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1.  วัตถุประสงค ์                                                                                                 

 เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาโครงร่างการวิจยัภายหลงัไดร้บัการรบัรองจากคณะกรรมการฯ จนกว่า
โครงการวิจัยจะสิน้สุดลง ทั้งนีเ้พื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผู้เข้าร่วมการวิจัยจะได้รบัการปกป้องสิทธิและความ
ปลอดภยั ตลอดการเขา้รว่มโครงการวิจยั 
 

2.  ขอบเขต                                                                                                                          
 วิธีด าเนินการมาตรฐานครอบคลมุการด าเนินงานในการทบทวนพิจารณาส าหรบั 

2.1 รายงานส่วนแก้ไขเพ่ิมเตมิโครงร่างการวิจัยที่ผ่านการรบัรอง (protocol amendment)  
2.2 รายงานความกา้วหนา้ และขอต่ออายกุารรบัรองโครงรา่งการวิจยั (progress report and renewal 

of previously approved protocol)  
2.3 รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรง (Serious Adverse Event: SAE report)  
2.4 รายงานการเบี่ยงเบน / การไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนด (protocol deviation / violation / non-

compliance) 
2.5 รายงานการยุติ โค รงการวิจัยก่ อนก าหนดหรือพักการวิจัย  (premature termination or 

suspension of a trial) 
2.6 รายงานสรุปผลการวิจัย (final report)  
2.7 รายงานเรื่องรอ้งเรียนเก่ียวขอ้งกบัโครงการวิจยั (negative comments or requests) 
2.8 รายงานอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งกบังานวิจยั (other reports) 

 

3. ความรับผิดชอบ 
3.1 ผูวิ้จยัมีหนา้ที่ส่งรายงานต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการวิจยั รวมทัง้รายงานเพิ่มเติมในกรณีที่มีเหตกุารณ์

ต่างๆ เกดิขึน้ ในระหว่างการด าเนินงานวิจยั  ตามที่ก าหนดในแนวปฏิบตัิการวิจยัที่ดีทางคลินิก 
3.2 คณะกรรมการฯ มีหนา้ที่ในการพิจารณารายงานต่างๆ ของโครงการวิจยัภายหลงัไดร้บัการรบัรอง 

และเป็นผูก้  าหนดความถ่ีในการรายงานความกา้วหนา้ ตามความเหมาะสมกบัระดบัความเสี่ยงของการวิจยั   
3.3 เลขานุการคณะกรรมการฯ  มีหน้าที่คัดเลือกกรรมการผู้ทบทวนรายงานต่างๆ  รายงานผลการ

พิจารณาในวาระการประชมุของคณะกรรมการฯ เพื่อรบัทราบ หรือลงมติใหด้ าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง รวมถึงสรุป
ความเห็นจากคณะกรรมการฯ ในการพิจารณารายงานต่างๆ น าเสนอประธานกรรมการฯ เพื่อลงนามในหนังสือ
รบัรองโครงการวิจยั 

3.4 หวัหนา้ส านกังานฯ มีหนา้ที่ในการบริหารจดัการเพื่อใหม้ีการพิจารณาต่อเนื่องของโครงรา่งการวิจยั
ภายหลงัไดร้บัการรบัรอง และท าหนงัสือแจง้ผลการพิจารณา หรือหนงัสือรบัรองโครงรา่งการวิจยัใหแ้ก่ผูวิ้จยั 

3.5 เจา้หนา้ที่ส  านกังานฯ มีหนา้ที่แจง้เตือนผูวิ้จยั ใหส้ง่รายงานความกา้วหนา้ของการวิจยัในช่วงเวลาที่
ก าหนด รวมทัง้เตรียมการก่อนการพิจารณา บนัทกึประชมุ จดัเก็บเอกสารต่างๆ และเก็บบนัทกึขอ้มลูในฐานขอ้มลู
ของส านกังานฯ หลงัจากผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ 
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4.  ข้ันตอนการด าเนินการ 
 

 
 

 

ข้ันตอน การด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 แจง้เตือนผูว้ิจยัก่อนครบก าหนดส่งรายงาน และก่อนหมดอายกุารรบัรอง เจา้หนา้ที่ส  านกังานฯ 
2 ก าหนดให้ผู้วิจัยส่งรายงานต่างๆ ภายหลังได้รับการรับรอง รวมทั้ง

รายงานเพิ่มเติมเหตกุารณต์่างๆ ที่เกิดขึน้ระหว่างการด าเนินงานวิจยั 
คณะกรรมการฯ 

3 บริหารจัดการเอกสารเพื่อการพิจารณาต่อเนื่องของโครงร่างการวิจัย
ภายหลงัไดร้บัการรบัรอง 

หวัหนา้ส านกังานฯ 

4 คดัเลือกกรรมการผูท้บทวนรายงาน เลขานกุารคณะกรรมการฯ 
5 ทบทวนรายงานต่างๆ และใหค้วามเห็น  กรรมการฯ ที่ไดร้บัมอบหมาย 
6 พิจารณาในท่ีประชมุคณะกรรมการฯ และลงมติ คณะกรรมการฯ 
7 แจง้ผลการพิจารณาแก่ผูว้ิจยั หวัหนา้ส านกังานฯ 
8 จดัเก็บขอ้มลู เจา้หนา้ที่ส  านกังานฯ 

 

5.  วิธีปฏิบัติ  
 

5.1  รายงานส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัย 
 5.1.1  ข้อก าหนด 
 เมื่อมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัยที่ผ่านการรบัรอง ผูวิ้จัยตอ้งส่งโครงร่างการวิจัยที่มีการ
แกไ้ขเพิ่มเติม โครงรา่งการวิจยัฉบบัก่อนแกไ้ขเพิ่มเติม เอกสารที่เก่ียวขอ้ง และแบบรายงานสว่นแกไ้ขเพิ่มเติมโครง
รา่งการวิจยั (AP 10) เพื่อขอรบัการพิจารณาและรบัรองจากคณะกรรมการฯ ก่อนด าเนินการตามที่ไดแ้กไ้ขเพิ่มเติม 
ยกเวน้ในกรณีที่การแกไ้ขเพิ่มเติมนัน้กระท าเพื่อความปลอดภยัของผูเ้ขา้รว่มการวิจยั  
  5.1.2  การรับรายงานส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัย 
  5.1.2.1 เจา้หนา้ที่ส  านกังานฯ ตรวจสอบความครบถว้นของเอกสาร 
                                 1) ถา้เอกสารไม่ครบถว้น เจา้หนา้ที่ส  านกังานฯ สง่เอกสารคืนผูวิ้จยั เพื่อเตรียมใหค้รบถว้น 
                                 2) ถา้เอกสารครบถว้น เจา้หนา้ที่ส  านกังานฯ ลงบันทึกการรบัเอกสาร และใหแ้บบตอบรบั
เอกสารของส านกังานฯ (AL 01) แก่ผูวิ้จยัเพื่อเป็นหลกัฐาน 
 5.1.3  การเตรียมการก่อนการทบทวน  
 5.1.3.1  เลขานุการคณะกรรมการฯ เป็นผูพ้ิจารณาประเภทการทบทวนและมอบหมายกรรมการผู้
ทบทวน 
 1) การพิจารณาแบบเร็ว ไดแ้ก่ รายงานส่วนแกไ้ขเพิ่มเติมโครงรา่งการวิจยัที่มีการแกไ้ข
เล็กนอ้ย (minor change)  
  1.1) โครงรา่งการวิจยัที่เคยผ่านการพิจารณาแบบเรว็  
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   1.2) โครงร่างการวิจัยที่เคยผ่านการพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการฯ และเป็น
การแกไ้ขเพิ่มเติมเพียงเล็กนอ้ย เช่น เอกสารชีแ้จงขอ้มลูใหม่ที่จะแจกใหผู้เ้ขา้ร่วมการวิจยัที่มีเนือ้หาคลา้ยคลึงกับ
เอกสารที่เคยใหก้ารรบัรองไปแลว้  
  กรณี 1.1) และ 1.2) เลขานุการคณะกรรมการฯ มอบหมายกรรมการฯ 2 คน ให้เป็นผู้
ทบทวน โดยเป็นกรรมการผูท้บทวนคนเดิมอย่างนอ้ย 1 คน และสรุปความเห็นลงในแบบทบทวนรายงานสว่นแกไ้ข
เพิ่มเตมิโครงรา่งการวิจยั (AO 13.1)  
  1.3)  เลขานุการฯ / ผู้ช่วยเลขานุการฯ เป็นผู้ทบทวนรายงานส่วนแกไ้ขเพิ่มเติมที่มี
การแกไ้ขเล็กนอ้ยตามมตคิณะกรรมการฯ และเสนอความเห็นต่อประธานคณะกรรมการฯ ไดแ้ก ่ 
    -  โครงรา่งการวิจยั เช่น ชื่อ รหสัโครงการ วนัที่ ฉบบั การจดัรูปเลม่  
    -  เอกสารขอ้มลู เช่น แกค้ าผิด แกไ้ขประโยคใหเ้ขา้ใจง่ายขึน้เล็กนอ้ย  
    -  ระบบบรหิารจดัการ เช่น เปลี่ยนผูวิ้จยัรว่ม เปลี่ยนผูบ้รหิารโครงการ 
 2) การพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการฯ  ได้แก่ โครงร่างการวิจัยที่ มีการแก้ไข
เพิ่มเติมมาก (major change) 
  เลขานุการคณะกรรมการฯ มอบหมายกรรมการฯ 2 คน ให้เป็นผู้ทบทวน โดยเป็น
กรรมการผูท้บทวนคนเดิมอย่างนอ้ย 1 คน และสรุปความเห็นลงในแบบทบทวนรายงานส่วนแกไ้ขเพิ่มเตมิโครงรา่ง
การวิจยั (AO 13.1)  

 5.1.3.2  เจา้หนา้ที่ส  านกังานฯ จะตรวจสอบว่า การส่งรายงานส่วนแกไ้ขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจยั 

อยู่ในช่วงเวลาของการรบัรองโครงรา่งการวิจยัของคณะกรรมการฯ หรือไม่ 

 5.1.3.3  กรณีที่การส่งรายงานส่วนแกไ้ขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัยอยู่ในช่วงเวลาของการรบัรอง

โครงร่างการวิจยัของคณะกรรมการฯ เจา้หนา้ที่ส  านกังานฯ สง่หนงัสือสง่รายงานโครงการวิจยัเพื่อการทบทวน (AL 

06) ให้กรรมการฯ ที่ได้รับมอบหมาย  ภายใน 5 วันท าการ หลังได้รับรายงาน ในรูปแบบ(1) เอกสาร หรือ (2) 

อิเล็กทรอนิกสไ์ฟล ์โดยปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดของส านกังานฯ เอกสารที่สง่ใหก้รรมการฯ ประกอบดว้ย 
   1)  แบบรายงานสว่นแกไ้ขเพิ่มเติมโครงรา่งการวิจยั (AP 10) 
     2)  โครงรา่งการวิจยัฉบบัก่อนการแกไ้ขเพิ่มเติม 
     3)  โครงรา่งการวิจยัฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม 
    4)  ประวตัิเอกสารที่เก่ียวขอ้งกบัการวิจยั  
     5)  แบบทบทวนรายงานสว่นแกไ้ขเพิ่มเติมโครงรา่งการวิจยั (AO 13.1) 
 5.1.3.4  กรณีที่การส่งรายงานส่วนแกไ้ขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจยั อยู่ในช่วงหมดเวลาการรบัรอง
โครงร่างการวิจยัของคณะกรรมการฯ และผูวิ้จยัยงัไม่ไดร้บัการต่ออายุการรบัรอง การพิจารณารายงานส่วนแกไ้ข
เพิ่มเติมโครงรา่งการวิจยั จะด าเนินการภายหลงัจากการต่ออายกุารรบัรองโครงรา่งการวิจยัเรียบรอ้ยแลว้ 



 

 

 

62    วิธีดำเนินการมาตรฐานจริยธรรมการวิจัย กรุงเทพมหานคร 

 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน กรุงเทพมหานคร BMAHREC 05/03.0 

บทที ่5 การพิจารณาต่อเน่ืองของ                                      
โครงร่างการวิจัยทีผ่่านการรับรองจริยธรรมการวิจัย                หน้า 6 จาก 31 หน้า 

เร่ิมใช้ 20 ก.ค. 2565 

 5.1.4  การทบทวนรายงานส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัย 

 5.1.4.1  กรรมการฯ ที่ไดร้บัมอบหมาย ทบทวนในประเด็นต่อไปนี ้

     1) เหตผุลและความจ าเป็นที่ตอ้งขอแกไ้ขโครงรา่งการวิจยั 

    2) ระเบียบวิธีวิจยัที่ขอแกไ้ขเปลี่ยนแปลง 
    3) การแกไ้ขมีผลต่อความเสี่ยง และประโยชนท์ี่อาจเกิดขึน้แกผู่เ้ขา้รว่มการวิจยั  
    4) ความยตุิธรรมต่อผูเ้ขา้รว่มการวิจยัทกุกลุม่ 
    5) ความจ าเป็นในการแจง้การแกไ้ขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัยใหแ้ก่ผูเ้ขา้ร่วมการวิจยัที่
เสรจ็สิน้การวิจยัไปแลว้หรือก าลงัอยู่ในระหว่างการวิจยั  
 5.1.4.2  โครงร่างการวิจยัที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติมเพียงเล็กนอ้ย ที่ไม่เพิ่มความเสี่ยง ไม่ส่งผลกระทบ

ต่อการมีส่วนร่วม (participation) ของผูเ้ขา้ร่วมการวิจยั ไม่ส่งผลกระทบต่อระเบียบวิธีวิจยั และ ไม่ส่งผลกระทบ
ต่อความน่าเชื่อถือของขอ้มลูจากการศกึษา เชน่ 
      1) การแกไ้ขเอกสารคู่มอืผูวิ้จยั ที่ไม่เพิ่มความเสี่ยงต่อผูเ้ขา้รว่มการวิจยั 
    2) การแกไ้ขขอ้ความประชาสมัพนัธเ์ชิญชวนใหเ้ขา้รว่มการวิจยั 
    3) การแกไ้ขใดๆ ในโครงการวิจยัที่ไม่มีการคดัผูเ้ขา้ร่วมการวิจยัใหม่เขา้มา และการท า
กิจกรรมหรือหตัถการเก่ียวกบัการวิจยักบัผูเ้ขา้รว่มการวิจยัไดส้ิน้สดุแลว้ คงเหลือแต่เพยีงการติดตามระยะยาว 
    4) ไม่มีการคดัผูเ้ขา้รว่มการวิจยัเขา้มาในการศกึษา  
    5) การแก้ไขหรือเพิ่มเติมวิธีด าเนินการวิจัย ที่ไม่เพิ่มความเสี่ยงต่อผู้เขา้ร่วมการวิจัย 
หรือมีความเสี่ยงไม่เกินความเสี่ยงนอ้ย หรือหากเกินความเสี่ยงนอ้ย ก็เป็นการกระท าเพื่อจดุประสงคข์องการรกัษา
ตามเวชปฏิบตัิทั่วไป ไม่ใช่หตัถการเพื่อการวิจยั 
    6) การด าเนินการในโครงการวิจยัสิน้สดุแลว้ เหลือเพียงการวิเคราะหข์อ้มลู 
    7) การแกไ้ขหรือเพิ่มเติมวิธีวิเคราะหข์อ้มลู  
 5.1.4.3   ในการพิจารณาแบบเรว็ สรุปผลการทบทวน ขอ้ใดขอ้หนึ่ง ดงันี ้ 
 1)  รับรอง (ตามเกณฑข์อ้ 5.1.4.2)  
  2)  ขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือแนะน าให้แก้ไข เพื่อรับรอง ขอใหผู้วิ้จยัตอบขอ้สงสยัเพื่อ
ประกอบการพิจารณา หรือมีขอ้เสนอแนะ 
  3)  น าเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการฯ กรณีที่การแกไ้ขนั้นเพิ่มความเสี่ยง 

หรือ ส่งผลกระทบต่อการมีสว่นรว่มของผูเ้ขา้ร่วมการวิจยั หรือส่งผลกระทบต่อระเบียบวิธีวิจยั หรือ ส่งผลกระทบ
ต่อความน่าเชื่อถือของขอ้มลูจากการศกึษา 
 5.1.4.4   กรรมการผูท้บทวนบนัทึกความเห็นและขอ้เสนอแนะในแบบทบทวนรายงานส่วนแกไ้ข
เพิ่มเติมโครงรา่งการวิจยั (AO 13.1) และสง่กลบัมายงัส านกังานฯ ภายใน 5 วนัท าการ ภายหลงัจากไดร้บัรายงาน 
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 1) กรณี รับรอง หวัหนา้ส านกังานฯ แจง้เลขานกุารคณะกรรมการฯ น าเสนอความเห็นต่อ
ประธานคณะกรรมการฯ เพื่อลงนาม และออกหนงัสือรบัรอง (AL 08) แก่ผูวิ้จยั และใหเ้จา้หนา้ที่ส  านกังานฯ บรรจุ
เรื่องการพิจารณาสว่นแกไ้ขเพิม่เติมโครงรา่งการวิจยั เพื่อใหเ้ลขานกุารฯ แจง้ทราบ ในวาระการประชมุครัง้ต่อไป  
 2) กรณี ขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือแนะน าให้แก้ไข เพื่อรับรอง หัวหนา้ส านักงานฯ ท า
หนงัสือชีแ้จงใหแ้ก่ผูวิ้จยัเพื่อด าเนินการต่อไป 
  3) กรณี น าเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการฯ เลขานุการคณะกรรมการฯ จะ
น าเสนอในที่ประชมุคณะกรรมการฯ เพื่อด าเนินการต่อไป 

 5.1.5  การพิจารณาในทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ และลงมติ 
 5.1.5.1  เลขานกุารคณะกรรมการฯ หรือกรรมการผูท้บทวน น าเสนอผลการทบทวน 
 5.1.5.2  คณะกรรมการฯ พิจารณาและลงมติขอ้ใดขอ้หนึ่ง ดงันี ้
  1) รับรอง หมายถึง ผูวิ้จยัสามารถด าเนินการวิจยัตามโครงรา่งการวิจยัที่แกไ้ขเพิ่มเติม 
  2) ปรับปรุงแก้ไข เพื่อรับรอง หมายถึง ผูวิ้จยัตอ้งด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขโครงรา่งการ
วิจยัตามขอ้แนะน าของคณะกรรมการฯ และสง่กลบัมาใหก้รรมการฯ ตรวจสอบกอ่นใหก้ารรบัรอง  
  3) ปรับปรุงแก้ไขและน าเข้าพิจารณาใหม่ หมายถึง ผูวิ้จยัตอ้งด าเนินการเปลี่ยนแปลง 
หรือเพิ่มเติมเนือ้หา หรือเอกสารโครงร่างการวิจยั ตามขอ้แนะน าของคณะกรรมการฯ และน าเขา้พิจารณาใหม่ในที่
ประชมุคณะกรรมการฯ 
  4) ไม่รับรอง หมายถึง ผู้วิจัยไม่ไดร้ับอนุญาตใหท้ าการเปลี่ยนแปลงโครงร่างการวิจัย
ตามที่เสนอมาใหม ่แต่สามารถด าเนินการวิจยัตอ่ไปตามโครงรา่งการวิจยัที่ไดร้บัการรบัรองก่อนหนา้นี ้

  5.1.6  การแจ้งผลการพิจารณา 

 5.1.6.1 เม่ือผลการพิจารณา คือ รับรอง  
  1) กรณีที่เป็นโครงร่างการวิจัยฉบับใหม่ เจ้าหน้าที่ส  านักงานฯ ประทับตรายางที่มีชื่อ 
คณะกรรมการฯ เช่นเดียวกับการรบัรองโครงร่างการวิจัยครัง้แรก และวนัที่ที่รบัรองครัง้นี ้ลงบนโครงร่างการวิจัย 
และทกุหนา้ของเอกสารชีแ้จงขอ้มลูแก่ผูเ้ขา้รว่มการวิจยั และเอกสารอื่นที่ไดร้บัการรบัรอง จ านวน 1 ชดุ   
 2) เจา้หนา้ที่ส  านกังานฯ เตรียมหนงัสือรบัรองโครงการวิจยั (AL 04) ที่ลงนามโดย
ประธานคณะกรรมการฯ  
 5.1.6.2 เมื่อผลการพิจารณา คือ ปรับปรุงแก้ไข เพื่อรับรอง หรือ ปรับปรุงแก้ไข และน าเข้า
พิจารณาใหม ่ 
   1) เจา้หนา้ที่ส  านักงานฯ เตรียมหนงัสือแจ้งผลการพิจารณา (AL 07) ซึ่งประกอบดว้ย
ผลการพิจารณา วนัที่พจิารณา และขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
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 5.1.6.3 เจ้าหน้าที่ส  านักงานฯ ส่งหนังสือแจ้งผลการพิจารณาใหแ้ก่ผู้วิจัยภายใน 15 วันท าการ 
นบัตัง้แต่วนัประชมุคณะกรรมการฯ 
 5.1.7  การจัดเก็บเอกสาร 
   เจา้หนา้ที่ส  านกังานฯ จดัเก็บหนงัสือแจง้ผลการพิจารณาในแฟ้มการแกไ้ขเพิ่มเตมิโครงรา่งการวิจยั 
ท าส  าเนา 1 ชุด เก็บในแฟ้มโครงร่างการวิจัยพรอ้มกับเอกสารที่ เก่ียวข้อง และลงบันทึกผลการพิจารณาใน
ฐานขอ้มลู 
 

5.2. รายงานความก้าวหน้า และขอต่ออายุการรับรองโครงร่างการวิจัย 
 5.2.1  ข้อก าหนด 
 1) การก าหนดวันส่งรายงานความกา้วหน้าของการวจัิย 
   1.1) เมื่อพิจารณารับรองโครงร่างการวิจัย คณะกรรมการฯ จะก าหนดความถ่ีในการรายงาน
ความกา้วหนา้ของการวิจัย ตามความเหมาะสมและระดบัความเสี่ยงของการวิจยั ทัง้นีไ้ม่น้อยกว่าปีละครัง้ และ
ก าหนดวันส่งรายงานความกา้วหนา้ของการวิจัย 30 วนั ก่อนวันหมดอายุการรบัรองโครงร่างการวิจัยครัง้ล่าสุด 
  1.2) กรณีที่ไม่มีการขอต่ออายุการรบัรอง ตอ้งส่งรายงานความกา้วหนา้เมื่อครบก าหนดการส่ง
รายงาน ตามที่ระบไุวใ้นหนงัสือรบัรองโครงการวิจยั ทัง้นีต้อ้งไม่เกิน 15 วนั หลงัก าหนดการสง่รายงาน 
  1.3) ในกรณีที่ผูวิ้จัยส่งรายงานส่วนแกไ้ขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัย ในช่วงเวลาของการรบัรอง
โครงร่างการวิจยั ความถ่ีและก าหนดวนัส่งรายงานความกา้วหนา้ของการวิจยั และระยะเวลาของการรบัรองโครง
รา่งการวิจยัจะถือตามที่คณะกรรมการฯ ก าหนดครัง้ลา่สดุ ก่อนมีการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงรา่งการวิจยั   
 

  2)  การแจ้งเตือนผู้วิจัยให้ส่งรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย 
   2.1) เจา้หนา้ที่ส  านกังานฯ ตรวจสอบวนัครบก าหนดสง่รายงานความกา้วหนา้ของการวิจยัที่ผ่าน
การรบัรองแลว้ และแจง้เตือนใหผู้วิ้จยัส่งรายงานความกา้วหนา้ของการวิจยัโดยใชแ้บบรายงานความกา้วหนา้ของ
การวิจยั (AP 11) มายงัคณะกรรมการฯ ตามเวลาที่ก าหนดใน 5.1.1 การแจง้เตือนท าโดยการส่งหนงัสือแจง้เตือน 
(AL 08) ทางอีเมล นอกจากนีอ้าจแจง้เตือนเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ ระยะเวลาของการแจง้เตือนผู้วิจัย คือ 30 วัน 
ก่อนครบก าหนดสง่รายงานความกา้วหนา้  
   กรณีทีม่ีการต่ออายุการรับรองโครงร่างการวิจัยด้วย ระยะเวลาของการแจง้เตือนผูวิ้จยั คือ 
60 วนั ก่อนวนัหมดอายขุองการรบัรองโครงรา่งการวิจยัครัง้ลา่สดุ 
  2.2) การส่งรายงานความกา้วหนา้ของการวิจยัครัง้แรก ภายหลงัการรบัรองโครงร่างการวิจยัครัง้
แรก ผูวิ้จยัตอ้งแนบส าเนาเอกสารชีแ้จงขอ้มลูฯ หนงัสือแสดงเจตนายินยอมฯ และแบบบนัทึกขอ้มลู ฉบบัล่าสดุที่
ไดร้บัการรบัรอง (มีตราประทบัวนัที่รบัรอง) พรอ้มลายมือชื่อของผูเ้ขา้ร่วมการวิจยั แบบรายงานความกา้วหนา้ของ
การวิจยั พรอ้มกบัเอกสารที่เก่ียวขอ้ง เช่น รายงานเหตกุารณไ์ม่พงึประสงคท์ี่ไมเ่คยรายงาน  
  2.3) เจา้หนา้ที่ส  านกังานฯ เก็บหลกัฐานการแจง้เตือนในแฟ้มโครงการวิจยันัน้ๆ 
หมายเหต ุ 
ในกรณีทีก่ารเก็บขอ้มูลการวจิยัเรียบรอ้ยแลว้และอยู่ในขัน้ตอนของการวเิคราะหข์อ้มูล / สรุปผลการวจิยั ผูว้จิยั
ตอ้งส่งรายงานความกา้วหนา้ของการวจิยั และ/หรือขอต่ออายกุารรบัรองโครงร่างการวจิยั ตามปกติ 
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 5.2.2  การเตรียมการก่อนการทบทวน 
 5.2.2.1 เมื่อไดร้บัรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย เจา้หนา้ที่ส  านักงานฯ ลงบันทึกวันที่รบัใน
สมดุรบัรายงานความกา้วหนา้ของการวิจยั และตรวจสอบวนัหมดอายกุารรบัรองโครงรา่งการวิจยัครัง้ลา่สดุ พรอ้ม
ทัง้ใหแ้บบตอบรบัเอกสารโครงการวิจยั (AL 01) แก่ผูวิ้จยัเพื่อเป็นหลกัฐาน 
 5.2.2.2 เลขานุการคณะกรรมการฯ พิจารณาประเภทการทบทวนและมอบหมายกรรมการฯ 2 คน 
ใหเ้ป็นผูท้บทวน โดยเป็นกรรมการผูท้บทวนคนเดิมอย่างนอ้ย 1 คน และสรุปความเห็นลงในแบบทบทวนรายงาน
ความกา้วหนา้ของการวจิยั (AO 13.2)  
 1) การพิจารณาแบบเร็ว ไดแ้ก่ โครงการวิจยัมีความเสี่ยงไม่เกินความเสี่ยงนอ้ยและเป็น
โครงรา่งการวิจยัที่เคยพิจารณาแบบเรว็ นอกจากกรรมการผูท้บทวน พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงอตัราสว่นความเสี่ยง
ต่อประโยชน ์ที่อาจจ าเป็นตอ้งน าเขา้พิจารณาในที่ประชมุคณะกรรมการฯ 
   ในกรณีรายงานความก้าวหน้าและขอต่ออายุการรับรองโครงร่างการวิจัย ทั้งที่ เคยได้รับการ
พิจารณาแบบเรว็หรือการพิจารณาในที่ประชมุคณะกรรมการฯ ที่งานวิจยัเหลืออยู่ คือ การวิเคราะหข์อ้มลู หรือสรุป
ผลการวิจยั เลขานกุารฯ / ผูช้่วยเลขานกุารฯ เป็นผูท้บทวน และเสนอความเห็นต่อประธานคณะกรรมการฯ  
 2) การพิจารณาในทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ  ไดแ้ก่ โครงรา่งการวิจยัที่ผ่านการรบัรอง
ครัง้แรกในที่ประชมุคณะกรรมการฯ  
 5.2.2.3 เจา้หน้าที่ส  านักงานฯ ส่งหนังสือส่งรายงานโครงการวิจัยเพื่อการทบทวน (AL 05.2) ให้
กรรมการฯ ที่ ได้รับมอบหมาย  ภายใน 5 วันท าการ หลังได้รับรายงาน ในรูปแบบ (1) เอกสาร หรือ (2) 
อิเล็กทรอนิกสไ์ฟล ์โดยปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดของส านกังานฯ เอกสารที่สง่ใหก้รรมการฯ ประกอบดว้ย  
 1) แบบรายงานความกา้วหนา้ของการวิจยั (AP 11) 
 2) ประวัติเอกสารที่เก่ียวข้องกับการวิจัย ไดแ้ก่ โครงร่างการวิจัยที่ไดร้บัการรบัรองครัง้
ลา่สดุ หนงัสือรบัรองโครงรา่งการวิจยัครัง้ลา่สดุ  
 3) แบบทบทวนรายงานความกา้วหนา้ของการวิจยั (AO 13.2) 
 4) รายงานหลงัการรบัรอง (รายงานส่วนแกไ้ขเพิ่มเติม รายงานเหตุการณไ์ม่พึงประสงค์
ชนิดรา้ยแรง รายงานการไม่ปฏิบัติตามขอ้ก าหนด รายงานเรื่องรอ้งเรียน) ที่เพิ่มเติมจากการรายงานครัง้ล่าสุดต่อ
คณะกรรมการฯ พรอ้มแบบทบทวนรายงานที่เก่ียวขอ้ง 
 5.2.3  การทบทวนรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย 
  5.2.3.1  กรรมการฯ ที่ไดร้บัมอบหมาย ทบทวนในประเด็นต่อไปนี ้
 1)  การสง่รายงานความกา้วหนา้การวิจยั เป็นไปตามก าหนดหรือลา่ชา้ 
 2)  ความกา้วหนา้ของโครงการวิจยั จ านวนผูเ้ขา้รว่มการวิจยั ความแตกต่างระหว่างอตัรา
การลงทะเบียนจริงกับที่คาดหมายไว ้เมื่อเทียบกับตารางเวลาบรหิารงานวิจยั จ านวนและเหตผุลของผูเ้ขา้ร่วมการ
วิจยัที่ออกจากการศกึษาก่อนเวลา     
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 3)  ปัญหาหรือเหตุการณ์ต่างๆ ที่ เกิดขึน้ในระหว่างด าเนินการวิจัย ได้แก่ ส่วนแก้ไข
เพิ่มเติมโครงรา่งการวิจยั เหตกุารณไ์ม่พงึประสงคช์นิดรา้ยแรง รายงานการเบี่ยงเบนฯ ปัญหาหรือความเห็นเชิงลบ
ต่อผูเ้ขา้รว่มการวิจยั หรือชมุชน และการตอบสนองของผูวิ้จยั 
 4)  ขอ้มลูใหม่เก่ียวกบัประโยชนห์รือความเสี่ยงต่อผูเ้ขา้รว่มการวิจยั 
 5.2.3.2  ในการพิจารณาแบบเรว็ สรุปผลการทบทวน ดงันี ้
 ก.  กรณีที่ ไม่มีการขอต่ออายกุารรบัรอง ผลการทบทวน จะระบเุป็นขอ้ใดขอ้หนึ่ง ดงันี ้ 
    1)  รับทราบ  
  2)  ขอข้อมูลเพิ่มเตมิ หรือแนะน าให้แก้ไข  
 3)  น าเข้าพิจารณาในทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ 
 ข.  กรณีที่ มีการขอต่ออายกุารรบัรอง ผลการทบทวน จะระบเุป็นขอ้ใดขอ้หนึ่ง ดงันี ้ 
    1)  รับรองต่อเน่ืองโครงร่างการวิจัย 1 ปี ในกรณีที่มีการขอต่ออายุการรบัรอง 
และก าหนดความถีข่องการส่งรายงานความก้าวหน้าของการวิจยัไม่นอ้ยกว่าปีละ 1 ครัง้ 
  2)  ขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือแนะน าให้แก้ไข  
 3)  น าเข้าพิจารณาในทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ 
 5.2.3.3  กรรมการผู้ทบทวน ส่งผลการทบทวนให้เจ้าหน้าที่ส  านักงานฯ ภายใน 5 วันท าการ 
นบัตัง้แต่วนัที่ไดร้บัรายงานความกา้วหนา้ของการวิจยั 
 5.1.4  การพจิารณาในทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ และลงมต ิ

    5.2.4.1  กรณีที่ผลการทบทวน คือ “รบัทราบ” หรือ “รบัรอง” เลขานุการคณะกรรมการฯ แจง้ต่อที่
ประชมุคณะกรรมการฯ ใหร้บัทราบ 
  5.2.4.2  กรณีการพิจารณารายงานความก้าวหน้าของการวิจัยในที่ประชุมคณะกรรมการฯ 
กรรมการฯ ที่ทบทวน น าเสนอผลการพิจารณาเพื่อลงมติ  
 5.2.4.3  การลงมตแิละสรุปผลการพิจารณา 
 ก.  กรณีที่ไม่มีการขอต่ออายกุารรบัรอง ผลการพิจารณาจะระบเุป็นขอ้ใดขอ้หนึ่ง ดงันี ้ 
    1)  รับทราบ (acknowledgement) 
  2)  ขอข้อมูลเพิ่มเติม (more information) หรือแนะน าให้แก้ไข (correction) 
 ข.   กรณีที่มีการขอต่ออายกุารรบัรอง ผลการพิจารณา จะระบเุป็นขอ้ใดขอ้หนึ่ง ดงันี ้ 
  1)  รับรอง (approval) 
  2)  ปรับปรุงแก้ไขเพื่อรับรอง (modifications required prior to its approval) 
หรือ รับรองภายหลังไดรั้บข้อมูลเพิ่มเติม (more information and approval) 
  3)  ปรับปรุงแก้ไขและน าเข้าพิจารณาใหม่ (revision and resubmission) 
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   4)  พักการรับรองช่ัวคราว (suspension of approval) 
  5)  ยุติการรับรอง (termination of approval) 
  5.2.4.4 กรณี ปรบัปรุงแกไ้ขเพื่อรบัรอง หรือ พกัการรบัรองชั่วคราว คณะกรรมการฯ อาจมีมติให ้
ด าเนินการตรวจเยี่ยม (site monitoring visit) (BMAHREC 06/02.1) 
  5.2.4.5 กรณี  พักการรับรองชั่ วคราว หรือ ยุ ติการรับรอง จะกระท าโดยมติของที่ประชุม
คณะกรรมการฯ เม่ือพิจารณาเห็นว่า  
   - ผูวิ้จยัไม่ปฏบิตัิตามขอ้ก าหนดที่คณะกรรมการฯ ระบ ุหรือ 
   - มีอันตรายหรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ รุนแรงและไม่คาดคิดมาก่อน เกิดขึน้กับ
ผูเ้ขา้รว่มการวิจยั 
  5.2.4.6 กรณีที่มีการขอต่ออายุการรับรองโครงร่างการวิจัย เมื่อพิจารณารับรอง หรือรับรอง
ภายหลงัการปรบัปรุงแกไ้ข หรือภายหลงัไดร้บัขอ้มลูเพิ่มเติม ที่ประชมุคณะกรรมการฯ จะสรุประยะเวลาการรบัรอง
โครงร่างการวิจัยและความถ่ีของการส่งรายงานความกา้วหนา้ของการวิจยั ทัง้นีร้ะยะเวลาการต่ออายุการรบัรอง
โครงรา่งการวิจยัและความถ่ีในการสง่รายงานความกา้วหนา้ของการวิจยั อาจแตกต่างจากครัง้ที่ผ่านมา 
 5.2.5  การต่ออายุการรับรองโครงร่างการวิจัย และการก าหนดความถี่ของการส่งรายงาน
ความก้าวหน้าของการวิจัย 

  5.2.5.1 กรณีผูวิ้จัยส่งรายงานความกา้วหนา้ก่อนวันหมดอายุการรบัรองโครงร่างการวิจัย ถา้ผล

การพิจารณารายงานความก้าวหน้าของการวิจัย คือ “รับรอง” หรือ “รับรองภายหลังการปรับปรุงแก้ไข หรือ

ภายหลงัไดร้บัขอ้มลูเพิ่มเติม”  

    1) การต่ออายุการรบัรองโครงรา่งการวิจยั จะเริ่มนบัต่อจากวนัหมดอายกุารรบัรองโครง

รา่งการวิจยัครัง้ลา่สดุ และระยะเวลาของการรบัรองไม่เกิน 1 ปี 

   2)  ความถ่ีของการส่งรายงานความก้าวหน้า ตามความเหมาะสมกับความเสี่ยงต่อ

ผูเ้ขา้รว่มการวิจยั หรือปัญหาที่เกิดขึน้ระหว่างด าเนินการวิจยั ทัง้นีไ้ม่นอ้ยกว่าปีละ 1 ครัง้ 

  5.2.5.2 กรณีผูวิ้จยัสง่รายงานภายหลงัวนัหมดอายกุารรบัรองโครงร่างการวิจยั ถา้ผลการพิจารณา

รายงานความก้าวหน้าของการวิจัย คือ รบัรอง หรือ ปรบัปรุงแก้ไขเพื่อรบัรอง หรือ รบัรองภายหลังไดร้บัขอ้มูล

เพิ่มเตมิ  

    1) การต่ออายุการรบัรอง จะเริ่มนบัจากวนัที่รบัรอง (วนัที่ประธานคณะกรรมการฯ ลง

นาม) และระยะเวลาของการรบัรองไม่เกิน 1 ปี 

   2)  ความถ่ีของการส่งรายงานความก้าวหน้า ตามความเหมาะสมกับความเสี่ยงต่อ

ผูเ้ขา้รว่มการวิจยั หรือปัญหาที่เกดิขึน้ระหว่างด าเนินการวิจยั ทัง้นีไ้ม่นอ้ยกว่าปีละ 1 ครัง้ 
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 5.2.5.3 กรณีที่ผูวิ้จยั ไม่สง่รายงานความกา้วหนา้ของการวิจยั ก่อนวนัหมดอายกุารรบัรองโครงรา่ง

การวิจัย เจ้าหน้าที่ส  านักงานเตรียมจดหมายใหป้ระธานคณะกรรมการฯ ลงนาม เพื่อแจง้ให้ผู้วิจัยทราบถึงการ

สิน้สุดการรบัรองโครงร่างการวิจัยภายหลังวันหมดอายุการรับรอง ข้อจ ากัดในการด าเนินการวิจัยต่อไป และ

ขอ้แนะน าในกรณีที่ผูวิ้จยัตอ้งการต่ออายกุารรบัรองโครงรา่งการวิจยั 

 5.2.5.4  ในระหว่างการขาดช่วงของการรบัรอง (การรบัรองโครงร่างการวิจัยหมดอายุและยังไม่มี

การต่ออายุการรบัรอง) ผูวิ้จยัไม่สามารถคดัผูเ้ขา้รว่มการวิจยัใหม่เขา้มาในการวิจยั และไม่สามารถด าเนินการวิจยั

ใดๆ ยกเวน้คณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นว่า การด าเนินการวิจยัมีความจ าเป็นเพื่อประโยชนข์องผูเ้ขา้รว่มการวิจยั

ที่คงอยู่ในการวิจยั หรือการหยดุการวิจยัจะเพิ่มความเสี่ยงต่อผูเ้ขา้รว่มการวิจยั โดยเฉพาะอย่างยิ่งขอ้มลูเก่ียวกับ

ความปลอดภยัของผูเ้ขา้ร่วมการวิจยั กรณีนีผู้วิ้จยัควรเก็บขอ้มลูของผูเ้ขา้ร่วมการวิจยัต่อไป ทัง้นีค้ณะกรรมการฯ 

ควรระบวุ่าขอ้ยกเวน้นัน้ส  าหรบัผูเ้ขา้รว่มการวิจยัเฉพาะรายหรือทัง้หมดในโครงการวิจยั 

 5.2.6 การแจ้งผลการพจิารณา 

 5.2.6.1 หวัหนา้ส านกังานฯ ร่างหนงัสือแจง้ผลการพิจารณารายงานความกา้วหนา้และการขอต่อ 

อายกุารรบัรองโครงรา่งการวิจยั (AL 09) ซึ่งประกอบดว้ย  

  1) ผลการพิจารณารายงานความกา้วหนา้ของการวิจยั และวนัที่ ที่พิจารณา  

  2) กรณี รับรอง ระบุวนัที่รบัรอง ระยะเวลาการรบัรองโครงร่างการวิจัย และก าหนดส่ง

รายงานความกา้วหนา้ของการวิจยัครัง้ต่อไป  

   3) กรณี ปรับปรุงแก้ไขเพื่อรับรอง หรือ รับรองภายหลังได้รับข้อมูลเพิ่มเติม และ

กรณี ปรับปรุงแก้ไขและน าเข้าพิจารณาใหม่ ระบสุิ่งที่ผูวิ้จยัตอ้งปรบัปรุงแกไ้ข  
   4) กรณี พักการรับรองช่ัวคราว หรือ ยุติการรับรอง จัดท าเอกสารแจ้งผลการ
พิจารณา พรอ้มเหตุผลของการระงบัการรบัรองชั่วคราว หรือ ยุติการรบัรอง และใหผู้วิ้จยัระบุมาตรการหลงัถอน
การรบัรอง เพื่อไม่ใหเ้กิดผลกระทบต่อความเสี่ยงของผูเ้ขา้ร่วมการวิจัยซึ่งอยู่ในระหว่างการวิจัย รวมทัง้ขอ้ความ
ดังนี ้“ผู้วิจัยอาจอุทธรณ์แก่คณะกรรมการฯ โดยแจ้งความจ านงและเหตุผลในการอุทธรณ์ ต่อประธานคณะ
กรรมการฯ เป็นลายลกัษณอ์กัษรภายใน 30 วนั นบัจากวนัที่แจง้ผล” และใหเ้ลขานกุารคณะกรรมการฯ ลงนาม 

 5.2.6.2 เลขานุการคณะกรรมการฯ ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลและภาษาก่อนส่งจดหมาย

หรือหนงัสือรบัรองเพื่อใหป้ระธานคณะกรรมการฯ ลงนาม  
  5.2.6.3 ระยะเวลาการแจ้งผล  
  1)  กรณีกรรมการฯ ผู้ทบทวนสรุปเป็น รับทราบ หรือ รับรองต่อเน่ือง เจ้าหน้าที่
ส  านกังานฯ จดัสง่เอกสารใหแ้ก่ผูวิ้จยั ภายใน 15 วนัท าการ หลงัจากไดร้บัโครงรา่งการวิจยัคืนจากกรรมการฯ  
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  2)  กรณี น าเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการฯ เจ้าหน้าที่ส  านักงานฯ ส่ง
เอกสารแจง้ผลใหแ้ก่ผูวิ้จยั ภายใน 15 วนัท าการ นบัตัง้แตว่นัประชมุคณะกรรมการฯ 
 5.2.6.4 วิธีการแจง้ผล  
  เจา้หนา้ที่ส  านกังานฯ แจง้ผลโดยสง่เอกสารตน้ฉบบั ใหแ้ก่ผูวิ้จยั 
  5.2.7 การจัดเก็บเอกสาร 
  5.2.7.1 เจา้หนา้ที่ส  านกังานฯ จดัเก็บหนงัสือแจง้ผลการพิจารณา หรือหนงัสือรบัรองซึ่งลงนามโดย
ประธานคณะกรรมการ ฯ ลงในแฟ้มรายงานความกา้วหนา้การวิจยั หรือแฟ้มหนงัสือรบัรอง ท าส  าเนา 1 ชุด และ
เก็บแบบรายงานความกา้วหนา้ของการวิจยั แบบประเมินของกรรมการฯ รวมไวก้ับเอกสารทัง้หมดของโครงร่าง
การวิจยันัน้ๆ 
 5.2.7.2 เจา้หนา้ที่ส  านกังานฯ ลงขอ้มลูในระบบฐานขอ้มลูของส านกังานฯ 
 

5.3 รายงานเหตุการณไ์ม่พึงประสงคช์นิดร้ายแรง 
  5.3.1 ข้อก าหนด 
  ผู้วิจัยและหรือผู้ให้ทุนวิจัยมีหน้าที่รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงคท์ั้งชนิดรา้ยแรงที่เกิดขึน้ใน
โครงการวิจยัที่ไดร้บัรองโครงรา่งการวิจยัโดยคณะกรรมการฯ ภายในเวลาที่ก าหนด ดงันี ้
  5.3.1.1 การรายงานเหตุการณไ์ม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรง (Serious Adverse Event: SAE) 

ในสถาบัน (ตารางที ่1) 
  1) เหตุการณไ์ม่พึงประสงคช์นิดร้ายแรงทีท่ าให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยเสียชีวิตหรือเป็น

อันตรายคุกคามชีวิต 
  1.1) ผู้วิจัยหลักต้องรายงานต่อคณะกรรมการฯ และผู้ให้ทุนวิจัย ทันทีภายใน 24 
ชั่วโมง หลงัจากผูวิ้จยัทราบเหตกุารณ ์โดยใชแ้บบรายงานที่ผูใ้หทุ้นวิจยัก าหนด (ถา้มี) หรือ แบบรายงานเหตกุารณ์
ไม่พงึประสงคช์นิดรา้ยแรง (AP 12.1) ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส ์หรือโทรสาร 
 2) เหตุการณไ์ม่พึงประสงคช์นิดร้ายแรงที่ไม่ถึงกับท าให้ผูเ้ข้าร่วมการวิจัยเสียชีวิต

หรือเป็นอันตรายคุกคามชีวิต 
  2.1) ผูวิ้จัยหลกัตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการฯ และผูใ้หทุ้นวิจยั ภายใน 7 วนัปฏิทิน 
หลงัจากผูวิ้จัยทราบเหตุการณ ์โดยใชแ้บบรายงานที่ผูใ้หทุ้นวิจยัก าหนด (ถา้มี) หรือ แบบรายงาน AP 12.1 ทาง
จดหมายอเิล็กทรอนิกส ์หรือโทรสาร 
 5.3.1.2  การรายงานเหตุการณท์ีส่งสัยว่าจะเป็นเหตุการณไ์ม่พึงประสงคช์นิดร้ายแรงและไม่
คาดคิดมาก่อน (Suspected Unexpected Serious Adverse Reactions, SUSARs) ในสถาบัน (ตารางที ่2) 
 1) SUSARs ทีท่ าให้ผู้เข้าร่วมการวิจัย เสียชีวิต หรือเป็นอันตรายคุกคามชีวิต 
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  1.1) ผูใ้หท้นุวิจยัตอ้งรายงานคณะกรรมการฯ โดยเรว็โดยใชแ้บบรายงานเหตกุารณไ์ม่
พึงประสงคช์นิดรา้ยแรง SUSARs_แบบรายงาน CIOMS (AP 12.2) ภายใน 7 วนัปฏิทิน หลงัจากผูวิ้จัยหรือผูใ้ห้
ทนุวิจยัทราบเหตกุารณ ์
 1.2) หากรายงานเบือ้งตน้ไม่สมบรูณ ์ผูใ้หท้นุวิจยัตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการฯ ดว้ย
ขอ้มลูจากการติดตามที่เก่ียวขอ้งและจดัท าใหส้มบรูณโ์ดยเรว็ที่สุด ภายใน 8 วนัปฏิทินต่อมา 
 1.3) หากมีข้อมูลใหม่ที่ส  าคัญ ให้จัดท าในรูปรายงานการติดตามผล ต่อคณะ
กรรมการฯ ภายใน 15 วนัปฏิทิน 
 2) SUSARs ที่ไม่ถึงกับท าให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยเสียชีวิตหรือเป็นอันตรายคุกคาม
ชีวิต 
 2.1) ผูใ้หท้นุวิจยัตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการฯ โดยเรว็โดยใช ้แบบรายงาน AP 12.2 
ภายใน 15 วนัปฏิทิน หลงัจากผูใ้หท้นุวิจยัทราบเหตกุารณ ์
 2.2) ขอ้มลูการติดตามผลเพิ่มเติมควรจดัสง่โดยเรว็ 
 5.3.1.3 การรายงานการเปลี่ยนแปลงส าคัญทีม่ีผลต่อความเสี่ยงของผู้เข้าร่วมการวิจัยและ
ข้อแนะน าจากคณะกรรมการก ากับดูแลข้อมูลอิสระ (IDMC) (ตารางที ่3) 
 1) ผูใ้หทุ้นวิจัยตอ้งรายงานการเปลี่ยนแปลงที่ส  าคัญและประเด็นใหม่ๆ อันส่งผลให้
เพิ่มความเสี่ยงและปลอดภัยของผู้เข้าร่วมการวิจัย หรือการด าเนินการวิจัย ต่อคณะกรรมการฯ โดยเร็ว ทั้งนี ้
ภายในไม่เกนิ 15 วนัปฏิทิน หลงัพบการเปลี่ยนแปลง โดยใชแ้บบรายงานของผูใ้หท้นุวิจยั 
 2) ผูใ้หทุ้นวิจัยตอ้งรายงานขอ้แนะน าของคณะกรรมการก ากับดูแลข้อมูลอิสระ 
(IDMC) ต่อคณะกรรมการฯ โดยเร็ว ทัง้นี ้ภายในไม่เกิน 15 วนัปฏิทิน หลงัไดร้บัขอ้แนะน าจาก IDMC โดยใชแ้บบ
รายงานของผูใ้หท้นุวิจยั 
  5.3.1.4 รายงานเหตุการณไ์ม่พึงประสงคท์ีร้่ายแรง นอกสถาบัน (ตารางที ่4) 
 1) ผู้ให้ทุนวิจัยรวบรวมรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์รา้ยแรง (SAE) รวมทั้ง 
SUSARs ที่เกิดขึน้ในทุกสถาบันที่ท  าวิจัย และรายงานต่อคณะกรรมการฯ อย่างน้อยทุก 6 เดือน โดยใช้แบบ
รายงานของผูใ้หทุ้นวิจัย หรือแบบรายงานเหตกุารณ์ไม่พึงประสงคช์นิดรา้ยแรง_นอกสถาบัน (AP 13) พรอ้มกับ
รายงานสรุปย่อชีป้ระเด็นส าคญั  
 2) เหตกุารณไ์ม่พงึประสงคอ์ื่น ที่อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อผูเ้ขา้ร่วมการวิจยั ผูใ้หทุ้นวิจยั
ตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการฯ ทั้งนี ้ภายใน 15 วันปฏิทิน หลังจากผู้ให้ทุนวิจัยทราบเหตุการณ์ โดยใช้แบบ
รายงานของผูใ้หท้นุวิจยั หรือแบบรายงาน AP 13 
 3) รายงานประเภทอื่น ผูใ้หทุ้นวิจัยตอ้งรายงานทุกปี หรือเป็นระยะ หรือตามการรอ้ง
ขอ ในรูปแบบของการสรุปหรือแสดงรายการ โดยใชแ้บบรายงานของผูใ้หท้นุวิจยั หรือแบบรายงาน AP 13 
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ตารางที ่1 แนวทางปฏิบัติในการรายงานเหตุการณไ์ม่พึงประสงคช์นิดร้ายแรง (SAE) ในสถาบัน 
 

ต้องรายงานอะไร กรอบเวลาสง่รายงาน แบบรายงาน ใครรายงานต่อใคร 
เหตกุารณไ์ม่พึงประสงคช์นิด
รา้ยแรงในสถาบนัที่ท  าใหผู้เ้ขา้รว่ม
การวจิยัเสียชีวติ หรอืเป็นอนัตราย
คกุคามชวีิต 

ทนัที ภายใน  24 ชั่วโมง หลงั
ผูว้ิจยัหลกัทราบเหตกุารณ ์ 

Sponsor form 
และ AP 12.1 

1. ผูว้ิจยัรายงานผูใ้ห้
ทนุวิจยั  

2. ผูว้ิจยัรายงานต่อ
คณะกรรมการฯ 

เหตกุารณไ์ม่พึงประสงคช์นิด
รา้ยแรงในสถาบนัที่ไมถ่ึงกบัท าให้
ผูเ้ขา้รว่มการวิจยัเสียชีวิตหรือเป็น
อนัตรายคกุคามชวีิต 

ทนัที ภายใน 7 วนัปฏิทินหลงั
ผูว้ิจยัหลกัทราบเหตกุารณ ์

Sponsor form 
หรือ AP 12.1 

1. ผูว้ิจยัรายงานผูใ้ห้
ทนุวิจยั  

2. ผูว้ิจยัรายงานต่อ
คณะกรรมการฯ 

  SAE: Serious Adverse Event หรือ เหตกุารณ์ไม่พงึประสงคช์นดิรา้ยแรง 
 
 
 
 
 
ตารางที ่2 แนวทางปฏิบัติในการรายงาน SUSARs ในสถาบัน 
 

ต้องรายงานอะไร กรอบเวลาส่งรายงาน แบบรายงาน ใครรายงานต่อใคร 
SUSARs ในสถาบนัที่
ท  าใหผู้เ้ขา้รว่มการ
วิจยัเสียชีวิต หรือเป็น
อนัตรายคกุคามชวีิต 
 

• รายงานโดยเรว็ภายใน 7 วนัปฏิทนิ หลงัจาก
ผูใ้หท้นุวิจยัทราบเหตกุารณ ์ 

• ขอ้มลูจากการติดตามที่เก่ียวขอ้งและรายงานที่
สมบรูณโ์ดยเรว็ ภายใน 8 วนัปฏิทินต่อมา 
(หากรายงานฉบบัแรกไม่สมบรูณ)์  

• ขอ้มลูใหม่ที่ส  าคญัในรูปรายงานการติดตาม
ผล ภายใน 15 วนัปฏิทิน  

CIOMS form  
(AP 12.2) 

ผูใ้หท้นุวิจยัรายงาน
ต่อคณะกรรมการฯ 

SUSARs ในสถาบนั
ที่ไม่ถึงกบัท าให้
ผูเ้ขา้รว่มการวิจยั
เสียชีวติหรือเป็น
อนัตรายคกุคามชวีิต 

• โดยเรว็ภายใน 15 วนัปฏิทิน หลงัจากผูใ้หท้นุ
วิจยัทราบเหตกุารณ ์ 

• ขอ้มลูการตดิตามผลเพิ่มเติมควรจดัส่งโดยเรว็ 

CIOMS form  
( AP 12.2) 

ผูใ้หท้นุวิจยัรายงาน
ต่อคณะกรรมการฯ 

SUSARs: Suspected Unexpected Serious Adverse Reactions หรือ เหตุการณ์ที่สงสยัว่าจะเป็นเหตุการณ์ไม่พึง
ประสงคช์นดิรา้ยแรงและไม่คาดคดิมาก่อน 
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน กรุงเทพมหานคร BMAHREC 05/03.0 

บทที ่5 การพิจารณาต่อเน่ืองของ                                      
โครงร่างการวิจัยทีผ่่านการรับรองจริยธรรมการวิจัย                หน้า 16 จาก 31 หน้า 

เร่ิมใช้ 20 ก.ค. 2565 

ตารางที ่3  แนวทางปฏิบัติในการรายงานการเปลี่ยนแปลงส าคัญทีมี่ผลต่อความเสีย่งของผู้เข้าร่วมการวิจัยและ
ข้อแนะน าจากคณะกรรมการก ากับดูแลข้อมูลอิสระ (IDMC) 

 

ตอ้งรายงานอะไร กรอบเวลาส่งรายงาน แบบรายงาน ใครรายงานต่อใคร 

การเปล่ียนแปลงที่ส  าคญัใดๆ อนัส่งผลใหเ้พิ่ม
ความเส่ียงต่อผู้เข้าร่วมการวิจัยและประเด็น
ใหม่  ที่ ส่ งผลเสียต่ อความปลอดภัยของ
ผูเ้ขา้รว่มการวิจยั หรือการด าเนินการวิจยั 

โดยเร็วภายใน 15 วัน
ปฏิทนิ 

Sponsor form ผูใ้หท้นุวิจยัรายงานต่อ
คณะกรรมการฯ 

ขอ้แนะน าจากคณะกรรมการก ากับดูแลขอ้มูล
อิสระ 

โดยเร็ว ภายใน 15 วัน
ปฏิทิน 

Sponsor form ผูใ้หท้นุวิจยัรายงานต่อ
คณะกรรมการฯ 

IDMC: Independent Data-Monitoring Committee หรือ DSMB: Data and Safety Monitoring Board 
คณะกรรมการก ากบัดูแลขอ้มูลอสิระ 

 
ตารางที ่4  แนวทางปฏิบัติในการรายงานเหตุการณไ์ม่พึงประสงคช์นิดร้ายแรง นอกสถาบัน 

 

ต้องรายงานอะไร กรอบเวลาส่งรายงาน แบบรายงาน ใครรายงานต่อใคร 

SAE และ SUSARs จากสถาบนัอ่ืนในประเทศไทย
และตา่งประเทศ (ถา้มี) 

อย่างนอ้ยทกุ 6 เดือน  Sponsor form หรือ 
AP 13 
พรอ้มกบัสรุปย่อโดย
ชีป้ระเด็นส าคญั  

ผูใ้หท้นุวิจยัรายงาน
ต่อคณะกรรมการฯ 

เหตกุารณไ์ม่พึงประสงคอ์ื่น ที่อาจเพิ่มความ
เส่ียงต่อผูเ้ขา้รว่มวจิยั 

โดยเรว็ภายใน 15 วนั
ปฏิทิน 

Sponsor form หรือ 
AP 13 

ผูใ้หท้นุวิจยัรายงาน
ต่อคณะกรรมการฯ 

รายงานประเภทอื่น  ทกุปี Sponsor form หรือ 
AP 13 

ผูใ้หท้นุวิจยัรายงาน
ต่อคณะกรรมการฯ 

 

 5.3.2 การเตรียมการก่อนการทบทวน  
 5.3.2.1 เม่ือไดร้บัรายงานเหตกุารณไ์ม่พงึประสงคช์นิดรา้ยแรง เจา้หนา้ที่ส  านกังานฯ ลงบนัทกึการ
รบัเอกสาร และใหแ้บบตอบรบัเอกสารโครงการวจิยั (AL 01) แก่ผูวิ้จยัเพื่อเป็นหลกัฐาน 
 5.3.2.2 เลขานุการคณะกรรมการฯ คดัเลือกกรรมการฯ 2 คน ใหเ้ป็นผูท้บทวน โดยเป็นกรรมการผู้
ทบทวนคนเดิมอย่างนอ้ย 1 คน และสรุปความเห็นลงในแบบทบทวนรายงานเหตกุารณไ์ม่พึงประสงคช์นิดรา้ยแรง 
และ SUSARs_ในสถาบนั (AO 13.3) 
  รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงคช์นิดรา้ยแรง ในการวิจัยยา กรรมการผูท้บทวน 1 ใน 2 คน เป็น
เภสชักร  
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน กรุงเทพมหานคร BMAHREC 05/03.0 

บทที ่5 การพิจารณาต่อเน่ืองของ                                      
โครงร่างการวิจัยทีผ่่านการรับรองจริยธรรมการวจิัย                หน้า 17 จาก 31 หน้า 

เร่ิมใช้ 20 ก.ค. 2565 

 5.3.2.3 เจา้หนา้ที่ส  านักงานฯ ส่งหนังสือรายงานโครงการวิจัยเพื่อการทบทวน (AL 05.2) ใหก้ับ
กรรมการฯ ที่ไดร้บัมอบหมาย ภายใน 3 วนัท าการ ภายหลงัไดร้บัเอกสารครบถว้น ในรูปแบบ (1) เอกสาร หรือ (2) 
อิเล็กทรอนิกสไ์ฟล ์โดยปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดของส านกังานฯ เอกสารที่สง่ใหก้รรมการฯ ประกอบดว้ย  
   1)  แบบรายงานเหตกุารณไ์ม่พงึประสงคช์นิดรา้ยแรง (AP 12.1, AP 12.2 หรือ AP 13) 
  2)  ประวตัิเอกสารที่เก่ียวขอ้งกับการวิจัย ได้แก่ โครงร่างการวิจัยที่ไดร้บัการรบัรองครัง้
ลา่สดุ หนงัสือรบัรองโครงรา่งการวิจยัครัง้ลา่สดุ คู่มือนกัวิจยั ฉบบัลา่สดุ 
   3)  แบบทบทวนรายงานเหตกุารณไ์ม่พงึประสงคช์นิดรา้ยแรง (AO 13.3 หรือ AO 13.4) 
 5.3.3 การทบทวนรายงานเหตุการณไ์ม่พึงประสงคช์นิดร้ายแรง  
 5.3.3.1 กรรมการฯ ที่ไดร้บัมอบหมาย ทบทวนในประเด็นต่อไปนี ้
 1)  วัน-เวลา ที่เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงคช์นิดรา้ยแรง (SAE) และ วัน-เวลา ที่ผู้วิจัย
รบัทราบเหตกุารณ ์
 2)  เกิดขึน้ ในสถาบัน ภายใตค้วามรบัผิดชอบของคณะกรรมการฯ หรือ นอกสถาบัน 

 3)  เป็นเหตุการณ์ที่คาดคิด (non-SUSAR) หรือไม่คาดคิดมาก่อน (SUSAR) เช่น ไม่
ปรากฏในคู่มือนกัวิจยั หรือโครงรา่งการวิจยั หรือเอกสารค าชีแ้จงแก่ผูเ้ขา้รว่มการวิจยั  
 4)  เหตุผล และความสัมพันธ์ระหว่าง SAE กับยาวิจัย หรือกระบวนการที่ใช้ใน

วิจัย  อยู่ ในระดับใด : ไม่สัมพันธ์ (not related) ไม่น่าจะสัมพันธ์ (unlikely related) เป็นไปได้ที่ จะสัมพันธ ์
(possibly related) น่าจะสมัพนัธ ์(probably related) สมัพนัธแ์น่นอน (definitely related) ไม่ทราบ/ยงัสรุปไม่ได ้
(unknown / unconcluded / conditional / unclassified)  
 5)  ผลลพัธข์องเหตกุารณไ์ม่พงึประสงคต์่อผูเ้ขา้รว่มการวิจยั 
 6)  ความถ่ีของการเกิดเหตกุารณ์ไม่พึงประสงคท์ัง้ชนิดรา้ยแรง (SAE) และไม่คาดคิดมา
ก่อน (SUSAR) 
 7)  ขอ้พิจารณาและการด าเนินการของผูวิ้จยั และ / หรือผูใ้หท้นุวิจยั เช่น การปรบัเปลี่ยน
โครงการวิจยั หรือการเพิ่มเติมขอ้มลูในเอกสารชีแ้จงขอ้มลู หรือการขอความยินยอมซ า้ 
 5.3.3.2 กรรมการผูท้บทวน สรุปผลการทบทวน ขอ้ใดขอ้หนึ่ง ดงันี ้ 
 1)  รับทราบ และไม่ต้องด าเนินการใดๆ 

 2)  รับทราบ และขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือมีข้อแนะน า 
 3)  น าเข้าพิจารณาในทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ 
 5.3.3.3 กรรมการผู้ทบทวนส่งแบบทบทวนฯ กลับมายังส  านักงานฯ หรือผ่านทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์โดยปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดของส านกังาน ฯ ภายใน 5 วนัท าการ หลงัไดร้บัรายงานจากส านกังานฯ  
 1)  ในกรณี รับทราบและไม่ต้องการด าเนินการใดๆ หวัหนา้ส านกังานฯ น าเสนอ 
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน กรุงเทพมหานคร BMAHREC 05/03.0 

บทที ่5 การพิจารณาต่อเน่ืองของ                                      
โครงร่างการวิจัยทีผ่่านการรับรองจริยธรรมการวิจัย                หน้า 18 จาก 31 หน้า 

เร่ิมใช้ 20 ก.ค. 2565 

เลขานกุารคณะกรรมการฯ เพื่อแจง้ใหท้ี่ประชมุคณะกรรมการฯ รบัทราบ 
 2)  ในกรณี รับทราบ และขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือมีข้อแนะน า หัวหน้าส านักงานฯ 
แจง้แก่ผูวิ้จยัเพื่อด าเนินการต่อไป  
 3)  ในกรณี น าเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการฯ เลขานุการคณะกรรมการฯ 
จะน าเสนอในที่ประชมุคณะกรรมการฯ เพื่อด าเนินการต่อไป 

 5.3.4 การพิจารณาในทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ 
 5.3.4.1 เลขานกุารคณะกรรมการฯ หรือกรรมการผูท้บทวน น าเสนอผลการทบทวน 
 5.3.4.2 คณะกรรมการฯ พิจารณาและลงมติขอ้ใดขอ้หนึ่ง ดงัต่อไปนี ้
 1)  รับทราบ และไม่ต้องด าเนินการใดๆ 
 2)  รับทราบ และขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือมีข้อแนะน า เช่น ขอใหม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม
โครงรา่งการวิจยั หรือเอกสารชีแ้จงขอ้มลู และ / หรือ ใหม้ีการขอความยนิยอมจากผูเ้ขา้รว่มการวิจยัซ า้ 
 3)  รับทราบและด าเนินการตรวจเยี่ยม เช่น มีรายงานเหตุการณไ์ม่พึงประสงคช์นิด
รา้ยแรง ในเรื่องเดียวกนั ตัง้แต่ 2 ครัง้ขึน้ไป 
 4)  พักการรับรองช่ัวคราว ใหร้ะบรุะยะเวลาที่พกัการรบัรอง และเงื่อนไขในการถอนการ
พกัการรบัรอง เช่น จนกว่าจะไดร้บัขอ้มลูเพิ่มเติม หรือผูวิ้จยัไดแ้กไ้ขตามขอ้แนะน า หรือไดผ้ลการตรวจเยี่ยม  
 5)  ยุติการรับรอง ใหแ้จง้เหตผุล และระยะเวลาที่สามารถอทุธรณต์่อคณะกรรมการฯ 
 5.3.5 การแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้วิจัย 
 หัวหน้าส านักงานฯ จัดท าจดหมายตอบรับ รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ หรือแจ้งผลการ
พิจารณา (AL 10) เพื่อใหเ้ลขานกุารคณะกรรมการฯ ลงนาม และสง่ใหแ้ก่ผูวิ้จยัภายใน 15 วนัท าการ นบัตัง้แต่วนั
ประชมุคณะกรรมการฯ 

 5.3.6 การจัดเก็บข้อมูล 
 เจา้หนา้ที่ส  านกังานฯ จัดเก็บหนงัสือแจง้ผลการพิจารณา ในแฟ้มรายงานเหตกุารณไ์ม่พึงประสงค ์
ท าส  าเนา 1 ชดุ เก็บในแฟ้มโครงรา่งการวิจยัพรอ้มกบัเอกสารที่เก่ียวขอ้ง และบนัทกึผลการพิจารณาในฐานขอ้มลู 
 

5.4 รายงานการเบี่ยงเบน / การไม่ปฏิบติัตามข้อก าหนด 
 5.4.1 ข้อก าหนด  
 เม่ือผูวิ้จยัตรวจพบหรือไดร้บัแจง้จากผูส้นบัสนนุทนุวิจยั หรือเจา้หนา้ที่ผูม้ีอ  านาจตรวจประเมิน ว่า
มีการเบี่ยงเบนจากโครงร่างการวิจัย (protocol deviation/violation) ไม่ปฏิบตัิตามขัน้ตอนที่ก าหนดไวใ้นโครง
ร่างการวิจัยที่ไดร้บัการรบัรอง หรือ มีการด าเนินการวิจัยที่ไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนด  (non-compliance) ของ
คณะกรรมการฯ ไม่ปฏิบตัิตามมาตรฐานจรยิธรรมการวิจยั ใหผู้วิ้จยัรายงานต่อคณะกรรมการฯ ภายใน 15 วนั หลงั
ทราบเหตกุารณ ์โดยใชแ้บบรายงานการเบี่ยงเบน/การไม่ปฏิบตัิตามขอ้ก าหนด (AP 14) 
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 5.4.2 การเตรียมการก่อนการทบทวน  
 5.4.2.1 เมื่อไดร้บัรายงานการเบี่ยงเบน/การไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนด เจ้าหน้าที่ส  านักงานฯ ลง
บนัทกึการรบัเอกสาร และใหแ้บบตอบรบัเอกสาร (AL 01) แก่ผูวิ้จยั 
 5.4.2.2 เลขานกุารคณะกรรมการฯ คดัเลือกกรรมการฯ 2 คน ใหเ้ป็นผูท้บทวน โดยเป็นกรรมการฯ 
ผูท้บทวนคนเดิมอย่างนอ้ย 1 คน และสรุปความเห็นลงในแบบทบทวนรายงานการเบี่ยงเบน/การไม่ปฏิบัติตาม
ขอ้ก าหนด (AO 13.4) 
 5.4.2.3 เจา้หนา้ที่ส  านกังานฯ ส่งหนงัสือสง่รายงานโครงการวิจยัเพื่อการทบทวน (AL 05.2) ใหก้ับ
กรรมการฯ ที่ได้รับมอบหมาย ภายใน 5 วันท าการ ภายหลังได้รับเอกสารครบถ้วน ในรูปแบบ เอกสาร หรือ 
อิเล็กทรอนิกสไ์ฟล ์โดยปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดของส านกังานฯ เอกสารที่สง่ใหก้รรมการฯ ประกอบดว้ย  
 1)  แบบรายงานการเบี่ยงเบน/การไม่ปฏิบตัิตามขอ้ก าหนด (AP 14) 
 2)  ประวติัเอกสารที่เก่ียวขอ้งกับการวิจัย ไดแ้ก่ โครงร่างการวิจัยที่ไดร้บัการรบัรองครัง้
ลา่สดุ หนงัสือรบัรองโครงรา่งการวิจยัครัง้ลา่สดุ  
 3)  แบบทบทวนรายงานการเบี่ยงเบน/การไม่ปฏิบตัิตามขอ้ก าหนด (AO 13.4) 

 5.4.3 การทบทวนรายงานการเบี่ยงเบน/การไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนด 
 5.4.3.1 กรรมการฯ ที่ไดร้บัมอบหมาย ทบทวนในประเด็นต่อไปนี ้
 1)  รายละเอียดของการเบี่ยงเบน/การไม่ปฏิบตัิตามขอ้ก าหนด 
 2)  ความรุนแรงของเหตกุารณ ์ประเมินจาก 
 - ความเสี่ยงหรืออนัตรายที่เกิดขึน้แก่ผูเ้ขา้รว่มการวิจยั 
 - ผลกระทบต่อการด าเนินโครงการวิจยั หรือต่อคณุภาพของขอ้มลูการวิจยัที่เก็บมา 
 3)  เหตุการณท์ี่เกิดขึน้เป็นจากเหตสุุดวิสยั หรือเกิดจากความไม่เขา้ใจของผูเ้ขา้ร่วมการ
วิจยัต่อขัน้ตอนการวิจยั หรือเกิดจากความไม่รูใ้นแนวปฏิบตัิการวิจยัที่ดี 
 4)  การแกไ้ขปัญหาของผูวิ้จยั  
 5)  แนวทางการด าเนินการหรือมาตรการปอ้งกนัการเกิดเหตกุารณซ์ า้ 
 5.4.3.2 สรุปผลการทบทวน ขอ้ใดขอ้หนึ่ง ดงัต่อไปนี ้ 
 1)  รับทราบ และไม่ต้องด าเนินการใดๆ 

      ในกรณีที่เป็นการเบี่ยงเบน/การไม่ปฏิบัติตามขอ้ก าหนดเล็กนอ้ย ไม่มีผลในการเพิ่ม
ความเสี่ยงหรือท าใหเ้กิดอนัตรายแก่ผูเ้ขา้รว่มการวิจยั/คณุค่าทางวิทยาศาสตร ์ไม่ไดเ้กิดจากเจตนา สะเพรา่ หรือ
ความละเลยของคณะผูวิ้จยั ไม่ขดัต่อหลกัจรยิธรรมหรือมาตรฐานทางการแพทย ์และมีแนวทางการปอ้งกนัการเกิด
ซ า้ที่เหมาะสม 
 2)  รับทราบ และขอข้อมูลเพิ่มเติมหรอืมีข้อแนะน า 
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 3)  น าเข้าพิจารณาในทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ  
     ในกรณีผูท้บทวนเห็นว่า เป็นการเบี่ยงเบน/การไม่ปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดมาก อาจเพิ่ม
ความเสี่ยงต่อผูเ้ขา้ร่วมการวิจัย/คณุค่าทางวิทยาศาสตร ์หรือมีการเกิดซ า้ หรือเกิดจากเจตนา สะเพร่าหรือความ
ละเลยของคณะผูวิ้จยั หรือขดัต่อหลกัจรยิธรรมหรือมาตรฐานทางการแพทย ์และควรมีขอ้แนะน าใหแ้ก่คณะผูวิ้จยั 
หรือควรมีการพิจารณาเพื่อด าเนินการตรวจเยี่ยม หรือระงบัการรบัรอง 
  5.4.3.3 กรรมการผู้ทบทวนส่งแบบทบทวนฯ  กลับมายังส  านักงานฯ หรือผ่านทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์โดยปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดของส านกังาน ฯ ภายใน 5 วนัท าการ หลงัไดร้บัรายงานจากส านกังานฯ   
  1)  กรณี  รับทราบ และไม่มีการด าเนินการใดๆ  หัวหน้าส านักงานฯ น าเสนอ
เลขานกุารคณะกรรมการฯ เพื่อแจง้ใหท้ี่ประชมุคณะกรรมการฯ รบัทราบ 
 2)  กรณี รับทราบ และขอข้อมูลเพิ่มเติมหรอืมีข้อแนะน า หวัหนา้ส านกังานฯ แจง้แก่
ผูวิ้จยัเพื่อด าเนินการต่อไป  
  3)  กรณี น าเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการฯ เลขานุการคณะกรรมการฯ จะ
น าเสนอในที่ประชมุคณะกรรมการฯ  

 5.4.4 การพิจารณาในทีป่ระชุมคณะกรรมการ ฯ และลงมติ 
 5.4.4.1 เลขานกุารคณะกรรมการฯ หรือกรรมการผูท้บทวน น าเสนอผลการทบทวน  
 5.4.4.2 คณะกรรมการฯ พิจารณาและลงมติขอ้ใดขอ้หนึ่ง ดงัตอ่ไปนี ้
 1)  รับทราบ และไม่ต้องด าเนินการใดๆ 
 2)  รับทราบ และขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือมีขอ้แนะน า 
  3)  รับทราบ และด าเนินการตรวจเยี่ยม เช่น มีรายงานเบี่ยงเบนที่ส  าคัญ (major 
deviation) 

  4)  พักการรับรองช่ัวคราว จนกว่าผูวิ้จยัจะแกไ้ขตามขอ้แนะน าหรือไดผ้ลการตรวจเยี่ยม 
  5)  ยุติการรับรอง 
 5.4.5 การแจ้งผลการพิจารณา 
  หัวหนา้ส านักงานฯ จัดท าจดหมายแจง้ผลการพิจารณารายงานการเบี่ยงเบน/การไม่ปฏิบัติตาม
ขอ้ก าหนด (AL 11) เพื่อใหเ้ลขานกุารคณะกรรมการฯ ลงนาม และสง่ใหแ้ก่ผูวิ้จยัภายใน 15 วนัท าการ นบัตัง้แต่วนั
ประชมุคณะกรรมการฯ 
 5.4.6 การจัดเกบ็เอกสาร 
  เจา้หน้าที่ส  านักงานฯ จัดเก็บหนังสือแจง้ผลการพิจารณา ในแฟ้มรายงานการเบี่ยงเบน/การไม่
ปฏิบตัิตามขอ้ก าหนด ท าส าเนา 1 ชดุ เกบ็ในแฟ้มโครงรา่งการวิจยั และลงบนัทกึผลการพิจารณาในฐานขอ้มลู 
 

5.5 รายงานการยุติโครงการวิจัยก่อนก าหนดหรือพักการวิจัย 
 5.5.1 ข้อก าหนด 
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  5.5.1.1 เม่ือมีการยุติการวิจยัก่อนก าหนดหรือพกัการวิจยัโดยผูวิ้จยั หรือผูใ้หทุ้นวิจยั ใหผู้วิ้จยัแจง้
คณะกรรมการฯ ทราบ ภายใน 30 วนั พรอ้มทัง้ค าอธิบายเป็นลายลกัษณอ์กัษรโดยละเอียดถึงสาเหตขุองการยุติ
หรือพกัการวิจยั โดยใชแ้บบรายงานการยตุิโครงการวิจยัก่อนก าหนดหรือพกัการวิจยั (AP 15) และจดหมายแจง้ให้
ยุติโครงการวิจัยจากผู้ให้ทุนวิจัย หรือเอกสารค าแนะน าจาก คณะกรรมการก ากับดูแลข้อมูลและความ
ปลอดภัย  
 5.5.1.2 คณะกรรมการฯ มีอ านาจในการยุติ หรือถอนการรบัรองโครงการวิจัยก่อนก าหนด เมื่อมี
ข้อมูลที่ระบุหรือสงสัยว่า การด าเนินโครงการวิจัยนั้นต่อไป อาจก่อให้เกิดปัญหาในเรื่องความปลอดภัยหรือ
ประโยชน ์ของอาสาสมคัรที่เขา้รว่มในโครงการวิจยั  
 5.5.1.3 ผู้รับผิดชอบสถาบันวิจัยมีอ านาจยุติโครงการวิจัยก่อนก าหนดหรือพักการวิจัยตาม
ค าแนะน าของคณะกรรมการก ากบัดแูลขอ้มลูและความปลอดภยั หรือผูส้นบัสนนุทนุวิจยั คณะกรรมการฯ 
 5.5.2 การเตรียมการก่อนการทบทวน  
 5.5.2.1 เมื่อไดร้บัรายงานการยุติการวิจัยก่อนก าหนดหรือพักการวิจัย เจา้หนา้ที่ส  านักงานฯ ลง
บนัทกึการรบัเอกสาร และใหแ้บบตอบรบัเอกสาร (AL 01) แก่ผูวิ้จยั 
 5.5.2.2 เลขานุการคณะกรรมการฯ คดัเลือกกรรมการฯ 2 คน ใหเ้ป็นผูท้บทวน โดยเป็นกรรมการผู้
ทบทวนคนเดิมอย่างนอ้ย 1 คน และสรุปความเห็นลงในแบบทบทวนรายงานการยตุิโครงการวิจยัก่อนก าหนด (AO 
13.6)      
  5.5.2.3 เจา้หนา้ที่ส  านกังานฯ ส่งหนงัสือสง่รายงานโครงการวิจยัเพื่อการทบทวน (AL 05.2) ใหก้ับ
กรรมการฯ ที่ได้รับมอบหมาย ภายใน 5 วันท าการ ภายหลังได้รับเอกสารครบถ้วน ในรูปแบบเอกสาร หรือ
อิเล็กทรอนิกสไ์ฟล ์โดยปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดของส านกังานฯ เอกสารที่สง่ใหก้รรมการฯ ประกอบดว้ย  
 1)  แบบรายงานการยตุิโครงการวิจยัก่อนก าหนดหรือพกัการวิจยั (AP 15) 
 2)  ประวตัิเอกสารที่เก่ียวขอ้งกับการวิจัย ไดแ้ก่ โครงร่างการวิจัยที่ไดร้บัการรบัรองครัง้
ลา่สดุ หนงัสือรบัรองโครงรา่งการวิจยัครัง้ลา่สดุ 
 3)  แบบทบทวนรายงานการยตุิโครงการวิจยัก่อนก าหนด (AO 13.6) 

 5.5.3 การทบทวนรายงานการยุติโครงการวิจัยก่อนก าหนดหรือพักการวิจัย 
 5.5.3.1 กรรมการฯ ที่ไดร้บัมอบหมาย ทบทวนในประเด็นส าคญัต่อไปนี ้
 1)  สาเหตขุองการยตุิการวิจยัก่อนก าหนดหรือพกัการวิจยั 
 2)  สิทธิ ความปลอดภยัและความเป็นอยู่ที่ดีของผูเ้ขา้รว่มการวิจยั 
  3)  การรกัษาหรือการติดตามผูเ้ขา้ร่วมการวิจัยอย่างเหมาะสม ภายหลงัการยุติการวิจัย
หรือพกัการวิจยั (กรณีที่ไดร้ะบไุวใ้นโครงรา่งการวิจยั) 
 4)  แผนการแจง้ขอ้มลูใหผู้เ้ขา้รว่มการวิจยัไดร้บัทราบ 
  5.5.3.2 สรุปผลการทบทวน ขอ้ใดขอ้หนึ่ง ดงัต่อไปนี ้
 1)  รับทราบ  
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 2)  รับทราบ และมีข้อแนะน า 
  3)  น าเข้าพจิารณาในทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ 
 5.5.3.3 กรรมการผู้ทบทวนส่งแบบประเมินฯ  กลับมายังส  านักงานฯ หรือผ่านทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์โดยปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดของส านกังาน ฯ ภายใน 5 วนัท าการ หลงัไดร้บัรายงานจากส านกังานฯ   

 5.5.3.4 หวัหนา้ส านกังานฯ น าเสนอเลขานกุารคณะกรรมการฯ เพื่อแจง้ใหท้ี่ประชมุคณะกรรมการฯ  
 5.5.4 การพจิารณาในทีป่ระชุมคณะกรรมการ ฯ และลงมติ 
 5.5.4.1 เลขานกุารคณะกรรมการฯ หรือกรรมการผูท้บทวน น าเสนอผลการทบทวน  
 5.5.4.2 คณะกรรมการฯ พิจารณาและลงมติขอ้ใดขอ้หนึ่ง ดงัต่อไปนี ้
 1)  รับทราบ 
 2)  รับทราบ และมีข้อแนะน า 
 5.5.5 การแจ้งผลการพิจารณา 

 หวัหนา้ส านกังานฯ จดัท าหนงัสือแจง้ผลการพิจารณารายงานการยตุิการวิจยัก่อนก าหนด (AL 12) 
เพื่อให้เลขานุการคณะกรรมการฯ ลงนาม  และส่งให้แก่ผู้วิจัยภายใน 15 วันท าการ นับตั้งแต่วันประชุม
คณะกรรมการฯ  

 5.5.6 การจัดเก็บเอกสาร 
 เจา้หนา้ที่ส  านกังานฯ จดัเก็บหนงัสือรบัทราบ ในแฟ้มรายงานการยุติการวิจยัก่อนก าหนดหรือพัก
การวิจยั ท าส  าเนา 1 ชดุ เก็บในแฟ้มโครงรา่งการวิจยั และลงบนัทกึผลการพิจารณาในฐานขอ้มลู 
 

5.6 รายงานสรุปผลการวิจัย  
 5.6.1 ข้อก าหนด 

 1) การส่งรายงานสรุปการวิจัย 
 ภายหลงัการด าเนินการวิจยัเสรจ็สิน้สมบรูณท์กุกระบวนการตามแผนงานในโครงรา่งการวิจยั ให้
ผูวิ้จยัสง่รายงานสรุปผลการวิจัยใหค้ณะกรรมการฯ ภายใน 30 วนั โดยใชแ้บบรายงานสรุปการวิจยั (AP 16) 
พรอ้มสง่บทคดัย่อ และ อปุกรณบ์นัทกึไฟลอ์ิเล็กทรอนิกสท์ี่มขีอ้มลูผลการวิจยัฉบบัสมบรูณแ์ละเอกสารที่เก่ียวขอ้ง  

 2) การแจ้งเตือนให้ผูว้ิจัยส่งรายงานสรุปการวิจัย 
  ในหนงัสือแจง้เตือนการสง่รายงานความกา้วหนา้ของการวิจยั และ/หรือการขอต่ออายกุารรบัรอง
โครงรา่งการวิจยั หรือสรุปผลการวิจยั (AL 07) จะระบใุหผู้วิ้จยัสง่รายงานสรุปการวิจยัถา้ไดด้ าเนนิการวิจยัเสรจ็สิน้
สมบรูณแ์ลว้  
  เจา้หนา้ที่ส  านกังาน ฯ ส่งหนงัสือแจง้เตือนใหผู้วิ้จัยหลกั ส่งรายงานความกา้วหนา้ของการวิจัย 
หรือแบบรายงานสิน้สดุการวิจยั (AP 01-S10) อย่างนอ้ย 60 วนั ก่อนวนัหมดอายุของการรบัรองโครงรา่งการวิจยั
ครัง้ล่าสุด  ตามรายละเอียดในวิธีด าเนินการมาตรฐาน การพิจารณารายงานความกา้วหนา้ของการวิจัย (CREC 
10) 
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 5.6.2 การเตรียมการก่อนการทบทวน  
 5.6.2.1 เมื่อไดร้บัรายงานสรุปผลการวิจยั เจา้หนา้ที่ส  านักงานฯ ลงบันทึกการรบัเอกสาร และให้
แบบตอบรบัเอกสาร (AL 01) แก่ผูวิ้จยั 
 5.6.2.2 เลขานกุารคณะกรรมการฯ คดัเลือกกรรมการฯ 2 คน ใหเ้ป็นผูท้บทวน โดยเป็นกรรมการฯ 
ผูท้บทวนคนเดิมอยา่งนอ้ย 1 คน 
 5.6.2.3 เจา้หนา้ที่ส  านกังานฯ ส่งหนงัสือสง่รายงานโครงการวิจยัเพื่อการทบทวน (AL 05.2) ใหก้ับ
กรรมการฯ ที่ไดร้บัมอบหมาย ภายใน 5 วนัท าการ ภายหลงัไดร้บัเอกสารครบถว้น ในรูปแบบ (1) เอกสาร หรือ (2) 
อิเล็กทรอนิกสไ์ฟล ์โดยปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดของส านกังานฯ เอกสารที่สง่ใหก้รรมการฯ ประกอบดว้ย  
 1)  แบบรายงานสรุปผลการวิจยั (AP 16) 
 2)  ประวตัิเอกสารที่เก่ียวขอ้งกับการวิจัย ไดแ้ก่ โครงร่างการวิจัยที่ไดร้บัการรบัรองครัง้
ลา่สดุ หนงัสือรบัรองโครงรา่งการวิจยัครัง้ลา่สดุ  
 3)  แบบทบทวนรายงานสรุปผลการวิจยั (AO 13.6) 
 4)  รายงานหลงัการรบัรอง (รายงานส่วนแกไ้ขเพิ่มเติม รายงานเหตกุารณไ์ม่พึงประสงค์
ชนิดรา้ยแรง รายงานการไม่ปฏิบัติตามขอ้ก าหนด รายงานเรื่องรอ้งเรียน) ที่เพิ่มเติมจากการรายงานครัง้ล่าสดุต่อ
คณะกรรมการฯ พรอ้มแบบทบทวนรายงานที่เก่ียวขอ้ง 
 5.6.3 การทบทวนรายงานสรุปการวิจัย 
 5.6.3.1 กรรมการฯ ที่ไดร้บัมอบหมาย ทบทวนในประเด็นต่อไปนี ้
 1)  จ านวนผูเ้ขา้รว่มการวิจยัที่เขา้รว่มในโครงการวิจยัเป็นไปตามที่วางแผนไวห้รือไม่ 
  2)  การด าเนินงานของผูวิ้จยัเป็นไปตามโครงรา่งการวิจยัที่คณะกรรมการฯ รบัรองหรือไม่ 
 3)  มีขอ้รอ้งเรียนเก่ียวกบัการวิจยั หรือผูวิ้จยัระหว่างการด าเนินการวิจยัหรือไม ่
 4)  สรุปผลการวิจยั 
 5)  ประโยชน ์หรือผลกระทบต่อผูเ้ขา้รว่มการวิจยัและชมุชน  
  6)  การด าเนินการที่เก่ียวขอ้งกับผูเ้ขา้รว่มการวิจยัภายหลงัสิน้สดุการวิจยั (กรณีระบุไวใ้น
โครงรา่งการวิจยั) 
 7)  ปัญหา อปุสรรคและขอ้เสนอแนะ 
 5.6.3.2 สรุปผลการทบทวน ขอ้ใดขอ้หนึ่ง ดงัต่อไปนี ้

 1)  รับทราบ  
 2)  รับทราบ และขอข้อมูลเพิ่มเติม / แนะน า 
  3)  น าเข้าพิจารณาในทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ 
 5.6.3.3 กรรมการผู้ทบทวนส่งแบบทบทวนฯ  กลับมายังส  านักงานฯ หรือผ่านทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์โดยปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดของส านกังาน ฯ ภายใน 5 วนัท าการ หลงัไดร้บัรายงานจากส านกังานฯ   
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 5.6.3.4 หวัหนา้ส านกังานฯ น าเสนอเลขานกุารคณะกรรมการฯ เพื่อแจง้ใหท้ี่ประชมุคณะกรรมการฯ  

  5.6.4 การพิจารณาในทีป่ระชุมคณะกรรมการ ฯ และลงมติ 
 5.6.4.1 เลขานกุารคณะกรรมการฯ หรือกรรมการผูท้บทวน น าเสนอผลการทบทวน  
 5.6.4.2 คณะกรรมการฯ พิจารณาและลงมติขอ้ใดขอ้หนึ่ง ดงัต่อไปนี ้
 1)  รับทราบ 
 2)  รับทราบ และขอข้อมูลเพิ่มเติม / แนะน า 
  5.6.5 การแจ้งผลการพิจารณา 

 หัวหน้าส านักงานฯ ท าแจ้งผลการพิจารณารายงานสรุปการวิจัย (AL 13) เพื่อให้เลขานุการ
คณะกรรมการฯ ลงนาม และสง่ใหแ้ก่ผูวิ้จยัภายใน 15 วนัท าการ นบัตัง้แต่วนัประชมุคณะกรรมการฯ 

 5.6.6 การจัดเก็บเอกสาร 
 เจ้าหน้าที่ ส  านักงานฯ จัดเก็บหนังสือรับทราบ ในแฟ้มรายงานสรุปการวิจัย  ท าส  าเนา  
1 ชดุ เก็บในแฟ้มโครงรา่งการวิจยั และลงบนัทกึผลการพิจารณาในฐานขอ้มลู 
 

5.7 รายงานเร่ืองร้องเก่ียวข้องกับโครงการวิจัย 
 5.7.1 การรับเร่ืองร้องเรียน 

 5.7.1.1 กรณีไม่ไดร้บัการปฏิบติัตามที่ปรากฎในเอกสารชีแ้จงขอ้มลูฯ หรือ ไม่ไดร้บัการชดเชยอัน
ควรต่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยที่ เกิดขึน้โดยตรงจากการวิจัย หรือ ได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม หรือไม่ได้
ด าเนินการตามแนวปฏิบตัิการที่ดีของผูวิ้จยั ผูเ้ขา้ร่วมการวิจยั หรือบคุคลอื่นสามารถรอ้งเรียน โดยส่งเอกสาร หรือ
โทรศพัท ์หรือโทรสาร หรืออีเมล ไดท้ี่ส  านกังานฯ ในเวลาราชการ 
 5.7.1.2 เจา้หนา้ที่ส  านกังานฯ เตรียมเอกสารเรื่องรอ้งเรียน หรือบนัทกึขอ้มลูรายละเอียดเรื่อง 
รอ้งเรียนลงในแบบบนัทกึเรื่องรอ้งเรียน (AO 14) น าเสนอต่อเลขานกุารคณะกรรมการฯ ภายใน1 วนัท าการ 
หลงัจากที่ไดร้บัเรื่องรอ้งเรียน 
 5.7.2 การตรวจสอบข้อมูล 

 5.7.2.1 เลขานุการคณะกรรมการฯ ทบทวนเอกสารเรื่องรอ้งเรียน หรือแบบบันทึกเรื่องรอ้งเรียน 
(AO 14) และตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลู 
 5.7.2.2 ภายหลงัการทบทวนและตรวจสอบของเลขานกุารคณะกรรมการฯ หวัหนา้ส านกังานฯ ส่ง
ส  าเนาเอกสารเรื่องรอ้งเรียน หรือแบบบนัทกึเรื่องรอ้งเรียน (AO 14) เป็นเอกสาร หรือ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์หรือ
โทรสาร ไปยงัผูวิ้จยัและหน่วยงานที่มีเรื่องรอ้งเรียน ภายใน 3 วนัท าการ หลงัจากไดร้บัเรื่องรอ้งเรียน 
 5.7.2.3 หวัหนา้ส านกังานฯ หรือเจา้หนา้ที่ส  านกังานฯ ติดตามความคืบหนา้จากหน่วยงานที่มีเรื่อง
รอ้งเรียนทุกวัน เพื่อสอบถามผลการตรวจสอบข้อมูลและการตอบสนองของหน่วยงานฯ และขอใหห้น่วยงานฯ 
สง่ผลดงักลา่วเป็นลายลกัษณอ์กัษรมายงัส านกังานฯ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์หรือโทรสาร 
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  1) เม่ือไดร้บัเอกสารผลการตรวจสอบขอ้มลูและการตอบสนองของหน่วยงานฯ เจา้หนา้ที่
ส  านกังานฯ น าเสนอเอกสารดงักลา่วต่อเลขานกุารฯ ภายใน 1 วนัท าการ หลงัจากไดร้บัเอกสาร  
  2) ถา้ไม่ไดร้บัขอ้มลูจากหน่วยงานฯ ภายใน 5 วนัท าการ หลงัการแจง้เรื่อง เจา้หนา้ที่ แจง้
เลขานกุารคณะกรรมการฯ เพื่อด าเนินการติดต่อสอบถามหน่วยงานฯ ผูร้อ้งเรียน ผูวิ้จยั หรือผูเ้ก่ียวขอ้ง โดยตรง 
 5.7.3 การตอบสนอง 

 5.7.3.1 หากเกิดจากความเขา้ใจที่คลาดเคลื่อนของผูเ้ขา้ร่วมการวิจยั หรือผูร้อ้งเรียน เลขานุการ
คณะกรรมการฯ น าเสนอต่อที่ประชมุคณะกรรมการฯ เพื่อรบัทราบ 
 5.7.3.2 หากเกิดจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนด หรือแนวปฏิบัติการวิจัยที่ดีของผูวิ้จัย 
เลขานกุารคณะกรรมการฯ น าเสนอต่อที่ประชมุคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาการตอบสนองต่อผูวิ้จยั 
 5.7.3.3 ในบางกรณี ประธานคณะกรรมการฯ อาจน าเสนอเรื่องรอ้งเรียน ในที่ประชุมผู้บริหาร
กรุงเทพมหานคร เพื่อแจง้ใหท้ราบและหาขอ้สรุปในการด าเนินการตอบสนองและติดตามผลต่อไป 
 5.7.4 การแจง้ผู้วิจัย 

 หวัหนา้ส านกังานฯ ส่งจดหมายแจง้เรื่องรอ้งเรียน การตรวจสอบ และรายละเอียดการด าเนินการ 
ใหแ้ก่ผูวิ้จยัที่ถกูรอ้งเรียน และหน่วยงานฯ โดยปกปิดขอ้มลูที่อาจเชื่อมโยงถึงตวัผูร้อ้งเรียนได ้
 5.7.5 การจัดเก็บเอกสาร 

 เจ้าหน้าที่ส  านักงานฯ จัดเก็บเอกสารหรือแบบรายงานเรื่องรอ้งเรียน และเอกสารแจ้งผลการ
ตรวจสอบและตอบสนองของหน่วยงาน เขา้แฟ้มโครงรา่งการวิจยั  ส  าเนา 1 ชดุ ในแฟ้มเอกสาร “เรื่องรอ้งเรียน”  
 5.7.6 การตดิตามผล 

 5.7.6.1 หวัหนา้ส านกังานฯ หรือเจา้หนา้ที่ส  านกังานฯ ติดตามผลการแกไ้ขเรื่องรอ้งเรียน 
  5.7.6.2 บนัทกึพรอ้มน าเสนอผลการติดตามตอ่เลขานกุารคณะกรรมการฯ 
 

6.  ค านิยาม                                                                                                                      , 
 

ค าศัพท ์ ความหมาย 

ส่วนแก้ไขเพ่ิมเติมโครงร่าง
การวิจัย 

การเปล่ียนแปลงและการอธิบายรายละเอียดเพิม่เตมิอย่างเป็นทางการของโครงรา่งการ
วิจยัโดยกระท าเป็นลายลกัษณอ์กัษร 

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ 
(Adverse Event: AE) 

เหตุการณไ์ม่พึงประสงคใ์ด  ๆทางการแพทย ์ที่เกิดขึน้กบัผูป่้วยหรือผูเ้ขา้รว่มการวิจยั ซึ่งรวมถึง 
อาการแสดงที่ผิดปกติ (เช่น ผลการตรวจร่างกาย หรือผลตรวจทางห้องปฏิบัติการผิดปกติ) 
อาการ เหตุการณท์างคลินิก หรือภาวะเจ็บป่วย ที่เกิดขึน้ ขณะที่ผูเ้ขา้ร่วมการวิจยั อยู่ระหว่าง
เขา้ร่วมการวิจยั โดยไม่จ าเป็นว่าเหตุการณน์ั้นสมัพนัธ ์(causal relationship) กับการที่เขา้ร่วม
การวิจยัหรือไม่   
เหตุการณไ์ม่พึงประสงคเ์ป็นส่ิงชีใ้หเ้ห็นอนัตรายทางคลินิก ร่างกาย และจิตใจ เหตุการณไ์ม่พึง
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ประสงคส่์วนใหญ่พบในการวิจยัทางชีวเวชศาสตร ์แมว้่าบางโอกาสก็พบไดใ้นบรบิทของการวิจยั
ทางสงัคมศาสตรแ์ละพฤติกรรมศาสตร ์

อาการไม่พึงประสงคจ์ากยา 
Adverse Drug Reaction: 
ADR)  

1. กรณีการศึกษาวิจัยยาใหม่หรือศึกษาข้อบ่งชี้ใหม่ในการใช้ยา (โดยเฉพาะเมื่อยังไม่
สามารถก าหนดขนาดที่ใชใ้นการรกัษาในขัน้ตอนก่อนรบัขึน้ทะเบียน) หมายถงึ อาการทัง้ปวงที่
อนัตรายและไม่พงึประสงคอ์นัอาจเกิดจากยาขนาดใด  ๆที่ศกึษาวิจยั  
ค าว่า “เกิดจากยา” หมายความว่า อย่างนอ้ยมีความเป็นไปไดอ้ย่างสมเหตุสมผลที่อธิบายว่า 
อาการไม่พึงประสงคน์ั้นเป็นผลจากยาที่ศึกษา นั่นคือ ไม่สามารถสรุปได้ว่า อาการนั้นไม่
เก่ียวกบัยา  
2. กรณียาทีจ่ าหน่ายในท้องตลาดแล้ว หมายถึง อาการใด  ๆก็ตามที่เป็นอนัตรายและไม่พึง
ประสงคอ์ันเกิดขึน้จากการใชย้าในขนาดปกติ ทัง้เพื่อการป้องกัน การวินิจฉัย หรือการรกัษา
โรค หรือเพื่อปรบัเปล่ียนการท างานทางสรีระของรา่งกาย 

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิด
ร้ายแรง  
( Serious Adverse Event: 
SAE)  
หรืออาการไม่พงึประสงค์จาก
ยาช นิ ด ร้ ายแ รง  (Serious 
Adverse Drug Reaction) 

เหตกุารณไ์ม่พึงประสงคใ์ดๆ ทางการแพทย ์ท่ีเกิดขึน้ (SAE) รวมถึงเกิดขึน้ เมื่อไดร้บัยา
ขนาดใดๆ ก็ตาม แลว้ท าให ้
(1) เสียชีวิต 
(2) เป็นอนัตรายคกุคามต่อชีวิต 
(3) ตอ้งเขา้พกัรกัษาตวัในโรงพยาบาล หรือ ตอ้งอยู่โรงพยาบาลนานขึน้ 
(4) เกิดความพิการ / ทพุพลภาพท่ีส าคญัอย่างถาวร หรือ 
(5) ทารกพิการแต่ก าเนิด 

เหตุการณ์ที่สงสัยว่าจะเป็น
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่
ร้ายแรงและไม่คาดคิด 
(Suspected Unexpected 
Serious Adverse Reactions, 
SUSARs) 

เหตุการณ์ไม่พึงประสงคช์นิดร้ายแรงใดๆ (SAE) ที่เข้าเกณฑ ์(1) – (5) ขอ้ใดขอ้
หนึ่ง หรือ ต้องให้การรักษาเพื่อป้องกันการสูญเสียถาวร โดยที่เหตุการณน์ั้นไม่
เคยทราบหรือคาดคิดมาก่อน (unexpected event) และสงสัย(suspected) ว่าจะ
สัมพั น ธ์กั บยาที่ วิ จั ย  ตั้ งแต่ ระดับ : ไม่ ท ราบห รือยังส รุป ไม่ ได้  (unknown / 
unconcluded / conditional / unclassified) ไม่ น่ า จ ะสั ม พั น ธ์  (unlikely related) 
เป็นไปไดท้ี่จะสมัพันธ์ (possibly related) น่าจะสัมพันธ ์(probably related) สัมพันธ์
แน่นอน (definitely related) โดยอ้างอิงเกณฑ์การประเมินขององคก์ารอนามัยโลก 
(WHO-UMC causality assessment) 
ค าว่า “เหตุการณ์ไม่พึงประสงคท์ี่ไม่คาดคิด” หมายถึง ลักษณะหรือความรุนแรงไม่
เป็นไปตามข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ เก่ียวข้อง เช่น ข้อมูลในเอกสารคู่มือผู้วิจัยส าหรับ
ผลิตภัณฑท์ี่ใชใ้นการวิจยัซึ่งยังไม่อนุญาตใหข้ึน้ทะเบียน หรือเอกสารก ากับยา หรือ
บทสรุปขอ้มลูผลิตภณัฑท์ี่ไดข้ึน้ทะเบียนแลว้ อนัเป็นผลจากวิธีการวิจยัและประชากรที่
ท  าการศกึษา ไดแ้ก ่
(ก) กระบวนการ หรือหตัถการและปฏิสมัพนัธท์ี่ใชใ้นการวิจยั 
(ข) การเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนตวัที่บ่งชีต้วับคุคลไดใ้นโครงการวิจยั 
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(ค) โรค ความผิดปกติ หรอืภาวะเจ็บป่วยของผูเ้ขา้รว่มการวิจยัที่เป็นอยู่ 
คณะกรรมการก ากบัดูแล
ข้อมูลอสิระ   
(Independent Data-Monitoring 
Committee: IDMC หรอื Data 
and Safety Monitoring Board: 
DSMB หรือ Data Monitoring 
Committee: DMC) 

คณะกรรมการก ากับดูแลข้อมูลอิสระที่ผู้ให้ทุนวิจัยอาจแต่งตั้งขึ ้นเพื่ อประเมิน
ความกา้วหนา้เป็นระยะๆ ของการทดลองทางคลินิก ขอ้มลูความปลอดภยั และตวัชีว้ดั
ประสิทธิผลที่ส  าคญัของการวิจยั และใหค้  าแนะน าแก่ผูใ้หทุ้นวิจยัว่า สมควรด าเนินการ
วิจยัต่อไป หรือควรปรบัเปล่ียน หรือหยดุการวิจยั 

ในสถาบันและนอกสถาบัน 
(Local and Non-Local) 

ในบรบิทของโครงการวิจยัพหสุถาบนั 
1. เหตุการณ์ไม่พึงประสงค ์“ในสถาบัน” เป็นเหตุการณ์ที่ประสบโดยผูเ้ขา้ร่วมการ

วิจยัที่ผูว้ิจยัรบัเขา้ภายใตก้รอบการพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ของตน 

2. เหตุการณไ์ม่พึงประสงค ์“นอกสถาบัน” เป็นเหตุการณท์ี่ประสบโดยผูเ้ขา้รว่มการ
วิจยัที่ผูว้ิจยัรบัเขา้ ณ สถาบนัอื่นซึ่งรว่มวิจยัในโครงการเดียวกนั  

เหตุผลและความสัมพันธ์
ระห ว่างเหตุการณ์ ไม่ พึ ง
ประสงค์ชนิดร้ายแรง กับยา
วิจัย หรือกระบวนการที่ใช้
ในการวจัิย 

การประเมินระดบัความสมัพันธร์ะหว่างระหว่างเหตุการณไ์ม่พึงประสงคช์นิดรา้ยแรง 
กบัยาวิจยั หรือกระบวนการที่ใชใ้นการวิจยั โดยอา้งอิงจากเกณฑก์ารประขององคก์าร
อนามัยโลกร่วมกับ The Upsala Monitoring Centre (UMC)  ซึ่งแบ่งออกเป็นระดับ
ความสมัพนัธต์่างๆ ดงันี ้
1. สมัพันธแ์น่นอน (definitely related / certain) หมายถึง  

1.1. เหตกุารณไ์ม่พึงประสงค ์(adverse event; AE) เกิดขึน้ในเวลาที่สมัพนัธก์ับการ
ไดร้บัยาที่สงสยั (time relationship) 

1.2. ไม่สามารถอธิบายไดว้่า AE เกดิจากสาเหตจุากโรคหรือยาอืน่ๆ  
1.3. AE มีผลตอบสนองที่ดีขึน้หรือหายไป หลงัจากหยดุยาที่สงสยัแลว้  
1.4. AE เป็นอาการทางที่อธิบายไดท้างเภสชัวิทยาแน่นอนและสมัพนัธก์บัระยะเวลา

ทีไดร้บัยา หรือเป็น AE ที่เคยมีรายงานมาก่อนหนา้นี ้
1.5. หากมีความจ าเป็นตอ้งไดร้บัยาซ า้ AE นีเ้กิดขึน้อีกครัง้ (rechallenge)  

2. น่าจะสัมพันธ ์(probable related / likely) หมายถงึ 
2.1. AE เกดิขึน้ในเวลาที่สมัพนัธก์บัการไดร้บัยาที่สงสยั  
2.2. สามารถอธิบายได้ว่า AE ไม่น่าจะ (unlikely) มีสาเหตุจากโรคหรือยาอื่นๆ 

นอกจากยาที่สงสยั 
2.3. AE มีผลตอบสนองที่ดีขึน้หรือหายไป หลงัจากหยดุยาที่สงสยั 

3. เป็นไปได้ทีจ่ะสมัพนัธ ์(possibly related) หมายถงึ 
3.1. AE เกดิขึน้ในเวลาที่สมัพนัธก์บัการไดร้บัยาที่สงสยั  
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3.2. สามารถอธิบายได้ว่า AE อาจจะมีสาเหตุจากโรคหรือยาอื่นๆ นอกจากยาที่
สงสยั 

3.3. AE มีผลตอบสนองที่ไม่ชัดเจนว่าดีขึน้หรือหายไป หลังจากหยุดยาที่สงสัย 
หรือไม่มีขอ้มลู  

4. ไม่น่าจะสัมพันธ ์(unlikely related) หมายถงึ 
4.1. AE เกิดขึน้ในเวลาที่ไม่เหมาะสมกับการได้รบัยาที่สงสัย (time relationship 

improbable) แต่อาจมีความเป็นไปได ้(not impossible)  
4.2. สามารถอธิบายไดว้่า AE มีสาเหตจุากโรคหรือยาอืน่ๆ นอกจากยาที่สงสยั 

5. ไม่ทราบ หรือสรุปไม่ได้ (unknown / unconcluded / conditional / unclassified) 
หมายถึง 
5.1. มี AE เกิดขึน้ 
5.2. ตอ้งการขอ้มลูเพิม่เติมในการประเมิน หรือขอ้มลูเพิม่เติมอยู่ในขัน้การตรวจสอบ 

นิยามศัพทเ์พิ่มเติมนอกเหนือจาก WHO-UMC causality assessment 
6. ไม่สัมพันธ ์(unrelated) หมายถงึ 

6.1. มี AE เกิดขึน้  
6.2. สามารถยนืยนัไดว้า่ AE เกิดจากสาเหตอุืน่ๆ นอกจากยาที่สงสยั เช่น ภาวะโรค 

ยาที่ใชร้ว่มดว้ย  หรืออบุตัิเหต ุเป็นตน้ 
การเบี่ยงเบนจากโครงร่าง
การวิจัย  
(pr o to c o l de v ia t io n  / 
violation) 

การด าเนินการวิจยัที่ผิดพลาดจากขัน้ตอนที่ระบไุวใ้นโครงรา่งการวิจยั และก่อใหเ้กิดความ
เสียหายต่อผูเ้ขา้รว่มการวิจยัหรือขอ้มลูผลการวิจยั อาจเป็นการเบี่ยงเบนมากหรือ
เบีย่งเบนนอ้ย (ค าว่า deviation และ violation อาจใชแ้ทนกนัได ้หรือใชต้่างกนัขึน้กบั
วิธีด  าเนนิการมาตรฐาน หรือระเบียบขอ้บงัคบัของหนว่ยงาน) 

การเบี่ยงเบนน้อย 
(minor deviation / violation) 

การด าเนนิการวิจยัที่ผิดพลาดแต่ก่อใหเ้กิดความเสียหายอย่างไม่ส าคญัต่อสิทธิ ความ
ปลอดภยั และความเป็นอยู่ที่ดีของผูเ้ขา้รว่มการวิจยั หรือความน่าเชื่อถือของผลการวิจยั 

การเบีย่งเบนมาก 
(major deviation / violation) 

การด าเนินการวิจยัที่ผิดพลาดจนอาจกอ่ใหเ้กิดความเสียหายอย่างส าคญัต่อสิทธิ ความ
ปลอดภยั และความเป็นอยู่ที่ดีของเขา้รว่มการวิจยั หรือความน่าเชื่อถือของผลการวิจยั 

ก า ร ไ ม่ ป ฏิ บั ติ ต า ม
ข้อก าหนด  
(non-compliance) 

การไม่ปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการฯ หรือไม่ปฏิบตัิตามมาตรฐานจรยิธรรม
การวจิยั หรือไม่ปฏิบตัิตามแนวทางการปฏิบตัิการวิจยัทางคลินิกที่ดีของ International 
Conference on Harmonization Good Clinical Practice (ICH GCP) 

รายงานสรุปผลการวิจัย 
(final report)  

รายงานสิน้สุดการวิจัย (close study report) หลงัปิดกิจกรรมการวิจยัทกุกระบวนการ
ตามโครงรา่งการวิจยั ณ สถาบนัที่มีการด าเนินการวิจยัเมื่อด าเนนิการครบถว้นตาม
แผนงานในโครงรา่งการวิจยั มีความหมายตรงกบั final report ใน ICH GCP 
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน กรุงเทพมหานคร BMAHREC 05/03.0 

บทที ่5 การพิจารณาต่อเน่ืองของ                                      
โครงร่างการวิจัยทีผ่่านการรับรองจริยธรรมการวจิัย                หน้า 29 จาก 31 หน้า 

เร่ิมใช้ 20 ก.ค. 2565 

7.  ภาคผนวก                                                                                                                   d 
AO 13.1 แบบทบทวนรายงานสว่นแกไ้ขเพิม่เติมโครงรา่งการวิจยั 
AO 13.2 แบบทบทวนรายงานความกา้วหนา้ของการวิจยั 
AO 13.3 แบบทบทวนรายงานเหตกุารณไ์ม่พงึประสงคช์นิดรา้ยแรง และ SUSARs 
AO 13.4 แบบทบทวนรายงานการเบี่ยงเบน/การไม่ปฏิบตัิตามขอ้ก าหนด 
AO 13.5 แบบทบทวนรายงานการยตุิโครงการวิจยัก่อนก าหนดหรือพกัการวิจยั 
AO 13.6 แบบทบทวนรายงานสรุปผลการวิจยั  
AO 14 แบบบนัทกึเรื่องรอ้งเรียน 
AP 10 แบบรายงานสว่นแกไ้ขเพิ่มเติมโครงรา่งการวิจยั 
AP 11 แบบรายงานความกา้วหนา้ของการวิจยั 
AP 12.1 แบบรายงานเหตกุารณไ์ม่พงึประสงคช์นิดรา้ยแรง_ในสถาบนั 
AP 12.2 แบบรายงานเหตกุารณไ์ม่พงึประสงคช์นิดรา้ยแรง SUSARs_ในสถาบนั (แบบรายงาน CIOMS) 
AP 13 แบบรายงานเหตกุารณไ์ม่พงึประสงคช์นิดรา้ยแรง_นอกสถาบนั 
AP 14 แบบรายงานการเบี่ยงเบน/การไม่ปฏิบตัิตามขอ้ก าหนด 
AP 15 แบบรายงานการยตุิโครงการวิจยัก่อนก าหนดหรือพกัการวิจยั 
AP 16 แบบรายงานสรุปผลการวิจยั 
AL 01  แบบตอบรบัเอกสารโครงการวิจยั 
AL 06 หนงัสือสง่รายงานโครงการวิจยัเพื่อการทบทวน 
AL 07.1 หนงัสือแจง้ผลการพิจารณารายงานสว่นแกไ้ขเพิม่เติมโครงรา่งการวิจยั 
AL 07.2 หนงัสือแจง้ผลการรบัรอง และหนงัสือรบัรองสว่นแกไ้ขเพิ่มเติมโครงรา่งการวิจยั (ไทย) 
AL 07.3 หนงัสือรบัรองสว่นแกไ้ขเพิ่มเติมโครงรา่งการวิจยั (องักฤษ) 
AL 08 หนงัสือแจง้เตือนการสง่รายงานความกา้วหนา้ของการวิจยั และ/หรอืการขอต่ออายกุารรบัรอง 
   โครงรา่งการวิจยั หรือสรุปผลการวิจยั 
AL 09  หนงัสือแจง้ผลการพิจารณารายงานความกา้วหนา้ของการวิจยั และ/หรอืการขอตอ่อายกุาร 
   รบัรองโครงรา่งการวิจยั 
AL 10 หนงัสือแจง้ผลการพิจารณารายงานเหตกุารณไ์ม่พงึประสงค ์
AL 11 หนงัสือแจง้ผลการพิจารณารายงานการเบี่ยงเบน/การไม่ปฏิบตัิตามขอ้ก าหนด 
AL 12 หนงัสือแจง้ผลการพิจารณารายงานการยติุโครงการวิจยัก่อนก าหนดหรือพกัการวิจยั 
AL 13 หนงัสือแจง้ผลการพิจารณารายงานสรุปผลการวิจยั 
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บทที ่5 การพิจารณาต่อเน่ืองของ                                      
โครงร่างการวิจัยทีผ่่านการรับรองจริยธรรมการวิจัย                หน้า 30 จาก 31 หน้า 

เร่ิมใช้ 20 ก.ค. 2565 

8.  เอกสารอ้างอิง                                                                                                                          
8.1 ธาดา สืบหลินวงศ.์ แนวทางจริยธรรมการท าวิจยัในคนในประเทศไทย พ.ศ.2550. กรุงเทพ: โรงพิมพ์

แห่งจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั, 2551. 

8.2 ชมรมจริยธรรมการวิจยัในคนในประเทศไทย (FERCIT). แนวทางปฏิบตัิการรายงานเหตกุารณไ์ม่
พึ งป ระส งค์จ ากการป ระชุ ม สัมมน า  “Achieving guidance in clinical trial safety information among 
stakeholder”. กรุงเทพ: โรงพิมพแ์ห่งจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั, 2554. 

8.3 หลัก เกณฑ์และ วิ ธีการรายงานอาการไม่ พึ งป ระสงค์จากยาที่ น  ามาวิจัยทางคลินิ ก . 
เอกสารแนบทา้ยประกาศกองยา ส านักงานคณะกรรมอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง รายละเอียด
ขอ้ก าหนดเก่ียวกับการน าหรือสั่งยาเขา้มาในราชอาณาจักรเพื่อการวิจัยทางคลินิก หนา้ 76. วันที่ 5 กุมภาพันธ ์
2564. 

8.4 Office of Human Research Protection, Department of Health and Human Service. 
Guidance on IRB Continuing Review of Research. November 10, 2010. 

8.5 World Health Organization. Standards and Operational Guideline for Ethics Review of 
Health-Related Research with Human Participants, 2011.  

8.6 World Medical Association Declaration of Helsinki. Ethical principles for medical 
research involving human subjects.  JAMA. 2013;310(20):2191-4.  

8.7 ICH Harmonized Guideline. Integrated Addendum to ICH E6(R1): Guideline for Good 
Clinical Practice E6(R2). 2016. 

8.8 Council for International Organizations of Medical Sciences (CIOMS) in collaboration 
with the World Health Organization (WHO). International Ethical Guidelines for Health-related Research 
Involving Humans. 2016. 
 

9.  ประวัติวิธีด าเนินการมาตรฐาน                                                                           
 

 ฉบับที ่1 
BMA 01.0 

ฉบับที ่2 
BMA 02.0 

ฉบับที ่3 
BMAHREC 02.1 

ฉบับที ่4 
BMAHREC 03.0 

เตรียมโดย คณะกรรมการรา่ง
วิธีด าเนินการมาตรฐาน
งานวิจยักรุงเทพมหานคร 

คณะกรรมการปรบัปรุง
วิธีด าเนินการมาตรฐาน
งานวิจยักรุงเทพมหานคร 

คณะกรรมการปรบัปรุง
วิธีด าเนินการมาตรฐาน
งานวิจยักรุงเทพมหานคร 

คณะกรรมการปรบัปรุง
วิธีด าเนินการมาตรฐาน
งานวิจยักรุงเทพมหานคร 

เหตผุลของ
การปรบัปรุง 

-  ปรบัตามที่ปฏบิตัิไดจ้ริงและ
ตามมาตรฐานที่ปรบัเปลี่ยนไป 

- ตามขอ้เสนอแนะของ 
SIDCER-FERCAP 
- เพิม่ประสิทธิภาพการ
ปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ
ฯ และเจา้หนา้ทีส่  านกังาน 
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน กรุงเทพมหานคร BMAHREC 05/03.0 

บทที ่5 การพิจารณาต่อเน่ืองของ                                      
โครงร่างการวิจัยทีผ่่านการรับรองจริยธรรมการวจิัย                หน้า 31 จาก 31 หน้า 

เร่ิมใช้ 20 ก.ค. 2565 

รายละเอียด
ของการ
แก้ไข 

- - - ระบรุะยะเวลาของการแจง้
เตือนผูว้ิจยัใหส้่งรายงาน
ความกา้วหนา้ และระยะเวลา
ขอต่ออายกุารรบัรองโครงรา่ง
การวิจยั 
- ก าหนดขัน้ตอนในการ
ตรวจสอบขอ้มลูและแนว
ทางการตอบสนองการ
รายงานเรือ่งรอ้งเกี่ยวขอ้งกบั
โครงการวิจยั 

- ปรบัก าหนดวนัส่งรายงาน
ความกา้วหนา้ของการวิจยั 
- การขอต่ออายกุารรบัรอง 
เพ่ิมมติ ‘ปรบัปรุงแกไ้ขและ
น าเขา้พิจารณาใหม่’ 
- มอบหมายเลขานกุารฯ / 
ผูช้่วยเลขานกุารฯ ในการ
พิจารณาแบบเรว็ส าหรบั
รายงานส่วนแกไ้ขเพ่ิมเติม
โครงรา่งการวจิยัเล็กนอ้ยตาม
มติคณะกรรมการฯ 

ทบทวนโดย คณะกรรมการจริยธรรม
การวิจยัในคน 
กรุงเทพมหานคร 

คณะกรรมการจริยธรรม
การวิจยัในคน 
กรุงเทพมหานคร 

คณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจยัในคน กรุงเทพมหานคร 

คณะกรรมการจรยิธรรมการ
วิจยัในคน กรุงเทพมหานคร 

รับรองโดย ประธานคณะกรรมการ
จรยิธรรมการวิจยัในคน 
กรุงเทพมหานคร 

ประธานคณะกรรมการ 
จริยธรรมการวิจยัในคน 
กรุงเทพมหานคร 

ประธานคณะกรรมการ 
จริยธรรมการวิจยัในคน 
กรุงเทพมหานคร 

ประธานคณะกรรมการ 
จรยิธรรมการวิจยัในคน 
กรุงเทพมหานคร 

อนุมัตโิดย ผูว้่าราชการ
กรุงเทพมหานคร 

ผูว้่าราชการ
กรุงเทพมหานคร 

ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร 

วันทีอ่นุมัติ 27 สิงหาคม 2545 13 มกราคม 2557 25 มิถนุายน 2562  
 

* ประวัติวิธีด าเนินการมาตรฐาน (ตอ่) 
ฉบับที ่4  BMAHREC 03.0 
รายละเอียด
ของการแก้ไข 

- ปรบัเกณฑใ์นการพิจารณาแบบเรว็ และการพิจารณาในทีป่ระชมุคณะกรรมการฯ ส าหรบัรายงานความกา้วหนา้ของ
การวิจยั และรายงานส่วนแกไ้ขเพิ่มเติม 
- รายงานเหตกุารณไ์ม่พึงประสงคช์นิดรา้ยแรงในการวิจยัยา กรรมการผูท้บทวน 1 ใน 2 คน เป็นเภสชักร  
- เพิม่ค านิยาม เหตผุล และความสมัพนัธร์ะหว่าง SAE กบัยาวิจยั หรือกระบวนการที่ใชใ้นวิจยั  อา้งอิงจากเกณฑก์าร
ประขององคก์ารอนามยัโลกรว่มกบั The Upsala Monitoring Centre (UMC)   
- เพิม่ค านิยาม การไม่ปฏิบตัิตามขอ้ก าหนด (non-compliance) การเบี่ยงเบนจากโครงรา่งการวิจยั (protocol 
deviation / violation) 
- ปรบัปรุงประเด็นส าคญัในการทบทวนรายงานต่างๆ ของกรรมการผูท้บทวน 
- ปรบัปรุงแบบรายงานและแบบทบทวนรายงานหลงัการรบัรอง: รายงานส่วนแกไ้ขเพ่ิมเติมความกา้วหนา้ของการวิจยั 
เหตกุารณไ์ม่พึงประสงคช์นิดรา้ยแรง การเบี่ยงเบน/การไม่ปฏิบตัิตามขอ้ก าหนด การยตุโิครงการวจิยัก่อนก าหนด สรุป
ผลการวิจยั 
- ก าหนดระยะเวลาการส่งรายงานการเบี่ยงเบนฯ ยตุิโครงการวิจยัก่อนก าหนด สรุปผลการวิจยัต่อคณะกรรมการฯ  

 


