
 
 

 คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์ 
คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หน้า 150 จาก 241  

 

 
บทที่ 6 การประเมินต่อเนื่องของโครงการวิจัยท่ีผ่านการรับรอง 

Continuing Reviews of Previously Approved 
Protocol 

SOP 06/01 

สารบญั 

หัวข้อ เรื่อง หน้า 
1 วัตถุประสงค์     153 
2 ขอบเขต 153 
3 ความรับผิดชอบ 153 
4 แผนภูมิขั้นตอนการดําเนินงาน 154 
5 รายละเอียดการปฏิบัติ 155 
 5.1 การรับเอกสารเพิ่มเติมของโครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองจาก

คณะกรรมการแล้ว 
155 

 5.2 การพิจารณาเพื่อประเมินโครงการวิจัยของกรรมการที่ได้รับมอบหมาย  157 
  5.2.1  การรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย (Progress Report) 157 
  5.2.2  การขอต่ออายุการรับรองด้านจริยธรรมการวิจัยของโครงการวิจัย

ที่ผ่าน การรับรองจากคณะกรรมการฯ (Renewal of Previously 
Approved Protocol) 

158 

  5.2.3  การขอปรับปรุง/แก้ไขโครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองจากคณะ
กรรมการฯ (Protocol Amendment) 

160 

  5.2.4  การรายงานเหตุการณ์ไม่คาดคิดหรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
รุนแรงที่เกิดแก่อาสาสมัคร (Serious Adverse Event Report) 

161 

  5.2.5  การรายงานการดําเนินการที่เบ่ียงเบน/ฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัติตามโครง
ร่างการวิจัยฉบับที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการฯ (Protocol 
Deviation / Violation/Non-Compliance) 

165 

  5.2.6  การรายงานเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับโครงการวิจัย 166 
  5.2.7  การรายงานการยุติหรือสิ้นสุดโครงการ (Termination Report) 167 
  5.2.8  การรายงานอื่นๆที่เกี่ยวกับโครงการวิจัย (Other Report) 167 
 5.3  การจัดการเอกสารหลังจากผ่านพิจารณาเบื้องต้นจากกรรมการฯ 167 
 5.4  การแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้วิจัย 168 



 
 

 คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์ 
คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หน้า 151 จาก 241  

 

 
บทที่ 6 การประเมินต่อเนื่องของโครงการวิจัยท่ีผ่านการรับรอง 

Continuing Reviews of Previously Approved 
Protocol 

SOP 06/01 

สารบญั 
(ต่อ) 

หัวข้อ เรื่อง หน้า 
 5.5 การพิจารณาให้บรรจุในวาระการประชุม 169 
6 นิยามศัพท์ 169 
7 เอกสารอ้างอิง 171 
8 ภาคผนวก  171 

ภาคผนวก   
ภาคผนวก 1 AF/01-06/01 ตัวอย่างแบบรายงานความก้าวหน้า (ภาษาไทย)  

แบบรายงานความก้าวหน้า (ภาษาอังกฤษ) 
173 

ภาคผนวก 2 AF/02-06/01 ตัวอย่างบันทึกข้อความขอต่ออายุการรับรองโครงการ 177 
ภาคผนวก 3 AF/03-06/01 ตัวอย่างแบบฟอร์มขอแก้ไข/ปรับปรุงโครงการวิจัย(ภาษาไทย) 

แบบฟอร์มขอแก้ไข/ปรับปรุงโครงการวิจัย (ภาษาอังกฤษ) 
179 

ภาคผนวก 4 AF/04-06/01 ตัวอย่างแบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงที่
เกิดในสถาบัน (ภาษาไทย) 
แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงที่เกิดใน
สถาบัน (ภาษาอังกฤษ) 

181 

ภาคผนวก 5 AF/05-06/01 ตัวอย่างแบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงที่
เกิดนอกสถาบัน (ภาษาไทย) 
แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงที่เกิดนอก
สถาบัน (ภาษาอังกฤษ) 

184 

ภาคผนวก 6 AF/06-06/01 ตัวอย่างแบบรายงานการเบี่ยงเบนของโครงการวิจัย 
(ภาษาไทย) 
แบบรายงานการเบี่ยงเบนของโครงการวิจัย(ภาษาอังกฤษ) 

187 

ภาคผนวก 7 AF/07-06/01 ตัวอย่างแบบแจ้งปิดโครงการวิจัย  (ภาษาไทย) 
แบบแจ้งปิดโครงการวิจัย (ภาษาอังกฤษ) 

190 



 
 

 คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์ 
คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หน้า 152 จาก 241  

 

 
บทที่ 6 การประเมินต่อเนื่องของโครงการวิจัยท่ีผ่านการรับรอง 

Continuing Reviews of Previously Approved 
Protocol 

SOP 06/01 

สารบญั 
(ต่อ) 

ภาคผนวก 8 AF/08-06/01 ตัวอย่างแบบประเมินโครงการวิจัยที่มีรายงานต่อเนื่อง 194 
ภาคผนวก 9 AF/09-06/01 ตัวอย่างแบบรายงานเรื่องร้องเรียน 195 

 
  



 
 

 คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์ 
คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หน้า 153 จาก 241  

 

 
บทที่ 6 การประเมินต่อเนื่องของโครงการวิจัยท่ีผ่านการรับรอง 

Continuing Reviews of Previously Approved 
Protocol 

SOP 06/01 

1. วัตถุประสงค์ 
เพื่อเป็นแนวทางให้คณะกรรมการฯใช้ในการประเมินการดําเนินงานของโครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองจาก
คณะกรรมการฯ แล้วจนสิ้นสุดโครงการวิจัย ทั้งนี้เพื่อเป็นหลักประกันว่าอาสาสมัครในโครงการ ได้รับการ
ปฏิบัติตามท่ีระบุไว้ในโครงร่างการวิจัยที่คณะกรรมการฯอนุมัติ ได้รับการปกป้องสิทธิ และมีความปลอดภัยต่อ
ชีวิตและทรัพย์สิน 

2. ขอบเขต 
 วิธีการดําเนินการมาตรฐานบทนี้ครอบคลุม 
  1) การรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย (Progress Report) 
  2) การขอต่ออายุการรับรองด้านจริยธรรมการวิจัยของโครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองจาก
คณะกรรมการฯ (Renewal of Previously Approved Protocol) 
  3) การขอปรับปรุง/แก้ไขโครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการฯ (Protocol 
Amendment) 
  4) การรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์รุนแรงที่เกิดแก่อาสาสมัคร (Serious Adverse 
Event and Unexpected Anticipatory Event Report) 
  5) การรายงานการดําเนินการที่เบ่ียงเบน/ฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัติตามโครงร่างการวิจัยฉบับที่ได้รับ
การรับรองจากคณะกรรมการฯ (Protocol Deviation/Violation/Non-Compliance) 
  6) การรายงานการยุติหรือสิ้นสุดโครงการ (Termination Report) 
  7) การรายงานอื่นๆที่เกี่ยวกับโครงการวิจัย (Other Report) 

3. ความรับผิดชอบ 
 ผู้ วิจัยมีหน้าที่ส่งรายงานให้คณะกรรมการรับทราบการดําเนินงานวิจัยเป็นระยะๆ  ตามท่ี
คณะกรรมการกําหนด และรายงานเพิ่มเติมในกรณีที่มีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นแก่โครงการวิจัย ตามท่ีกําหนด
ในแนวปฏิบัติมาตรฐานการวิจัยที่ดีทางคลินิก (ICH GCP)  
 เจ้าหน้าที่สํานักงานฯมีหน้าที่จัดการเอกสาร และรายงานต่างๆ ที่ได้รับจากผู้วิจัยตามขั้นตอนที่
กําหนดในวิธีการดําเนินการมาตรฐานบทนี้ 

  



 
 

 คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์ 
คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หน้า 154 จาก 241  

 

 
บทที่ 6 การประเมินต่อเนื่องของโครงการวิจัยท่ีผ่านการรับรอง 

Continuing Reviews of Previously Approved 
Protocol 

SOP 06/01 

 กรรมการที่ได้รับมอบหมายมีหน้าที่ตรวจสอบรายงานต่างๆ จากผู้วิจัยและพิจารณาว่ารายงานนั้น 
สามารถพิจารณาแบบเร็วหรือเข้าข่ายการพิจารณาปกติ พร้อมให้ความเห็นแก่คณะกรรมการฯ  
 เลขานุการมีหน้าที่บรรจุรายงานต่างๆ ลงในวาระการประชุมของคณะกรรมการฯ 
 ประธานมีหน้าที่ในการพิจารณารายงานของโครงการวิจัยที่คณะกรรมการฯกําหนดว่าเป็นรายงานที่
สามารถให้การพิจารณารับรองแบบเร็วได้แทนคณะกรรมการฯ และขอมติจากที่ประชุมในรายงานของ 
โครงการที่เข้าข่ายการพิจารณาแบบปกติ 

4. แผนภูมิขั้นตอนการดําเนินงาน 

 

การพิจารณาเพื่อประเมินโครงการวิจัย
ของกรรมการที่ได้รับมอบหมาย 



 
 

 คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์ 
คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หน้า 155 จาก 241  

 

 
บทที่ 6 การประเมินต่อเนื่องของโครงการวิจัยท่ีผ่านการรับรอง 

Continuing Reviews of Previously Approved 
Protocol 

SOP 06/01 

5. รายละเอียดการปฏิบัติ 
 5.1 การรับเอกสารเพิ่มเติมของโครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการแล้ว เจ้าหน้าที่ต้อง
ดําเนินการ ดังนี้ 
  5.1.1  การรับเอกสารโครงการวิจัยสามารถทําได้  2 ช่องทางโดยผู้วิจัยส่งเอกสาร 
   5.1.1.1  ด้วยตนเองที่สํานักงานฯ 
   5.1.1.2   ระบบ online  
  5.1.2  ลงทะเบียนรับเอกสารโครงการวิจัยในฐานข้อมูลลงรับของสํานักงาน โดยใส่
รายละเอียด ดังนี้ 
   5.1.2.1  เลขทะเบียนรับ 
   5.1.2.2  เลขที่หนังสือที่ผู้วิจัยส่งมา 
   5.1.2.3  วันที่หนังสือ 
   5.1.2.4  ช่ือผู้วิจัยและหน่วยงาน 
   5.1.2.5  ช่ือผู้รับ 
   5.1.2.6  เรื่อง 
   5.1.2.7  ให้ลงชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเอกสารนั้นในช่องการปฏิบัติของทะเบียน
หนังสือรับ 
   5.1.2.8  ประทับตราสํานักงานและเขียนเลขที่รับที่หน้าแฟ้ม 
  5.1.3  ตรวจสอบการชําระค่าธรรมเนียม การพิจารณาโครงการตามประกาศ คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ฉบับที่ 01/2556  ลงวันที่  22 มีนาคม 2556 
  5.1.4  แยกชนิดของเอกสารตามแบบรายงานของคณะกรรมการฯส่งให้เจ้าหน้าที่ฯ 
ผู้รับผิดชอบ 
  5.1.5  ตรวจสอบว่าเอกสารนั้นเป็นของโครงการวิจัยใด โดยดูจากหมายเลขรหัสโครงการ  
หากไม่พบการระบุหมายเลขสําคัญโครงการในเอกสารให้ค้น จากช่ือเรื่องโครงการวิจัย 
ในฐานข้อมูล  
  5.1.6  ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของเอกสารตามแบบรายงานนั้นๆ เช่น  
   5.1.6.1  ตรวจเอกสารตามรายการที่ผู้วิจัยระบุว่าครบถ้วนและถูกต้องตรงกันหรือไม่  



 
 

 คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์ 
คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หน้า 156 จาก 241  

 

 
บทที่ 6 การประเมินต่อเนื่องของโครงการวิจัยท่ีผ่านการรับรอง 
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    1) รายงานความก้าวหน้า ใช้แบบฟอร์ม AF/01-06/01 
    2) การขอต่ออายุการรับรอง ใช้แบบฟอร์ม AF/02-06/01 
    3) การขอแก้ไขปรับปรุงโครงการ ใช้แบบฟอร์ม  AF/03-06/01 
    4) การรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์รุนแรงที่เกิดแก่อาสาสมัครใน
สถาบัน ใช้แบบฟอร์ม  AF/04-06/01 
    5) การรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์รุนแรงที่เกิดแก่อาสาสมัครนอก
สถาบัน ใช้แบบฟอร์ม  AF/05-06/01 
    6) การรายงานการกระทําที่เบี่ยงเบนหรือฝ่าฝืนจากโครงการวิจัย ใช้
แบบฟอร์ม  AF/06-06/01 
    7) การแจ้งปิดโครงการ ใช้แบบฟอร์ม  AF/07-06/01 
    8) เรื่องอื่นๆ 
   5.1.6.2  หากเป็นรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ เกิดแก่อาสาสมัครของ
โครงการวิจัยแต่ละโครงการ จะต้องใช้แบบรายงานความปลอดภัยและอาการไม่พึงประสงค์ร้ายแรง ของยาที่
ใช้ในโครงการตามรูปแบบที่ผู้สนับสนุนการวิจัยได้กําหนด และ/หรือแบบรายงานของ CIOMS หรือ 
MEDWATCH หรือแบบมาตรฐานอื่นที่มีข้อมูลเพียงพอ 
   5.1.6.3  หากรายงานความปลอดภัยที่เกี่ยวกับยาวิจัยประจํา 3 เดือน (Quarterly 
report) ประจํา 6 เดือน (Biannually report) หรือประจําปี (Annually report)ใช้รูปแบบที่กําหนดโดย
ผู้สนับสนุนการวิจัย 
   5.1.6.4  หากรายการเอกสารมีจํานวนมากและไม่มีการเรียงลําดับหรือระบุลําดับ
ของเอกสาร จะต้องส่งคืนกลับให้ผู้วิจยัเพื่อดําเนินการก่อน 
  5.1.7  หากมีปัญหาเกี่ยวกับเอกสาร ให้ดําเนินการต่อดังนี้ 
   5.1.7.1  กรณีผู้วิจัยมาส่งด้วยตนเอง ให้ลงบันทึกการส่งคืนเอกสารให้ผู้วิจัย ในช่อง
การปฏิบัติ และให้ผู้วิจัยลงนามและระบุวันที่รับเอกสารกลับ ในช่องหมายเหตุ 
   5.1.7.2  กรณีผู้วิจัยส่งเอกสารมาทางระบบเอกสารหรือระบบอิเลคทรอนิคส์ ให้ 
ประสานงานกับผู้วิจัยทางโทรศัพท์หรือทางจดหมายอิเลคทรอนิคส์ 
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   5.1.7.3  เจ้าหน้าที่จัดทําบันทึกข้อความขอส่งเอกสารคืนเพื่อแก้ไขให้แก่ผู้วิจัยโดย
ระบุเอกสารที่ต้องดําเนินการแก้ไขหรือเอกสารที่ไม่ครบถ้วน 
   5.1.7.4  แนบบันทึกข้อความขอส่งเอกสารคืนเพื่อแก้ไขพร้อมด้วยเอกสารทั้งหมด 
   5.1.7.5  จัดพิมพ์ซอง บรรจุเอกสารใส่ซอง ผนึกซองเพื่อส่ง 
   5.1.7.6  ส่งให้เจ้าหน้าที่ ลงทะเบียนในสมุดเอกสารส่งของสํานักงาน 
   5.1.7.7  ลงบันทึกในช่องหมายเหตุ ให้ตรงกับเลขรับหนังสือของเอกสารฉบับนั้น ใน
ฐานข้อมูลการรับเอกสารของสํานักงาน โดยระบุหมายเลขหนังสือส่งออก และวันที่ส่งออก 
   5.1.7.8  ส่งเอกสารให้ผู้วิจัยตามระบบเอกสาร  
  5.1.8  หากเอกสารครบถ้วนเรียบร้อย เจ้าหน้าที่ดําเนินการจัดพิมพ์ตารางสรุปบันทึกการ
ติดต่อ ระหว่างคณะกรรมการฯ และผู้วิจัย แนบติดที่แผ่นหน้าของเอกสาร 
  5.1.9  แนบใบบันทึกขั้นตอนการทํางานพร้อมด้วยตารางสรุปบันทึกการติดต่อ ระหว่างคณะ
กรรมการฯ และผู้วิจัย ที่แผ่นหน้าของเอกสารพร้อมด้วยเอกสารและแบบประเมิน  
  5.1.10  ค้นต้นฉบับเอกสารโครงการวิจัย และจัดเอกสารเข้าแฟ้ม 
 5.2 การพิจารณาเพื่อประเมินโครงการวิจัยของกรรมการที่ได้รับมอบหมาย 
  5.2.1  การพิจารณาเพื่อประเมินรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย (Progress 
Report)  มีขั้นตอนดังนี้ 
   5.2.1.1 รายงานความก้าวหน้าของโครงการมีรูปแบบการส่งเอกสารจากผู้วิจัย ตาม
แบบเสนอรายงานความก้าวหน้า ที่ได้กําหนดไว้ภายในระยะเวลา ที่คณะกรรมการกําหนดให้ผู้วิจัยรายงานทุก 6 
เดือน 
   5.2.1.2 กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ทําการพิจารณาเพื่อประเมิน จะต้องพิจารณา
ประเด็นต่างๆ ต่อไปนี้ 
    1) จํานวนอาสาสมัครที่เข้าร่วมในโครงการวิจัย/ยังคงอยู่ในระหว่างศึกษา/
สิ้นสุดการศึกษา/ถอนตัวออกจากการศึกษาก่อนกําหนด 
    2) การดําเนินงานของผู้ วิจัยว่าปฏิบัติเป็นไปตามโครงร่างการวิจัยที่
คณะกรรมการฯ เห็นชอบหรือไม่ 
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    3) ตรวจสอบเอกสารคําช้ีแจงแก่อาสาสมัครว่าผู้วิจัยได้ใช้เอกสารฉบับที่
คณะกรรมการฯ รับรองหรือไม่ 
    4) การลงนามของอาสาสมัครคนแรกเกิดขึ้นหลังจากการอนุมั ติของ
คณะกรรมการฯ หรือไม่ 
    5) มีข้อมูลใหม่ที่อาจมีผลกระทบต่อความเสี่ยงของอาสาสมัครเพิ่มขึ้นจาก
เดิม หรือต้องมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบวิธีวิจัยของโครงการหรือไม่ 
    6) มีความเห็นเชิงลบหรือปัญหาของชุมชนต่อโครงการวิจัยหรือไม่ 
   5.2.1.3 ลงความเห็นลงในแบบประเมิน  
   5.2.1.4 หากไม่มีข้อพิจารณาให้แก้ไขการรับรอง ให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการบรรจุใน
วาระของการรับทราบในการประชุมครั้งต่อไป  
   5.2.1.5 หากมีข้อมูลให้คณะกรรมการฯพิจารณาให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการบรรจุใน
วาระของการพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป  
   5.2.1.6 บันทึกข้อมูลในใบขั้นตอนการทํางานพร้อมลงลายมือชื่อและวันที่ดําเนินการเสร็จ 
   5.2.1.7  ส่งคืนเอกสารให้ทางสํานักงานดําเนินการต่อภายใน 2 วันทําการนับจาก
วันที่ได้รับเอกสารจากสํานักงาน 
  5.2.2 การพิจารณาเพื่อประเมินการขอต่ออายุการรับรองด้านจริยธรรมการวิจัยของโครงการ 
วิจัยที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ (Renewal of Previously Approved Protocol) 
   5.2.2.1  โดยทั่วไปการรับรองโครงการวิจัยของคณะกรรมการฯมีกําหนดตาม
ระยะเวลาที่กําหนดในโครงการ หลังจากวันที่คณะกรรมการมีมติให้การรับรอง ถ้าโครงการวิจัยยังไม่สิ้นสุด 
หรือดําเนินการไม่ทันตามกําหนด ผู้วิจัยสามารถเสนอการขยายการรับรองโครงการวิจัยต่อไปได้ตามแบบเสนอ
ขอต่ออายุการรับรองโครงการ ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันหมดอายุที่กําหนดไว้ ในหนังสือรับรอง  
   5.2.2.2  กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ทําการพิจารณาเพื่อประเมิน จะต้อง
พิจารณาประเด็นต่างๆ ต่อไปนี้ 
    1) ผู้วิจัยได้รายงานความก้าวหน้า  ตามแบบเสนอ ภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการฯ กําหนด 
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    2) จํานวนอาสาสมัครที่เข้าร่วมในโครงการวิจัย/ยังคงอยู่ในระหว่างศึกษา/
สิ้นสุดการศึกษา/ถอนตัวออกจากการศึกษาก่อนกําหนด 
    3)  การดําเนินงานของผู้ วิจัย ว่าปฏิบั ติ เ ป็นไปตามโครงการวิจัยที่
คณะกรรมการฯ เห็นชอบหรือไม่ 
    4) ตรวจสอบเอกสารฉบับปัจจุบันทั้งหมดของโครงการวิจัยว่าเป็นเอกสาร
ฉบับที่ผ่านการรับรองของคณะกรรมการฯ หรือไม่ หากมีฉบับที่ยังไม่ผ่านการรับ รองให้พิจารณาเหตุผลที่ขอ
เปลี่ยนแปลงและประเมินความเสี่ยงและ ประโยชน์ที่อาสาสมัครจะได้รับว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ 
    5) หากเป็นรายงานครั้งแรก ให้พิจารณาว่าการลงนามของอาสาสมัครคน
แรก เกิดขึ้นหลังจากการอนุมัติของคณะกรรมการฯ หรือไม่  
    6) หากเป็นรายงานมีข้อมูลใหม่ที่อาจมีผลกระทบต่อความเสี่ยงของ 
อาสาสมัครเพิ่มขึ้นจากเดิมหรือไม่ 
    7) มีความเห็นเชิงลบหรือปัญหาของชุมชนต่อโครงการวิจัยหรือไม่ 
   5.2.2.3  ลงความเห็นลงในแบบประเมินตัวอย่างความเห็น ได้แก่  
    1) รับรอง โดยเลือกการปฏิบัติดังนี้ 
    ก. การรับรองโครงการวิจัยต่ออีกหนึ่งปีและรายงานความก้าวหน้าตามกําหนด
เดิม 
    ข. การรับรองโครงการวิจัยต่ออีกหนึ่งปี แต่เปลี่ยนแปลงความถี่ในการ 
รายงานความก้าวหน้าหรือลดอายุการรับรอง 6 เดือน 
    2) รับรองหลังจากผู้วิจัยได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
    3) ขอคําช้ีแจงเพิ่มเติมจากผู้วิจัยเพื่อพิจารณาใหม่อีกครั้ง โดยเลือกให้ผู้วิจัย
ปฏิบัติ ดังนี้ 
    ก. ระงับการรับอาสาสมัครใหม่ช่ัวคราว (Stop Recruiting of New 
Subjects) จนกว่าผู้วิจัยจะได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะ  
    ข. ระงับการดําเนินการวิจัยช่ัวคราว (Suspension) จนกว่าผู้วิจัย จะได้
แก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

  



 
 

 คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์ 
คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หน้า 160 จาก 241  

 

 
บทที่ 6 การประเมินต่อเนื่องของโครงการวิจัยท่ีผ่านการรับรอง 

Continuing Reviews of Previously Approved 
Protocol 

SOP 06/01 

   ค. ระงับการดําเนินการวิจัยช่ัวคราว (Suspension) จนกว่าคณะกรรมการ จะได้
พิจารณาผลการตรวจเยี่ยมโครงการ  
    4) ไม่รับรอง  
    5) ยุติการรับรอง (Termination of Approval)   
    6) ถอนการรับรอง (Withdrawal of Approved Protocol)  
   5.2.2.4  ให้ระบุวาระการต่ออายุ และครั้งที่ของการประชุมลงในใบขั้นตอน การ
ทํางานพร้อมลงลายมือชื่อและวันที่ดําเนินการเสร็จ 

  5.2.3  การขอปรับปรุง/แก้ไขโครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการฯ (Protocol 
Amendment) 
   5.2.3.1  ในกรณีที่ผู้วิจัยมีความจําเป็นในการปรับปรุงโครงการวิจัย (Protocol 
Amendment) ผู้วิจัยจะต้องเสนอการปรับปรุงเป็นแบบเสนอขอแก้ไข/ ปรับปรุงโครงการวิจัย ตามท่ีได้
กําหนดไว้ โดยอ้างอิงหมายเลขรหัสโครงการที่ได้รับไว้ 
   5.2.3.2  กรรมการ ไม่น้อยกว่า 1 ท่าน ที่ได้รับมอบหมายให้ทําการพิจารณาเพื่อ
ประเมิน จะต้องพิจารณาว่าส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติมสามารถให้การพิจารณาแบบเร็ว หรือการพิจารณาแบบปกติ 
   5.2.3.3  ตัวอย่างการแก้ไขเพิ่มเติมเพียงเล็กน้อย (Minor change) ไม่เพิ่มความ
เสี่ยงต่ออาสาสมัคร และสามารถให้การพิจารณาแบบเร็ว ได้แก่ 
   1) การแก้ไขการสะกดคํา วันที่ ฉบับที่ และการจัดรูปเล่มใหม่ของโครงการวิจัยหรือ
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ  Investigator’s Brochure 
   2) การแก้ไขชื่อผู้ประสานงานโครงการวิจัย เฉพาะส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับช่ือที่ระบุไว้ในเอกสารคําช้ีแจง 
   3) ข้อความประชาสัมพันธ์เชิญชวนอาสาสมัครเข้าสู่โครงการ 
   4) สัญญา ข้อตกลงการส่งมอบวัสดุเอกสารที่ใช้ในการวิจัย (Material Transfer Agreement) 
   5) การแก้ไขปรับปรุงโครงการวิจัย หรือเอกสารที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยของสถาบันอื่นที่คณะกรรมการฯ มีบันทึก ความร่วมมือร่วมกันและมอบหมายให้ดําเนินการพิจารณาแทน 
   5.2.3.4  นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น กรรมการผู้ทําการพิจารณาโครงการวิจัย 
จะต้องพิจารณาประเด็นต่อไปนี้ 
   1) เหตุผลและความจําเป็นที่ต้องขอแก้ไขโครงการวิจัย 
   2) ระเบียบวิธีวิจัยที่ขอแก้ไขมีอะไรบ้าง 
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    3) ความเสี่ยงของอาสาสมัครสมเหตุสมผลกับประโยชน์ที่จะได้รับจากการ
เข้าร่วมโครงการวิจัยหรือไม่ 
    4) ยุติธรรมต่ออาสาสมัครทุกกลุ่มหรือไม่ 
    5) มีความเห็นเชิงลบหรือปัญหาของชุมชนต่อโครงการวิจัยหรือไม 
    6) อาสาสมัครเดิมที่เสร็จสิ้นการวิจัยไปแล้วหรือกําลังอยู่ในระหว่างการวิจัย
มีความจําเป็นต้องได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหรือไม่ หากต้องแจ้งให้อาสาสมัครรับทราบจะต้องระบุ
ให้ผู้วิจัยขอความยินยอมจากอาสาสมัครทั้งหมดอีกครั้ง (Re-consent from all research subjects) หรือขอ
ความยินยอมเฉพาะอาสาสมัครใหม่ และอาสาสมัครที่กําลังอยู่ในระหว่างการวิจัย (Consent from new and 
active research subjects) 
   5.2.3.5  ลงความเห็นลงในแบบประเมิน   
   5.2.3.6  หากเข้าข่ายการพิจารณาแบบเร็ว และไม่มีประเด็นที่ขัดต่อหลักจริยธรรมการ
วิจัยให้เสนอความเห็นต่อประธานฯ เพื่อพิจารณารับรอง และออกหนังสือรับรองแก่ผู้วิจัยภายใน 5 วันทําการ และ
ให้เจ้าหน้าที่บรรจุในวาระการประชุมครั้งต่อไป 
   5.2.3.7  หากมีประเด็นที่ไม่สามารถให้การพิจารณาแบบเร็วได้  ให้เสนอความเห็นต่อ
คณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งต่อไป ให้การพิจารณาตัดสินดังต่อไปนี้  
    1) Y = รับรอง  
    2) C = รับรองหลังจากผู้วิจัยได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะ  
    3) R = ขอคําช้ีแจงเพิ่มเติมจากผู้วิจัยเพื่อพิจารณาใหม่อีกครั้ง  
    4) N = ไม่รับรอง  
    5) T = ยุติการรับรอง  
    6) W = ถอนการรับรอง  
   5.2.3.8  ให้ระบุวาระการขอปรับปรุงแก้ไขโครงการวิจัย และครั้งที่ของการประชุมลง
ในใบขั้นตอนการทํางานพร้อมลงลายมือชื่อและวันที่ดําเนินการเสร็จ 
  5.2.4 การรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรง (Serious Adverse Events, SAEs report ) 
   5.2.4.1  เลขานุการฯ ตรวจสอบชนิดของรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิด
ร้ายแรง ว่าเกิดแก่อาสาสมัครในสถาบันหรือนอกสถาบัน  
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   5.2.4.2  เลขานุการฯ  ตรวจสอบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรงและ
ทําให้อาสาสมัครเสียชีวิต (Dead) หรือเป็นอันตรายคุกคามต่อชีวิตอาสาสมัคร เกิดขึ้นในสถาบัน จะต้องมี
ขั้นตอนและเอกสารแนบ ดังต่อไปนี้ 
    1) ผู้ วิจัยต้องรายงานต่อคณะกรรมการฯ หลังจากผู้ วิจัยหลักทราบ
เหตุการณ์ทันที ภายใน 24 ช่ัวโมง (ทางจดหมาย จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรสาร) โดยใช้แบบฟอร์ม และ 
สําเนา SAE report form ที่กําหนด  
    2) ผู้สนับสนุนทุนวิจัยต้องรายงานต่อคณะกรรมการฯ โดยใช้ CIOMS form  
ภายใน 7 วันปฏิทิน หลังจากผู้สนับสนุนทุนวิจัยรับทราบเหตุการณ์ หากเป็นงานวิจัยที่ได้รับทุนจากสถาบัน
หรือเป็นทุนของนักวิจัย ให้ผู้วิจัยจัดทํา CIOMS form (ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของ CIOMS) และ
รายงานภายใน 7 วันปฏิทินเช่นกัน 
    3) หากรายงานเบื้องต้นไม่สมบูรณ์ ผู้สนับสนุนทุนวิจัยหรือผู้วิจัย ต้อง
รายงานต่อคณะกรรมการฯ โดยให้ข้อมูลจากการติดตามที่เกี่ยวข้อง และจัดทํา CIOMS form ให้สมบูรณ์
โดยเร็วที่สุดภายในอีก 7 วันปฏิทิน และรายงานต่อเนื่องทุก 7 วันจนกว่าเหตุการณ์จะสิ้นสุด 
    4) ผู้สนับสนุนทุนวิจัยต้องรายงานข้อมูลใหม่ที่สําคัญในรูปรายงานการ
ติดตามผลต่อคณะกรรมการฯ ภายใน 15 วันปฏิทิน 
   5.2.4.3 เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรงในสถาบันที่ไม่ถึงกับทําให้อาสาสมัครเสียชีวิต
หรือไม่เป็นอันตรายคุกคามต่อชีวิตอาสาสมัคร  
    1) ผู้วิจัยต้องรายงานต่อคณะกรรมการฯ ทันที ภายใน 7 วันปฏิทินหลังจาก
ผู้วิจัยทราบเหตุการณ์ โดยใช้แบบฟอร์มที่กําหนดและแนบสําเนา SAE report form ที่กําหนด  
    2) ผู้สนับสนุนทุนวิจัยหรือผู้วิจัยต้องส่งรายงานตามแบบ CIOMS form 
ภายใน 15 วันปฏิทิน หลังจากผู้สนับสนุนทุนวิจัยหรือผู้วิจัยหลักทราบเหตุการณ์ 
    3) ข้อมูลการติดตามผลเพิ่มเติมควรจัดส่งโดยเร็ว 
   5.2.4.4  รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรงนอกสถาบัน 
     

  



 
 

 คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์ 
คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หน้า 163 จาก 241  

 

 
บทที่ 6 การประเมินต่อเนื่องของโครงการวิจัยท่ีผ่านการรับรอง 

Continuing Reviews of Previously Approved 
Protocol 

SOP 06/01 

    1) ผู้วิจัยต้องรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรงนอกสถาบัน
รวมทั้ง เหตุการณ์ที่สงสัยว่าจะเป็นเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรงและไม่คาดคิด (Suspected 
Unexpected Serious Adverse Reactions, SUSARs) ต่อคณะกรรมการฯ อย่างน้อยทุก 6 เดือน ในแบบ 
แสดงรายการที่องค์การอาหารและยากําหนดให้ผู้สนับสนุนทุนวิจัย รายงาน หรือแบบสรุป (line listing) 
พร้อมกับรายงานสรุปย่อชี้ประเด็น สําคัญตามแบบฟอร์มที่กําหนด 
    2) สําหรับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์อ่ืนที่อาจเพิ่มความเสี่ยงต่ออาสาสมัคร 
ผู้สนับสนุนทุนวิจัยต้องรายงานต่อคณะกรรมการฯ โดยเร็ว ทั้งนี้ภายในไม่เกิน 15 วันปฏิทิน  
    3) รายงานประเภทอื่นผู้สนับสนุนทุนวิจัยต้องรายงานทุกปีหรือเป็นระยะ 
หรือตามร้องขอ ในรูปแบบของการสรุปหรือแสดงรายการ 
   5.2.4.5  รายงานผลการประเมินจากคณะกรรมการติดตามข้อมูลและความปลอดภัย
ของโครงการ (IDMC/DSMB/DMC) หรือคณะกรรมการอาหารและยา (FDA)  
    1) ผู้วิจัยต้องรายงานข้อแนะนําจาก IDMC/DSMB/DMC/FDA โดยเร็ว 
ทั้งนี้ภายในไม่เกิน 15 วันปฏิทินหลังได้รับข้อแนะนําจาก IDMC/DSMB / DMC/FDA 
    2) ผู้วิจัยต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงที่สําคญัใด ๆ อันส่งผลให้เพิ่มความ
เสี่ยงของอาสาสมัครและประเด็นใหม่ ๆ ซึ่งส่งผลเสียต่อความปลอดภัยของอาสาสมัครหรือการดําเนินการวิจัย
ต่อคณะกรรมการฯ โดยเร็ว ทั้งนี้ภายในไม่เกิน 15 วันปฏิทินหลังพบการเปลี่ยนแปลง 
   5.2.4.6  พิมพ์แบบประเมิน    
   5.2.4.7  ค้นเอกสารโครงการ ฉบับปัจจุบัน  
    1) โครงการวิจยั  
    2) เอกสารคูม่อืสําหรับผู้วิจัย (Investigator’s Brochure)  
    3) เอกสารข้อมูลคําช้ีแจงอาสาสมัคร 
   5.2.4.8  แนบแบบประเมินพร้อมเอกสารในข้อ 5.2.4.7 
   5.2.4.9  ลงบันทึกในสารบญัโครงการและในฐานข้อมลูที่สํานักงานกําหนด 
   5.2.4.10 เสนอเอกสารให้กรรมการพิจารณา ตามแนวทางต่อไปนี้ 
    1) รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรงในสถาบันให้เสนอ
เลขานุการ 
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    2) รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรงนอกสถาบันให้เสนอ
กรรมการฯ ตามรายชื่อที่ได้รับมอบหมาย 
   5.2.4.11 เมื่อเลขานุการหรือกรรมการได้รับเอกสาร ให้พิจารณาแล้วลงความเห็นในแบบ
ประเมิน ดังนี้ 
    1) รับทราบ  
    2) รับทราบหลงัจากผู้วิจัยได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะ  
    3) ขอคําช้ีแจงเพิ่มเติมจากผู้วิจัยเพื่อพิจารณาใหม่อีกครั้งโดยเลือกให้ผู้วิจยั
ปฏิบัติ ดังนี้ 
     ก. ระงับการรับอาสาสมัครใหม่ช่ัวคราว (Stop Recruiting of 
New Subjects) จนกว่าผู้วิจัยจะได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะ  
     ข.  ระงับการดําเนินการวิจัยช่ัวคราว (Suspension) จนกว่าผู้วิจัย
จะได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
     ค. ระงับการดําเนินการวิจัยช่ัวคราว (Suspension) จนกว่า
คณะกรรมการจะได้พิจารณาผลการตรวจเยี่ยมโครงการ  
    4) ยุติการรับรอง   
    5) ถอนการรับรอง  
   5.2.4.12 หากเข้าข่ายการพิจารณาแบบเร็ว และไม่มีประเด็นที่ต้องเปลี่ยนแปลงเอกสาร
โครงการวิจัยหรือเปลี่ยนแปลงการรับรองของคณะกรรมการฯ ให้เสนอความเห็นต่อประธานฯ เพื่อพิจารณา
รับทราบ และออกหนังสือรับทราบแก่ผู้วิจัยภายใน 7 วันทาํการ รวมทั้งให้เจ้าหน้าที่บรรจุในวาระการประชุม
ครั้งต่อไป 
   5.2.4.13 รายงานที่ต้องเสนอเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการฯ ในวาระการ
ประชุม ได้แก่ 
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     1) รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรงหรือเหตุการณ์ที่
สงสัยว่าจะเป็นเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรงและไม่คาดคิด (Suspected Unexpected Serious 
Adverse Reactions, SUSARs) ที่เกิดแก่อาสาสมัครในโครงการวิจัยและกรรมการฯมีความเห็นให้หยดุพักการ
รับเข้าอาสาสมัครเป็นการชั่วคราวหรือระงับโครงการวิจัยช่ัวคราวหรือ ให้ยุติโครงการ (Suspending 
Enrollment, Suspension or Termination) 
     2) กรรมการมขี้อเสนอแนะให้มีการปรับปรุงแก้ไขเอกสาร 
(Recommendation for revision of documents.)  
     3) กรรมการมคีวามเห็นว่าผู้วิจัย มีการดําเนินการที่เบ่ียงเบน/ฝ่า
ฝืน/ ไม่ปฏิบัติตามโครงการวิจัยฉบับที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการฯ จนนําไปสู่เหตุการณ์ไม่คาดคิดหรือ
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรงที่เกิดขึ้นแก่อาสาสมัคร 
     4) กรรมการมคีวามเห็นว่าผู้วิจัยไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดของคณะ
กรรมการฯ เช่น ไม่รายงานเหตุการณ์ตามระยะเวลาที่กําหนด 
   5.2.4.14 ใหร้ะบุวาระและครั้งที่ของการประชุมลงในใบขั้นตอนการทํางานพร้อมลง
ลายมือชื่อและวันที่ดําเนินการเสร็จ 
   5.2.4.15 ส่งคืนเอกสารให้ทางสํานักงานดําเนินการต่อภายใน 7 วันทําการนับจากวันที่
ได้รับเอกสารจากสํานักงาน 
  5.2.5 การรายงานการดําเนินการที่เบ่ียงเบน/ฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัติตามโครงร่างการวิจัย ฉบับที่
ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการฯ (Protocol Deviation/ Violation/ Non-Compliance) 
   5.2.5.1  เมื่อเลขานุการได้รับเอกสารจากเจ้าหน้าที่ จะต้องทําการพิจารณาเพื่อ
ประเมินในประเด็นต่อไปนี้ 
    1) ตรวจสอบประวัติของผู้วิจัยและการดําเนินการวิจัยที่ผา่นมา ว่าได้ปฏิบัติ
ตามแนวทางการวิจัยที่ดีทางคลินิกหรือไม่ เช่นรายงานความก้าวหน้าตามระยะเวลาที่คณะกรรมการฯ กําหนด 
มีการติดต่อกับคณะกรรมการฯเพื่อขอรับรองการเปลี่ยนแปลงในโครงการวิจัยก่อนดําเนินการหรือไม่ 
    2) ศักยภาพของผู้วิจัยและทมีวิจัย มีเพียงพอที่จะป้องกันไม่ให้เกิด
เหตุการณ์ดังกล่าวหรือไม่ 
    3) ผู้วิจัยมีแผนจัดการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร 
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   5.2.5.2  ลงความเห็นในแบบประเมิน   ดังนี้ 
    1) รับทราบ 
    2) รับทราบหลังจากผู้วิจัยได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะ  
    3) ขอคําช้ีแจงเพิ่มเติมจากผู้วิจัยเพื่อพิจารณาใหม่อีกครั้ง โดยเลือกให้ผู้วิจัย
ปฏิบัติ ดังนี้ 
    ก. ระงับการรับอาสาสมัครใหม่ช่ัวคราว (Stop Recruiting of New 
Subjects) จนกว่าผู้วิจัยจะได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะ   
    ข.  ระงับการดําเนินการวิจัยช่ัวคราว (Suspension) จนกว่าผู้วิจัยจะได้
แก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
    ค. ระงับการดําเนินการวิจัยช่ัวคราว (Suspension) จนกว่าคณะกรรมการ
ฯ จะได้พิจารณาผลการตรวจเยี่ยมโครงการ  
    4) ยุติการรับรอง  
    5) ถอนการรับรอง  
   5.2.5.3 ให้ระบุวาระการประชุม และครั้งที่ของการประชุมลงในใบขั้นตอนการทํางาน 
พร้อมลงลายมือชื่อและวันที่ดําเนินการเสร็จ 
  5.2.6 การรายงานเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับโครงการวิจัย 
   5.2.6.1  เมื่อทางสํานักงานได้รับทราบเรื่องร้องเรียนจากอาสาสมัคร ผู้ให้ทุน ทีม
วิจัยหรือแหล่งอื่นๆ ให้รายงานประธานฯ/เลขานุการ ตามแบบฟอร์มที่กําหนด ระบุเรื่องหรือเหตุการณ์ที่ได้รับ
แจ้ง แนบพร้อมหลักฐาน (หากมี) วัน เวลา และช่องทางติดต่อที่ได้รับแจ้ง จากผู้ร้องเรียน 
   5.2.6.2  ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ค้นต้นฉบับโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง และจํานวน 
โครงการวิจัยทั้งหมดของผู้วิจัย เสนอประธานฯ ภายใน 1 วันทําการ 
   5.2.6.3  เจ้าหน้าที่สํานักงานตรวจสอบความเชื่อถือของข้อมูล และอาจติดต่อ ผู้
ร้องเรียนเพื่อหาข้อมูลเบื้องต้น  หรือสรุปประเด็นปัญหา 
   5.2.6.4  นําเสนอประธานฯ เพื่อบรรจุในวาระการประชุม หรือเรียกประชุมเพื่อ
พิจารณานัดพิเศษ เพื่อให้คณะกรรมการฯ พิจารณาว่า จะให้มีการดําเนินการต่อไปอย่างไร 
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  5.2.7  การรายงานการยุติหรือสิ้นสุดโครงการ (Termination Report) 
   5.2.7.1  เมื่อผูวิ้จัยดําเนินการวิจัยเสร็จสิ้นหรือยุติการวิจัยด้วยเหตุใดๆ จะต้องมี
หนังสือแจ้งปิดโครงการวิจัยนั้นและผลการดําเนินการวิจัยให้คณะกรรมการฯ รับทราบตามแบบเสนอแจ้งการ
ปิดโครงการวิจัย   
   5.2.7.2  เลขานุการฯ พิจารณาเพื่อประเมินในประเด็นต่อไปนี้ 
    1) จํานวนอาสาสมัครที่เข้าร่วมในโครงการวิจัยเป็นไปตามที่วางแผนไว้
หรือไม่ 
    2) การดําเนินงานของผู้วิจัยปฏิบัติเป็นไปตามโครงการวิจัยที่คณะกรรมการ
ฯเห็นชอบหรือไม่ 
    3) ข้อสรุปผลการศึกษาเบื้องต้น 
    4) ปัญหาและอุปสรรคของการวิจัย  
    5) การบริหารจัดการกับอาสาสมัครที่ยังอยูใ่นโครงการวิจัย   
   5.2.7.3  บันทกึผลการพิจารณาในใบขั้นตอนการทํางานพร้อมลงลายมือชื่อและวันที่ 
ดําเนินการเสร็จ และบรรจุในวาระของการประชุมเพื่อแจ้งกรรมการ รับทราบ 
  5.2.8  การรายงานอื่นๆที่เกี่ยวกับโครงการวิจัย (Other Report)  
   5.2.8.1  ให้เจา้หน้าที่สํานักงานเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้นว่าเข้าข่ายการ พิจารณาแบบ
เร็วหรือเข้าข่ายการพิจารณาแบบปกติ หรือจําเป็นต้องจัดการประชุมเพื่อพิจารณานัดพิเศษภายใน 1 วันทํา
การ 
   5.2.8.2  หากการรายงานดังกล่าวมีผลทําให้อาสาสมัครทีเ่ข้าร่วมโครงการตกอยู่ใน
ภาวะเสี่ยงต่อชีวิตหรือเสียหายอย่างร้ายแรง ให้เสนอประธานฯ เพื่อขอความเห็นเบื้องต้นในการรายงาน
ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน หรือทําการหา ข้อมูลเพื่อเติม หรือมีการดําเนินการอื่นนอกเหนือจากนี้เพื่อ
ป้องกันอันตราย ที่จะเกิดแก่อาสาสมัคร ชุมชน และสถาบัน ทั้งนี้จะต้องแจ้งให้กรรมการทุกท่านรับทราบโดย
ด่วนและแจ้งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส ์
 5.3  การจัดการเอกสารหลังจากผ่านพิจารณาเบื้องต้นจากคณะกรรมการฯ 
  5.3.1 เจ้าหน้าที่สํานักงานรับเอกสารจากระบบเอกสารให้ลงทะเบียนรับเอกสาร 
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  5.3.2  คัดแยกเอกสารโครงการวิจัยตามประเภทการพิจารณาให้ผู้รับผิดชอบ/กรณีรับ แบบ
ประเมินทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการพิมพ์แบบประเมิน แล้วลงทะเบียน รับเอกสารใน
สมุดทะเบียนรับของสํานักงาน  
  5.3.3  บันทึกวันที่รับเอกสารคืนจากกรรมการในใบบันทึกขั้นตอนการทํางาน 
  5.3.4  พิมพ์ผลการประเมินโครงการวิจัยลงในฐานข้อมูลที่สํานักงานกําหนด พร้อมบันทึก
สถานะของโครงการให้เป็นปัจจุบัน 
  5.3.5  แนบแบบประเมินเข้ากับต้นฉบับเอกสารโครงการ 
  5.3.6  เสนอผลการประเมินโครงการวิจัยให้ เลขานุการ  พิจารณา 2 วันทําการ ก่อนการ
ประชุม 
  5.3.7  เลขานุการตรวจสอบและระบุขั้นตอนให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการต่อไปภายใน 1 วันทํา
การ 
 5.4  การแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้วิจัย 
  5.4.1  เลขานุการฯ ให้เจ้าหน้าที่สํานักงานออกหนังสือแจ้งผล ดังนี้ 
   1) พิมพ์ร่างหนังสือแจ้งผลภายใน 1 วันทําการหลังจากที่เลขานุการ สั่งการ 
   2) เสนอเลขานุการ ตรวจสอบ 
   3) แก้ไขตามที่เลขานุการ เสนอแนะ 
   4) พิมพ์หนังสือแจ้งผลตามแบบฟอร์ม  
   5) เสนอหนังสือแจ้งผล พร้อมแนบต้นฉบับเอกสารโครงการวิจัยให้ประธานฯ 
พิจารณาลงนามภายใน 1 วันทําการ  
   6) สําเนาหนังสือแจ้งผล 1 ชุด เก็บเข้าต้นฉบับเอกสารโครงการวิจัย (ตัวจริงส่งให้
ผู้วิจัย)  
  5.4.2  หากเลขานุการ ให้ออกหนังสือรับรอง ให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการ ดังนี้ 
   1) พิมพ์หนังสือรับรองภายใน 1 วันทําการหลังจากที่เลขานุการสั่งการ 
   2) ตรวจสอบความถูกต้องตามแบบฟอร์มการตรวจหนังสือรับรอง  
   3) เสนอหนังสือรับรอง พร้อมแนบต้นฉบับเอกสารโครงการวิจัยให้ประธาน หรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายแทนประธานพิจารณาลงนามภายใน 1 วันทําการ  
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   4) ประทับตรารับรองในเอกสารฉบับที่คณะกรรมการให้การรับรอง 
   5) สําเนาหนังสือรับรอง 2  ชุด (เก็บเข้าต้นฉบับเอกสารโครงการวิจัย 1 ชุด และ
เก็บเข้าแฟ้มหนังสือรับรอง 1 ชุด)  
   6) จัดส่งหนังสือรับรอง เอกสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการให้การรับรองและแผ่นป้าย 
ประชาสัมพันธ์ที่ประทับตรารับรองแล้ว พร้อมแนบข้อปฏิบัติสําหรับผู้วิจัย ภายใน 1 วันทําการนับจากวันที่
ประธานลงนาม 
 5.5  การพิจารณาให้บรรจุในวาระการประชุม 
  5.5.1  หากเลขานุการพิจารณาแล้วให้บรรจุในวาระการประชุมตามประเภทของ
โครงการวิจัย  
  5.5.2  ขั้นตอนต่อไปให้ปฏิบัติตามวิธีดําเนินการมาตรฐานบทที่ 5 

6. นิยามศพัท ์

คําศพัท ์ ความหมาย 
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์  
(Adverse Event, AE)   
 

หมายถึง เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ทางการแพทย์ใดๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยหรือ
อาสาสมัครที่เข้าร่วมการวิจัย ซึ่งรวมถึงอาการแสดงที่ผิดปกติ (เช่น ผลการตรวจ
ร่างกายหรือผลตรวจทางห้องปฏิบัติการผิดปกติ) อาการ เหตุการณ์ทางคลินิก หรือ
ภาวะเจ็บป่วย ที่เกิดขึ้นขณะที่อาสาสมัครอยู่ระหว่างเข้าร่วมการวิจัย ทั้งนี้ไม่ว่า
เหตุการณ์นั้นสัมพันธ์กับการที่อาสาสมัครเข้าร่วมการวิจัยหรือไม่ เหตุการณ์ไม่พึง
ประสงค์เป็นสิ่งชี้ให้เห็นอันตรายทางคลินิก ร่างกายและจิตใจ เหตุการณ์ไม่พึง
ประสงค์ส่วนใหญ่พบในการวิจัยทางชีวเวชศาสตร์ แม้ว่าบางโอกาสก็พบได้ใน
บริบทของการวจิัยทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิด
ร้ายแรง(Serious Adverse 
Events, SAEs)   
 
 

หมายถึง เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ใดๆ ทางการแพทย์ที่เกิดขึ้นเมื่อได้รับยาหรือใช้
เครื่องมือทางการแพทย์ หรือกระบวนการวินิจฉัยหรือการรักษาแล้วทําให้ 
• เสียชีวิต 
• เป็นอันตรายคุกคามต่อชีวิต 
• ต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือต้องอยู่โรงพยาบาลนานขึ้น 
• เกิดความพิการ/ทุพพลภาพที่สําคัญอย่างถาวร 
• เกิดความพิการ/ความผิดปกติแต่กําเนิด 
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SOP 06/01 

6. นิยามศพัท ์(ต่อ) 

คําศพัท ์ ความหมาย 
เหตุ ก า ร ณ์ที่ ส งสั ย ว่ าจะ เป็ น
เหตุการณ์ไม่ พึงประสงค์ชนิด
ร้ า ย แ ร ง แ ล ะ ไ ม่ ค า ด คิ ด 
(Suspected Unexpected 
Serious Adverse Reactions, 
SUSARs)  

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรง ซึ่งไม่เคยทราบหรือคาดคิดมาก่อน ทั้งในแง่
วิธีการวิจัยและประชากรที่ทําการศึกษา และไม่เคยระบุในโครงการวิจัยหรือคู่มือ
นักวิจัย 
 

การขอปรับปรุง/แก้ไข
โครงการวิจัย 
(Protocol Amendment) 

โครงร่างการวิจัยที่มีการแก้ไข 

การดําเนินการที่เบี่ยงเบนจาก
โครงร่าง 
การวิจัย (Protocol Deviation)  

การดําเนินการวิจัยที่ผิดพลาดจากขั้นตอนที่ระบุไว้ในโครงร่างการวิจยัและกอ่ใหเ้กดิ
ความเสียหายต่ออาสาสมัครหรือข้อมูลผลการวิจัยเพียงเล็กน้อย 

การฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติของ
โครงร่างการวิจัย (Protocol 
Violation) 

การดําเนินการวิจัยที่มีความผดิพลาดมาก หรือการจงใจ 
ฝ่าฝืน การบิดเบือนหรือละเลยไม่กระทําตามขั้นตอนที่ระบุไว้ ในโครงการวิจัยและ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออาสาสมัครหรือข้อมูลผลการวิจัยอย่างร้ายแรง 
Minor protocol violation 
-ไม่กระทบสิทธ์ิและความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมคัร 
- ไม่เปลี่ยนแปลงความเสี่ยง/ประโยชน ์
-ไม่ส่งผลต่อความถูกต้อง/ความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
- ไม่ได้เกิดจากความต้ังใจหรือจงใจ 
- ไม่ขัดต่อหลกัจริยธรรม 
 
Major protocol violation 
-กระทบสทิธ์ิและความเปน็อยู่ที่ดีของอาสาสมคัร 
-ส่งผลต่อความถูกต้อง/ความน่าเชื่อถือของขอ้มูล 
 -เกิดจากความต้ังใจหรือจงใจ 
- ขัดต่อหลักจรยิธรรมทางการแพทย์ การวิจยั 
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บทที่ 6 การประเมินต่อเนื่องของโครงการวิจัยท่ีผ่านการรับรอง 

Continuing Reviews of Previously Approved 
Protocol 

SOP 06/01 

6. นิยามศพัท ์(ต่อ) 

คําศพัท ์ ความหมาย 
การไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนด  
(Non-compliance) 

การกระทําใดๆก็ตามท่ีไม่เป็นไปตามระเบียบของสถาบันหรือแนวปฏิบัติ
มาตรฐานสากล 

7.เอกสารอ้างอิง 
 7.1 ICH Good Clinical Practice Guideline. กองควบคุมยา สํานักงานคณะกรรมการอาหาร และยา 
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2543 
 7.2 แนวทางจริยธรรมการทําวิจัยในคนแห่งชาติ ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ. 2550 

8 ภาคผนวก 
ภาคผนวก 1 AF/01-06/01 ตัวอย่างแบบรายงานความก้าวหน้า (ภาษาไทย)  

แบบรายงานความก้าวหน้า (ภาษาอังกฤษ) 
ภาคผนวก 2 AF/02-06/01 ตัวอย่างบันทึกข้อความขอต่ออายุการรับรองโครงการ 
ภาคผนวก 3 AF/03-06/01 ตัวอย่างแบบฟอร์มขอแก้ไข/ปรับปรุงโครงการวิจัย(ภาษาไทย) 

แบบฟอร์มขอแก้ไข/ปรับปรุงโครงการวิจัย (ภาษาอังกฤษ) 
ภาคผนวก 4 AF/04-06/01 ตัวอย่างแบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงที่เกิดในสถาบัน 

(ภาษาไทย) 
แบบรายงานเหตุการณ์ไม่ พึงประสงค์ร้ายแรงที่ เกิดในสถาบัน 
(ภาษาอังกฤษ) 

ภาคผนวก 5 AF/05-06/01 ตัวอย่างแบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงที่เกิดนอก
สถาบัน (ภาษาไทย) 
แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงที่ เกิดนอกสถาบัน 
(ภาษาอังกฤษ) 

ภาคผนวก 6 AF/06-06/01 ตัวอย่างแบบรายงานการเบี่ยงเบนของโครงการวิจัย (ภาษาไทย) 
แบบรายงานการเบี่ยงเบนของโครงการวิจัย(ภาษาอังกฤษ) 

ภาคผนวก 7 AF/07-06/01 ตัวอย่างแบบแจ้งปิดโครงการวิจัย  (ภาษาไทย) 
แบบแจ้งปิดโครงการวิจัย (ภาษาอังกฤษ) 
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Continuing Reviews of Previously Approved 
Protocol 

SOP 06/01 

8 ภาคผนวก (ต่อ) 
ภาคผนวก 8 AF/08-06/01 ตัวอย่างแบบประเมินโครงการวิจัยที่มีรายงานต่อเนื่อง 
ภาคผนวก 9 AF/09-06/01 ตัวอย่างแบบรายงานเรื่องร้องเรียน 
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บทที่ 6 การประเมินต่อเนื่องของโครงการวิจัยท่ีผ่านการรับรอง 

Continuing Reviews of Previously Approved 
Protocol 

SOP 06/01 

ภาคผนวก 1- AF/01-06/01 

ตัวอย่างแบบรายงานความก้าวหน้า (ภาษาไทย) แบบรายงานความก้าวหน้า (ภาษาอังกฤษ) 

แบบรายงาน ความก้าวหนา้ของการวิจัย 
(Continuing Review Report Form) 

 
รหัสโครงการ....................................................... 

                            กําหนดวันรายงาน............./................../.............. 
การรายงานครั้งที่.................................................................................................................................................. 
ช่ือโครงการ(ภาษาไทย)......................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
ช่ือโครงการวิจัย(ภาษาอังกฤษ)............................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................. 
ช่ือผู้วิจัยหลัก......................................................................................................................................................... 
แหล่งทุนวิจัย......................................................................................................................................................... 
วันที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์    ............/................./.................. 
วันที่เริ่มโครงการวิจัย         .............../............../...............   
วันที่รายงานความก้าวหน้า   .........../............../........ ครั้งที่ ............... 
1 .  ความก้าวหน้า  (Progression) 
 1. จํานวนอาสาสมัครที่เข้าสู่โครงการ 
 - จํานวนอาสาสมัครทั้งหมดที่ต้องการ 
 - จํานวนอาสาสมัครทีข่อความยินยอม 
 - จํานวนอาสาสมัครทีผ่่านการคัดกรอง 
 - จํานวนอาสาสมัครทีกํ่าลังอยู่ในระหว่างการวิจัย 
 - จํานวนอาสาสมัครที่อยูใ่นช่วงติดตามการรักษา 
 - จํานวนอาสาสมัครที่ดําเนินการวิจัยจนเสร็จสิ้น 
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บทที่ 6 การประเมินต่อเนื่องของโครงการวิจัยท่ีผ่านการรับรอง 

Continuing Reviews of Previously Approved 
Protocol 

SOP 06/01 

ตัวอย่างแบบรายงานความก้าวหน้า (ภาษาไทย) แบบรายงานความก้าวหน้า (ภาษาอังกฤษ) 
(ต่อ) 

2. จํานวนอาสาสมัครที่ถอนตวัออกจากโครงการ 
        - ผู้เข้าร่วมที่ออกจากการศึกษาก่อนเวลา .............คน สาเหตุที่ผู้เขา้ร่วมโครงการวิจัยออกจากการศึกษา
ก่อนเวลา.............................................................................................................................................................. 
     โครงการวิจัยเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว   เมือ่วันที่  .........../............../.............. 
2 .  มีการเปลีย่นแปลงแหล่งเงินทุน(Granting support) ที่ยังมีเคยรายงานต่อคณะกรรมการฯ หรือไม ่ 

   มี              ไม่ม ี
3 .  มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย(Amendment) ที่ยังไม่เคยรายงานต่อคณะกรรมการฯ หรือไม ่  

   ม ี            ไม่ม ี
4 .  มีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์(Adverse event) ที่ยังไม่เคยรายงานต่อคณะกรรมการฯ หรือไม่  

   มี                 ไม่มี 
5 .  มีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรง (Serious adverse Event)  ที่ยังไม่เคยรายงานต่อคณะ
กรรมการฯ หรอืไม่       

         มี              ไม่ม ี
6 .  มีข้อมลูไมเ่กี่ยวกับประโยชน์หรือความเสี่ยง (New information)  ทียั่งไม่เคยรายงานต่อคณะกรรมการฯ 
หรือไม่                          

   มี               ไม่ม ี
7 .  มีปัญหาหรือความคิดเห็นเชิงลบในชุมชนหรือผู้เข้าร่วมวิจัย (Negative attitude) ที่ยังไม่เคยรายงานต่อ
คณะกรรมการฯ หรือไม่       

                 มี              ไม่ม ี
หมายเหต ุ ถ้าข้อ 2-7 ตอบว่า  มี  ใหส้่งรายงานต่อคณะกรรมการฯ  
   ตอบว่า  ไม่มี  หากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  
   คณะแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ได้ 
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บทที่ 6 การประเมินต่อเนื่องของโครงการวิจัยท่ีผ่านการรับรอง 

Continuing Reviews of Previously Approved 
Protocol 

SOP 06/01 

ตัวอย่างแบบรายงานความก้าวหน้า (ภาษาไทย) แบบรายงานความก้าวหน้า (ภาษาอังกฤษ) 
(ต่อ) 

   ตรวจสอบทราบภายหลังการรับรองการรายงานความก้าวหน้าของการวิจัยแล้ว 
   คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ์คณะแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
   จะถือว่าผลการพิจารณาดังกล่าวเป็นเป็นโมฆะ 
 

     ลงชื่อผู้วิจัย........................................................... 
วันที่.................................................................... 
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บทที่ 6 การประเมินต่อเนื่องของโครงการวิจัยท่ีผ่านการรับรอง 

Continuing Reviews of Previously Approved 
Protocol 

SOP 06/01 

ตัวอย่างแบบรายงานความก้าวหน้า (ภาษาไทย) แบบรายงานความก้าวหน้า (ภาษาอังกฤษ) 
(ต่อ) 

Progress  Report 
วันที่ ................................................................................................ 

Refer to  

Protocol number:    

Protocol title:    

PSU MED EC number:  

Principal investigator (PI):    

The revised document(s) has(have) been received as detail below: 

 Progress  Date Summary 

[ X ] Progress Report    
    

  - Progression  อย่างไร  

The Research Ethics Committee, Faculty of Medicine, Prince of Songkla University, 
acknowledges that the information provided on Progress  Report  identified above.  

  
ลงชื่อ …………………………….. หัวหน้าโครงการวิจัย 

       (.......................................................) 
เรียน ประธานคณะกรรมการจริยธรรมด้านวิจัยเกี่ยวกับการทดลองในอาสาสมัคร 

 
  ลงชื่อ ……………………………............................. 
  (...........................................................................) 
หัวหน้าภาควิชา/หน่วยงาน ........................................................... 
  วันที่ .................................................................. 
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Continuing Reviews of Previously Approved 
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ภาคผนวก 2- AF/02-06/01 

ตัวอย่างบันทกึข้อความขอต่ออายุการรับรองโครงการ 

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ................................................................................................................................... 
ที่  ….........………/........................................... วันที.่..................................................................... 
เรื่อง  ขอต่ออายุโครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ์คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
เรียน  ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยค์ณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

 ข้าพเจ้า..................................................สังกัด.......................................................................... 
ขอรายงานความก้าวหน้าของการดําเนินงานโครงการวิจัยเรื่อง (ช่ือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
…...................................................................................................................................................................... 
เลขที่โครงการ EC……………… ซึ่งได้ผ่านการรบัรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ์เมื่อการประชุม 
ครั้งที่......../............... และได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

 1. แบบรายงานผลการดําเนนิการวิจัยตามที่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์กําหนด จํานวน 1  
ชุด   
 2. เอกสารประกอบอื่นๆที่เกี่ยวข้องจํานวน 1 ชุด 
 3. หนังสือนําสง่ค่าธรรมเนียมและหลักฐานการโอนเงิน   
 4. แผ่นบันทึกข้อมูลโครงการวิจัยตามข้อ 1 และ 2 (CD/DVD) จํานวน 1 แผ่น 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

    
ลงชื่อ(…………………..…………….) ลงชื่อ(……………………………….) 

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ 
กรณีหัวหน้าโครงการวิจัยเป็นนักศึกษา 

หัวหน้าโครงการวิจัย 
 



 
 

 คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์ 
คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หน้า 178 จาก 241  

 

 
บทที่ 6 การประเมินต่อเนื่องของโครงการวิจัยท่ีผ่านการรับรอง 

Continuing Reviews of Previously Approved 
Protocol 

SOP 06/01 

ตัวอย่างบันทกึข้อความขอต่ออายุการรับรองโครงการ 
(ต่อ) 

 
 

ลงชื่อ(……………………………………..…………….) 
หัวหน้าภาควิชา/หน่วยงาน 

 
 
 

 
  



 
 

 คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์ 
คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หน้า 179 จาก 241  

 

 
บทที่ 6 การประเมินต่อเนื่องของโครงการวิจัยท่ีผ่านการรับรอง 

Continuing Reviews of Previously Approved 
Protocol 

SOP 06/01 

ภาคผนวก 3- AF/03-06/01 

ตัวอย่างตัวอยา่งแบบฟอร์มขอแก้ไข/ปรับปรุงโครงการวิจยั(ภาษาไทย) 
แบบฟอร์มขอแก้ไข/ปรับปรงุโครงการวิจัย (ภาษาอังกฤษ) 

ตารางเปรยีบเทียบการแก้ไข ระหว่างโครงการวิจัยเดิม กับโครงการวจิัยที่ปรับปรุงแก้ไข 

ช่ือโครงการวิจัย................................................................................................................................ 

รหัสโครงการวิจัย............................................................................................................................... 

หัวหน้าโครงการ…………………………………………..…………………………………………….. 

ตําแหน่งที่
แก้ไข 

ข้อความเดิม ตําแหน่งที่
แก้ไข 

ข้อความใหม ่ เหตุผลในการปรับปรุง
แก้ไข 

     

     

     

 
       (.................................................) 
              หัวหน้าโครงการวิจัย 
           วันที.............................. 
 
หมายเหต:ุ  ขอให้ระบุตําแหน่งที่แก้ไขให้ชัดเจน  โดย 
- ระบุย่อหน้าและบรรทัดทีแ่ก้ไข 
- คั่นหน้าที่ปรบัปรุงให้ตรงกับหน้าที่ระบุว่าแก้ไข 
- ใหท้ําแถบส ี(หรือแถบเทา) หรือขีดเส้นใต้ในส่วนที่ปรับปรุงแก้ไข 

  



 
 

 คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์ 
คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หน้า 180 จาก 241  

 

 
บทที่ 6 การประเมินต่อเนื่องของโครงการวิจัยท่ีผ่านการรับรอง 

Continuing Reviews of Previously Approved 
Protocol 

SOP 06/01 

ตัวอย่างตัวอยา่งแบบฟอร์มขอแก้ไข/ปรับปรุงโครงการวิจยั(ภาษาไทย) 
แบบฟอร์มขอแก้ไข/ปรับปรงุโครงการวิจัย (ภาษาอังกฤษ) 

(ต่อ) 
Revised Research Document(s) Report  

วันที ่ ………………………….  
Refer to  

Protocol number:   

Protocol title:   

PSU MED EC number:   

Principal investigator (PI):   

The revised research document(s) has(have) been reported as detail below: โปรดตรวจเลือก
และให้รายละเอียดเป็นภาษาอังกฤษ 

 Revised 
version 

Date Summary 

[   ] Protocol amendment    

[   ] Consent form revision    

[   ] Update investigator’s 
brochure  

   

ลงชื่อ …………………………….. หัวหน้าโครงการวิจัย 
(..................................................................................) 

เรียน ประธานคณะกรรมการจริยธรรมด้านวิจัยเกี่ยวกับการทดลองในอาสาสมัคร 

ลงชื่อ ……………………………............................. 
(..................................................................................) 
หัวหน้าภาควิชา/หน่วยงาน ............................................................. 
วันที่ ............................................................................ 



 
 

 คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์ 
คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หน้า 181 จาก 241  

 

 
บทที่ 6 การประเมินต่อเนื่องของโครงการวิจัยท่ีผ่านการรับรอง 

Continuing Reviews of Previously Approved 
Protocol 

SOP 06/01 

ภาคผนวก 4- AF/04-06/01 

ตัวอย่างแบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงคร์้ายแรงทีเ่กิดในสถาบนั (ภาษาไทย) 
แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พงึประสงค์ร้ายแรงที่เกิดในสถาบัน (ภาษาอังกฤษ) 

แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พงึประสงค์ชนิดร้ายแรงทีเ่กิดแก่อาสาสมคัรในสถาบัน  (สําหรับผู้วิจัย) 

1.เลขที่โครงการ (IRB Protocol’s No): 

2. ชื่อผู้วิจัยและหน่วยงาน (Investigator’s name & Department) : 

3.ชื่อโครงการ (Protocol Title): 

4.เลขที่อาสาสมัคร (Subject No): 

5. สถานที่เกิดเหตุการณ ์(Site of SAE):  

❒ ใน รพ. สงขลานครินทร ์(Internal)    

❒ นอก รพ. สงขลานครินทร์ (External)……………………… 

6. ระบเุหตุการณ์ (List of SAE): 

7. วันที่เกิดเหตุการณ ์(Date of Occurrence): 

8. วันที่รายงาน (Date of Report): 

9.ชนิดของรายงาน 

❒ รายงานครั้งแรก (initial report)  ❒ รายงานติดตาม (follow up report) ครั้งที่……………………… 

10.  Is adverse event serious?  

❒ No   

❒ Yes, it is   ❒ Death  

❒ Life threatening conditions 
(please specify      ……..................) 

❒ Inpatient hospitalization     

❒ Prolong hospitalization 

❒ Persistence or  significant 
disability/ incapacity 

❒ Congenital anomaly 

11.  Is adverse event unexpected?    

❒ No  

❒Yes, it is    

❒ Nature is not consistent with protocol*  

❒ Severity is not consistent with protocol*     

❒ Frequency is not consistent with protocol* 
(* Protocol or related documents such as Investigator 
Brochure, 
 inform consent document ) 
 



 
 

 คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์ 
คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หน้า 182 จาก 241  

 

 
บทที่ 6 การประเมินต่อเนื่องของโครงการวิจัยท่ีผ่านการรับรอง 

Continuing Reviews of Previously Approved 
Protocol 

SOP 06/01 

ตัวอย่างแบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงคร์้ายแรงทีเ่กิดในสถาบนั (ภาษาไทย) 
แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พงึประสงค์ร้ายแรงที่เกิดในสถาบัน (ภาษาอังกฤษ) 

(ต่อ) 
 

12. Is adverse event(AE) related to participation in Yes     No Unknown 
Are there any solid literature regarding this SAE? +1 0 0 
Does SAE occur after taking this test article? +2 -1 0 
Is SAE alleviated after discontinue the test article or taking +1 0 0 
Does the same SAE re-occur after re-administering the test +2 -1 0 
Are there any possibilities (except the test article) can cause -1 +2 0 
     Does placebo cause the same SAE?  -1 +1 0 
     Does the plasma level of the test drug reach toxic level?  +1 0 0 
     Are there any association between the dosage of test drug +1 0 0 
    Dose the subject have the same SAE when received the test +1 0 0 
    Are there any objective evidence showing the causality of +1 0 0 
   Total score    
หมายเหตุ   > 9 : certainly related , 5-8 : probable/likely related , 1-4 : possible related , <0 : doubted, 
not sure 

13. อาการทางคลนิิกของอาสาสมัคร ณ ปจัจุบัน (Current 
clinical outcome of subject) 

❒Recovery ❒Improved  ❒ Stable 

❒Worse     ❒Dead       ❒Not Known 

14. Are there any changes in protocol 
or informed consent due to the SAE?  

❒ Yes.  (please describe) 

 
 
ลายมือชื่อนักวิจัย (Investigator Signature) ……………………………วันที่ (Date) ……………… 
  



 
 

 คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์ 
คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หน้า 183 จาก 241  

 

 
บทที่ 6 การประเมินต่อเนื่องของโครงการวิจัยท่ีผ่านการรับรอง 

Continuing Reviews of Previously Approved 
Protocol 

SOP 06/01 

ตัวอย่างแบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงคร์้ายแรงทีเ่กิดในสถาบนั (ภาษาไทย) 
แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พงึประสงค์ร้ายแรงที่เกิดในสถาบัน (ภาษาอังกฤษ) 

(ต่อ) 
Serious Adverse Event (SAE) Report  

วันที ่ ………………………….  
 Refer to  

Protocol number:   

Protocol title:   

PSU MED EC number:  

Principal investigator (PI):   

Site: Internal (Subjects belong to PSU PI) 

The SAE(s) has(have) been reported as detail below: 

Case ID Report number Event summarized Date * Relationship to  
Investigational 
material  

      

     

* Relationship ให้ระบุว่า likely, probable, possible, unlikely related, not related   

ลงชื่อ …………………………….. หัวหน้าโครงการวิจัย 
(..................................................................................) 

เรียน ประธานคณะกรรมการจริยธรรมด้านวิจัยเกี่ยวกับการทดลองในอาสาสมัคร 

ลงชื่อ ……………………………............................. 
(..................................................................................) 
หัวหน้าภาควิชา/หน่วยงาน ............................................................. 
วันที่ ............................................................................ 



 
 

 คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์ 
คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หน้า 184 จาก 241  

 

 
บทที่ 6 การประเมินต่อเนื่องของโครงการวิจัยท่ีผ่านการรับรอง 

Continuing Reviews of Previously Approved 
Protocol 

SOP 06/01 

ภาคผนวก 5- AF/05-06/01 

ตัวอย่างแบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงคร์้ายแรงทีเ่กิดนอกสถาบนั (ภาษาไทย) 
แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พงึประสงค์ร้ายแรงที่เกิดนอกสถาบนั (ภาษาอังกฤษ) 

แบบสรปุรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงคช์นิดรา้ยแรงทีเ่กิดแก่อาสาสมัครนอกสถาบัน   
(สําหรบัผู้วิจัย) 

1.เลขที่โครงการ (IRB Protocol’s No)5 

2. ชื่อผู้วิจัยและหน่วยงาน (Investigator’s name & Department) 

3.ชื่อโครงการ (Protocol Title): 

4.ช่วงเวลาที่รายงาน (Period of reports): 

5. จํานวนรายงาน (Number of reports): 

6. จํานวนอาสาสมัครทีร่ายงาน (Number of cases): 

❒ ในประเทศ (Local)  ………….. ราย (cases)  

❒ ต่างประเทศ (Other countries) ……………………… ราย (cases) 

7. จํานวนอาสาสมัครทัง้หมดที่ เข้าร่วมโครงการวิจัยเดียวกัน ณ ปจัจุบัน (Total number of 
currently enrolled subjects in the same protocol): ……………………… ราย (cases) 

8. จํานวนอาสาสมัครทีเ่กิดเหตุการณ์ไม่พงึประสงค์จากยาวิจัยเดียวกันในโครงการวิจัยอื่น (Total 
number of SAE cases received the same drug  in other protocols): ……………………… ราย 
(cases) 

9.  จํานวนอาสาสมัครแยกตามความรนุแรง 
(Number of subjects classified by 
severity of adverse events) 

10.  เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เหล่านีเ้ป็นเหตุการณ์ที่ไม่
คาดคิดว่าจะ เกิดขึ้นด้วยหรอืไม่ (Are these adverse 
events unexpected?)    

 
  



 
 

 คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์ 
คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หน้า 185 จาก 241  

 

 
บทที่ 6 การประเมินต่อเนื่องของโครงการวิจัยท่ีผ่านการรับรอง 

Continuing Reviews of Previously Approved 
Protocol 

SOP 06/01 

ตัวอย่างแบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงคร์้ายแรงทีเ่กิดนอกสถาบนั (ภาษาไทย) 
แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พงึประสงค์ร้ายแรงที่เกิดนอกสถาบนั (ภาษาอังกฤษ) 

(ต่อ) 

 
❒ Death ………….. cases  

❒ Life threatening conditions ………….. 
cases 

❒ Inpatient hospitalization   
…………….. cases  

❒ Prolong hospitalization ……cases 

❒ Persistence or significant disability/ 
incapacity ………….. cases 

❒ Congenital anomaly ………cases 

❒ No. They have already been mentioned in 
protocol or related documents such as 
Investigator Brochure or inform consent 
document. 

❒Yes.         

❒ Nature is not consistent with protocol*  

❒ Severity is not consistent with protocol*     

❒ Frequency is not consistent with protocol* 
Numbers of unexpected events ……………………… 
cases 

  11. สรุปจาํนวนเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
ตามความสัมพันธ์ของ เหตกุารณ์ ไม่พึง
ประสงค์กับการวิจัย (Summary of 
adverse events (AE) that related to 
participation in research.) 

❒ certainly related ……. events  

❒ probable/likely related…….. events  

❒ possible related ………. events  

❒ doubted, not sure…….. events  

❒ Not related ……….. events 

12.อาการทางคลนิิกของอาสาสมัคร ณ ขณะนี ้(Current 
clinical outcome of subjects)  

❒  Recovery ……………… cases 

❒  Improved ……………… cases 

❒  Stable ……………… cases 

❒  Worse ……………… cases 
 

 
ลายมือชื่อนักวิจัย (Investigator’s Signature)………………………วันที่ (Date)…………………… 



 
 

 คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์ 
คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หน้า 186 จาก 241  

 

 
บทที่ 6 การประเมินต่อเนื่องของโครงการวิจัยท่ีผ่านการรับรอง 

Continuing Reviews of Previously Approved 
Protocol 

SOP 06/01 

ตัวอย่างแบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงคร์้ายแรงทีเ่กิดนอกสถาบนั (ภาษาไทย) 
แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พงึประสงค์ร้ายแรงที่เกิดนอกสถาบนั (ภาษาอังกฤษ) 

(ต่อ) 
Serious Adverse Event (SAE) Report  

วันที ่ ………………………….  
 Refer to  

Protocol number:   

Protocol title:   

PSU MED EC number:  

Principal investigator (PI):   

Site: External   

The SAE(s) has(have) been reported as detail below: 

Case ID Report number Event summarized Date * Relationship to  
Investigational 
material  

      

     

* Relationship ให้ระบุว่า likely, probable, possible, unlikely related, not related   

ลงชื่อ …………………………….. หัวหน้าโครงการวิจัย 
(..................................................................................) 

เรียน ประธานคณะกรรมการจริยธรรมด้านวิจัยเกี่ยวกับการทดลองในอาสาสมัคร 
 
ลงชื่อ ……………………………............................. 
(..................................................................................) 
หัวหน้าภาควิชา/หน่วยงาน ............................................................. 
วันที่ ............................................................................ 



 
 

 คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์ 
คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หน้า 187 จาก 241  

 

 
บทที่ 6 การประเมินต่อเนื่องของโครงการวิจัยท่ีผ่านการรับรอง 

Continuing Reviews of Previously Approved 
Protocol 

SOP 06/01 

ภาคผนวก 6- AF/06-06/01 

ตัวอย่างแบบรายงานการเบีย่งเบนของโครงการวิจัย (ภาษาไทย) 
แบบรายงานการเบี่ยงเบนของโครงการวจิัย(ภาษาอังกฤษ) 

แบบแจ้งการดําเนินงานวิจัยที่เบี่ยงเบน หรือฝ่าฝืนจากโครงร่างการวิจัยเดิม 
ที่ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้การรับรอง 
. 

รหัสโครงการ................................................ รับรองเมื่อวันที่.......................................................... 
ชื่อโครงการวิจัย(ภาษาไทย).............................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................... 
ชื่อโครงการวิจัย(ภาษาอังกฤษ)......................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย.................................................................................................................... 
หมายเลขอาสาสมัคร (Subject ID# )………………………………………………………………..……… 
ลักษณะของการเบี่ยงเบน:   Protocol Violation   Protocol Deviation 
วันที่เกิดเหตุการณ์ (Date of Event)________________________________________ 
วันที่ผู้วิจัยรับทราบ (Date Event Became Known to Investigator)____________________________ 
วันที่จัดทํารายงาน (Date Form Completed)________________________________ 
ชนิดของการดําเนินการที่เบี่ยงเบนหรือฝ่าฝืน(Type of Protocol Violation/Deviation) 
  การสุ่มอาสาสมัครที่ไม่มีคุณสมบัติเหมาะสม (Randomization of ineligible patient) 
  การรับอาสาสมัครที่เข้าข่ายคัดออกจากโครงการ(Eligibility criteria exception)  
  ไม่ได้ทําตามขั้นตอนการคัดกรองที่ระบุ (Screening procedure required by protocol not done) 
  ทําตามขั้นตอนการคัดกรองหรือขั้นตอนการวิจัยนอกระยะเวลาที่ระบุ (Screening or On-study 
procedure/lab done outside the protocol required time)  
  การรักษาไม่ตรงตามที่ระบุ (Incorrect therapy given to patient) 
  การให้ยาไม่ตรงตามที่ระบุ (Medication non-compliance) 

 ไม่ทําตามขั้นตอนการวิจัยท่ีระบุ (On-study procedure required by protocol not completed) 
  การนัดหมายไม่ตรงตามที่ระบุ(Visit non-compliance) 
  อื่นๆ (Other) ได้แก่ ……………………………………………………… 
  



 
 

 คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์ 
คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หน้า 188 จาก 241  

 

 
บทที่ 6 การประเมินต่อเนื่องของโครงการวิจัยท่ีผ่านการรับรอง 

Continuing Reviews of Previously Approved 
Protocol 

SOP 06/01 

ตัวอย่างแบบรายงานการเบีย่งเบนของโครงการวิจัย (ภาษาไทย) 
แบบรายงานการเบี่ยงเบนของโครงการวจิัย(ภาษาอังกฤษ) 

(ต่อ) 
การบันทึกลักษณะของการเบี่ยงเบน: 

 

 
ผลกระทบของการเบี่ยงเบนที่มีต่ออาสาสมัคร: 

 

 
ขั้นตอนที่ดําเนินการเพื่อการแก้ไขการเบี่ยงเบน 

 

 
 
 

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

 
 
 

 

  



 
 

 คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์ 
คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หน้า 189 จาก 241  

 

 
บทที่ 6 การประเมินต่อเนื่องของโครงการวิจัยท่ีผ่านการรับรอง 

Continuing Reviews of Previously Approved 
Protocol 

SOP 06/01 

ตัวอย่างแบบรายงานการเบีย่งเบนของโครงการวิจัย (ภาษาไทย) 
แบบรายงานการเบี่ยงเบนของโครงการวจิัย(ภาษาอังกฤษ) 

(ต่อ) 
Protocol Deviation Report 

วันที ่ ………………………….  

 Refer to  

Protocol number:   

Protocol title:   

PSU MED EC number:  

Principal investigator (PI):   

Site:  [   ] External    [   ] Internal (Subjects belong to PSU PI) 

The protocol deviation(s) has(have) been reported as detail below: 

Case ID Report number Event summarized Date *Significance 

      

     

     

* specify as non-significance, significance 
 
 

 
ลงชื่อ …………………………….. หัวหน้าโครงการวิจัย 

                                                            (.........................................................................) 
 
 
เรียน ประธานคณะกรรมการจริยธรรมด้านวิจัยเกี่ยวกับการทดลองในอาสาสมัคร 
 
 
ลงชื่อ ……………………………............................. 
(..................................................................................) 
หัวหน้าภาควิชา/หน่วยงาน ........................................ 
วันที่ ............................................................................ 

 
  



 
 

 คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์ 
คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หน้า 190 จาก 241  

 

 
บทที่ 6 การประเมินต่อเนื่องของโครงการวิจัยท่ีผ่านการรับรอง 

Continuing Reviews of Previously Approved 
Protocol 

SOP 06/01 

ภาคผนวก 7- AF/07-06/01 

ตัวอย่างแบบแจ้งปิดโครงการวิจัย  (ภาษาไทย) 
แบบแจ้งปิดโครงการวิจัย (ภาษาอังกฤษ) 

แบบสรุปผลการดําเนินงานวิจัยเพ่ือแจ้งปิดโครงการวิจัย 
ต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

รหัสโครงการ............................................................... รับรองเมื่อวันที่........................................... 
ชื่อโครงการวิจัย(ภาษาไทย)............................................................................................................. 
........................................................................................................................................................... 
ชื่อโครงการวิจัย(ภาษาอังกฤษ)........................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย..................................................................................................................... 
สังกัด................................................................................................................................................... 
แหล่งทุน.............................................................................................................................................. 
ระยะเวลาดําเนินการวิจัย ต้ังแต่........................................................ถึง............................................. 

รายละเอียด 
1. ข้อมูลเกี่ยวกับอาสาสมัครในโครงการ 
1.1. จํานวนอาสาสมคัรทั้งหมดที่ต้องการศึกษา.......................................ราย 
(Total Simple Size) 
1.2. จํานวนอาสาสมคัรที่ลงนามยินยอมเข้าร่วมโครงการ……………..……..ราย 
(Total Subjects Consented) 
1.3. จํานวนอาสาสมคัรที่ไม่ผ่านการคัดกรอง……………………………..…......ราย 
(Screening failure) 
1.4. จํานวนอาสาสมคัรที่ถอนตัวออกจากโครงการ……………….…..………..ราย 
 (Withdrawal) 
1.5  จํานวนที่อาสาสมัครเสียชีวิตระหว่างการวิจัย.............................................ราย 
             (Death) 
1.6 จํานวนอาสาสมคัรที่เสร็จสิ้นการวิจัย……………………………………......………….ราย 
(Subjects completed) 
 



 
 

 คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์ 
คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หน้า 191 จาก 241  

 

 
บทที่ 6 การประเมินต่อเนื่องของโครงการวิจัยท่ีผ่านการรับรอง 

Continuing Reviews of Previously Approved 
Protocol 

SOP 06/01 

ตัวอย่างแบบแจ้งปิดโครงการวิจัย  (ภาษาไทย) 
แบบแจ้งปิดโครงการวิจัย (ภาษาอังกฤษ) 

(ต่อ) 
2. ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ท่ีเกิดขึ้น ณ สถานที่วิจัยของท่าน  

2.1 มีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ท่ีเกิดขึ้นกับอาสาสมัครทั้งสิ้น จํานวน ...........................ราย 
2.2 เป็นเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรง หรือที่ไม่คาดคิดมาก่อน จํานวน .............. ราย 

(เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรง หมายถึงเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ท่ีเกิดแก่อาสาสมัครและทําให้อาสาสมัครถึงแก่ความ
ตาย พกิารหรือทุพพลภาพ หรือต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล หรืออยู่โรงพยาบาลนานกว่าปกติ ส่วนเหตุการณ์ไม่พึง
ประสงค์ท่ีไม่คาดคิดมาก่อน หมายถึงอาการเจ็บป่วยท่ีเกิดแก่อาสาสมัครซ่ึงไม่ใช่เหตุการณ์ท่ีระบุไว้ในโครงการวิจัย หรือคู่มือ
นักวิจัย) 
3. ข้อมูลเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิดมาก่อน(unexpected or unanticipated problems) ท่ีเกิดขึ้น ณ สถานที่วิจัยของท่าน 
(เหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิดมาก่อน หมายถึงเหตุการณ์ใดๆที่ไม่ใช่อาการไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรงหรือที่ไม่คาดคิดมาก่อน แต่
ผู้วิจัยคิดว่าอาจเป็นปัญหาต่อการวิจัย เช่น ไฟไหม้สถานที่วิจัย การย้ายสถานที่วิจัย ผู้ช่วยวิจัยถูกดําเนินคดี อาสาสมัคร
เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมในโครงการวิจัยฯลฯ หรือมีผลต่อการเก็บรักษาข้อมูลเช่น ความเสียหายแก่
เครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีใช้เก็บข้อมูล หรือการถูกโจรกรรมข้อมลู ฯลฯ) 
 � ไม่มี � มี โปรดระบุรายละเอียดและจํานวน......เหตุการณ์ (หากไม่เคยแจ้งให้แนบรายงานประกอบ) 
4. ข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินการวิจัย 
 4.1 มีการเปลี่ยนแปลงวิธีวิจัย (Protocol Violation) ซ่ึงท่านยังไม่ได้รายงานแก่คณะกรรมการฯหรือไม่ 
  � ไม่มี  � มี โปรดแนบรายงาน 
 4.2 มีการดําเนินการวิจัยท่ีแตกต่างจากที่ระบุไว้ในโครงร่างการวิจยั (Protocol deviation)ซ่ึงท่านยังไม่ได้รายงาน
แก่คณะกรรมการฯหรือไม่ 
  � ไม่มี  � มี โปรดแนบรายงาน 

4.3 มีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบโครงการวิจัยซ่ึงท่านยังไม่ได้รายงานแก่คณะกรรมการฯหรือไม่ 
  � ไม่มี  � มี โปรดแนบรายงาน 
5. มีการเปลี่ยนแปลงเอกสารเกี่ยวกับโครงการวิจัยซ่ึงท่านยังไม่ได้รายงานแก่คณะกรรมการฯหรือไม่ 
 � ไม่มี  � มี โปรดแนบเอกสาร 
6. มีอาสาสมัครร้องเรียนเกี่ยวกับโครงการวิจัยของท่านในระหว่างการดําเนินการวิจัยหรือไม่ 
 � ไม่มี  � มี โปรดระบุ หรือแนบรายงาน…………………………………… 
สรุปผลการวิจัยเบื้องต้น.(ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย)........................................ 
  



 
 

 คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์ 
คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หน้า 192 จาก 241  

 

 
บทที่ 6 การประเมินต่อเนื่องของโครงการวิจัยท่ีผ่านการรับรอง 

Continuing Reviews of Previously Approved 
Protocol 

SOP 06/01 

ตัวอย่างแบบแจ้งปิดโครงการวิจัย  (ภาษาไทย) 
แบบแจ้งปิดโครงการวิจัย (ภาษาอังกฤษ) 

(ต่อ) 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และรายงานตามความเป็นจริงทุกประการ 
 

              ลงชื่อ......................................................... 
(..........................................................) 

หัวหน้าโครงการวิจัย 
วันที่............................................................... 

 
 
 
 

  



 
 

 คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์ 
คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หน้า 193 จาก 241  

 

 
บทที่ 6 การประเมินต่อเนื่องของโครงการวิจัยท่ีผ่านการรับรอง 

Continuing Reviews of Previously Approved 
Protocol 

SOP 06/01 

ตัวอย่างแบบแจ้งปิดโครงการวิจัย  (ภาษาไทย) 
แบบแจ้งปิดโครงการวิจัย (ภาษาอังกฤษ) 

(ต่อ) 
Study Protocol Termination Report 

 

วันที ่ ………………………….  

 
Refer to  

Protocol number:    

Protocol title:    

PSU MED EC number:   

Principal investigator (PI):    

 
I am going to inform that this study protocol has been terminated, according to …………. 
 
 

 
ลงชื่อ …………………………….. หัวหน้าโครงการวิจัย 

                                                                               (..................................................................................) 
 
เรียน ประธานคณะกรรมการจริยธรรมด้านวิจัยเกี่ยวกับการทดลองในอาสาสมัคร 
 
 
ลงชื่อ ……………………………............................. 
(..................................................................................) 
หัวหน้าภาควิชา/หน่วยงาน ............................................................. 
วันที่ ............................................................................ 

  



 
 

 คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์ 
คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หน้า 194 จาก 241  

 

 
บทที่ 6 การประเมินต่อเนื่องของโครงการวิจัยท่ีผ่านการรับรอง 

Continuing Reviews of Previously Approved 
Protocol 

SOP 06/01 

ภาคผนวก 8- AF/08-06/01 

ตัวอย่างแบบประเมนิโครงการวิจัยที่มีรายงานต่อเนื่อง 
หมายเลขโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย หน่วยงานที่สังกัด 

   

ชนิดของรายงานแยกตามชนิดของการพิจารณาของคณะกรรมการ 

Expedited Review Full Board Review 

 รายงานความก้าวหน้า (วาระ ....) 

 รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรง 

      (วาระ ..........) 
 รายงานการแก้ไขปรับปรุงเพียงเล็กน้อย เช่น 

adverstisement, other IRB approved documents, MTA, 
................................................... (วาระ ....) 

 รายงานการแจ้งปิดโครงการ (วาระ ....) 

 การขอต่ออายุการรับรอง (วาระ.....   ) 

 การขอแก้ไข/ปรับปรุงโครงการ (วาระ .....) 

 การกระทําท่ีเบี่ยงเบน/ฝ่าฝืนจากโครงการวิจยั 
      (วาระ .....)  

 รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรงที่อาจเป็น
อันตราย แก่อาสาสมัครคนอื่น (วาระ ....) 

 รายงานเรื่องร้องเรียน (วาระ ...) 

 รายงานอื่นๆ เช่น .............................................. 

ประเด็นการพิจารณาทางด้านจริยธรรม เหมาะสม ไม่เหมาะสม หมายเหตุ 

1. ความเสี่ยงต่อประโยชน์ของอาสาสมัคร    

2. อาสาสมัครได้รับการปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในโครงการวิจัย    

3. อาสาสมัครได้รับข้อมูลท่ีครบถ้วนเพียงพอต่อการตัดสินใจ    

4. นักวิจัยได้ปฏิบัติตามแนวมาตรฐานการวิจัยทางคลินิกท่ีดี    

ข้อคิดเห็นของกรรมการ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

 รับทราบ/รับรอง 

 รับทราบ/รับรองโดยมีเงื่อนไข 

 ขอให้ผู้วิจัยชี้แจงเพิ่มเติมเพื่อนํามาพิจารณาใหม่อีกครั้ง 

 หยุดการรับเข้าอาสาสมัครใหม่เป็นการชั่วคราว   

 ระงับโครงการวิจัยชั่วคราว  

 ยุติโครงการ 

 

ลงชื่อ............................................................. 
 (.....................................................................) 

กรรมการผู้ประเมิน 



 
 

 คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์ 
คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หน้า 195 จาก 241  

 

 
บทที่ 6 การประเมินต่อเนื่องของโครงการวิจัยท่ีผ่านการรับรอง 

Continuing Reviews of Previously Approved 
Protocol 

SOP 06/01 

ภาคผนวก 9- AF/09-06/01 
ตัวอย่างแบบรายงานเรื่องร้องเรียน 

แบบรายงานเรื่องร้องเรียนที่เก่ียวกับโครงการวิจัย 
 

วันที่รับเรื่อง เวลา ชื่อ-สกุลของผู้ถูกร้องเรียน สถานภาพของผู้ร้องเรียน 
 

    
 

 อาสาสมัครหรือญาติ 

 ผู้ร่วมงาน 

 ผู้ร่วมวิจัย 

 ผู้ให้ทุนสนับสนุน 

 กรรมการจริยธรรม 

 เจ้าหน้าท่ีสํานักงาน 

 อื่นๆ ระบุ............................ 
.................................................. 
 

ช่องทางรับเรื่อง Email ติดต่อ หน่วยงานที่สังกัด 

 โทรศัพท์ 

 email 

 จดหมาย 

 มาด้วยตนเอง 

 อื่นๆระบุ ........... 
................................... 

  

ประเด็นที่ร้องเรียน 

เบอร์โทรติดต่อ  การให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการวิจัย 

 การปฏิบัติตัวในระหว่างการวิจัย 

 การดูแลรักษาเมื่อเกิด
ภาวะแทรกซ้อน 

 ค่าใช้จ่ายในการวิจัย 

 ค่าตอบแทน 

 อื่นๆ ระบุ........................... 
 

1) 

2) 

 

รายละเอียด 

 
ลายมือชื่อ .....................................................................    

   (.......................................................................) 
ผู้รับเรื่อง/ผู้ร้องเรียน  

วันที่........................................ 
 

 

  




