษต่าง ๆ…... เนื่องจากมีแนวทางการปฏิบัติอ่ืน ๆ หลายแบบส าหรับการดูแลสุขภาพของท่านได้ 

ดังนั้นท่านจึงควรปรึกษาแนวทางอ่ืน ๆ กับ……(ระบุผู้ที่อ้างถึง)……………...ก่อนที่ท่านจะตัดสินใจเข้าร่วมในการวิจัยอย่างถี่

ถ้วน 

ทำงเลือกอ่ืน ๆ หำกท่ำนตัดสินใจไม่เข้ำร่วมโครงกำรวิจัย (ให้ผู้วิจัยระบุโดยย่อ) 

● ……………………………………………………………………………………………………………………………...........................………….. 

● …………………………………………………………………………………………………………………………………............................……. 

 

เครื่องมือแพทย์/โปรแกรม…...ที่ผู้เข้ำร่วมวิจัยจะถูกทดสอบในกำรวิจัยนี้ (ถ้าไม่เกี่ยวข้องให้ตัด) 

(ตัวอย่างการเขียนส าหรับโครงการวิจัยเครื่องมือแพทย์) 

เครื่องมือแพทย์ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ...... (ระบุชื่อเครื่องมือแพทย์ตาม protocol)........................... ซึ่งเป็นเครื่องมือ

แพทย์ที่ผู้วิจัยคิดค้นพัฒนา ยังไม่ได้มีการวางจ าหน่ายหรือเผยแพร่ออกสู่สาธารณะ และต้องการที่จะน ามาทดสอบ ในด้าน

.........................(ความปลอดภัย/ประสิทธิภาพการรักษา/การวินิจฉัย/การระบุความเสี่ยง)............ ......ส าหรับผู้ป่วยที่

.....................(ภาวะ/โรค)............................... 

 

(ตัวอย่างการเขียนส าหรับโครงการวิจัยผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ) 

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ...... (ระบุชื่อผลิตภัณฑ์ตาม protocol)........................... ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีผู้วิจัย

ต้องการที่จะน ามาทดสอบในด้าน.........................(ความปลอดภัย/ประสิทธิภาพการรักษา/)..................ส าหรับผู้ที่

.....................(ภาวะ/ปัญหา).................... 

 

1. ท ำไมต้องท ำวิจัยเรื่องนี้? 

(ให้ผู้วิจัยระบุหลักการและเหตุผลโดยย่อ ให้ได้ใจความด้วยภาษาที่ผู้เข้าร่วมการวิจัยสามารถเข้าใจได้ง่าย หลีกเลี่ยง

ภาษาอังกฤษ ไม่ใช้ศัพท์วิชาการ หากจ าเป็นต้องใช้ศัพท์วิชาการ ให้ผู้วิจัยขยายความด้วยภาษาที่ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยจะ

สามารถเข้าใจได้ ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงระดับความเข้าใจภาษาของอาสาสมัครแต่ละกลุ่มเป็นส าคัญ) 
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2. กำรวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร? 

(ตัวอย่ำงกรณีศึกษำโครงกำรวิจัยเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์/โปรแกรม) 

การวิจัยนี้ต้องการที่จะ(ทดสอบ/พัฒนา).....(ชื่อยา/ผลิตภัณฑ์/โปรแกรม/เครื่องมือแพทย์)...........ว่า ………………...(ระบุ

วัตถุประสงค์ด้วยภาษาที่ผู้เข้าร่วมการวิจัยสามารถเข้าใจได้ง่าย ไม่ใช้ภาษาอังกฤษ ขอให้แปลหรือเขียนทับศัพท์ โดยใส่

ภาษาอังกฤษในวงเล็บ)............... 

เช่น 

ตัวอย่างที่ 1: การวิจัยนี้ต้องการทดสอบว่า อุปกรณ์ช่วยยกตัวผู้ป่วยในการย้ายเตียงเพ่ือผ่าตัด มีประสิทธิภาพและความ

ปลอดภัยในอาสาสมัครสุขภาพดีหรือไม ่

ตัวอย่างที่ 2: การวิจัยนี้ต้องการทดสอบว่าโปรแกรมการให้ความรู้เรื่องโรคไตเรื้อรังจะช่วยเพ่ิมความรู้และชะลอไม่ให้ไต

ท างานแย่ลงได้หรือไม ่

ตัวอย่างที่ 3: การวิจัยนี้ต้องการทดสอบว่าแอพพลิเคชั่น นี้จะช่วยค านวณขนาดยาส าหรับผู้ป่วยโรคไตได้อย่างถูกต้องหรือไม่ 

ตัวอย่างที่ 4: การวิจัยนี้ต้องการทดสอบว่าโปรแกรมการฝึกออกก าลังกายนี้ จะมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการ

ช่วยฟื้นฟูสุขภาพของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้หรือไม่ 

 

(ตัวอย่ำงกรณีศึกษำโครงกำรวิจัยเชิงส ำรวจ) 

ตัวอย่างที่ 1: การวิจัยนี้ต้องการที่จะส ารวจว่าปัจจัยอะไรบ้างที่ท าให้ผู้บริโภคต้องการซื้อครีมกันแดด 

ตัวอย่างที่ 2: การวิจัยนี้ต้องการที่จะหาว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่เก่ียวข้องกับการที่ผู้ป่วยไม่ให้ความร่วมมือในการใช้ยา 

ตัวอย่างที่ 3: การวิจัยนี้ต้องการที่จะส ารวจว่าหลังจากการให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการใช้ยาอินซูลิน ผู้ป่วยมีการควบคุมระดับ

น้ าตาลในเลือดเป็นอย่างไร 

ตัวอย่างที่ 4: การวิจัยนี้ต้องการที่จะส ารวจว่าประชาชนทั่วไปมีการใช้สมุนไพรในครัวเรือนอะไรบ้าง 

ตัวอย่างที่ 5: การวิจัยนี้ต้องการที่จะส ารวจว่าผู้ป่วยความดันโลหิตสูงมีการปฏิบัติตนในการควบคุมความดันเลือดอย่างไร

บ้าง 

หมายเหตุ: ระบุวัตถุประสงค์ด้วยภาษาท่ีผู้เข้าร่วมการวิจัยสามารถเข้าใจได้ง่าย ไม่ใช้ภาษาอังกฤษ ขอให้แปลหรือเขียนทับ

ศัพท์ โดยใส่ภาษาอังกฤษในวงเล็บ 
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3. ท่ำนจะต้องร่วมกิจกรรมอะไรบ้ำง? 

หลังจากท่านยินยอมเข้าร่วมการวิจัยนี้ด้วยความสมัครใจ ท่านจะได้รับเชิญให้มาพบคณะผู้ท าวิจัยตามวันเวลาที่

ผู้ท าวิจัยนัดหมาย 

สถำนที่ท ำกำรวิจัยนี้คือ…………………………………….ท่ำนจะต้องมำพบผู้วิจัยท้ังหมด …………….ครั้ง  แต่ละครั้งจะ

ใช้เวลำประมำณ ………….(นำที/ชั่วโมง) รวมแล้วท่ำนจะอยู่ในโครงกำรวิจัยเป็นระยะเวลำทั้งหมด………(กี่วัน/กี่เดือน/

กี่ปี) 

 

(ตัวอย่ำงกำรนัดหมำย) 

กำรนัดหมำยครั้งท่ี 1 ใช้เวลา ประมาณ 3 ชั่วโมง 

ท่านจะถูกคัดกรองว่าจะสามารถเข้าร่วมโครงการวิจัยนี้ได้หรือไม่ ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ 

- สัมภาษณ์ เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป เช่น อายุ น้ าหนัก ส่วนสูง ประวัติการเจ็บป่วย และการใช้ยา 

- เจาะเลือดปริมาณ 20 มิลลิลิตร หรือประมาณ 4 ช้อนชา 

- ตรวจร่างกาย ถ่ายเอกซเรย์ปอด และวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 

ฯลฯ 

การวิจัยนี้จะแบ่งออกเป็น………(ระบุจ านวนกลุ่ม)…………..กลุ่ม เมื่อผ่านการคัดกรอง ท่านจะถูกสุ่มเข้ากลุ่มหนึ่งกลุ่มใด

ต่อไปนี้ 

กลุ่มท่ี 1 จะได้รับ (ยา/ผลิตภัณฑ์) วิจัย 

กลุ่มท่ี 2 จะได้รับ (ยาหลอก/ผลิตภัณฑ์หลอก) ซึ่งท ามาจากแป้ง 

 

กำรนัดหมำยครั้งท่ี 2  ใช้เวลา ประมาณ 3 ชั่วโมง ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ 

- สัมภาษณ์เกี่ยวกับอาการและความเจ็บป่วย ประวัติการรักษาและการใช้ยา 

- เจาะเลือดปริมาณ 20 มิลลิลิตร หรือประมาณ 4 ช้อนชา 

- ตรวจร่างกาย ถ่ายเอกซเรย์ปอด และวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 

- ตอบแบบสอบถามคุณภาพชีวิต ความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง ฯลฯ 

กำรนัดหมำยครั้งท่ี 3…………………………………………………………………………………………………………………..........................…… 

กำรนัดหมำยครั้งท่ี 4……………………………………………………………………………………………………………………..........................… 

กำรนัดหมำยครั้งท่ี 5………………………………………………………………………………………………………………………......................... 
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4. หำกเข้ำร่วมโครงกำรวิจัยนี้ ท่ำนอำจจะได้รับควำมเสี่ยงอะไรบ้ำง? 

(ให้ผู้วิจัยระบุความเสี่ยงจากยา/ผลิตภัณฑ์วิจัย ยา/ผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่ได้รับร่วมด้วย เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย 
การท าหัตถการ การเจาะเลือด การเก็บข้อมูล/การสัมภาษณ์/การตอบแบบสอบถาม และอ่ืน ๆ ที่มีข้อมูลหรือท านาย
ได้ว่าอาจจะเกิดขึ้นจากการด าเนินการกับผู้เข้าร่วมวิจัยในทุกขั้นตอน) 

 

ท่านอาจเกิดความผิดปกติจาก…………………………. (ให้ผู้วิจัยระบุ ยา/ผลิตภัณฑ์วิจัย ยา/ผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่ได้รับร่วม
ด้วยเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย การท าหัตถการ การเจาะเลือด การเก็บข้อมูล/การสัมภาษณ์/การตอบ
แบบสอบถาม และอ่ืน ๆ ที่มีข้อมูลหรือท านายได้ว่าอาจจะเกิดขึ้นจากการด าเนินการกับผู้ เข้าร่วมวิจัยในทุก
ขั้นตอน).......ดังนี้ 

 

ความเสี่ยงที่ท่านอาจได้รับ ได้แก่ ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ตัวอย่ำงควำมเสี่ยงจำก intervention และกระบวนกำรที่ด ำเนินกำรกับอำสำสมัครในรูปแบบต่ำง ๆ ที่ผู้วิจัยต้องระบุ
ในตำรำงท่ีก ำหนด (ด้ำนบน) 
1. ความเสี่ยงจากยา/ผลิตภัณฑ์วิจัย ยา/ผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่ได้รับร่วมด้วย เช่น ผื่น คลื่นไส้ อาเจี่ยน ปวดหัว อ่อนเพลีย 

ความดันเลือดสูง ง่วง ซึม หัวใจเต้นเร็ว ติดเชื้อ ชัก โคม่า เป็นต้น 

2. ความเสี่ยงจากเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย การท าหัตถการ การเจาะเลือด เช่น ผื่นแดง เจ็บ เลือดออก ช้ าจาก

การเจาะเลือด บวมบริเวณท่ีเจาะเลือด กลัวที่แคบ ติดเชื้อ เป็นต้น ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับชนิดของหัตถการ และเครื่องมือ 

3. ความเสี่ยงจากการเก็บข้อมูล/การสัมภาษณ์/การตอบแบบสอบถาม เช่น เสียเวลา ไม่สะดวก ไม่สบาย สูญเสียรายได้ 

เกิดความไม่สบายใจ เกิดอาการซึมเศร้า เกิดความวิตกกังวล เกิดอาการเครียด นอนไม่หลับ การรั่วไหลของข้อมูล เป็น

ต้น 
 

นอกจำกควำมเสี่ยงที่กล่ำวมำ ท่านอาจเกิดอาการ หรือความไม่สบายอื่น ๆ ที่ไม่ทราบแน่นอน นอกเหนือจากท่ีได้แสดงใน
เอกสารฉบับนี้ ซึ่งอาการเหล่านี้เป็นอาการที่ไม่เคยพบมาก่อน 
 

หากท่านต้องการข้อมูลเพ่ิมเติม หรือมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจได้รับจากการเข้าร่วมในโครงการวิจัย ท่าน
สามารถสอบถามจากผู้ท าวิจัยได้ตลอดเวลา 
 

หากมีการค้นพบข้อมูลใหม่ ๆ ที่อาจมีผลต่อความปลอดภัยของท่านในระหว่างที่ท่านเข้าร่วมในโครงการวิจัย ผู้ท าวิจัย
จะแจ้งให้ท่านทราบทันที เพ่ือให้ท่านตัดสินใจว่าจะอยู่ในโครงการวิจัยต่อไปหรือจะขอถอนตัวออกจากการวิจัย 

หำกท่ำนเกิดควำมไม่สบำยใจ หรือเกิดอำกำรผิดปกติใด ๆ ให้ท่ำนปฏิบัติดังนี้ 

● แจ้งผู้ท าวิจัยให้ทราบทันที โดยท่านสามารถติดต่อกับผู้ท าวิจัยคือ .....................(ระบุชื่อผู้ท าวิจัย และเบอร์

โทรศัพท์)....................................ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

● ให้ท่านปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ …(ระบุชื่อ หรือหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง)…ที…่(เบอร์โทรศัพท์)...ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 
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5. ผู้วิจัยมีมำตรกำรกำรป้องกันอันตรำย หรือมำตรกำรดูแลท่ำนอย่ำงไรหำกเกิดอันตรำยในระหว่ำงกำรวิจัย? 

มำตรกำรป้องกันอันตรำยและลดควำมเสี่ยง (ให้ผู้วิจัยระบุมาตรการให้สอดคล้องกับโครงการวิจัย) 

● ผู้วิจัยได้จัดให้มีทีม      (ระบุผู้ที่จะท าหน้าที่ เช่น แพทย์ หรือ พยาบาล หรือ ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพหรือที่

เกี่ยวข้องฯลฯ)            ที่จะดูแลท่านระหว่างการ        (ระบุวิธีการด าเนินการ เช่น การได้รับยา/การผ่าตัด หรือ

อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง)      เพ่ือเป็นการป้องกัน         (ระบุความเสี่ยง)         หรือ เพ่ือสามารถที่จะดูแลผู้ป่วยได้

ทันท่วงท ีหากม…ี…..(การบาดเจ็บ หรืออ่ืน ๆ ซึ่งให้ผู้วิจัยปรับตามความเหมาะสม).............เกิดข้ึน 

● ผู้วิจัยได้จัดให้ม ี       (ระบุผู้ที่จะท าหน้าที่ เช่น พยาบาล หรือ เจ้าหน้าที ่ฯลฯ)     ซึ่งเป็น      (ผู้ชี่ยวชาญทางด้าน

จิตเวช/ผู้เชี่ยวชาญทางด้านพัฒนาการ หรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง)   อยู่ด้วยตลอดเวลาในการเก็บข้อมูล เพ่ือเป็นการ

ป้องกัน       (ระบุความเสี่ยง)     หรือเพ่ือสามารถที่จะดูแลผู้ป่วยได้ทันท่วงที หากมี     (การกระทบกระเทือน

จิตใจ หรือ เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งให้ผู้วิจัยปรับตามความเหมาะสม)  เกิดข้ึน 

● หากอาสาสมัครเกิดอันตราย/บาดเจ็บ ระหว่าง      (การวิจัย/การทดสอบ/การผ่าตัด/การเก็บข้อมูล หรืออ่ืน ๆ ให้

ผู้วิจัยระบุให้สอดคล้องกับโครงการวิจัย)      อาสาสมัครจะได้รับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นโดย         (ระบุผู้ที่จะ

ท าหน้าที่)         หากอาการไม่ดีขึ้น อาสาสมัครจะถูกน าส่ง        โรงพยาบาล/สถานพยาบาล (ให้ผู้วิจัยระบุชื่อ

โรงพยาบาล/สถานพยาบาลใกล้เคียง)          . 

● หากท่านได้ปฏิบัติตามค าแนะน าของทีมผู้ท าวิจัยแล้ว        (ผู้ท าวิจัย/ผู้สนับสนุนการวิจัย)        ยินดีจะรับผิดชอบ

ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของท่าน 

● หากท่านไม่สบายใจ หรือกังวลใจ ท่านสามารถโทรปรึกษาสายด่วน    (ระบุชื่อหน่วยงานของสายด่วนต่าง ๆ หรือ

หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง)        ที่   (ระบุหมายเลขโทรศัพท์)      หรือโทรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้าน       (ระบุ

ความเชี่ยวชาญ)               ที ่  (ระบุหมายเลขโทรศัพท์)      . 

● เพ่ือให้ท่านได้กรอกแบบสอบถามอย่างเป็นอิสระ และเป็นความลับ ผู้วิจัยได้      ระบุกระบวนการบริหารการ

จัดการที่เป็นการปกป้องรักษาความลับของอาสาสมัครทั้งก่อน – ระหว่าง – หลังเข้าร่วมโครงการวิจัย      . 

“กำรลงนำมในเอกสำรให้ควำมยินยอม ไม่ได้หมำยควำมว่ำท่ำนได้สละสิทธิ์ทำงกฎหมำยตำมปกติที่ท่ำนพึงมี” 
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6. ท่ำนจะได้รับกำรประกันภัยเพื่อคุ้มครองในกำรเข้ำร่วมโครงกำรวิจัยหรือไม่? 

 (ตัวอย่างที่ 1) 

ผู้สนับสนุนการวิจัยได้ท าประกันภัยให้แก่ผู้เข้าร่วมการวิจัยทุกท่าน ซึ่งหากเกิดอันตรายหรือความเสียหายต่อท่านที่เป็นผล

สืบเนื่องโดยตรงจากโครงการวิจัย ท่านจะได้รับ           (ระบุการชดเชยพร้อมแนบส าเนาเอกสารการท าประกัน)          . 

(ตัวอย่างที่ 2) 

โครงการวิจัยนี้ไม่ไดจ้ัดท าประกันภัยให้แก่ผู้เข้าร่วมการวิจัย 

 

7. กำรเข้ำร่วมโครงกำรวิจัยนี้ ท่ำนจะได้รับประโยชน์อะไร? 

(ตัวอย่างที่ 1) 

การเข้าร่วมในโครงการวิจัยนี้อาจจะท าให้ท่านมีสุขภาพที่ดีขึ้น หรืออาจจะลดความรุนแรงของโรคได้ แต่ไม่ได้รับรองว่า

สุขภาพของท่านจะต้องดีขึ้นหรือความรุนแรงของโรคจะลดลงอย่างแน่นอน 

 (ตัวอย่างที่ 2) 

ท่านจะไม่ได้รับประโยชน์ใด ๆ จากการเข้าร่วมในการวิจัยครั้งนี้ แต่ผลการศึกษาที่ได้จะสามารถน าไปใช้ในการ………..…….. 

(เช่น พัฒนาแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในอนาคต)......... 

 

8. เมื่อเข้ำร่วมโครงกำรวิจัย ท่ำนจะต้องมีควำมรับผิดชอบอย่ำงไรบ้ำง? 

(ตัวอย่าง) (ให้ผู้วิจยัปรับให้สอดคล้องกับโครงการวิจัย) 

● ขอให้ท่านปฏิบัติตามค าแนะน าของผู้ท าวิจัยอย่างเคร่งครัด 

● ขอให้ท่านแจ้งให้ผู้ท าวิจัยทราบถึงความผิดปกตทิี่เกิดขึ้นระหว่างที่ท่านร่วมในโครงการวิจัย 

● ขอให้ท่านให้ข้อมูล (ทางการแพทย์) ของท่านทั้งในอดีต และปัจจุบัน แก่ผู้ท าวิจัยด้วยความสตัยจ์ริง 

● ขอให้ท่านแจ้งและปรึกษาผู้วิจัยก่อนที่ท่านจะใช้ ยา/สมนุไพร/ผลิตภัณฑ์อื่น นอกเหนือจากที่ผู้วจิัยจัดให้หรืออนุญาต 

● ขอให้ท่านงดการใช้ ยา/สมุนไพร/ผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ นอกเหนือจากที่ผู้วิจัยจัดให้หรืออนุญาต 

● หากท่านจ าเป็นต้องได้รับวัคซนี หรือยา/สมุนไพร ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ขอให้ท่านปรึกษาผู้ท าวิจัยกอ่น 

● ขอให้ท่านแจ้งให้ผู้ท าวิจัยทราบทันที หากทา่นได้รับยา/สมนุไพร/ผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ นอกเหนือจากที่ผู้วิจัยจัดให้หรืออนุญาต 

● ขอให้ท่านน ายา/สมนุไพร/ผลิตภัณฑ์ และภาชนะบรรจุที่ใช้ในการศึกษาของท่านทัง้หมดที่เหลือจากการ (รับประทาน/ใช้) 

มาให้ผู้ท าวิจัยทุกคร้ังที่นัดหมายให้มาพบ 
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9. ท่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยอย่ำงไรบ้ำงในกำรเข้ำร่วมโครงกำรวิจัย? 

(ตัวอย่างที่ 1) 

ท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการวิจัยครั้งนี้ 

 

(ตัวอย่างที่ 2) 

ท่านจะได้รับ ................(ให้ระบุ intervention ที่ผู้วิจัยจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด เช่น ยาและยาที่ใช้ร่วมด้วย ถ้ามี).....

ในโครงการวิจัยจากผู้สนับสนุนการวิจัยโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ในการดูแลรักษาพยาบาลอ่ืน ๆ ท่าน

จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ หรือเบิก-จ่ายตามสิทธิข้าราชการพลเรือน หรือสิทธิประกันสังคม 

 

(ตัวอย่างที่ 3) 

ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาพบผู้วิจัยตามตารางการนัดหมาย 

 

10. ท่ำนจะได้รับค่ำตอบแทนส ำหรับกำรเข้ำร่วมโครงกำรวิจัยหรือไม่? 

(ตัวอย่างที่ 1) 

ท่านจะไม่ได้รับเงินค่าตอบแทนจากการเข้าร่วมในการวิจัย แต่ท่านจะได้รับค่าเดินทางและเงินชดเชยการสูญเสีย

รายได้ หรือความไม่สะดวก ไม่สบาย ในการมาพบแพทย์ทุกครั้ง ครั้งละ..........(จ านวนเงิน)........ บาท รวมทั้งหมด ..............

(จ านวนครั้ง)............ครั้ง 

 

(ตัวอย่างที่ 2) 

ท่านจะไม่ได้รับค่าตอบแทน หรือค่าชดเชยการเดินทาง และเสียเวลาในการเข้าร่วมการวิจัยครั้งนี้ 
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11. ท่ำนจะออกจำกโครงกำรวิจัยนี้ได้ในกรณีใดบ้ำง? 

11.1 ผู้วิจัยถอนท่ำนออกจำกโครงกำรวิจัย 

(ตัวอย่าง) 

ผู้ท าวิจัยอาจถอนท่านออกจากการเข้าร่วมการวิจัย เพ่ือเหตุผลด้านความปลอดภัยของท่าน หรือเมื่อผู้สนับสนุน

การวิจัยยุติการด าเนินงานวิจัย หรือในกรณีดังต่อไปนี้ 

- ท่านไม่สามารถปฎิบัติตามค าแนะน าของผู้ท าวิจัย 
- ท่านรับประทานยา สมุนไพร หรือผลิภัณฑ์เสริมอาหารที่ไม่อนุญาตให้ใช้ในการวิจัยนี้ 
- ท่านใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่อนุญาตให้ใช้ในการวิจัยนี้ 
- ท่านตั้งครรภ์ระหว่างที่เข้าร่วมโครงการวิจัยนี้ 
- ท่านเกิดอาการข้างเคียง หรือความผิดปกติของผลทางห้องปฏิบัติการจากการได้รับยาที่ใช้ในการวิจัยนี้ 
- ท่านเกิดการบาดเจ็บรุนแรง หรือผู้วิจัยประเมินแล้วว่าท่านไม่สามารถเข้าร่วมโครงการต่อไปได้ 
- ท่านแพ้ยาหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการวิจัยนี้ 
- ท่านต้องการปรับเปลี่ยนการรักษาด้วยยาตัวที่ไม่ได้รับอนุญาตจากการวิจัยครั้งนี้ เป็นต้น 

(ท้ังนี้ ผู้วิจัยสามารถปรับเปลี่ยนเกณฑ์การถอดถอนให้เหมาะสม และสอดคล้องกับโครงการวิจัย) 

12. ท่ำนจะได้รับกำรปกป้องรักษำข้อมูลควำมลับของท่ำนอย่ำงไรบ้ำง? 

(ตัวอย่าง) 

ข้อมูลการวิจัยจะถูกเก็บในคอมพิวเตอร์ มีการปกป้องเข้าถึงข้อมูลโดยใช้การเข้ารหัส ซึ่งทีมผู้วิจัยเท่านั้นที่สามารถ

เข้าถึงได้ ข้อมูลเฉพาะที่อาจน าไปสู่การเปิดเผยตัวท่าน จะได้รับการปกปิดและจะไม่ เปิดเผยแก่สาธารณชน ในกรณีที่

ผลการวิจัยได้รับการตีพิมพ์ ชื่อและที่อยู่ของท่านจะต้องได้รับการปกปิดอยู่เสมอ โดยจะใช้เฉพาะรหัสประจ าโครงการวิจัย

ของท่าน ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกจัดเก็บเป็นระยะเวลาทั้งหมด.... ปี สถานที่เก็บคือ.......... และจะท าลายภายใน.........ป ี

จากการลงนามยินยอมของท่าน ผู้ท าวิจัยและผู้สนับสนุนการวิจัยสามารถเข้าไปตรวจสอบบันทึกข้อมูลทางการ

วิจัยและข้อมูลทางการแพทย์ของท่านได้ แม้จะสิ้นสุดโครงการวิจัยแล้วก็ตาม หากท่านต้องการยกเลิกการให้สิทธิ์ดังกล่าว 

ท่านสามารถแจ้ง หรือเขียนบันทึกขอยกเลิกการให้ค ายินยอม โดยส่งไปที่ ....... (ชื่อผู้วิจัยหลักและท่ีอยู่ในประเทศไทย)....... 

หากท่านขอยกเลิกการให้ค ายินยอมหลังจากที่ท่านได้เข้าร่วมโครงการวิจัยแล้ว ข้อมูลส่วนตัวของท่านจะไม่ถูก

บันทึกเพ่ิมเติม อย่างไรก็ตามข้อมูลอ่ืน ๆ ของท่านอาจถูกน ามาใช้เพ่ือประเมินผลการวิจัย และท่านจะไม่สามารถกลับมา

เข้าร่วมในโครงการนี้ได้อีก ทั้งนี้ เนื่องจากข้อมูลของท่านที่จ าเป็นส าหรับใช้เพ่ือการวิจัยไม่ได้ถูกบันทึก 

จากการลงนามยินยอมของท่าน ผู้ท าวิจัยสามารถบอกรายละเอียดของท่านที่เกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการวิจัยนี้

ให้แก่แพทย์ผู้รักษาท่านได้ 
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13. หำกมีตัวอย่ำงเลือดหรือตัวอย่ำงอ่ืน ๆ ที่ได้จำกร่ำงกำยของท่ำน ผู้วิจัยจะมีวิธีกำรจัดกำรกับตัวอย่ำงท่ีเหลือ

อย่ำงไรบ้ำง? (ถ้าไม่มี ให้ตัดออก) 

ตัวอย่างชีวภาพที่ได้จากอาสาสมัคร เช่น เลือดที่เหลือจากการวิจัย ผู้วิจัยอาจจะจัดการ ดังต่อไปนี้ 

(ตัวอย่าง) 
1. ท าลายตามวิธีมาตรฐานทันทีท่ีเสร็จสิ้นการวิจัย โดย……….. 
2. ขอเก็บตัวอย่างส าหรับตรวจซ้ า เพ่ือยืนยันความถูกต้องของผลการทดลองเป็นระยะเวลา.....(ระบุเวลาที่แน่นอน แต่

ไม่เกิน 1 ปี).... 
3. ขอเก็บตัวอย่างไว้เพ่ืองานวิจัยในอนาคตเป็นระยะเวลา 10 ปี โดยระบุวิธีเก็บว่าจะเชื่อมโยงถึงข้อมูลของอาสาสมัคร

หรือไม่อย่างไร สถานที่เก็บและผู้เข้าถึงตัวอย่าง โครงการวิจัยที่จะศึกษาในอนาคตต้องเกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย
หลักที่ได้รับการรับรอง เช่น ศึกษายีนส์ที่เกี่ยวข้องกับการดูดซึม ย่อยสลาย ยา หรือสารตัวการที่ท าการศึกษาใน
โครงการหลัก และก่อนท าวิจัยจะต้องเสนอโครงร่างให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยรับรองจึงจะด าเนินการได้ 

14. ท่ำนจะมีสิทธิ์อย่ำงไรบ้ำง ในฐำนะของผู้เข้ำร่วมโครงกำรวิจัย? 

ในฐานะที่ท่านเป็นผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัย ท่านจะมีสิทธิ์ดังต่อไปนี้ 

(ตัวอย่าง) 
1. ท่านจะได้รับทราบถึงลักษณะและวัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้ 
2. ท่านจะได้รับการอธิบายเกี่ยวกับระเบียบวิธีการของการวิจัยทางการแพทย์ รวมทั้งยาและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการวิจัย

ครั้งนี้ 
3. ท่านจะได้รับการอธิบายถึงความเสี่ยงและความไม่สบายที่จะได้รับจากการวิจัย 
4. ท่านจะได้รับการอธิบายถึงประโยชน์ที่ท่านอาจจะได้รับจากการวิจัย 
5. ท่านจะได้รับการเปิดเผยถึงทางเลือกในการรักษาด้วยวิธีอ่ืน ยา หรืออุปกรณ์ซึ่งมีผลดีต่อท่านรวมทั้งประโยชน์และ

ความเสี่ยงที่ท่านอาจได้รับ 
6. ท่านจะได้รับทราบแนวทางในการรักษา ในกรณีที่พบโรคแทรกซ้อนภายหลังการเข้าร่วมในโครงการวิจัย 
7. ท่านจะมีโอกาสได้ซักถามเกี่ยวกับงานวิจัยหรือขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 
8. ท่านจะได้รับทราบว่าการยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัยนี้ ท่านสามารถขอถอนตัวจากโครงการเมื่อไรก็ได้ โดย

ผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัยสามารถขอถอนตัวจากโครงการโดยไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ ทั้งสิ้น 
9. ท่านจะได้รับเอกสารข้อมูลค าอธิบายส าหรับผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัยและส าเนาเอกสารใบยินยอมที่มีทั้งลายเซ็น

และวันที่ 
10. ท่านมีสิทธิ์ในการตัดสินใจว่าจะเข้าร่วมในโครงการวิจัยหรือไม่ก็ได้ โดยปราศจากการใช้อิทธิพลบังคับข่มขู่ หรือการ

หลอกลวง 

ถ้ำท่ำนตัดสินใจแล้วว่ำจะเข้ำร่วมในโครงกำรวิจัยนี้ ขอให้ท่ำนลงนำมในเอกสำรแสดงควำมยินยอมของโครงกำรวิจัยนี้ 
ขอขอบคุณในการร่วมมือของท่านมา ณ ที่นี้ 
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หากท่านไม่ได้รับการชดเชยอันควรต่อการบาดเจ็บ หรือ เจ็บป่วยที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการวิจัย หรือ ท่านไม่ได้รับ
การปฏิบัติตามที่ปรากฏในเอกสารข้อมูลค าอธิบายส าหรับผู้เข้าร่วมในการวิจัย ท่ านสามารถร้องเรียนได้ที่ ส านักงาน
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (NSRU-HEC) หรือ ส านักงานคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่าย มหาวิทยาลัยนเรศวร (NU-NREC) ดังรายละเอียดข้อมูลติดต่อด้านล่างนี้ 
 

ที่อยู่ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ 
       มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ (NSRU-HEC) 
         สถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารอมรินทร์พิทักษ์ ชั้น 2 
         มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
         เลขที่ 398 หมู่ 9 
         ถนนสวรรค์วิถี ต าบลนครสวรรค์ตก 
         อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000 
         โทรศัพท์ 0-5621-9100 ต่อ 1177 โทรสาร 0-5688-2793 
         E-mail : nsru-hec@nsru.ac.th 

ที่อยู่ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ 
       เครือข่ำย มหำวิทยำลัยนเรศวร (NU-NREC) 
       กองการวิจัยและนวัตกรรม งานจัดการมาตรฐานและเครือข่าย 
       คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่าย 
       ชั้น 4 อาคารมหาธรรมราชา 
       มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขท่ี 99 หมู่ 9 ต าบลท่าโพธิ์ 
       อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000 
       โทรศัพท์  0-5596-8637  โทรสาร 0-5596-8637 
       E-mail : nu-rrec@nu.ac.th 

แบบฟอร์มกำรส่งเรื่องร้องเรียนส ำหรับอำสำสมัคร (AF 01-14/2.0) 
คณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
 
 
 
 
 
 

 

แบบฟอร์มกำรส่งเรื่องร้องเรียนส ำหรับอำสำสมัคร (AF 01-17/5.0) 
คณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์เครือข่ำย 

มหำวิทยำลัยนเรศวร 
 
 
 
 
 
 

 

 
เวอร์ชั่น 1.0 วันที่ ………………  
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Ethical review board:   NSRU-HEC# .............................   NU-NREC# ............................. 
 
 
คณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย ์

มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 

หนังสือแสดงควำมยินยอม 
เข้ำร่วมโครงกำรวิจัย 

(ส ำหรับกลุ่มอำสำสมัครเด็กอำยุ 7 - 12 ปี) 

 
 
คณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย ์

เครือข่ำย  มหำวิทยำลัยนเรศวร 

รหัสแบบฟอร์ม : AF 11-07/2.0 รหัสแบบฟอร์ม : AF 05-10/3.0 
 

โครงการวิจัยเร่ือง …………………………………………………….………………………………………………………………………………… 
วันให้ค ายินยอม  วันท่ี..............เดือน........................................พ.ศ.......................... 

ข้าพเจ้า หนูชื่อ…………………………………………………………………....................................................................... 
ท่ีอยู่.............................................................................................................................................................................. 
ได้อ่านรายละเอียดจากเอกสารข้อมูลส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยวิจัยท่ีแนบมาฉบับวันท่ี........................................ 
และข้าพเจ้ายินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัยโดยสมัครใจ 

ก่อนหน้าท่ีหนูจะเขียนชื่อของหนูลงในเอกสารยินยอมเข้าร่วมการวิจัยฉบับนี้ หนูได้ยืนยันว่าหนูได้รับการ
อธิบายและได้รับเอกสารข้อมูลรายละเอียดของโครงการวิจัยเร่ืองนี้ 

หลังจากท่ีหนูเขียนชื่อลงในเอกสารยินยอมเข้าร่วมการวิจัยฉบับนี้ หนูจะได้รับส าเนาเอกสารแสดงความ
ยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย 

หนูได้อ่านเอกสารและซักถามข้อสงสัยกับหมอ พยาบาล ผู้ปกครอง หรือญาติ และเจ้าหน้าท่ีในโครงการใน
ส่วนท่ีหนูไม่เข้าใจ และต้องการรู้เพิ่มเติมจนมีความเข้าใจอย่างดีแล้ว โดยหมอและพยาบาลได้ตอบค าถามต่าง ๆ 
ด้วยความเต็มใจจนหนูพอใจ 

หนูได้อ่านและท าความเข้าใจข้อมูลเกี่ยวกับโครงการวิจัย หนูมีความเข้าใจว่าหนูต้องท าอะไรบ้าง และหนู
อาจจะได้รับประโยชน์และผลเสียอย่างไรบ้าง จากการเข้าร่วมโครงการวิจัยนี้ และหนูมีสิทธิ์ ท่ีจะออกจาก
โครงการวิจัยตอนไหนก็ได้ โดยไม่ส่งผลเสียต่อการดูแลรักษาของหนูที่จะได้รับหลังจากนี้ 

หนูทราบจากคุณหมอและพยาบาลว่าคุณหมอและพยาบาลจะไม่มีการเก็บข้อมูลใด ๆ ของหนูเพิ่มเติม 
หลังจากท่ีหนูขอยกเลิกการเข้าร่วมโครงการวิจัยและต้องการให้ท าลายเอกสารและ/หรือ ตัวอย่างท่ีใช้ตรวจสอบ
ท้ังหมดที่สามารถสืบค้นถึงตัวหนูได้ 

 ………………………………………………………... ลงนามอาสาสมัครเด็กอายุ 7 - 12 ปี 

 (………………………………………………………) ชื่อของอาสาสมัครเด็ก 

วันท่ี ……………. เดือน …………………………. พ.ศ. …………………….. 

เวอร์ชั่น 1.0 วันท่ี ……………….
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ส่วนเพิ่มเติมโครงกำรวิจัย () (ถ้าไม่มีเกบ็ตัวอยา่งชีวภาพ ให้ตัดออก) 
ส่วนเพิ่มเติมนี้ หนูอาจยินยอมหรือไม่ยินยอมเข้าร่วมวิจัยในส่วนเพิ่มเติมนี้ของโครงการ 

หนู ☐ ยินยอม 

☐ ไม่ยินยอม 

ให้เก็บตัวอย่างชีวภาพ (เช่น เลือด) ท่ีเหลือไว้เพื่อการวิจัยในอนาคต 

  …………………………………………………………... ลงนามผู้ให้ความยินยอม 

  (…………………………………………………………) ชื่อผู้ยินยอม 

  วันท่ี ……………. เดือน ……………………………. พ.ศ. …………………….. 

 

ข้าพเจ้าได้อธิบายถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีการวิจัย อันตราย หรืออาการไม่พึงประสงค์หรือความ
เส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการวิจัย รวมท้ังประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการวิจัยอย่างละเอียด ให้ผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัย
ตามนามข้างต้นได้ทราบและมีความเข้าใจดีแล้ว พร้อมลงนามลงในเอกสารแสดงความยินยอมด้วยความเต็มใจ 

 
 

 ………………………………………………………... ลงนามผู้ท าวิจัย 

 (………………………………………………………) ชื่อผู้ท าวิจัย 

วันท่ี ……………. เดือน ……………………………. พ.ศ. …………………….. 

 

 ………………………………………………………... ลงนามพยาน 

 (………………………………………………………) ชื่อพยาน 

วันท่ี ……………. เดือน ……………………………. พ.ศ. …………………….. 

 

เวอร์ชั่น 1.0 วันท่ี ……………… 
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Ethical review board:   NSRU-HEC# .............................   NU-NREC# ............................. 
 
 

คณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนษุย์ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค ์

หนังสือแสดงควำมยินยอม 
เข้ำร่วมโครงกำรวิจัย 

(ส ำหรับกลุ่มอำสำสมัคร………..(ให้ระบุหำกมี

อำสำสมัครหลำยกลุม่)……………………) 

 
 

คณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนษุย์
เครือข่ำย  มหำวิทยำลัยนเรศวร 

รหัสแบบฟอร์ม : AF 11-07/2.0 รหัสแบบฟอร์ม : AF 05-10/3.0 

 
โครงการวิจัยเรื่อง:.......................................................................................................... ..................................................................... 
วันให้ค ายินยอม  วันที่..............เดือน........................................พ.ศ..........................  

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว...................................................................................................... ............................................ 
ที่อยู่...................................................................................................................... .................................................................. ............ 

ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดจากเอกสารข้อมูลส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยวิจัยที่แนบมาฉบับวันที่.................................... 
ข้าพเจ้ายินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัยโดยสมัครใจ 
ข้าพเจ้าได้รับส าเนาเอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัยที่ข้าพเจ้าได้ลงนาม และวันที่ พร้อมด้วยเอกสาร

ข้อมูลส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย  
ทั้งนี้ก่อนที่จะลงนามในใบยินยอมให้ท าการวิจัยนี้ ข้าพเจ้าได้รับการอธิบายจากผู้วิจัยถึง 

- วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
- ระยะเวลาของการท าวิจัย 
- วิธีการวิจัย 
- อันตราย หรืออาการที่อาจเกิดขึ้นจากการวิจัย หรือจากยาที่ใช้ 
- ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการวิจัย 
- แนวทางรักษาโดยวิธีอ่ืนอย่างละเอียด 

ข้าพเจ้ามีเวลาและโอกาสเพียงพอในการซักถามข้อสงสัยจนมีความเข้าใจอย่างดีแล้ว โดยผู้วิจัยได้ตอบค าถามต่าง ๆ ด้วย
ความเต็มใจไม่ปิดบังซ่อนเร้นจนข้าพเจ้าพอใจ 

ข้าพเจ้ารับทราบจากผู้วิจัยว่าหากเกิดอันตรายใด ๆ จากการวิจัยดังกล่าว ข้าพเจ้าจะได้รับการรักษาพยาบาลโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย (และระบุด้วยว่าจะได้รับการชดเชยจากผู้สนับสนุนการวิจัยหรือไม่...................................................... .............................) 

ข้าพเจ้ามีสิทธิที่จะบอกเลิกเข้าร่วมในโครงการวิจัยเมื่อใดก็ได้ โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งเหตุผล และการบอกเลิกการเข้าร่วม
การวิจัยนี้ จะไม่มีผลต่อการรักษาโรคหรือสิทธิอ่ืน ๆ ที่ข้าพเจ้าจะพึงได้รับต่อไป 

ผู้วิจัยรับรองว่าจะเก็บข้อมูลส่วนตัวของข้าพเจ้าเป็นความลับ และจะเปิดเผยได้เฉพาะเมื่อได้รับการยินยอมจากข้าพเจ้า
เท่านั้น บุคคลอ่ืนในนามของ (บริษัท) ผู้สนับสนุนการวิจัย คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน (ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา) อาจได้รับอนุญาตให้เข้ามาตรวจและประมวลข้อมูลของข้าพเจ้า ทั้งนี้จะต้องกระท าไปเพ่ือ
วัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเท่านั้น โดยการตกลงที่จะเข้าร่วมการศึกษานี้ข้าพเจ้าได้ให้ค ายินยอมที่จะให้มี
การตรวจสอบ (ข้อมูลประวัติทางการแพทย์) ของข้าพเจ้าได้ 

เวอร์ชั่น 1.0 วันที่ ………………. 
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ผู้วิจัยรับรองว่าจะไม่มีการเก็บข้อมูลใด ๆ เพ่ิมเติม หลังจากท่ีข้าพเจ้าขอยกเลิกการเข้าร่วมโครงการวิจัยและต้องการให้
ท าลายเอกสารและ/หรือ ตัวอย่างที่ใช้ตรวจสอบทั้งหมดท่ีสามารถสืบค้นถึงตัวข้าพเจ้าได้ 

ข้าพเจ้าเข้าใจว่า  ข้าพเจ้ามีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบหรือแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของข้าพเจ้าและสามารถยกเลิกการให้สิทธิในการ
ใช้ข้อมูลส่วนตัวของข้าพเจ้าได้ โดยต้องแจ้งให้ผู้วิจัยรับทราบ 

ข้าพเจ้าได้ตระหนักว่าข้อมูลในการวิจัยรวมถึงข้อมูลทางการแพทย์ของข้าพเจ้าที่ไม่มีการเปิดเผยชื่อ จะผ่าน
กระบวนการต่าง ๆ เช่น การเก็บข้อมูล การบันทึกข้อมูลในแบบบันทึกและในคอมพิวเตอร์ การตรวจสอบ การวิเคราะห์ และการ
รายงานข้อมูลเพ่ือวัตถุประสงค์ทางวิชาการ (รวมทั้งการใช้ข้อมูลทางการแพทย์ในอนาคตหรือการวิจัยทางด้านเภสัชภัณฑ์) 
เท่านั้น 

ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความข้างต้นและมีความเข้าใจดีทุกประการแล้ว ยินดีเข้าร่วมในการวิจัยด้วยความเต็มใจ จึงได้ลงนาม
ในเอกสารแสดงความยินยอมนี้ 
 

 …………………………………………………………... ลงนามผู้ให้ความยินยอม 

 (……………………………………………………………) ชื่อผู้ยินยอม 

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

 

ส่วนเพิ่มเติมโครงกำรวิจัย () (ถ้าไม่มีเก็บตัวอย่างชีวภาพ ให้ตัดออก) 
ส่วนเพิ่มเติมนี้ อาสาสมัครอาจยินยอมหรือไม่ยินยอมเข้าร่วมวิจัยในส่วนเพิ่มเติมนี้ของโครงการ 

ข้าพเจ้า   ☐ ยินยอม 

☐ ไม่ยินยอม 

ให้เก็บตัวอย่างชีวภาพที่เหลือไว้เพ่ือการวิจัยในอนาคต และ/หรือศึกษาทางพันธุศาสตร์ 

  …………………………………………………………... ลงนามผู้ให้ความยินยอม 

  (…………………………………………………………) ชื่อผู้ยินยอม 

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

ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้จัดท ารายละเอียดข้อมูลค าอธิบายส าหรับอาสาสมัครและหนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการส่วนนี้แยก
ต่างหากส าหรับอาสาสมัครผู้ยินยอมเข้าร่วมโครงการส่วนเพิ่มเติมนี้ 

 
 

เวอร์ชั่น 1.0 วันที่ ………………. 
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ข้าพเจ้าได้อธิบายถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีการวิจัย อันตราย หรืออาการไม่พึงประสงค์หรือความเสี่ยงที่อาจ

เกิดขึ้นจากการวิจัย รวมทั้งประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการวิจัยอย่างละเอียด ให้ผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัยตามนามข้างต้นได้ทราบ
และมีความเข้าใจดีแล้ว พร้อมลงนามลงในเอกสารแสดงความยินยอมด้วยความเต็มใจ 
 
 

 …………………………………………………………... ลงนามผู้ท าวิจัย 

 (……………………………………………………………) ชื่อผู้ท าวิจัย 

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

 
 

 …………………………………………………………... ลงนามพยาน 

 (……………………………………………………………) ชื่อพยาน 

วันที่ ……………. เดอืน ………………………………. พ.ศ. …………………….. 

 
 

เวอร์ชั่น 1.0 วันที่ ………………. 
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Ethical review board:   NSRU-HEC# .............................   NU-NREC# ............................. 
 
 

คณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนษุย์ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค ์

หนังสือแสดงควำมยินยอม 
เข้ำร่วมโครงกำรวิจัย 

(ส ำหรับผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง) 

 
 

คณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนษุย์ 
เครือข่ำย  มหำวิทยำลัยนเรศวร 

รหัสแบบฟอร์ม : AF 12-07/2.0 รหัสแบบฟอร์ม : AF 06-10/3.0 

 
โครงการวิจัยเรื่อง:............................................................................................................................. .................................................. 
............................................................................................................................. ......................................................................... ...... 
............................................................................................................................. ....................................................... ........................ 
 
วันให้ค ายินยอม  วันที่..............เดือน........................................พ.ศ..........................  

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว............................................................ .........................................(ชื่อ-นามสกุล ผู้แทนโดยชอบ
ธรรม/ผู้ปกครอง) ที่อยู่........................................................................................ ................................................................ ................ 
ซึ่งมีความสัมพันธ์เป็น .....................................ของ ด.ช./ด.ญ./นาย/นาง/นางสาว................................................ ............................. 
(ชื่อ-นามสกุล ของผู้เข้าร่วมการวิจัย) ได้อ่านรายละเอียดจากเอกสารข้อมูลค าอธิบายส าหรับผู้เข้าร่วมการวิจัยที่แนบมาฉบับวันที่
................................... แล้วข้าพเจ้ายินยอมให้ ด.ช./ด.ญ./นาย/นาง/นางสาว................................................................... ................. 
(ชื่อ-นามสกุล ของผู้เข้าร่วมวิจัย) เข้าร่วมในโครงการวิจัยโดยสมัครใจ 

ข้าพเจ้าได้รับส าเนาเอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัยที่ข้าพเจ้าได้ลงนาม และ วันที่ พร้อมด้วยเอกสาร
ข้อมูลค าอธิบายส าหรับผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัย  

ทั้งนี้ก่อนที่จะลงนามในใบยินยอมเข้าร่วมในการวิจัยนี้ ข้าพเจ้าและผู้เข้าร่วมการวิจัยได้รับการอธิบายจากผู้วิจัยถึง
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

- ระยะเวลาของการท าวิจัย 

- วิธีการวิจัย 

- อันตราย หรืออาการท่ีอาจเกิดข้ึนจากการวิจัย หรือจากยาที่ใช้ 

- ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการวิจัยและแนวทางรักษาโดยวิธีอ่ืนอย่างละเอียด 

ข้าพเจ้าและผู้เข้าร่วมการวิจัยมีเวลาและโอกาสเพียงพอในการซักถามข้อสงสัยทั้งหมดจนมีความเข้าใจอย่างดีแล้ว โดย
ผู้วิจัยได้ตอบค าถามต่าง ๆ ที่ข้าพเจ้าและผู้เข้าร่วมการวิจัย สงสัยด้วยความเต็มใจไม่ปิดบังซ่อนเร้นจนข้าพเจ้าและผู้เข้าร่วมการ
วิจัย พอใจ 

ข้าพเจ้าและผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัยได้รับทราบจากผู้วิจัยว่าหากเกิดอันตรายใด ๆ จากการวิจัยดังกล่าว ผู้เข้าร่วมวิจัยจะ
ได้รับการรักษาพยาบาล โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (และระบุว่า จะได้รับการชดเชยจากผู้สนับสนุนการวิจัยหรือไม่) 

 
 

เวอร์ชั่น 1.0 วันที่ ……………….
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ข้าพเจ้าเข้าใจถึงสิทธิที่จะบอกเลิกการเข้าร่วมการวิจัย เมื่อใดก็ได้โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งเหตุผลและการบอกเลิกการเข้า
ร่วมการวิจัยนี้ จะไม่มีผลต่อการรักษาโรคหรือสิทธิอ่ืน ๆ ที่ผู้เข้าร่วมการวิจัยจะพึงได้รับต่อไป 

ผู้วิจัยรับรองว่าจะเก็บข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับตัวของผู้เข้าร่วมการวิจัยเป็นความลับ และจะเปิดเผยได้เฉพาะเมื่อได้รับการ
ยินยอมจากข้าพเจ้าเท่านั้น บุคคลอื่น ในนามของบริษัทผู้สนับสนุนการวิจัย คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน และ
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา อาจจะได้รับอนุญาตให้เข้ามาตรวจและประมวลข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าร่วมการวิจัย ทั้งนี้
จะต้องกระท าไปเพ่ือวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเท่านั้น โดยการตกลงที่จะเข้าร่วมการศึ กษาวิจัยนี้
ข้าพเจ้าได้ให้ความยินยอมที่จะให้มีการตรวจสอบข้อมูลประวัติทางการแพทย์ของผู้เข้าร่วมการวิจัยได้ 

ผู้วิจัยรับรองว่าจะไม่มีการเก็บข้อมูลใด ๆ ของผู้เข้าร่วมการวิจัย เพ่ิมเติม หลังจากที่ข้าพเจ้าขอยกเลิกการเข้าร่วม
โครงการวิจัยและต้องการให้ท าลายเอกสารและ/หรือตัวอย่างที่ใช้ตรวจสอบทั้งหมดท่ีสามารถสืบค้นถึงตัวผู้เข้าร่วมการวิจัย 

ข้าพเจ้าเข้าใจว่า ข้าพเจ้า และผู้เข้าร่วมการวิจัยมีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบหรือแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าร่วมการวิจัยและ
สามารถยกเลิกการให้สิทธิในการใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าร่วมการวิจัยได้ โดยต้องแจ้งให้ผู้วิจัยรับทราบ 

ข้าพเจ้าได้ตระหนักว่าข้อมูลในการวิจัยรวมถึงข้อมูลทางการแพทย์ที่ไม่มีการเปิดเผยชื่อของผู้เข้าร่วมการวิจัย จะผ่าน
กระบวนการต่าง ๆ เช่น การเก็บข้อมูล การบันทึกข้อมูลในแบบบันทึกและในคอมพิวเตอร์ การตรวจสอบ การวิเคราะห์ และการ
รายงานข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ รวมทั้งการใช้ข้อมูลทางการแพทย์ในอนาคตหรือการวิจัยทางด้านเภสัชภัณฑ์ เท่านั้น 

ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความข้างต้น และมีความเข้าใจดีทุกประการแล้ว ยินดีให้ ด.ช./ด.ญ./นาย/นาง/นางสาว
................................................. .............................(ชื่อ-นามสกุล ของผู้เข้าร่วมวิจัย) เข้าร่วมในโครงการวิจัยด้วยความเต็มใจ จึง
ได้ลงนามในเอกสารใบยินยอมนี้ 
 
 

 …………………………………………………………... ลงนามผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง 

 (……………………………………………………………) ชื่อผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง 

 ………………………………………………………………… ความสัมพันธ์ของผู้แทนโดยชอบธรรม/ 
ผู้ปกครองกับผู้เข้าร่วมการวิจัย 

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

 
 

เวอร์ชั่น 1.0 วันที่ ……………….
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ส่วนเพิ่มเติมโครงกำรวิจัย ()(ถ้าไม่มีการเก็บตัวอย่างชีวภาพ ให้ตัดออก) 
ส่วนเพิ่มเติมนี้ อาสาสมัครอาจยินยอมหรือไม่ยินยอมเข้าร่วมวิจัยในส่วนเพิ่มเติมนี้ของโครงการ  

ข้าพเจ้า   ☐ ยินยอม 

☐ ไม่ยินยอม 

ให้เก็บตัวอย่างชีวภาพที่เหลือของ ด.ช./ด.ญ./นาย/นาง/นางสาว………………..…………………………(ชื่อ-นามสกุลของผู้เข้าร่วมวิจัย)
ไว้เพ่ือการวิจัยในอนาคต 

  …………………………………………………………... ลงนามผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง 

  (…………………………………………………………) ชื่อผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง 

  …………………………………...……………………… ความสัมพันธ์ของผู้แทนโดยชอบธรรม/ 
ผู้ปกครองกับผู้เข้าร่วมการวิจัย 

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

 

ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้จัดท ารายละเอียดข้อมูลค าอธิบายส าหรับอาสาสมัครและหนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการส่วน
นี้แยกต่างหากส าหรับอาสาสมัครผู้ยินยอมเข้าร่วมโครงการส่วนเพิ่มเติมนี้ 

 

ข้าพเจ้าได้อธิบายถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีการวิจัย อันตราย หรืออาการไม่ พึงประสงค์หรือความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นจากการวิจัย รวมทั้งประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการวิจัยอย่างละเอียด ให้ผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัยตามนามข้างต้นได้ทราบ
และมีความเข้าใจดีแล้ว พร้อมลงนามลงในเอกสารแสดงความยินยอมด้วยความเต็มใจ 
 

 …………………………………………………………... ลงนามผู้ท าวิจัย 

 (……………………………………………………………) ชื่อผู้ท าวิจัย 

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

 

 …………………………………………………………... ลงนามพยาน 

 (……………………………………………………………) ชื่อพยาน 

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

เวอร์ชั่น 1.0 วันที่ ………………. 
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Ethical review board:   NSRU-HEC# ........................   NU-NREC# …....……………….. 
 
 

คณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนษุย์ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค ์

สรุปโครงกำรเพื่อกำรพิจำรณำ 
ทำงจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ 

(Protocol Synopsis for  
Ethical Review) 

 
 

คณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนษุย์ 
เครือข่ำย  มหำวิทยำลัยนเรศวร 

รหัสแบบฟอร์ม: AF 13-07/2.0  รหัสแบบฟอร์ม : - 
 

1. ชื่อโครงกำร (Proposal Title) 
ภาษาไทย (Thai)........................................................................................................................................................................ 
ภาษาอังกฤษ (English)......................................................................... ..................................................................................... 
 

2. ชื่อคณะผู้วิจัย (Investigators) 
ผู้วิจัยหลัก (Principle investigator)………… 
สังกัด ภาควิชา/หน่วยงาน (Department)…………….คณะ/สถาบัน (Faculty)………. 
ความรับผิดชอบต่อโครงการวิจัย (Research Responsibility)……..… 
การอบรมที่เก่ียวข้องกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human Research Ethic Training)…………. 

 

ผู้วิจัยร่วม (ระบุชื่อทุกคน) (Co-investigator)………. 
สังกัด ภาควิชา/หน่วยงาน (Department)……… คณะ/สถาบัน (Faculty)……………. 
ความรับผิดชอบต่อโครงการวิจัย (Research Responsibility)…………..…. 
การอบรมที่เก่ียวข้องกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human Research Ethic Training)………………. 

 

3. ชื่อหน่วยงำนที่ให้ทุน (Source of funding)…………………………………………… 
ที่อยู่ผู้ให้ทุน (Address of the source)…………………………………………………………………………………………. 
ปี พ.ศ. ที่ได้รับทุน หรือคาดว่าจะได้รับทุน (Year of Funding or Expected Year to get the funding)................... 

 

4. หลักกำรและเหตุผล และท่ีมำของโครงกำรวิจัย (Rationale and Background) 
 

5. ทบทวนวรรณกรรมงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Review Literature) 
 

6. ค ำถำม/วัตถุประสงค์/สมมติฐำนกำรวิจัย (Research Questions/Objectives/Hypothesis) 
ค าถามการวิจัย (Research Questions) (ถ้ามี) (If yes, please specify) 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย (Objectives) 
สมมติฐานการวิจัย (Hypothesis) (ถ้ามี) (If yes, please specify) 

 
เวอร์ชั่น 1.0 วันที่ ……………….



 

-136- 
 

7. ค ำส ำคัญ (Keywords) 
 

8. ระเบียบวิธีกำรวิจัย (Research Methodology) 
8.1 รูปแบบการวิจัย (Research Design) ระบุว่าเป็น 

8.1.1 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยวิธีการ (Methodology).............. 
8.1.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยวิธีการ (Methodology).............  
8.1.3 การวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed methods) โดยวิธีการ (Methodology)................ 

8.2 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา (ประชากรคือกลุ่มใด และจ านวนกี่คน) (Population; Who is the population? What 
is population size?) 

8.3 ขนาดตัวอย่าง (ระบุจ านวน) และการได้มาซึ่งจ านวนกลุ่มตัวอย่าง พร้อมแทนค่าในสูตรการค านวณกลุ่มตัวอย่าง เช่น 
สู ตรการค านวณกลุ่ มตั วอย่ าง  (What is the research sample size? How do you get that sample size? 
Please specify the sample size formula) 

8.4  เกณฑ์การคัดเข้า (Inclusion Criteria) (เขียนอธิบายถึงคุณลักษณะของผู้ที่จะเป็นตัวแทนของประชากรที่ศึกษา เช่น 
เพศ อายุ อาชีพ แหล่งที่อยู่ ระยะเวลา เงื่อนไขเฉพาะ เป็นต้น) 

8.5  เกณฑ์การคัดออก (Exclusion Criteria) (เขียนอธิบายถึงคุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่างที่เมื่อผู้ที่ถูกคัดเลือกเข้ามาแล้ว
ตามเกณฑ์ในข้อ 8.4 มีคุณลักษณะบางประการที่ไม่สามารถเข้าร่วมการวิจัย เช่น มีภาวะแทรกซ้อน ไม่สะดวกใจให้
ข้อมูล ไม่อยู่ในช่วงเวลาเก็บข้อมูล เป็นต้น รวมถึงไม่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ) 

8.6 เกณฑ์ถอดถอน (Withdrawal criteria) (ถ้ามี) 
8.7  เกณฑ์การยุติโครงการ (Termination Criteria) (ถ้ามี) 

 
9. วิธีกำรเข้ำถึงอำสำสมัคร (Approach to participant) 

กระบวนการขอความยินยอม (Informed consent process) 

• ให้อธิบายกระบวนการ วิธีประชาสัมพันธ์ ผู้ชี้แจงและขอ สถานที่ ระยะเวลาที่ใช้อธิบาย ระยะเวลาที่ให้อาสาสมัคร
ตัดสินใจ หากใช้ผู้แทนโดยชอบธรรมต้องชี้แจงความจ าเป็น 

 
10. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล (Data Collection) 

• ให้ระบกิุจกรรม กลุ่มตัวอย่าง สถานที่ เครื่องมือทีใ่ช้เก็บรวบรวมข้อมูล เวลา ระยะเวลาที่เก็บรวบรวมข้อมูล 

• ในกรณีการสัมภาษณ์หรือสอบถาม ให้ระบุข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ เช่น การ
ใช้แบบสัมภาษณ์ แบบส ารวจ แบบสอบถามหรือประเด็นของการสัมภาษณ์หรือสอบถามที่ผ่านการประเมินโดย
ผู้เชี่ยวชาญ และแนบมาพร้อมกับเอกสารการขอการรับรองโครงการ (For uses of questionnaires or interviews, 
please indicate details for the procedure of data collection relating to subject and attach the 
interview/survey form or validated questionnaire) 

 
เวอร์ชั่น 1.0 วันที่ ……………….
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• ในกรณีที่มีการเก็บตัวอย่างหรือสิ่งส่งตรวจจากร่างกายของอาสาสมัคร ให้ระบุการคัดกรองอาสาสมัคร ชนิด ปริมาณ
และความถี่ของการเก็บตัวอย่างจากอาสาสมัคร วิธีการเก็บตัวอย่าง การเก็บรักษาตัวอย่างรักษาตัวอย่างให้ตัวอย่างคง
สภาพ การวิเคราะห์ตัวอย่างที่มีความเหมาะสม การท าลายตัวอย่างหลังเสร็จสิ้นหรือยุติโครงการวิจัย และแนบแบบ
บันทึกข้อมูลผู้ป่วยหรืออาสาสมัคร (case report form) (ถ้ามี) 
( For protocol collecting biospecimens from human subjects, please indicate subject screening, 
type/quantity/frequency of specimens collected form subjects, procedures of sample or specimen 
collection, preservation and analysis including sample destruction after project completion or 
termination. If there is any of case report form, it is necessary to submit the form) 

• ในกรณีที่ไม่มีการเก็บตัวอย่างหรือสิ่งส่งตรวจจากร่างกายของอาสาสมัครเพ่ิมเติม แต่มีการใช้ตัวอย่างหรือสิ่งส่งตรวจ
จากร่างกายของอาสาสมัครจากโครงการวิจัยอ่ืน โปรดระบุรายละเอียดของแหล่งที่มาของตัวอย่าง (If protocol is not 
involved in collecting new specimens from research subjects or intends to receive specimens from 
other sources, please specify the sources of biospecimens) 

 
11. กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้วิเครำะห์ (Data Analysis and Statistics) 

 
12. ข้อพิจำรณำด้ำนจริยธรรม (Ethical Consideration) ตำมหลักจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ ซึ่งมีดังต่อไปนี้ 

12.1 หลักควำมเคำรพในบุคคล (Respect for person) โดยการให้ข้อมูลอย่างครบถ้วนจนอาสาสมัครเข้าใจเป็นอย่างดี
และตัดสินใจอย่างอิสระในการให้ความยินยอมเข้าร่วมในการวิจัย และให้ความส าคัญ ถ้าการศึกษาเกี่ยวข้องกับ
ประชากรกลุ่มเปราะบาง (vulnerable population) 

12.2 หลักกำรให้ประโยชน์ ไม่ก่อให้เกิดอันตรำยแก่อำสำสมัคร (Risk and Benefit) โดยการระบุว่าอาสาสมัครจะได้รับ
ประโยชน์อะไรบ้าง และความเสี่ยงที่อาจเกิดต่อตัวอาสาสมัครมีอะไรบ้าง 

12.3 กำรรักษำควำมลับของอำสำสมัคร (Privacy and Confidentiality) โดยในแบบบันทึกข้อมูลจะไม่มี identifier ที่
จะระบุถึงตัวอาสาสมัคร โดยต้องระบุว่า จะมีการท าลายข้อมูลแบบใดและหลังการวิจัยเสร็จสิ้นจ านวนกี่ปี 

12.4 หลักควำมยุติธรรม (Justice) คือมีเกณฑ์การคัดเข้าและออกชัดเจน  มีการกระจายความเสี่ยงและผลประโยชน์อย่าง
เท่าเทียมกัน โดยวิธีคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเข้าร่วมโครงการ 

12.5 อุปสรรคและควำมเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นต่ออำสำสมัครและควำมรับผิดชอบของผู้วิจัย (Challenges and risks 
towards participants including investigator’s Responsibility) คือ อุปสรรคหรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
ต่ออาสาสมัคร เช่น ค าถามบางค าถามอาจกระทบกระเทือนจิตใจอาสาสมัคร ดังนั้นผู้วิจัยมีวิธีป้องกันโดยการมี
พยาบาลที่มีประสบการณ์ในการให้ค าปรึกษาด้านจิตใจผู้ป่วยหรือมีนักจิตวิทยาที่สามารถให้ค าปรึกษาได้ หากมีกรณี
ดังกล่าวเกิดข้ึน เป็นต้น 
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13. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรวิจัย (Expected or Anticipated Benefit Gain) 
 

14. ระยะเวลำที่ใช้ในกำรวิจัยตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงกำร (Study Period) 
 

15. สถำนทีด่ ำเนินกำรวิจัย (Venue of the Study) 
 

16. กำรบริหำรงำนวิจัยและตำรำงกำรปฏิบัติงำน (Tabulation of Research Activities and Timeline) 
 

17. เอกสำรอ้ำงอิง (References) 
 

หมำยเหตุ: หลักการเขียนเอกสารอ้างอิงให้เป็นไปตามที่ก าหนดจากแหล่งทุน หรือ มหาวิทยาลัย 
(Note: The style of references depends on source of funding or institutions) 
 

“ข้าพเจ้าจะด าเนินการวิจัยตามหลักแนวทางจริยธรรมการท าวิจัยในคนแห่งชาติ ของชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนใน
ประเทศไทย พ.ศ. 2550 ปฏิญญาเฮลซิงกิ (Declaration of Helsinki) รายงานเบลมองต์ (Belmont Report) แนวทางจริยธรรม
สากลส าหรับการศึกษาวิจัยทางชีวเวชศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ของสภาองค์การสากลด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ (The 
National and International Ethical Guidelines for Biomedical Research Involving Human Subjects : CIOMS) แนว
ทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการวิจัยที่ดีขององค์การอนามัยโลกและองค์การสากลเพ่ือสร้างความประสานสอดคล้อง ICH และ
แนวทางท่ีคณะกรรมการก าหนด” 

 
ลายเซ็น (Signature).......................................................... 

         ลงชื่อ-นามสกุล ตัวบรรจง (Print Name and Surname) (...........................................................) 
                                                                     หัวหน้าโครงการวิจัย (Principle investigator) 

                 ………/……………/………. 
วัน/เดือน/ปี (Date/Month/Year) 

 
ลายเซ็น (Signature).......................................................... 

         ลงชื่อ-นามสกุล ตัวบรรจง (Print Name and Surname) (...........................................................) 
                                                                             ผู้วิจัยร่วม (Co-investigator) 

                  ………/……………/………. 
วัน/เดือน/ปี (Date/Month/Year) 
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Ethical review board:   NSRU-HEC# .............................   NU-NREC# ............................. 
 
 
 
Nakhon Sawan Rajabhat University –  
      Human Ethics Committee 

Biological Material Transfer Agreement 
(MTA) 

for Acadamic Research only 

 
 
 
 
 

Naresuan University – 
Network Research Ethics Committee 

Form code : AF 14-07/2.0 Form code : AF 07-10/3.0 
 

[Recipient Organisation’s Name and Address] …………………………………………………………………………………………....…………………………..…………………….., and 
[Scientist’s Name and Address] ………………………………………………………………………………...………………………………………………………………..…………………………. 
(hereinafter collectively referred to as “RECIPIENT”) desires to obtain for academic research-only purposes (stated in the Implementing Letter) 
certain Biological Materials from [Provider Organisation’s Name and Address] ……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………..………………….……………………. (hereinafter referred to as “PROVIDER”). 
 
Pursuant to the PROVIDER’S AND RECIPIENT’S mutual consent to transfer BIOLOGICAL MATERIAL identified in the Implementing Letter, 
the PROVIDER and the RECIPIENT agrees to the terms and conditions as follows:  
 
PART I. DEFINITIONS 
1. PROVIDER:  Party providing the ORIGINAL MATERIAL, represented by the PROVIDER ORGANISATION and PROVIDER SCIENTIST. 

PROVIDER ORGANISATION: Organization providing the ORIGINAL MATERIAL; the name and address of this party stated herein and 
will also be specified in the Implementing Letter. 
PROVIDER SCIENTIST: Individual representing the PROVIDER ORGANISATION, responsible for transferring the ORIGINAL MATERIAL; 
the name and address of this person will also be specified in the Implementing Letter. 
 

2. RECIPIENT: Party receiving the ORIGINAL MATERIAL, represented by the RECIPIENT      ORGANISATION AND RECIPIENT SCIENTIST.  
 

RECIPIENT ORGANISATION: Organisation receiving the ORIGINAL MATERIAL; the name and address of the organization stated herein 
and will also be s specified in the Implementing Letter. 
RECIPIENT SCIENTIST: Individual representing the RECIPIENT ORGANISATION, responsible for receiving and processing the ORIGINAL 
MATERIAL; the name and address of this person stated herein and will also be specified in the Implementing Letter. 

 
3. MATERIAL: ORIGINAL MATERIAL and its UNMODIFIED DERIVATIVES. The MATERIAL shall not include: (a) MODIFICATIONS, or (b) other 

substances created by the RECIPIENT through the use of the MATERIAL which are not MODIFICATIONS or UNMODIFIED DERIVATIVES. 
 

ORIGINAL MATERIAL: The biological specimen(s) or samples(s) being transferred; the description will be specified in the 
Implementing Letter. 
UNMODIFIED DERIVATIVES: Substances created by the RECIPIENT which constitute an unmodified functional subunit or product 
expressed by the ORIGINAL MATERIAL. Example: purified or fractionated subsets of the ORIGINAL MATERIAL (DNA extracts derived 
from tissue samples). 

 
4. MODIFICATIONS: Substances created by the RECIPIENT which contain/incorporate the MATERIAL. 
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5. COMMERCIAL PURPOSES: The sale, lease, license, or other transfer of the MATERIAL or MODIFICATIONS to a for-profit organization. 
COMMERCIAL PURPOSES shall also include uses of the MATERIAL or MODIFICATIONS by any organization, including RECIPIENT, to 
perform contract research, to screen compound libraries, to produce or manufacture products for general sale, or to conduct 
research activities that result in any sale, lease, license, or transfer of the MATERIAL or MODIFICATIONS to a for-profit organization. 
However, industrially sponsored academic research shall not be considered a use of the MATERIAL or MODIFICATIONS for 
COMMERCIAL PURPOSES per se, unless any of the above conditions of this definition are met. 

 

6. NONPROFIT ORGANIZATION(S): A university or other institution of higher education, a scientific research organization, or government 
agency.  

 

PART II. TERMS AND CONDITIONS OF THIS AGREEMENT 
 

1. The ORIGINAL MATERIAL specified in the attached Implementing Letter is the property of the PROVIDER, and is, from time to time, 
made available as a service to the research community. 

 

2. The MATERIAL is provided by the PROVIDER and will be used by the RECIPIENT for teaching and academic research purposes and 
for the project specified in the Implement Letter only. 

 

3. The MATERIAL is provided at no cost, or with an optional transmittal fee solely to reimburse the PROVIDER for its preparation and 
distribution costs. If a fee is requested by the PROVIDER, the amount will be indicated in an implementing letter. 

 

4. The PROVIDER retains ownership of the MATERIAL, including any MATERIAL contained or incorporated in MODIFICATIONS. 
 

5. The RECIPIENT retains ownership of:  
(a) MODIFICATIONS (except that, the PROVIDER retains ownership rights to the MATERIAL included therein), and  
(b) those substances created through the use of the MATERIAL or MODIFICATIONS, but which are not UNMODIFIED DERIVATIVES 

or MODIFICATIONS (i.e., do not contain the ORIGINAL MATERIAL or UNMODIFIED DERIVATIVES).  
[If either 5 (a) or 5 (b) results from the collaborative efforts of the PROVIDER and the RECIPIENT, joint ownership, income and/or 
terms of a commercial license will be negotiated under a separate agreement and signed by the PROVIDER and the RECIPIENT.] 
 

6. The RECIPIENT ORGANISATION and the RECIPIENT SCIENTIST agree that the MATERIAL: 
(a) is to be used solely for teaching and academic, non-commercial, non-military scientific research purposes and for the project 

specified in the Implement Letter; 
(b) will not be used in human subjects, in clinical trials, or for diagnostic purposes involving human subjects without the written 

consent of the PROVIDER; 
(c) is to be used only at the RECIPIENT ORGANIZATION and only in the RECIPIENT SCIENTIST's laboratory under the direction of 

the RECIPIENT SCIENTIST or others working under his/her direct supervision; and 
(d) will not be transferred to anyone else within the RECIPIENT ORGANIZATION or to a third party without the prior written 

consent of the PROVIDER. 
 

7. The RECIPIENT ORGANISATION and the RECIPIENT SCIENTIST agree that:  
(a) The RECIPIENT and/or the RECIPIENT SCIENTIST shall have the right, without restriction, to distribute substances created by 

the RECIPIENT through the use of the ORIGINAL MATERIAL only if those substances are not, UNMODIFIED DERIVATIVES, or 
MODIFICATIONS. 
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b) Without written consent from the PROVIDER, the RECIPIENT and/or the RECIPIENT SCIENTIST may NOT provide MODIFICATIONS 
for COMMERCIAL PURPOSES. It is recognized by the RECIPIENT that such COMMERCIAL PURPOSES may require a commercial 
license from the PROVIDER and the PROVIDER has no obligation to grant a commercial license to its ownership interest in 
the MATERIAL incorporated in the MODIFICATIONS.  

 
8. The RECIPIENT acknowledges that the MATERIAL is or may be the subject of a patent application. Except as provided in this 

Agreement, no express or implied licenses or other rights are provided to the RECIPIENT under any patents, patent applications, 
trade secrets or other proprietary rights of the PROVIDER, including any altered forms of the MATERIAL made by the PROVIDER. In 
particular, no express or implied licenses or other rights are provided to use the MATERIAL, MODIFICATIONS, or any related patents 
of the PROVIDER for COMMERCIAL PURPOSES. 

 
9. If the RECIPIENT desires to use or license the MATERIAL or MODIFICATIONS for COMMERCIAL PURPOSES, the RECIPIENT agrees to 

negotiate in good faith with the PROVIDER to establish the terms of a commercial license. It is understood by the RECIPIENT that the 
PROVIDER shall have no obligation to grant such a license to the RECIPIENT, and may grant exclusive or non-exclusive commercial 
licenses to others, or sell or assign all or part of the rights in the MATERIAL to any third party (ies).  

 
10. Any MATERIAL delivered pursuant to this Agreement is understood to be experimental in nature and may have hazardous properties. 

The PROVIDER MAKES NO REPRESENTATIONS AND EXTENDS NO WARRANTIES OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED. THERE 
ARE NO EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR THAT THE USE OF 
THE MATERIAL WILL NOT INFRINGE ANY PATENT, COPYRIGHT, TRADEMARK, OR OTHER PROPRIETARY RIGHTS. 
 

11. Except to the extent prohibited by law, the RECIPIENT assumes all liability for damages which may arise from its use, storage or 
disposal of the MATERIAL. The PROVIDER will not be liable to the RECIPIENT for any loss, claim or demand made by the RECIPIENT, 
or made against the RECIPIENT by any other party, due to or arising from the use of the MATERIAL by the RECIPIENT, except to the 
extent permitted by law when caused by the gross negligence or willful misconduct of the PROVIDER. 

 
12. The RECIPIENT agrees to use the MATERIAL in compliance with all applicable laws, statutes and regulations, including Public Health 

Service and National Institutes of Health regulations and guidelines such as, for example, those relating to research involving the use 
of human and animal subjects or recombinant DNA. 

 
13. The RECIPIENT agrees (a) to publicise the results of the research with the MATERIAL as soon as reasonably possible, (b) to provide 

the PROVIDER with a copy of any publication, which contains experimental results obtained from the use of the MATERIAL, 
MODIFICATIONS and direct/indirect derivatives of materials,   and (c) to acknowledge…(Provider)…, Department…, Faculty……….., 
Nakhon Sawan Rajabhat University as the source of the MATERIAL in all publications, presentations and disclosures containing any 
data or information about the MATERIAL, MODIFICATIONS and direct/indirect derivatives of materials unless …(Provider)…, 
Department…, Faculty…….....................….., Nakhon Sawan Rajabhat University indicated otherwise. 

 
14. This Agreement will terminate on the earliest of the following dates:  

(a) when the MATERIAL becomes generally available from third parties, for example, through reagent catalogs or public 
depositories, or  

(b) on completion of the RECIPIENT's current research with the MATERIAL, or  
(c) on thirty (30) days written notice by either party to the other, or  
(d) on the date specified in the Implementing Letter,  
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provided that:  (i) if termination should occur under 14(a), the RECIPIENT shall be bound to the PROVIDER by the least 
restrictive terms applicable to the MATERIAL obtained from the then-available sources; and 

  (ii) if termination should occur under 14(b) or (d) above, the RECIPIENT will discontinue its use of the 
MATERIAL and will, upon direction of the PROVIDER, return or destroy any remaining MATERIAL. The 
RECIPIENT, at its discretion, will also either destroy the MODIFICATIONS or remain bound by the terms of 
this Agreement as they apply to MODIFICATIONS; and 
(iii) in the event the PROVIDER terminates this Agreement under 14(c) other than for breach of this 
Agreement or for cause such as an imminent health risk or patent infringement, the PROVIDER will defer 
the effective date of termination for a period of up to one year, upon request from the RECIPIENT, to permit 
completion of research in progress 

 
Upon completion of use of the MATERIAL or upon the effective date of termination, or if requested, the deferred effective date 
of termination, the RECIPIENT will discontinue its use of the MATERIAL and will, upon direction of the PROVIDER, return or destroy 
any remaining MATERIAL. The RECIPIENT, at its discretion, will also either destroy the MODIFICATIONS or remain bound by the 
terms of this Agreement as they apply to MODIFICATIONS. The date, quantity, and method of destruction will be recorded and 
witnessed, and a copy of such record furnished to the PROVIDER. 
 

14.  This Agreement will be effective for a period of …… (…) year(s) from the effective date of this Agreement. Either the RECIPIENT or the 
PROVIDER may terminate this Agreement upon thirty (30) days written notice; provided that termination will not relieve the 
RECIPIENT or the PROVIDER of any obligation or liability accrued hereunder prior to the effective date of such termination. 
 

15. Paragraphs 8, 10, and 11 of PART II shall survive termination. 
 

The parties executing this Agreement agree to be bound by the terms and conditions herein. And this Agreement shall be effective when 
signed by all parties. 
 

For and on behalf of    For and on behalf of  
RECIPIENT ORGANIZATION    RPOVIDER ORGANIZATION  
 

Signature:   ________________________ Signature:    ________________________ 
Name: ____________________________ Name: _________________________________ 
Date:  ____________________________ Date:  _________________________________ 
  

RECIPIENT SCIENTIST 
Signature: ________________________ 
Name:  __________________________  
Title:  __________________________  
Date:  __________________________ 
 

Witness      Witness 
 
Signature:   ________________________  Signature:   ________________________ 
Name:  ____________________________   Name:  _________________________  
Title:  ____________________________   Title:  __________________________ 
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Ethical review board:   NSRU-HEC# .............................   NU-NREC# ............................. 
 
 
 
Nakhon Sawan Rajabhat University –  
      Human Ethics Committee 

Biological Material Transfer Agreement 
for Acadamic Research only 

(IMPLEMENTING LETTER) 

 
 
 
 
 

Naresuan University – 
Network Research Ethics Committee 

Form code : AF 14-07/2.0 Form code : AF 07-10/3.0 
 

IMPLEMENTING LETTER 
The purpose of this Implementing Letter is to provide the specific details of the biological material transfer between the PROVIDER (identified 
below) and the RECIPIENT (identified below) where the PROVIDER and the RECIPIENT agree to abide by all terms and conditions of the 
Biological Material Transfer Agreement (“BMTA”) (dated ……………….…………….). 
 

1. PROVIDER: Organization providing the ORIGINAL MATERIAL: 
Organization: _______________________________________________________________________________________________ 
Address:   _______________________________________________________________________________________________ 

2. RECIPIENT: Organization receiving the ORIGINAL MATERIAL: 
Organization: _______________________________________________________________________________________________ 
Address:   _______________________________________________________________________________________________ 
Recipient Scientist:  _______________________________________________________________________________________________ 
Title  _______________________________________________________________________________________________ 
Address:   _______________________________________________________________________________________________ 

3.  ORIGINAL MATERIAL (Enter description): _________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
4.  Use of ORIGINAL MATERIAL   

Project Name:  _______________________________________________________________________________________________ 
Project Objective(s)  _______________________________________________________________________________________________ 
Purpose for use of ORIGINAL MATERIAL _________________________________________________________________________________ 

5.  Termination date for this letter (optional): ________________________________________________________________________________ 
6.  Transmittal Fee to reimburse the PROVIDER for preparation and distribution costs (optional). 
Amount:__________________________________ 
This Implementing Letter is effective when signed by all parties. The parties executing this Implementing Letter agree to be bound by all 
terms and conditions of BMTA, for the transfer specified above. 
 

For and on behalf of RECIPIENT ORGANIZATION   For and on behalf of PROVIDER ORGANIZATION 
     
Signature:   ________________________   Signature:   ________________________ 
Name: ____________________________   Name: ____________________________ 
Date:  ____________________________   Date:  ____________________________ 
 

RECIPIENT SCIENTIST 
Signature:   ________________________ 
Name:  ____________________________ 
Title:  ____________________________ 
Date:  ____________________________ 
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 บันทึกขอ้ควำม 

ส่วนรำชกำร   สถาบันวิจัยและพัฒนา ส านักงานคณะกรรมการจริยธรรมมนุษยฯ์ โทร. 1177 

ที่    วันที่    
เร่ือง   แจ้งผลพิจารณาจริยธรรมการวิจัย 
 

เรียน      
จากการประชุมคณะกรรมการจรยิธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่  .…/25….… 

ในวัน……….ที่ ….…….. พ.ศ. 25…… ได้พิจารณาโครงการวิจยั เรื่อง ………………………………………………..…………………………………… 

  ผู้วิจัยหลัก …………………………………………..…………………………………………………………………………………………… 
 คณะกรรมการฯ มมีติเห็นชอบให้การรับรองจริยธรรมการวจิัยหลังจากผู้วิจัยแกไ้ข ดังนี ้

- Investigator, Co-Investigator 
1.  

- Protocol 
1.  

- Patient / Participant Information Sheet 
1.  

- Consent Form 
1.  

- Others 
1.  

คณะกรรมการฯ มีความเห็นให้ผู้วิจัยส่งรายงานความก้าวหน้าอย่างน้อย …………….. หรือส่งรายงานฉบับ
สมบูรณ์หากด าเนินโครงการเสร็จสิ้นก่อน 1 ปี ทั้งนี้ โครงการวิจัยของท่านอาจได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัย 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดด าเนินการตามเง่ือนไขข้างต้น พร้อมทั้งส่งเอกสารที่ได้แก้ไขมายังส านักงาน
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ภายในวัน ................ที่ ….. ………….. พ.ศ. 25…….  
หากพ้นก าหนดนี้แล้วส านักงานคณะกรรมการฯ จะขอถอนโครงการของท่านออกก่อน (อย่างไรก็ตามท่านสามารถยื่น
โครงการวิจัยขอรับการพิจารณาได้ใหม่  ทั้ งนี้  เพื่อให้ เป็นไปตามวิธีการด าเนินการมาตรฐานของ NSRU-HEC และ 
SIDCER/FERCAP จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
 
 
                                                                           (…………………………………………………………..) 
      ประธานคณะกรรมการจรยิธรรมการวิจัยในมนุษย ์
                มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค ์
  

AF 15-07/2.0 
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AF 16-07/2.0 
 

แบบฟอร์มสรุปการชี้แจง แก้ไข เพิ่มเติมตามมติ 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 

 

เลขที่โครงการวิจัย (NSRU-HEC No.)  XXXX-YY-000/ปี พ.ศ. 
โครงการวิจัย เรื่อง (ชื่อภาษาไทย) ..........................................................................................................................  
(ชื่อภาษาอังกฤษ) .................................................................................................................................... ................. 
ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย ......................................................................................... ................................................ 
สังกัด ............................................................................................................................. .......................................... 
ซึ่งโครงการวิจัยได้ผ่านการพิจารณาจาก คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค์ และได้มีมติ  ☐ ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือรับรอง  ☐ ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือน าเข้าพิจารณาใหม่ 
โดยขอให้นักวิจัยชี้แจงการแก้ไข หรือ เพ่ิมเติม ดังนี้ 
 
1. สรุปโครงการวิจัยเพื่อการพิจารณาทางจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Synopsis) 

หมำยเลขมติ ค ำชี้แจง แก้ไข หน้ำ/เวอร์ชั่น 
1.1 เช่น ให้ผู้วิจัยเพิ่มรายละเอียด……….  

 ผู้วิจัยแก้ไขเป็น “.....................” 
1.2 1. ให้ผู้วิจัย……..  

 ผู้วิจัยแก้ไขเป็น “.....................” 
 2. ให้ผู้วิจัย……...  

 ผู้วิจัยแก้ไขเป็น “.....................” 
 
2. สรุปโครงการวิจัยเพื่อการพิจารณาทางจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และโครงการวิจัย (Synopsis/Full 

Protocol) 

หมำยเลขมติ ค ำชี้แจง แก้ไข หน้ำ/เวอร์ชั่น 
2.1 เช่น ให้ผู้วิจัยเพิ่มรายละเอียด……….  

 ผู้วิจัยแก้ไขเป็น “.....................” 
2.2 1. ให้ผู้วิจัย……..  

 ผู้วิจัยแก้ไขเป็น “.....................” 
 2. ให้ผู้วิจัย……...  

 ผู้วิจัยแก้ไขเป็น “.....................” 
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3. หนังสือข้อมูลค าอธิบายส าหรับอาสาสมัครในโครงการวิจัย (AF 10-07) 

หมำยเลขมติ ค ำชี้แจง แก้ไข หน้ำ/เวอร์ชั่น 
3.1 เช่น ให้ผู้วิจัยเพิ่มรายละเอียด……….  

 ผู้วิจัยแก้ไขเป็น “.....................” 
3.2 3. ให้ผู้วิจัย……..  

 ผู้วิจัยแก้ไขเป็น “.....................” 
 4. ให้ผู้วิจัย……...  

 ผู้วิจัยแก้ไขเป็น “.....................” 
 
4. อ่ืน ๆ 

หมำยเลขมติ ค ำชี้แจง แก้ไข หน้ำ/เวอร์ชั่น 
4.1 เช่น ให้ผู้วิจัยเพิ่มรายละเอียด……….  

 ผู้วิจัยแก้ไขเป็น “.....................” 
4.2 5. ให้ผู้วิจัย……..  

 ผู้วิจัยแก้ไขเป็น “.....................” 
 6. ให้ผู้วิจัย……...  

 ผู้วิจัยแก้ไขเป็น “.....................” 
 
 
 

………………………………………… 
        (                                  ) 
               หวัหน้าโครงการวิจัย 
        วันที่…………………………………. 
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COA No. ……………….…..…………….  AF 17-07/2.0 
NSRU-HEC No. ………………………. 
 
 
 

คณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
Nakhon Sawan Rajabhat University - Human Ethics Committee (NSRU-HEC) 

398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ต ำบลนครสวรรค์ตก อ ำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000 
โทรศัพท์ 0-5621-9100 ต่อ 1177  โทรสำร 0-5688-2793  E-mail : nsru-hec@nsru.ac.th 

  

เอกสำรรับรองโครงกำรวิจัย 
 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ด าเนินการให้การรับรองโครงการวิจัย
ตามแนวทางหลักจริยธรรมการวิจัยในคนที่เป็นมาตรฐานสากลได้แก่ Declaration of Helsinki, The Belmont Report, 
CIOMS Guideline และ International Conference on Harmonization in Good Clinical Practice หรือ ICH-GCP 
 
ชื่อโครงกำร   :  (ไทย) 
Study Title  :  (English) 
 
เลขที่โครงกำรวิจยั  :  
 
ผู้วิจัยหลัก    :  (ไทย) 
Principal investigator :  (English) 
สังกัดหน่วยงำน  :  
 
ผู้ร่วมวิจัย   :  (ไทย) 
Co-investigators     :  (English) 
สังกัดหน่วยงำน  :  
 
วิธีทบทวน   :   
 
รำยงำนควำมก้ำวหน้ำ  : ส่งรายงานความกา้วหน้าอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี หรือส่งรายงานฉบับสมบูรณ์หากด าเนินโครงการเสร็จสิ้นก่อน 1 ปี /  

  ส่งรายงานความก้าวหนา้อยา่งน้อยทกุ 6 เดือน / ส่งรายงานความกา้วหน้าอยา่งน้อยทุก 3 เดือน 
 
เอกสำรรับรอง 
 

ลงนำม: ............................................................................................................... 
             (              ) 

                                  ประธำนคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนษุย์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
 
วันที่รับรอง  : (ไทย) 
Date of Approval  : (English) 
วันหมดอำย ุ  : (ไทย) 
Approval Expire Date  : (English) 
ทั้งน้ี กำรรับรองนี้มีเงื่อนไขดังที่ระบุไวด้้ำนหลังทุกข้อ (ดูดำ้นหลังของเอกสำรรับรองโครงกำรวิจัย)  
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นักวิจัยทุกท่ำนที่ผ่ำนกำรรับรองจริยธรรมกำรวิจัยต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 
1. ด าเนินการวิจัยตามที่ระบุไว้ในโครงการวิจัยอย่างเคร่งครัด 
2. ใช้เอกสารแนะน าอาสาสมัคร ใบยินยอม (และเอกสารเชิญเข้าร่วมวิจัยหรือใบโฆษณา (ถ้ามี)) แบบสัมภาษณ์ และหรือ 

แบบสอบถาม เฉพาะที่มีตราประทับของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
เท่านั้น 

3. รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นหรือการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมวิจัยใด  ๆ ต่อคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ภายในระยะเวลาที่ก าหนดในวิธีด าเนินการมาตรฐาน (SOPs) 

4. ส่งรายงานความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตามเวลาที่
ก าหนดหรือเมื่อได้รับการร้องขอ 

5. หากการวิจัยไม่สามารถด าเนินการเสร็จสิ้นภายในก าหนด ผู้วิจัยต้องยื่นส่งรายงานความก้าวหน้าและขอต่ออายุ
โครงการวิจัยภายใน 30 วันปฏิทิน ก่อนใบรับรองหมดอายุ โดยต้องยื่นขออนุมัติใหม่ก่อน อย่างน้อย 30 วันก่อน
ใบรับรองหมดอายุ 

6. หากการวิจัยเสร็จสมบูรณ์ผู้วิจัยต้องแจ้งปิดโครงการตามแบบฟอร์มของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 
* รายชื่อของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ช่ือและต าแหน่ง) ที่เข้าร่วมประชุม 
ณ วันท่ีพิจารณารับรองโครงการวิจัย (หากร้องขอล่วงหน้า) 
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COA No. ……………….…..…………….  AF 17-07/2.0 
NSRU-HEC No. ………………………. 
 
 
 

Nakhon Sawan Rajabhat University - Human Ethics Committee (NSRU-HEC) 
398 Moo. 9, Sawanwithi Road, Muang District, Nakhon Sawan, 60000, THAILAND 
Tel. +66 5621-9100 ext. 1177, Fax. +66 5688-2793, E-mail: nsru-hec@nsru.ac.th 

 

Certificate of Approval (COA) 
 Nakhon Sawan Rajabhat University - Human Ethics Committee (NSRU-HEC), Nakhon Sawan, Thailand, has 
approved the following study which is to be carried out in compliance with the International guidelines for 
human research protection as Declaration of Helsinki, The Belmont Report, CIOMS Guideline and International 
Conference on Harmonization in Good Clinical Practice (ICH-GCP) 
 
Study Title   :  
 
Study Code  :  
 
Study Center  :  
      
Principal Investigator, Co- Investigator :  
 
Review Method  :  
 
Continuing Report  : At least once annually or submit the final report if finished. / Every 6 months. / Every 3 months. 
      
Document Reviewed : 
 
 
 

Signature:..............................................................       
        (                                                       )    
                          Chairperson 

Nakhon Sawan Rajabhat University - Human Ethics Committee (NSRU-HEC) 
 

Date of Approval  :  
 
Approval Expire Date :  
 

Approval is granted subject to the following conditions: (see back of this Certificate) 
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All approved investigators must comply with the following conditions: 
1. Strictly conduct the research as required by the protocol; 
2. Use only the information sheet, consent form (and recruitment materials, if any), interview 

outlines and/or questionnaires bearing NSRU-HEC seal of approve. 
3. Report to NSRU-HEC any serious adverse event or any changes in the research activity 

according to the standard operating procedures; 
4. Provide reports to NSRU-HEC concerning the progress of the research upon the specified 

period of time or when requested; 
5. If the study cannot be finished within the expire date of the approval certificate, the 

investigator is obliged to reapply for approval at least 30 days before the date of expiration. 
6. Complete and submit the final report form to the NSRU-HEC, as soon as possible after the 

completeness of research. 
 
* A list of the NSRU-HEC members (names and positions) present at the meeting of NSRU-HEC 
on the date of approval of this study has been attached (per requested). All approved 
documents will be forwarded to the principal investigator. 
  



 

คณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค ์

NSRU-HEC 07/2.0 

กำรบริหำรจัดกำรและกำรพิจำรณำโครงกำรวิจัย 
ที่ย่ืนขอรับกำรพิจำรณำจริยธรรม 

Management of Protocol Submission 
and Protocols Review 

เริ่มใช้ XX ส.ค. 2564 

หน้ำ 151 จำก 314 หน้ำ 
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คณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ 
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NSRU-HEC 08/2.0 

แนวทำงกำรทบทวนและประเมินโครงกำรวิจัย 
Protocol Assessment 

เริ่มใช้ XX ส.ค. 2564 

หน้ำ 152 จำก 314 หน้ำ 
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บทที่ 8 

แนวทำงกำรทบทวนและประเมินโครงกำรวิจัย 
(Protocol Assessment) 

 
 

ใบสรุปกำรสร้ำงวิธีด ำเนินกำรมำตรฐำน 

ฉบับท่ี (Version) 2.0 
พ.ศ. 2564 

หมำยเลขเอกสำร NSRU-HEC 08 

วันที่ประกำศใช้       สิงหำคม พ.ศ. 2564 

ผู้เสนอ  
 
 

             (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อรสำ  เตติวัฒน์) 
ต ำแหน่ง     ประธำนคณะอนุกรรมกำรจัดท ำวิธีด ำเนินกำรมำตรฐำน 
วันที่เสนอ                             สิงหำคม 2564 

ผู้อนุมัติ  
 
 

            (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ไชยรัตน์  ปรำณี) 

ต ำแหน่ง            อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
วันที่อนุมัติ                             สิงหำคม 2564 

  



 

คณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค ์

NSRU-HEC 08/2.0 

แนวทำงกำรทบทวนและประเมินโครงกำรวิจัย 
Protocol Assessment 

เริ่มใช้ XX ส.ค. 2564 

หน้ำ 153 จำก 314 หน้ำ 
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สำรบัญ 

ล ำดับเรื่อง หน้ำ 

8.1 วัตถุประสงค์ 154 

8.2 ขอบเขต 154 

8.3 ความรับผิดชอบ 154 

8.4 แผนภูมิข้ันตอน การด าเนินการ และผู้รับผิดชอบ 154 

8.5 หลักการปฏิบัติ 155 

 8.5.1 ทบทวนผู้วิจัย 155 

 8.5.2 ทบทวนโครงการวิจัย 155 

 8.5.3 ทบทวนการเข้าร่วมของอาสาสมัคร 155 

 8.5.4 ทบทวนบทบาทของชุมชน 156 

 8.5.5 ทบทวนเอกสารการให้ความยินยอมโดยได้รับข้อมูล (Informed consent) 156 

 8.5.6 สรุปความเห็น 157 

8.6 ค านิยาม 159 

8.7 ภาคผนวก 159 

8.8 เอกสารอ้างอิง 159 

  



 

คณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ 
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Protocol Assessment 

เริ่มใช้ XX ส.ค. 2564 

หน้ำ 154 จำก 314 หน้ำ 
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8.1 วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเป็นแนวทางในการทบทวนและน าเสนอโครงการวิจัยที่ส่งเข้ามาเพ่ือพิจารณา 

 
8.2 ขอบเขต 

วิธีด าเนินการมาตรฐานครอบคลุมแนวทางการทบทวนและน าเสนอโครงการวิจัยทุกฉบับที่ส่งเข้ามาเพ่ือ
พิจารณาครั้งแรก 

 
8.3 ควำมรับผิดชอบ 

คณะกรรมการฯ ที่มีหน้าที่ทบทวนและน าเสนอโครงการวิจัย ควรใช้แนวทางการทบทวนและน าเสนอ
โครงการวิจัยที่ก าหนด 

 
8.4 แผนภูมิขั้นตอน กำรด ำเนินกำร และผู้รับผิดชอบ 

 
ขั้นตอน กำรด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

1 ทบทวนผู้วิจัย คณะกรรมการฯ 

2 ทบทวนโครงการวิจัย คณะกรรมการฯ 

3 ทบทวนการเข้าร่วมของอาสาสมัคร 

 

คณะกรรมการฯ 

4 ทบทวนบทบาทของชุมชน 

 

คณะกรรมการฯ 

5 ทบทวนเอกสารการให้ความยินยอมโดยได้รับข้อมูล 

 

คณะกรรมการฯ 

6 สรุปความเห็น คณะกรรมการฯ 

  



 

คณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค ์

NSRU-HEC 08/2.0 

แนวทำงกำรทบทวนและประเมินโครงกำรวิจัย 
Protocol Assessment 

เริ่มใช้ XX ส.ค. 2564 

หน้ำ 155 จำก 314 หน้ำ 
 

-155- 

8.5 หลักกำรปฏิบัติ 
แนวทางในการทบทวนและน าเสนอโครงการวิจัย มีหลักการปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
8.5.1 ทบทวนผู้วิจัย 

1) คุณวุฒิ พ้ืนฐานอาชีพ หรือประสบการณ์การท างานของผู้วิจัย และผู้ร่วมวิจัย (ICH GCP 2.8) 
2) การเปิดเผยการมีส่วนได้ส่วนเสีย (Conflict of interest; COI) ของผู้วิจัย และผู้ร่วมวิจัย 

8.5.2 ทบทวนโครงการวิจัย (ICH-GCP หมวด 6) 

1) ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)  
2) ชื่อที่อยู่ผู้วิจัย 
3) ชื่อที่อยู่ผู้ให้ทุน 
4) ที่มาของโครงการวิจัย (ICH GCP 6.2) 
5) หลักการและเหตุผล (ICH GCP 6.2) 
6) การทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง (ICH GCP 6.2.7) 
7) วัตถุประสงค์ (ICH GCP 6.3) 
8) รูปแบบการวิจัย (ICH GCP 6.4) 
9) ขนาดตัวอย่าง (ICH GCP 6.9.2) 
10) การคัดเลือกอาสาสมัครที่เข้าร่วมในโครงการวิจัย (ICH GCP 6.5) 
11) ระยะเวลาและจ านวนครั้งที่นัดอาสาสมัคร (ICH GCP 6.4.5) 
12) วิธีด าเนินการวิจัย (ICH GCP 6.4) 
13) ข้อมูลผลิตภัณฑ์ยา และเครื่องมือแพทย์ ถ้ายังไม่เคยใช้ในประเทศ มีการขาย 
       และใช้ในประเทศผู้ผลิต หรือประเทศอ่ืนๆ ประเทศใดบ้าง (ถ้ามี) 
14) การวัดผลการวิจัย (ICH GCP 6.4.1) 
15) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ (ICH GCP 6.9) 
16) ข้อพิจารณาด้านจริยธรรมตามหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

8.5.3 ทบทวนการเข้าร่วมของอาสาสมัคร 

1) ไม่มีการบังคับให้เข้าร่วมในโครงการวิจัย (ICH GCP 2.9) 
2) การเคารพในความเป็นส่วนตัวและการรักษาความลับ (ICH GCP 2.11) 
3) ความเสี่ยง ได้แก่ อันตรายทางร่างกายหรือการบาดเจ็บ ผลกระทบทางจิตใจ และผลกระทบ

ทางด้านกฎหมาย สังคม และเศรษฐกิจ เป็นต้น 
4) ประโยชน์ที่คาดว่าอาสาสมัครและสังคมจะได้รับ 
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5) กลุ่มบุคคลที่อ่อนแอและเปราะบาง (Vulnerable subjects) เหตุผลและความจ าเป็นในการ
ศึกษาวิจัยในกลุ่มบุคคลเหล่านั้น 

6) หลักเกณฑ์การถอนอาสาสมัครออกจากการวิจัย (ICH GCP 6.5.3) 
7) การค านึงถึงการดูแลอาสาสมัครทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
8) ความเหมาะสมของค่าตอบแทน (Compensation) (ICH GCP 3.1.8) 
9) การรักษาพยาบาลหรือการจ่ายค่าชดเชย เมื่อมีความเสียหายหรืออันตรายจากการเข้าร่วมใน

โครงการวิจัย (ICH GCP 4.3.2) 
10) การใช้วัตถุทางชีวภาพ (Biological materials) 

8.5.4 ทบทวนบทบาทของชุมชน 

1) การประสานงานกับผู้น าชุมชนหรือสถาบันที่เข้าร่วมในโครงการวิจัย 
2) ผลประโยชน์ต่อชุมชนที่เข้าร่วมโครงการวิจัย ขณะด าเนินการและเมื่อสิ้นสุดโครงการวิจัย 

8.5.5 ทบทวนเอกสารการให้ความยินยอมโดยได้รับข้อมูล (Informed consent) 

1) เอกสารการให้ความยินยอมแบ่งออกเป็น 2 ส่วนได้แก่ 
(1) เอกสารข้อมูลค าอธิบาย/ ชี้แจงส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย (Information Sheet for 

Research Participant) 
(2) หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัย (Consent Form) 

2) เอกสารข้อมูลค าอธิบาย/ ชี้แจงส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย (Information Sheet for 
Research Participant) 
(1) ความครบถ้วนของข้อมูล 
(2) ภาษาท่ีใช้เข้าใจง่าย 
(3) ส่วนประกอบของเอกสารการให้ความยินยอม (Consent Form) โดยได้รับข้อมูล (ICH 

GCP 4.8.10) ประกอบด้วย 
(1) หัวข้อเรื่องท่ีจะท าการวิจัย และวัตถุประสงค์ 
(2) เหตุผลที่อาสาสมัครได้รับเชิญให้เข้าร่วมในโครงการวิจัย 
(3) กระบวนการวิจัยที่ผู้วิจัยและอาสาสมัครจะต้องปฏิบัติ 
(4) ระยะเวลาของการวิจัยที่อาสาสมัครแต่ละคนจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้อง 
(5) จ านวนอาสาสมัครที่เข้าร่วมในโครงการวิจัย 
(6) ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการวิจัย ซึ่งอาจเป็นประโยชน์โดยตรงแก่

อาสาสมัครประโยชน์ต่อชุมชนหรือสังคม หรือประโยชน์ทางด้านความรู้ 
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(7) ความเสี่ยง ความไม่สบาย หรือความไม่สะดวก ที่อาจเกิดข้ึนแก่อาสาสมัคร ในการเข้า
ร่วมในโครงการวิจัย 

(8) ทางเลือกหรือกระบวนการรักษาอ่ืน ๆ ที่อาจจะเป็นประโยชน์แก่อาสาสมัครในกรณีที่
อาสาสมัครไม่เข้าร่วมในโครงการวิจัย 

(9) ขอบเขตการรักษาความลับของข้อมูลเกี่ยวกับอาสาสมัคร 
(10) การให้ค่าตอบแทนเป็นค่าเดินทาง การเสียเวลา ความไม่สะดวก ความไม่สบาย และ

รายได้ที่เสียไปจากการที่อาสาสมัครเข้าร่วมการวิจัย 
(11) การให้การรักษาพยาบาลหรือค่าชดเชย เมื่อมีความเสียหายหรืออันตรายที่เกิดจาก

การวิจัย 
(12) แหล่งเงินทุนวิจัย และรายละเอียดงบประมาณ 
(13) สถาบันที่ร่วมในการท าวิจัย 
(14) อาสาสมัครมีอิสระที่จะปฏิเสธ หรือถอนตัวจากโครงการวิจัยเมื่อใดก็ได้ โดยไม่มีผล

ใดๆ ต่อการได้รับการรักษาพยาบาลที่ควรจะได้รับตามมาตรฐาน หรือสูญเสีย
ผลประโยชน์ใด ๆ 

(15) การเก็บตัวอย่างที่เหลือจากการวิจัยเพ่ือการตรวจเพ่ิมเติมในอนาคตหรือเพ่ือ
การศึกษาใหม่ในอนาคต ต้องมีการขอความยินยอมเพ่ือเก็บตัวอย่างที่เหลือ แต่การ
ใช้ตัวอย่างเพ่ือการวิจัยโครงการใหม่จะต้องยื่นเรื่องให้คณะกรรมการจริยธรรม
พิจารณา 

(16) บุคคลที่จะติดต่อ ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง ใน
กรณีท่ีเกิดอันตรายแก่อาสาสมัคร ซึ่งเป็นผลจากการวิจัย 

(17) เบอร์โทรศัพท์ส านักงานคณะกรรมการฯ ที่อาสาสมัครสามารถติดต่อได้ 

8.5.6 สรุปความเห็น 

1) งานวิจัยและระเบียบวิธีวิจัยถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์ (Validity) 
2) อัตราส่วนระหว่างความเสี่ยงและผลประโยชน์ (Risk/ benefit ratio) เหมาะสมหรือไม่ 
3) มีกลุ่มอาสาสมัครที่เปราะบาง (Vulnerable subjects) เข้าร่วมในโครงการวิจัยหรือไม่ 
4) ความรุนแรงของความเสี่ยง (Risk categories) ได้แก่ 
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❑ A. การวิจัยที่เก่ียวข้องกับความเสี่ยงเพียงเล็กน้อย 
(Research involving not greater than minimal risk.) 

❑ B. การวิจัยที่เก่ียวข้องกับความเสี่ยงมากกว่าปกติ แต่ได้แสดงถึงประโยชน์ต่อ อาสาสมัครโดยตรงในอนาคต 
(Research involving greater than minimal risk but presenting the prospect of direct benefit to the 
individual subjects.) 

❑ C. Research involving greater than minimal risk and no prospect of direct benefit to individual 
subjects, but likely to yield generalizable knowledge about the subject’s disorder or condition. 
(การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงมากกว่าปกติและไม่ได้แสดงถึงประโยชน์ต่ออาสาสมัครโดยตรงในอนาคต แต่มี
ความเป็นไปได้ที่จะน าความรู้เกี่ยวกับเรื่องความผิดปกติหรือภาวะของโรคของอาสาสมัครไปใช้กับผู้ป่วยคนอ่ืน  ๆ 
ได้) 
❑ D. Research not otherwise approvable which presents an opportunity to understand, prevent, 
or alleviate a serious problem affecting the health or welfare of children. 
(การวิจัยที่มีนัยยะหนึ่งที่สามารถพิสูจน์ได้ถึงโอกาสที่จะเข้าใจ, ป้องกัน หรือ บรรเทาปัญหาร้ายแรงที่มีผลกระทบ
ต่อสุขภาพหรือสวัสดิภาพความเป็นอยู่ที่ดีของเด็ก) 

 
5) มีการขอความพร้อมใจ (Assent) ของอาสาสมัครที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปี ถึงอายุน้อยกว่า 20 ปี 
หรือไม่ 
6) บุคคลที่อ่านเขียนไม่ได้ สามารถเข้าร่วมในโครงการวิจัยได้หรือไม่ 
7) สรุปความเห็น ได้แก่ 

(1) รับรอง 
(2) ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือรับรอง 
(3) ปรับปรุงแก้ไขและน าเข้าพิจารณาใหม่ 
(4) ไม่รับรอง 

8) ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 
9) ก าหนดการส่งรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย (Progress report) ตามระดับความเสี่ยง 
ดังนี้ 

(1)  โดยหากมีความเสี่ยงน้อย ก าหนดให้ไม่ต้องส่งรายงานความก้าวหน้า หรือ ส่งรายงาน
ความก้าวหน้า 1 ครั้ง/ปี 

(2)  โดยหากมีความเสี่ยงปานกลาง ก าหนดให้ส่งรายงานความก้าวหน้าทุก 6 เดือน 
(3)  โดยหากมีความเสี่ยงมาก ก าหนดให้ส่งรายงานความก้าวหน้าทุก 3 เดือน 
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8.6 ค ำนิยำม 
8.6.1 อาสาสมัครที่เปราะบาง  บุคคลซึ่งอาจถูกชักจูง หรือถูกบีบบังคับให้เข้าร่วมการวิจัยได้โดยง่าย 

              (Vulnerable subjects) ด้วยความหวังว่าจะได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมการวิจัย 
 

8.6.2 ความรุนแรงของความเสี่ยง ความรุนแรงของความเสี่ยงอาจแบ่งเป็น 4 ระดับ ได้แก่ 
              (Risk categories)  (1)  ความเสี่ยงน้อย คือ ความเสี่ยงที่ไม่มากกว่าที่เกิดข้ึน 

       ในชวีิตประจ าวันของอาสาสมัครที่มีสุขภาพปกติ 
(2)  ความเสี่ยงมากกว่าความเสี่ยงน้อย แต่คาดว่าจะมีประโยชน์ต่อ 
      อาสาสมัครที่เข้าร่วมในโครงการวิจัย 
(3)  ความเสี่ยงมากกว่าความเสี่ยงน้อย คาดว่าจะไม่มีประโยชน์ต่อ 
      อาสาสมัครที่เข้าร่วมในโครงการวิจัย แต่อาจจะเป็นประโยชน์ต่อ 
      สังคมหรือส่วนรวม 
(4)  การวิจัยที่มีนัยยะหนึ่งที่สามารถพิสูจน์ได้ถึงโอกาสที่จะเข้าใจ 
      ป้องกันหรือบรรเทาปัญหาร้ายแรงที่มีผลกระทบต่อสุขภาพหรือ 
      สวัสดิภาพความเป็นอยู่ที่ดีของเด็ก 

 

8.7 ภำคผนวก 
8.7.1 AF 01-08 เกณฑ์การพิจารณาโครงการวิจัย 
8.7.2 AF 02-08 แบบประเมินโครงการวิจัย (Reviewer Assessment Form) 
8.7.3 AF 03-08 แบบรายงานผลการพิจารณาโครงการวิจัยแบบยกเว้น (Exemption Review Report) 
8.7.4 AF 04-08 แบบรายงานผลการพิจารณาโครงการวิจัยแบบเร่งรัด (Expedited Review Report) 

 

8.8 เอกสำรอ้ำงอิง 
8.8.1 International Conference on Harmonization, Good Clinical Practice Guideline (ICH GCP 

2016) และ ICH GCP 1996 ฉบับภาษาไทย (ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2552) แปลโดย กองควบคุมยา
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 

8.8.2 แนวทางจริยธรรมการท าวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) พ.ศ. 2562 

8.8.3 International Conference on Harmonization, Guidance on Good Clinical Practice (ICH 
GCP) 2016. 

8.8.4 วิธีด าเนินการมาตรฐาน คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่าย มหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับ
ที่ 2.0 (พ.ศ. 2561) และฉบับที่ 3.0 (พ.ศ. 2563)  
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เกณฑ์กำรพิจำรณำโครงกำรวิจัยของคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 

 

ตามแนวทางการด าเนินการส าหรับคณะกรรมการด้านจริยธรรมผู้มีหน้าที่ทบทวนพิจารณาการศึกษาวิจัย 
ทางชีวเวชศาสตร์ โดยองค์การอนามัยโลก เจนีวา ค.ศ. 2000 

 

เกณฑ์กำรพิจำรณำ 
1. แง่มุมทำงวิทยำศำสตร์กำรออกแบบและด ำเนินกำรกำรศึกษำวิจัย 

• ความเหมาะสมของการออกแบบการวิจัยในเรื่องของวัตถุประสงค์ระเบียบวิธีทางสถิติ (รวมทั้งการค านวณขนาดตัวอย่าง) และ
ศักยภาพในการหาข้อสรุปท่ีหนักแน่น โดยใช้อาสาสมัครจ านวนน้อยที่สุด 

• เหตุผลความเหมาะสมเมื่อช่ังน้ าหนักระหว่างความเสี่ยงและความไม่สะดวกสบายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น กับผลประโยชน์ที่คาดว่า
อาสาสมัครวิจัยและชุมชนที่เกี่ยวข้องจะได้รับ 

• เหตุผลความเหมาะสมในการใช้กลุ่มเปรียบเทียบ 

• เกณฑ์ในการถอดถอนอาสาสมัครออกจากโครงการวิจัยก่อนก าหนด 

• เกณฑ์ในการยับยั้งหรือยุติโครงการวิจัยทั้งหมด 

• ความพอเพียงในการจัดให้มีการก ากับดูแลและตรวจสอบ การด าเนินการวิจัย รวมทั้งการแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลข้อมูล
และความปลอดภัย (Data and Safety Monitoring Board; DSMB) 

• ความพอเพียงของสถานที่วิจัย รวมทั้งในเรื่องเจ้าหน้าที่ที่ช่วยปฏิบัติงาน สิ่งอ านวยความสะดวกและวิธีด าเนินการกรณีมีเหตุ
ฉุกเฉิน 

• วิธีการรายงาน และตีพิมพ์ผลการศึกษาวิจัย 
2. กำรคัดเลือกอำสำสมัครวิจัย 

• ลักษณะประชากรที่จะคัดเลือกมาเป็นอาสาสมัคร (รวมทั้งเรื่อง เพศ อายุ การรู้หนังสือ วัฒนธรรม สถานภาพทางเศรษฐกิจและ
ลักษณะชนชาติ) 

• วิธีการตั้งต้นติดต่อและคัดเลือก 

• วิธีการสื่อข้อมูลข่าวสารทั้งหมดแก่ผู้ที่อาจเป็นอาสาสมัครหรือผู้แทน 

• เกณฑ์การคัดเลือกอาสาสมัคร 

• เกณฑ์การคัดอาสาสมัครออก 
3. กำรดูแลและคุ้มครองอำสำสมัคร 

• ความเหมาะสมในเรื่องคุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้วิจัยต่อโครงการวิจัยที่เสนอ 

• แผนใด ๆ ท่ีจะหยุดหรือไม่ให้การรักษาท่ีเป็นมาตรฐานเพื่อวัตถุประสงค์ของการวิจัย และเหตุผลความเหมาะสมที่จะท าเช่นนั้น 

• ความพอเพียงในการดูแลด้านการแพทย์และการช่วยเหลือทางจิตใจและสังคมแก่อาสาสมัคร 

• ขั้นตอนท่ีจะด าเนินการเมื่ออาสาสมัครขอถอนตัวในระหว่างด าเนินการศึกษาวิจัย 

• เกณฑ์ในการขยายการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ศึกษาวิจัย หรือการใช้กรณีฉุกเฉิน และ/หรือการบริจาคให้ใช้โดยกุศลเจตนา 

AF 01-08/2.0 
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เกณฑ์กำรพิจำรณำ (ต่อ) 
3. กำรดูแลและคุ้มครองอำสำสมัคร (ต่อ) 

• การจัดการแจ้งแพทย์ประจ าตัว หรือแพทย์ประจ าครอบครัวของอาสาสมัคร (ถ้ามี) รวมทั้งการขอความยินยอมของอาสาสมัครใน
การแจ้งน้ัน 

• รายละเอียดเกี่ยวกับแผนการใด ๆ ที่จะจัดให้ผลิตภัณฑ์ที่ศึกษาวิจัยถึงมืออาสาสมัครภายหลังเสร็จสิ้นการวิจัย 

• รายละเอียดค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่อาสาสมัครต้องจ่าย 

• การตอบแทนและชดเชยแก่อาสาสมัคร (รวมทั้งเงินบริการและ/หรือของขวัญ) 

• การชดเชย/การรักษา ในกรณีเกิดอันตราย/ความพิการ/การตายของอาสาสมัครอันเนื่องมาจากการเข้าร่วมการศึกษาวิจัย 
การจัดเกี่ยวกับการประกันและการชดเชยความเสียหาย 
4. กำรรักษำควำมลับของอำสำสมัคร 

รายละเอียดของบุคคลที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของอาสาสมัคร รวมทั้งเวชระเบียนและตัวอย่างส่งตรวจ 

• มาตรการในการรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของอาสาสมัคร 

• ความพอเพียง สมบูรณ์ และเข้าใจง่ายของเอกสารหรือข้อมูลโดยวาจาท่ีจะให้แก่อาสาสมัครหรือผู้แทนโดยชอบธรรม 

• เหตุความเหมาะสมควรที่ชัดเจนในการตั้งใจใช้อาสาสมัครที่ไม่สามารถให้ความยินยอมได้ด้วยตนเอง ตลอดจนวิธีการจัดการโดย
ครบถ้วนในการขอความยินยอมหรือความเห็นชอบให้เข้าร่วมการศึกษาวิจัยของบุคคลดังกล่าว 

• การรับรองว่าอาสาสมัครวิจัยจะได้รับข้อมูลใหม่ท่ีเกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นระหว่างการเข้าร่วมในการศึกษาวิจัยนั้น 
(ในเรื่องที่เกี่ยวกับสิทธิความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดี) 

• การรับและตอบสนองต่อค าถามหรือการร้องเรียนจากอาสาสมัครหรือผู้แทนในระหว่างการศึกษาวิจัย 
5. ข้อพิจำรณำในเร่ืองชุมชน 

• ผลกระทบและความสัมพันธ์ของการศึกษาวิจัยต่อชุมชนท้องที่หรือชุมชนที่เกี่ยวข้องที่ท าการคัดเลือกอาสาสมัครวิจัย 

• ขั้นตอนในการปรึกษาหารือกับชุมชนที่เกี่ยวข้องในช่วงของการออกแบบการศึกษาวิจัย 

• อิทธิพลของชุมชนต่อการให้ความยินยอมของอาสาสมัครแต่ละบุคคล 

• การปรึกษาหารือชุมชนที่จะกระท าในระหว่างการศึกษาวิจัย 

• สิ่งที่การศึกษาวิจัยจะช่วยในการสร้างศักยภาพ เช่น การส่งเสริมบริการสุขภาพ การวิจัยและความสามารถในการตอบสนองความ
ต้องการด้านสุขภาพของท้องที่ 

• รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดให้มีผลิตภัณฑ์ที่ประสบความส าเร็จในการศึกษาวิจัย ในราคาที่สามารถจะซื้อหาได้ แก่ชุมชนที่
เกี่ยวข้องภายหลังเสร็จสิ้นการศึกษาวิจัย 

• วิธีการที่จะให้อาสาสมัครวิจัยหรือชุมชนที่เกี่ยวข้องได้รับผลของการศึกษาวิจัย 
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NSRU-HEC# ............................. 
 
 
 

Nakhon Sawan Rajabhat University –
Human Ethics Committee 

แบบประเมินโครงกำรวิจัย 
(Reviewer Assessment Form) 

Form code : AF 02-08/2.0 
Protocol number 

 
Title: (ไทย) 

 
(English) 
 

Reviewer’s Name  Primary Reviewers 
 1st   2nd   3rd 

   Exemption review 

   Expedited review 

Item for review A B NA 
A=appropriate, B=Inappropriate, 
NA=Not applicable หมายความวา่ไม่เกี่ยวขอ้งหรือไม่ต้องมี 

Investigator’s Qualification: (การท า Clinical Trials PI ตอ้งมี GCP Training)     

Protocol Opinion/suggestion 
1.  คุณค่าของงานวิจัย (Research value/merit)     
2.  ความถกูต้องและมีเหตุผลของงานวจิัย (Research validity)     
     2.1 หลักการและเหตุผล (Good rationale)     
     2.2 การออกแบบและระเบียบวิธวีิจยั (Appropriate design and methodology)     
     2.3 ขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Sample size consideration)     
     2.4 การวิเคราะห์ทางสถิติ (Statistical analysis)     
3.  เกณฑ์การคัดเข้า/คัดออก (Inclusion/exclusion criteria)     
     3.1  ท าให้เชื่อมั่นวา่เลือกอย่างยุตธิรรม (Assure fair selection)     
     3.2  สามารถตอบค าถามวจิัย (Answer research question)     
     3.3  เกีย่วขอ้งกับกลุ่มเสี่ยง (Concern about risk group)     
4.  ความเส่ียง (เสี่ยงต่อใคร..........................................., โปรดระบุในช่อง Opinion)     
5.  ประโยชน ์(ประโยชน์ต่อใคร...................................., โปรดระบุในช่อง Opinion)     
6.  ความเปราะบาง (Vulnerability)     
7.  เพิ่มการรักษาความรกัษาความปลอดภัย (Additional safeguard)     
     7.1  การรับอาสาสมัครที่เหมาะสม (Appropriate recruitment)     
     7.2  กระบวนการขอความยินยอมอย่างเพียงพอ (Adequate informed 
consent process) 

    

     7.3  มกีารรักษาที่เป็นที่ยอมรับ (Acceptable treatment available)     
8.  ข้อตกลงการส่งตัวอย่างชีวภาพ/ข้อตกลงการท าวจิัยทางคลินิก 
(MTA/CTA (Material Transfer Agreement/Clinical Trial Agreement)) 

    

9.  อื่น ๆ เช่น แบบบันทึกข้อมูลอาสาสมัคร (Others (Advertising, CRF, etc.))     
ICF (Informed Consent Form) ส่วนประกอบของเอกสำร  (ICH GCP 4.8.10) Opinion/suggestion 
1.  เอกสำรข้อมูลค ำชี้แจง/อธิบำยส ำหรับอำสำสมัครท่ีเข้ำร่วมกำรวิจยั (Information sheet) 
      1.1  หัวข้อเร่ืองที่จะท าการวิจัย     
      1.2  ภาษาที่ใช้เข้าใจง่าย     

             1.3  มีข้อความระบุว่าเป็นงานวิจัย     
      1.4  เหตุผลที่อาสาสมัครได้รับเชิญให้เข้าร่วมในโครงการวิจัย     
      1.5  วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย     
      1.6  จ านวนอาสาสมัครที่เข้าร่วมในโครงการวิจัย     
      1.7  วิธีด าเนินการที่จะปฏิบัติต่อผู้เข้าร่วมวิจัย     
      1.8  ระยะเวลาที่อาสาสมัครแต่ละคนจะต้องอยู่ในโครงการวิจัย     
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      1.9  ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการวิจัยต่ออาสาสมัครโดยตรง 
และ/หรือประโยชน์ต่อชุมชน/ สังคม/ เกิดความรู้ใหม่ 

    

      1.10  ความเส่ียง ความไม่สบาย หรือความไม่สะดวก ที่อาจเกิดขึ้นแก่ 
อาสาสมัครในการเข้าร่วมในโครงการวิจัย 

    

      1.11  ทางเลือกหรือกระบวนการรักษาอื่น ๆ ในกรณีที่อาสาสมัครไม่เข้าร่วมใน
โครงการวิจัย 

    

      1.12  การให้เงินชดเชยค่าเดินทาง การเสียเวลา ความไม่สะดวก ไม่สบาย และ
รายได้ที่เสียไป จากการที่อาสาสมัครเข้าร่วมการวิจัย วิธีการให้และเวลาที่ให้ 

    

      1.13  การให้การรักษาพยาบาลหรือค่าชดเชย เมื่อมีความเสียหายหรืออันตราย
ที่เกิดจากการวิจัย 

    

      1.14  แหล่งเงินทุนวิจัย และสถาบันที่ร่วมในการท าวิจัย     
      1.15  การวิจัยทางพันธุศาสตร์จะต้องมีการขอความยินยอมและมีการให้
ค าปรึกษาเกี่ยวกับ Genetic counseling 

    

      1.16  การขอเก็บตัวอย่างที่เหลือจากการวิจัย และระยะเวลาที่เก็บเพื่อการ
ตรวจเพิ่มเติมในอนาคต หรือเพื่อการศึกษาใหม่ในอนาคต ต้องมีการขอความยินยอม
เพื่อเก็บตัวอย่างที่เหลือ แต่การใช้ตัวอย่างนั้นจะต้อง ยื่นเรื่องให้คณะกรรมการ
จริยธรรมพิจารณา 

    

      1.17  บุคคลและหมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่ว โมง ใน
กรณีที่อาสาสมัครเกิดเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์ 

    

      1.18  หมายเลขโทรศัพท์ส านักงานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยั ที่
อาสาสมัครสามารถติดต่อกรณีมีข้อร้องเรียน 

   (ตัวอยา่ง “หากมีการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามข้อมูลในเอกสาร
ท่านสามารถร้องเรียนได้ที่............................”) 

      1.19  มีเอกสารข้อมูลฯ ฉบับที่เหมาะส าหรับเด็กอายุ 7-12 ปี    (ใช้ภาษา ส าหรับเด็กในชว่งอายุดังกลา่วที่จะเข้าใจได้) 
2.  หนังสือแสดงเจตนำยินยอมเข้ำร่วมกำรวิจัย (Consent Form) 
      2.1  มีข้อความ “อาสาสมัครมีอิสระที่จะปฏิเสธ หรือถอนตัวจากโครงการวิจัย
เมื่อใดก็ได้ โดยไม่มีผลใด ๆ ต่อการรักษาพยาบาลที่ควรจะได้รับตามมาตรฐาน หรือ
สูญเสียผลประโยชน์ใด ๆ ที่พึงจะได้รับตามสิทธิ” 

    

      2.2  ขอบเขตการรักษาความลับของข้อมูลเกี่ยวกับอาสาสมัคร     
      2.3  ความเหมาะสมของการลงนามโดยผู้เข้าร่วมการวิจัย และ/หรือ ผู้แทนโดย
ชอบด้วยกฎหมาย 

    

      2.4  ความเหมาะสมของการแสดงความยินยอมของผู้เข้าร่วมการวิจัยที่ไม่
สามารถอ่านและเขียนได้ 

    

      2.5  ความเหมาะสมของกระบวนการขอ Assent และการลงนาม ส าหรับเด็ก
อายุ 7-12 ป ี

    

Decision: Risk/Benefit Category 
❑ A. การวจิัยที่เกีย่วข้องกับความเส่ียงเพียงเล็กน้อย (Research involving not greater than minimal risk.) 
❑ B. การวิจยัที่เกี่ยวข้องกบัความเส่ียงมากกวา่ปกต ิแต่ได้แสดงถึงประโยชนต์่อ อาสาสมัครโดยตรงในอนาคต 
(Research involving greater than minimal risk but presenting the prospect of direct benefit to the individual subjects.) 
❑ C. การวจิัยที่เกีย่วขอ้งกับความเส่ียงมากกวา่ปกติและไม่ได้แสดงถึงประโยชน์ต่ออาสาสมัครโดยตรงในอนาคต แตม่ีความเป็นไปได้ที่จะน าความรู้เกีย่วกับเรื่องความ
ผิดปกติหรือภาวะของโรคของอาสาสมัครไปใช้กับผู้ป่วยคนอื่น ๆ ได้ 
(Research involving greater than minimal risk and no prospect of direct benefit to individual subjects, but likely to yield generalizable knowledge 
about the subject’s disorder or condition.) 
❑ D. การวิจัยที่มีนัยยะหนึ่งที่สามารถพิสูจน์ได้ถึงโอกาสที่จะเข้าใจ ป้องกัน หรือ บรรเทาปัญหาร้ายแรงที่มีผลกระทบต่อสุขภาพหรือสวัสดิภาพความเป็นอยู่ที่ดีของเด็ก (Research not 
otherwise approvable which presents an opportunity to understand, prevent, or alleviate a serious problem affecting the health or welfare of children.) 

สรุปผลกำรพิจำรณำ  (กรุณา  ลงในช่องว่าง) สรุประดบัควำมเสี่ยง  (กรุณา  ลงในช่องว่าง) ส่งรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ  (กรุณา  ลงในช่องว่าง) 
  1.  รับรอง   1.  ระดับ A   ไม่ต้องส่งรายงานความกา้วหนา้ 
  2.  ปรับปรุงแก้ไขเพื่อรับรอง   2.  ระดับ B   สิ้นสุดการวจิัย หรือไม่เกิน 1 ป ี
  3.  ปรับปรุงแก้ไขและน าเขา้พิจารณาใหม่   3.  ระดับ C   ทุก 6 เดือน 
  4.  ไม่รับรอง   4.  ระดับ D   ทุก 3 เดือน 

Reviewer :  ____________________________     Date ___________________ 
               (                                            )  
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NSRU-HEC# ............................. 

 
 

คณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจยัในมนุษย ์
มหำวิทยำลยัรำชภัฏนครสวรรค์ 

แบบรำยงำนผลกำรพิจำรณำโครงกำรวิจัยแบบยกเว้น 
(Exemption Review Report) 

รหัสแบบฟอร์ม : AF 03-08/2.0 

Protocol Title:  

Principal investigator  Institutional 
affiliation 

 

Criteria for Exemption review: (indicate the item of criteria met)  ………….............. 
*เกณฑ์การประเมินโครงการวิจัย สามารถศึกษาได้จากแบบฟอร์ม AF 01-07 

Descriptive summary of the protocol :  

Consideration: (กรุณา  ลงในช่องว่าง) 

1. appropriate inclusion/exclusion criteria            ☐ Yes   ☐ No      ☐ N/A 

2. acceptable risk/benefit ratio:                       ☐ Yes  ☐ No      ☐ N/A 

3. adequate informed consent process:                           ☐ Yes  ☐ No        ☐ N/A 

4. decision making  ☐ approval 

☐ approval with some correction 

☐ resubmission 

☐ full board review needed (Please explain)………………………… 

Justification for using Exemption review process:       ☐ Yes                   ☐ No 

 
Suggestion/Recommendation:  

หมำยเลขมติ หัวข้อ ผลกำรพิจำรณำ 

   

   

   

 
Reviewer :  ____________________________     Date ___________________ 
               (                                            ) 
หมำยเหต ุ: ขอให้ทา่นกรอกความคิดเหน็ แล้วส่งผลการพจิารณาโครงการวจิัย ผ่านระบบการจัดการจรยิธรรมวจิัยในมนุษย์ มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์ 
ภายใน 10 วันท าการ หลังจากได้รับโครงการวิจัย หรือส่งกลับมายัง E-mail : nsru-hec@nsru.ac.th  

mailto:nsru-hec@nsru.ac.th
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NSRU-HEC# ............................. 

 
คณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจยัในมนุษย ์

มหำวิทยำลยัรำชภัฏนครสวรรค์ 
แบบรำยงำนผลกำรพิจำรณำโครงกำรวิจัยแบบเร่งรัด 

(Expedited Review Report) 
รหัสแบบฟอร์ม : AF 04-08/2.0 

Protocol Title:  

Principal investigator  Institutional 
affiliation 

 

Criteria for expedited review: (indicate the item of criteria met)  ………….............. 
*เกณฑ์การประเมินโครงการวิจัย สามารถศึกษาได้จากแบบฟอร์ม AF 02-07 

Descriptive summary of the protocol :  
 

Justification for using expedited review process:       ☐ Yes                   ☐ No 

Consideration: (กรุณา  ลงในช่องว่าง) 

1. appropriate inclusion/exclusion criteria          ☐ Yes   ☐ No      ☐ N/A 

2. acceptable risk/benefit ratio:                     ☐ Yes  ☐ No      ☐ N/A 

3. adequate informed consent process:                            ☐ Yes  ☐ No        ☐ N/A 

4. decision making   ☐ approval 

☐ approval with some correction 

☐ resubmission 

☐ full board review needed (Please explain)………………….....……… 

Suggestion/Recommendation (กรุณำให้ควำมเห็นแยกเป็น 2 ส่วน: Protocol และ ICF (Informed consent form) 

1 Protocol : 

หมำยเลขมติ หัวข้อ ผลกำรพิจำรณำ 

1.1   

1.2   

1.3   

 

2 Information sheet :  

หมำยเลขมติ หัวข้อ ผลกำรพิจำรณำ 

2.1   

2.2   

2.3   
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3 Consent :  

หมำยเลขมติ หัวข้อ ผลกำรพิจำรณำ 

3.1   

3.2   

3.3   
 

4 Other :  

หมำยเลขมติ หัวข้อ ผลกำรพิจำรณำ 

4.1   

4.2   

4.3   

 
 
Reviewer :  ____________________________     Date ___________________ 
               (                                            ) 
 
หมำยเหต ุ: ขอให้ทา่นกรอกความคิดเหน็ แล้วส่งผลการพจิารณาโครงการวจิัย ผ่านระบบการจัดการจรยิธรรมวจิัยในมนุษย์ มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์ 
ภายใน 10 วันท าการ หลังจากได้รับโครงการวิจัย หรือส่งกลับมายัง E-mail : nsru-hec@nsru.ac.th 
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คณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค ์

NSRU-HEC 08/2.0 

แนวทำงกำรทบทวนและประเมินโครงกำรวิจัย 
Protocol Assessment 

เริ่มใช้ XX ส.ค. 2564 

หน้ำ 159 จำก 314 หน้ำ 

 
 
 
 
 
 

Blank Page 
 
 
 
 
 
 
 



 

คณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค ์

NSRU-HEC 09/2.0 

กำรพิจำรณำโครงกำรวิจัยท่ีส่งกลับเข้ำมำ 
ภำยหลังกำรปรับปรุงแก้ไข 

Review of Revised Protocol 

เริ่มใช้ XX ส.ค. 2564 

หน้ำ 168 จำก 314 หน้ำ 
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บทที่ 9 

กำรพิจำรณำโครงกำรวิจัยท่ีส่งกลับเข้ำมำภำยหลังกำรปรับปรุงแก้ไข 
(Review of Revised Protocol) 

 
 

ใบสรุปกำรสร้ำงวิธีด ำเนินกำรมำตรฐำน 

ฉบับท่ี (Version) 2.0 
พ.ศ. 2564 

หมำยเลขเอกสำร NSRU-HEC 09 

วันที่ประกำศใช้       สิงหำคม พ.ศ. 2564 

ผู้เสนอ  
 
 

             (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อรสำ  เตติวัฒน์) 
ต ำแหน่ง     ประธำนคณะอนุกรรมกำรจัดท ำวิธีด ำเนินกำรมำตรฐำน 
วันที่เสนอ                             สิงหำคม 2564 

ผู้อนุมัติ  
 
 

            (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ไชยรัตน์  ปรำณี) 

ต ำแหน่ง            อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
วันที่อนุมัติ                             สิงหำคม 2564 

  



 

คณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค ์

NSRU-HEC 09/2.0 

กำรพิจำรณำโครงกำรวิจัยท่ีส่งกลับเข้ำมำ 
ภำยหลังกำรปรับปรุงแก้ไข 

Review of Revised Protocol 

เริ่มใช้ XX ส.ค. 2564 

หน้ำ 169 จำก 314 หน้ำ 

 

-169- 

สำรบัญ 

ล ำดับเรื่อง หน้ำ 

9.1 วัตถุประสงค์ 170 

9.2 ขอบเขต 170 

9.3 ความรับผิดชอบ 170 

9.4 แผนภูมิข้ันตอน การด าเนินการ และผู้รับผิดชอบ 170 

9.5 หลักการปฏิบัติ 171 

 9.5.1 การตรวจสอบความครบถ้วนของโครงการวิจัย 171 

 9.5.2 การมอบหมายโครงการวิจัยใหค้ณะกรรมการฯ ทบทวน 171 

 9.5.3 การทบทวนโครงการวิจัย 171 

 9.5.4 การแจ้งผลการพิจารณาโครงการวิจัย 172 

 9.5.5 การเก็บเอกสารที่เกี่ยวกับโครงการวิจัย 172 

9.6 ค านิยาม 172 

9.7 ภาคผนวก 173 

9.8 เอกสารอ้างอิง 173 

  



 

คณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค ์

NSRU-HEC 09/2.0 

กำรพิจำรณำโครงกำรวิจัยท่ีส่งกลับเข้ำมำ 
ภำยหลังกำรปรับปรุงแก้ไข 

Review of Revised Protocol 

เริ่มใช้ XX ส.ค. 2564 

หน้ำ 170 จำก 314 หน้ำ 

 

-170- 

9.1 วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเป็นแนวทางในการทบทวนและพิจารณาโครงการวิจัยที่ผ่านการทบทวนโดยคณะกรรมการฯ และผลการ
พิจารณาเป็น (1) ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือรับรอง และ (2) ปรับปรุงแก้ไขและน าเข้าพิจารณาใหม่ 

 

9.2 ขอบเขต 
วิธีด าเนินการมาตรฐานครอบคลุมการทบทวนโครงการวิจัย ที่คณะกรรมการฯ เคยพิจารณาและผลการ
พิจารณาเป็น (1) ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือรับรอง และ (2) ปรับปรุงแก้ไขและน าเข้าพิจารณาใหม่ 

 

9.3 ควำมรับผิดชอบ 
เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ มีหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนของโครงการวิจัยที่ส่งเข้ามา ทั้งกรณี (1) และกรณี (2) 
และแจ้งให้เลขานุการคณะกรรมการฯ ทราบ คณะกรรมการฯ หรือ Primary Reviewer เดิม ซึ่งเป็นผู้ทบทวน
ท าหน้าที่ทบทวนโครงการวิจัยอีกครั้ง 

 

9.4 แผนภูมิขั้นตอน กำรด ำเนินกำร และผู้รับผิดชอบ 
ขั้นตอน กำรด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

1 รับและด าเนินการตรวจสอบความครบถ้วนของโครงการวิจัย 
 

เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ 

2 ในกรณี (1) ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือรับรอง 
ส่งโครงการให้ Primary Reviewer 3 ท่านเดิมเป็นผู้ทบทวน 
 

เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ 

3 สรุปผลการทบทวนโครงการวิจัย ประธานคณะกรรมการฯ เลขานุการ
คณะกรรมการฯ และ
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ 

4 ถ้า Primary Reviewer 3 ท่านให้การรับรอง น าผลแจ้ง 
ที่ประชุมเพ่ือทราบ 

ประธานคณะกรรมการฯ เลขานุการ
คณะกรรมการฯ และ
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ 

5 ในกรณี (2) ปรับปรุงแก้ไขและน าเข้าพิจารณาใหม่ ด าเนิน
ขั้นตอนเหมือนโครงการใหม่ 
โดยใช้เลขรหัสโครงการเดิม แต่ระบุ Version ใหม ่

เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ ตรวจสอบ
เอกสารและด าเนินการตามขั้นตอน
ใน SOP NSRU-HEC 07 



 

คณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค ์

NSRU-HEC 09/2.0 

กำรพิจำรณำโครงกำรวิจัยท่ีส่งกลับเข้ำมำ 
ภำยหลังกำรปรับปรุงแก้ไข 

Review of Revised Protocol 

เริ่มใช้ XX ส.ค. 2564 

หน้ำ 171 จำก 314 หน้ำ 
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9.5 หลักกำรปฏิบัติ 
9.5.1 การตรวจสอบความครบถ้วนของโครงการวิจัย 

1) ผู้วิจัยยื่นเอกสารโครงการวิจัยที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว พร้อมหนังสือน าส่งในระบบการจัดการจริยธรรม
วิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ส าหรับโครงการวิจัยที่ส่งมาด าเนินการปรับปรุงแก้ไข
เพ่ือให้การรับรอง และน าเข้าพิจารณาใหม่ 

2) เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ ตรวจสอบความครบถ้วนและความถูกต้องของโครงการวิจัย ในกรณีที่
โครงการวิจัย มีเอกสารไม่ครบถ้วนและกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้ผู้วิจัยน ากลับไปแก้ไข/เพ่ิมเติม และ
น าส่งในระบบการจัดการฯ อีกครั้ง 

3) กรณีที่โครงการวิจัย มีเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ ตอบรับโครงการวิจัย โดย
ระบบการจัดการฯ จะบันทึกวันที่รับ หมายเลขโครงการวิจัยอัตโนมัติ จากนั้นด าเนินการจดบันทึกลง
ในสมุดรับเอกสารโครงการวิจัย และลงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ และระบุว่ากรณี (1) 
ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือรับรอง (เรื่องสืบเนื่อง) และ (2) ปรับปรุงแก้ไขและน าเข้าพิจารณาใหม่ 
(Resubmitted Protocol) เพ่ือรับการรับรอง 

9.5.2 การมอบหมายโครงการวิจัยให้คณะกรรมการฯ ทบทวน 

เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ ด าเนินการส่งให้ กรรมการฯ ที่ได้รับมอบหมายทบทวนอ่านโครงการวิจัย 
(ท่านเดิม ถ้าเป็นไปได้) ให้ความเห็นเกี่ยวกับความครบถ้วนของโครงการวิจัย 

9.5.3 การทบทวนโครงการวิจัย 

กรณีที่ 1 โครงกำรวิจัยปรับปรุงแก้ไขเพื่อกำรรับรอง 
1) ในกรณีที่โครงการวิจัยได้ถูกปรับปรุงแก้ไขแล้ว กรรมการฯ ที่ได้รับมอบหมายอ่านทบทวนและส่งผล

มาที่ส านักงานฯ เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ สรุปผล เลขานุการฯ หรือ ผู้ช่วยเลขานุการฯ น าเข้าที่ประชุม
ในวาระสืบเนื่อง 

2) ในกรณีที่โครงการวิจัย ควรได้รับการปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม คณะกรรมการฯ ให้ค าแนะน าตามความ
เหมาะสม และแจ้งผู้วิจัยด าเนินการ 

กรณีที่ 2 โครงกำรวิจัยที่ปรับปรุงแก้ไข และน ำเข้ำพิจำรณำใหม่ 
1) กรรมการฯ 3 คน ที่ได้รับมอบหมายทบทวนโครงการวิจัย ที่ผู้วิจัยส่งเข้ามาใหม่ 
2) การทบทวน พิจารณาให้ด าเนินการเหมือนกับโครงการวิจัยที่ส่งเข้ามาพิจารณาครั้งแรก ดูในบทที่ 7 

เรื่องการบริหารจัดการและการพิจารณาโครงการวิจัย (NSRU-HEC 07) เพ่ือเสนอในที่ประชุม
คณะกรรมการฯ และขอมติในท่ีประชุม 
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9.5.4 การแจ้งผลการพิจารณาโครงการวิจัย 

1)  เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ เตรียมจดหมายแจ้งผลการพิจารณาการรับรองโครงการแก่ผู้วิจัย (AF 15-07) 
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการฯ 

2)  โครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองแล้ว จะได้รับเอกสารรับรองการพิจารณาจริยธรรมโครงการวิจัย 
(Certificate of Approval; COA) (AF 16-07) ซึ่งมีอายุ 1 ปี ลงนามโดยประธานคณะกรรมการฯ 
และส่งให้ผู้วิจัย พร้อมจดหมายแจ้งผลการพิจารณา 

3)  แนบรายนาม และคุณวุฒิของคณะกรรมการฯ ที่เข้าประชุมในวันที่พิจารณาโครงการวิจัยนั้นไปกับ
หนังสือแจ้งผลการพิจารณา (ในกรณีที่ได้รับการร้องขอ) 

4)  การแจ้งผลการพิจารณาโครงการวิจัยที่ปรับปรุงแก้ไขและส่งเข้ามาใหม่ ด าเนินการในท านองเดียวกับ
การแจ้งผลการพิจารณาโครงการวิจัยที่ส่งเข้ามาพิจารณาครั้งแรก ดูในบทที่ 7 เรื่องการบริหาร
จัดการและการพิจารณาโครงการวิจัย (NSRU-HEC 07) 

5)  กรณีที่เป็นโครงการวิจัย ซึ่งประธานคณะกรรมการฯ หรือ รองประธานคณะกรรมการฯ หรือ
เลขานุการฯ หรือ ผู้ช่วยเลขานุการฯ เป็นผู้วิจัยหลัก หรือ ผู้วิจัยร่วม ให้ผู้ทบทวนคนที่ 1 หรือ คนที่ 
2 หรือ คนที่ 3 ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานคณะกรรมการฯ หรือ รองประธานคณะกรรมการฯ หรือ 
เลขานุการฯ หรือ ผู้ช่วยเลขานุการฯ แล้วแต่กรณี 

9.5.5 การเก็บเอกสารที่เกี่ยวกับโครงการวิจัย 

1) เมื่อสิ้นสุดการประชุม เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ เก็บรวบรวมเอกสารโครงการวิจัยที่ปรับปรุงแก้ไขและ
ด าเนินการแจ้งผู้วิจัยเพ่ือให้จัดส่งโครงการเข้ามาพิจารณาใหม่ รวมถึงการเข้าแฟ้มโครงการวิจัยที่ส่ง
เขาพิจารณาครั้งแรก 

2) โครงการวิจัยที่ได้รับการพิจารณาแล้วเสร็จนั้น ต้องมีการด าเนินการเก็บใส่ตู้เอกสารล็อกกุญแจใน
ห้องท่ีปลอดภัยและมีการจ ากัดผู้เข้าถึงข้อมูล 

 
9.6 ค ำนิยำม  - 
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9.7 ภำคผนวก 
9.7.1 AF 01-09 แบบฟอร์มการส่งส าหรับการตรวจสอบจริยธรรม ส าหรับโครงการวิจัยที่ส่งกลับเข้ามาใหม่ 
   (Resubmission Form for Ethical Review) 
 

9.8 เอกสำรอ้ำงอิง 
9 . 8 . 1  International Conference on Harmonization, Good Clinical Practice Guideline (ICH GCP 

2016) และ ICH GCP 1996 ฉบับภาษาไทย (ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2552) แปลโดย กองควบคุมยาส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 

9.8.2 วิธีด าเนินการมาตรฐาน คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่ายภูมิภาค มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ฉบับที่ 2.0 (พ.ศ. 2561) และฉบับที่ 3.0 (พ.ศ. 2563) 

9.8.3 วิธีด าเนินการมาตรฐาน NSRU-HEC 07 
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Ethical review board:   NSRU-HEC# .............................   NU-NREC# ............................. 
 
 

Nakhon Sawan Rajabhat University – 
Human Ethics Committee 

แบบฟอร์มกำรส่งส ำหรับกำรตรวจสอบจริยธรรม 
ส ำหรับโครงกำรวิจัยท่ีส่งกลับเข้ำมำใหม่ 

(Resubmission Form for Ethical Review) 

 
 

Naresuan University – 
Network Research Ethics Committee 

Form code : AF 01-09/2.0 Form code : AF 01-12/3.0 
Please fill in this form and provide necessary documents that apply. This form will help exemption or expedite the review process. 

Section 1 : ข้อมูลโครงกำรวจิัย (Protocol identification) () 

Request for 
 

☐ แบบยกเว้นพจิารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Exemption), please specify the criteria category            (พิจารณาจากเกณฑ์แบบยกเวน้ AF 01-07) 

☐ แบบเร่งรดั (Expedited Review), please specify the criteria category            (พิจารณาจากเกณฑ์แบบเร่งรัด AF 02-07) 

☐ แบบกรรมการเต็มชุด (Full Board Review), please specify the criteria category            (พิจารณาจากเกณฑ์แบบกรรมการเต็มชุด AF 03-07) 

1.1 ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย) Protocol title (Thai)  

1.2 ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาอังกฤษ) Protocol title (English)  

หมายเลขโครงการ (ถ้ามี) Protocol number (if any)  

1.3 ผู้สนับสนุนการวิจัย 

Sponsor/Source of funding 
☐ รัฐบาล (Government) โปรดระบขุ้อมูลผู้สนับสนนุ (please specify) 

 
☐ เอกชน (Private sector) 

☐ องค์กรไม่แสวงหาก าไร (NGO) 

☐ อื่น ๆ ระบ ุ(Other/specify)................................................... 

1.4 การติดต่อผู้สนับสนนุการวิจัย Sponsor contact  Phone:  E-mail:  

1.5 โครงการวจิัยเป็นส่วนหนึ่งของ Protocol as part of Yes No กรณีใช่ โปรดระบุ (if yes, please specify) 
 

- Thesis/Dissertation/IS/Undergraduate ☐ ☐ 

- Postgraduate training (Board/Sub-board) ☐ ☐ 

Section 2 : ข้อมูลผู้วิจัย (Investigator) () 

2.1 ชื่อผู้วิจัยหลกั (Name of principal investigator)  

2.2 วุฒิการศึกษา (Degree)  สาขาความเชี่ยวชาญ Specialty (if applicable):  

2.3 สังกัดหนว่ยงาน (Institutional affiliation)  

2.4 การติดต่อผู้วจิัย (Contact) Phone:  E-mail:  

2.5 จ านวนโครงการวิจัยทีก่ าลังด าเนนิการภายใต้ความรับผิดชอบของท่านกีโ่ครงการ 
(Numbers of research projects are still open under your responsibility) 
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2.6 จ านวนอาสาสมัครในโครงการวิจัยทีก่ าลังด าเนินการภายใต้ความรับผิดชอบของท่าน 
(Numbers of active research subjects are under your responsibility) 

 

2.7 จ านวนผู้ช่วยวิจัยและผู้รว่มวจิัยในโครงการวิจัยนี ้
Numbers of Co-investigators included and research staffs for this project 

 

Section 3: โครงกำรวิจยั (Research protocol) () 

3.1 การออกแบบการวจิัย Research Design ( all that apply) (สามารถเลือกได้หลายข้อที่เกี่ยวขอ้ง) 

☐ Basic science research ☐ Case-control study 

☐ Laboratory experiment ☐ Cohort study 

☐ Research and Development (R&D) ☐ Clinical trial 

☐ Bioequivalence ☐ Descriptive/Qualitative 

☐ Diagnostic test ☐ Survey 

☐ Applied research ☐ Other (specify).............................................................................................................. 

3.2 วิธีการ/เครื่องมือ ที่ใชใ้นการวิจัย Methods involved the followings ( all that apply) (สามารถเลอืกได้หลายขอ้ทีเ่กี่ยวข้อง) 

☐ Questionnaire/Interview/Diary ☐ In vivo diagnostic devices 

☐ Records/Document extraction ☐ Medical devices  

☐ Behavioural/Psychological intervention ☐ Drugs 

☐ Specimen/Sample collection ☐ Cosmetics 

☐ Radiation/Isotope ☐ Medicinal plants 

☐ Tissue/Organ transplant ☐ Procedures/Operation 

☐ Embryonic stem cell/Genetic material ☐ Foods 

☐ In vitro diagnostic devices ☐ Other (specify).............................................................................................................. 

3.3 ระยะเวลาที่คาดวา่จะท าวิจัย Expected duration of the project…………………years……………….months 

3.4 สถานที่ท าวิจัย Investigation site 

☐ แห่งเดียว (Single) ☐ หลายแห่ง/หลายศูนย์ (Multi-center) 

  ☐ ระดับชาติ (National) ☐ ระดับนานาชาติ (International) 

3.5 โครงการวจิัยนี้ได้รับการพิจารณาทบทวนโดยคณะกรรมการจริยธรรมที่อืน่กอ่นย่ืนทีน่ี่หรือไม่? 
Has this protocol been reviewed by another ethics committee prior to this submission? 

☐ ไม่เคย (No) ☐ เคย (Yes) 

3.6 โครงการวจิัยนี้ได้จดทะเบียนการวิจัยทางคลินิกแล้วหรอืไม่? (Has this protocol been registered according to clinical trial registration?) 

☐ ไม่ได้จดทะเบียน (No) ☐ จดทะเบียนแล้ว (Yes) 
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Section 4 : อำสำสมัครและกำรรับอำสำสมัคร Subjects and recruitment () 

4.1 โครงการวจิัยนี้รับผู้รับอาสาสมัครต่อไปนี้หรอืไม่ (สามารถเลอืกได้หลายข้อที่เกี่ยวขอ้ง) 
Does this protocol include the following subjects? (tick all that apply) 

☐ ไม่มีการเก็บข้อมูลโดยตรงจากมนุษย์ (ข้ามไปข้อ 4.2) 
No data obtained directly from human (Go to 4.2) 

☐ นักโทษ (Prisoners) ☐ ผู้ป่วย HIV เอดส์ (HIV/AIDS) 

☐ สตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ (Pregnant women/Elderly) ☐ กลุ่มคนที่จดัให้อยู่ในสถานที่ดแูล เช่น สถานเลี้ยงเดก็ก าพร้า 
(Institutionalized e.g. orphanage, leprosarian) 

☐ ผู้ป่วยทางจิต (Mentally ill subjects) ☐ ผู้ไม่รู้หนังสอื หรอืชนกลุ่มน้อย เช่น ชาวเขา 
(Illiterate subjects or Minorities e.g. hilltribes) 

☐ ผู้ป่วยโรคเรือ้รัง/ผู้ป่วยมะเร็ง หรอืผู้ป่วยระยะสุดท้าย 
(Chronic disease/Cancer or terminally ill subjects) 

☐ ผู้ใต้บังคับบัญชา เช่น นกัเรียน/นกัศึกษา ลกูจ้าง ทหาร ผู้ป่วย 
(Subordinate e.g. students, employees, soldiers, patients) 

☐ เด็กอ่อน ทารก เดก็อายุต่ ากว่า 20 ปี 
(Neonates/Infants/Children (aged <20)) 

☐ อื่น ๆ ระบุ (Other/specify) .......................................................................................... 

4.2 วิธีการที่ใช้ในการรับอาสาสมัคร (Methods used to recruit subjects) ☐ ไม่มีการเก็บข้อมูลโดยตรง (ข้ามไปข้อ 4.3) Not applicable (Go to 4.3) 

☐ ติดต่อบุคคลทีแ่ผนกผู้ป่วยนอก 
(Personal contact at outpatient clinic /inpatient) 

☐ ติดต่อบุคคลทางโทรศัพท ์หรือไปรษณีย์ 
(Contact via telephone or post) 

☐ ติดต่อบุคคลทีแ่ผนกฉกุเฉินหรือแผนกไอซียู 
(Personal contact at ER or ICU) 

☐ ติดประกาศโฆษณา เชน่ โปสเตอร์ ใบปลิว สื่ออืน่ ๆ รวมถึงเว็บไซต์ 
Advertising e.g. poster, flyers, mass media (website included) 

☐ ติดต่อบุคคลในชมุชน (Personal contact in community) ☐ อื่น ๆ ระบุ (Other/specify) .......................................................................................... 

4.3 ผู้ด าเนนิการกระบวนการขอความยินยอม (Person obtaining informed consent) 

☐ ไม่มีการขอความยินยอม (ข้ามไปข้อ 4.4) No (Go to 4.4) ☐ เจ้าหน้าที่วิจัย (Research staff) 

☐ ผู้วิจัยหลัก/ผูร้่วมวิจัย (Principal/Co-Investigators) ☐ อื่น ๆ ระบุ (Other/specify) .......................................................................................... 

4.4 จ านวนอาสาสมัครที่คาดหมายในการแบ่งกลุ่มอาสาสมัคร ............................................. 
(Expected number of subjects in each group) 

รวมจ านวนอาสาสมัคร (total number of subject) …………................................................…….. 

4.5 การจา่ยเงินชดเชยค่าเดนิทาง ค่าเสียเวลา ความไม่สะดวก ไม่สบายให้แกอ่าสาสมัคร (Subject payment) 

☐ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes) …………..…. บาทต่ออาสาสมัคร (Bath/participant) 

4.6 การตอบแทนสิ่งของให้อาสาสมัคร (Subject incentives) 

☐ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes) …………..…. บาทต่ออาสาสมัคร (Bath/participant) 

4.7 การชดเชยหากเกิดการบาดเจ็บ สญูเสีย (Compensation for injury/lost) 

☐ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes) …………..…. บาทต่ออาสาสมัคร (Bath/participant) 
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Section 5 : มีคณะกรรมกำรตรวจติดตำมข้อมูลด้ำนควำมปลอดภยั Study monitoring or DSMB (Data Safety Monitoring Board) () 

 ☐ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes) 

Note: NA = Not applicable 

ลายมือชื่อผูว้ิจัยหลัก 

(Principal Investigator signature) 

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

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

date…….....…..…/…...………/………….... 

ส าหรับเอกสารที่ย่ืนมาประกอบการพิจารณาให้ดูในแบบตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารในการย่ืนขอจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์ (AF 05-07) 
For attach document please see Checklist submission for investigator (AF 05-07) 
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      กองการวิจัยและนวตักรรม งานจัดการมาตรฐานและเครอืข่าย 
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บทที่ 10 

กำรพิจำรณำส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรวิจัย 
(Review of Protocol Amendments) 

 
 

ใบสรุปกำรสร้ำงวิธีด ำเนินกำรมำตรฐำน 
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10.1 วัตถุประสงค์ 
เพ่ือก าหนดการแก้ไขเพ่ิมเติมการส่งโครงการวิจัย (Protocol Amendment), เอกสารข้อมูลและค าอธิบาย
กระบวนการส าหรับผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัย ( Information Sheet for Research Participant), เอกสาร
คู่มือผู้วิจัย (Investigator Brochure) และอ่ืน ๆ ควรได้รับการทบทวนและด าเนินการในรูปแบบอย่างไร โดย
คณะกรรมการฯ เป็นผู้พิจารณา 

 
10.2 ขอบเขต 

วิธีด าเนินการถูกด าเนินการด้วยกระบวนการมาตรฐานที่ครอบคลุมการทบทวนโครงการวิจัย (Protocol 
Amendment), เอกสารข้อมูลค าอธิบายส่วนต่าง ๆ ส าหรับผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัย (Information Sheet 
for Research Participant), เอกสารคู่มือผู้วิจัย (Investigator Brochure) และอ่ืน ๆ ที่ได้รับการพิจารณา
การรับรองจากคณะกรรมการฯ ทั้งนี้ ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในเวลาต่อมา และผู้วิจัยด าเนินการจัดส่งรายงาน
เพ่ือขอการรับรองจากคณะกรรมการฯ ก่อนด าเนินการ 

 
10.3 ควำมรับผิดชอบ 

เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ รับเอกสาร ลงรายละเอียดในฐานข้อมูลของแต่ละโครงการและส่งเอกสารให้กรรมการฯ
ผู้ทบทวนครั้งแรกอย่างน้อย 1 คน (ถ้าเป็นไปได้) หากผู้ทบทวนเดิมไม่สามารถพิจารณาได้ให้ประธานฯ หรือ 
รองประธานฯ หรือ เลขานุการฯ เป็นผู้พิจารณาทบทวน โดยผู้ทบทวนท าหน้าที่ทบทวนเอกสารที่ขอแก้ไข
เพ่ิมเติม ส่งความเห็นคืนส านักงานฯ ประธานคณะกรรมการฯ พิจารณาให้การรับรองต่อไป หรือน าเข้าที่
ประชุม เพื่อขอมติในท่ีประชุม 

 
10.4 แผนภูมิขั้นตอน กำรด ำเนินกำร และผู้รับผิดชอบ 
ขั้นตอน กำรด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

1 การรับการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัย เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ 

2 มอบหมายให้กรรมการฯ ผู้เคยทบทวนครั้งแรก 
อย่างน้อย 1 คน (ถ้าเป็นไปได้) 
 

เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ 

3 แจ้งผลกลับมาที่ส านักงานฯ และน าเข้าท่ีประชุม
คณะกรรมการฯ 

เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ และเลขานุการ
คณะกรรมการฯ หรือ 
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ 
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ขั้นตอน กำรด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

4 แจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้วิจัย 
 

เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ 

5 เก็บเอกสารที่เกี่ยวกับโครงการวิจัย เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ 

 
 10.5 หลักกำรปฏิบัติ 

10.5.1 การรับส่วนแก้ไขเพ่ิมเติมของโครงการวิจัย 

เมื่อมีการแก้ไขเพ่ิมเติมของโครงการวิจัย ผู้วิจัยต้องยื่นหนังสือน าส่ง พร้อมแนบเอกสารแก้ไข
เพ่ิมเติม ตามแบบฟอร์ม AF 01-10 และ AF 02-10 ในระบบการจัดการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพ่ือแจ้งให้คณะกรรมการฯ พิจารณาทบทวนเพ่ือขอการรับรอง 
ก่อนด าเนินการตามที่ได้แก้ไขเพ่ิมเติม 

10.5.2 การมอบหมายให้กรรมการฯ ทบทวน 

เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ ส่งเอกสารให้ กรรมการฯ ที่เคยได้รับมอบหมายให้อ่านทบทวนโครงการวิจัย
ที่ส่งเข้าพิจารณาครั้งแรกเป็นผู้ทบทวน อย่างน้อย 1 คน (ถ้าเป็นไปได้) หากผู้ทบทวนเดิมไม่
สามารถพิจารณาได้ให้ประธานคณะกรรมการฯ หรือ รองประธานคณะกรรมการฯ หรือ เลขานุการฯ 
เป็นผู้พิจารณาทบทวนตามแบบฟอร์ม AF 03-10 

10.5.3 การทบทวนส่วนแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัย 

1)  การทบทวนโครงการวิจัยในส่วนแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัย มีหลักการเช่นเดียวกับการพิจารณา
โครงการวิจัยที่ส่งเข้าพิจารณาครั้งแรก ดูในบทที่ 7 เรื่องการบริหารจัดการและการพิจารณา
โครงการวิจัย (NSRU-HEC 07) โดยผู้พิจารณาทบทวนตามข้อ 10.5.2 ด าเนินการพิจารณา และ
ส่งผลการพิจารณาภายใน 10 วันท าการ 

2)  หลักเกณฑ์ในการน าส่วนแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัยเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการฯ 
(Major changes) ซึ่งโครงการวิจัยที่มีความครบถ้วนของเอกสารภายในอาทิตย์แรกของเดือนจะ
ได้รับการพิจารณาในรอบการประชุมประจ าเดือนนั้น ๆ ได้แก่ 

(1) มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบวิธีการวิจัย 
(2) มีการเปลี่ยนแปลงที่อาจเพ่ิมความเสี่ยงต่ออาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการวิจัย 
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3)  ส่วนแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัย ที่สามารถให้การรับรองโดยไม่ต้องผ่านการพิจารณาในที่ประชุม 
(Minor changes) ประธานคณะกรรมการฯ หรือเลขานุการฯ ต้องแจ้งให้คณะกรรมการฯ ในที่
ประชุมทราบ 

 

10.5.4 ผลการพิจารณาโดยคณะกรรมการฯ 

ผลการพิจารณาส่วนแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัย จะระบุเป็นข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
1)  รับรอง หมายถึง ผู้วิจัยสามารถด าเนินการวิจัยตามโครงการวิจัยที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมที่ได้รับมติ 
2)  ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือรับรอง หมายถึง ผู้วิจัยต้องด าเนินการปรับแก้เอกสารส่วนที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ตามข้อแนะน า หรือ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมตามที่ร้องขอ และด าเนินการจัดส่งเอกสารกลับเพ่ือขอการ
ทบทวนต่อไป 
3)  ไม่รับรอง/ ไม่ผ่านการพิจารณาหรือทบทวน 

10.5.5 แจ้งผลการพิจารณาต่อผู้วิจัย 

1)  เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ แจ้งผลการพิจารณาตามมติของคณะกรรมการฯ ให้ผู้วิจัย ผ่านระบบการ
จัดการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในกรณีที่รับรองการแก้ไข หรือ 
เพ่ิมเติม จะออกเอกสารรับรองการพิจารณาจริยธรรมโครงการวิจัย (AF 04-10) พร้อมจดหมายแจ้ง
ผลการพิจารณา (AF 15-07) ไปยังผู้วิจัยหลัก โดยประธานคณะกรรมการฯ เป็นผู้ลงนามในเอกสาร
รับรองการพิจารณาจริยธรรมโครงการวิจัย ในกรณีที่ผลการพิจารณา คือ ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือรับรอง 
ผู้วิจัยด าเนินการแก้ไข หรือ เพ่ิมเติม ลงในแบบฟอร์มสรุปการชี้แจง แก้ไข เพ่ิมเติมตามมติของคณะ
กรรมการฯ (AF 16-07) และส่งกลับมาในระบบการจัดการฯ ภายใน 10 วันท าการ นับตั้งแต่วันที่
ปรากฏในระบบการจัดการฯ ในส่วนขอให้แก้ไข และส่งกลับมาที่ส านักงานฯ ซึ่งจะส่งให้ผู้ทบทวน
พิจารณาอีกครั้งเพ่ือให้การรับรอง 

2)  กรณีท่ีเป็นโครงการ ซึ่งประธานคณะกรรมการฯ หรือ รองประธานคณะกรรมการฯ หรือ เลขานุการฯ 
หรือ ผู้ช่วยเลขานุการฯ เป็นผู้วิจัยหลัก หรือ ผู้วิจัยร่วม ให้ผู้ทบทวนปฏิบัติหน้าที่แทน แล้วแต่กรณี 

10.5.6 การเก็บเอกสารที่เก่ียวกับโครงการวิจัย 

เมื่อสิ้นสุดการประชุม เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ เก็บรวบรวมเอกสารส่วนแก้ไขเพ่ิมเติมที่ส่งเข้ามาใหม่ 
รวมเข้าแฟ้มโครงการวิจัยที่ส่งเข้าพิจารณาครั้งแรก พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลลงในระบบฐาน
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ และต้องเก็บเอกสารทั้งหมดในห้องที่ปลอดภัยและมีการก ากับผู้เข้าถึงข้อมูล 
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10.6 ค ำนิยำม        - 
 

10.7 ภำคผนวก 
10.7.1 AF 01-10  แบบรายงานการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัย 

(Submission for Study Amendment) 
10.7.2 AF 02-10  ตารางสรุปการเปลี่ยนแปลง 
10.7.3 AF 03-10  Amendment Review Report 
10.7.4 AF 04-10  เอกสารรับรองเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย 

(Form of Approval of Documents Related to Study Protocol) 
 
10.8 เอกสำรอ้ำงอิง 

10 . 8 . 1  International Conference on Harmonization, Good Clinical Practice Guideline (ICH 
GCP 2016) และ ICH GCP 1996 ฉบับภาษาไทย (ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2552) แปลโดย กองควบคุมยาส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 

10.8.2 แนวทางจริยธรรมการท าวิจัยในคนและที่เกี่ยวข้องกับคน ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
พ.ศ. 2562 

10.8.3 วิธีด าเนินการมาตรฐาน คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่ายภูมิภาค มหาวิทยาลัย
นเรศวร ฉบับที่ 2.0 (พ.ศ. 2561) และฉบับที่ 3.0 (พ.ศ. 2563) 
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Ethical review board:   NSRU-HEC# ........................   NU-NREC# …....……………….. 

 
 

Nakhon Sawan Rajabhat University – 
Human Ethics Committee 

แบบรำยงำนกำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรวิจัย 
(Submission for Study Amendment) 

 
 

Naresuan University – 
Network Research Ethics Committee 

Form code : AF 01-10/2.0 Form code : AF 01-13/3.0 
Instruction: Please fill in the form or tick  in the box that applied, and attach documents if necessary. 
Protocol title:  
Study Code:  
Principal Investigator:  
Sponsor:  
1. Which part of the study do changes apply? (more than one is possible) () 
 Protocol 
 ICF 
 Investigator 
 Others (specify) …………………... 

2. List all proposed change (s) and rationale for change (s) (detailed documents can be attached) () 
 Synopsis/Full Protocol  
 PIS  
 CF  
 Other (specify)  

3. How will the amendment affect the risk and benefit for the subjects? () 
Risk may be  increased  same  decreased 

Potential benefit may be  increased  same  decreased 
4. How does the amendment affect the informed consent? () 
 new consent is not required 
 new consent is in addition to the current one 
 new consent is to replace the current one 

NOTE: Study amendments may not be instituted until written approval from the ethics committee is received. 
 

 
Principal Investigator signature …………………………………………………………. Date ........................................... 
 (.................................................................)   

 
Version 1.0 Date………….……… 
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Ethical review board:   NSRU-HEC# ........................   NU-NREC# …....……………….. 

 
 

คณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจยัในมนุษย ์
มหำวิทยำลยัรำชภัฏนครสวรรค์ 

ตำรำงสรุปกำรเปลี่ยนแปลง 

 
 

คณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนษุย์ 
เครือข่ำย มหำวิทยำลยันเรศวร 

รหัสแบบฟอร์ม : AF 02-10/2.0 รหัสแบบฟอร์ม: AF 02-13/3.0 

 
โครงการวิจัย เรื่อง…………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………… 
ผู้วิจัยหลัก…………………………………………………………………………………………………รหัสโครงการวิจัย………………………………………………………………………………………………………………..... 
 
ล ำดับ หัวข้อ ข้อควำมฉบับเดิม ข้อควำมฉบับใหม่ เหตุผล 

     
     
     
     
     

 
             ลงชื่อ  ...........………………………………………. 
              (......................................................) 
                         หวัหน้าโครงการวิจัย 
              วันที่…………………………………………. 

เวอร์ชั่น 1.0 วันที่ ...................... 
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Ethical review board:   NSRU-HEC# ........................   NU-NREC# …....……………….. 

 
 

Nakhon Sawan Rajabhat University – 
Human Ethics Committee 

Amendment Review Report 

 
 

Naresuan University – 
Network Research Ethics Committee 

Form code : AF 03-10/2.0 Form code : AF 03-13/3.0 
Protocol title:  
Principal investigator:  Faculty  
Study code  Sponsor  
Detail of Amendment 
 
 

 
(กรุณาใสเ่ครื่องหมาย  ลงในช่องว่าง) 
Justification for using expedited review process:  Yes  No 
Consideration: (กรณุา  ลงในช่องว่าง) 

1. appropriate inclusion/exclusion criteria  Yes  No  N/A 
2. acceptable risk/benefit ratio:  Yes  No  N/A 

3. adequate informed consent process:  Yes  No  N/A 

4. Amendment  Minor changes  Major changes (ต้องน าเข้า Full board) 
5. approval  approval 

   approval with some correction 
   full board review needed 

Suggestion/Recommendation 
 
 
 
 
 
 
Reviewer:  _________________________      Date ________________ 

               (                                        ) 
 
หมำยเหตุ : ขอใหท้่านกรอกความคิดเห็น แล้วส่งกลับมา โดยผา่นระบบการจัดการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค์ 
ภายใน 10 วันท าการ หลังจากได้รับโครงการวิจัย หรือส่งกลับมายัง E-mail : nsru-hec@nsru.ac.th 

Version 1.0 Date………….……… 
  

mailto:nsru-hec@nsru.ac.th
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COA No. ……………….…..…………….  AF 04-10/2.0 
NSRU-HEC No. ………………………. 

 
 
 

คณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
Nakhon Sawan Rajabhat University - Human Ethics Committee (NSRU-HEC) 

398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ต ำบลนครสวรรค์ตก อ ำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000 
โทรศัพท์ 0-5621-9100 ต่อ 1177  โทรสำร 0-5688-2793  E-mail : nsru-hec@nsru.ac.th 

  

เอกสำรรับรองโครงกำรวิจัย 
 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ด าเนินการให้การรับรองโครงการวิจัยตาม
แนวทางหลักจริยธรรมการวิจัยในคนที่เป็นมาตรฐานสากลได้แก่ Declaration of Helsinki, The Belmont Report, CIOMS 
Guideline และ International Conference on Harmonization in Good Clinical Practice หรือ ICH-GCP 
 
ชื่อโครงกำร    :  (ไทย) 
Study Title   :  (English) 
 
เลขที่โครงกำรวิจัย   :  
 
ผู้วิจัยหลัก     :  (ไทย) 
Principal investigator  :  (English) 
สังกัดหน่วยงำน   :  
 
ผู้ร่วมวิจัย    :  (ไทย) 
Co-investigators     :  (English) 
สังกัดหน่วยงำน   :  
 
เอกสำรที่ได้รับกำรรับรอง : 

1.  

 
ลงนาม..................................................................... 
(                                                            ) 

                    ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 
วันที่รับรอง 
Date of Approval 

:  (ไทย) 
:  (English) 

 
ท้ังนี้ การรับรองน้ีมีเงื่อนไขดังที่ระบุไว้ด้านหลังทุกข้อ (ดูด้านหลังของเอกสารรับรองโครงการวิจัย)  
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นักวิจัยทุกท่ำนที่ผ่ำนกำรรับรองจริยธรรมกำรวิจัยต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 
1. ด าเนินการวิจัยตามที่ระบุไว้ในโครงการวิจัยอย่างเคร่งครัด 

2. ใช้เอกสารแนะน าอาสาสมัคร ใบยินยอม (และเอกสารเชิญเข้าร่วมวิจัยหรือใบโฆษณา (ถ้ามี)) แบบสัมภาษณ์ และหรือ 
แบบสอบถาม เฉพาะที่มีตราประทับของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เท่านั้น 

3. รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นหรือการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมวิจัยใด  ๆ ต่อคณะกรรมการจริยธรรมการ

วิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ภายในระยะเวลาที่ก าหนดในวิธีด าเนินการมาตรฐาน (SOPs) 
4. ส่งรายงานความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตามเวลาที่ก าหนด

หรือเมื่อได้รับการร้องขอ 

5. หากการวิจัยไม่สามารถด าเนินการเสร็จสิ้นภายในก าหนด ผู้วิจัยต้องยื่นส่งรายงานความก้าวหน้าและขอต่ออายุ
โครงการวิจัยภายใน 30 วันปฏิทิน ก่อนใบรับรองหมดอายุ โดยต้องยื่นขออนุมัติใหม่ก่อน อย่างน้อย 30 วันก่อนใบรับรอง
หมดอาย ุ

6. เอกสารทุกฉบับที่ได้รับการรับรองครั้งนี้ หมดอายุตามอายุของโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองก่ อนหน้านี้ (หมายเลข
โครงการ.......................) 

 

*  รายชื่อของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ช่ือและต าแหน่ง) ที่เข้าร่วมประชุม 
ณ วันท่ีพิจารณารับรองโครงการวิจัย (หากร้องขอล่วงหน้า) 
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COA No. ……………….…..…………….  AF 04-10/2.0 
NSRU-HEC No. ………………………. 

 
 
 

Nakhon Sawan Rajabhat University - Human Ethics Committee (NSRU-HEC) 
398 Moo. 9, Sawanwithi Road, Muang District, Nakhon Sawan, 60000, THAILAND 
Tel. +66 5621-9100 ext. 1177, Fax. +66 5688-2793, E-mail: nsru-hec@nsru.ac.th 

 

Certificate of Approval (COA) 
 Nakhon Sawan Rajabhat University - Human Ethics Committee (NSRU-HEC), Nakhon Sawan, Thailand, has 
approved the following study which is to be carried out in compliance with the International guidelines for 
human research protection as Declaration of Helsinki, The Belmont Report, CIOMS Guideline and International 
Conference on Harmonization in Good Clinical Practice (ICH-GCP) 
 
Study Title :  

 
Study Code :  

 
 

Principal Investigator 
 

:  
 
 

Study Center :  
 

Document Approval : 

1.  

 
Signature:..................................................... 
(                                                                  ) 

                                    Chairman of Nakhon Sawan Rajabhat University - Human Ethics Committee 
 

 
 
Date of Approval 

 
:   
 
 
 

Approval granted is subject to the following conditions: (see back of this Certificate) 
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All approved investigators must comply with the following conditions: 
1. Strictly conduct the research as required by the protocol; 
2. Use only the information sheet, consent form (and recruitment materials, if any), interview outlines and/or questionnaires 

bearing NSRU-HEC seal of approve. 
3. Report to NSRU-HEC any serious adverse event or any changes in the research activity according to the standard operating 

procedures; 
4. Provide reports to NSRU-HEC concerning the progress of the research upon the specified period of time or when requested; 
5. If the study cannot be finished within the expire date of the approval certificate, the investigator is obliged to reapply for 

approval at least 30 days before the date of expiration. 
6. All the above approved documents are expired on the same date of the previously approved protocol ( Protocol 

Number………………)  
 
*  A list of NSRU-HEC members (names and positions) present at the meeting of NSRU-HEC on the date of approval of this 
study has been attached (per requested). All approved documents will be forwarded to the principal investigator. 
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บทที่ 11 

กำรพิจำรณำรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรวิจัย 
(Progress Report Review of Study Protocols) 

 
 

ใบสรุปกำรสร้ำงวิธีด ำเนินกำรมำตรฐำน 

ฉบับท่ี (Version) 2.0 
พ.ศ. 2564 

หมำยเลขเอกสำร NSRU-HEC 11 

วันที่ประกำศใช้       สิงหำคม พ.ศ. 2564 

ผู้เสนอ  
 
 

             (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อรสำ  เตติวัฒน์) 
ต ำแหน่ง     ประธำนคณะอนุกรรมกำรจัดท ำวิธีด ำเนินกำรมำตรฐำน 
วันที่เสนอ                             สิงหำคม 2564 

ผู้อนุมัติ  
 
 

            (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ไชยรัตน์  ปรำณี) 

ต ำแหน่ง            อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
วันที่อนุมัติ                             สิงหำคม 2564 
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11.1 วัตถุประสงค์ 
11.1.1 เพ่ือก าหนดวิธีการพิจารณารายงานความก้าวหน้าของการวิจัยที่ได้รับอนุมัติโครงการวิจัยจากคณะ

กรรมการฯ 
11.1.2 การทบทวนรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย มีวัตถุประสงค์เพ่ือพิทักษ์สิทธิและความเป็นอยู่ที่ดีของ

อาสาสมัครที่เข้าร่วมในโครงการวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
 
11.2 ขอบเขต 

วิธีด าเนินการมาตรฐานครอบคลุมการทบทวนรายงานความก้าวหน้าของการวิจัยที่ท าในมนุษย์ในช่วง  เวลาที่
เหมาะสมกับความเสี่ยงที่อาจเกิดแก่อาสาสมัคร รูปแบบของการวิจัย ความเปราะบางหรือความอ่อนแอของ
อาสาสมัคร ระยะเวลาที่ท าการวิจัย และทบทวนรายงานความก้าวหน้าเพื่อต่ออายุใบรับรองประจ าปี 

 
11.3 ควำมรับผิดชอบ 

11.3.1 คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ก าหนดความถี่ในการรายงานความก้าวหน้า 
11.3.2 เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ มีหน้าที่ในการแจ้งเตือนผู้วิจัยล่วงหน้าว่าโครงการวิจัยถึงก าหนดต้องส่งรายงาน
ความก้าวหน้า 
11.3.3 ประธานคณะกรรมการฯ หรือ รองประธานคณะกรรมการฯ หรือ เลขานุการฯ มีหน้าที่ทบทวนและ
สรุปรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย และส่งกลับส านักงานฯ เพ่ือน าเข้าพิจารณาในที่ประชุม 
11.3.4 ในกรณีการต่ออายุใบรับรอง เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ จะออกเอกสารใบรับรองฉบับใหม่ซึ่งมีระยะเวลา
รับรอง 1 ปี ลงวันที่ต่อจากวันที่หมดอายุของใบรับรองเดิม กรณีที่ผู้วิจัยส่งรายงานความก้าวหน้าเพ่ือต่ออายุ
เกินก าหนด ให้ลงวันที่รับรองตามวันที่ส านักงานฯ ได้ รับเรื่องจากผู้วิจัย แต่ในกรณีที่ผู้วิจัยส่งรายงาน
ความก้าวหน้าหลังจากใบรับรองหมดอายุเกิน 1 ปีขึ้นไป จะไม่ได้รับการพิจารณาต่ออายุใบรับรอง 
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11.4 แผนภูมิขั้นตอน กำรด ำเนินกำร และผู้รับผิดชอบ 
 

ขั้นตอน กำรด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

1 ก าหนดความถี่ของการส่งรายงานความก้าวหน้าการวิจัย 
 

คณะกรรมการฯ 

2 แจ้งเตือนให้ส่งรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย 
 

เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ 

3 รับรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย 
 

เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ 

4 รวบรวมรายงานความก้าวหน้าและเอกสารโครงการวิจัย
ส่งให้กรรมการฯ ที่รับผิดชอบ 
 

เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ 

5 ทบทวนและสรุปรายงานความก้าวหน้า 
 

ประธานฯ หรือรองประธานฯหรือ
เลขานุการฯ 

6 พิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการฯ 
 

คณะกรรมการฯ 

7 แจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้วิจัย 
 

เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ 

8 เก็บรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ 

 
11.5 หลักกำรปฏิบัติ 

11.5.1 กำรก ำหนดวันส่งรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรวิจัย 
1)  ในกรณีขอต่ออายุใบรับรอง ให้ผู้วิจัยส่งรายงานความก้าวหน้าตามแบบรายงานความก้าวหน้าของ

การวิจัย (Progress Report Submission Form) (AF 01-11) โดยยื่นเอกสารในระบบออนไลน์ 
ผู้วิจัยสามารถยื่นขอต่ออายุใบรับรองล่วงหน้าได้ 30 วันท าการ ก่อนใบรับรองหมดอายุ 

2)  ในกรณีที่ผู้วิจัยส่งรายงานความก้าวหน้าหลังใบรับรองหมดอายุ และยังไม่ได้ใบรับรองฉบับใหม่  
ผู้วิจัยจะต้องหยุดด าเนินการวิจัยส่วนที่เกี่ยวข้องกับอาสาสมัคร นับตั้งแต่หลังวันใบรับรองหมดอายุ
จนกว่าจะได้รับใบรับรองฉบับใหม่ 
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3)  ในกรณีส่งรายงานความก้าวหน้าเพ่ือการติดตามความเสี่ยงต่ออาสาสมัคร ให้ผู้วิจัยส่งรายงานตามท่ี
ก าหนดโดยคณะกรรมการฯ 

11.5.2 กำรแจ้งเตือนผู้วิจัยให้ส่งรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรวิจัย 
เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ ส่งจดหมายแจ้งเตือนพร้อมทั้งแนบแบบรายงานความก้าวหน้าของการวิจัยให้
ผู้วิจัยทราบอย่างน้อย 30 วันปฏิทิน ก่อนก าหนดวันส่งรายงาน 

11.5.3 กำรรวบรวมรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรวิจัย 
เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ บันทึกวันที่ได้รับรายงานในฐานข้อมูล 

11.5.4 กำรทบทวนและพิจำรณำสรุปรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรวิจัย 
ประธานคณะกรรมการฯ หรือ รองประธานคณะกรรมการฯ หรือ เลขานุการฯ ทบทวนรายงาน
ความก้าวหน้าของการวิจัยและสรุป  (แนบท้ายแบบฟอร์ม AF 01-11) เพ่ือน าเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการฯ ต่อไป ประธานคณะกรรมการฯ หรือ รองประธานคณะกรรมการฯ หรือ เลขานุการฯ 
สามารถปรึกษากรรมการฯ ผู้ทบทวนโครงการวิจัยท่านเดิมได้ 

11.5.5 กำรพิจำรณำในที่ประชุมคณะกรรมกำรฯ 
ผลการพิจารณารายงานความก้าวหน้าของการวิจัยโดยคณะกรรมการฯ จะเป็นข้อใดข้อหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ 
1) รับรอง/รับรองต่อเนื่อง (กรณีต่ออายุโครงการวิจัย) 
2) ให้แก้ไขหรือขอข้อมูลเพิ่มเติม 
3) ไม่รับรอง/ไม่รับรองต่อเนื่อง (กรณีต่ออายุโครงการวิจัย) 

11.5.6 แจ้งผลกำรพิจำรณำต่อผู้วิจัย 
1) เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ เตรียมจดหมายแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้วิจัยลงนามโดยประธานคณะ
กรรมการฯ 

2) จดหมายแจ้งผลการพิจารณา ต้องประกอบด้วย 
(1) ผลการพิจารณารายงานความก้าวหน้าของการวิจัย และวันที่ ที่พิจารณา 
(2) ในกรณีที่ผลการพิจารณา รับรองต่อเนื่อง (กรณีต่ออายุโครงการวิจัย) ระบุวันที่ของการส่ง

รายงานความก้าวหน้าของการวิจัยครั้งต่อไป ในกรณีที่การวิจัยยังไม่สิ้นสุด หรือขอให้ผู้วิจัยส่ง 
รายงานสรุปการวิจัย ในกรณีที่การวิจัยสิ้นสุดแล้ว 

(3) ในกรณีที่ผลการพิจารณา (หากมี) ให้แก้ไขหรือขอข้อมูลเพ่ิมเติม ต้องระบุว่าข้อมูลใดที่ต้อง
แก้ไขหรือขอเพ่ิมเติม ให้ผู้วิจัยจัดการแก้ไขหรือส่งข้อมูลจากนั้นให้กรรมการผู้ทบทวนเดิม
พิจารณาก่อนออกใบรับรอง และแจ้งที่ประชุมในคราวต่อไป 
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(4) ในกรณีที่ผลการพิจารณา ไม่รับรอง หรือ ไม่รับรองต่อเนื่อง ต้องแจ้งเหตุผลของการไม่รับรอง 
และมีข้อความดังนี้ “ท่านสามารถร้องขอ เพ่ือทราบเหตุผลและรายละเอียดในการพิจารณาของ
คณะกรรมการฯ โดยแจ้งความจ านงและเหตุผลในการร้องขอ ต่อประธานคณะกรรมการฯ เป็น 
ลายลักษณ์อักษร” 

3) กรณีท่ีเป็นโครงการ ซึ่งประธานคณะกรรมการฯ หรือ รองประธานคณะกรรมการฯ หรือ เลขานุการฯ 
เป็นผู้วิจัยหลักหรือผู้วิจัยร่วม ให้ผู้ทบทวนปฏิบัติหน้าที่แทนประธานคณะกรรมการฯ หรือ รอง
ประธานคณะกรรมการฯ หรือ เลขานุการฯ แล้วแต่กรณี 

หมายเหตุ กรณีที่ผู้วิจัยส่งรายงานความก้าวหน้าเพ่ือต่ออายุเกินก าหนด ให้ลงวันที่รับรองตามวันที่
ส านักงานฯ ได้รับเรื่องจากผู้วิจัย แต่ในกรณีที่ผู้วิจัยส่งรายงานความก้าวหน้าหลังจากใบรับรองหมดอายุ
เกิน 1 ปีขึ้นไป จะไม่ได้รับการพิจารณาต่ออายุใบรับรอง 

11.5.7 กำรเก็บเอกสำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรวิจัย 
รายงานความก้าวหน้าของการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการฯ จะบันทึกผลการพิจารณา 
วันที่พิจารณา ในแบบรายงานที่ได้รับจากผู้วิจัย ลงนามโดยประธานคณะกรรมการฯ และเก็บไว้เป็นส่วน
หนึ่งของโครงการวิจัยนั้น ๆ รวมทั้งลงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ และบันทึกสารบัญเอกสาร 

 
11.6 ค ำนิยำม   - 
 
11.7 ภำคผนวก 

11.7.1 AF 01-11 แบบรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย 
    (Progress Report Submission Form) 

 
11.8 เอกสำรอ้ำงอิง 

11.8.1 International Conference on Harmonization, Good Clinical Practice Guideline (ICH 
GCP 2016) และ ICH GCP 1996 ฉบับภาษาไทย (ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2552) แปลโดย กองควบคุมยาส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 

11.8.2 แนวทางจริยธรรมการท าวิจัยในคนและที่เก่ียวข้องกับคน ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
พ.ศ. 2562 

11.8.3 วิธีด าเนินการมาตรฐาน คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่ายภูมิภาค มหาวิทยาลัย
นเรศวร ฉบับที่ 2.0 (พ.ศ. 2561) และฉบับที่ 3.0 (พ.ศ. 2563) 
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AF 01-11/2.0 

 

  

NSRU-HEC No.:  COA No.:  

NU-NREC No.:  COA No.:  

PROTOCOL TITLE: 

 

Principle Investigator and Institution Name: 

Submission for :  Certificate renewal  per NSRU-HEC action requested (as indicated in protocol)  Both cases 

ACTION REQUESTED: 
❑ Progress Report–Period from _________to _________ 

(For full board protocol, please attach the copy of the first 
participant consent, if this is the first report.) 

❑ Renew - New participant accrual to continue 
❑ Renew - Enrolled participant follow up only 
 
HAVE THERE BEEN ANY AMENDMENTS SINCE THE LAST REVIEW? 
❑ NO 
❑ YES (Describe briefly in attached narrative) …………………………….. 
 
SUMMARY OF PROTOCOL PARTICIPANTS (number): 

Accrual ceiling set by NU-NREC = …………… 
New participants accrued since last review = ………… 
Total participants fail screening since protocol began = ………… 
Total participants withdrawn since protocol began= ………… 
Total participants dead since protocol began= ………… 
Total participants complete since protocol began= ………… 
Total participants accrued since protocol began= ………… 

HAVE THERE BEEN ANY CHANGES IN THE PARTICIPANT POPULATION, 
RECRUITMENT OR SELECTION CRITERIA SINCE THE LAST REVIEW? 
❑ NO 
❑ YES (Explain changes in attached narrative) ……………………………… 
 

HAVE THERE BEEN ANY CHANGES IN THE INFORMED 
CONSENT PROCESS OR DOCUMENTATION SINCE THE 
LAST REVIEW? 
 
❑ NO 
❑ YES (Explain changes in attached narrative) ……….. 
 
HAS ANY INFORMATION APPEARED IN THE 
LITERATURE, OR EVOLVED FROM THIS OR SIMILAR 
RESEARCH, OR COMMUNITY ATTITUDE TOWARDS THE 
RESEARCH THAT MIGHT AFFECT THE NU-NREC 
EVALUATION OF THE RISK/BENEFIT ANALYSIS OF 
HUMAN SUBJECTS INVOLVED IN THIS PROTOCOL?  
 
❑ NO 
❑ YES (Discuss in the attached narrative) …………. 
HAVE ANY UNEXPECTED COMPLICATIONS OR SIDE 
EFFECTS BEEN NOTED SINCE LAST REVIEW? 

❑ NO 
❑ YES (Discuss in the attached narrative) …………… 
 
OTHERS:……………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………...………… 
…………………………………………………………………………...………… 
…………………………………………………………………....………………… 

 
 
 
Nakhon Sawan Rajabhat University –  
      Human Ethics Committee 

แบบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรวิจัย 
(Progress Report Submission Form) 

 
 
 
 
 

Naresuan University – 
Network Research Ethics Committee 
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SIGNATURES:                                                                               Date: ………………………………….  

Principal Investigator 

  

Reviewer Comments: 

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

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

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

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

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

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

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

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

 รับรอง/ รับรองต่อเนื่อง 

 ให้แก้ไขหรือขอข้อมูลเพิ่มเติม  

 ไม่รับรอง/ไม่รับรองต่อเนื่อง (ระบุเหตุผล) ......................................................................................................................................................................................................... 

 

 

                                                                                 Date:………………….…………   

              Reviewer’s signature  
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12.1 วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเป็นแนวทางในการทบทวนรายงานสรุปผลการวิจัยของโครงการวิจัยที่ได้ รับการรับรองจากคณะ
กรรมการฯ และด าเนินการเสร็จสิ้น 

 
12.2 ขอบเขต 

วิธีด าเนินการมาตรฐานครอบคลุมการทบทวนรายงานสรุปผลการวิจัย ซึ่งเป็นข้อก าหนดส าหรับผู้วิจัยที่ต้อง  
ส่งให้คณะกรรมการฯ เมื่อโครงการวิจัยสิ้นสุด 

 
12.3 ควำมรับผิดชอบ 

3.1  ผู้วิจัยมีหน้าที่ส่งรายงานสรุปผลการวิจัยให้คณะกรรมการฯ ในแบบรายงานสรุปผลการวิจัยเมื่อสิ้นสุด
โครงการวิจัย 

3.2  ประธานคณะกรรมการฯ หรือ รองประธานคณะกรรมการฯ หรือ เลขานุการฯ มีหน้าที่ทบทวนรายงาน
สรุปผลการวิจัย และน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการฯ 

 
12.4 แผนภูมิขั้นตอน กำรด ำเนินกำร และผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตอน กำรด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

1  ผู้วิจัยส่งรายงานสรุปผลการวจิัย 
 

ผู้วิจัย 

2  ทบทวนรายงานสรุปผลการวิจัย ประธานฯ หรือรองประธานฯ 
หรือเลขานุการฯ 

3  แจ้งที่ประชุม 
 

เลขานุการฯ/ ผู้ช่วยเลขานุการฯ 

4 บันทึกลงฐานข้อมูลและเก็บเข้าแฟ้มโครงการ เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ 

 
12.5 หลักกำรปฏิบัติ 

12.5.1 ผู้วิจัยส่งรายงานผลสรปุการวิจัย ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการฯ จะด าเนินการแจ้งเตือนผู้วิจัย 
ภายใน 30 วัน ก่อนใบรับรองหมดอายุ 

เมื่อโครงการวิจัยที่สิ้นสุดแล้ว ผู้วิจัยต้องส่งรายงานสรุปผลการวิจัยตามแบบฟอร์ม AF 01-12 
พร้อม Executive Summary หรือ Abstract ในระบบออนไลน์ มายังส านักงานคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
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12.5.2 การทบทวนรายงานผลสรุปการวิจัย 

ประธานคณะกรรมการฯ หรือ รองประธานคณะกรรมการฯ หรือ เลขานุการฯ ทบทวนรายงาน
ผลสรุปการวิจัย (แนบท้ายแบบฟอร์ม AF 01-12) และน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการฯ 

12.5.3 การจัดเก็บเอกสาร 

เจ้าหน้าทีส่ านักงานฯ แจ้งผลการรับรองรายงานผลสรุปการวิจัยและจัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม 
 
12.6 ค ำนิยำม  -  
 
12.7 ภำคผนวก  

12.7.1 AF 01-12  แบบรายงานผลสรุปการวิจัย (Study Report Form (Final Report)) 
 
12.8 เอกสำรอ้ำงอิง 

12.8.1 International Conference on Harmonization, Good Clinical Practice Guideline (ICH 
GCP 2016) และ ICH GCP 1996 ฉบับภาษาไทย (ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2552) แปลโดย กองควบคุมยาส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 

12.8.2 แนวทางจริยธรรมการท าวิจัยในคนและที่เก่ียวข้องกับคน ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
พ.ศ. 2562 

12.8.3 วิธีด าเนินการมาตรฐาน คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่ายภูมิภาค มหาวิทยาลัย
นเรศวร ฉบับที่ 2.0 (พ.ศ. 2561) และฉบับที่ 3.0 (พ.ศ. 2563) 
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Ethical review board:   NSRU-HEC# .............................   NU-NREC# ............................. 
 
 
 
Nakhon Sawan Rajabhat University –  
      Human Ethics Committee 

แบบรำยงำนผลสรุปกำรวิจัย 
Study Report Form 

(Final Report) 

 
 
 
 
 

Naresuan University – 
Network Research Ethics Committee 

Form code: AF 01-12/2.0 Form code: AF 01-15/3.0 

Please attach the Executive Summary or Abstract of the study with this report. 

NSRU-HEC No.:  COA No.:  

NU-NREC No.:  COA No.:  

Protocol Title : 

 
Study Code :  
 
Principal Investigator:  

 

Phone number: E-mail address : 

Sponsor’s Name    
Address: 
 

 

Phone :  E-mail :  

Study site(s):  
Total Number of study participants : __________ No. of Study Groups:  
Number of participants recruited in the study: _______  
Study tools:  

 
Treatment form (If any):  

 
Study dose(s) (If any):  

 

Duration of the study  
 

Objectives:  
 

 
Investigator signature …………………………………………..                                                                                      dated…………/……..……/……….… 
                                                            (Please retain copy of the completed form for your study record.) 
Reviewer’s comment (โดยพิจารณาความเหมาะสมของจ านวน และการรวบรวมอาสาสมัคร ตลอดจนความเสี่ยงต่ออาสาสมคัรที่เปลี่ยนแปลงไป): 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Reviewer’s signature........................................... 
.                            (.........................................)                                                      dated……/……..……/………. 
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13.1 วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการเมื่อผู้วิจัยไม่ปฏิบัติตาม เบี่ยงเบน หรือ ฝ่าฝืนโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรอง
จากคณะกรรมการฯ 

 
13.2 ขอบเขต 

วิธีด าเนินการมาตรฐานครอบคลุมทุกโครงการวิจัยในมนุษย์ทีไ่ด้รับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการฯ 
 
13.3 ควำมรับผิดชอบ 

ประธานคณะกรรมการฯ หรือ รองประธานคณะกรรมการฯ หรือ เลขานุการฯ มีหน้าที่ทบทวนและสรุป
รายงานการไม่ปฏิบัติตาม เบี่ยงเบน หรือ ฝ่าฝืนโครงการวิจัยและน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณา 

 
13.4 แผนภูมิขั้นตอน กำรด ำเนินกำร และผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตอน กำรด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

1 เมื่อมีข้อมูลที่ระบุว่ามีการไม่ปฏิบัติตาม 
เบี่ยงเบน หรือฝ่าฝืนโครงการวิจัย ต้องรายงาน

แจ้งคณะกรรมการฯ เมื่อพบ 
 

ผู้วิจัย 

2 ทบทวน สรุป และน าเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา 

 

ประธานฯ หรือ รองประธานฯ หรือ 
เลขานุการคณะกรรมการฯ หรือ 
กรรมการฯ ที่ประธานมอบหมาย 
 

3 การพิจารณาตัดสิน 
 

คณะกรรมการฯ 

3 การแจง้ผู้วิจัย 
 

เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ 

4 การเก็บเอกสาร เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ 
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13.5 หลักกำรปฏิบัติ 
13.5.1 เมื่อมีข้อมูลที่ระบุหรือสงสัยว่ำมีกำรไม่ปฏิบัติตำมข้อก ำหนด 

1)  บรรจุปัญหาการไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนด รวมทั้งข้อมูลประวัติของผู้วิจัยลงในรายการประชุม 
(Agenda) ของการประชุมคณะกรรมการฯ 

2)  บันทึกชื่อผู้วิจัยที่ไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนด ลงในแบบบันทึกรายการผู้ไม่ปฏิบัติตามโครงการวิจัย (AF 
01-13) 

13.5.2 กำรตัดสินของคณะกรรมกำรฯ 
1)  เมื่อน าปัญหาการไม่ปฏิบัติตาม หรือ เบี่ยงเบน หรือ ฝ่าฝืนโครงการวิจัย เข้าพิจารณาในที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ มีดังต่อไปนี้ 
(1)  รับทราบ 
(2)  ตักเตือน 
(3)  หยุดโครงการชั่วคราวจนกว่าคณะกรรมการจะตรวจสอบเสร็จสิ้น โดยคณะกรรมการจะ

ก าหนดให้มีการตรวจเยี่ยมโครงการวิจัย (site visit) 
(4)  เพิกถอนการรับรองชั่วคราว จนกว่าคณะกรรมการจะตรวจสอบเสร็จสิ้น 
(5)  เพิกถอนการรับรอง 
(6)  ปฏิเสธการพิจารณาโครงการวิจัยใหม่ในอนาคต 

13.5.3 กำรแจ้งผู้วิจัย 
1)  เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ ท าบันทึกแจ้งผู้วิจัย 
2)  ในกรณีหยุดโครงการชั่วคราวจนกว่าจะมีการตรวจสอบเสร็จสิ้น ประธานคณะกรรมการฯ แต่งตั้ง

คณะอนุกรรมการฯ ซึ่งประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการฯ รองประธานคณะกรรมการฯ 
เลขานุการคณะกรรมการฯ และกรรมการฯ 1 ท่าน ให้ด าเนินการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการจะ
ก าหนดให้มีการตรวจเยี่ยมโครงการวิจัย (site visit) และท ารายงานผลการตรวจสอบน า เข้า
พิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการฯ 

3)  ในกรณีเพิกถอนการรับรอง หรือ ปฏิเสธการพิจารณาโครงการวิจัยใหม่ในอนาคตของนักวิจัย และส่ง
ส าเนาจดหมายให้แหล่งทุนวิจัยที่สนับสนุน 1 ชุด พร้อมทั้งส่งให้ผู้บริหารระดับสูงสุดของสถาบันต้น
สังกัดของนักวิจัย 1 ชุด 

4)  กรณีที่เป็นโครงการซึ่งประธานคณะกรรมการฯ หรือ รองประธานคณะกรรมการฯ หรือ เลขานุการ
คณะกรรมการฯ หรือ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ เป็นผู้วิจัยหลักหรือผู้วิจัยร่วมให้ผู้ทบทวนคน
ที่ 1 หรือ 2 ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานคณะกรรมการฯ หรือ รองประธานคณะกรรมการฯ หรือ 
เลขานุการคณะกรรมการฯ หรือ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ แล้วแต่กรณี 
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13.5.4 กำรเก็บเอกสำรและกำรติดตำมผล 
1)  เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ บันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูลและเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้าแฟ้ม 
2)  ติดตามผลการปฏิบัติของผู้วิจัยในช่วงเวลาที่เหมาะสม 

 
13.6 ค ำนิยำม 

13.6.1 การไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนด 
         (Non-compliance) 

การไม่ปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดีของ  
International Conference on Harmonization (ICH) Good 
Clinical Practice ห รื อ  ICH GCP ห รื อ ก า ร ไ ม่ ป ฏิ บั ติ ต า ม
โครงการวิจัยฉบับที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการฯ 
 

13.6.2 การเบี่ยงเบนวิธีด าเนินการ 
         วิจัย(Protocol Deviation) 

A protocol deviation is a less serious non-compliance 
with the approved study protocol. A protocol deviation 
presented in advance of the event may be considered 
acceptable by the sponsor (if any) and the Ethics 
Committee. 
 

13.6.3 การฝ่าฝืนวิธีด าเนินการวิจัย 
         (Protocol Violation) 

A protocol violation is a failure to comply with the study 
protocol as approved by the Ethics Committee. A 
violation is a serious non-compliance with the protocol 
that can result in the exclusion of a patient or their 
results in the study and in some cases a charge of 
research misconduct. 
 

13.6.4 คณะอนุกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ เฉพาะกิจที่ได้รับมอบหมายจากประธานคณะ
กรรมการฯ ให้ท าการตรวจเยี่ยม 
 

13.7 ภำคผนวก 
13.7.1 AF 01-13  แบบบันทึกรายการไม่ปฏิบัติตามโครงการวิจัย 

                      (Protocol Deviation/Violation Report) 
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13.8 เอกสำรอ้ำงอิง 
13.8.1 International Conference on Harmonization, Good Clinical Practice Guideline (ICH GCP 

2016) และ ICH GCP 1996 ฉบับภาษาไทย (ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2552) แปลโดย กองควบคุมยาส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 

13.8.2 แนวทางจริยธรรมการท าวิจัยในคนและที่เกี่ยวข้องกับคน ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
พ.ศ. 2562 

13.8.3 วิธีด าเนินการมาตรฐาน คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่ายภูมิภาค มหาวิทยาลัย
นเรศวร ฉบับที่ 2.0 (พ.ศ. 2561) และฉบับที่ 3.0 (พ.ศ. 2563) 
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Ethical review board:   NSRU-HEC# .............................   NU-NREC# ............................. 
 
 
 
Nakhon Sawan Rajabhat University –  
      Human Ethics Committee 

แบบบันทึกรำยกำรไม่ปฏิบัติตำมโครงกำรวิจัย 
(Protocol Deviation/Violation Report) 

 
 
 
 
 

Naresuan University – 
Network Research Ethics Committee 

Form code : AF 01-13/2.0 Form code : AF 01-16/3.0 

 

เมื่อมีการไม่ปฏิบัตติาม เบี่ยงเบน หรือ ฝ่าฝืนโครงการวิจัย ผู้วิจยัต้องรายงานแจ้งคณะกรรมการฯ เมื่อพบทันท ี
NSRU-HEC No. __________________ COA :  Date:_____/__________/______ 
NU-NREC No. ___________________ COA :  Date:_____/__________/______ 
Study Title: 
 
 
  

Study Code (If any): 

Investigator: Contact No.: 
Institution: Contact No.: 
Sponsor: Contact No.: 

 
Description of the 
deviation/violation. 

 

Please describe the impact of the 
deviation/violation on patient safety 
and/or scientific integrity. 

 

Please provide evidence of 
acceptance of the deviation by the 
sponsor, if relevant. 

 

What steps have/are to be taken to 
avoid a recurrence? 

 

Are any changes to the project/protocol are required? If Yes, please complete and submit an amendment. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Found by:………………………………. 
Date:……………………….………………. 

Reported by:……………………………. 
Date:……………………….…………………. 

 
Reviewer’s recommendation/suggestion: 
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บทที่ 14 

กำรพิจำรณำตอบสนองกำรร้องเรียนของอำสำสมัคร 
(Responses to Participants Requests) 

 
 

ใบสรุปกำรสร้ำงวิธีด ำเนินกำรมำตรฐำน 

ฉบับท่ี (Version) 2.0 
พ.ศ. 2564 

หมำยเลขเอกสำร NSRU-HEC 14 

วันที่ประกำศใช้       สิงหำคม พ.ศ. 2564 

ผู้เสนอ  
 
 

             (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อรสำ  เตติวัฒน์) 
ต ำแหน่ง     ประธำนคณะอนุกรรมกำรจัดท ำวิธีด ำเนินกำรมำตรฐำน 
วันที่เสนอ                             สิงหำคม 2564 

ผู้อนุมัติ  
 
 

            (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ไชยรัตน์  ปรำณี) 

ต ำแหน่ง            อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
วันที่อนุมัติ                             สิงหำคม 2564 
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14.1 วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการกับการร้องเรียนของอาสาสมัครที่เข้าร่วมในโครงการวิจัย  เนื่องจากคณะ
กรรมการฯ มีหน้าที่ในการพิทักษ์สิทธิ ความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัครที่เข้าร่วมใน
โครงการวิจัย ซึ่งได้รับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการฯ ทั้งนี ้เอกสารข้อมูลค าอธิบายส าหรับผู้เข้าร่วม
โครงการวิจัยต้องระบุสถานที่ และหมายเลขโทรศัพท์ของส านักงานฯ ซึ่งอาสาสมัครสามารถติดต่อได้ เมื่อมี
ค าถามหรือปัญหาเก่ียวกับสิทธิ ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดี 

 
14.2 ขอบเขต 

วิธีด าเนินการมาตรฐานครอบคลุมการจัดการกับการร้องเรียน  ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิความปลอดภัยและ 
ความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัครที่เข้าร่วมในโครงการวิจัย ซึ่งได้รับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการฯ 

 
14.3 ควำมรับผิดชอบ 

คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ส านักงานฯ พิจารณาโครงการวิจัยฯ มีหน้าที่ในการตอบกลับต่อการร้องเรียนที่
เกี่ยวข้องกับสิทธิ ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัครที่เข้าร่วมในโครงการวิจัย ซึ่งได้รับการ
พิจารณารับรองจากคณะกรรมการฯ 

 
14.4 แผนภูมิขั้นตอน กำรด ำเนินกำร และผู้รับผิดชอบ 
 

ขั้นตอน กำรด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

1 ได้รับการร้องเรียน 
(วาจา หรือ จดหมาย  
หรือ E-mail ฯลฯ) 
 

เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ รับและบันทึกข้อร้องเรียน 

2 การตอบกลับ 
 

ประธานคณะกรรมการฯ หรือ รองประธานคณะ
กรรมการฯ หรือ เลขานุการฯ หรือ 
ผู้ช่วยเลขานุการฯ 
และ/หรือ คณะกรรมการฯ 
 

3 บันทึกและจัดเก็บเอกสาร เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ 
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14.5 หลักกำรปฏิบัติ 
14.5.1 รับการร้องเรียน 

เมื่อเจ้าหน้าที่ส านักงานฯ ได้รับการร้องเรียนจากอาสาสมัครที่เข้าร่วมในโครงการวิจัย  บันทึกการ
ร้องเรียนลงในแบบบันทึก และแจ้งต่อประธานคณะกรรมการฯ หรือ เลขานุการฯ 

14.5.2 การตอบกลับ 

1) ประธานคณะกรรมการฯ หรือ รองประธานคณะกรรมการฯ หรือ เลขานุการฯ หรือ ผู้ช่วย
เลขานุการฯ และ/หรือ คณะกรรมการฯ อาจตอบกลับโดยการให้ค าแนะน าแก่อาสาสมัครที่
ร้องเรียน หรือ 

2) แจ้งผู้วิจัยหลักเพ่ือทราบและชี้แจง หรือ 
3) ในบางกรณี ประธานคณะกรรมการฯ และเลขานุการฯ อาจน าเสนอเรื่องการร้องเรียน ในที่ประชุม

คณะกรรมการฯ เพ่ือแจ้งให้ทราบและหาข้อสรุปในการด าเนินการตอบกลับต่อไป 
4) บันทึกข้อเท็จจริง การตอบกลับ และการติดตามผลในแบบบันทึกการร้องเรียน 

14.5.3 การเก็บเอกสาร 

1) เก็บบันทึกการร้องเรียนในแฟ้ม “การร้องเรียน” 
2) เก็บส าเนาบันทึกการร้องเรียน รวมไว้กับโครงการวิจัย 

 
14.6 ค ำนิยำม    -    
 
14.7 ภำคผนวก 

14.7.1 AF 01-14        แบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียนจากอาสาสมัครและการตอบกลับ 

 

14.8 เอกสำรอ้ำงอิง 
14.8.1 International Conference on Harmonization, Good Clinical Practice Guideline (ICH GCP 

2016) และ ICH GCP 1996 ฉบับภาษาไทย (ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2552) แปลโดย กองควบคุมยาส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 

14.8.2 แนวทางจริยธรรมการท าวิจัยในคนและที่เกี่ยวข้องกับคน ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  
พ.ศ. 2562 

14.8.3 วิธีด าเนินการมาตรฐาน คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่ายภูมิภาค มหาวิทยาลัย
นเรศวร ฉบับที ่2.0 (พ.ศ. 2561) และฉบับที ่3.0 (พ.ศ. 2563)  
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คณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนษุย์ 
เครือข่ำย มหำวิทยำลยันเรศวร 
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15.1 วัตถุประสงค์ 
15.1.1 เพื่อเป็นแนวทางส าหรับการด าเนินการในกรณีที่มีการยุติโครงการวิจัยก่อนก าหนด 
15.1.2 การยุติโครงการวิจัยก่อนก าหนด อาจจะกระท าโดยผู้วิจัยหลัก หรือ มติของที่ประชุมคณะกรรมการฯ 
หรือ โดยการแนะน าของคณะกรรมการก ากับดูแลข้อมูลและความปลอดภัย  (Data Safety Monitoring 
Board หรือ DSMB) หรือ โดยผู้ให้ทุนวิจัย (Sponsor) 

 

15.2 ขอบเขต 
วิธีด าเนินการมาตรฐานครอบคลุมโครงการวิจัยที่ได้รับพิจารณารับรองจากคณะกรรมการฯ แต่มีเหตุให้ต้องยุติ
โครงการวิจัยก่อนก าหนด 

 

15.3 ควำมรับผิดชอบ 
คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ในการอนุมัติให้ยุติโครงการวิจัยก่อนก าหนด เมื่อได้รับแจ้งจากผู้วิจัยหลัก หรือได้รับ
การแนะน าของคณะกรรมการก ากับดูแลข้อมูลและความปลอดภัย (Data Safety Monitoring Board หรือ 
DSMB) หรือ โดยผู้ให้ทุนวิจัย (Sponsor) หรือ เมื่อมีข้อมูลที่ระบุหรือสงสัยว่าการด าเนินโครงการวิจัยนั้นต่อไป
อาจก่อให้เกิดปัญหาในเรื่องความปลอดภัย หรือ ประโยชน์ของอาสาสมัครที่เข้าร่วมในโครงการวิจัย 

 

15.4 แผนภูมิขั้นตอน กำรด ำเนินกำร และผู้รับผิดชอบ 
ขั้นตอน กำรด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

1 ได้รับแจ้งเรื่องขอยุติโครงการวิจัยก่อนก าหนด เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ 

2 การทบทวน และน าเข้าที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ประธานคณะกรรมการฯ หรือ 
รองประธานคณะกรรมการฯ 
หรือ เลขานุการฯ 
 

3 การแจ้งผู้วิจัย เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ 

4 การเก็บเอกสาร เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ 
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15.5 หลักกำรปฏิบัติ 

15.5.1 การแจ้งขอยุติโครงการวิจัยก่อนก าหนด 

1) ผู้วิจัยหลักท าบันทึกถึงประธานคณะกรรมการฯ โดยยื่นเอกสารชี้แจงเหตุผลในการแจ้งขอยุติ
โครงการวิจัยก่อนก าหนด หรือ เมื่อได้รับค าแนะน าจากคณะกรรมการก ากับดูแลข้อมูลและความ
ปลอดภัย (Data Safety Monitoring Board หรือ DSMB) หรือ โดยผู้ให้ทุนวิจัย (Sponsor) ใน
ระบบการจัดการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

2) ผู้วิจัยหลักกรอกแบบฟอร์มรายงานเพ่ือยุติโครงการวิจัยก่อนก าหนด  Study Termination 
Memorandum (AF 01-15) และยื่นเอกสารในระบบการจัดการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

15.5.2 ทบทวนและพิจารณา 

1) ประธานคณะกรรมการฯ หรือ รองประธานคณะกรรมการฯ หรือ เลขานุการฯ ทบทวนและน าเสนอ
บันทึ กและแบบฟอร์ ม ราย งาน เ พ่ื อยุ ติ โ คร งการวิ จั ยก่ อนก าหนด  Study Termination 
Memorandum (AF 01-15) และน าเข้าแจ้งที่ประชุม 

2) ในบางกรณี ประธานคณะกรรมการฯ อาจเรียกประชุมกรณีพิเศษ (Extra-meeting) คณะกรรมการฯ 
เพ่ือแจ้งและอภิปรายเรื่องการยุติโครงการวิจัยก่อนก าหนด 

3) คณะกรรมการฯ ในที่ประชุม รับทราบและลงมติให้ยุติโครงการวิจัยก่อนก าหนด ผลการพิจารณา 
ต้องบันทึกไว้ในรายงานการประชุม 

15.5.3 การแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้วิจัย 

1)  เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ เตรียมจดหมายอนุมัติการยุติโครงการวิจัยก่อนก าหนด 
2) ประธานคณะกรรมการฯ ลงนาม และลงวันที่ ในจดหมายอนุมัติการยุติโครงการวิจัยก่อนก าหนด 
3) กรณีท่ีเป็นโครงการ ซึ่งประธานคณะกรรมการฯ หรือ รองประธานคณะกรรมการฯ หรือ เลขานุการฯ 

หรือ ผู้ช่วยเลขานุการฯ เป็นผู้วิจัยหลักหรือผู้วิจัยร่วม ให้ผู้ทบทวนคนที่ 1 หรือ คนที่ 2 หรือ คนที่ 3 
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานคณะกรรมการฯ หรือ รองประธานคณะกรรมการฯ หรือ เลขานุการฯ หรือ 

ผู้ช่วยเลขานุการฯ แล้วแต่กรณี 
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15.5.4 การเก็บเอกสาร 

1) เก็บรายงานเพื่อยุติโครงการวิจัยก่อนก าหนด Study Termination Memorandum (AF 01-15) ไว้
กับแฟ้มโครงการวิจัย 

2) ลงบันทึกการยุติโครงการวิจัยก่อนก าหนด ไว้ในระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
 
15.6 ค ำนิยำม       - 
 
15.7 ภำคผนวก 

15.7.1 AF 01-15  แบบฟอร์มรายงานเพ่ือยุติโครงการวิจัยก่อนก าหนด 
                            (Study Termination Memorandum) 

 
15.8 เอกสำรอ้ำงอิง 

15.8.1 International Conference on Harmonization, Good Clinical Practice Guideline (ICH GCP 
2016) และ ICH GCP 1996 ฉบับภาษาไทย (ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2552) แปลโดย กองควบคุมยาส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 

15.8.2 แนวทางจริยธรรมการท าวิจัยในคนและที่เก่ียวข้องกับคน ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 
2562 

15.8.3 วิธีด าเนินการมาตรฐาน คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่ายภูมิภาค มหาวิทยาลัย
นเรศวร ฉบับที ่2.0 (พ.ศ. 2561) และฉบับที ่3.0 (พ.ศ. 2563)
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ส าหรับผู้ประเมิน จากการทบทวนดังต่อไปนี้ 

• สาเหตุของการยุติการวิจัยก่อนก าหนดหรือการระงับการวิจัย 

• การรักษาหรือการติดตามอาสาสมัครอย่างเหมาะสม ภายหลังการยุติการวิจัย หรือระงับการวิจัย 

• แผนการแจ้งข้อมูลใหอ้าสาสมัครได้รับทราบ 

 

จึงเห็นควร 
 รับทราบ 
 รับทราบ และมีข้อแนะน า 

 
 
ข้อแนะน า 
 .......................................................................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................................................................... 
 
 ลายเซ็น ............................................................. 
 ( .........................................................................) 
        ผู้ทบทวน 
                                                                                      วันท่ี ............................................................... 
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16.1 วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดการและติดตามรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นใน
โครงการวิจัยที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการฯ 

 
16.2 ขอบเขต 

วิธีด าเนินการมาตรฐานครอบคลุมการจัดการและติดตามรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงที่ได้รับจาก
ผู้วิจัย และผู้ให้ทุนวิจัย 

 
16.3 ควำมรับผิดชอบ 

16.3.1 คณะอนุกรรมการพิจารณาเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีหน้าที่พิจารณา ทบทวน รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง ที่เป็นอันตราย
ต่ออาสาสมัครที่เข้าร่วมในโครงการวิจัย และน าเสนอในท่ีประชุมคณะอนุกรรมการฯ 

16.3.2 คณะอนุกรรมการฯ ประกอบด้วย 
(1) กรณีเป็นรำยงำนเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์ร้ำยแรง ที่เกี่ยวข้องกับวิทยำศำสตร์สุขภำพ

คณะอนุกรรมการ จะต้องมีอย่างน้อย 3 คน โดยเป็นบุคลากรทางการแพทย์อย่างน้อย 1 คน และตัวแทน
คณะกรรมการฯ อย่างน้อย 2 คน 

(2) ในกรณีที่เป็นรำยงำนเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์ร้ำยแรง ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวิทยำศำสตร์สุขภำพ 
จะต้องมีตัวแทนคณะกรรมการฯ หรือ อาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญที่มีความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1 คน เช่น 
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตเวช หรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 

16.3.3 คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาลงมติเพ่ือด าเนินการ ดังนี้ 
1) รับทราบในกรณีที่ เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงเกิดในต่างประเทศหรือสถาบันอ่ืน

ภายในประเทศ 
2) รับทราบและน าเข้าแจ้งคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่

เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
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16.4 แผนภูมิขั้นตอน กำรด ำเนินกำร และผู้รับผิดชอบ 
ขั้นตอน กำรด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

1 รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง 
 

ผู้วิจัย/ ผู้ให้ทุนวิจัย 

2 ส่งรายงานไม่พึงประสงค์ร้ายแรงให้คณะอนุกรรมการฯ 
ที่ได้รับมอบหมาย 
 

เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ 

3 ทบทวนรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง 
 

คณะอนุกรรมการฯ 

4 เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นใน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จะน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการฯ 
เพ่ือทราบและพิจารณา 
 

เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ 

5 
 

จัดเก็บเอกสาร และแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้วิจัย และผู้ให้ทุนวิจัย เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ 

16.5 หลักกำรปฏิบัติ 
กรณีที่ 1 โครงกำรที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกบริษัทยำ 

16.5.1  เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงที่เก่ียวข้องกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
1) ในกรณีที่อาสาสมัครเสียชีวิตหรือเป็นอันตรายคุกคามชีวิตอาสาสมัคร ผู้วิจัยหลักรายงานต่อคณะ

กรรมการฯ ทันทีหรือภายใน 24 ชั่วโมง หลังผู้วิจัยหลักทราบเหตุการณ์ โดยใช้แบบรายงานเดียวกับ
รายงานต่อผู้ให้ทุนวิจัย (Sponsor form) พร้อม Letter from DSMB (ถ้ามี) 

2) ในกรณีที่ไม่ถึงกับท าให้อาสาสมัครเสียชีวิตหรือเป็นอันตรายคุกคามชีวิตอาสาสมัคร ผู้วิจัยหลัก
รายงานต่อคณะกรรมการฯ ทันที หรือภายใน 7 วันปฏิทิน หลังผู้วิจัยหลักทราบเหตุการณ์ โดยใช้
แบบรายงานเดียวกับรายงานต่อผู้ให้ทุนวิจัย (Sponsor form) 

16.5.2  เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงที่ไม่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

1) ผู้ให้ทุนวิจัยรายงานต่อคณะกรรมการฯ โดยเร็วหรือภายใน 15 วันปฏิทิน หลังผู้วิจัยหลักทราบ
เหตุการณ์โดยใช้ Sponsor form 
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16.5.3  เหตุการณ์ที่สงสัยว่าจะเป็นเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงและไม่คาดคิด (Suspected Unexpected  
             Serious Adverse Reaction หรือ SUSARs) ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

ในกรณีที่อาสาสมัครเสียชีวิตหรือเป็นอันตรายคุกคามชีวิตอาสาสมัคร (รายงานครั้งแรก, Initial report) 
ผู้ให้ทุนวิจัยรายงานต่อคณะกรรมการฯ โดยเร็วหรือภายใน 7 วันปฏิทิน หลังผู้ให้ทุนวิจัยทราบเหตุการณ์ 
โดยใช้ CIOMS form  
1) ข้อมูลจากการติดตามที่เกี่ยวข้อง (รายงานติดตาม, Follow up report) ผู้ให้ทุนวิจัยรายงานต่อคณะ

กรรมการฯ โดยเร็วหรือภายในอีก 8 วันปฏิทินถัดมา 
2) ข้อมูลใหม่ที่ส าคัญรูปรายงานติดตามผล ผู้ให้ทุนวิจัยรายงานต่อคณะกรรมการฯ ภายใน 15 วันปฏิทิน 
3) ในกรณีที่ไม่ถึงกับท าให้อาสาสมัครเสียชีวิตหรือเป็นอันตรายคุกคามชีวิตอาสาสมัคร ผู้ให้ทุนวิจัย

รายงานต่อคณะกรรมการฯ โดยเร็ว หรือภายใน 15 วันปฏิทินหลังผู้ให้ทุนวิจัยหลักทราบเหตุการณ์ 
โดยใช้ CIOMS form 

16.5.4 เหตุการณ์ที่สงสัยว่าจะเป็นเหตุการณ์ไม่ พึงประสงค์ร้ ายแรงและไม่คาดคิด (Suspected 
Unexpected Serious Adverse Reaction หรือ SUSARs) ที่ไม่เก่ียวข้องกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

1) SUSARs จากสถาบันอ่ืนในประเทศไทยและต่างประเทศ (ถ้ามี) ผู้ให้ทุนวิจัยรายงานต่อคณะ
กรรมการฯ อย่างน้อยทุก 6 เดือน โดย Sponsor พร้อมกับรายงายสรุปย่อพร้อมกับชี้ประเด็นส าคัญ 

2) รายงานประเภทอ่ืน ผู้ให้ทุนรายงานต่อคณะกรรมการฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยใช้ Sponsor 
form 

กรณีที่ 2 โครงกำรวิจัยที่ไม่ได้รับกำรสนับสนุนจำกบริษัทยำ (Investigator Initiated) ทีเ่กี่ยวข้องกับ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค ์

1) ในกรณีที่อาสาสมัครเสียชีวิตหรือเป็นอันตรายคุกคามชีวิตอาสาสมัคร ผู้วิจัยหลักรายงานต่อคณะ
กรรมการฯ ทันที หรือภายใน 24 ชั่วโมง หลังผู้วิจัยหลักทราบเหตุการณ์ โดยใช้แบบ AF 01-16 

2) ในกรณีที่ไม่ถึงกับท าให้อาสาสมัครเสียชีวิตหรือเป็นอันตรายคุกคามชีวิตอาสาสมัคร ผู้วิจัยหลักรายงาน
ต่อคณะกรรมการฯ โดยเร็ว หรือภายใน 7 วันปฏิทิน หลังผู้วิจัยหลักทราบเหตุการณ์ โดยใช้แบบ  AF 
01-16 

3) ในกรณีเหตุการณ์ที่สงสัยว่าจะเป็นเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง และไม่คาดคิด ที่เกิดขึ้นที่ไม่
เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
(1) ในกรณีเสียชีวิต ผู้วิจัยหลักรายงานต่อคณะกรรมการฯ ทันทีหรือภายใน 24 ชั่วโมง หลังผู้วิจัยหลัก

ทราบเหตุการณ์ โดยใช้แบบ AF 02-16 
(2) ในกรณีที่ไม่ถึงกับท าให้อาสาสมัครเสียชีวิต หรือเป็นอันตรายคุกคามชีวิตอาสาสมัคร ผู้วิจัยหลัก
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รายงานต่อคณะกรรมการฯโดยเร็วหรือภายใน 7 วันปฏิทิน ข้อมูลจากการติดตามที่เกี่ยวข้อง 
(รายงานติดตาม, Follow up report) ผู้วิจัยรายงานต่อคณะกรรมการฯโดยเร็วหรือภายในอีก 8 
วันปฏิทินถัดมา หลังผู้วิจัยหลักทราบเหตุการณ์ โดยใช้แบบ AF 02-16 

16.5.5 เจ้าหน้าที่ต้องลงรับเอกสารและบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูล 

16.5.6 ส่งรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงให้อนุกรรมการฯ ทบทวน 

อนุกรรมการฯ ที่ได้รับมอบหมายท าการทบทวน 1 ท่าน (ประธานอนุกรรมการฯ หรือ รองประธาน      
อนุกรรมการฯ หรื อ เลขาอนุกรรมการฯ)  โดยใช้แบบ  Reviewer Assessment Form for 
SAE/SUSARs Report (AF 03-16) 

16.5.7 ประชุมคณะอนุกรรมการฯ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือพิจารณาผลและมีมติ มติอาจเป็นข้อใด 
ข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

(1) รับทราบ 
(2) ขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้วิจัย แล้วน าเสนอในที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ อีกครั้ง 
(3) ขอให้ระบุความเสี่ยง ไว้ในเอกสารข้อมูลและใบยินยอม หากยังไม่มีระบุไว้ขอให้ Re-consent 

ในครั้งต่อไป 
(4) ในกรณีที่อาสาสมัครเสียชีวิตและเป็นอันตรายคุกคามชีวิตอาสาสมัครและไม่คาดคิดมาก่อน    

คณะอนุกรรมการฯ เสนอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการฯ เป็นกรณีฉุกเฉิน (Emergency 
meeting) เพ่ือพิจารณาด าเนินการ 

(5) มีมติขอให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ ไปเยี่ยมส ารวจหน่วยวิจัยที่เกิดปัญหา 
(6) ระงับโครงการวิจัยชั่วคราว (Suspension) หรือ ยุติโครงการวิจัยก่อนก าหนด (Termination) 

16.5.8 การแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้วิจัย 

1) เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ ท าบันทึกแจ้งผลการพิจารณารายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง 
2) ประธานคณะกรรมการฯ ลงนาม และลงวันที่ ที่พิจารณา 
3) กรณีที่เป็นโครงการ ซึ่งประธานคณะกรรมการฯ หรือ รองประธานคณะกรรมการฯ หรือ 
เลขานุการคณะกรรมการฯ หรือ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ เป็นผู้วิจัยหลักหรือผู้วิจัยร่วมให้ผู้
ทบทวนคนที่ 1 หรือ 2 ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานคณะกรรมการฯ หรือ รองประธานคณะกรรมการฯ 
หรือ เลขานุการคณะกรรมการฯ หรือ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ แล้วแต่กรณี 
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16.6 ค ำนิยำม 
เหตุกำรณ์ไม่พึง
ประสงค์ (Adverse 
Event: AE) 

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ทางการแพทย์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยหรืออาสาสมัครที่เข้าร่วม
การวิจัย ซึ่งรวมถึงอาการแสดงที่ผิดปกติ (เช่น ผลการตรวจร่างกายหรือผลตรวจร่างกาย
หรือผลตรวจทางห้องปฏิบัติการผิดปกติ) อาการ เหตุการณ์ทางคลินิก หรือภาวะเจ็บป่วย 
ที่เกิดขึ้นขณะที่อาสาสมัครอยู่ระหว่างเข้าร่วมการวิจัย ทั้งนี้ ไม่ว่าเหตุการณ์นั้นสัมพันธ์
กับการที่อาสาสมัครเข้าร่วมการวิจัยหรือไม่ เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็น
อันตรายทางคลินิก ร่างกายและจิตใจ เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ส่วนใหญ่พบในการวิจัย
ทางชีวเวชศาสตร์ แม้ว่าบางโอกาสก็พบได้ในบริบทของการวิจัยทางสังคมศาสตร์และ
พฤติกรรมศาสตร์ 
 

เหตุกำรณ์ไม่พึง
ประสงค์จำกยำ 
(Adverse Drug 
Reaction: ADR) 

ส าหรับกรณีการศึกษาการวิจัยยาใหม่หรือศึกษาข้อบ่งชี้ใหม่ในการใช้ยา โดยเฉพาะเมื่อ
ยังไม่สามารถก าหนดขนาดที่ใช้ในการรักษาในขั้นตอนก่อนรับขึ้นทะเบียน อาการท้ังปวง
ที่อันตรายและไม่พึงประสงค์อันเกิดจากยาขนาดใด ๆ ก็ตาม ควรถือเป็นอาการไม่พึง
ประสงค์จากยา ค าว่า “เกิดจากยา” หมายความว่า อย่างน้อยมีความเป็นไปได้อย่างสม
เหตุผลที่อธิบายว่า อาการไม่พึงประสงค์นั้นเป็นผลจากยาที่ศึกษา นั่นคือไม่สามารถสรุป
ได้ว่า อาการนั้นไม่เก่ียวข้องกับยา 
ส าหรับยาที่จ าหน่ายในท้องตลาดแล้ว อาการไม่พึงประสงค์จากยา หมายถึง อาการใด ๆ 
ก็ตามที่เป็นอันตรายและไม่พึงประสงค์อันเกิดขึ้นจากการใช้ยาในขนาดปกติเพ่ือการ
ป้องกัน การวินิจฉัยหรือการรักษาโรค หรือเพ่ือการปรับเปลี่ยนการท างานทางสรีระของ
ร่างกาย 
 

คณะกรรมกำรก ำกับ
ดูแลข้อมูลอิสระ  
(Independent 
Data-Monitoring 
Committee: 
IDCM, Data and 
Safety Monitoring 
Board: DSMB, 
Data Monitoring 
Committee: DMC) 

คณะกรรมการก ากับดูแลข้อมูลอิสระที่ผู้ ให้ทุนวิจัยอาจแต่งตั้ งขึ้นเ พ่ือประเมิน
ความก้าวหน้าเป็นระยะ ๆ ของการทดลองทางคลินิก, ข้อมูลความปลอดภัย, และตัวชี้วัด
ประสิทธิผลที่ส าคัญของการวิจัย และให้ค าแนะน าแก่ผู้ให้ทุนวิจัยว่า สมควรด าเนินการ
วิจัยต่อไป หรือควรปรับเปลี่ยน หรือหยุดการวิจัย 
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เหตุกำรณ์ไม่พึง
ประสงค์ชนิดร้ำยแรง 
(Serious Adverse 
Drug Reaction: 
Serious ADR) 

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ใด ๆ ทางการแพทย์ที่เกิดขึ้นเมื่อได้รับยาขนาดใด ๆ ก็ตามแล้ว
ท าให้ 

• เสียชีวิต 
• เป็นอันตรายคุกคามต่อชีวิต 
• ต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือต้องอยู่โรงพยาบาลนานขึ้น 
• เกิดความพิการ/ทุพพลภาพที่ส าคัญอย่างถาวรหรือ 
• เกิดความพิการ/ความผิดปกติแต่ก าเนิด 
ตามท่ีก าหนดในโครงการวิจัย (Clinical trial) 

 

ซูซำร์ส (เหตุกำรณ์ที่
สงสัยว่ำจะเป็น
เหตุกำรณ์ไม่พึง
ประสงค์ที่ร้ำยแรง
และไม่คำดคิด) : 
SUSARs 
(Suspected 
Unexpected 
Serious Adverse 
Reactions) 
เหตุกำรณ์ที่ไม่
คำดคิด 
(Unanticipated 
Problems) 
 

โดยทั่วไปหมายถึงเหตุการณ์ที่ 
• ไม่คาดคิดในแง่วิธีการวิจัยและประชากรที่ท าการศึกษา 
• มีแนวโน้มว่าการวิจัยท าให้อาสาสมัครหรือผู้อื่นมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตราย

หรือความไม่สุขสบายที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยมากกว่าที่เคยทราบ หรือตระหนักรู้
มาก่อน 

เหตุกำรณ์ไม่พึง
ประสงค์ที่ไม่คำดคิด 
(Unexpected 
Adverse Event) 

เป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยทราบหรือคาดคิดมาก่อนอันเป็นผลจาก: 
• กระบวนการ หรือหัตถการและปฏิสัมพันธ์ที่ใช้ในการวิจัย 
• การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวที่บ่งชี้ตัวบุคคลได้ในโครงการวิจัย 
• โรค ความผิดปกติ หรือภาวะเจ็บป่วยของอาสาสมัครที่เป็นอยู่ และ/หรือ 

กรณีอ่ืน ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการวิจัย หรือโรค หรือความผิดปกติ หรือสภาวะของ
อาสาสมัครที่เป็นอยู่ 
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16.7 ภำคผนวก 
16.7.1 CIOMS form 
16.7.2 AF 01-16  Adverse Event and Problem Report (Investigator Initiated) 
16.7.3 AF 02-16  Suspected Unexpected Adverse Event Summary Report 
16.7.4 AF 03-16  Reviewer Assessment Form for SAE/SUSARs Report 

 

16.8 เอกสำรอ้ำงอิง 
16 . 8 . 1  International Conference on Harmonization, Good Clinical Practice Guideline (ICH GCP 

2016) และ ICH GCP 1996 ฉบับภาษาไทย (ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2552) แปลโดย กองควบคุมยาส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 

16.8.2 แนวทางจริยธรรมการท าวิจัยในคนและที่เกี่ยวข้องกับคน ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  
พ.ศ. 2562 

16.8.3 Naranjo C, Busto U, Sellers E, A method for estimating the probability of adverse drug 
reaction, Clin Pharmacol Thera 1981, 30: 239-45 

16.8.4 แนวทางปฏิบัติการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการประชุมสัมมนา “Achieving Guidance in 
Clinical Trial Safety Information among Stakeholder” ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย 
(FERCIT), มิถุนายน พ.ศ. 2554. 

16.8.5 https://cioms.ch/wp-content/uploads/2019/11/Fillable-Form_CIOMS-to-E2B.pdf 
16.8.6 วิธีด าเนินการมาตรฐาน คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่ายภูมิภาค มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ฉบับที่ 2.0 (พ.ศ. 2561) และฉบับที่ 3.0 (พ.ศ. 2563)



 

-239- 

CIOMS FORM 

SUSPECT ADVERSE REACTION REPORT 
 

 
               

 
I. REACTION INFORMATION 

1. PATIENT 
INITIALS (first, last) 

1a. 
COUNTRY 

2. DATE OF BIRTH 2a. AGE 
Years 

3. SEX 4-6 REACTION ONSET 8-12 CHECK ALL APPROPRIATE 
TO ADVERSE REACTION Day Month Year Day Month Year 

7 + 13 DESCRIBE REACTION(S) (including relevant teste/lab data) 

 PATIENT DIED 

 INVOLVED OR PROLONGED 
INPATIENT HOSPITALISATION 

 INVOLVED PERSISTENCE OR 
SIGNIFICANT DISABILITY OR 
INCAPACITY 

 LIFE THREA TENING 

 CONGENITAL ANOMALY 

 OTHER MEDICALLY 
IMPORTANT CONDITION 

 
II. SUSPECT DRUG(S) INFORMATION 

14. SUPECT DRUG(S) (include genetic name) 20 DID REACTION ABATE AFTER 
STOPPING DRUG?  
 YES    NO   NA  

15. DAILY DOSE(S) 16. ROUTE(S) OF ADMINISTRATION 21. DID REACTION REAPPEAR 
AFTER REINTRODUCTION? 
 YES   NO   NA 

17. INDICATION(S) FOR USE 
18. THERAPY DATES (from/to) 19. THERAPY DURATION 

 
III. CONCOMITANT DRUG(S) AND HISTORY 

22. CONCOMITANT DRUG(S) AND DATES OF ADMINISTRATION (exclude those used to treat reaction) 
23. OTHER RELEVANT HISTORY (e.g. diagnostics, allergics, pregnancy with last month of period, etc.) 

 
IV. MANUFACTURER INFORMATION 

24a. NAME AND ADDRESS OF MANYFACTURER 26-26a. NAME AND ADDRESS OF REPORTER 
(INCLUDE ZIP CODE) ORIGINAL REPORT NO. 24b. MFR CONTROL NO. 

24c. DATE RECEIVED BY MANUFACTURER 24d. REPORT SOURCE 
 STUDY      LITERATURE 
 HEALTH PROFESSIONAL 
 REGULATORY AUTHORITY  OTHER 

DATE OF THIS REPORT 25a. REPORT TYPE 
 INITIAL      FOLLOWUP 
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Ethical review board:   NSRU-HEC# .............................   NU-NREC# ............................. 
 
 
 
Nakhon Sawan Rajabhat University –  
      Human Ethics Committee 

Adverse Event and Problem Report 
(Investigator Initiated) 

 
 
 
 
 

Naresuan University – 
Network Research Ethics Committee 

Form code : AF 01-16/2.0 Form code : AF 01-19/3.0 

Instruction: Please fill in the form and attach documents if necessary. 
Protocol number : NSRU-HEC No. For  the record only 

Investigator No.  
Protocol number : NU-NREC. No. For  the record only 

Investigator No.  
1. Brief description of the adverse event or problem  
2. Evaluation of event or problem 
Seriousness:   

death  ____ 
       life threatening ____ 

      disability ____ 
      new/prolonged hospitalization ____ 

congenital anomalies ____ 
Others (specify:………………………………………………….) ____ 

Already mentioned in           - investigator brochure 
             yes____ 

            no____ 
                                                   - patient information sheet  

             yes____ 
            no____ 

Relationship with the investigational drugs/procedures/devices:                                 
                                                                                                                                                     by    sponsor            investigator 

probably____         probably____ 
possibly____          possibly____ 

unknown____         unknown____ 
not related____       not related____ 

Outcomes: 
resolved/improved____ 

unchanged____ 
worsened____ 

fatal____ 
not available____ 

Site involved: 
    site responsible by Nakhon Sawan Rajabhat University / Affiliated & Regional Institution Network sites____ 

   Other sites____ 

 

Investigator considerations:  
1. Notification to human subjects using new or additional informed consent. 

required immediately ____ 
required for the next appointment ____ 

not required ____ 
2. Change in or suspension of research.  

 suspension ____ 
change ____ 

no action required ____ 

 

Note:   Serious Adverse events (SAE) and serious and unexpected adverse events from investigation site should be submitted to NSRU-HEC within 7 days after the events or problems occur. Fatal case 
must be informed immediately within 24 hours after the event. 

Investigator signature ……………………………………………................................................…dated…….……/……..……/….....… 
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For Board use only   
SAE subcommittee considerations:                                   
1.  Notification to human subjects using new or additional informed consent. 

required immediately ____ 
required for the next appointment ____ 

                                                                                                           not required ____ 
2. Change in or suspension of research.  

                                                                                                             suspension ____ 
                                                                                                                   change ____ 

no action required ____ 
3. Acknowledgement __________________________________________________________________________ 
Comment :  ________________________________________________________________________________ 

 

 

Note: All actions have to be referred to full board.  
 

Chair of SAE subcommittee signature …………..............................................................................………dated…..…..…/…..……/…… 

  



AF 02-16/2.0 
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Suspected Unexpected Adverse Event Summary Report 
 

Principal Investigator:………………………………………………………………………………………………………... COA No.………………………………………….…. 
Study Title:…………………………………………………………………………………….......................................... Protocol No.: ………………………………………… 
Name of the studied medicine/device/cosmetic/herbal medicine………………………………. This report covers the period:…………….. 
Sponsor:………………………………………………………………………………………............................................. From…………....….....……To…….....….....………. 
  

No. Description of Unexpected Adverse Events 
Date of 
Event 

(D/M/Y) 

Date start 
and end of 
Tx  (D/M/Y) 

F 
or M 

Initial 
report 

Follow up 
report 

Age 
(Y) 

 
Serious 

Yes No 

 
Related to Study 

Yes         No 

Management Remarks 

              

              

              

 
Comment: 
 

 

Reviewed by:………………………………….…………………………………………………………………… Date (D/M/Y):…………………………………… 
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AF 03-16/2.0 
 

 Reviewer Assessment Form for SAE/SUSARs Report 

ล ำดับที่ เลขที่ วันที่ Study Code 
NSRU-HEC 

No. 
ชื่อเร่ือง/ผู้วิจัย สรุปควำมเห็น 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงาน      SAEs       SUSARs      Others........................................... 
จ านวน...................................................รายงาน 
เป็น Initial Report..............................รายงาน 
       เกิด on site.............................รายงาน 

 Event......................................................................................................... 
 Date occurred......................................................................................... 
 Date reported to IRB............................................................................. 
 Causal Relationship............................................................................... 

สรุป  Events และ Causal Relationship................................................................. 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
เสนอควำมเห็น (และแจ้ง Full Board)...................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
       เกิดในประเทศ...............................รายงาน 
       เกิดในต่างประเทศ.........................รายงาน 
 
สรุป  Events และ Causal Relationship................................................................. 
.................................................................................................................................... 
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Reviewer:..........................................................Signature................................................................Date........./................../........... 
 

เสนอควำมเห็น........................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
เป็น Follow-up Report.......................รายงาน 
       เกิด on site..................................รายงาน 
สรุป  Events และ Causal Relationship................................................................ 
.................................................................................................................................... 
เสนอควำมเห็น........................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
       เกิดในประเทศ...............................รายงาน 
       เกิดในต่างประเทศ.........................รายงาน 
สรุป  Events และ Causal Relationship................................................................. 
.................................................................................................................................... 
เสนอควำมเห็น........................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
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บทที่ 17 

กำรเตรียมแผนกำรประชุมและรำยงำนกำรประชุม 
(Agenda Preparation, Meeting Procedures and Minutes) 

 
 

ใบสรุปกำรสร้ำงวิธีด ำเนินกำรมำตรฐำน 

ฉบับท่ี (Version) 2.0 
พ.ศ. 2564 

หมำยเลขเอกสำร NSRU-HEC 17 

วันที่ประกำศใช้       สิงหำคม พ.ศ. 2564 

ผู้เสนอ  
 
 

             (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อรสำ  เตติวัฒน์) 
ต ำแหน่ง     ประธำนคณะอนุกรรมกำรจัดท ำวิธีด ำเนินกำรมำตรฐำน 
วันที่เสนอ                             สิงหำคม 2564 

ผู้อนุมัติ  
 
 

            (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ไชยรัตน์  ปรำณี) 

ต ำแหน่ง            อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
วันที่อนุมัติ                             สิงหำคม 2564 
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17.1 วัตถุประสงค์ 
เพ่ือช่วยในการบริหารจัดการแผนการประชุม (Meeting agenda) และรายงานการประชุม (Minutes) ตั้งแต่
การเตรียม การแจกจ่าย การบันทึก การตรวจสอบ และการเตรียมจดหมายต่าง ๆ ของคณะกรรมการฯ 

 
17.2 ขอบเขต 

วิธีด าเนินการมาตรฐานครอบคลุมทุกขั้นตอนของการบริหารจัดการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการฯ ซึ่ง
แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ ก่อนการประชุม ระหว่างการประชุม ภายหลังการประชุม และการเขียนรายงาน
การประชุม 

 
17.3 ควำมรับผิดชอบ 

ประธานคณะกรรมการฯ หรือ รองประธานคณะกรรมการฯ หรือ เลขานุการฯ หรือ ผู้ช่วยเลขานุการฯ และ
เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ ร่วมกันก าหนดวันประชุมและสถานที่ล่วงหน้า เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ นัดหมายและยืนยัน
การเข้าประชุม จัดเอกสารส่งให้คณะกรรมการฯ เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ บันทึกรายงานการประชุม โดยมี  
คณะกรรมการฯ และเลขานุการฯ หรือ ผู้ช่วยเลขานุการฯ ควบคุมคุณภาพและความถูกต้องของรายงานการ
ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยคณะกรรมการฯ และลงนามรับรองโดยประธานคณะกรรมการฯ 

 
17.4 แผนภูมิขั้นตอน กำรด ำเนินกำร และผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตอน กำรด ำเนินกำร ควำมรับผิดชอบ 

1 ก าหนดวัน เวลา สถานที่ประชุม 
 

ประธานคณะกรรมการฯ หรือ รองประธาน
คณะกรรมการฯ หรือ เลขานุการฯ หรือ  
ผู้ช่วยเลขานุการฯ และเจ้าหน้าที่ส านักงานฯ 

2 รับรองการประชุมครั้งก่อนทบทวน อภิปราย
โครงการวิจัย และเอกสารอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 

ประธานคณะกรรมการฯ หรือ รองประธาน
คณะกรรมการฯ หรือ เลขานุการฯ หรือ  
ผู้ช่วยเลขานุการฯ 
และคณะกรรมการฯ 
 

3 บันทึกการประชุมและตรวจสอบความถูกต้อง เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ และคณะกรรมการฯ 

 



 

คณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค ์

NSRU-HEC 17/2.0 

กำรเตรียมแผนกำรประชุมและรำยงำนกำรประชุม 
Agenda Preparation, Meeting Procedures and 

Minutes 

เริ่มใช้ XX ส.ค. 2564 

หน้ำ 249 จำก 314 หน้ำ 

 

-249- 

17.5 หลักกำรปฏิบัติ 
17.5.1 ก่อนการประชุม 

1)  ประธานคณะกรรมการฯ หรือ รองประธานคณะกรรมการฯ หรือ เลขานุการฯ หรือ ผู้ช่วยเลขานุการฯ 
และเจ้าหน้าที่ส านักงานฯ ร่วมกันก าหนดวันประชุมและสถานที่ล่วงหน้า เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ นัด
หมายและยืนยันการเข้าประชุม 

2)  ประธานคณะกรรมการฯ หรือ เลขานุการฯ หรือ ผู้ช่วยเลขานุการฯ จัดแบ่งเอกสารที่จะน าเสนอ
หรือพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือมอบหมายให้กรรมการฯ ทบทวน ได้แก่ 
(1)  โครงการวิจัยที่ส่งเข้าพิจารณาครั้งแรก (Initial review) 
(2)  โครงการวิจัยที่ส่งเข้าพิจารณาใหม่ (Resubmission after initial review) 

3)  เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ จัดเอกสารที่จะน าเสนอหรือพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการฯ  เพ่ือให้
กรรมการฯ ทบทวน ได้แก่ 
(1)  โครงการวิจัยที่ปรับแก้ไขและส่งมาให้พิจารณาใหม่ 
(2)  รายงานความก้าวหน้าของการวิจัย (Continuing review reports) 
(3)  รายงานสรุปผลการวิจัย (Final reports) 
(4)  เรื่องเพ่ือทราบอ่ืน ๆ 
(5)  ส่วนแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัย (Protocol amendments) 
(6)  โครงการวิจัยที่พิจารณาแบบเร่งรัด (Expedited review) 
(7)  โครงการวิจัยที่ได้รับการยกเว้นพิจารณาโครงการวิจัย (Exemption review) 
(8)  รายงานการไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดของผู้วิจัย (Non-compliance/ protocol violation/ 

protocol deviation) 
(9)  การต่อใบรับรองโครงการวิจัย (Progress report review) 
(10)  รายงานความปลอดภัยและรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (Serious Adverse Event; SAE) 
(11)  บันทึกการประชุมครั้งก่อน (Previous minutes) 
(12)  เรื่องที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่าย มหาวิทยาลัยนเรศวร 

(NU-NREC) 
4)  การมอบหมายให้กรรมการฯ เพ่ือทบทวน 

ประธานคณะกรรมการฯ หรือ รองประธานคณะกรรมการฯ หรือ เลขานุการฯ มอบหมาย
โครงการวิจัยให้กรรมการฯ ผู้ทบทวน 3 คน ดูในบทที่ 7 การบริหารจัดการและการพิจารณา
โครงการวิจัยที่ยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรม (NSRU-HEC 07) ส าหรับกรรมการฯ ผู้ทบทวน
เอกสารข้อมูลและใบยินยอม ให้เจ้าหน้าที่ฯ ก าหนดกรรมการฯ (Lay person) ที่เข้าประชุมได้เป็นผู้
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ทบทวนอีก 1 ท่านต่อโครงการ 
5)  การเตรียมเอกสารเพื่อการประชุม 

(1)  เตรียมก าหนดการประชุม 
(2)  เตรียมและตรวจสอบเอกสารที่ใช้ในการประชุม 
(3)  บันทึกเชิญกรรมการฯ ที่ทบทวนโครงการวิจัย 
(4)  ก าหนดการประชุม จัดส่งบันทึกเชิญประชุม โครงการวิจัย เอกสารข้อมูลค าอธิบายส าหรับ

ผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัย (AF 10-07) เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัย 
(AF 11-07 หรือ AF 12-07) แบบประเมินโครงการวิจัย (AF 02-08) แบบรายงานผลการ
พิจารณาโครงการวิจัยแบบยกเว้น (AF 03-08) หรือ แบบรายงานผลการพิจารณาโครงการวิจัย
แบบเร่งรัด (AF 04-08) และเอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ถึงกรรมการฯ ผู้ทบทวนโครงการวิจัย
ก่อนการประชุม ดูในบทที่ 7 การบริหารจัดการและการพิจารณาโครงการวิจัยที่ยื่นขอรับการ
พิจารณาจริยธรรม (NSRU-HEC 07) 

(5)  ส าหรับกรรมการฯ เจ้าหน้าส านักงานฯ จะส่งบันทึกเชิญประชุม ก าหนดการประชุม และจัดส่ง
รายละเอียดข้อมูลวาระการประชุมทาง E-mail (Encrypted files) ก่อนวันประชุม 5 วันท าการ 

(6)  เพ่ือการรักษาความลับเอกสารทุกฉบับ ดูในบทที่ 21 การด ารงไว้ซึ่งการรักษาความลับของ
โครงการวิจัยที่จัดเก็บรอการท าลาย และการย่อยท าลายเอกสาร (NSRU-HEC 22) และป้องกัน
การสูญหาย เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ ลงรายละเอียดในสมุดรับ-ส่งและจะต้องมีผู้เซ็นรับเอกสาร
ทุกครั้ง 

(7)  เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ เตรียมพิมพ์โครงร่างรายงานการประชุม ตามล าดับก าหนดการประชุม 
(8)  เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ จัดเตรียมห้องประชุม ให้พร้อมใช้ในวันประชุมคณะกรรมการฯ 

17.5.2 ระหว่างการประชุม 

1)  ประธานคณะกรรมการฯ หรือรองประธานคณะกรรมการฯ และเลขานุการฯ หรือ ผู้ช่วยเลขานุการฯ 
ด าเนินการประชุมตามล าดับก าหนดการประชุม แต่อาจจะสลับวาระ เรื่อง หรือหัวข้อการประชุมได้
ตามความเหมาะสม 

2)  คณะกรรมการฯ ร่วมทบทวน แก้ไข และรับรองรายงานการประชุมของการประชุมคณะกรรมการฯ 
ที่ผ่านมา 

3)  เลขานุการฯ หรือ ผู้ช่วยเลขานุการฯ และเจ้าหน้าที่ส านักงานฯ บันทึกการอภิปรายและผลการ
ตัดสินของ คณะกรรมการฯ ลงในคอมพิวเตอร์ และให้ที่ประชุมตรวจทาน รับรองในวันที่ประชุม 

4)  คณะกรรมการฯ อาจเห็นสมควรให้ติดต่อหรือเชิญผู้วิจัยหลักเข้าชี้แจงตอบข้อสงสัยในที่ประชุม
คณะกรรมการฯ ได้ 
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17.5.3 ภายหลังการประชุม 

เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ แจ้งผลการพิจารณาโครงการวิจัยให้ผู้วิจัยหลักทราบ 
17.5.4 การเขียนรายงานการประชุม 

1)  หลักการเขียนรายงานการประชุม 
(1)  ใช้โครงร่างรายงานการประชุม 
(2)  การบันทึกการอภิปรายหรือผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ต้องมีความถูกต้องครบถ้วน 

และใช้ภาษาเขียนที่อ่านเข้าใจง่าย 
(3)  มีการตรวจสอบความถูกต้องของตัวสะกดและไวยากรณ์ ในรายงานการประชุม 

2)  ส่วนประกอบของรายงานการประชุม 
(1)  รายงานการประชุม ควรประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ได้แก่ 

(1)  วันที่ สถานที ่ของการประชุม 
(2)  ชื่อประธานของการประชุม 
(3)  ชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 
(4)  หัวข้อตามก าหนดการประชุม 
(5)  ชื่อเลขานุการฯ หรือ ผู้ช่วยเลขานุการฯ ผู้บันทึกการประชุม และประธานคณะกรรมการฯ 

หรือ รองประธานคณะกรรมการฯ ที่ท าหน้าที่แทนประธานคณะกรรมการฯ เป็นผู้รับรอง
รายงานการประชุม 

(2)  ส่วนประกอบของการบันทึกการพิจารณาโครงการวิจัยครั้งแรกหรือโครงการวิจัยที่ส่งเข้า
พิจารณาใหม่ 
(1)  รหัสของโครงการวิจัย (Protocol number) และชื่อโครงการวิจัย 
(2)  ชื่อผู้วิจัย 
(3)  ชื่อกรรมการผู้ทบทวน 
(4)  การอภิปรายและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ โดยแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ 

• ผู้วิจัยหลัก (Principle investigator) 

• โครงการวิจัย (Protocol) 

• เอกสารข้อมูลค าอธิบาย/ชี้แจงส าหรับผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัย (Information sheet) 
และการให้ความยินยอมโดยได้รับข้อมูล (Consent form) 

• อ่ืน ๆ (Others) 
(5)  ผลการพิจารณา อาจจะเป็นข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
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(1) รับรอง 
(2) ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือรับรอง 
(3) ปรับปรุงแก้ไขและน าเข้าพิจารณาใหม่ 
(4) ไม่รับรอง 

(6)  ก าหนดการส่งรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย (Progress report) โดยพิจารณาตาม
ระดับความเสี่ยง ดังนี้ 
(1) โดยหากมีความเสี่ยงน้อย ก าหนดให้ไม่ต้องส่งรายงานความก้าวหน้า หรือ ส่งรายงาน
ความก้าวหน้า 1 ครั้ง/ปี 
(2) โดยหากมีความเสี่ยงปานกลาง ก าหนดให้ส่งรายงานความก้าวหน้าทุก 6 เดือน 
(3) โดยหากมีความเสี่ยงมาก ก าหนดให้ส่งรายงานความก้าวหน้าทุก 3 เดือนก าหนดการ 

 
(3)  ส่วนประกอบการของการบันทึก การพิจารณาโครงการวิจัยแบบเร่งรัด (Expedited review) 

และแบบยกเว้น (Exemption review) 
(1)  รหัสของโครงการวิจัย (Protocol number) และชื่อโครงการวิจัย 
(2)  ชื่อผู้วิจัย/ อาจารย์ที่ปรึกษา/ สังกัด 
(3)  ชื่อผู้ทบทวน 
(4)  ผลการพิจารณาของกรรมการผู้ทบทวน 
(5)  ผลการพิจารณาและมติของคณะกรรมการฯ 
(6)  ก าหนดการส่งรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย 

(4)  ส่วนประกอบของการบันทึกการพิจารณาส่วนแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัย  (Protocol 
amendments) 
(1)  รหัสของโครงการวิจัย (Protocol number) และชื่อโครงการวิจัย 
(2)  ชื่อผู้วิจัย/ อาจารย์ที่ปรึกษา/ สังกัด 
(3)  ชื่อผู้ทบทวน 
(4)  สรุปส่วนแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัย 
(5)  ผลการพิจารณาของกรรมการผู้ทบทวน 
(6)  ผลการพิจารณาและมติของคณะกรรมการ 

(5)  ส่วนประกอบของการบันทึกการพิจารณารายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (Adverse event) 
(1)  รหัสของโครงการวิจัย (Protocol number) 
(2)  ชื่อผู้วิจัย/ อาจารย์ที่ปรึกษา/ สังกัด 
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(3)  ชื่อผู้ทบทวน 
(4)  วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรง สามารถแบ่งออกเป็น

สัมพันธ์ในระดับ 

• อาจเกี่ยวข้อง (Possibly related) 

• น่าจะเก่ียวข้อง (Probably related) 

• เกี่ยวข้องแน่นอน (Definitely related) หรือ ที่ไม่คาดคิดมาก่อน (Unexpected) 
เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จะน าผลการพิจารณา มติและ
ข้อเสนอแนะจากคณะอนุกรรมการฯ เสนอและพิจารณาในคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

(6)  ส่วนประกอบของการบันทึกการพิจารณารายงานความก้าวหน้าของการวิจัย  (Continuing 
review) 
(1)  รหัสของโครงการวิจัย (Protocol number) และชื่อโครงการวิจัย 
(2)  ชื่อผู้วิจัย/ อาจารย์ที่ปรึกษา/ สังกัด 
(3)  ชื่อผู้ทบทวน 
(4)  ผลการพิจารณาของกรรมการผู้ทบทวน 
(5)  ผลการพิจารณาและมติของคณะกรรมการฯ 
(6)  ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 

(7)  ส่วนประกอบของการบันทึกการพิจารณารายงานความก้าวหน้าของการวิจัย (Continuing 
review) เพ่ือต่ออายุใบรับรอง 
(1)  รหัสของโครงการวิจัย (Protocol number) และชื่อโครงการวิจัย 
(2)  ชื่อผู้วิจัย/ อาจารย์ที่ปรึกษา/ สังกัด 
(3)  ชื่อผู้ทบทวน 
(4)  ผลการพิจารณาของกรรมการผู้ทบทวน 
(5)  ผลการพิจารณาและมติของคณะกรรมการฯ 
(6)  ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 

(8)  ส่วนประกอบของการบันทึกการพิจารณาสรุปผลการวิจัย (Final report) 
(1)  รหัสของโครงการวิจัย (Protocol number) และชื่อโครงการวิจัย 
(2)  ชื่อผู้วิจัย/ อาจารย์ที่ปรึกษา/ สังกัด 
(3)  ชื่อผู้ทบทวน 
(4)  ผลการพิจารณาของกรรมการผู้ทบทวน 
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(5)  ผลการพิจารณาและมติของคณะกรรมการ 
(9)  ส่วนประกอบของการบันทึกการไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนด (Non-compliance, protocol 

violation, protocol deviation) 
(1)  รหัสของโครงการวิจัย (Protocol number) และชื่อโครงการวิจัย 
(2)  ชื่อผู้วิจัย/ อาจารย์ที่ปรึกษา/ สังกัด 
(3)  ชื่อผู้ทบทวน 
(4)  ผลการพิจารณาของกรรมการผู้ทบทวน 
(5)  ผลการพิจารณาและมติของคณะกรรมการฯ 
(6)  ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 

(10)  รายงานผลการตรวจเยี่ยมเพ่ือก ากับดูแลการวิจัย (Site visit monitoring) อยู่ในวาระ เรื่อง
แจ้งอ่ืน ๆ 

(11)  ส่วนประกอบของการบันทึกการระงับโครงการวิจัยชั่วคราว  (Suspension) หรือ การยุติ
โครงการวิจัยก่อนการก าหนด (Termination) 
(1)  รหัสของโครงการวิจัย (Protocol number) และชื่อโครงการวิจัย 
(2)  ชื่อผู้วิจัย/ อาจารย์ที่ปรึกษา/ สังกัด 
(3)  ชื่อผู้ทบทวน 
(4)  เหตุผลของการระงับโครงการวิจัยชั่วคราว หรือ การยุติโครงการชั่วคราวก่อนก าหนด 
(5)  ผลการพิจารณาของกรรมการผู้ทบทวน 
(6)  ผลการพิจารณาและมติของคณะกรรมการฯ 

17.5.5 การเก็บรายงานการประชุม 

รายงานการประชุมถือเป็นเอกสารที่ต้องรักษาความลับ และต้องรวบรวมเก็บไว้ในห้องเก็บเอกสารที่
จ ากัดผู้เข้าถึงข้อมูล เพ่ือรอย่อยท าลายเอกสารหลังจากวันประชุมอย่างน้อย 10 ปี 

 
17.6 ค ำนิยำม 

17.6.1 ก าหนดการประชุม  เอกสารบันทึกวาระและล าดับของเรื่องที่จะน าเสนอหรือพิจารณา 
(Agenda) ในที่ประชุมคณะกรรมการฯ 

 
17.6.2 รายงานการประชุม  เอกสารบันทึกเรื่องต่าง ๆ ที่ทบทวนและพิจารณาในที่ประชุม 

(Minutes) คณะกรรมการฯ 



 

คณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค ์

NSRU-HEC 17/2.0 

กำรเตรียมแผนกำรประชุมและรำยงำนกำรประชุม 
Agenda Preparation, Meeting Procedures and 

Minutes 

เริ่มใช้ XX ส.ค. 2564 

หน้ำ 255 จำก 314 หน้ำ 

 

-255- 

17.7 ภำคผนวก 
17.7.1 AF 01-17  จดหมายเชิญประชุม และวาระการประชุม 

ส าหรับคณะกรรมการฯ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
17.7.2 AF 02-17  จดหมายเชิญประชุม และวาระการประชุม 

ส าหรับคณะกรรมการฯ ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
17.7.3 AF 03-17  โครงการวิจัยที่น าเข้าพิจารณา 
17.7.4 AF 04-17  แบบฟอร์มรายงานการประชุม 

 
17.8 เอกสำรอ้ำงอิง 

17.8.1 International Conference on Harmonization, Good Clinical Practice Guideline (ICH GCP 
2016) และ ICH GCP 1996 ฉบับภาษาไทย (ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2552) แปลโดย กองควบคุมยาส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 

17.8.2 แนวทางจริยธรรมการท าวิจัยในคนและที่เกี่ยวข้องกับคน ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 
2562 

17.8.3 วิธีด าเนินการมาตรฐาน คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่ายภูมิภาค มหาวิทยาลัย
นเรศวร ฉบับที่ 2.0 (พ.ศ. 2561) และฉบับที่ 3.0 (พ.ศ. 2563) 
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 บันทึกขอ้ควำม 
ส่วนรำชกำร   สถาบันวิจัยและพัฒนา ส านักงานคณะกรรมการจริยธรรมมนุษยฯ์ โทร. ๑๑๗๗ 

ที่    วันที่    
เร่ือง   ขอเชิญประชุม 
 

เรียน      
 

เนื่องด้วยจะมีการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลั ยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 
............../๒๕........ ในวัน..............ที่ ............ เดือน ......................... พ.ศ. ๒๕................  เวลา ………...…. – ……....…….. น.       
ณ ห้อง.......................... อาคาร.......................... ช้ัน ........ โดยมีวาระการประชุมดังน้ี 

วาระที่  ๑ Conflict of interest declaration 
วาระที่  ๒ รับรองรายงานการประชุม 
วาระที่  ๓ เรื่องแจ้ง 

  ๓.๑  จากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร 
  ๓.๒  อื่น ๆ 

วาระที่  ๔  เรื่องสืบเนื่อง และเรื่องต่อเนื่องจากการทบทวนจริยธรรมการวิจัย 
๔.๑  โครงการวิจัยทีร่ับรองหลังปรับแก้ไขเล็กน้อย   จ านวน ........ โครงการ 

  ๔.๒  Progress/Continuing Report    จ านวน ........ โครงการ 
๔.๓  Final Report     จ านวน ........ โครงการ 
๔.๔  เรื่องอื่น ๆ 

  วาระที่  ๕  เรื่องเพื่อพิจารณา 
๕.๑  โครงการวิจัยที่ปรับแก้ไขและส่งมาให้พิจารณาใหม ่  จ านวน ........ โครงการ 
๕.๒  Amendment     จ านวน ........ โครงการ 
๕.๓  Exemption and Expedited review report  จ านวน ........ โครงการ 
๕.๔  รายงานที่ไมเ่ป็นไปตามโครงการวิจัย   จ านวน ........ โครงการ 
๕.๕  ต่อใบรับรองโครงการวิจัย    จ านวน ........ โครงการ 
๕.๖  รายงานความปลอดภยั     จ านวน ........ โครงการ 
๕.๗  โครงการวิจัยที่น าเข้าพิจารณา    จ านวน ........ โครงการ 
๕.๘  เรื่องที่เกี่ยวข้องกบั NU-NREC 
๕.๙  ประเด็นอื่น ๆ ที่จะหารือ 

อน่ึง หากท่านเป็นคณะกรรมการฯ ผู้ทบทวนโครงการวิจัย ขอเรียนเชิญท่านเข้าประชุมเพื่อน าเสนอโครงการวิจัย
ที่ท่านเป็นผู้ทบทวนโดยย่อ 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมการประชุม 

 
                                                                               (…………………………………………………………..) 
      ประธานคณะกรรมการจรยิธรรมการวิจัยในมนุษย ์
               มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค์

AF 01-17/2.0 
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AF 02-17/2.0 
 

ที ่อว ๐๖๑๖/        มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

         อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ๖๐๐๐๐ 

      (วัน เดือน ป)ี 

เรื่อง  ขอเชิญประชุม 

เรียน .............................. 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์
     ครั้งท่ี  ………../๒๕…….. 
๒. โครงการวิจัยเพื่อพิจารณา 

  เนื่องด้วยจะมีการประชุมคณะกรรมการจรยิธรรมการวิจยัในมนุษย์ มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์
 ครั้งท่ี ............../๒๕........ ในวัน..............ที่ ......... ..พ.ศ. ๒๕.........  เวลา …………. – ………….. น.  ณ  ห้อง................... อาคาร
.......................... ช้ัน ........   โดยมีวาระการประชมุดังนี ้
 

วาระที่  ๑ Conflict of interest declaration 
วาระที่  ๒ รับรองรายงานการประชุม 
วาระที่  ๓ เรื่องแจ้ง 

  ๓.๑  จากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร 
  ๓.๒  อื่น ๆ 

วาระที่  ๔  เรื่องสืบเนื่อง และเรื่องต่อเนื่องจากการทบทวนจริยธรรมการวิจัย 
๔.๑  โครงการวิจัยทีร่ับรองหลังปรับแก้ไขเล็กน้อย   จ านวน ........ โครงการ 

  ๔.๒  Progress/Continuing Report    จ านวน ........ โครงการ 
๔.๓  Final Report     จ านวน ........ โครงการ 
๔.๔  เรื่องอื่น ๆ 

  วาระที่  ๕  เรื่องเพื่อพิจารณา 
๕.๑  โครงการวิจัยที่ปรับแก้ไขและส่งมาให้พิจารณาใหม ่  จ านวน ........ โครงการ 
๕.๒  Amendment     จ านวน ........ โครงการ 
๕.๓  Exemption and Expedited review report  จ านวน ........ โครงการ 
๕.๔  รายงานที่ไมเ่ป็นไปตามโครงการวิจัย   จ านวน ........ โครงการ 
๕.๕  ต่อใบรับรองโครงการวิจัย    จ านวน ........ โครงการ 
๕.๖  รายงานความปลอดภยั     จ านวน ........ โครงการ 
๕.๗  โครงการวิจัยที่น าเข้าพิจารณา    จ านวน ........ โครงการ 
๕.๘  เรื่องที่เกี่ยวข้องกับ NU-NREC 
๕.๙  ประเด็นอื่น ๆ ที่จะหารือ 
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อน่ึง หากท่านเป็นคณะกรรมการฯ ผู้ทบทวนโครงการวิจัย ขอเรียนเชิญท่านเข้าประชุมเพื่อน าเสนอโครงการวิจัย
ที่ท่านเป็นผู้ทบทวนโดยย่อ 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมการประชุม 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 
 

 (...................................................) 
         อธิการบดี หรือท่ีได้รับมอบหมาย 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา  ส านักงานคณะกรรมการจรยิธรรมการวิจยัในมนุษย์ 
โทรศัพท์ ๐-๕๖๒๑-๙๑๐๐ ต่อ ๑๑๗๗ 
โทรสาร ๐-๕๖๘๘-๒๗๙๓ 
จดหมายอเิล็กทรอนิกส์ nsru-hec@nsru.ac.th 
 



โครงกำรวิจัยเพื่อพิจำรณำจริยธรรม ครั้งที่ ...../25..... ในวัน.................... ที่ ..... ..........................  พ.ศ. 25.......              AF 03-17/2.0 

ล ำดับที ่
หมำยเลข
โครงกำร 

Study Code 

(ถ้ำมี) ชื่อโครงกำรวิจัย ผู้ทบทวนโครงกำร ผลกำรพิจำรณำ 

 

-259- 

1 ......../….   1.......................................................... 
2.......................................................... 
3.......................................................... 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

2 ......../….   1.......................................................... 
2.......................................................... 
3.......................................................... 
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          AF 04-17/2.0 

รำยงำนกำรประชุม 
คณะกรรมกำรกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 

 

ครั้งท่ี  ....../25....... วัน...............ท่ี ........... เดือน ................................. พ.ศ. 25........... 
ณ ห้องประชุม .......................... อาคาร ............................ ช้ัน ....... 

-------------------------------------- 
 เริ่มประชุมเวลา  .......: .......... น. 

รายนามผู้เข้าประชุม 
 
ล ำดับที ่ ชื่อ-นำมสกุล ควำมเชี่ยวชำญ ต ำแหน่ง ช่วงเวลำเข้ำประชุม 

1   ประธานคณะกรรมการ  
2   รองประธานคณะกรรมการ  
3   กรรมการ  
4   กรรมการ  
5   กรรมการ  
6   กรรมการ  
7   กรรมการ  
8   กรรมการ  
9   กรรมการและเลขานุการ  
10   ผู้ช่วยเลขานุการฯ  
11   ผู้ช่วยเลขานุการฯ  

องค์ประชุมครบตาม SOP NSRU-HEC 03 
 

 เรื่องที่ประชุม 
 วำระที่ 1   Conflict of Interest Declaration 

- .................................................. 
วำระที่ 2  เร่ืองรับรองรำยงำนกำรประชุม 

-  ที่ประชุมขอรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ………/25…..  วันท่ี ….. ……………. 25……….. 
 วำระที่ 3  เร่ืองแจ้ง 

3.1  จากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร 
3.2  อื่น ๆ (ถ้ามี)  
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วำระที่ 4  เร่ืองสืบเนื่องและเร่ืองต่อเนื่องจำกกำรทบทวนจริยธรรมกำรวิจัย 
4.1 โครงกำรวิจัยท่ีคณะกรรมกำรฯ มีมติให้ผู้วิจัยแก้ไข หรือชี้แจง ก่อนให้กำรรับรอง ผู้วิจัยได้ด าเนินการ
แล้ว  ........ โครงการ จึงได้ส่งให้กรรมการฯ ที่เป็นผู้ทบทวนพิจารณา ผลการพิจารณามีดังต่อไปนี้ 

 
ล ำดับ 

ที ่
หมำยเลข 
โครงกำร 

ชื่อโครงกำรวิจัย 
ผู้วิจัย 
สังกัด 

กรรมกำรผู้ทบทวน 

....... ......./...... ............................................................. ................/....................... .......................................... 

ข้อเสนอแนะและ 
มติคณะกรรมการ  

จาก ครั้งท่ี .... วันที่ .... 
 

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

ผลการพิจารณาของ
กรรมการผู้ทบทวน

หลังจากผู้วิจยั
ด าเนินการแกไ้ขแล้ว 

•  ผู้วิจัยได้ด าเนินการแกไ้ขตามค าแนะน าของคณะกรรมการทุกข้อแล้ว 
 

ผลการพิจารณา 
และมติของคณะ

กรรมการฯ 

•  ที่ประชุมมีมติ: 
 รับรอง 
 ปรับปรุงแก้ไขเพื่อรับรอง 
 ปรับปรุงแก้ไข และน าเข้าพิจารณาใหม่ 
 ไม่รับรอง (ระบุเหตุผล)…………………………………………………. 

 
4.1 Progress/Continuing Report 

 
ล ำดับ

ที ่
หมำยเลข 
โครงกำร 

ชื่อโครงกำร  ผู้วิจัย/สังกัด  กรรมกำรผู้ทบทวน  ผลกำรพิจำรณำ 

1 
 

……./…… ช่ือโครงการวิจัย  …………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………. 

ผู้วิจัย  ........................................................................................................ สังกัด .................................................................. 
กรรมการผู้ทบทวน ...................................................................... 

•  รายงานความก้าวหน้าประจ าปี ครั้งท่ี.... ส าหรับโครงการวิจัย ครั้งท่ี ...... 
Date of initial Approval: ……………….   Exp. ………….. 
Date of Last Approval:  ……………….. Exp. ……………  

Continuing Report:  ….. เดือน 

Accrual ceiling set by NSRU-HEC ............................. 
New participants accrued since last review ............................. 
Total participants fail screening since protocol began ............................. 
Total participants withdrawn since protocol began ............................. 
Total participants dead since protocol began ............................. 
Total participants complete since protocol began ............................. 
Total participants accrued since protocol began ............................. 
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ผลการพิจารณาของ
กรรมการผู้ทบทวน 

 

ผลการพิจารณา 
และมติของคณะ

กรรมการฯ 

 

 4.3 Final Report 

 
 4.4 เร่ืองเพ่ือทรำบเร่ืองอ่ืน ๆ 

 4.4.1 เร่ืองขอถอนโครงกำรวิจัยก่อนก ำหนด 
 

  

ล ำดับ 
ที ่

หมำยเลข 
โครงกำร 

ชื่อโครงกำรวิจัย    ผู้วิจัย/สังกัด   กรรมกำรผู้ทบทวน  ผลกำรพิจำรณำ 

1 ............/........... ช่ือโครงการ ..................................................................................................................................... 

ผู้วิจัย  ……………………………………………… สังกัด …………………………………………… 
กรรมการผู้ทบทวน ............................................................. 

• ขอปิดโครงการวจิัย จ านวนอาสาสมัคร .............. ราย ระยะเวลาศึกษา ................... ปี ...... เดือน ..... 
ผลการพิจารณาของ
กรรมการผู้ทบทวน   

……………………………………………………….. 

ผลการพิจารณา 
และมติของคณะกรรมการฯ 

…………………………………… 

ล ำดับ 

ที ่

หมำยเลข 

โครงกำร 
ชื่อโครงกำรวิจัย    ผู้วิจัย/สังกัด   กรรมกำรผู้ทบทวน  ผลกำรพิจำรณำ 

1 ………./……….. ช่ือโครงการ ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ผู้วิจัย   ……………………………………………. สังกัด ………………………………………… 

 กรรมการผู้ทบทวน ................................................. 

 •  ขอเรียนแจ้งการถอนโครงการวิจัย เนื่องจาก ...................................................................................... 

ผลการพิจารณาของ

กรรมการผู้ทบทวน 

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

ผลการพิจารณา 

และมติของคณะกรรมการฯ 

................................................................................................................... 
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วำระที่ 5  เร่ืองเพ่ือพิจำรณำ 
5.1 โครงกำรวิจัยท่ีปรับแก้ไขและส่งมำให้พิจำรณำใหม่ จ ำนวน  ....... โครงกำร 

 
ล ำดับ 

ที ่
หมำยเลข 
โครงกำร 

ชื่อโครงกำรวิจัย 
ผู้วิจัย 
สังกัด 

กรรมกำรผู้ทบทวน 

1 ...../...... ............................................................. .............................../............... 1. ................................................ 
2. ................................................ 
3. ................................................ 

ข้อเสนอแนะและ 
มติคณะกรรมการ  
จาก ครั้งท่ี ….. 

วันท่ี ……. 

•  คณะกรรมการมีมติเห็นชอบให ้ปรับปรุงแก้ไขและน าเข้าพิจารณาใหม่ โดยมีข้อแก้ไขดังต่อไปนี ้
 .............................................................................................................................................. 

ผลการพิจารณาของ
กรรมการผู้ทบทวน

หลังจากผู้วิจยั
ด าเนินการแกไ้ขแล้ว 

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

ผลการพิจารณา •  Risk/ Benefit Categories 
 การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงเพียงเล็กน้อย 
 การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงมากกว่าปกติแต่ได้แสดงถึงประโยชน์ต่ออาสาสมคัรโดยตรงในอนาคต  
 การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงมากกว่าปกติและไมไ่ด้แสดงถึงประโยชน์ต่ออาสาสมัครโดยตรงในอนาคต แต่มีความ
เป็นไปได้ที่จะน าความรูเ้กี่ยวกับเรือ่งความผิดปกตหิรือภาวะของโรคของอาสาสมัครไปใช้กับผู้ป่วยคนอื่น ๆ ได ้
 การวิจัยที่มีนัยยะหนึ่งที่สามารถพิสูจน์ได้ถึงโอกาสที่จะเข้าใจ, ป้องกัน หรือ บรรเทาปัญหาร้ายแรงที่มีผลกระทบต่อ
สุขภาพหรือสวัสดิภาพความเป็นอยู่ที่ดีของเด็ก 

•  รำยงำนควำมก้ำวหน้ำ 
 ไม่ต้องรายงานความก้าวหน้า 
 ทุก 3 เดือน 
 ทุก 6 เดือน 
 เมื่อเสร็จสิ้นโครงการหรือไม่เกิน 12 เดือน 

•  ที่ประชุมมีมติ:  
 รับรอง 
 ปรับปรุงแก้ไขเพื่อรับรอง 
 ปรับปรุงแก้ไข และน าเข้าพิจารณาใหม่ 
 ไม่รับรอง 
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5.2 Amendment จ ำนวน .....โครงกำร 
 
ล ำดับ 

ที ่

หมำยเลข 

โครงกำร 
ชื่อโครงกำรวิจัย ผู้วิจัย / สังกัด กรรมกำรผู้ทบทวน 

….. ……./…. …………………………………………………………….……… …………………/……………… ........................................ 

ผู้วิจัยขอ Amendment  -ปรับปรุง ……………………………………………………… 

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

 • Risk – ……………………….. 

• Benefit – …………………….. 

ผลการพิจารณาของ

กรรมการผู้ทบทวน 

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

ผลการพิจารณา 

และมติขอคณะ

กรรมการฯ 

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

 
5.3 Expedited review report จ ำนวน ... โครงกำร Exemption review report ... โครงกำร 

 
ล ำดับ 

ที ่
หมำยเลข 
โครงกำร 

ชื่อโครงกำรวิจัย ผู้วิจัย / สังกัด กรรมกำรผู้ทบทวน 

Exemption ............... โครงกำร 
.... ...../.... .............................................................................. ......................./................... .................................. 

ผลการพิจารณาของ
กรรมการผู้ทบทวน 

วันท่ียื่น ........................................ 
วันท่ีสรุปผลการพิจารณาและให้การรับรอง ................................................. 

•  เข้าตามเกณฑ์การพิจารณาแบบ exemption ข้อ ............เนื่องจาก.............................................................................. 

•  คณะกรรมการให้การรับรอง 

•  Risk/ Benefit Categories  
 Research involving not greater than minimal risk. (การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความเสีย่งเพียงเล็กน้อย) 
 แจ้งปิดโครงการเมื่อด าเนินการเสร็จสิ้น 

ผลการพิจารณา
และมติของคณะ

กรรมการฯ 

……………………………. 

Expedited  .........................  โครงกำร 

.... ...../.... .............................................................................. ......................./................... .................................. 
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ผลการพิจารณาของ
กรรมการผู้ทบทวน 

วันท่ียื่น ........................................ 
วันท่ีสรุปผลการพิจารณาและให้การรับรอง ................................................. 

•  เข้าตามเกณฑ์การพิจารณาแบบ expedited ข้อ …… เนื่องจาก………………………………………………………………………….. 

•  คณะกรรมการให้การรับรอง 

•  Risk/ Benefit Categories  
 Research involving not greater than minimal risk. (การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความเสีย่งเพียงเล็กน้อย) 
 รายงานความก้าวหน้าไม่เกิน 12 เดือน หรือเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ  
 แจ้งปิดโครงการเมื่อด าเนินการเสร็จสิ้น 

ผลการพิจารณา
และมติของคณะ

กรรมการฯ 

 

 
5.4 รำยงำนที่ไม่เป็นไปตำมโครงกำรวิจัย (Protocol Non-Compliance) จ ำนวน .. โครงกำร 
 

ล ำดับ 
ที ่

หมำยเลข 
โครงกำร 

ชื่อโครงกำรวิจัย    ผู้วิจัย / สังกัด  กรรมกำรผู้ทบทวน  ผลกำรพิจำรณำ 

1 ……………/…………….. 

1.  
ช่ือโครงการวิจัย ............................................................................................................................................... 

 ผู้ท าวิจัย  .................................................. สังกัด ..................................... 

 กรรมการผู้ทบทวน  ................................. 
 •  ขอรายงาน Protocol Deviation/Violation ที่เกิดขึ้น ............................................................... 
 Outcome :   ................................................................................................................................. 
 Actions taken :  ................................................................................................................................. 
ผลการพิจารณาของกรรมการ 

ผู้ทบทวน 
 

ผลการพิจารณา 
และมติของคณะกรรมการฯ 

 

 
5.5 ต่อใบอนุมัติโครงกำรวิจัย  จ ำนวน .. โครงกำร 
 

ล ำดับ
ที ่

หมำยเลข 
โครงกำร 

ชื่อโครงกำร  ผู้วิจัย / สังกัด  กรรมกำรผู้ทบทวน  ผลกำรพิจำรณำ 

1 ......../...... ช่ือโครงการวิจัย  ........................................................................................................................................................................... 

ผู้วิจัย  ......................................................... สังกัด ............................................ 
กรรมการผู้ทบทวน .................................... 

•  ขอต่ออายุโครงการวิจัย ครั้งท่ี ................ 
Date of initial Approval: ..................   Exp. ............... 
Date of Last Approval: ……....……….. ..Exp. ……………  

Continuing Report :  ….. เดือน 
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Accrual ceiling set by NSRU-HEC  
New participants accrued since last review  
Total participants fail screening since protocol began  
Total participants withdrawn since protocol began  
Total participants dead since protocol began  
Total participants complete since protocol began  
Total participants accrued since protocol began  

ผลการพิจารณาของ
กรรมการผู้ทบทวน 

 

ผลการพิจารณา 
และมติของคณะ

กรรมการฯ 

•  รับรองต่อเนื่อง  ตั้งแต่วันท่ี .............................................. 

 
5.6 รำยงำนควำมปลอดภัย  จ ำนวน .. โครงกำร 
 

ล ำดับ 
ที ่

หมำยเลข 
โครงกำร 

ชื่อโครงกำรวิจัย ผู้วิจัย / สังกัด กรรมกำรผู้ทบทวน 

.... ......./....... .......................................................... ................./................. ....................................... 
ผลการพิจารณาของ
กรรมการผู้ทบทวน 

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

ผลการพิจารณาและมติ
ของคณะอนุกรรมการฯ 
ครั้งท่ี ….. วันท่ี ……… 

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

ผลการพิจารณา 
และมติของคณะ
กรรมการฯ 

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

 
5.7 พิจำรณำโครงกำรวิจัย จ ำนวน .. โครงกำร 
 

ล ำดับ 
ที ่

หมำยเลข 
โครงกำร 

ชื่อโครงกำรวิจัย ผู้วิจัย / สังกัด กรรมกำรผู้ทบทวน 

     

ข้อแก้ไขปรับปรุง 
และข้อเสนอแนะ 

โดยกรรมการ 

 

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

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

1. Technical Issues 
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1.1 ……………………………………………….. 

2. Ethical Issues  

2.1  ……………………………………………….. 

3. ICF และ PIS Issues 

3.1   …………………………………………….. 

 

1. แง่มุมทางวิทยาศาสตร์การออกแบบและด าเนินการการศึกษาวิจัย 

1.1 ....................................................................................................................................................................... 

2. การคัดเลือกอาสาสมัครวิจัย 

2.1  ................................................................................................................................................................. 

3. การดูแลคุ้มครองอาสาสมัคร 

3.1  ............................................................................................................................................................ 

4. การรักษาความลับของอาสาสมัคร 

4.1  ........................................................................................................................................................... 

5. กระบวนการขอความยินยอม 

5.1 ............................................................................................................................................................. 

5.2 PIS  

o ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5.3 ICF  

o ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

6. ข้อพิจารณาในเรื่องชุมชน 

6.1 ............................................................................................................................................................ 

7. อื่นๆ 

7.1  ................................................................................................................................................................ 

ผลการพิจารณา •  Risk/ Benefit Categories 
 การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงเพียงเล็กน้อย 
 การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงมากกว่าปกติแต่ได้แสดงถึงประโยชน์ต่ออาสาสมคัรโดยตรงในอนาคต  
 การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงมากกว่าปกติและไมไ่ด้แสดงถึงประโยชน์ต่ออาสาสมัครโดยตรงในอนาคต แต่มีความ
เป็นไปได้ที่จะน าความรูเ้กี่ยวกับเรือ่งความผิดปกตหิรือภาวะของโรคของอาสาสมัครไปใช้กับผู้ป่วยคนอื่น ๆ ได ้
 การวิจัยที่มีนัยยะหนึ่งที่สามารถพิสูจน์ได้ถึงโอกาสที่จะเข้าใจ , ป้องกัน หรือ บรรเทาปัญหาร้ายแรงที่มีผลกระทบต่อ
สุขภาพหรือสวัสดิภาพความเป็นอยู่ที่ดีของเด็ก 

•  รำยงำนควำมก้ำวหน้ำ 
 ไม่ต้องรายงานความก้าวหน้า 
 ทุก 3 เดือน 
 ทุก 6 เดือน 
 เมื่อเสร็จสิ้นโครงการหรือไม่เกิน 12 เดือน 
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•  ที่ประชุมมีมติ:  
 รับรอง 
 ปรับปรุงแก้ไขเพื่อรับรอง 
 ปรับปรุงแก้ไข และน าเข้าพิจารณาใหม ่
 ไม่รับรอง 
 
5.8 เร่ืองท่ีเกี่ยวข้องกับ NU-NREC 
5.9 เร่ืองอ่ืน ๆ 

 
 
 

ปิดประชุมเวลา ...............น. 
            .................................  ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 

                                                                                                           ..................................   ผู้พิมพ์รายงานการประชมุ 
 

 
รายงานการประชุมได้รับการรับรองโดยคณะกรรมการฯ  ในการประชุมครั้งท่ี ............ วันที่................................... 
รับรองรายงานการประชุม วาระการประชุมที่ 1 4 5 โดย.......................................................................................... ในวันที่..................................... 
(ต าแหน่ง........................................................................................) ประชุมได้รับการรับรองโดยคณะกรรมการฯ ในการประชุม 
  



 

คณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค ์

NSRU-HEC 17/2.0 

กำรเตรียมแผนกำรประชุมและรำยงำนกำรประชุม 
Agenda Preparation, Meeting Procedures and 

Minutes 

เริ่มใช้ XX ส.ค. 2564 

หน้ำ 269 จำก 314 หน้ำ 

 

-269- 

 
 
 
 
 
 

Blank Page 
 
 
 
 
 

 



 

คณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค ์

NSRU-HEC 18/2.0 

กำรประชุมฉุกเฉิน 
Emergency Meeting 

เริ่มใช้ XX ส.ค. 2564 

หน้ำ 270 จำก 314 หน้ำ 
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บทที่ 18 

กำรประชุมฉุกเฉิน 
(Emergency Meeting) 

 
 

ใบสรุปกำรสร้ำงวิธีด ำเนินกำรมำตรฐำน 

ฉบับท่ี (Version) 2.0 
พ.ศ. 2564 

หมำยเลขเอกสำร NSRU-HEC 18 

วันที่ประกำศใช้       สิงหำคม พ.ศ. 2564 

ผู้เสนอ  
 
 

             (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อรสำ  เตติวัฒน์) 
ต ำแหน่ง     ประธำนคณะอนุกรรมกำรจัดท ำวิธีด ำเนินกำรมำตรฐำน 
วันที่เสนอ                             สิงหำคม 2564 

ผู้อนุมัติ  
 
 

            (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ไชยรัตน์  ปรำณี) 

ต ำแหน่ง            อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
วันที่อนุมัติ                             สิงหำคม 2564 

  



 

คณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค ์

NSRU-HEC 18/2.0 

กำรประชุมฉุกเฉิน 
Emergency Meeting 

เริ่มใช้ XX ส.ค. 2564 

หน้ำ 271 จำก 314 หน้ำ 
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สำรบัญ 

ล ำดับเรื่อง หน้ำ 

18.1 วัตถุประสงค์ 272 

18.2 ขอบเขต 272 

18.3 ความรับผิดชอบ 272 

18.4 แผนภูมิข้ันตอน การด าเนินการ และผู้รับผิดชอบ 272 

18.5 หลักการปฏิบัติ 272 

 18.5.1 ก่อนการประชุมคณะกรรมการฯ 273 

 18.5.2 ระหว่างการประชุมคณะกรรมการฯ 273 

 18.5.3 ภายหลังการประชุมคณะกรรมการฯ 273 

18.6 ค านิยาม 273 

18.7 ภาคผนวก 273 

18.8 เอกสารอ้างอิง 272 
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Emergency Meeting 

เริ่มใช้ XX ส.ค. 2564 

หน้ำ 272 จำก 314 หน้ำ 
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18.1 วัตถุประสงค์ 
18.1.1 เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการประชุมกรณีฉุกเฉิน/พิเศษ 
18.1.2 เพ่ือเป็นแนวทางในการทบทวน พิจารณา และลงมติ ในเรื่องต่าง ๆ ของการประชุมกรณีฉุกเฉิน/

พิเศษ 
 
18.2 ขอบเขต 

วิธีด าเนินการมาตรฐานครอบคลุมการประชุมกรณีฉุกเฉิน/พิเศษ ส าหรับเรื่องต่าง  ๆ ที่ต้องการการพิจารณา
โดยคณะกรรมการฯ นอกเหนือจากการประชุมตามก าหนดปกติ 

 
18.3 ควำมรับผิดชอบ 

ประธานคณะกรรมการฯ เป็นผู้เรียกประชุมกรณีฉุกเฉิน/พิเศษ 
 
18.4 แผนภูมิขั้นตอน กำรด ำเนินกำร และผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตอน กำรด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

1 เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรง และไม่
คาดคิดมาก่อน (Unexpected) หรือการตายเกิด
ขึ้นกับอาสาสมัคร หรือเหตุจ าเป็นอื่น 
 

ประธานคณะกรรมการฯ เรียก
ประชุมเป็นกรณีฉุกเฉิน/ พิเศษ 

2 ระหว่างการประชุมคณะกรรมการฯ 
 

ประธานคณะกรรมการฯ 
และคณะกรรมการฯ 

3 ภายหลังการประชุมคณะกรรมการฯ 
บันทึกและจัดเก็บเอกสาร 

เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ 

 
18.5 หลักกำรปฏิบัติ 

18.5.1 ก่อนการประชุมคณะกรรมการฯ 

1) การประชุมกรณีฉุกเฉิน/พิเศษ จะกระท าในกรณีใดกรณีหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ ดังต่อไปนี้ 
(1) มีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรง และไม่คาดคิดมาก่อน (Unexpected) หรือ การตายเกิด

ขึ้นกับอาสาสมัครที่เข้าร่วมในโครงการวิจัย 



 

คณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค ์
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-273- 

(2) เรื่องที่ต้องการการพิจารณาเร่งด่วน เนื่องจากมีผลกระทบต่อชุมชนหรือเศรษฐกิจหรือความ
มั่นคงของชาติ 

(3) เรื่องอ่ืน ๆ ที่ประธานคณะกรรมการฯ เห็นควรให้มีการประชุมกรณีฉุกเฉิน/พิเศษ 
2) เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ แจ้งให้กรรมการฯ ทราบถึงการเรียกประชุมกรณีฉุกเฉิน/พิเศษและจั ดส่ง

ส าเนาเอกสารที่จะน าเข้าพิจารณาให้กรรมการฯ ที่จะเข้าร่วมประชุม 

18.5.2 ระหว่างการประชุมคณะกรรมการฯ 

1) การประชุมกรณีฉุกเฉิน/พิเศษ ต้องประกอบด้วยองค์ประชุมเช่นเดียวกับการประชุมคณะกรรมการฯ 
ตามก าหนดปกติ 

2) การประชุมกรณีฉุกเฉิน/พิเศษ ต้องปฏิบัติตามวิธีด าเนินการมาตรฐานในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ จะต้องบันทึกรายงานการประชุม 

 

18.5.3 ภายหลังการประชุมคณะกรรมการฯ 

หลังการประชุมกรณีฉุกเฉิน/พิเศษ เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ ต้องจัดเก็บเอกสาร และปฏิบัติตาม
วิธีด าเนินการมาตรฐานในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

18.6 ค ำนิยำม 
การประชุมกรณีฉุกเฉิน/พิเศษ  การประชุมคณะกรรมการฯ นอกเหนือจากการประชุมตามก าหนด 
(Emergency meeting)  ปกติ ขั้นตอนและหลักการปฏิบัติจะเป็นไปตามแนวทางที่วางไว้ใน 
     วิธีด าเนินการมาตรฐาน 

 

18.7 ภำคผนวก  - 
 

18.8 เอกสำรอ้ำงอิง 
18.8.1 International Conference on Harmonization, Good Clinical Practice Guideline (ICH GCP 

2016) และ ICH GCP 1996 ฉบับภาษาไทย (ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2552) แปลโดย กองควบคุมยาส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 

18.8.2 แนวทางจริยธรรมการท าวิจัยในคนและที่เก่ียวข้องกับคน ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 
2562 

18.8.3 วิธีด าเนินการมาตรฐาน คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่ายภูมิภาค มหาวิทยาลัย
นเรศวร ฉบับที ่2.0 (พ.ศ. 2561) และฉบับที ่3.0 (พ.ศ. 2563)  
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กำรติดต่อสื่อสำร 
(Communication Records) 
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ฉบับท่ี (Version) 2.0 
พ.ศ. 2564 
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19.1 วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับคณะกรรมการฯ และ เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ ในการติดต่อสื่อสารกับผู้วิจัย ผู้ให้ทุนวิจัย 
อาสาสมัครที่เข้าร่วมในโครงการวิจัย 

 
19.2 ขอบเขต 

วิธีด าเนินการมาตรฐานครอบคลุมการติดต่อสื่อสารทุกประเภทกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยทุก
ภาคส่วน 

 
19.3 ควำมรับผิดชอบ 

เมื่อมีการติดต่อสื่อสารที่มีการบันทึกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยทุกภาคส่วน การด าเนินงานของ
คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ส านักงานฯ ใช้บันทึก จดหมาย โทรสาร เป็นลายลักษณ์อักษร แต่ในกรณี
เร่งด่วน อาจใช้โทรศัพท์ หรือ โทรสาร หรือ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ก่อนตามด้วยเอกสารที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร 

 
 19.4 แผนภูมิขั้นตอน กำรด ำเนินกำร และผู้รับผิดชอบ 
 

ขั้นตอน กำรด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

1 การติดต่อสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย และ
ความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัคร ทั้งท่ีเป็นและไม่เป็น
ลายลักษณ์อักษร 
 

คณะกรรมการฯ และ เจ้าหน้าที่
ส านักงานฯ 

2 ข้อความในจดหมาย/หนังสือ 
 

คณะกรรมการฯ และ เจ้าหน้าที่
ส านักงานฯ 

3 การแจกจ่ายจดหมาย/หนังสือถึงผู้ที่เก่ียวข้อง เจ้าหน้าทีส่ านักงานฯ 
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19.5 หลักกำรปฏิบัติ 
19.5.1 วิธีการติดต่อสื่อสาร 

1) วิธีการติดต่อสื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษร อาจท าได้หลายวิธี ได้แก่ การเขียนด้วยลายมือ การพิมพ์ 
หรือ การพิมพ์เก็บไว้ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

2) ในกรณีเร่งด่วนที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัคร จะติดต่อโดย
โทรศัพท์ หรือ โทรสาร หรือ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และควรบันทึกประเด็นส าคัญ 

19.5.2 ข้อความในจดหมาย/หนังสือ 
เอกสารที่ใช้ติดต่อสื่อสารควรประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ 
1) วันที่ติดต่อสื่อสาร 
2) ข้อมูลเกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย ได้แก่ รหัสโครงการวิจัย ผู้วิจัย ผู้ให้ทุนวิจัย เป็นต้น 
3) ชื่อผู้ที่ติดต่อด้วย พร้อมทั้งที่อยู่ เบอร์โทรศัพท ์หรือ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 
4) สรุปข้อมูลที่ต้องการติดต่อสื่อสาร 
5) แผนการติดตามผล (ถ้ามี) 
6) ลงนามประธานคณะกรรมการฯ และ เลขานุการฯ หรือ ผู้ช่วยเลขานุการฯ 

19.5.3 การแจกจ่ายจดหมาย/ หนังสือ 

เมื่อเตรียมเอกสาร/ หนังสือ ติดต่อสื่อสารแล้ว ท าส าเนาเอกสารเพื่อแจกจ่าย หรือ เก็บไว้ ดังนี้ 
1) เก็บไว้กับแฟ้มโครงการวิจัยนั้น ๆ 
2) แจกจ่ายให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

19.6 ค ำนิยำม          –  
19.7 ภำคผนวก 

19.7.1 AF 01-19    แบบฟอร์มบันทึกการติดต่อระหว่างส านักงานฯ/กรรมการฯ กับผู้วิจัยโดยทางโทรศัพท์ 
19.8 เอกสำรอ้ำงอิง 

19.8.1 International Conference on Harmonization, Good Clinical Practice Guideline (ICH GCP 
2016) และ ICH GCP 1996 ฉบับภาษาไทย (ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2552) แปลโดย กองควบคุมยาส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 

19.8.2 แนวทางจริยธรรมการท าวิจัยในคนและที่เก่ียวข้องกับคน ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 
2562 

19.8.3 วิธีด าเนินการมาตรฐาน คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่ายภูมิภาค มหาวิทยาลัย
นเรศวร ฉบับที ่2.0 (พ.ศ. 2561) และฉบับที ่3.0 (พ.ศ. 2563)  
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AF 01-19 /2.0 
 
 
 

แบบฟอร์มบันทึกกำรติดต่อระหว่ำงส ำนักงำนฯ/กรรมกำรฯ กับผู้วิจัย โดยผ่ำนทำงโทรศัพท์ 
 
วันที่ (รับหรือติดต่อ)  ………………………………………………………………………………………..............………..………………………………. 

           รับโทรศัพท์  โทรศัพท์ติดต่อ ………………………...……………..........……………… 

           ติดต่อด้วยตนเอง 

ชื่อผู้ติดต่อ   …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

สถำนะผู้ติดต่อ    ผู้วิจัย   ทีมงำนผู้วิจัย   อำสำสมัคร   ผู้ให้ทุน 

วัตถุประสงค์ของกำรติดต่อ ……………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 

 

ประเด็นที่ติดต่อ (แบ่งข้อประเด็นให้ชัดเจน พร้อมสรุปผลแต่ละประเด็น) 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ลงช่ือผู้ติดต่อ (NSRU-HEC) ......................................................... 

     (........................................................) 
ต ำแหน่ง   .......................................................... 
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บทที่ 20 

กำรบริหำรจัดกำรเอกสำรโครงกำรวิจัยท่ีก ำลังด ำเนินกำร และกำรส ำรองข้อมูล 
(Maintenance of Active Study Files and Data Back-up) 

 
 

ใบสรุปกำรสร้ำงวิธีด ำเนินกำรมำตรฐำน 

ฉบับท่ี (Version) 2.0 
พ.ศ. 2564 

หมำยเลขเอกสำร NSRU-HEC 20 
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20.1 วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเป็นแนวทางในการเตรียม รวบรวม และเก็บรักษาเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยที่
ได้รับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการฯ และโครงการวิจัยก าลังด าเนินการอยู่ ทั้งนี้  เพ่ือความ
สะดวกในการค้นหา และคงไว้ซึ่งการรักษาความลับของข้อมูล 

20.2 ขอบเขต 
วิธีด าเนินการมาตรฐานครอบคลุมโครงการวิจัยและเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องทุกโครงการที่ได้รับการ
พิจารณารับรองจากคณะกรรมการฯ 

20.3 ควำมรับผิดชอบ 
เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ มีหน้าที่บริหารจัดการ คือ เตรียม รวบรวม และเก็บรักษาเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยว 
ข้องกับโครงการวิจัย ตามระยะเวลาที่ก าหนด ทั้งนี้  เพ่ือความสะดวกในการค้นหา และคงไว้ซึ่งการรักษา
ความลับของข้อมูล 

20.4 แผนภูมิขั้นตอน กำรด ำเนินกำร และผู้รับผิดชอบ 
ขั้นตอน กำรด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

1 การรวบรวมเอกสารและข้อมูลที่เก่ียวข้องกับโครงการวิจัย เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ 

2 การบริหารจัดการแฟ้มเอกสารและข้อมูลโครงการวิจัย เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ 

20.5 หลักกำรปฏิบัติ 
20.5.1 การรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย 

1) เก็บเอกสารที่เก่ียวข้องกับโครงการวิจัย 
2) จัดหมวดหมู่ของเอกสารตามสารบัญเอกสาร (AF 01-20) 
3) ท าสันแฟ้มระบุ 

(1) หมายเลขโครงการ 
(2) วิธีพิจารณา : Exemption review, Expedited review และ Full Board review 
(3) วันที่ปิดโครงการ 
(4) วันที่ครบก าหนดท าลาย 

20.5.2 การบริหารจัดการแฟ้มเอกสารโครงการวิจัย 
1) เก็บแฟ้มเอกสารโครงการวิจัยในห้องที่ปลอดภัย และจ ากัดผู้เข้าถึง 
2) เก็บเอกสารไว้อย่างน้อย 3 ปี ภายหลังจากการวิจัยเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว 
3) แนวทางในการบริหารจัดการโครงการวิจัย ให้เป็นไปตาม Flow chart ดังต่อไปนี้ 
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20.5.3 การบริหารจัดการข้อมูลโครงการวิจัย 

1) ให้ด าเนินการจัดการฐานข้อมูลโครงการวิจัย (Database management) ตาม Flow chart นี ้
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ ส ารองข้อมูลในคอมพิวเตอร์ประจ าเดือนใส่ใน portable external hard disk  
โดยจัดเก็บไว้ในลิ้นชักประจ าตัวที่มีกุญแจ และส ารองข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูล cloud database 

*File: ทุกไฟล์ที่เกิดขึ้น และข้อมูลของโครงการวิจัยที่ Update ล่าสดุจนถึงในเดือนนั้น 

สัปดาห์สุดท้ายของเดือน เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ จัดส่ง portable external hard disk แต่ละเดือน 
ให้เลขานุการฯ เพ่ือรวบรวม 

- ให้เลขานุการฯ ส ารองข้อมูลประจ าเดือนจากคอมพิวเตอร์ที่ส่งมาใส่ใน portable external hard disk 
- ใช้รหัส Folder ย่อย จากแต่ละ Computer: BackupCom#X_MM/YYYY เช่น BackupCom#1_01/64 
- ใช้รหัส Folder ใหญ่: Backup_NSRU-HEC_YYYY เช่น Backup_NSRU-HEC_2564 

**File: รวมถึง วาระการประชุมและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (electronic file) ที่จัดส่งให้คณะกรรมการฯ ประกอบการ
ประชุมประจ าเดือนนั้น ๆ ให้เจ้าหน้าท่ีส านักงาน จัดเก็บใส่ใน portable external hard disk ประจ าเดือนไว้ในลิ้นชักประจ าตัว
ที่มีกุญแจ และคืน portable external hard disk ให้กับเจ้าหน้าท่ีส านักงานฯ 

เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ ด าเนินการส ารองข้อมูลประจ าเดือนใส่ portable external hard disk และจัดเก็บ 
portable external hard disk นั้นไว้ที่ประธานกรรมการฯ เป็นผู้จัดเก็บ ในสถานที่ที่มีกุญแจล๊อกแน่นหนา โดย
มีผู้ถือกุญแจ 3 คน คือ (1) ประธานคณะกรรมการฯ และ (2) เลขานุการฯ หรือ กรรมการฯ ที่ได้รับมอบหมาย 

และ (3) เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ 

คอมพิวเตอร์ 1 คอมพิวเตอร์ 2 คอมพิวเตอร์ 3 คอมพิวเตอร์ 4 
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2) การส ารองข้อมูล (Data back-up) 
(1) เจ้าหน้าที่ส านักงาน ส ารองข้อมูลในคอมพิวเตอร์ประจ าเดือนใส่ในฮาร์ดดิสก์แบบพกพา 

(portable external hard disk) โดยจัดเก็บไว้ในลิ้นชักประจ าตัวที่มีกุญแจ 
(2) เจ้าหน้าที่ส านักงาน ส ารองข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Cloud database) 
(3) ระบบควบคุมการเข้าถึงข้อมูลในฮาร์ดดิสก์แบบพกพาและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต้องเป็น

ความลับและจ ากัดการเข้าถึงข้อมูล โดยผู้ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้มี 3 คน คือ (1) ประธานคณะกรรมการฯ 
และ (2) เลขานุการฯ หรือ กรรมการฯ ที่ได้รับมอบหมาย และ (3) เจ้าหน้าที่ส านักงาน 
 
20.6  ค ำนิยำม 

20.6.1 โครงการวิจัยที่ก าลังด าเนินการ   โครงการวิจัยที่ก าลังด าเนินการคัดเลือก หรือ ติดตาม
อาสาสมัคร (Active file) ตามที่ระบุในโครงการวิจัยที่
ได้รับการพิจารณาอนุมัติ 

 
20.7 ภำคผนวก 

20.7.1  AF 01-20  สารบัญเอกสารส าหรับการขอรับพิจารณาครั้งแรก 
20.7.2  AF 02-20  สารบัญเอกสารส าหรับการขอรับพิจารณาใหม่ 
 

 
20.8 เอกสำรอ้ำงอิง 

20.8.1 International Conference on Harmonization, Good Clinical Practice Guideline (ICH 
GCP 2016) และ ICH GCP 1996 ฉบับภาษาไทย (ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2552) แปลโดย กองควบคุมยา
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 

20.8.2 แนวทางจริยธรรมการท าวิจัยในคนและที่เกี่ยวข้องกับคน ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
พ.ศ. 2562 

20.8.3 วิธีด าเนินการมาตรฐาน คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่ายภูมิภาค 
มหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับที่ 2.0 (พ.ศ. 2561) และฉบับที่ 3.0 (พ.ศ. 2563)
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สารบัญเอกสารส าหรับการขอรับพิจารณาคร้ังแรก คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 

Contents of Documents for Initial Submission, Nakhon Sawan Rajabhat University – Human Ethics Committee 

Section 
หมำยเลข
แบบฟอร์ม 

รำยกำร YES NO NA 

Section 1: การยื่นขอรับพิจารณาครั้งแรก (Initial Submission) 
1 AF 05-07 แบบตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารในการยื่นขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Checklist)    
2 AF 06-07 บันทึกข้อความขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์    
3 AF 07-07 แบบยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรม (Submission Form for Ethical Review)    
4 AF 08-07 แบบประเมินโครงการวิจัยด้วยตนเอง (Self Assessment Form)    
5 AF 09-07 การขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest and Funding Form)    
6 AF 10-07 ข้อมูลค าอธิบายส าหรับอาสาสมัครของโครงการวิจัย (Information sheet)    
7 AF 11-07 หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย (Informed Consent Form) 

(ส าหรับอาสาสมัครอายุ 7-12 ปี, 13-19 ปี และ 20 ปีขึ้นไป) 
   

8 AF 12-07 หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย (Informed Consent Form) 
(ส าหรับผู้แทนโดยชอบธรรม-ผู้ปกครอง) 

   

9 AF 13-07 สรุปโครงการวิจัย (Protocol synopsis)    
10  โครงการวิจัยฉบับเต็ม (Full Protocol)    
11  ประวัติผู้วิจัยหลักและผู้ร่วมวิจัย (Principal investigator and Co-investigator’s CV)    
12  หลักฐานการผ่านการฝึกอบรมผู้วิจัยหลักและผู้ร่วมวิจัย 

เช่น Human subject protection, GCP training certificate (clinical trial only) 
   

13  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย วิจัย (Questionnaire/Scale/Interview Form/Case report form)    
14  งบประมาณท่ีได้รับ โดยย่อ (Budget)    
15  เอกสารการสอบผ่านเค้าโครง/โครงร่างการวิจัย (ส าหรับนักศึกษา) 

(Approval document from thesis committee/advisor) 
   

16  ใบผ่านการอบรมมาตรฐานการปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย 
(Human Subject Protection Course) 

   

17  ใบผ่านการอบรมการวิจัยทางคลินิกท่ีดี (GCP training certificate (clinical trial only))    
18  เอกสารรับรองจากคณะกรรมการวิจัยในมนุษย์ จากสถาบันอื่น 

(Approval result report from other IRB) 
   

19  ไฟล์เอกสารท้ังหมด Word/PDF (Electronic files of all above and related documents)    
20 AF 04-07 แบบตรวจสอบโครงการวิจัย และมอบหมายผู้พิจารณาโครงการวิจัย ครั้งท่ี 1    
21  บันทึกข้อความ ขอความอนุเคราะห์พิจารณาโครงการ    

ผลกำรพิจำรณำของผู้ทบทวนคนที่ 1 (Assessment result from 1st Reviewer) 
22 AF 02-08 แบบประเมินโครงการวิจัย (Reviewer Assessment Form)    
23 AF 03-08 แบบรายงานผลการพิจารณาโครงการวิจัยแบบยกเว้น (Exemption Review Report)    
24 AF 04-08 แบบรายงานผลการพิจารณาโครงการวิจัยแบบเร่งรัด (Expedited Review Report)    
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Section 
หมำยเลข
แบบฟอร์ม 

รำยกำร YES NO NA 

Section 1: การยื่นขอรับพิจารณาครั้งแรก (Initial Submission) (ต่อ) 
ผลกำรพิจำรณำของผู้ทบทวนคนที่ 2 (Assessment result from 2nd Reviewer) 

25 AF 02-08 แบบประเมินโครงการวิจัย (Reviewer Assessment Form)    
26 AF 03-08 แบบรายงานผลการพิจารณาโครงการวิจัยแบบยกเว้น (Exemption Review Report)    
27 AF 04-08 แบบรายงานผลการพิจารณาโครงการวิจัยแบบเร่งรัด (Expedited Review Report)    

ผลกำรพิจำรณำของผู้ทบทวนคนที่ 3 (Assessment result from 3rd Reviewer) 
28 AF 02-08 แบบประเมินโครงการวิจัย (Reviewer Assessment Form)    
29 AF 03-08 แบบรายงานผลการพิจารณาโครงการวิจัยแบบยกเว้น (Exemption Review Report)    
30 AF 04-08 แบบรายงานผลการพิจารณาโครงการวิจัยแบบเร่งรัด (Expedited Review Report)    

Section 2: ชี้แจงแก้ไขเพิ่มเติมตำมมติ    
 2.1 ชี้แจงแก้ไขเพิ่มเติมตำมมติ ครั้งที่ 1    

31  บันทึกข้อความ ขอชี้แจง แก้ไข โครงการวิจัยตามมติของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์    
32  แบบฟอร์มสรุปการชี้แจง แก้ไข เพิ่มเติมตามมติ    
33  ไฟล์เอกสารท้ังหมด Word/PDF (Electronic files of all above and related documents)    
34  ผลการประเมินด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์    
35 AF 04-07 แบบตรวจสอบโครงการวิจัย และมอบหมายผู้พิจารณาโครงการวิจัย ครั้งท่ี 2    
36 AF 03-08 แบบรายงานผลการพิจารณาโครงการวิจัยแบบยกเว้น (Exemption Review Report)    
37 AF 04-08 แบบรายงานผลการพิจารณาโครงการวิจัยแบบเร่งรัด (Expedited Review Report)    
 2.2 ชี้แจงแก้ไขเพิ่มเติมตำมมติ ครั้งที่ 2    

38  บันทึกข้อความ ขอชี้แจง แก้ไข โครงการวิจัยตามมติของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์    
39  แบบฟอร์มสรุปการชี้แจง แก้ไข เพิ่มเติมตามมติ    
40  ไฟล์เอกสารท้ังหมด Word/PDF (Electronic files of all above and related documents)    
41  ผลการประเมินด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์    
42 AF 04-07 แบบตรวจสอบโครงการวิจัย และมอบหมายผู้พิจารณาโครงการวิจัย ครั้งท่ี 3    
43 AF 03-08 แบบรายงานผลการพิจารณาโครงการวิจัยแบบยกเว้น (Exemption Review Report)    
44 AF 04-08 แบบรายงานผลการพิจารณาโครงการวิจัยแบบเร่งรัด (Expedited Review Report)    
 2.3 ชี้แจงแก้ไขเพิ่มเติมตำมมติ ครั้งที่ 3    

45  บันทึกข้อความ ขอชี้แจง แก้ไข โครงการวิจัยตามมติของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์    
46  แบบฟอร์มสรุปการชี้แจง แก้ไข เพิ่มเติมตามมติ    
47  ไฟล์เอกสารท้ังหมด Word/PDF (Electronic files of all above and related documents)    
48  ผลการประเมินด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์    
49 AF 04-07 แบบตรวจสอบโครงการวิจัย และมอบหมายผู้พิจารณาโครงการวิจัย ครั้งท่ี 4    
50 AF 03-08 แบบรายงานผลการพิจารณาโครงการวิจัยแบบยกเว้น (Exemption Review Report)    
51 AF 04-08 แบบรายงานผลการพิจารณาโครงการวิจัยแบบเร่งรัด (Expedited Review Report)    
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สารบัญเอกสารส าหรับการขอรับพิจารณาใหม ่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยรำชภัฏนครสวรรค ์

Contents of Documents for Resubmission, Nakhon Sawan Rajabhat University – Human Ethics Committee 

Section 
หมำยเลข
แบบฟอร์ม 

รำยกำร YES NO NA 

Section 1: แก้ไขแล้วยื่นขอรับพิจารณาครั้งแรก (Resubmission) 
1 AF 05-07 แบบตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารในการยื่นขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Checklist)    
3 AF 07-07 แบบยื่นขอรับการพิจารณาใหม ่(Resubmission Form for Ethical Review)    
4 AF 08-07 แบบประเมินโครงการวิจัยด้วยตนเอง (Self Assessment Form)    
5 AF 09-07 การขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest and Funding Form)    
6 AF 10-07 ข้อมูลค าอธิบายส าหรับอาสาสมัครของโครงการวิจัย (Information sheet)    
7 AF 11-07 หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย (Informed Consent Form) 

(ส าหรับอาสาสมัครอายุ 7-12 ปี, 13-19 ปี และ 20 ปีขึ้นไป) 
   

8 AF 12-07 หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย (Informed Consent Form) 
(ส าหรับผู้แทนโดยชอบธรรม-ผู้ปกครอง) 

   

9 AF 13-07 สรุปโครงการวิจัย (Protocol synopsis)    
10  โครงการวิจัยฉบับเต็ม (Full Protocol)    
11  ประวัติผู้วิจัยหลักและผู้ร่วมวิจัย (Principal investigator and Co-investigator’s CV)    
12  หลักฐานการผ่านการฝึกอบรมผู้วิจัยหลักและผู้ร่วมวิจัย 

เช่น Human subject protection, GCP training certificate (clinical trial only) 
   

13  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย วิจัย (Questionnaire/Scale/Interview Form/Case report form)    
14  งบประมาณท่ีได้รับ โดยย่อ (Budget)    
15  เอกสารการสอบผ่านเค้าโครง/โครงร่างการวิจัย (ส าหรับนักศึกษา) 

(Approval document from thesis committee/advisor) 
   

16  ใบผ่านการอบรมมาตรฐานการปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย 
(Human Subject Protection Course) 

   

17  ใบผ่านการอบรมการวิจัยทางคลินิกท่ีดี (GCP training certificate (clinical trial only))    
18  เอกสารรับรองจากคณะกรรมการวิจัยในมนุษย์ จากสถาบันอื่น 

(Approval result report from other IRB) 
   

19  ไฟล์เอกสารท้ังหมด Word/PDF (Electronic files of all above and related documents)    
20 AF 04-07 แบบตรวจสอบโครงการวิจัย และมอบหมายผู้พิจารณาโครงการวิจัย ครั้งท่ี 1    
21  บันทึกข้อความ ขอความอนุเคราะห์พิจารณาโครงการ    

ผลกำรพิจำรณำของผู้ทบทวนคนที่ 1 (Assessment result from 1st Reviewer) 
22 AF 02-08 แบบประเมินโครงการวิจัย (Reviewer Assessment Form)    
23 AF 03-08 แบบรายงานผลการพิจารณาโครงการวิจัยแบบยกเว้น (Exemption Review Report)    
24 AF 04-08 แบบรายงานผลการพิจารณาโครงการวิจัยแบบเร่งรัด (Expedited Review Report)    
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Section 
หมำยเลข
แบบฟอร์ม 

รำยกำร YES NO NA 

Section 1: การยื่นขอรับพิจารณาครั้งแรก (Initial Submission) (ต่อ) 
ผลกำรพิจำรณำของผู้ทบทวนคนที่ 2 (Assessment result from 2nd Reviewer) 

25 AF 02-08 แบบประเมินโครงการวิจัย (Reviewer Assessment Form)    
26 AF 03-08 แบบรายงานผลการพิจารณาโครงการวิจัยแบบยกเว้น (Exemption Review Report)    
27 AF 04-08 แบบรายงานผลการพิจารณาโครงการวิจัยแบบเร่งรัด (Expedited Review Report)    

ผลกำรพิจำรณำของผู้ทบทวนคนที่ 3 (Assessment result from 3rd Reviewer) 
28 AF 02-08 แบบประเมินโครงการวิจัย (Reviewer Assessment Form)    
29 AF 03-08 แบบรายงานผลการพิจารณาโครงการวิจัยแบบยกเว้น (Exemption Review Report)    
30 AF 04-08 แบบรายงานผลการพิจารณาโครงการวิจัยแบบเร่งรัด (Expedited Review Report)    

Section 2: ชี้แจงแก้ไขเพิ่มเติมตำมมติ    
 2.1 ชี้แจงแก้ไขเพิ่มเติมตำมมติ ครั้งที่ 1    

31  บันทึกข้อความ ขอชี้แจง แก้ไข โครงการวิจัยตามมติของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์    
32  แบบฟอร์มสรุปการชี้แจง แก้ไข เพิ่มเติมตามมติ    
33  ไฟล์เอกสารท้ังหมด Word/PDF (Electronic files of all above and related documents)    
34  ผลการประเมินด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์    
35 AF 04-07 แบบตรวจสอบโครงการวิจัย และมอบหมายผู้พิจารณาโครงการวิจัย ครั้งท่ี 2    
36 AF 03-08 แบบรายงานผลการพิจารณาโครงการวิจัยแบบยกเว้น (Exemption Review Report)    
37 AF 04-08 แบบรายงานผลการพิจารณาโครงการวิจัยแบบเร่งรัด (Expedited Review Report)    
 2.2 ชี้แจงแก้ไขเพิ่มเติมตำมมติ ครั้งที่ 2    

38  บันทึกข้อความ ขอชี้แจง แก้ไข โครงการวิจัยตามมติของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์    
39  แบบฟอร์มสรุปการชี้แจง แก้ไข เพิ่มเติมตามมติ    
40  ไฟล์เอกสารท้ังหมด Word/PDF (Electronic files of all above and related documents)    
41  ผลการประเมินด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์    
42 AF 04-07 แบบตรวจสอบโครงการวิจัย และมอบหมายผู้พิจารณาโครงการวิจัย ครั้งท่ี 3    
43 AF 03-08 แบบรายงานผลการพิจารณาโครงการวิจัยแบบยกเว้น (Exemption Review Report)    
44 AF 04-08 แบบรายงานผลการพิจารณาโครงการวิจัยแบบเร่งรัด (Expedited Review Report)    
 2.3 ชี้แจงแก้ไขเพิ่มเติมตำมมติ ครั้งที่ 3    

45  บันทึกข้อความ ขอชี้แจง แก้ไข โครงการวิจัยตามมติของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์    
46  แบบฟอร์มสรุปการชี้แจง แก้ไข เพิ่มเติมตามมติ    
47  ไฟล์เอกสารท้ังหมด Word/PDF (Electronic files of all above and related documents)    
48  ผลการประเมินด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์    
49 AF 04-07 แบบตรวจสอบโครงการวิจัย และมอบหมายผู้พิจารณาโครงการวิจัย ครั้งท่ี 4    
50 AF 03-08 แบบรายงานผลการพิจารณาโครงการวิจัยแบบยกเว้น (Exemption Review Report)    
51 AF 04-08 แบบรายงานผลการพิจารณาโครงการวิจัยแบบเร่งรัด (Expedited Review Report)    

ลายมือช่ือ……………………………………………..ผู้บันทึก 

(       ) 

วันท่ี………………………………..……..
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บทที่ 21 

กำรเก็บและกำรค้นเอกสำรโครงกำรวิจัย 
(Archive and Retrieval of Documents) 

 
 

ใบสรุปกำรสร้ำงวิธีด ำเนินกำรมำตรฐำน 

ฉบับท่ี (Version) 2.0 
พ.ศ. 2564 

หมำยเลขเอกสำร NSRU-HEC 21 

วันที่ประกำศใช้       สิงหำคม พ.ศ. 2564 

ผู้เสนอ  
 
 

             (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อรสำ  เตติวัฒน์) 
ต ำแหน่ง     ประธำนคณะอนุกรรมกำรจัดท ำวิธีด ำเนินกำรมำตรฐำน 
วันที่เสนอ                             สิงหำคม 2564 

ผู้อนุมัติ  
 
 

            (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ไชยรัตน์  ปรำณี) 

ต ำแหน่ง            อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
วันที่อนุมัติ                             สิงหำคม 2564 
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21.1วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเป็นแนวทางในการเก็บรักษาและค้นหาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยที่ได้รับการพิจารณารับรองจาก
คณะกรรมการฯ เพ่ือสะดวกต่อการทบทวนและตรวจสอบ 

 
21.2 ขอบเขต 

21.2.1 วิธีด าเนินการมาตรฐานครอบคลุมการบริหารจัดการโครงการวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้องทุกโครงการ
ที่ได้รับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการฯ ได้แก่ การเก็บรักษาและค้นหา เพ่ือทบทวนและตรวจสอบ 

21.2.2 การขอค้นและขอส าเนาเอกสารที่ต้องรักษาความลับโดยบุคคลอ่ืน นอกเหนือจากกรรมการฯ หรือ 
เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ ต้องได้รับอนุญาตจากประธานคณะกรรมการฯ หรือ เลขานุการฯ และผู้ร้องขอต้องลงนามใน
เอกสารการรักษาความลับในแบบฟอร์มข้อตกลงรักษาความลับและความเป็นส่วนตัว ส าหรับแขกรับเชิญ ผู้
สังเกตการณ ์หรือผู้ตรวจเยี่ยม (AF 03-04) 

21.2.3 การขอส าเนาเอกสารที่ต้องรักษาความลับโดยบุคคลอ่ืน ต้องยื่นค าร้องขอส าเนาเอกสาร ตาม
แบบฟอร์ม (AF 01-21 ส าหรับบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และ AF 02-21 ส าหรับบุคคลภายนอก
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์) แล้วเก็บแบบฟอร์มเข้าแฟ้ม 
 
 21.3 ควำมรับผิดชอบ 

เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ ที่มีหน้าที่บริหารจัดการ คือ เก็บรักษา และค้นหาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย 
เพ่ือสะดวกตอ่การทบทวนและตรวจสอบ และท าส าเนา โดยคงไว้ซึ่งการรักษาความลับของข้อมูล 

 

 21.4 แผนภูมิขั้นตอน กำรด ำเนินกำร และผู้รับผิดชอบ 
ขั้นตอน กำรด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

1 ภายหลังจากได้รับเอกสารเกี่ยวกับโครงการวิจัย 
 

เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ 

2 การเก็บรักษาเอกสารโครงการวิจัย 
 

เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ 

3 การค้นหาเอกสารโครงการวิจัย เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ 
21.5 หลักกำรปฏิบัติ 

21.5.1 ภายหลังจากได้รับเอกสารเกี่ยวกับโครงการวิจัย 

เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ จัดการแฟ้มเอกสารโครงการวิจัยที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วโดยติดสันแฟ้มระบุวันที่
อนุมัต ิปิดโครงการและก าหนดวันที่สามารถท าลายเอกสารได้ และจัดเก็บ 
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21.5.2 การเก็บรักษาเอกสารโครงการวิจัย 

1) เก็บแฟ้มเอกสารโครงการวิจัย ในห้องที่ปลอดภัย และจ ากัดผู้เข้าถึงข้อมูล 
2) การเก็บรักษาแฟ้มเอกสารโครงการวิจัย ต้องเก็บไว้อย่างน้อย 3 ปี ภายหลังจากการวิจัยเสร็จสิ้น

สมบูรณ์แล้ว 
3) ลงข้อมูลโครงการวิจัย ในระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร ์

21.5.3 การค้นเอกสารโครงการวิจัย 

1) เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ต้องตระหนักว่าแฟ้มเอกสารโครงการวิจัยทั้งที่ ก าลัง
ด าเนินการและท่ีเสร็จสิ้นสมบูรณ์เป็นเอกสารที่ต้องรักษาความลับ 

2) การขอค้นเอกสารโครงการวิจัยโดยบุคคลอื่น นอกเหนือจากกรรมการฯ หรือ เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ 
ต้องมีบันทึกข้อความ หรือจดหมาย ร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรและได้รับอนุมัติจากประธานคณะ
กรรมการฯ หรือ เลขานุการกรรมการฯ ระบุวันที่ ที่อนุมัติ 

3) เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ น าเอกสารที่ต้องการมาให้ผู้ร้องขออ่านทบทวนในห้องที่จัดไว้ให้ โดยไม่ให้น า
ออกนอกสถานที่ เมื่อเสร็จสิ้นการทบทวนหรือตรวจสอบเอกสารโครงการวิจัย ต้องส่งคืนเอกสาร
โครงการวิจัย ให้เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ เพ่ือน าไปเก็บรักษาไว้ในที่เดิม 

4) การขอท าส าเนาเอกสารโครงการวิจัยโดยบุคคลอ่ืน นอกเหนือจากกรรมการฯ หรือ  เจ้าหน้าที่
ส านักงานฯ ต้องมีบันทึกข้อความ (AF 01-21) หรือจดหมาย (AF 02-21) ร้องขอเป็นลายลักษณ์
อักษรและได้รับอนุมัติจากประธานคณะกรรมการฯ หรือ เลขานุการคณะกรรมการฯ ระบุวันที่ 
ที่อนุมัติ 

5) เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ จัดท าส าเนาให้ตามต้องการ และให้ผู้ร้องขอเซ็นรับเอกสาร 
6) เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ เก็บบันทึกข้อความหรือจดหมายขอส าเนาไว้ใน “แฟ้มการขอท าส าเนา” 

 
22.6 ค ำนิยำม -   
 
21.7 ภำคผนวก 

21.7.1  AF 01-21  บันทึกข้อความขอส าเนาเอกสาร 
21.7.2 AF 02-21  จดหมายขอส าเนาเอกสาร 
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21.8 เอกสำรอ้ำงอิง 
21.8.1 International Conference on Harmonization, Good Clinical Practice Guideline (ICH GCP 

2016) และ ICH GCP 1996 ฉบับภาษาไทย (ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2552) แปลโดย กองควบคุมยาส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 

21.8.2 แนวทางจริยธรรมการท าวิจัยในคนและที่เก่ียวข้องกับคน ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
พ.ศ. 2562 

21.8.3 วิธีด าเนินการมาตรฐาน คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่ายภูมิภาค มหาวิทยาลัย
นเรศวร ฉบับที่ 2.0 (พ.ศ. 2561) และฉบับที่ 3.0 (พ.ศ. 2563) 
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AF 01-21/2.0 

 บันทกึข้อควำม 
ส่วนรำชกำร       (ระบุหน่วยงานที่สังกัด) 

ที่    วันที่    (ระบุวันที่ลงนามในเอกสารฉบับนี้) 

เร่ือง   ขอส าเนาเอกสาร 

เรียน ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 

ด้วยข้าพเจ้า.......................................................................... ต าแหน่ง..................................... ........... 
สังกัด.................................................................................................................................................... ..................... 
ต้องการขอเอกสาร ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

๑. ...(ชื่อเอกสาร)......................................................................................... จ านวน .............. ........ ฉบับ 

๒. ...(ชื่อเอกสาร)......................................................................................... จ านวน ...................... ฉบับ 

๓. ...(ชื่อเอกสาร)......................................................................................... จ านวน .............. ........ ฉบับ 

เพ่ือ........................................................................................................................................................................... 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 

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

 

(ส ำหรับส ำนักงำนคณะกรรมกำรจรยิธรรมกำรวิจัยในมนุษย์) 

 

  อนุมัต ิ
  ไม่อนุมัติ เพราะ............................................................................................................. ................................... 
 

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

       ประธานคณะกรรมการฯ/เลขานุการคณะกรรมการฯ 
                          วันที่......../........../.......... 

    ได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว 
      ลงนามผู้รับเอกสาร ...................................................... 
           (....................................................) 
                       วันที่......../........../.......... 
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AF 02-21/2.0 
เลขท่ีหนังสือ (ถ้ามี)        หน่วยงาน ..................................... 
         ที่อยู่ ............................................... 
         ........................................................ 

      (วัน  เดือน  ปี) 

เรื่อง   ขอส าเนาเอกสาร 

เรียน  ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค์ 

อ้างถึง  (ถ้ามี) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  (ถ้ามี) 
 

ด้วยข้าพเจ้า....................................................................................... ต าแหน่ง.................................................... 
สังกัด.............................................................................................................................................................................................. 
ต้องการขอเอกสาร ดังรายละเอียดต่อไปนี ้

1. ...(ช่ือเอกสาร)......................................................................................... จ านวน ...................... ฉบับ 
2. ...(ช่ือเอกสาร)......................................................................................... จ านวน ...................... ฉบับ 
3. ...(ช่ือเอกสาร)......................................................................................... จ านวน ...................... ฉบับ 

เพื่อ................................................................................................................................................................................................ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(..................................................................) 
ต าแหน่ง .............................................................. 

(ส ำหรับส ำนักงำนคณะกรรมกำรจรยิธรรมกำรวิจัยในมนุษย์) 

  อนุมัติ 
  ไม่อนุมัติ เพราะ........................................................................................................................................................................... 
 

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

ประธานคณะกรรมการฯ/เลขานุการคณะกรรมการฯ 
              วันท่ี......../........../.......... 

ได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว 
       ลงนามผูร้ับเอกสาร ...................................................... 
         (....................................................) 

               วันท่ี......../........../..........  

ตรำ (ถ้ามี) 
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บทที่ 22 

กำรด ำรงไว้ซึ่งกำรรักษำควำมลับของโครงกำรวิจัยท่ีจัดเก็บรอกำรท ำลำย และกำรย่อยท ำลำยเอกสำร 
(Maintenance of Confidentiality of Archive Files and Shredding of Documents) 

 
 

ใบสรุปกำรสร้ำงวิธีด ำเนินกำรมำตรฐำน 

ฉบับท่ี (Version) 2.0 
พ.ศ. 2564 

หมำยเลขเอกสำร NSRU-HEC 22 

วันที่ประกำศใช้       สิงหำคม พ.ศ. 2564 

ผู้เสนอ  
 
 

             (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อรสำ  เตติวัฒน์) 
ต ำแหน่ง     ประธำนคณะอนุกรรมกำรจัดท ำวิธีด ำเนินกำรมำตรฐำน 
วันที่เสนอ                             สิงหำคม 2564 

ผู้อนุมัติ  
 
 

            (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ไชยรัตน์  ปรำณี) 

ต ำแหน่ง            อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
วันที่อนุมัติ                             สิงหำคม 2564 
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สำรบัญ 

ล ำดับเรื่อง หน้ำ 

22.1 วัตถุประสงค์ 302 

22.2 ขอบเขต 302 

22.3 ความรับผิดชอบ 302 

22.4 แผนภูมิข้ันตอน การด าเนินการ และผู้รับผิดชอบ 302 

22.5 หลักการปฏิบัติ 303 

 22.5.1 การเข้าถึงเอกสาร 303 

 22.5.2 การจัดแบ่งประเภทของเอกสารที่ต้องรักษาความลับ 303 

 22.5.3 การท าส าเนาเอกสารที่ต้องรักษาความลับ 303 

 22.5.4 ขั้นตอนด าเนินการ 304 

 22.5.5 การท าลายเอกสาร 304 

22.6 ค านิยาม 305 

22.7 ภาคผนวก 305 

22.8 เอกสารอ้างอิง 305 
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 22.1 วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเป็นแนวทางในการด ารงไว้ซึ่งการรักษาความลับของต้นฉบับและส าเนาโครงการวิจัยหรือเอกสารอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

 

22.2 ขอบเขต 
วิธีด าเนินการมาตรฐาน จะครอบคลุมถึงการจัดการกับเอกสารทุกข้ันตอน โดยรวมถึงการแจกจ่ายและการเก็บ
รักษาเอกสารต่าง ๆ ได้แก่ โครงการวิจัย รายงานต่าง ๆ ที่ส่งเข้ามาให้คณะกรรมการฯ รายงานหรือจดหมาย
ต่าง ๆ ของคณะกรรมการฯ รวมทั้งเอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการท าลายเอกสารที่ไม่ใช้ ไม่ต้องการเก็บ 
และเอกสารโครงการที่ปิดและเก็บครบ 3 ปีแล้ว 

 

22.3 ควำมรับผิดชอบ 
การรักษาความลับของโครงการวิจัย เอกสารของคณะกรรมการฯ และเอกสารอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องเป็นสิ่งส าคัญที่
กรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ส านักงานฯ ทุกคน ต้องตระหนักและเคร่งครัดในการปฏิบัติตามค าสัญญาในเอกสาร
เพ่ือการรักษาความลับ 

 

 22.4 แผนภูมิขั้นตอน กำรด ำเนินกำร และผู้รับผิดชอบ 
 
ขั้นตอน กำรด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

1 การเข้าถึงเอกสาร คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ส านักงานฯ 

2 การจัดแบ่งประเภทของเอกสารและจัดเก็บ เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ 

3 การท าส าเนาเอกสาร เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ 

4 แบบบันทึกการท าส าเนาเอกสาร เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ 

5 เอกสารที่ไม่ใช้และไม่ต้องการเก็บ เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ 

6 แบบบันทึกการท าลายเอกสาร 
(เอกสารโครงการที่ปิดและเก็บครบ 3 ปีแล้ว) 

เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ 

7 ประธานคณะกรรมการฯ 
อนุมัติให้ท าลายเอกสารได้ 

ประธานคณะกรรมการฯ 
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ขั้นตอน กำรด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

8 ท าลายเอกสารโดยใช้เครื่องตัด/ย่อยเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ 

9 แจ้งคณะกรรมการเต็มชุดเพื่อทราบ ประธานคณะกรรมการฯ/ รองประธานคณะ
กรรมการฯ/ เลขานุการคณะกรรมการฯ/ 
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ 

 
22.5 หลักกำรปฏิบัติ 

22.5.1 การเข้าถึงเอกสาร 

1) กรรมการคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ส านักงานฯ ต้องอ่าน เข้าใจ และยอมรับในข้อปฏิบัติ
ต่อไปนี้ ลงนามในเอกสารการรักษาความลับก่อนเริ่มการปฏิบัติงาน 

2) สามารถเข้าถึงเอกสารทุกชนิดของส านักงานฯ 
3) สามารถร้องขอเพ่ือน าต้นฉบับและส าเนาของเอกสาร ของส านักงานฯ ไปใช้เพ่ืองานของคณะ

กรรมการฯ 

22.5.2 การจัดแบ่งประเภทของเอกสารที่ต้องรักษาความลับ 

เอกสารที่ต้องรักษาความลับแบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 
1) โครงการวิจัย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูล เอกสารการให้ความยินยอมโดยได้รับ

ข้อมูล ความเห็นของที่ปรึกษา เป็นต้น 
2) เอกสารของคณะกรรมการฯ ได้แก่ รายงานประชุม ผลการพิจารณาหรื อค าแนะน าของคณะ

กรรมการฯ เป็นต้น 
3) จดหมายและเอกสารติดต่อ ได้แก่ จดหมายของคณะกรรมการฯ ที่ติดต่อกับผู้วิจัย ผู้สนับสนุนแหล่ง

ทุน อาสาสมัคร ที่ปรึกษา ผู้ตรวจเยี่ยม เป็นต้น 

22.5.3 การท าส าเนาเอกสารที่ต้องรักษาความลับ 

1) ผู้มีสิทธิในการขอท าส าเนาเอกสาร 
(1) การท าส าเนาเอกสารที่ต้องรักษาความลับทุกประเภท จะกระท าได้เมื่อน าไปใช้ในงานของคณะ

กรรมการฯ เท่านั้น 
(2) คณะกรรมการฯ เท่านั้น ที่สามารถร้องขอเพ่ือท าส าเนาเอกสารที่ต้องรักษาความลับ 
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(3) เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ เท่านั้น ที่สามารถด าเนินการท าส าเนาเอกสารเมื่อกรรมการฯ ร้องขอ 
(4) นักวิจัยและบุคคลภายนอก ถ้าต้องการท าส าเนาเอกสาร จะต้องท าบันทึกขอท าส าเนา เอกสาร

ขออนุญาตจากประธานคณะกรรมการฯ/หรือ เลขานุการคณะกรรมการฯ เป็นลายลักษณ์อักษร 
โดยระบุเหตุผลและเรื่องท่ีต้องการ/หน้าเอกสารที่ต้องการให้ชัดเจน 

22.5.4 ขั้นตอนด าเนินการ 

(1) ส าหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักวิจัย นักศึกษา หรือ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ ถ้าต้องการท าส าเนาขอให้ท าบันทึกข้อความตามแบบฟอร์ม AF 01-21 

(2) ส าหรับบุคคลภายนอก เช่น ผู้สนับสนุนการวิจัย ฯลฯ ให้ท าจดหมายตามแบบฟอร์ม AF 02-21 
22.5.5 การท าลายเอกสาร 

1) เอกสารที่ไม่ใช้และไม่ต้องการเก็บ 
(1) เอกสารโครงการวิจัย และเอกสารประกอบอ่ืน ๆ ทั้งหมดที่รวบรวมหลังเสร็จสิ้นการประชุม

คณะกรรมการฯ 
(2) เอกสารโครงการวิจัยและเอกสารประกอบอ่ืน ๆ ที่ได้พิจารณาแล้ว ฉบับที่ส่งให้กรรมการ

ทบทวน เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ จะท าการรวบรวมเพ่ือท าลายโดยการย่อย 
2) การท าลายเอกสารโครงการที่ปิดและเก็บครบ 3 ปีแล้ว 

(1) เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ จะท าการตรวจสอบจากฐานข้อมูลว่าโครงการวิจัยที่ปิดโครงการและปิด
ครบ 3 ปีแล้ว (โครงการวิจัย บันทึกข้อความต่าง ๆ Amendments SAEs ฯลฯ) 

(2) เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ รวบรวมเอกสารจากข้อ 1) และท าบันทึกข้อความขอท าลาย ตาม
แบบฟอร์ม AF 01-22 เสนอประธานคณะกรรมการฯ เพ่ืออนุมัติ 

(3) เจ้าหน้าที่ท าลายเอกสารตามรายการที่ได้รับอนุมัติในแบบฟอร์ม AF 01-22 โดยการย่อย 
(4) ประธานคณะกรรมการฯ น ารายการเอกสารที่ท าลายด้วยการย่อยแล้ว  แจ้งในที่ประชุมแจ้ง

คณะกรรมการฯเพื่อทราบ 
(5) เก็บแบบบันทึกข้อความขอท าลายเอกสาร AF 01-22 เพ่ือตรวจสอบ 
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22.6 ค ำนิยำม 
22.6.1 เอกสาร เอกสารที่มีข้อมูลบันทึกในกระดาษ โทรสาร ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (เช่น Email) เทป  

วีดีโอ หรือ CD 

22.7 ภำคผนวก 

22.7.1 AF 01-22 บันทึกข้อความขอท าลายเอกสาร 

22.8 เอกสำรอ้ำงอิง 
22.8.1 International Conference on Harmonization, Good Clinical Practice Guideline (ICH 

GCP 2016) และ ICH GCP 1996 ฉบับภาษาไทย (ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2552) แปลโดย กองควบคุมยาส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 

22.8.2 แนวทางจริยธรรมการท าวิจัยในคนและที่เกี่ยวข้องกับคน ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
พ.ศ. 2562 

22.8.3 วิธีด าเนินการมาตรฐาน คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่ายภูมิภาค มหาวิทยาลัย
นเรศวร ฉบับที่ 2.0 (พ.ศ. 2561) และฉบับที่ 3.0 (พ.ศ. 2563)
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AF 01-22/2.0 

 บันทกึข้อควำม 
ส่วนรำชกำร    สถาบันวิจัยและพัฒนา ส านักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โทร. ๑๑๓๙ 

ที่    วันที่    
เร่ือง   ขอท าลายเอกสารโครงการที่ปิดและเก็บครบ ๓ ปีแล้ว 

เรียน ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 
สิ่งที่แนบมาด้วย ตารางรายละเอียดโครงการที่สามารถย่อยท าลายได้ 
 

ด้วย ส านักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มี
โครงการที่ปิดและเก็บครบ ๓ ปีแล้ว ซึ่งสามารถย่อยท าลายได้ ดังตารางรายละเอียดโครงการที่สามารถย่อย
ท าลายได้ตามที่แนบมาพร้อมกับบันทึกข้อความนี้ 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 
 

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

เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ 
 
  อนุมัต ิ
  ไม่อนุมัติ เพราะ ............................................................................................................ ................................... 
 

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

                ประธานคณะกรรมการฯ
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AF 01-22/2.0 
  
 

รำยละเอียดโครงกำรที่สำมำรถย่อยท ำลำยได้ 
ล ำดับ NSRU-HEC No. ชื่อโครงกำร วันที่อนุมัติปิดโครงกำร วันที่ครบก ำหนดท ำลำย 
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บทที่ 23 

กำรตรวจเยี่ยมคณะกรรมกำรพิจำรณำจริยธรรมกำรวิจัย 

(Survey and Audit of the NSRU-HEC) 
 
 

ใบสรุปกำรสร้ำงวิธีด ำเนินกำรมำตรฐำน 

ฉบับท่ี (Version) 2.0 
พ.ศ. 2564 

หมำยเลขเอกสำร NSRU-HEC 23 

วันที่ประกำศใช้       สิงหำคม พ.ศ. 2564 

ผู้เสนอ  
 
 

             (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อรสำ  เตติวัฒน์) 
ต ำแหน่ง     ประธำนคณะอนุกรรมกำรจัดท ำวิธีด ำเนินกำรมำตรฐำน 
วันที่เสนอ                             สิงหำคม 2564 

ผู้อนุมัติ  
 
 

            (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ไชยรัตน์  ปรำณี) 

ต ำแหน่ง            อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
วันที่อนุมัติ                             สิงหำคม 2564 
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 23.1 วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเป็นแนวทางในการเตรียมรับการเยี่ยมส ารวจและตรวจเยี่ยมการท างานของคณะกรรมการฯ 

 

 23.2 ขอบเขต 
วิธีด าเนินการมาตรฐานครอบคลุมการเตรียมตัวของคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ส านักงานฯ เพ่ือรับการ
ตรวจเยี่ยมส าหรับการรับรองมาตรฐานการด าเนินงานของคณะกรรมการฯ 

 

 22.3 ควำมรับผิดชอบ 
ประธานคณะกรรมการฯ หรือ รองประธานคณะกรรมการฯ แจ้งเรื่องต่อที่ประชุมคณะกรรมการฯ ถึงการขอรับ
การตรวจเยี่ยมเพ่ือรับรองคุณภาพมาตรฐานจากหน่วยงานหรือองค์กรที่ให้การรับรองคุณภาพการท างานของ
คณะกรรมการจริยธรรมฯ ประธานคณะกรรมการฯ เลขานุการคณะกรรมการฯ กรรมการฯ ผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ส านักงานฯ ต้องปฏิบัติงานตามแนวทางที่ระบุในวิธีด าเนินการมาตรฐาน และ
เตรียมพร้อมในการขอรับการตรวจเยี่ยม 

 

 23.4 แผนภูมิขั้นตอน กำรด ำเนินกำร และผู้รับผิดชอบ 
 

ขั้นตอน กำรด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

1 ขอรับการตรวจเยี่ยม 
 

ประธานคณะกรรมการฯ หรือ รองประธานคณะ
กรรมการฯ และเลขานุการคณะกรรมการฯ และ
กรรมการฯ 

2 รับแจ้งเรื่องการตรวจเยี่ยม 
 

ประธานคณะกรรมการฯ หรือ รองประธานคณะ
กรรมการฯ 

3 เตรียมรับการตรวจเยี่ยม 
 

คณะกรรมการฯ และ เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ 

4 รับการตรวจเยี่ยม 
 

คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ส านักงานฯ 

5 รับทราบรายงานผลการตรวจเยี่ยม คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ส านักงานฯ 

6 ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง 
 

คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ส านักงานฯ 

7 การเก็บรักษารายงานสรุปผลการตรวจเยี่ยม เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ 
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23.5 หลักกำรปฏิบัติ 
การตรวจเยี่ยมอาจเป็นความประสงค์ของคณะกรรมการฯ ขอรับการตรวจสอบ หรืออาจเป็นความต้องการของ
หน่วยงานผู้ให้ทุนวิจัย 

23.5.1 ขอรับการตรวจสอบ 

1)  คณะกรรมการฯ ลงมติเห็นชอบขอรับการตรวจเยี่ยมจากองค์กรระดับชาติ (NECAST) และขออนุมัติ
จากอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพ่ือขอรับการตรวจเยี่ยม 

2)  คณะกรรมการฯ ก าหนดช่วงเวลาที่จะขอรับการตรวจเยี่ยม และด าเนินการติดต่อองค์กรระดับชาติ 
(NECAST) เพ่ือรับการตรวจเยี่ยม 

23.5.2 รับแจ้งการตรวจเยี่ยม 

ประธานคณะกรรมการฯ รับทราบก าหนดการตรวจเยี่ยม จากคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและแจ้งให้
กรรมการฯ ทราบ 

23.5.3 เตรียมรับการตรวจเยี่ยม 

1)  ศึกษาข้อก าหนดของการเยี่ยมส ารวจเพื่อรับรองมาตรฐานการด าเนินการของคณะกรรมการฯ 
2)  ด าเนินการตามข้อก าหนดเพ่ือเตรียมรับการตรวจเยี่ยม 
3)  ทบทวนวิธีด าเนินการมาตรฐาน 
4)  ตรวจสอบความครบถ้วนของแฟ้มเอกสารโครงการวิจัย และการจัดเก็บ 
5)  เตรียมเอกสาร ห้องประชุมและโสตทัศนูปกรณ์ 
6)  เรียนเชิญผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมในพิธี

เปิด พิธีปิด และรับฟังข้อสรุปจากการเยี่ยมส ารวจ 
23.5.4 ต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยม 

1)  ประธานคณะกรรมการฯ และเลขานุการคณะกรรมการฯ ต้อนรับและน าคณะกรรมการตรวจเยี่ยม 
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา มายังห้องประชุมที่
เตรียมไว้ 

2)  คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ส านักงานฯ เข้าร่วมในการประชุม 
3)  เริ่มการประชุม โดยคณะกรรมการตรวจเยี่ยมแจ้งวัตถุประสงค์ และระบุสิ่งที่ต้องการตรวจเยี่ยมและ

ทบทวน 
4)  คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ส านักงานฯ ให้สัมภาษณ์คณะกรรมการตรวจเยี่ยม และตอบค าถาม

ของคณะกรรมการตรวจเยี่ยม ด้วยความสุภาพ ชัดเจน และตรงตามที่ปฏิบัติจริง 
5)  ค้นหาและจัดเตรียมข้อมูลหรือเอกสารที่กรรมการตรวจเยี่ยมร้องขอ 
6)  เลขานุการคณะกรรมการฯ หรือ ผู้ช่วยเลขานุการฯ เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ บันทึกค าวิจารณ์และ

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจเยี่ยม 
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23.5.5 การปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง 

1)  เลขานุการคณะกรรมการฯ น าเสนอรายงานสรุปผลการตรวจเยี่ยมในท่ีประชุมคณะกรรมการฯ 
2)  คณะกรรมการฯ อภิปรายเพ่ือหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง 
3)  เขียนแผน ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 
4)  ส่งแผนด าเนินการแก้ไขเพ่ือให้คณะกรรมการฯ ตรวจเยี่ยมรับรอง 

23.5.6 การเก็บรักษารายงานสรุปผลการตรวจเยี่ยม 

เก็บรักษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการตรวจสอบในแฟ้ม “การตรวจเยี่ยม” 
23.6 ค ำนิยำม 
การตรวจเยี่ยม 
(Audit) 

การประเมินการท างานของคณะกรรมการฯพิจารณาโครงการวิจัยอย่างเป็นระบบ เพื่อตรวจสอบ 
ว่าการพิจารณาอนุมัติโครงร่างการวิจัยเป็นไปอย่างถูกต้องตรงตามวิธีด าเนินการมาตรฐานที่
ก าหนดและเป็นไปตามหลักจริยธรรม ได้แก่ การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดีของ International 
Conference on Harmonization (ICH) Good Clinical Practice หรือ ICH GCP และการวิจัย
ในศาสตร์ที่เก่ียวข้อง 

คณะกรรมการ
ตรวจเยี่ยม 

คณะกรรมการที่มีสิทธิและอ านาจหน้าที่ในการตรวจสอบการพิจารณาด้านจริยธรรมเกี่ยวกับ
โครงการวิจัย ได้แก่ คณะกรรมการผู้ให้ทุนวิจัย องค์กรที่รับท าวิจัยตามสัญญา (Contract 
Research Organization: CRO) หรือ องค์กรทั้งในประเทศและองค์กรนานาชาติที่มีหน้าที่ก ากับ
ดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ 

23.7 ภำคผนวก 
23.7.1 SIDCER/NECAST Self Assessment Form (ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามแบบฟอร์มที่ใช้ในปัจจุบัน) 

23.8 เอกสำรอ้ำงอิง 
23.8.1 International Conference on Harmonization, Good Clinical Practice Guideline (ICH GCP 

2016) และ ICH GCP 1996 ฉบับภาษาไทย (ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2552) แปลโดย กองควบคุมยาส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 

23.8.2 แนวทางจริยธรรมการท าวิจัยในคนและที่เกี่ยวข้องกับคน ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  
พ.ศ. 25622 

3.8.3 https://www.hatyaihospital.go.th/web/site2019/images/SIDCER_EC_Self-
AssessmentTool_V3.doc 

23.8.4 NECAST SOPs 
23.8.5 วิธีด าเนินการมาตรฐาน คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่ายภูมิภาค มหาวิทยาลัย

นเรศวร ฉบับที่ 2.0 (พ.ศ. 2561) และฉบับที่ 3.0 (พ.ศ. 2563)
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