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1. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือเตรียมระเบียบวาระการประชุม (Meeting agenda) การดําเนินการประชุม และบนัทึกรายงาน
การประชุม (Minutes) ต้ังแต่การเตรียม การแจกจ่าย การบันทึก การตรวจสอบ และการเตรียมจดหมายต่างๆ 
ของคณะกรรมการฯ  

2. ขอบเขต 

 วิธีดําเนินการมาตรฐานครอบคลุมทุกขั้นตอนของการบริหารจัดการเอกสารที่เก่ียวข้องกับการประชุม
คณะกรรมการฯตามปกติเพ่ือพิจารณาโครงการวิจัย การประชุมคณะกรรมการฯ นัดพิเศษ เพ่ือพิจารณา
โครงการวิจัย การประชุมคณะกรรมการจริยธรรม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์  ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ ก่อนการประชุม ระหว่างการประชุม และหลังการประชุม  

3. ความรับผดิชอบ  
 3.1 เจ้าหน้าทีส่ํานักงานและเลขานุการ มีหน้าที่จัดองค์ประชุมและวาระก่อนการประชุม  
 3.2 เจ้าหน้าทีส่ํานักงานและเลขานุการ มีหน้าที่นําเสนอขอ้มูลรายละเอียดประกอบวาระ การประชุม
 ต่อประธาน เพ่ือพิจารณากําหนดวาระและระยะเวลาการประชุมตามความ เหมาะสม   
 3.3 ประธานคณะกรรมการมีหน้าที่ดําเนินและควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามที่กําหนด  
 3.4 เลขานุการมีหน้าที่นําเสนอรายละเอียดประกอบวาระต่อที่ประชุม 
 3.5 เจ้าหน้าทีส่ํานักงานมีหน้าที่บันทึกการประชุม และเลขานุการตรวจสอบความถูกต้องของ มติที่
 ประชุมตามวาระในระหว่างการประชุม  
 3.6 ประธานคณะกรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่ในการควบคุมคุณภาพและความถูกต้อง ของ
 รายงานการประชุมเมื่อการประชุมสิ้นสุดลง  
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4. แผนภูมิขั้นตอนการดําเนนิการ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
5. รายละเอียดการปฏิบัติ 
 5.1 การเตรียมก่อนการประชุมเพ่ือพิจารณาโครงการวิจัย 
  5.1.1 การกําหนดตารางการประชุมเพ่ือพิจารณาโครงการวิจัย 
  ประมาณ 1 เดือนก่อนสิ้นปีปฏิทิน รองประธานคณะกรรมการฯ เลขานุการฯ หรือ 
  ผู้ช่วยเลขานุการฯ ร่วมกันกําหนดตารางการประชุมและสถานที่ล่วงหน้าตลอดทั้งปี  
  เจ้าหน้าที่สํานักงานฯ เวียนแจ้งคณะกรรมการฯ เพ่ือทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
  เพ่ือยืนยันการเข้าประชุม และประชาสัมพันธ์ใน Website ของสํานักงาน  
  5.1.2 การเตรียมการประชุม เพ่ือพิจารณาโครงการวิจัยในแต่ละคร้ังรองประธานคณะ 
  กรรมการฯ หรือเลขานุการฯ หรือผู้ช่วยเลขานุการ จัดแบ่งเอกสารท่ีจะบรรจุในวาระการ
  ประชุม ตาม (แบบฟอร์ม AF/01-05/01) เพ่ือให้กรรมการฯ อ่านทบทวน ได้แก่  
   1) โครงร่างการวิจัยที่ส่งเข้าพิจารณาคร้ังแรก (Initial review)  
   2) โครงร่างการวิจัยที่ส่งเข้าพิจารณาใหม่ (Resubmission after initial review)  
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   3) เจ้าหน้าที่สํานักงานฯ จัดเอกสารที่จะพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการฯ   
   เพ่ือให้กรรมการฯ อ่านทบทวน ได้แก่  
    (1) โครงการวิจัยที่ปรับแก้ไขและส่งมาให้พิจารณาใหม่ 
    (2) รายงานความก้าวหน้าของการวิจัย (Continuing review reports) 
    และการต่อใบรับรองโครงการวิจัย 
    (3) รายงานสรุปผลการวิจัย (Final reports) 
    (4) เรื่องเพ่ือทราบอ่ืน ๆ  
    (5) ส่วนแก้ไขเพ่ิมเติมโครงร่างการวิจัย (Protocol amendments)  
    (6) โครงการวิจัยที่พิจารณาแบบเร่งด่วน (Expedited review) 
    (7) โครงการวิจัยที่ได้รับการยกเว้นพิจารณาโครงร่างการวิจัย (Exemption) 
    (8) รายงานการไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดของผู้วิจัย (Non-compliance 
    /protocol violation) 
    (9) รายงานความปลอดภัยและรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ 
    (10) รายงานการตรวจเย่ียมเพ่ือกํากับดูแลการวิจัย (Report of site  
    monitoring visit) 
   4) การมอบหมายให้ผู้เช่ียวชาญเพ่ือทบทวน  
   ประธานคณะกรรมการฯ หรือเลขานุการฯหรือผู้ช่วยเลขานุการฯ มอบหมายโครง
   ร่างการวิจัยให้ผู้เช่ียวชาญไม่น้อยกว่า 1 คน (ดูในเรื่องการพิจารณาโครงร่างการวิจัย
   ครั้งแรก) พิจารณาทบทวน 
   5) การเตรียมเอกสารเพ่ือการประชุม  
    (1) เตรียมกําหนดการประชุม  
    (2) เตรียมและตรวจสอบเอกสารที่ใช้ในการประชุม 
    (3) บันทึกเชิญกรรมการฯ ที่ทบทวนโครงร่างการวิจัย 
    (4) เลขานุการฯ จัดส่งบันทึกเชิญประชุม กําหนดการประชุม โครงร่างการ
    วิจัย  ผลพิจารณาทบทวนจากผู้เช่ียวชาญ เอกสารข้อมูลคําอธิบายสําหรับ
    ผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัย และเอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมใน 
    โครงการวิจัย พร้อมโครงร่างวิจัยที่เข้าประชุมในรอบน้ัน และรายงานการ
    ประชุมของคร้ังก่อนถึงกรรมการฯ  อย่างน้อย 1 สัปดาห์ก่อนการประชุม  
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    (5) เพ่ือการรักษาความลับเอกสารทุกฉบับ และป้องกันการสูญหาย  
    เจ้าหน้าที่สํานักงานฯ ลงรายละเอียดในสมุดรับ-ส่ง และลงบันทึกเป็น 
    เอกสารลับเฉพาะ โดยจะต้องมีผู้เซ็นรับเอกสารทุกคร้ัง  
    (6) เลขานุการฯ เตรียมพิมพ์โครงร่างรายงานการประชุม ตามลําดับ 
    กําหนดการประชุม 
    (7) เลขานุการฯ จัดเตรียมห้องประชุมและเครื่อง LCD ให้พร้อมใช้ในวัน
    ประชุมคณะกรรมการฯ  
 5.2 การเตรียมระหว่างการประชุม  
  1) ประธานคณะกรรมการฯสอบถามคณะกรรมการเกี่ยวกับ “การมีผลประโยชน์ขัดกัน  
  (Conflict of Interest, COI)” ในการพิจารณาโครงร่างการวิจัยของวันน้ันๆ ก่อนเริ่มการ
  ประชุม ประธานคณะกรรมการฯ และเลขานุการคณะกรรมการฯ หรือผู้ช่วยเลขานุการคณะ
  กรรมการฯ ดําเนินการประชุมตามลําดับกําหนดการประชุม แต่อาจสลับเรื่องหรือหัวข้อการ
  ประชุมได้ตามความเหมาะสม กรณีที่กรรมการที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of  
  Interests) เช่น มีช่ืออยู่ใน โครงการวิจัยที่จะพิจารณา ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าโครงการหรือผู้
  ร่วมวิจัย หรือ มีความเก่ียวพันอ่ืน ๆ ควรแจ้งให้เลขานุการหรือเจ้าหน้าที่สํานักงานรับทราบ 
  ล่วงหน้า เพ่ือจะได้ตรวจสอบว่าองค์ประชุมจะยังครบถ้วนหรือไม่ เมื่อกรรมการผู้น้ันต้องออก
  จากที่ประชุมในขณะที่คณะกรรมการอภิปราย และพิจารณาตัดสินโครงการน้ัน 
  2) คณะกรรมการฯ ร่วมทบทวน แก้ไขและรับรองรายงานการประชุมของการประชุม 
  คณะกรรมการท่ีผ่านมา 
  3) เลขานุการคณะกรรมการฯ หรือผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ บันทึกการอภิปรายและ
  ผลการตัดสินของ คณะกรรมการฯ ลงในโครงร่างรายงานการประชุมของคร้ังน้ันๆ ที่ประชุม
  รับรองรายงานการประชุมในวันที่ประชุม  
  4) คณะกรรมการฯ เชิญ Primary reviewer ไม่น้อยกว่า 1 ท่าน เข้าช้ีแจงตอบข้อสงสัย ใน
  ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ได้ 
  5) การพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการฯ ใช้หลักฉันทามติ ในกรณีที่กรรมการมีความ 
  คิดเห็นขัดแย้งให้ใช้การลงคะแนนและถือความเห็นส่วนใหญ่เป็นมติของที่ประชุม ถ้าคะแนน
  เสียงเท่ากัน ให้ประธานเป็นผู้ตัดสิน 
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 5.3 การเตรียมภายหลังการประชุม  
  เลขานุการฯ รวบรวมทําสรุปผลการประชุมและแจ้งผลการพิจารณาโครงร่างการวิจัย โดยส่ง
  บันทึกแจ้งผลเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้วิจัยหลักทราบ  ภายใน 7 วันทําการหลังจากประชุม 
 5.4 การเขียนรายงานการประชุม  
  1) หลักการเขียนรายงานการประชุม  
  • ใช้โครงร่างรายงานการประชุม 
  • การบันทึกการอภิปรายหรือผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ต้องมีความถูกต้อง 
  ครบถ้วน และใช้ภาษาเขียนที่อ่านเข้าใจง่าย  
  • มีการตรวจสอบความถูกต้องของตัวสะกดและไวยากรณ์ ในรายงานการประชุม 
  2) ส่วนประกอบของรายงานการประชุม   
  รายงานการประชุม  ประกอบด้วย  
  (1) วันที่ เวลา สถานที่ ของการประชุม  
  (2) ช่ือประธานของการประชุม  
  (3) ช่ือคณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 
  (4) ช่ือคณะกรรมการท่ีลาการประชุม 
  (5) ช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
  (6) หัวข้อตามกําหนดการประชุม 
  (7) ช่ือผู้บันทึกรายงานการประชุม และผู้ตรวจรายงานการประชุม 
  2.1) ส่วนประกอบของการบันทึกการพิจารณาโครงร่างการวิจัยครั้งแรกหรือโครงร่างการวิจัย
  ที่ส่งเข้าพิจารณาใหม่ 
   • รหัสของโครงร่างการวิจัย (Protocol number) และช่ือโครงการวิจัย  
   • ช่ือผู้วิจัย 
   • การอภิปรายและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ  โดยแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ  
    - ผู้วิจัยหลัก (Investigator)  
    - โครงร่างการวิจัย (Protocol) 
    - เอกสารข้อมูลคําอธิบาย/ช้ีแจงสําหรับผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัย (ICF) 
    - การให้ความยินยอมโดยได้รับข้อมูล  (Consent form) 
    - อ่ืน ๆ (Others) 
   • ผลการพิจารณา อาจจะเป็นข้อใดข้อหน่ึงดังต่อไปน้ี 
    1. Y = รับรอง 
    2. C = รับรองโดยมีเง่ือนไข 
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    3. R = ปรับแก้ไขแล้วนําเข้าพิจารณาใหม่ 
    4. N = ไม่รับรอง 
    5. T = ยุติโครงการวิจัย 
    6. W = ถอนการรับรองทั้งหมด 
   • กําหนดการส่งรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย ทุก 6 เดือน  
  2.2) ส่วนประกอบการของการบันทึก การพิจารณาโครงการวิจัยแบบเร่งด่วน   
   • รหัสของโครงการวิจัย (Protocol number)  
   • รหัสของโครงการวิจัยของสํานักงาน (EC number) 
   • ช่ือโครงการวิจัย 
   • ช่ือผู้วิจัย 
   • ผลการพิจารณา  
   • กําหนดการส่งรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย ทุก 6 เดือน  
  2.3) ส่วนประกอบของการบันทึกการพิจารณาส่วนแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัย   
   • รหัสของโครงการวิจัย (Protocol number) 
   • รหัสของโครงการวิจัยของสํานักงาน (EC number) 
   • ช่ือโครงการวิจัย  
   • ช่ือผู้วิจัย 
   • สรุปส่วนแก้ไขเพ่ิมเติมโครงร่างการวิจัย  
   • ผลการพิจารณา  
  2.4) ส่วนประกอบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์(  Adverse event)   
   • รหัสของโครงการวิจยั (Protocol number) 
   • รหัสของโครงการวิจัยของสํานักงาน (EC number) 
   •ช่ือโครงการ 
   •Number ผู้ป่วย 
   • ช่ือผู้วิจัย 
   • Site (ระบุว่าเกิดในศูนย์วิจัย หรือนอกศูนย์) 
   • สรุปรายงานเหตุการณ์และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
   ชนิดร้ายแรงกับยาวิจัย แบ่งออกเป็นระดับ ดังน้ี 
    - อาจเกี่ยวข้อง (Possibly  related) 
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    - น่าจะเกี่ยวข้อง (Probably related) 
    - เก่ียวข้องแน่นอน (Related) 
    - ไม่เก่ียวข้อง (Not related)  
    - ไม่น่าเก่ียวข้อง  (Unlikely related)  
   • ผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ เพ่ือดําเนินการต่อไป 
  กรณีเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรงจากยาวิจัย ดังกล่าวข้างต้น เฉพาะโครงการที่
 ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะนําผล
 การพิจารณามติและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ เสนอและพิจารณาในคณะกรรมการฯ  
  2.5) ส่วนประกอบของการบันทึกการพิจารณารายงานความก้าวหน้าของการวิจัยและต่ออายุ
  ใบรับรอง (Continuing review) 
   • รหัสของโครงการวิจัย (Protocol number) 
   • รหัสของโครงการวิจัยของสํานักงาน (EC number) 
   • ช่ือโครงการวิจัย 
   • ช่ือผู้วิจัย 
   • ผลการพิจารณา 
   • ในกรณีที่อนุมัติต่อเน่ือง ระบุระยะเวลาของการอนุมัติ 
   • ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 

  2.6) ส่วนประกอบของการบันทึกการพิจารณาสรุปผลการวิจัย (Final report)  
   •รหัสของโครงการวิจัย ( Protocol number)  
   • รหัสของโครงการวิจัยของสํานักงาน (EC number) 
   • ช่ือโครงการวิจัย 
   • ช่ือผู้วิจัย 
   • ผลการพิจารณา คือ รับทราบ หรือ ขอข้อมูลเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
  2.7) ส่วนประกอบของบันทึกการไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนด (Non-compliance, protocol 
  violation)   
   • รหัสของโครงการวิจัย ( Protocol number)  
   • รหัสของโครงการวิจัยของสํานักงาน (EC number) 
   •ช่ือโครงการวิจัย 
   •Number ผู้ป่วย 
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   • ช่ือผู้วิจัย 
   • ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ เพ่ือดําเนินการต่อไป 
   • แผนการปฏิบัติการรองรับเมื่อเกิดเหตุการณ์ (Action Plan)   
   • ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 
  2.8) รายงานผลการตรวจเยี่ยมเพ่ือกํากับดูแลการวิจัย (Site visit monitoring)   
   • รหัสของโครงการวิจัย ( Protocol number)  
   • รหัสของโครงการวิจัยของสํานักงาน (EC number) 
   • ช่ือโครงการวิจัย 
   • ผู้ให้ทุนสนับสนุนการวิจัย (Sponsor) 
   • วันที่ของการตรวจเยี่ยม 
   • ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ เพ่ือดําเนินการต่อไป 

  2.9) ส่วนประกอบของการบันทึกการระงับโครงการวิจัยช่ัวคราว (Suspension) หรือ การยุติ
  โครงการวิจัยก่อนการกําหนด (Termination)   
   • รหัสของโครงการวิจัย ( Protocol number)  
   • รหัสของโครงการวิจัยของสํานักงาน (EC number) 
   • ช่ือโครงการวิจัย 
   • ช่ือผู้วิจัย 
   • เหตุผลของการระงับโครงการวิจัยช่ัวคราว  หรือการยุติโครงการช่ัวคราวก่อน
   กําหนด 
   • ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ เพ่ือดําเนินการต่อไป 
   • การบริหารจัดการอาสาสมัครที่ยังอยู่ในโครงการ 
  3) การเก็บรายงานการประชุม 
   รายงานการประชุมถือเป็นเอกสารที่ต้องรักษาความลับ  และต้องรวบรวมเก็บไว้ใน
   ห้องเก็บเอกสารที่จํากัดผู้เข้าถึงข้อมูล เพ่ือรอย่อยทําลายเอกสารหลังจากวันประชุม 
   5 ปี 

6.การเตรียมการประชุมนัดพิเศษ  (Extra Meeting) 
 6.1 การประชุมนัดพิเศษ จะทําได้ในกรณีต่อไปน้ี 
  1. มีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรงและไม่คาดคิดมาก่อน (Unexpected) ที่มีความ
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  จําเป็นต้องมีมาตรการเร่งด่วน เพ่ือปกป้องสิทธิ ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีของ 
  อาสาสมัคร 
  2. เหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงหรือคุกคามต่อชีวิตของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย 
  3. มีประเด็นเร่งด่วนเก่ียวกับโครงการวิจัย หากปล่อยไว้จะเกิดผลเสียต่อ อาสาสมัคร ชุมชน 
  หรือสถาบัน 
  4. มีเรื่องร้องเรียนหรือรายงานการไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดที่ร้ายแรง 
  5. เรื่องอ่ืนๆที่ประธานคณะกรรมการเห็นควร 
 6.2 การเตรียมการประชุม ให้ดําเนินการตามลําดับดังน้ี 
  1. เจ้าหน้าที่แจ้งกรรมการและผู้รับเชิญเข้าประชุมให้รับทราบถึงการประชุมนัดพิเศษ 

2. เจ้าหน้าที่รวบรวมรายช่ือกรรมการที่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้แจ้งให้ เลขานุการรับทราบ  
 เพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติขององค์ประชุม หากคุณสมบัติขององค์ประชุมไม่ครบถ้วน ให้
 โทรศัพท์เรียนเชิญกรรมการสมทบเพ่ิมเติมตามที่เลขานุการมอบหมาย เจ้าหน้าที่จัดเตรียม
เอกสารส่งให้กรรมการ 

 6.3 การดําเนินการประชุม 
  การประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาโครงการวิจัยและการประชุมนัดพิเศษ 
  (1) คณะกรรมการฯ จะดําเนินการประชุมได้ต่อเมื่อมีจํานวนกรรมการที่เข้าประชุมเกินก่ึง
  หน่ึงของจํานวนกรรมการทั้งหมด หากขณะประชุมกรรมการออกจากที่ประชุมเป็นเหตุให้
  องค์ประชุมไม่ครบให้ถือว่าที่ประชุมไม่สามารถพิจารณาโครงการต่อไปได้ ทั้งน้ีให้อยู่ภายใต้
  บังคับของบทที่ 2 ข้อ 5.3 โครงการและคุณสมบัติของคณะกรรมการฯ 
  (2) กรรมการที่เข้าร่วมประชุมต้องลงลายมือช่ือลงในแฟ้มบันทึกผู้เข้าร่วมการประชุม 
  (3) หากมีผู้สังเกตการณ์  ผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะสาขาหรือที่ปรึกษาอิสระ จะต้องลงลายมือช่ือ
  และลงนามในบันทึกการรักษาความลับก่อนที่จะเข้าร่วมประชุม ประธานจะเป็นผู้ แนะนํา
  บุคคลข้างต้นต่อคณะกรรมการ 
  (4) เจ้าหน้าที่ต้องลงบันทึกเวลาที่เริ่มประชุม การประชุมของกรรมการ ผู้วิจัย ผู้สังเกตการณ์ 
  และเวลาปิดการประชุม 
  (5) เจ้าหน้าที่จะต้องตรวจสอบองค์ประชุมทุกครั้งก่อนที่กรรมการท่านใดท่านหนึ่งจะออก
  จากห้องประชุม 
  (6) ประธานคณะกรรมการดําเนินการประชุมตามลําดับของวาระการประชุมแต่อาจสลับ 
  วาระการประชุมได้ตามความเหมาะสม 
  (7) การปฏิบัติงานของคณะกรรมการผู้เข้าข่ายที่อาจมีผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of 
  Interests) ประธานมีหน้าที่ต้องแจ้งให้คณะกรรมการ รับทราบก่อนเริ่มการประชุม 
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  (8) ในการประชุม ถ้ามีการพิจารณาเรื่องที่กรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสีย กรรมการจะต้องออก
  จากห้องประชุมก่อนการพิจารณา และอาจมีสิทธิ เข้าช้ีแจงข้อเท็จจริง หรือแสดงความ 
  คิดเห็นเก่ียวกับเรื่องน้ัน เฉพาะกรณีที่คณะกรรมการร้องขอ แต่ต้องอยู่ไม่ร่วมประชุม ในขณะ
  พิจารณาตัดสินรวมทั้งไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียง  

(9) ในที่ประชุม ประธาน และคณะกรรมการฯ จะเป็นผู้ซักถามประเด็นที่เก่ียวข้อง หลังจาก
 ที่ผู้ทบทวนโครงการ (Primary reviewer) ได้ช้ีแจงหรือตอบข้อคําถามเสร็จสิ้นแล้ว 
 กรรมการอาจมีคําถามเพ่ิมเติมเพ่ือความชัดเจน และอยู่ในประเด็น คําตอบหรือคําช้ีแจงของ
ผู้ทบทวน ทั้งน้ีควรใช้ถ้อยคําที่สุภาพและเหมาะสม การอภิปรายและลงมติจะทําได้ก็ต่อเมื่อ
ผู้วิจัยได้ออกจากห้องประชุมแล้ว 

  (10) ในการประชุม อาจมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะสาขาหรือที่ปรึกษาอิสระ เพ่ือให้ข้อมูล
  เก่ียวกับโครงการวิจัยตามที่คณะกรรมการร้องขอ แต่ผู้ทรงคุณวุฒิ เฉพาะสาขาหรือ ที่ปรึกษา
  อิสระจะไม่อยู่ร่วมการประชุมขณะพิจารณา  
  (11) เมื่อเสร็จสิ้นการอภิปรายแล้ว ประธานจะขอให้กรรมการลงมติโดยอิสระ ในประเด็น
  ดังต่อไปน้ี 
   1) การประเมินระดับความเสี่ยงเทียบกับประโยชน์ที่อาสาสมัครจะได้รับ  
   2) อาสาสมัครเป็นกลุ่มเปราะบางหรือไม่ และเหตุผลที่ทําการวิจัย ในอาสาสมัคร
   กลุ่มน้ี 
   3) ความเหมาะสมของการใช้ยาหลอก (ถ้ามี) 
    (1) คุณสมบัติของนักวิจัย (Investigator’s qualification) ได้แก่ 
    - การผ่านการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หรือ GCP (Good Clinical 
    Practice), Human Subject Protection Course  
    - ผู้วิจัยหลักมีความเช่ียวชาญตามสาขาวิชาของโครงการวิจัย 
   มติของที่ประชุมสําหรับการรับรองโครงการวิจัยใหม่  
    1) Y = รับรอง        
    2) C = รับรองโดยมีเง่ือนไข       
    3) R = ปรับแก้ไขแล้วนําเข้าพิจารณาใหม่       
    4) N = ไม่รับรอง 
   มติที่ประชุมสําหรับโครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการแล้ว 
    1) Y = รับรอง        
    2) C = รับรองโดยมีเง่ือนไข       
    3) R = ปรับแก้ไขแล้วนําเข้าพิจารณาใหม่       
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    4) N = ไม่รับรอง 
    5) T = ยุติโครงการวิจัย 
    6) W = ถอนการรับรองทั้งหมด (falsification/non-compliance) 
    ในกรณีทีม่ีหลกัฐานว่าผู้วิจัยจงใจใช้ข้อมูลที่เป็นเท็จ ในการเสนอ 
    โครงการวิจัยเพ่ือให้ผ่านการรับรอง หรือจงใจดําเนินการวิจัย ต้ังแต่ต้นที่
    แตกต่างไปจากโครงการวิจัยที่คณะกรรมการให้การรับรอง 
   4) เจ้าหน้าที่จะรวบรวมผลการลงมติเพ่ือให้ประธานแจ้งผลการพิจารณา 
   5) เลขานุการและเจ้าหน้าทีส่ํานักงานบันทึกการอภิปรายและมติของคณะกรรมการ 
   ลงในบันทึกรายงานการประชุมของคร้ังน้ันๆ 
   6) การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยของโครงการวิจัยใดๆ มแีนวทางปฏิบัติดังน้ี 
  ผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด เว้นแต่กรณีที่คณบดี เห็นว่าการดําเนิน
โครงการวิจัยที่ได้ผ่านการรับรองด้านจริยธรรมการวิจัย ในมนุษย์จากคณะกรรมการฯ จะเกิดผลกระทบต่อ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อย่างร้ายแรง คณบดีมสีิทธิยับย้ังมิใหผู้้วิจัยดําเนินโครงการ
น้ัน 
 6.4 การบันทึกรายงานการประชุม 
  6.4.1 การบันทึกรายงานการประชุมเพ่ือพิจารณาโครงการวิจัยหรือการประชุมนัดพิเศษ และ
  การแจ้งผลการพิจารณา    
  6.4.2 การเตรียมร่างรายงานการประชุมให้ใช้ต้นแบบตามแบบฟอร์ม AF/02-05/01.1 
  ประกอบการเขยีนรายงานการประชุม 
  6.4.3 เลขานุการเขียนสรุปการอภิปรายและผลการพิจารณาให้กระชับ และครอบคลมุหัวข้อ
  ในแต่ละส่วนอย่างครบถ้วน 
  6.4.4 เจ้าหน้าที่จัดพิมพ์ร่างรายงานการประชุม ให้แล้วเสร็จภายใน 2 วันทําการ หลังจาก
  วันที่ประชุม 
  6.4.5 เจ้าหน้าที่ทําหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดของร่างรายงานการประชุม 
  6.4.6 เจ้าหน้าที่เสนอร่างรายงานการประชุมแก่เลขานุการของการประชุม เพ่ือตรวจทาน
  ความถูกต้องสมบูรณ ์ให้แล้วเสร็จภายใน 2 วันทําการ 
  6.4.7 เจ้าหน้าที่แก้ไขร่างรายงานแล้วส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ให้แก่เลขานกุาร ของการ 
  ประชุมตรวจสอบแล้วลงนามและวันที่ ให้แล้วเสร็จภายใน 2 วันทําการ 
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  6.4.8 เจ้าหน้าที่เสนอรายงานฉบับสมบูรณ์แก่ประธานเพ่ือลงนามและวันที่ ภายใน 2 วันทํา
  การ 
  6.4.9 เจ้าหน้าที่ทําหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเน้ือหาสาระ คําสะกด ให้ถูกต้องตามหลัก
  ภาษา และรายละเอียดของร่างรายงานการประชุม 
  6.4.10 เจ้าหน้าที่เสนอร่างรายงานการประชุมแก่เลขานุการของการประชุม เพ่ือตรวจทาน
  ความถูกต้องสมบูรณ์ ให้แล้วเสร็จภายใน 2 วันทําการ 
  6.4.11 เจ้าหน้าที่แก้ไขร่างรายงานแล้วส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ให้แก่เลขานุการ ของการ 
  ประชุมตรวจสอบแล้วลงนามและวันที่ ให้แล้วเสร็จภายใน 2 วันทําการ 
  6.4.12 เจ้าหน้าที่เสนอรายงานฉบับสมบูรณ์แก่ประธานเพ่ือลงนามและวันที่ภายใน 2 วันทํา
  การ 

7. การแจ้งผลการพิจารณา 
 7.1 การออกหนังสือรับรอง กรณีมติที่ประชุมให้การรับรองโครงการวิจัย 
 7.2 เจ้าหน้าที่สํานักงานลงรายละเอียดในฐานข้อมูลที่สํานักงานกําหนดเพ่ือระบุ สถานะปัจจุบันของ
 โครงการวิจัย  
 7.3 พิมพ์หนังสือรับรองฉบับภาษาไทย ตามแบบ AF/03-05/01.1 และฉบับภาษาอังกฤษตามเอกสาร
 ต้นแบบ ตามแบบ AF/04-05/01.1 
 7.4 เจ้าหน้าที่เสนอหนังสือรับรองให้ประธานพิจารณาและลงนามภายใน 1 วันทําการหลังจากวันที่
 ประชุม 
 7.5 เจ้าหน้าที่ประทับตรารับรองในเอกสารคําช้ีแจงอาสาสมัครแบบยินยอมอาสาสมัคร และแผ่นป้าย
 ประชาสัมพันธ์ ฉบับที่คณะกรรมการให้การรับรอง 
 7.6 สําเนาหนังสือรับรอง 2  ชุด (เก็บเข้าต้นฉบับเอกสารโครงการวิจัย 1 ชุด และเก็บเข้าแฟ้ม 
 หนังสือรับรอง 1 ชุด)  
 7.7 เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เอกสารส่งออกของสํานักงาน 
 7.8 จัดส่งหนังสือรับรองและเอกสารคําช้ีแจงอาสาสมัครแบบยินยอมอาสาสมัคร และแผ่นป้าย
 ประชาสัมพันธ์ที่ประทับตรารับรองแล้ว พร้อมแนบข้อปฏิบัติ สําหรับผู้วิจัย  
 7.9 การออกหนังสือแจ้งผลกรณีมติที่ประชุมให้ผู้วิจัยแก้ไขหรือต้องการคําช้ีแจงเพ่ิมเติม จากผู้วิจัย 
 เพ่ือนํากลับเข้ารับการพิจารณาใหม่ หรือไม่รับรอง 
 7.10 เจ้าหน้าที่สํานักงาน ลงรายละเอียดในฐานข้อมูลที่สํานักงานกําหนด เพ่ือระบุสถานะปัจจุบันของ
 โครงการวิจัย 

 7.11 เจ้าหน้าที่พิมพ์จดหมายแจ้งผลการพิจารณาตามมติที่ประชุม  
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  1) กรณีรับรองหลังจากที่ผู้วิจัยแก้ไขให้ใช้ แบบฟอร์ม AF/05-05/01 
  2) กรณีต้องการคําช้ีแจงเพ่ิมเติมจากผู้วิจัยเพ่ือนํากลับเข้ารับการพิจารณา ใหม่ ให้ใช้   
  แบบฟอร์ม AF/06-05/01 
  3) กรณีไม่รับรอง ให้ใช้ แบบฟอร์ม AF/07-05/01 
  4) กรณีถอนการพิจารณา ให้ใช้ แบบฟอร์ม AF/08-05/01 
  5) กรณียุติการรับรองหรือถอนการรับรอง ให้ใช้ แบบฟอร์ม AF/09-05/01 
 7.12 เจ้าหน้าที่นําเสนอแก่เลขานุการภายใน 1 วันทําการ หลังจากการประชุมเพ่ือตรวจสอบความ
 ถูกต้อง 
 7.13 เจ้าหน้าที่แก้ไขตามท่ีเลขานุการตรวจสอบ ภายใน 1 วันทําการ 
 7.14 เจ้าหน้าที่เสนอจดหมายแจ้งผลการพิจารณาโครงการวิจัยและลงนาม โดยประธาน ภายใน 1 วันทํา
 การ  
 7.15 เจ้าหน้าที่สําเนาหนังสือแจ้งผล 1ชุด เก็บเข้าต้นฉบับเอกสารโครงการวิจัย 
 7.16 เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เอกสารส่งออกของสํานักงาน 
 7.17 เจ้าหน้าที่จัดส่งหนังสือแจ้งผลไปยังผู้วิจัย ตามระบบเอกสาร ภายใน 7 วันทําการ 

8. นิยามศพัท ์
คําศพัท ์ ความหมาย 

ร ะ เ บี ย บ ว า ร ะ ก า ร ป ร ะ ชุ ม
(Agenda) 

เอกสารบันทึกรายการของเรื่องที่จะนําเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการฯ 

บันทึกรายงานการประชุม  
(Minutes of Meeting) 

เอกสารการบันทึกข้อมูลของเรื่องราวที่อภิปรายหรือข้อตกลงในการประชุม
คณะกรรมการฯ 

องค์ประชุม (Quorum) จํานวนและองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ที่กําหนดไว้สําหรับการประชุมและ
การพิจารณาตัดสินโครงการวิจัยอย่าง เป็นทางการ 

 
9 .เอกสารอ้างอิง 
 9.1 WHO Operational Guidelines for Ethical Review Committee That Review Biomedical 
 Research (Geneva 2000 www.who.int/tdr/publications/publications/-Reviewed 29 June 
 2007) 
 9.2 ICH Harmonized Tripartite Guideline. Guideline for Good Clinical Practice E6 (R1). 
 Current Step 4 version dated 10 June 1996. (www.ich.org-Reviewed 29 June 2007)  
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10. ภาคผนวก  

ภาคผนวก 1 AF/01-05/01.1 ตัวอย่างต้นแบบระเบียบวาระการประชุม 

ภาคผนวก 2 AF/02-05/01.1 ตัวอย่างต้นแบบบันทึกรายงานการประชุม 

ภาคผนวก 3 AF/03-05/01.1 ตัวอย่างต้นแบบหนังสือรับรองภาษาไทย 

ภาคผนวก 4 AF/04-05/01.1 ตัวอย่างต้นแบบหนังสือรับรองภาษาอังกฤษ 
ภาคผนวก 6 AF/06-05/01.1 ตัวอย่างต้นแบบหนังสือผลการประเมินด้านจริยธรรมการวิจัยใน

มนุษย์ภายหลงัการประชุมมีมติรับรองหลังจากผู้วิจัยได้แก้ไข 
ภาคผนวก 7 AF/07-05/01.1 ตัวอย่างต้นแบบหนังสือผลการประเมินด้านจริยธรรมการวิจัยใน

มนุษย์ภายหลงัการประชุมมีมติขอให้ผู้วิจัยช้ีแจงข้อคําถามของ
คณะกรรมการเพ่ือนํามาพิจารณาในการประชุมอีกคร้ัง 

ภาคผนวก 8 AF/08-05/01.1 ตัวอย่างต้นแบบหนังสือผลการประเมินด้านจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ภายหลงัการประชุมมีมติไม่รับรองโครงการวิจัย 

ภาคผนวก 9 AF/09-05/01.1 ตัวอย่างต้นแบบหนังสือผลการประเมินด้านจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ภายหลงัการประชุมมีมติให้ถอนโครงการวิจัยออกจาก
พิจารณา 

ภาคผนวก 10 AF/10-05/01.1 ตัวอย่างต้นแบบหนังสือผลการประเมินด้านจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ภายหลงัการประชุมมีมติยุติการรับรองหรือถอนการรับรอง
โครงการวิจัยหากมีการดําเนินการวิจัยในโครงการวิจัยต่อไป จะทํา
ให้อาสาสมัคร มีความเสี่ยงทีร่้ายแรง 

 
  



 
 

คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์ 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

หน้า 18 จาก 56

 

บทท่ี 5  การประชุมคณะกรรมการ  

Committee Meeting 
SOP 05/01.1 

 
 

AF/01-05/01.1 
วาระการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ์  

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
คร้ังที ่……. /25……… วันที ่…… 

ห้องประชุม A301 ชั้น 3 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์ 
-------------------------------------------------------- 

วาระที ่1 รับรองรายงานการประชุม คร้ังที ่………../ปี พ.ศ. …………. (Previous minute) (ประธาน) 
วาระที ่2 เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ เกี่ยวกับนโยบาย หรือการดําเนินงานของคณะกรรมการฯ (ประธาน) 
 2.1เรื่องแจง้ อืน่ๆ……. 
 2.2 การมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการพิจารณาจริยธรรมต่อโครงการวิจยัที่พจิารณา (Conflicting 
 interest) 
วาระที ่3 เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ เกี่ยวกับโครงการวิจัย (เลขานุการ) 
 3.1 รายงานการแจ้งปิดโครงการ การแจ้งยกเลิกโครงการ (Closing protocol) จํานวน…...โครงการ 
วาระ REC ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ 
3.1.01   
3.1.02   

 3.2 รายงานความก้าวหน้าในการดําเนินงาน (Continuing report) จํานวน.........โครงการ 
วาระ REC ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ 
3.2.01   
3.2.02   

 3.3 โครงการวิจยัใหมท่ี่เข้าข่ายไม่ต้องขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย (Exempt research) จํานวน……
 โครงการ 
วาระ REC ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ 
3.3.01   
3.3.02   
3.3.03   

 3.4 โครงการวิจยัใหมท่ี่เข้าข่ายการขอรับการพจิารณาแบบเร็ว และประธานให้ความเห็นชอบ (Expedited 
 review) จํานวน………โครงการ 
วาระ REC ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ 
3.4.01   
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AF/01-05/01.1 

3.4.02   
3.4.03   
3.4.04   

 3.5 โครงการวิจยัที่รายงานความปลอดภัยของยาที่ใช้ในโครงการ หรือผลข้างเคียงรุนแรง หรอืเหตกุารณ์ไม่
 พึงประสงค์ที่เกีย่วข้องกับโครงการวจิัย (SAE, SUSARs report) จํานวน……….โครงการ 
วาระ REC ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ 
3.5.01   
3.5.02   
3.5.03   
3.5.04   

 3.6 โครงการวิจยัที่ผ่านการรับรองแล้วแต่มีเอกสารเพ่ิมเติมที่สามารถขอการรบัรองแบบเร็ว จํานวน…
 โครงการ 
วาระ REC ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ 
3.6.01   
3.6.02   
3.6.03   
3.6.04   

วาระที ่4 เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา ที่เกี่ยวขอ้งกับโครงการวิจยั (ประธาน) 
 4.1 โครงการวิจยัใหมท่ี่เข้าข่ายการพิจารณาแบบเร็ว แต่ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณา (Request for 
 fallboard consideration) จํานวน……….โครงการ  
วาระ REC ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ นักวิจัย Reviewer(s) 
4.1.01     
4.1.02     
4.1.03     
4.1.04     

 4.2 โครงการวิจยัใหมท่างคลินิก (New protocol: Clinical study) จํานวน………โครงการ 
วาระ REC ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ นักวิจัย Reviewer(s) 
4.2.01     
4.2.02     
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4.2.03     
4.2.04     

 4.3 โครงการวิจยัใหมท่างสังคมศาสตร์และพฤติกรรมสุขภาพ (New protocol: Social study) จํานวน……
 โครงการ 
วาระ REC ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ นักวิจัย Reviewer(s) 
4.3.01     
4.3.02     

 4.4 โครงการวิจยัใหมท่ี่เคยเสนอเข้าพจิารณา และที่ประชุมมีมติให้ชี้แจงเพิ่มเติม (Resubmission of 
 previously tabled protocol) จํานวน……….โครงการ 
วาระ REC ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ นักวิจัย Reviewer(s) 
4.4.01     
4.4.02     
4.4.03     
4.4.04     

 4.5 โครงการวิจยัที่ผ่านการรับรองแล้วครบ 1 ปีและขอรับการรับรองต่อ (Renewal) จํานวน……….โครงการ 
วาระ REC ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ นักวิจัย Reviewer(s) 
4.5.01     
4.5.02     

 4.6 โครงการวิจยัที่ผ่านการรับรองแล้ว แต่ผู้วิจัยขอปรับแก้ไขการดําเนินการวจิัย หรือขอรับรองเอกสารเพิ่ม 
 (Amendment of protocol or subject’s material) จํานวน...….โครงการ 
วาระ REC ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ นักวิจัย Reviewer(s) 
4.6.01     
4.6.02     
4.6.03     
4.6.04     

 4.7 รายงานการดําเนินการวจิยัที่เบี่ยงเบนจากโครงการที่คณะกรรมการให้การรับรอง (Protocol 
 deviation/violation) รายงานผลข้างเคียงรนุแรงหรือเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่กรรมการผู้ทบทวนเบื้องต้น
 ต้องการขอความเห็นจากที่ประชุม รายงานผลการตรวจเยี่ยม รายงานเรื่องรอ้งเรยีน จํานวน………โครงการ 
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วาระ REC ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ นักวิจัย Reviewer(s) 
4.7.01     
4.7.02     
4.7.03     
4.7.04     

 
วาระที ่5 เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ์  
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

คร้ังที ่ /25……  วันที ่… 
ห้องประชุม A301 ชั้น 3 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์ 

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

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ที ่ รายช่ือ เพศ ตําแหน่ง เข้า-ออก 

1.  ชa ประธานคณะกรรมการ 12.00-16.00 
2.  ชa กรรมการประจํา 12.00-16.00 
3.  ญa กรรมการประจํา 12.00-16.00 
4.  ญb กรรมการประจํา 12.00-16.00 
5.  ชc กรรมการประจํา 12.00-16.00 
6.  ชd,c กรรมการประจํา 12.00-16.00 
7.  ญa กรรมการประจํา 12.00-16.00 
8.  ญb กรรมการสมทบ 13.00-13.40 
9.  ชa กรรมการสมทบ 14.00-14.30 
10.  ชa กรรมการสมทบ 15.00-15.30 
11.  ญa กรรมการประจํา/เลขานุการ 12.00-16.00 
12.  ญ ผู้ช่วยเลขานุการ 12.00-16.00 
13.  ญ ผู้สังเกตการณ ์ 12.00-16.00 

องค์ประชุมครบ จํานวนกรรมการท่ีเข้ารว่มประชุม..... ท่าน 
aแพทย์…..ท่าน     bบุคลากรที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์หรือวทิยาศาสตร์ .... ท่าน  
cบุคคลที่ไม่ใช่สาขาวิทยาศาสตร.์... ท่าน  dบุคคลภายนอก ….. ท่าน  
เร่ิมประชุม  

เวลา   น. 
วาระที ่1 รับรองรายงานการประชุมคร้ังที ่…. /255... (Previous Minute) 
ที่ประชุมมีมต ิ รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข รับรองรายงานโดยมีการแก้ไข คือ 

วาระที ่2 เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 
2.1............ (ตามเอกสารแนบหมายเลข 1) 
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2.2 Conflicting interest การประกาศผลประโยชน์ทับซ้อนของกรรมการในการพิจารณาโครงการวจิัยการประชุม มี
กรรมการที่เข้าร่วมประชุมพจิารณาโครงการวจิัยที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนได้แก ่
ที ่ รายชื่อกรรมการ โครงการวิจัยเลขที ่
1  REC …., REC….. 

 
วาระที ่3 เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ เกี่ยวกับโครงการวิจัย 
3.1 รายงานการแจ้งปิดโครงการ การแจ้งยกเลิกโครงการ (Closing protocol) จํานวน 
- ที่ประชุมมีมติ รบัทราบ  
- ที่ประชุมมีมติ รบัทราบหลังผู้วจิัยแก้ไขตามข้อเสนอแนะ  
- ที่ประชุมมีมติ ให้ผู้วิจัยแก้ไขเพือ่นํากลับมาพิจารณาใหม่  
- ที่ประชุมมีมติ ไม่รับทราบ   

 
3.2 รายงานความก้าวหน้าในการดําเนินงาน (Continuing report) จํานวน 
- ที่ประชุมมีมติ รบัทราบ  
- ที่ประชุมมีมติ รบัทราบหลังผู้วจิัยแก้ไขตามข้อเสนอแนะ  
- ที่ประชุมมีมติ ให้ผู้วิจัยแก้ไขเพือ่นํากลับมาพิจารณาใหม่  
- ที่ประชุมมีมติ ไม่รับทราบ   

 
3.3 โครงการวจิยัใหมท่ี่เข้าข่ายไม่ต้องขอรับพิจารณาจริยธรรมการวิจัย (Exempt research) จํานวน 
- ที่ประชุมมีมติ รบัทราบ  
- ที่ประชุมมีมติ รบัทราบหลังผู้วจิัยแก้ไขตามข้อเสนอแนะ  
- ที่ประชุมมีมติ ให้ผู้วิจัยแก้ไขเพือ่นํากลับมาพิจารณาใหม่  
- ที่ประชุมมีมติ ไม่รับทราบ   
- ที่ประชุมมีมติ ถอนโครงการออกจากการพิจารณา  

 
3.4 โครงการวจิยัใหมท่ี่เข้าข่ายการพิจารณาแบบเร็ว (Expedited review) ประธานเห็นชอบแล้ว  จํานวน 
- ที่ประชุมมีมติ รบัรอง  
- ที่ประชุมมีมติ รบัรองหลังผู้วิจัยแก้ไขตามข้อเสนอแนะ  
- ที่ประชุมมีมติ ให้ผู้วิจัยแก้ไขเพือ่นํากลับมาพิจารณาใหม่  
- ที่ประชุมมีมติ ไม่รับรอง   
- ที่ประชุมมีมติ ถอนโครงการออกจากการพิจารณา  
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3.5 รายงานผลข้างเคียงหรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจยั (SAE report) จํานวน 
- ที่ประชุมมีมติ รบัทราบ  
- ที่ประชุมมีมติ รบัทราบหลังผู้วจิัยแก้ไขตามข้อเสนอแนะ  
- ที่ประชุมมีมติ ให้ผู้วิจัยแก้ไขเพือ่นํากลับมาพิจารณาใหม่  
- ที่ประชุมมีมติ ไม่รับทราบ   

 
3.6 โครงการทีผ่่านการรับรองแล้ว แต่มีเอกสารเพิ่มเติมที่สามารถขอรับการรับรองแบบเรว็ จํานวน 
- ที่ประชุมมีมติ รบัรอง  
- ที่ประชุมมีมติ รบัรองหลังผู้วิจัยแก้ไขตามข้อเสนอแนะ  
- ที่ประชุมมีมติ ให้ผู้วิจัยแก้ไขเพือ่นํากลับมาพิจารณาใหม่  
- ที่ประชุมมีมติ ไม่รับรอง   
- ที่ประชุมมีมติ ให้ยุติการรับรองโครงการวิจัย  
- ที่ประชุมมีมติ ให้ถอนการรับรองโครงการวิจัย  

 
วาระที่ 4 เร่ืองเพื่อพิจารณา ที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจยั 
4.1 โครงการวจิยัใหมท่ี่ขอรับการพิจารณาแบบเร็ว แต่ประธานขอนําเข้ารับการพิจารณาในทีป่ระชุม  จํานวน 
- ที่ประชุมมีมติ รบัรอง  
- ที่ประชุมมีมติ รบัรองหลังผู้วิจัยแก้ไขตามข้อเสนอแนะ  
- ที่ประชุมมีมติ ให้ผู้วิจัยแก้ไขเพือ่นํากลับมาพิจารณาใหม่  
- ที่ประชุมมีมติ ไม่รับรอง   
- ที่ประชุมมีมติ ถอนโครงการออกจากการพิจารณา  

 
4.2 โครงการวจิยัใหมท่างคลินิก (New protocol: Clinical study) จํานวน 
- ที่ประชุมมีมติ รบัรอง  
- ที่ประชุมมีมติ รบัรองหลังผู้วิจัยแก้ไขตามข้อเสนอแนะ  
- ที่ประชุมมีมติ ให้ผู้วิจัยแก้ไขเพือ่นํากลับมาพิจารณาใหม่  
- ที่ประชุมมีมติ ไม่รับรอง   
- ที่ประชุมมีมติ ถอนโครงการออกจากการพิจารณา  

 
4.3 โครงการวจิยัใหมท่างสังคมศาสตร์และพฤติกรรมสุขภาพ (New protocol: Social & Health จํานวน 
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Behavior study) 
- ที่ประชุมมีมติ รบัรอง  
- ที่ประชุมมีมติ รบัรองหลังผู้วิจัยแก้ไขตามข้อเสนอแนะ  
- ที่ประชุมมีมติ ให้ผู้วิจัยแก้ไขเพือ่นํากลับมาพิจารณาใหม่  
- ที่ประชุมมีมติ ไม่รับรอง   
- ที่ประชุมมีมติ ถอนโครงการออกจากการพิจารณา  

 
4.4 โครงการใหม่ที่เคยเข้าพิจารณาและที่ประขุมมีมติให้แก้ไข (Resubmission of previously 
tabled protocol) 

จํานวน 

- ที่ประชุมมีมติ รบัรอง  
- ที่ประชุมมีมติ รบัรองหลังผู้วิจัยแก้ไขตามข้อเสนอแนะ  
- ที่ประชุมมีมติ ให้ผู้วิจัยแก้ไขเพือ่นํากลับมาพิจารณาใหม่  
- ที่ประชุมมีมติ ไม่รับรอง   
- ที่ประชุมมีมติ ถอนโครงการออกจากการพิจารณา  

 
4.5 โครงการวจิยัที่ผ่านการรับรองครบ 1 ปี และขอรับการรับรองต่อ (Renewal of approval) จํานวน 
- ที่ประชุมมีมติ รบัรอง  
- ที่ประชุมมีมติ รบัรองหลังผู้วิจัยแก้ไขตามข้อเสนอแนะ  
- ที่ประชุมมีมติ ให้ผู้วิจัยแก้ไขเพือ่นํากลับมาพิจารณาใหม่  
- ที่ประชุมมีมติ ไม่รับรอง   
- ที่ประชุมมีมติ ให้ยุติการรับรองโครงการวิจัย  
- ที่ประชุมมีมติ ให้ถอนการรับรองโครงการวิจัย  

 
4.6 โครงการวจิยัที่ผ่านการรับรองแล้ว แต่ผู้วิจัยขอปรับแก้ไขการดําเนินการวจิัย หรือขอการรับรอง
เอกสารเพิ่ม (Amendment of protocol or subject’s material) 

จํานวน 

- ที่ประชุมมีมติ รบัรอง  
- ที่ประชุมมีมติ รบัรองหลังผู้วิจัยแก้ไขตามข้อเสนอแนะ  
- ที่ประชุมมีมติ ให้ผู้วิจัยแก้ไขเพือ่นํากลับมาพิจารณาใหม่  
- ที่ประชุมมีมติ ไม่รับรอง   
- ที่ประชุมมีมติ ให้ยุติการรับรองโครงการวิจัย  
- ที่ประชุมมีมติ ให้ถอนการรับรองโครงการวิจัย  
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4.7 รายงานอื่นๆ ที่ต้องการความเห็นจากที่ประชุม เช่น  
รายงานการดําเนินการวจิัยทีเ่บีย่งเบนจากที่โครงการวจิัยที่คณะกรรมการให้การรับรอง (Protocol 
deviation/violation) (รายงานอื่นๆ เช่น รายงานผลข้างเคียงรุนแรง หรือเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่เกดิ
แก่อาสาสมัครและกรรมการผู้ประเมินเบื้องต้นขอความเห็นจากที่ประชุม รายงานผลการตรวจเยี่ยม
โครงการวิจัย รายงานเรื่องร้องเรียน) 

จํานวน 

- ที่ประชุมมีมติ รบัทราบ  
- ที่ประชุมมีมติ รบัทราบหลังผู้วจิัยแก้ไขตามข้อเสนอแนะ  
- ที่ประชุมมีมติ ให้ผู้วิจัยแก้ไขเพือ่นํากลับมาพิจารณาใหม่  
- ที่ประชุมมีมติ ไม่รับทราบ   
- ที่ประชุมมีมติ ให้ยุติการรับรองโครงการวิจัย  
- ที่ประชุมมีมติ ให้ถอนการรับรองโครงการวิจัย  

สรุปประเภทและจํานวนโครงการวิจัยที่ขอรับรองในที่ประชุมคณะกรรมการฯ คร้ังที.่. /255... รวมทั้งสิน้ ... 
โครงการ จําแนกตามวาระ ดังน้ี 

ประเภทงานวิจยั จํานวน 
วาระที ่3.1 รายงานการแจ้งปิดโครงการ, การแจ้งยกเลิกโครงการ  
วาระที ่3.2 รายงานความก้าวหน้าในการดําเนนิงาน (Continuing report)  
วาระที ่3.3 โครงการวิจัยใหม่ทีเ่ข้าข่ายไม่ต้องรบัการพจิารณาจริยธรรมการวจิัย (Exempt research)  
วาระที ่3.4 โครงการวิจัยใหม่ทีเ่ข้าข่ายการขอรบัการพจิารณาแบบเร็ว และประธานให้ความเห็นชอบ 
(Expedited review research) 

 

วาระที ่3.5 รายงานผลข้างเคียงหรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย (SAE report)  
วาระที ่3.6 โครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองแล้วแต่มีเอกสารเพิม่เติมที่สามารถขอการรับรองแบบเร็ว  
วาระ 4.1 โครงการวจิัยใหม่ที่เข้าข่ายการพิจารณาแบบเรว็ แต่ประธานขอใหท้ี่ประชุมพิจารณา   
วาระที ่4.2 โครงการวิจัยใหม่ทางคลินิก (New protocol: Clinical study)  
วาระที ่4.3 โครงการวิจัยใหม่ทางสังคมศาสตรแ์ละพฤติกรรมสุขภาพ (New protocol: Social & 
Health Behavior study) 

 

วาระที ่4.4 โครงการวิจัยใหม่ทีเ่คยเสนอเข้าพิจารณาและที่ประชุมมีมติให้ชี้แจงเพิ่มเติม 
(Resubmission of previously tabled protocol) 

 

วาระที ่4.5 โครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองครบ 1 ปีและขอต่ออายุการรับรอง   
วาระที ่4.6 โครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองแล้ว แต่ผู้วิจัยขอปรบัแก้ไขการดําเนินการวจิัยหรือขอรับรอง
เอกสารเพิ่ม (Amendment of protocol/subject’s material) 
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วาระที ่4.7 รายงานการดําเนินการวจิัยทีเ่บี่ยงเบนจากที่โครงการวิจัยที่คณะกรรมการ ให้การรับรอง 
(Protocol deviation/violation), รายงานผลข้างเคียงรุนแรงหรอืเหตกุารณไ์ม่คาดคิดที่กรรมการขอ
ความเห็นจากทีป่ระชุม, รายงานผลการตรวจเยี่ยม, รายงานเรื่องร้องเรยีน, รายงานอื่นๆ 

 

รวม  
 

รายละเอยีดเกีย่วกับโครงการวิจัยที่ขอรับการพิจารณาในการประชุมคร้ังที ่…/ 255…. 
 
วาระที ่3 เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ เกี่ยวกับโครงการวิจัย  
(วาระที่ 3 จะถกูส่งไปพร้อมกบั previous minute เพื่อให้กรรมการประจําอ่าน ก่อนเข้าประชุม) 
 
วาระที่ 3.1  รายงานการแจง้ปิดโครงการ/ยกเลิกโครงการ (Closing protocol) จํานวน ….. 

โครงการ 
วาระ 3.1.01 เลขที่โครงการ REC ……. 
ชื่อโครงการ (ไทย)  
ชื่อโครงการ (องักฤษ)  
ผู้วิจยั  หน่วยงาน 
สรุปผลวิจยั (Abstract ที่ใหน้ักวิจัยสรุปแนบมากับใบเสนอขอปิดโครงการ) 
ความเห็นreviewer รับทราบ/รับทราบหลังผู้วิจัยแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ/ให้ผู้วิจัยแก้ไขเพื่อนํากลับมา

พิจารณาใหม่/ ไม่รับทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบตามที่ expedited review ไปเมื่อวันที ่… 

รับทราบ … ท่าน ต่อกรรมการที่ออกเสียงทั้งหมด ….. ท่าน (งดออกเสียง …. ท่าน) 
 
วาระที่ 3.2  รายงานความกา้วหน้า (Continuing report) จํานวน ….. โครงการ 
วาระ 3.2.01 เลขที่โครงการ REC ……. รับรองคร้ังแรกวันที่  
ชื่อโครงการ (ไทย)  
ชื่อโครงการ 
(อังกฤษ) 

 

ผู้วิจยั  หน่วยงาน 
แหลง่ทุน  
สรุปการดําเนินงาน จํานวนอาสาสมัครที่ต้องการทัง้หมด …… ราย  

มีอาสาสมัครเขา้เกณฑ์และยังรว่มโครงการ (Active subject) …..ราย คิดเป็น ….. %   
Consented Screen failure Withdrawn Death Active subject  
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In 
F/U 

Completed

      
รายงานช่วงทีผ่่านมา - Amendment  

- Protocol 
 deviation/violation 
- SAE 

ไม่มี    มี รายงานเม่ือวันที ่
ไม่มี    มี รายงานเม่ือวันที ่
ไม่มี    มี รายงานเม่ือวันที ่

ความเห็น reviewer รับทราบ/รับทราบหลังผู้วิจัยแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ/ให้ผู้วิจัยแก้ไขเพื่อนํากลับมา
พิจารณาใหม่/ ไม่รับทราบ 

 รายงานครั้งตอ่ไป …. เดือน 
มติที่ประชุม รับทราบตามที่ expedited review ไปเมื่อวันที ่… 

รับทราบ … ท่าน ต่อกรรมการที่ออกเสียงทั้งหมด ….. ท่าน (งดออกเสียง …. ท่าน) 
 
วาระที่ 3.3  โครงการวิจยัใหม่ที่เข้าข่ายไม่ต้องขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย (Exempt 

research) จํานวน ….. โครงการ 
วาระ 3.3.01 เลขที่โครงการ REC ……. 
ชื่อโครงการ (ไทย)  
ชื่อโครงการ (องักฤษ)  
ผู้วิจยั  หน่วยงาน 
สรุปโครงการ  
ความเห็น reviewer รับทราบ/รับทราบหลังผู้วิจัยแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ/ให้ผู้วิจัยแก้ไขเพื่อนํากลับมา

พิจารณาใหม่/ ไม่รับทราบ/ถอนโครงการออกจากการพิจารณา 
มติที่ประชุม รับทราบตามทีก่รรมการ/เลขานุการพจิารณาไปเมื่อวันที ่… 

รับทราบ … ท่าน ต่อกรรมการที่ออกเสียงทั้งหมด ….. ท่าน (งดออกเสียง …. ท่าน) 
วาระ 3.3.02 เลขที่โครงการ REC ……. 
ชื่อโครงการ (ไทย)  
ชื่อโครงการ (องักฤษ)  
ผู้วิจยั  หน่วยงาน 
สรุปโครงการ  
ความเห็น reviewer รับทราบ/รับทราบหลังผู้วิจัยแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ/ให้ผู้วิจัยแก้ไขเพื่อนํากลับมา

พิจารณาใหม่/ ไม่รับทราบ/ถอนโครงการออกจากการพิจารณา 
มติที่ประชุม รับทราบตามทีก่รรมการ/เลขานุการพจิารณาไปเมื่อวันที ่… 
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รับทราบ … ท่าน ต่อกรรมการที่ออกเสียงทั้งหมด ….. ท่าน (งดออกเสียง …. ท่าน) 
 
วาระที่ 3.4  โครงการวิจยัใหม่ที่เข้าข่ายการขอรับการพจิารณาจริยธรรมการวิจัยแบบเร็ว และ

ประธานให้ความเห็นชอบ (Expedited review) จํานวน ….. โครงการ 
วาระ 3.4.01 เลขที่โครงการ REC ……. 
ชื่อโครงการ (ไทย)  
ชื่อโครงการ (องักฤษ)  
ผู้วิจยั  หน่วยงาน 
สรุปโครงการ  
ความเห็น reviewer รับรอง/รับรองหลังผู้วิจัยแก้ไขตามข้อเสนอแนะ/ให้ผู้วิจยัแก้ไขเพื่อนํากลับมาพิจารณา

ใหม/่ ไม่รับรอง/ถอนโครงการออกจากการพิจารณา 
มติที่ประชุม รับทราบตามที่ expedited review รับรองไปเม่ือวันที ่… 

รับทราบ … ท่าน ต่อกรรมการที่ออกเสียงทั้งหมด ….. ท่าน (งดออกเสียง …. ท่าน) 
วาระ 3.4.02 เลขที่โครงการ REC ……. 
ชื่อโครงการ (ไทย)  
ชื่อโครงการ (องักฤษ)  
ผู้วิจยั  หน่วยงาน 
สรุปโครงการ  
ความเห็น reviewer รับรอง/รับรองหลังผู้วิจัยแก้ไขตามข้อเสนอแนะ/ให้ผู้วิจยัแก้ไขเพื่อนํากลับมาพิจารณา

ใหม/่ ไม่รับรอง/ถอนโครงการออกจากการพิจารณา 
มติที่ประชุม รับทราบตามที่ expedited review รับรองไปเม่ือวันที ่… 

รับทราบ … ท่าน ต่อกรรมการที่ออกเสียงทั้งหมด ….. ท่าน (งดออกเสียง …. ท่าน) 
 
วาระที่ 3.5  โครงการวิจยัทีร่ายงานความปลอดภัยของยาที่ใช้ในโครงการ อาการไม่พงึประสงค์

ร้ายแรง (Serious adverse event) จํานวน ….. โครงการ 
วาระ 3.5.01 เลขที่โครงการ REC ……. 
ชื่อโครงการ (ไทย)  
ชื่อโครงการ (องักฤษ)  
ผู้วิจยั  หน่วยงาน 
รายละเอยีดปัญหา  
ความเห็นกรรมการ 
SAE 

 



 
 

คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์ 
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ความเห็นreviewer รับทราบ/รับทราบหลังผู้วิจัยแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ/ให้ผู้วิจัยแก้ไขเพื่อนํากลับมา
พิจารณาใหม่/ ไม่รับทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ ตามที่ Expedited review วันที่ …. 
รับทราบ … ท่าน ต่อกรรมการที่ออกเสียงทั้งหมด ….. ท่าน (งดออกเสียง …. ท่าน) 

 
วาระที่ 3.6  โครงการวิจยัทีผ่่านการรับรองแล้วแต่มีเอกสารเพิ่มเติมที่สามารถขอการรับรองแบบ

เร็ว จํานวน …. โครงการ 
วาระ 3.6.01 เลขที่โครงการ REC ……. 
ชื่อโครงการ (ไทย)  
ชื่อโครงการ (องักฤษ)  
ผู้วิจยั  หน่วยงาน 
รายละเอยีด  
ความเห็น reviewer รับรอง/รับรองหลังผู้วิจัยแก้ไขตามข้อเสนอแนะ/ให้ผู้วิจยัแก้ไขเพื่อนํากลับมาพิจารณา

ใหม/่ ไม่รับรอง/ถอนโครงการออกจากการพิจารณา 
มติที่ประชุม รับทราบ ตามที ่expedited review ไปเมื่อวันที ่… 

รับทราบ … ท่าน ต่อกรรมการที่ออกเสียงทั้งหมด ….. ท่าน (งดออกเสียง …. ท่าน) 
วาระ 3.6.02 เลขที่โครงการ REC ……. 
ชื่อโครงการ (ไทย)  
ชื่อโครงการ (องักฤษ)  
ผู้วิจยั  หน่วยงาน 
รายละเอยีด  
ความเห็น reviewer รับรอง/รับรองหลังผู้วิจัยแก้ไขตามข้อเสนอแนะ/ให้ผู้วิจยัแก้ไขเพื่อนํากลับมาพิจารณา

ใหม/่ ไม่รับรอง/ถอนโครงการออกจากการพิจารณา 
มติที่ประชุม รับทราบ ตามที ่expedited review ไปเมื่อวันที ่… 

รับทราบ … ท่าน ต่อกรรมการที่ออกเสียงทั้งหมด ….. ท่าน (งดออกเสียง …. ท่าน) 
 
วาระที ่4 เร่ืองแจ้งเพื่อพิจารณา เกี่ยวกับโครงการวิจยั 
 
วาระที่ 4.1 โครงการวิจยัใหม่ที่เข้าข่ายการพจิารณาแบบเร็ว แต่กรรมการหรือประธานขอให้ที่ประชุม
พิจารณา (Expeditable protocol sended for fallboard review) จํานวน โครงการ 
วาระที่ 4.1.01 เลขที่โครงการ REC ……. 
ชื่อโครงการ (ไทย)  



 
 

คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์ 
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ชื่อโครงการ (องักฤษ)  
ผู้วิจัยหลัก  
หน่วยงาน  
Reviewer 1  
Reviewer 2  

ความเห็นจากกรรมการผู้ทบทวนโครงการเบ้ืองต้น 
การประเมินความเส่ียง  
ระยะเวลาการรายงานความก้าวหน้า       เดือน 
ข้อเสนอแนะอืน่ๆ  

คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมในประเด็นต่อไปนี้ 
ทบทวนโครงร่างวิจัย  
ทบทวนเอกสารชี้แจงและใบ
ขอความยินยอม 

 

ทบทวนผู้วจิัยหลัก - ความเชี่ยวชาญ  
- การอบรมจริยธรรมวจิัย 

(GCP, CITI, NIH)  

☐เหมาะสม ☐ไม่เหมาะสม คือ 
☐ผ่านแล้ว ☐ยังไม่ผ่าน 
หมายเหต ุ

อาสาสมัครเปราะบาง ☐ไม่มี ☐ มี คือ…. 
เหตุผล … 
แผนการปกป้องอาสาสมัคร คือ … 
 

ประเภทความเส่ียงเทยีบกับ
ประโยชน์  

1. ☐ความเส่ียงไม่เกินความเส่ียงเล็กน้อย 
2. ☐ความเส่ียงเกินกว่าความเส่ียงเล็กนอ้ย แตม่ีประโยชน์ต่อตวั

อาสาสมัครโดยตรง 
3. ☐ความเส่ียงเกินกว่าความเส่ียงเล็กนอ้ย และไม่มีประโยชน์ต่อตัว

อาสาสมัครโดยตรง แต่มีความเป็นไปได้ที่จะไดร้ับความรู้เกี่ยวกับโรคหรอื
สภาวะที่อาสาสมัครเป็น 

4. ☐ความเส่ียงและประโยชน์ไม่ตรงกับทีก่ล่าวมาแล้วทั้ง 3 กลุ่ม แต่อาจมี
โอกาสที่จะเข้าใจ หรือป้องกัน หรือบรรเทาปัญหาร้ายแรงที่กระทบ
 สุขภาพและความเป็นอยู่ทีด่ีของอาสาสมัคร 

มติที่ประชุม 
  

☐รับรอง (Y)  
เป็นระยะเวลา ☐1 ปี   ☐6 เดือน  



 
 

คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์ 
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รายงานความกา้วหน้าทกุ 6 เดอืน / 1 ปี 
☐รับรองหลังผู้วิจัยแก้ไขตามข้อเสนอแนะ (C)  
☐ให้ผู้วิจัยชี้แจงเพิ่มเติมเพือ่นํากลับมาพิจารณาใหม่ (R) 
☐ไม่รับรอง (N) 
☐ถอนออกจากการพิจารณา (W) 

กรรมการออกเสียง Y/C/R/N/W =    ท่าน (งดออกเสียง  ท่าน) 
เหตุผลของกรรมการที่ไม่รับรองมติ คือ …    

 
วาระที่ 4.2 โครงการวิจยัใหม่ทางคลินิก (New protocol: Clinical study) จํานวน โครงการ 
วาระที่ 4.2.01 เลขที่โครงการ REC ……. 
ชื่อโครงการ (ไทย)  
ชื่อโครงการ (องักฤษ)  
ผู้วิจัยหลัก  
หน่วยงาน  
ผู้ให้ทุน  
Protocol reviewer  
ICF reviewer  
กรณี sponsored trial IND (FDA) ☐มี ☐ ควรมีแต่ไม่มี ☐ ไม่จําเป็น 

IB ☐มี ☐ ควรมีแต่ไม่มี ☐ ไม่จําเป็น 
DMC ☐มี ☐ ควรมีแต่ไม่มี ☐ ไม่จําเป็น 
Insurance ☐มี ☐ ควรมีแต่ไม่มี ☐ ไม่จําเป็น 

คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมในประเด็นต่อไปนี้ 
ทบทวนโครงร่างการวิจัย 
(Protocol) 
 
 

☐ระเบียบวิธวีิจัย (Methodology) 
 
☐ความเส่ียงและประโยชน์ (Risk/benefit) 
 

ทบทวนเอกสารและขั้นตอน
การให้ความยินยอมโดยไดร้ับ
ข้อมูล  (Consent form 
และconsent process ) 

☐ข้อมูลที่เพียงพอตอ่การตัดสินใจ (Information) 
☐ความง่ายตอ่การเข้าใจ  (Comprehension) 
☐เคารพสิทธิ ไม่บังคับ (Autonomy) 
☐ชดเชยการบาดเจ็บ (Injury compensation) 



 
 

คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์ 
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☐ Confidentiality & privacy 
☐ค่าตอบแทนอาสาสมัคร (Subject payment) 
☐ช่องทางติดต่อผู้วิจัยได้ 24 ชม. (PI’s contact) 
☐อนุญาต ☐ไม่อนุญาต ให้ใชต้ัวแทนอาสาสมัครผู้ใหญ่ (LAR) เพราะ …   
☐ประเด็นพิจารณาอื่นๆ (Other points to consider) 

เอกสารประกอบอื่นๆ  Clinical record form  
 โฆษณา   
 อื่นๆ ระบุ  
ทบทวนผู้วจิัยหลัก 
(Investigator)  

ความเชี่ยวชาญ  
 

☐เหมาะสม ☐ไม่เหมาะสม คือ  

 การอบรมจริยธรรมวจิัย 
(GCP, CITI, NIH) 

☐ผ่านแล้ว ☐ยังไม่ผ่าน 
หมายเหต ุ

อาสาสมัครเปราะบาง ☐ไม่มี 
☐มี คือ… 
ความจําเป็น คือ …   
แผนการปกป้องอาสาสมัคร คือ … 

ยาหลอก ☐ไม่มี      
☐มี สมเหตุสมผล เพราะ  
☐มี  โดยไม่สมควร เพราะ  

การเก็บตัวอย่างชีวภาพ (Bio-
repository) 

☐ไม่มี              ☐มี เหมาะสม  
☐มี แต่มีข้อควรปรับปรุง คือ … 

ประเภทความเส่ียงเทยีบกับ
ประโยชน์  

1. ☐ความเส่ียงไม่เกินความเส่ียงเล็กน้อย 
2. ☐ความเส่ียงเกินกว่าความเส่ียงเล็กนอ้ย แตม่ีประโยชน์ต่อตวัอาสาสมัคร

โดยตรง 
3. ☐ความเส่ียงเกินกว่าความเส่ียงเล็กนอ้ย และไม่มีประโยชน์ต่อตัว

อาสาสมัครโดยตรง แต่มีความเป็นไปได้ที่จะไดร้ับความรู้เกี่ยวกับโรคหรอื
สภาวะที่อาสาสมัครเป็น 

4. ☐ความเส่ียงและประโยชน์ไม่ตรงกับทีก่ล่าวมาแล้วทั้ง 3 กลุ่ม แต่อาจมี
โอกาสที่จะเข้าใจ หรือป้องกัน หรือบรรเทาปัญหาร้ายแรงที่กระทบสุขภาพ
และความเป็นอยู่ที่ดขีองอาสาสมัคร 



 
 

คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์ 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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มติที่ประชุม 
  

☐รับรอง (Y)  
เป็นระยะเวลา ☐1 ปี   ☐6 เดือน  
รายงานความกา้วหน้าทกุ 6 เดอืน / 1 ปี 
☐รับรองหลังผู้วิจัยแก้ไขตามข้อเสนอแนะ (C)  
☐ให้ผู้วิจัยชี้แจงเพิ่มเติมเพือ่นํากลับมาพิจารณาใหม่ (R) 
☐ไม่รับรอง (N) 
☐ถอนออกจากการพิจารณา (W) 

กรรมการออกเสียง Y/C/R/N/W =               ท่าน (งดออกเสียง ….ท่าน) 
เหตุผลของกรรมการที่ไม่รับรองมติ คือ   

 
วาระที่ 4.3 โครงการวิจยัใหม่ทางสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมสุขภาพ  (New protocol: Social & Health 
Behavior study) จํานวน โครงการ 
วาระที่ 4.1.01 เลขที่โครงการ REC ……. 
ชื่อโครงการ (ไทย)  
ชื่อโครงการ (องักฤษ)  
ผู้วิจัยหลัก  
หน่วยงาน  
Reviewer 1  
Reviewer 2  

ความเห็นจากกรรมการผู้ทบทวนโครงการเบ้ืองต้น 
การประเมินความเส่ียง  
ระยะเวลาการรายงานความก้าวหน้า  …. เดือน 
ข้อเสนอแนะอืน่ๆ  

คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมในประเด็นต่อไปนี้ 
ทบทวนโครงร่างวิจัย  
ทบทวนเอกสารชี้แจงและใบ
ขอความยินยอม 

 

ทบทวนผู้วจิัยหลัก ความเชี่ยวชาญ  
 

☐เหมาะสม ☐ไม่เหมาะสม คือ  

 การอบรมจริยธรรมวจิัย 
(GCP, CITI, NIH) 

☐ผ่านแล้ว ☐ยังไม่ผ่าน 
หมายเหต ุ



 
 

คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์ 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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เอกสารประกอบอื่นๆ  Clinical record form  
 โฆษณา   
 อื่นๆ ระบุ  
อาสาสมัครเปราะบาง ☐ไม่มี 

☐มี คือ… 
ความจําเป็น คือ …   
แผนการปกป้องอาสาสมัคร คือ … 

ประเภทความเส่ียงเทยีบกับ
ประโยชน์  

1. ☐ความเส่ียงไม่เกินความเส่ียงเล็กน้อย 
2. ☐ความเส่ียงเกินกว่าความเส่ียงเล็กนอ้ย แตม่ีประโยชน์ต่อตวั

อาสาสมัครโดยตรง 
3. ☐ความเส่ียงเกินกว่าความเส่ียงเล็กนอ้ย และไม่มีประโยชน์ต่อตัว

อาสาสมัครโดยตรง แต่มีความเป็นไปได้ที่จะไดร้ับความรู้เกี่ยวกับโรคหรอื
สภาวะที่อาสาสมัครเป็น 

4. ☐ความเส่ียงและประโยชน์ไม่ตรงกับทีก่ล่าวมาแล้วทั้ง 3 กลุ่ม แต่อาจมี
โอกาสที่จะเข้าใจ หรือป้องกัน หรือบรรเทาปัญหาร้ายแรงที่กระทบ
สุขภาพและความเป็นอยู่ทีด่ีของอาสาสมัคร 

มติที่ประชุม 
  

☐รับรอง (Y)  
เป็นระยะเวลา ☐1 ปี   �6 เดือน  
รายงานความกา้วหน้าทกุ 6 เดอืน / 1 ปี 
☐รับรองหลังผู้วิจัยแก้ไขตามข้อเสนอแนะ (C)  
☐ให้ผู้วิจัยชี้แจงเพิ่มเติมเพือ่นํากลับมาพิจารณาใหม่ (R) 
☐ไม่รับรอง (N) 
☐ถอนออกจากการพิจารณา (W) 

กรรมการออกเสียง Y/C/R/N/W =               ท่าน (งดออกเสียง ….ท่าน) 
เหตุผลของกรรมการที่ไม่รับรองมติ คือ   

 
วาระที ่4.4 โครงการวิจยัใหม่ที่เคยเสนอเข้าพิจารณาและทีป่ระชุมมีมติให้ชี้แจงเพิ่มเติม (Resubmission of 
previously tabled protocol) จํานวน โครงการ 
วาระที่ 4.4.01 เลขที่โครงการ REC ……. 
ชื่อโครงการ (ไทย)  



 
 

คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์ 
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ชื่อโครงการ (องักฤษ)  
ผู้วิจัยหลัก  
หน่วยงาน  
Reviewer 1  
Reviewer 2  
รายละเอยีดโครงการ 
โครงการน้ีเคยผ่านการพจิารณาแล้ว เมื่อ ประชมุครั้งที่ …. /25…. วาระที่ …. ที่ประชุมมีมตใิห้ผู้วิจัยช้ีแจงเพือ่นํา
กลับมาพิจารณาใหม่ ผู้วิจัยได้แก้ไขและส่งมาขอรับการพิจารณาใหม่ วันที่ ………. โดยมีเอกสารแนบ ดังนี ้

1. แบบปรับปรุงคุณภาพโครงการวิจัยตามข้อเสนอแนะของกรรมการ 

2. เอกสารประกอบอื่นๆที่เกี่ยวขอ้ง 
แบบปรับปรุงคุณภาพโครงการวิจัยตามข้อเสนอแนะของกรรมการ 

ใส่เนื้อความจากแบบปรับปรงุฯ 
 

ความเห็นจากกรรมการผู้ทบทวนโครงการเบ้ืองต้น 
การประเมินความเส่ียง  
ระยะเวลาการรายงานความก้าวหน้า  …. เดือน 
ข้อเสนอแนะอืน่ๆ  

คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมในประเด็นต่อไปนี้ 
ทบทวนโครงร่างวิจัย  
ทบทวนเอกสารชี้แจงและใบ
ขอความยินยอม 

 

ทบทวนผู้วจิัยหลัก ความเชี่ยวชาญ  
 

☐เหมาะสม ☐ไม่เหมาะสม คือ  

 การอบรมจริยธรรมวจิัย 
(GCP, CITI, NIH) 

☐ผ่านแล้ว ☐ยังไม่ผ่าน 
หมายเหต ุ

อาสาสมัครเปราะบาง ☐ไม่มี 
☐มี คือ …   
ความจําเป็น คือ …   
แผนการปกป้องอาสาสมัคร คือ … 

ประเภทความเส่ียงเทยีบกับ
ประโยชน์  

1. ☐ความเส่ียงไม่เกินความเส่ียงเล็กน้อย 



 
 

คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์ 
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2. ☐ความเส่ียงเกินกว่าความเส่ียงเล็กนอ้ย แตม่ีประโยชน์ต่อตวั
อาสาสมัครโดยตรง 

3. ☐ความเส่ียงเกินกว่าความเส่ียงเล็กนอ้ย และไม่มีประโยชน์ต่อตัว
อาสาสมัครโดยตรง แต่มีความเป็นไปได้ที่จะไดร้ับความรู้เกี่ยวกับโรคหรอื
สภาวะที่อาสาสมัครเป็น 

4. ☐ความเส่ียงและประโยชน์ไม่ตรงกับทีก่ล่าวมาแล้วทั้ง 3 กลุ่ม แต่อาจมี
โอกาสที่จะเข้าใจ หรือป้องกัน หรือบรรเทาปัญหาร้ายแรงที่กระทบ
สุขภาพและความเป็นอยู่ทีด่ีของอาสาสมัคร 

มติที่ประชุม 
  

☐รับรอง (Y)  
เป็นระยะเวลา ☐1 ปี   �6 เดือน  
รายงานความกา้วหน้าทกุ 6 เดอืน / 1 ปี 
☐รับรองหลังผู้วิจัยแก้ไขตามข้อเสนอแนะ (C)  
☐ให้ผู้วิจัยชี้แจงเพิ่มเติมเพือ่นํากลับมาพิจารณาใหม่ (R) 
☐ไม่รับรอง (N) 
☐ถอนออกจากการพิจารณา (W) 

กรรมการออกเสียง Y/C/R/N/W =               ท่าน (งดออกเสียง ….ท่าน) 
เหตุผลของกรรมการที่ไม่รับรองมติ คือ   

 
วาระที ่4. 5 โครงการวิจยัทีผ่่านการรับรองครบ 1 ปี และขอรับการรับรองต่อ (Renewal of approval) 
จํานวน โครงการ 
วาระ 4.5.01 เลขที่โครงการ REC ……. 
ชื่อโครงการ (ไทย)  
ชื่อโครงการ (องักฤษ)  
ผู้วิจยั  หน่วยงาน 
แหลง่ทุน  
รายละเอยีดโครงการ 
โครงการน้ีเคยผ่านการพจิารณาแล้ว เมื่อ ประชมุครั้งที่ …. /25…. วาระที่ ….  
ผู้วิจัยขอต่ออายกุารรับรองโครงการ ซึง่วันหมดอายุ วันที่  ………. โดยผู้วิจัยแนบเอกสาร ดังนี้ 

1. แบบรายงานผลการดําเนินการวิจัยตามที่คณะกรรมการจรยิธรรมการวิจัยกําหนด 
2. เอกสารประกอบอื่นๆที่เกี่ยวขอ้ง 

สรุปการ จํานวนอาสาสมัครที่ต้องการทัง้หมด …… ราย  



 
 

คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์ 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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ดําเนินงาน
ต้ังแต่เร่ิม
โครงการ 

มีอาสาสมัครเขา้เกณฑ์และยังรว่มโครงการ (Active subject) …..ราย คิดเป็น ….. %   

Consented Screen failure Withdrawn Death 
Active subject  

In F/U Completed
      

รายงานช่วงที่
ผ่านมา 

- Amendment  
- Protocol deviation/violation 
- SAE 

ไม่มี    มี รายงานเม่ือวันที ่
ไม่มี    มี รายงานเม่ือวันที ่
ไม่มี    มี รายงานเม่ือวันที ่

ผลการประเมินจากกรรมการ 
 
มติที่ประชุม 
  

☐รับรอง (Y)  
เป็นระยะเวลา ☐1 ปี   ☐6 เดือน  
รายงานความกา้วหน้าทกุ  เดือน /  ปี 
☐รับรองหลังผู้วิจัยแก้ไขตามข้อเสนอแนะ (C)  
☐ให้ผู้วิจัยชี้แจงเพิ่มเติมเพือ่นํากลับมาพิจารณาใหม่ (R) 

- ระงับการรับอาสาสมัครใหม่ชั่วคราว (stop recruiting of new subject) จนกว่าผู้วิจัย
จะได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

- ระงับการดําเนนิการชั่วคราว (suspension) จนกว่าผู้วิจยัจะได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
- ระงับการดําเนนิการชั่วคราว (suspension) จนกว่าคณะกรรมการจะได้พิจารณาผลการ

ตรวจเยี่ยมโครงการ  
☐ไม่รับรอง (N) 
☐ยุติการรับรอง (T) 
☐ถอนการรับรอง (W) 

กรรมการออกเสียง Y/C/R/N/T/W =               ท่าน (งดออกเสียง ….ท่าน) 
เหตุผลของกรรมการที่ไม่รับรองมติ คือ   

 
วาระที ่4. 6 โครงการวิจยัทีผ่่านการรับรองแล้ว แต่ผู้วิจยัขอปรับแก้ไขการดําเนินการหรือขอรับรองเอกสาร
เพิ่ม (Amendment of protocol or subject’s material) จํานวน โครงการ 
วาระ 4.6.01 เลขที่โครงการ REC ……. 
ชื่อโครงการ (ไทย)  
ชื่อโครงการ (องักฤษ)  
ผู้วิจยั  หน่วยงาน 



 
 

คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์ 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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แหลง่ทุน  
Reviewer  
รายละเอยีดโครงการ 
โครงการน้ีเคยผ่านการพจิารณาแล้ว เมื่อ ประชมุครั้งที่ …. /25…. วาระที่ ….  
ผู้วิจัยขอเปล่ียนแปลง โดยแนบเอกสาร ดังนี ้

1. แบบเสนอขอแก้ไขปรับปรงุการวิจัยตามที่คณะกรรมการจริยธรรมกําหนด 
2. เอกสารประกอบอื่นๆที่เกี่ยวขอ้ง 

ผลการประเมินจากกรรมการ 
 
มติที่ประชุม 
  

☐รับรอง (Y)  
☐รับรองหลังผู้วิจัยแก้ไขตามข้อเสนอแนะ (C)  
☐ให้ผู้วิจัยชี้แจงเพิ่มเติมเพือ่นํากลับมาพิจารณาใหม่ (R) 
☐ไม่รับรอง (N) 
☐ยุติการรับรอง (T) 
☐ถอนการรับรอง (W) 

กรรมการออกเสียง Y/C/R/N/T/W =               ท่าน (งดออกเสียง ….ท่าน) 
เหตุผลของกรรมการที่ไม่รับรองมติ คือ   

 
วาระที ่4. 7 รายงานอื่นๆ ที่ต้องการความเหน็จากที่ประชุม จํานวน     โครงการ   
เช่น รายงาน protocol deviation และ ปัญหาที่ไม่ได้คาดการณ์ทีท่ํากอ่ใหเ้กิดความเส่ียงตอ่อาสาสมัคร 
วาระ 4.7.01 เลขที่โครงการ REC ……. 
ชื่อโครงการ (ไทย)  
ชื่อโครงการ (องักฤษ)  
ผู้วิจยั  หน่วยงาน 
แหลง่ทุน  
Reviewer  
Sponsor (ถ้ามี)  
Site �Local   � External 
รายละเอยีดโครงการ 
โครงการน้ีเคยผ่านการพจิารณาแล้ว เมื่อ ประชมุครั้งที่ …. /25…. วาระที่ ….  
ครั้งน้ี ผู้วิจัยขอรายงาน protocol deviation/ปัญหาที่ไม่ได้คาดการณ์ทีท่ํากอ่ให้เกิดความเส่ียงต่ออาสาสมัครหรอื



 
 

คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์ 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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บุคคลอื่น ที่กรรมการขอความเห็นจากที่ประชมุ โดยแนบเอกสาร ดังนี ้
เอกสารประกอบ - แบบแจ้งการดําเนินงานวิจยัที่เบี่ยงเบน (AF/06-06/01.1) 

- แบบรายงาน SAE (AF/04-06/01.1 หรือ AF/05-06/01.1 หรือ SAE report form 
อื่นๆ) 

- DMC report 
- List of events  
- Revised Protocol/ICF/IB 

ปัญหาโดยสรุป 
(summarized 
event) 

 
 

ความรุนแรง �Non-serious problem �Serious problem   
หมายเหต ุ

ความเห็น DMC (ถ้ามี)  
การแก้ไขและแผนการ
แก้ไขของผู้วิจยั 
(corrective action 
/plan) 

 
 

ความเห็น
คณะกรรมการต่อ
ปัญหา 

☐Not significant   ☐Significant 
หมายเหต ุ

ความเห็นจากคณะกรรมการ เช่น 
- ให้ปรับโครงร่างการศึกษาเพือ่ลดความเส่ียงที่จะเกิดต่ออาสาสมัคร เช่น ปรับเกณฑ์การคัดเลือกอาสาสมัคร มี

หัตถการหรือการตรวจเพิ่มเติม หรือการดูแลใกล้ชิด 
- การระงับการเขา้ร่วมโครงการของอาสาสมัครรายใหม่ (suspension of enrollment of new subjects) 
- ให้เพิ่มข้อมูลความเส่ียงทีพ่บใหม่ ลงไปในเอกสารช้ีแจงอาสาสมัครสําหรับอาสาสมัครรายใหม่ที่จะเข้าร่วม

โครงการ และขอความยินยอมใหม่จากอาสาสมัครทุกรายทั้งใหม่และเก่า (reconsenting) 
- อื่นๆ คือ …………………………………. 
มติที่ประชุม 
  

☐รับทราบ (Y)  
☐รับทราบหลังผู้วิจัยแก้ไขตามข้อเสนอแนะ (C)  
☐ให้ผู้วิจัยชี้แจงเพิ่มเติมเพือ่นํากลับมาพิจารณาใหม่ (R) 

- ระงับการรับอาสาสมัครใหม่ชั่วคราว (stop recruiting of new subject) 
จนกว่าผู้วิจยัจะได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
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- ระงับการดําเนนิการชั่วคราว (suspension) จนกว่าผู้วิจยัจะได้แก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะ 

- ระงับการดําเนนิการชั่วคราว (suspension) จนกว่าคณะกรรมการจะได้
พิจารณาผลการตรวจเยีย่มโครงการ  

☐ไม่รับทราบ (N) 
☐ยุติการรับรอง (T) 
☐ถอนการรับรอง (W) 

กรรมการออกเสียง Y/C/R/N/T/W =               ท่าน (งดออกเสียง ….ท่าน) 
เหตุผลของกรรมการที่ไม่รับรองมติ คือ   

 
วาระที ่5 เร่ืองอื่นๆ 
ปิดประชุมเวลา ..............น. 

 
 

…………………………………….  ………………………………………………. 
(………………………………………)  (……………………………………….) 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม  กรรมการและเลขานุการ 

(ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
…………………………………………….. 

(………………………………………………) 
ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย 
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คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 
รหัสโครงการ: REC:   
ชื่อโครงการ (ภาษาไทย):   
ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ):   
ผู้วิจัยหลัก:  สังกัด:  
ผู้ร่วมวิจัย: 1. สังกัด:  
 2. สังกัด:  
เอกสารท่ีรับรอง:  
1. แบบเสนอเพ่ือขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เวอร์ชั่น ...........ฉบบัลงวันท่ี ………………………. 
2. โครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เวอร์ชั่น ...........ฉบบัลงวันท่ี ………………………. 
3. เอกสารชี้แจงอาสาสมัคร เวอร์ชั่น ...........ฉบบัลงวันท่ี ………………………. 
4. เอกสารแสดงเจตนายินยอมของอาสาสมัคร เวอร์ชั่น ...........ฉบับลงวันท่ี ………………………. 
5. แบบบันทึกข้อมูล เวอร์ชั่น ...........ฉบับลงวันท่ี ………………………. 
6. ประวัติผู้วิจัย  

 ได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
โดยยึดหลักเกณฑ์ตามประกาศ เฮลซิงกิ (Declaration of Helsinki) และแนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกท่ีดี (The 
International Conference on Harmonization in Good Clinical Practice หรือ ICH-GCP) โดยขอให้รายงาน
ความก้าวหน้าของโครงการวิจัยทุก.........เดือน 

      ลงชื่อ............................................................................ 
          (………………………………………………………………………….) 
                 ประธานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
วันท่ีรับรอง:…………..…………..พ.ศ..................... 
วันหมดอายุ:……………………... พ.ศ................... 
สํานักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
15 ถ.กาญจนวานิช อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
90110 โทรศัพท์ 0-7445-1149, 0-7445-1157 
โทรสาร 0-7421-2900 
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Faculty of Medicine, Prince of Songkla University 
This document is to certify that 

REC Number: 
  

Project entitled:   
Principle Investigator:  Affiliation  
Sub-Investigator: 1. Affiliation  
 2. Affiliation  
Document acceptance:  
1. Submission form version...........date ………………………. 
2. Study protocol version...........date ………………………. 
3. Participant information sheet version...........date ………………………. 
4. Informed consent form version...........date ………………………. 
5. Clinical record form 
6. Curriculum Vitae  

have been reviewed by the Research Ethics Committee is in full compliance with the Declaration of Helsinki and the International 
Conference on Harmonization in Good Clinical Practice (ICH-GCP) Guidelines. Please submit the progress report every……months. 

      ............................................................................................ 
           (…………………………………………………………………...) 
           Chairman of Research Ethics Committee, 
Date of approval:…………………………. 
Date of expiration:……………………….. 
Office of Human Research Ethics Committee 
Faculty of Medicine Prince of Songkla University 
15 Karnjanavanit Rd. Hat Yai Songkhla 
90110 Tel. +66 7445-1149, +66 7445-1157 
Fax 66 7421-2900 

 

 
AF/05-05/01.1
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แบบตรวจสอบการออกหนังสอืรับรอง  (New Clinical Trial) 
เลขที่โครงการ..........................................................................วาระ............................................... 
ข้อ หัวขอ้ ใช่ ไม่ใช่ version
1 โครงการเป็น multi center หรือไม ่   
2 ชื่อโครงการวิจยัภาษาไทย (โครงการวจิัยหลัก) มีการแก้ไขหรอืไม่  
3 ชื่อโครงการวิจยัภาษาอังกฤษ (โครงการวจิัยหลัก) มีการแก้ไขหรือไม่  
4 ชื่อโครงการวิจยัภาษาไทย (โครงการวจิัยย่อย) มีการแก้ไขหรอืไม่  
5 ชื่อโครงการวิจยัภาษาอังกฤษ (โครงการวจิัยยอ่ย) มกีารแก้ไขหรือไม่  
6 ชื่อผู้วิจัย (มกีารตรวจสอบความถูกตอ้ง)  
7 หน่วยงานหรือสังกัดของผู้วจิัย (มีการตรวจสอบความถูกตอ้ง)  
8 ชื่อผู้ร่วมวิจยั /อาจารย์ที่ปรกึษา (มีการตรวจสอบความถูกต้อง)  
9 หน่วยงานหรือสังกัดของผู้ร่วมวิจัย/อาจารย์ทีป่รึกษา (มกีารตรวจสอบความ

ถูกตอ้ง) 
   

10 เอกสารที่เสนอขอรับพิจารณา (มีการตรวจสอบความถูกตอ้ง)  
 10.1 แบบเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาด้านจรยิธรรมการวิจัยในมนษุย์  มี

การแก้ไขหรือไม่  
   

 10.2 โครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์  มกีารแก้ไขหรือไม่  
 10.3 แบบคําชี้แจงอาสาสมัคร  มีการแก้ไขหรือไม่  
 10.4 แบบยินยอมอาสาสมัคร/แบบเสนอขอรับการยกเว้นการขอความ

ยินยอมจากอาสาสมัคร มีการแก้ไขหรือไม่ 
   

 10.5 แบบบันทึกขอ้มลู/แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์การวิจัย มกีารแก้ไข
หรือไม ่

   

 10.6 ประวัติและความรู้ความชํานาญของผู้วิจัย (Investigator’s 
Curriculum Vitae) 

   

 10.7 ป้าย/เอกสารประชาสัมพันธ์ หรือเอกสารเชิญชวนอาสาสมัครเข้ารว่ม
โครงการ (Advertisement)  

   

 10.8 คู่มือนักวิจัย (Investigator’s Brochure)  
 10.9 ใบขึ้นทะเบียนยา (Drug Registration)  
 10.10 งบประมาณการวิจัย (Budget)  

11 ระบุวันทีใ่ห้การรับรอง (ตามวันที่เลขาฯตรวจสอบครบถ้วน)  
12 มีการตรวจสอบช่ือและตําแหน่งของประธานทีล่งนามรับรอง  
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13 ตําแหน่งเชงิอรรถของเอกสารหนังสือรับรอง  
 13.1 มีการตรวจสอบวาระการประชุม  
 13.2 มีการตรวจสอบครั้งที่ประชุม  
 13.3 มีการตรวจสอบเลขท่ีโครงการ  
 13.4 มีการตรวจสอบวันหมดอายุโครงการ (1ปีนับจากวันที่ได้รับการ

รับรองในที่ประชุม) 
   

 13.5 มีการตรวจสอบชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์และเบอร์โทรสารของ
สํานักงานจริยธรรมฯ 

   

ลงช่ือ………………………………………………..(ผู้จัดทํา) หลังจากตรวจสอบหนังสือรับรองแลว้ 
(                                              )   มีการแก้ไข 

วันที…่…../….…../………   ไม่มีการแกไ้ขลงช่ือ                                    
 ลงช่ือ……………………………………….…………(ผู้ตรวจสอบ) 
  (................................................................) 
 วันที…่….......…../………………..…../…………… 
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แบบตรวจสอบการออกหนังสอืรับรอง  (New Social Science) 
เลขที่โครงการ................................................................................วาระ........................ 
ข้อ หัวขอ้ ใช่ ไม่ใช่ version
1 ชื่อโครงการวิจยัภาษาไทย  มกีารแก้ไขหรือไม่   
2 ชื่อโครงการวิจยัภาษาอังกฤษ  มีการแก้ไขหรอืไม่   
3 ชื่อผู้วิจัย (มกีารตรวจสอบความถูกตอ้ง)   
4 หน่วยงานหรือสังกัดของผู้วจิัย (มีการตรวจสอบความถูกตอ้ง)   
5 ชื่อผู้ร่วมวิจยั /อาจารยท์ี่ปรกึษา (มีการตรวจสอบความถูกต้อง)   
6 หน่วยงานหรือสังกัดของผู้ร่วมวิจัย/อาจารย์ทีป่รึกษา (มกีารตรวจสอบความ

ถูกตอ้ง) 
   

7 เอกสารที่เสนอขอรับพิจารณา   
 7.1 แบบเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาด้านจรยิธรรมการวิจัยในมนษุย์ มีการ 

แก้ไขหรือไม ่ 
   

 7.2 โครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์  มกีารแก้ไขหรือไม่   
 7.3 แบบคําชี้แจงอาสาสมัคร  มีการแก้ไขหรือไม่   
 7.4 แบบยินยอมอาสาสมัคร/แบบเสนอขอรับการยกเว้นการขอความ

ยินยอม 
ี ้ไ ื ไ

   

 7.5 แบบสอบถามการวิจัย/แบบสัมภาษณ/์แบบบันทึกข้อมูล มีการแก้ไข   
 7.6 ประวัติและความรู้ความชํานาญของผู้วิจัย (Investigator’s 

Curriculum Vitae) 
   

8 ระบุวันทีใ่ห้การรับรอง (1ปีนับจากวันที่ได้รับการรับรองในที่ประชุม)   
9 มีการตรวจสอบช่ือและตําแหน่งของประธานทีล่งนามรับรอง   
10 ตําแหน่งเชงิอรรถของเอกสารหนังสือรับรอง   
 10.1 มีการตรวจสอบวาระการประชุม   
 10.2 มีการตรวจสอบครั้งที่ประชุม   
 10.3 มีการตรวจสอบเลขท่ีโครงการ   
 10.4 มีการตรวจสอบวันหมดอายุโครงการ (1ปีนับจากวันที่ได้รับการรับรอง

ในที่ประชุม) 
   

 10.5 มีการตรวจสอบชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์และเบอร์โทรสารของสํานักงาน
จริยธรรมฯ 
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ลงช่ือ………………………………………………..(ผู้จัดทํา) หลังจากตรวจสอบหนังสือรับรองแลว้ 
(                                              )   มีการแก้ไข 

วันที…่…../….…../………   ไม่มีการแกไ้ขลงช่ือ                                    
 ลงช่ือ……………………………………….…………(ผู้ตรวจสอบ) 
  (................................................................) 
 วันที…่….......…../………………..…../…………… 
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แบบตรวจสอบการออกหนังสอืรับรอง  (Renewal Protocol) 
เลขที่โครงการ....................................................วาระ............................................... 
ข้อ หัวขอ้ ใช่ ไม่ใช่ version 
1 ชื่อโครงการวิจยัภาษาไทย  มกีารแก้ไขหรือไม่    
2 ชื่อโครงการวิจยัภาษาอังกฤษ  มีการแก้ไขหรอืไม่    
3 ชื่อผู้วิจัย  (มกีารตรวจสอบความถูกตอ้ง)    
4 หน่วยงานหรือสังกัดของผู้วจิัย (มีการตรวจสอบความถูกตอ้ง)    
5 ชื่อผู้ร่วมวิจยั /อาจารย์ที่ปรกึษา (มีการตรวจสอบความถูกต้อง)    
6 หน่วยงานหรือสังกัดของผู้ร่วมวิจัย/อาจารย์ทีป่รึกษา (มกีารตรวจสอบความ

ถูกตอ้ง) 
   

7 เอกสารที่เสนอขอรับพิจารณา    
 7.1 เอกสารขอตอ่อายุโครงการวิจยั ระบุหมายเลขเอกสาร  ....../….. วันที่

......... 
   

 7.2 แบบรายงานความก้าวหน้าการดําเนินการวิจัย   
 7.3 โครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์  มกีารแก้ไขหรือไม่  
 7.4 แบบคําชี้แจงอาสาสมัคร  มีการแก้ไขหรือไม่  
 7.5 แบบยินยอมอาสาสมัคร/แบบเสนอขอรับการยกเว้นการขอความ

ยินยอมจากอาสาสมัคร มีการแก้ไขหรือไม่ 
   

 7.6 แบบบันทึกขอ้มลู/แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์การวิจัย มกีารแก้ไข
หรือไม ่

   

8 ระบุวันทีใ่ห้การรับรอง (ตามวันที่โครงการเข้าประชุม)    
9 มีการตรวจสอบช่ือและตําแหน่งของประธานทีล่งนามรับรอง     
10 ตําแหน่งเชงิอรรถของเอกสารหนังสือรับรอง    
 10.1 มีการตรวจสอบวาระการประชุม     
 10.2 มีการตรวจสอบครั้งที่ประชุม    
 10.3 มีการตรวจสอบเลขท่ีโครงการ    
 10.4 มีการตรวจสอบวันหมดอายุโครงการ (1ปีนับจากวันหมดอายุเดมิ)    
 10.5 มีการตรวจสอบชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์และเบอร์โทรสารของ

สํานักงานจริยธรรมฯ 
   



 
 

คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์ 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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ลงช่ือ………………………………………………..(ผู้จัดทํา) หลังจากตรวจสอบหนังสือรับรองแลว้ 
(                                              )   มีการแก้ไข 

วันที…่…../….…../………   ไม่มีการแกไ้ขลงช่ือ                                    
 ลงช่ือ……………………………………….…………(ผู้ตรวจสอบ) 
  (................................................................) 
 วันที…่….......…../………………..…../…………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์ 
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แบบตรวจสอบการออกหนังสอืรับรอง  (Amendment Protocol) 
เลขที่โครงการ..............................................................วาระ...................................... 
ข้อ หัวขอ้ ใช่ ไม่ใช่ version
1 ชื่อโครงการวิจยัภาษาไทย  มกีารแก้ไขหรือไม่   
2 ชื่อโครงการวิจยัภาษาอังกฤษ  มีการแก้ไขหรอืไม่   
3 ชื่อผู้วิจัย มีการแก้ไขหรือไม ่   
4 หน่วยงานหรือสังกัดของผู้วจิัย (มีการตรวจสอบความถูกตอ้ง)   
5 ชื่อผู้ร่วมวิจยั /อาจารยท์ี่ปรกึษา  มีการแก้ไขหรือไม่   
6 หน่วยงานหรือสังกัดของผู้ร่วมวิจัย/อาจารย์ทีป่รึกษา (มกีารตรวจสอบความ

ถูกตอ้ง) 
   

7 เอกสารที่เสนอขอรับพิจารณา   
 7.1 เอกสารขอปรับปรุงแก้ไขโครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองจาก   
 7.2 แบบรายงานการแก้ไขปรับปรงุโครงการวิจัยตอ่คณะกรรมการจรยิธรรม

ฯ มีการแก้ไขหรือไม ่
   

 7.3 แบบเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาด้านจรยิธรรมการวิจัยในมนษุย์  มี
การแก้ไขหรือไม่ 

   

 7.4 โครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์  มกีารแก้ไขหรือไม่   
 7.5 แบบคําชี้แจงอาสาสมัคร  มีการแก้ไขหรือไม่   
 7.6 แบบยินยอมอาสาสมัคร/แบบเสนอขอรับการยกเว้นการขอความ

ยินยอมจากอาสาสมัคร มีการแก้ไขหรือไม่ 
   

 7.7 แบบบันทึกขอ้มลู มีการแก้ไขหรือไม่   
 7.8 ประวัติและความรู้ความชํานาญของผู้วิจัย   
8 ระบุวันทีใ่ห้การรับรอง (ตามวันที่โครงการเข้าประชุม)   
9 มีการตรวจสอบช่ือและตําแหน่งของประธานทีล่งนามรับรอง   
10 ตําแหน่งเชงิอรรถของเอกสารหนังสือรับรอง   
 10.1 มีการตรวจสอบวาระการประชุม   
 10.2 มีการตรวจสอบครั้งที่ประชุม   
 10.3 มีการตรวจสอบเลขท่ีโครงการ   
 10.4 มีการตรวจสอบวันหมดอายุโครงการ (ตามวันหมดอายุโครงการวาระ 

3.4, 4.2 หรือ 4.3) 
   



 
 

คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์ 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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 10.5 มีการตรวจสอบชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์และเบอร์โทรสารของสํานักงาน
จริยธรรมฯ 

   

 
 

ลงช่ือ………………………………………………..(ผู้จัดทํา) หลังจากตรวจสอบหนังสือรับรองแลว้ 
(                                              )   มีการแก้ไข 

วันที…่…../….…../………   ไม่มีการแกไ้ขลงช่ือ                                    
 ลงช่ือ……………………………………….…………(ผู้ตรวจสอบ) 
  (................................................................) 
 วันที…่….......…../………………..…../……………  

  



 
 

คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์ 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ โทร 1149, 1157 
ที่   มอ 351.7.2/…………………….   วันที ่ ………………………………………………….. 
เร่ือง ผลการประเมินด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษยภ์ายหลังการประชุมครั้งที่ ....../................. 

เรียน .................................  (สังกัด..........) 

  ตามที่ท่านเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  เรื่อง
....................... ................................................... ” (เลขที่โครงการ REC ……………) ครั้งที่ ……/………..  วันที่  
………………… วาระ ……… มีมติรับรองหลังจากผู้วิจัยได้แก้ไขในประเด็นดังต่อไปนี้ 
  1........................................................................... 
  2........................................................................ 

จึงเรียนมาเพือ่ทราบและดําเนนิการแก้ไข โดยจัดทําเป็นเอกสาร ดังต่อไปนี ้
1. บันทึกข้อความชี้แจงต่อข้อคําถามหรือข้อเสนอแนะของกรรมการ เป็นรายข้อ จํานวน........ชุด 
2. แบบเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาและโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ทําการแก้ไขตามข้อคําถามหรือ

ข้อเสนอแนะ พร้อมขีดเส้นใต้ข้อความที่มีการแก้ไข  จํานวน.........ชุด 
3. เอกสารอื่นๆ  ที่ทําการแก้ไข (ฉบับสมบูรณ์)  ตามข้อคําถามหรือข้อเสนอแนะดังกล่าว และขีดเส้นใต้

ข้อความที่ทําการแก้ไข จํานวน........ชุด 
4. แผ่นบรรจุข้อมูลฉบับแก้ไขโครงการวิจัยทั้งหมด (CD/DVD)   จํานวน........ชุด 

และส่งมายังสํานักงานจริยธรรมฯ ภายในวันที่  ....................  พ.ศ.  255..........  หากพ้นกําหนดดังกล่าว  
ทางสํานักงานฯ จะถือว่าท่านไม่ประสงค์ที่จะขอรับการพิจารณาจริยธรรมในขั้นตอนต่อไป  และหากท่านมีความ
ประสงค์ที่จะขอรับการพิจารณาฯ ท่านต้องดําเนินการยื่นเอกสารเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมใหม่     
หากผู้วิจัยมีข้อสงสัยในข้อคําถามของคณะกรรมการสามารถสอบถามเลขานุการประจําสาขาวิชา โดยผู้วิจัย
สามารถโทรศัพท์นัดหมายกับเจ้าหน้าที่สํานักงาน ที่ 074-451157, 074451149 
 

ลงช่ือ.................................................. 
(........................................................) 

ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์    
คณะแพทยศาสตร์  มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร ์

 

 



 
 

คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์ 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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. 

บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวชิาการ คณะแพทยศาสตร์ โทร 1149, 1157 
ที่  มอ 351.7.2./…………………. วันที ่  ……………………………………………………….. 
เร่ือง ผลการประเมินด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษยภ์ายหลังการประชุมครั้งที่ ......./25………………. 

เรียน ................................................ (ภาควิชา/หน่วยงาน.............................)  

  ตามที่ท่านเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เรื่อง  
..............................................”(เลขที่โครงการ REC …………….) ครั้งที่ .../.....  วันที่  ......  .............  .......  วาระ ........  
ที่ประชุมมีมติขอให้ผู้วิจัยชี้แจงข้อคําถามของคณะกรรมการเพ่ือนํามาพิจารณาในการประชุมอีกครั้ง ในประเด็น
ดังต่อไปนี้ 
 (ข้อความที่แจ้งต่อผู้วิจัย) 
 ....................................................................................................................................... 
จึงเรียนมาเพือ่ทราบและดําเนนิการแก้ไข โดยจัดทําเป็นเอกสาร ดังต่อไปนี ้
 1. บันทึกข้อความชี้แจงต่อข้อคําถามหรือข้อเสนอแนะของกรรมการ เป็นรายข้อ จํานวน 3 ชุด 
 2. แบบเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาและโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ทําการแก้ไขตามข้อคําถามหรือ 
 ข้อเสนอแนะ  พร้อมขีดเส้นใต้ข้อความที่มกีารแก้ไข  จํานวน 3 ชุด 
 3. เอกสารอื่นๆ  ที่ทําการแก้ไข (ฉบับสมบูรณ์)  ตามข้อคําถามหรือข้อเสนอแนะดังกล่าว และขีดเส้น ใ ต้
ข้อความที่ทําการแก้ไข จํานวน 3 ชุด 
 4. แผ่นบรรจุข้อมูลฉบับแก้ไขโครงการวิจัยทั้งหมด (CD/DVD)   จํานวน 1 แผ่น 

 และส่งมายังสํานักงานจริยธรรมฯ ภายในวันที่  .........  พ.ศ.  255...  หากพ้นกําหนดดังกล่าว  
ทางสํานักงานฯ จะถือว่าท่านไม่ประสงค์ที่จะขอรับการพิจารณาจริยธรรมในขั้นตอนต่อไป  และหากท่านมีความ
ประสงค์ที่จะขอรับการพิจารณาฯ ท่านต้องดําเนินการยื่นเอกสาร เพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมใหม่     
 หากผู้วิจัยมีข้อสงสัยในข้อคําถามของคณะกรรมการสามารถสอบถามเลขานุการประจําสาขาวิชา โดย
ผู้วิจัยสามารถโทรศัพท์นัดหมายกับเจ้าหน้าที่สํานักงาน ที่หมายเลข 074-451157 ,074-451149 
     ลงช่ือ.................................................. 
           (...................................................) 
        ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ์
    คณะแพทยศาสตร์   มหาวทิยาลัยวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
 



 
 

คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์ 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ  หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวชิาการ คณะแพทยศาสตร์ โทร 1157, 1149 
ที่ มอ 351.7.2./…………………………………………….. วันที ่ ……………………………………………………  
เร่ือง ผลการประเมินด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษยภ์ายหลังการประชุมครั้งที่ …… 

เรียน  

  ตามที่ท่านเสนอโครงการวิจัยเพือ่ขอรับการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เรื่อง 
“.....................................................................” (เลขที่โครงการ REC...........) นั้น คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยฯ 
ขอแจ้งผลการพจิารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที ่ ............ วาระ ............. ว่า “ที่ประชุมมีมติไม่รับรอง
โครงการวิจยัของท่าน”คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยฯ มีเหตุผลดังต่อไปนี้ 
1. ร่างโครงการวิจยัฉบับที่เสนอมามีการวางแผนการวิจัยที่ไม่สมเหตุสมผลตามหลักทางวิทยาศาสตร ์ ในประเด็น

ดังต่อไปนี ้
1.1 ……………………………………….. 
1.2 …………………………………………… 

2. ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัยอาจไม่คุ้มค่ากับความเส่ียงที่อาสาสมัครจะได้รับจากโครงการวิจัย ในประเด็น
ดังต่อไปนี้ 

2.1 ……………………………………….. 
2.2 …………………………………………… 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ท่าน
สามารถสอบถามได้ที่ สํานักงานจริยธรรมการวิจัยฯ ชั้น4  อาคารบริหารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
สามารถติดต่อประสานงานได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 1149 , 1157 หมายเลขโทรศัพท์ภายนอกคือ 074 – 
451149 และ 074 -451157 ภายในวันที่............................. (1 เดือน นับจากวันแจ้งผล) หากพ้นกําหนดดังกล่าว 
คณะกรรมการฯจะไม่รับพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับโครงการน้ีต่อไป 
     ลงช่ือ.................................................. 
           (...................................................) 
         ประธานคณะกรรมการจรยิธรรมการวิจัยในมนุษย์   
          คณะแพทยศาสตร์  มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร ์
  



 
 

คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์ 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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บทท่ี 5  การประชุมคณะกรรมการ  

Committee Meeting 
SOP 05/01.1 

 
AF/09-05/01.1

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ  หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวชิาการ คณะแพทยศาสตร์ โทร 1157, 1149 
ที่ มอ 351.7.2./…………………………………………….. วันที ่ ……………………………………………………  
เร่ือง ผลการประเมินด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษยภ์ายหลังการประชุมครั้งที่ …… 

เรียน  

  ตามที่ท่านเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เรื่อง 
“.....................................................................” (เลขที่โครงการ REC...........) นั้น คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยฯ 
ขอแจ้งผลการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ............ วาระ ............. ว่า “ที่ประชุมมีมติให้ถอน
โครงการวิจัยของท่านออกจากพิจารณา”  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยฯ มีเหตุผลดังต่อไปนี้ 
1. โครงการวิจัยฉบับที่เสนอมาไดม้ีการดําเนินงานวิจัยกอ่นหน้าที่จะเสนอเข้ารบัการพจิารณาของคณะกรรมการฯ 
หรือ 
2. โครงการวิจัยยังไม่ได้รับการแก้ไขตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ จนครบกําหนด 1 เดือน หลังจากที่ทาง
สํานักงานฯ ได้แจ้งเตือนตามบันทึกที่ ......................../ ลงวันที่...........................           

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  และหากท่านมีความประสงค์ที่จะขอรับการพิจารณาฯ ท่านต้องดําเนินการยื่นเอกสารเพื่อ
ขอรับการพิจารณาจริยธรรมใหม่     
 
 
 
           ลงช่ือ.................................................. 

                   (...................................................) 
                  ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์   
                  คณะแพทยศาสตร์  มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร ์

 

  



 
 

คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์ 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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บทท่ี 5  การประชุมคณะกรรมการ  

Committee Meeting 
SOP 05/01.1 

 
AF/10-05/01.1

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ  หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวชิาการ คณะแพทยศาสตร์ โทร 1157, 1149 
ที่ มอ 351.7.2./…………………………………………….. วันที ่ ……………………………………………………  
เร่ือง ผลการประเมินด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษยภ์ายหลังการประชุมครั้งที่ ……/……………… 

เรียน  

  ตามที่ท่านเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เรื่อง 
“.....................................................................” (เลขที่โครงการ REC...........) นั้น คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยฯ ขอ
แจ้งผลการพิจารณาจากทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ............ วาระ ............. ว่า “ที่ประชุมมีมติยุติการรับรองหรือ
ถอนการรับรองโครงการวิจัยของท่าน” คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยฯ มีเหตุผลว่า หากมีการดําเนินการวิจัยใน
โครงการวิจัยนี้ต่อไป จะทําให้อาสาสมัคร มีความเส่ียงที่ร้ายแรงในประเด็นต่อไปนี้   

1. ………………………………….……….. 
2. ……………………………………………                

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ท่าน
สามารถจึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ท่านสามารถ
สอบถามได้ที่ สํานักงานจริยธรรมการวิจัยฯ ชั้น4  อาคารบริหารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
สามารถติดต่อประสานงานได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 1149 , 1157 หมายเลขโทรศัพท์ภายนอกคือ 074 – 
451149 และ 074 -451157 ภายในวันที่............................. (1 เดือน นับจากวันแจ้งผล) หากพ้นกําหนดดังกล่าว 
คณะกรรมการฯจะไม่รับพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับโครงการน้ีต่อไป 

     ลงช่ือ.................................................. 
           (...................................................) 
          ประธานคณะกรรมการจรยิธรรมการวิจัยในมนุษย์   
           คณะแพทยศาสตร์  มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร ์

 


