
ขอแนะนําการขออนุมัติศึกษาวิจัยและทดลองในมนุษย  
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

 
๑. โครงการวิจัยที่ตองขออนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คือ โครงการที่ตองใชคนไข
หรือ subjects ในโรงพยาบาลรามาธิบดี และยังมิไดขออนุมัติคณะฯ มากอน แมจะไดรับการอนุมัติจาก
สถาบันอื่นมาแลวก็ตาม ในกรณีที่บุคลากรของคณะฯ ตองการทําการศึกษาวิจัยและการทดลองในมนุษย
ภายนอกคณะฯ ก็ตองยื่นเสนอโครงการวิจัยตอคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของคณะฯ กอน
เชนกัน 
๒. การยื่นเสนอโครงการวิจัยมีอยู ๒ วิธีคือ (ดูรายละเอียดในวิธีดําเนินการมาตรฐานของคณะกรรมการ 
จริยธรรมการวิจัยในคน) 

๒.๑  การยื่นเสนอโครงการฉบับเต็มรูปแบบในกรณีศึกษาแบบไปขางหนา (prospective study) หรือ 

หัวหนาโครงการ หัวหนาโครงการ คณบดี คณบดี 

ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ 
จริยธรรมการวิจัย

ในคน 

เลขานุการ
กรรมการ 

จริยธรรมการวิจัย

คณะกรรมการ 
จริยธรรมการวิจัย

ในคน 

หัวหนาภาควิชาที่เก่ียวของ

เอกสารประกอบ ๑ 
๓.  ในกรณีที่ผูวิจัยเปนบุคลากรของคณะฯ ใหทําบันทึกถึงหัวหนาภาควิชาเรื่อง “ขออนุมัติทําการศึกษา
วิจัยและการทดลองในมนุษย” ตามตัวอยางบันทึกขอความใน                                                   และสงถึง
คณบดีภายใน วันท่ี ๕ ของเดือน เพื่อใหทันพิจารณาในเดือนนั้น 

๒.๒ การยื่นเสนอโครงการฉบับยอ (แบบ check list) 

 
หัวหนา
โครงการ

 

หัวหนา
ภาควิชา คณบดี 

ประธาน
กรรมการ 

จริยธรรมการ
วิจัยในคน 

เลขานุการ
กรรมการ 

จริยธรรมการ
วิจัยในคน 

 
คณะกรรมการ 
จริยธรรมการ

 วิจัย วิจัยในคน

 
ในกรณีผูวิจัยเปนบุคคลภายนอกตองทําบันทึกถึงคณบดีคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

 



  

๔. ในกรณี ท่ีตองยื่นเสนอโครงการฉบับเต็มรูปแบบใหผูวิจัยสงโครงการจํานวน  ๑๕ ชุด  มายัง            
สํานักงานวิจัยคณะฯ อาคารวิจัยและสวัสดิการ ถาโครงการตนฉบับเปนภาษาอังกฤษควรมี protocol 
ฉบับภาษาไทยแนบมาดวย รายละเอียดที่ควรมีในโครงการมีดังนี้ 
 ๔.๑ ช่ือโครงการภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 ๔.๒ ช่ือหัวหนาโครงการและผูรวมดําเนินการวิจัยภาษาไทยและอังกฤษ รวมทั้งcurriculum vitae 
 ๔.๓ ระบุ ช่ือแพทยผูจะดูแลผู เขารวมการวิจัย  (ผูยินยอมตนใหทําวิจัย) อยางนอย  ๒ คน                
โดยใสช่ือ ที่อยู โทรศัพทที่จะติดตอไดตลอด ๒๔ ช่ัวโมง ทั้งที่บานและที่ทํางาน 
 ๔.๔ หลักการและเหตุผล 
 ๔.๕ วัตถุประสงค 
 ๔.๖ วิธีการวิจัยและแบบแผนการวิจัย ตารางการทําวิจัย 
 ๔.๗ Protocol Flow Chart 
 ๔.๘ ระบุจํานวนผูเขารวมการวิจัย (subject) ที่จะศึกษา พรอมทั้งเกณฑคัดเขาและเกณฑคัดออก 
 ๔.๙ ระยะเวลาในการศึกษา (ตองเริ่มหลังจากไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยในคนแลว) 
 ๔.๑๐ ความเสี่ยงหรือความไมสบายที่คาดวาจะเกิดขึ้นกับผูเขารวมการวิจัย 
 ๔.๑๑ ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 ๔.๑๒ ขอพิจารณาดานจริยธรรม เอกสารประกอบ  ๒ 
 ๔.๑๓ คาชดเชยแกผูเขารวมการวิจัย (ตามความจําเปนและเหมาะสม) ในกรณีที่เกิดอันตรายหรือ
ผลอันไมพึงประสงคตอผูเขารวมการวิจัยนี้ อาสาสมัครจะไดรับการดูแลรักษาโดยไมตองเสียคาใชจาย
อยางใดบาง 
 ๔.๑๔ ระบุแหลงทุนสนับสนุน ในกรณีที่ไดรับทุนสนับสนุนจากภาคเอกชนใหแจกแจงราย
ละเอียดของงบประมาณ       เอกสารประกอบ ๓ ก ข       และใสช่ือผูประสานงานของผูใหทุน พรอม
เบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอได 

๔.๑๕ เอกสารชี้แจงขอมูลและคําแนะนําแกผูเขารวมโครงการ (patient / participant information 
sheet)      
 ๔.๑๖

๔ 

     
๔.๑๗

๕.   กรณีท
จํานวน ๔ ช
เอกสารประกอบ 

 หนังสือยินยอมโดยไดรับการบอกกลาวและเต็มใจ (informed consent form)   

 ใสเลขหนาในเอกสารทุกหนา 
ข 

ี่ตองยื่นเสนอโครงการฉบับยอ (แบบ check list)               ใหสงโครงการ
ุด 

 
                              เอกสารประกอบ ๖
เอกสารประกอบ ๕ ก 



  

๖. การศึกษาวิจัยยาที่ไดข้ึนทะเบียนแลว ใหแนบเอกสารรับรองการขึ้นทะเบียนมาดวย ถายังมิไดขึ้น
ทะเบียนในประเทศไทยใหระบุวาเคยขึ้นทะเบียนที่ประเทศใดบาง 
๗. แนบขอมูลตัวยาที่ใช เชน chemical, pharmacokinetic, toxicity studies  และระบุ phase ของ clinical 
trial  ที่ทําดวย 
๘. มีรายงานฉบับสมบูรณ ซ่ึงลงตีพิมพในวารสาร เพื่อใชเปนเอกสารอางอิงสําคัญ โดยมีเนื้อหาเกี่ยว
ของกับโครงการวิจัยอยางนอย ๑ - ๒รายงาน 
๙. การพิจารณา   คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน จะนัดประชุม พุธที่ ๓ ของเดือน และแจงผล
ภายในวันที่ ๓๐ ของเดือน การพิจารณาจะใชหลักเกณฑตาม      
๑๐. เมื่อโครงการผานการพิจารณาเรียบรอยแลว โดยไมมีการแกไขอีก คณบดีจะออกใบ documentary 
proof of ethical clearance committee on human rights related to researches involving human subjects 
หรือเอกสารรับรองโครงการวิจัยที่ เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยและทดลองในมนุษยใหแกหัวหนา                  
โครงการโดยจะสงกลับไปที่หัวหนาภาควิชา                                                                  หัวหนาโครงการ      
      เอกสารประกอบ  ๘ ก ข 

เอกสารประกอบ ๗ 

๑๑. โครงการที่ ได รับทุนสนับสนุนจากภาคเอกชน  จะตองจายค าธรรมเนียมในการพิจารณา          
(submission fee) โครงการละ ๕,๐๐๐ บาท (เช็คสั่งจาย “กองทุนคาธรรมเนียมพิจารณาโครงการวิจัย 
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี” หรือ “Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital Research 
Fund”) เงินจํานวนนี้จะมิไดรับคืนไมวาโครงการที่เสนอจะไดรับอนุมัติใหดําเนินการหรือไมก็ตาม 
๑๒. รายละเอียดงบประมาณของโครงการในขอ ๑๑ จะพิจารณาโดยคณะกรรมการพิจารณาและตรวจ
สอบโครงการและงบประมาณงานวิจัยในคนที่ไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากภาคเอกชน   ซ่ึงอาจมีการ
แกไขแจงยอดเงินรอยละ ๒๐ ของงบประมาณโครงการ (overhead expense rate at 20% of total cost)         
ที่ควรจะเปนใหหัวหนาโครงการทราบตอไป 
๑๓. การชําระเงินคาธรรมเนียมการวิจัยรอยละ ๒๐ นี้ ใหจายเปนเช็คในนาม “คณะแพทยศาสตร 
โรงพยาบาลรามาธิบดี” หรือ “Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital” โดยชําระกอนเริ่มโครงการ 
๑๔. โครงการที่ไดรับการอนุมัติใหดําเนินการหากมีการเพิ่ม subjects หรือเปล่ียนแผนการวิจัยในภาย
หลัง หัวหนาโครงการจะตองรับผิดชอบในการชําระเงินสวนเพิ่มดวย 
๑๕. หัวหนาโครงการวิจัย ตองรับผิดชอบการดําเนินงานวิจัยให เปนไปตามรูปแบบที่ตกลงกับ 
ผูสนับสนุนทุนวิจัย พันธกรณีระหวางหัวหนาโครงการวิจัยกับผูใหทุนวิจัยเปนความรับผิดชอบของ         
หัวหนาโครงการวิจัยโดยตรง 
๑๖. หัวหนาโครงการวิจัย ควรรายงานความกาวหนาของงานวิจัยใหแกคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ในคนทราบทุก ๖ เดือน และเมื่อการวิจัยเสร็จสมบูรณจักตองทํารายงานสรุปแจงใหคณะกรรมการฯ ดวย 



  

๑๗. หัวหนาโครงการวิจัย ควรรายงานใหคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนทราบโดยทันทีเมื่อพบ
อาการอันไมพึงประสงคจากการทําวิจัยทั้งที่รุนแรงและไมเคยมีรายงานมากอน ตลอดจนมีขอมูลใหม 
ซ่ึงอาจมีผลกระทบอยางรายแรงตอความปลอดภัยกับผูเขารวมการวิจัยหรือการดําเนินการวิจัยซ่ึง         
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนจะออกเอกสารรับรองเมื่อไดพิจารณาทบทวนแลว 
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    เอกสารประกอบ ๙
เอกสารประกอบ ๑๕ 
นังสือแสดงความยินยอมโดยไดรับการบอกกลาวใหเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสําหรับผู
ี่ไมสามารถใหความยินยอมไดดวยตนเอง                                                                                 

เอกสารป

๑. ในกรณีการรายงานผูปวยเฉพาะราย (case report) เพื่อลงตีพิมพในวารสาร ขอแนะนําใหผูรายงาน
ออนุญาตตามแบบฟอรมหนังสือแสดงความยินยอมโดยไดรับการบอกกลาวใหเปดเผย ขอมูลเกี่ยวกับ
ารรักษาพยาบาล    หนังสือแสดงความยินยอมโดยไดรับการบอกกลาวใหเปด
ผยขอมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลกรณี ที่เจาของขอมูลเปนผูเยาว                 ระกอบ ๑๔ 

เอกส

๘.  การดําเนินการวิจัยจะตองไมเบี่ยงเบนไปจากโครงรางวิจัย หรือมีการเปลี่ยนโครงรางการวิจัยกอนที่
ารแกไขเพิ่มเติมโครงรางวิจัยนั้นจะไดรับการอนุมัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จริยธรรม
ารวิจัยในคนกอน               ยกเวนในกรณีจําเปนที่จะตองกระทําไปกอนเพื่อขจัด
ันตรายเฉพาะหนาที่เกิดขึ้นกับผูเขารวมการวิจัย หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโครงรางการวิจัยนั้น          
กี่ยวของกับการบริหารจัดการโครงการวิจัยเทานั้น 

ารประกอบ ๑๐ 

๙. ผูเขารวมการวิจัยไมสามารถเขารวมการวิจัยจนกวาโครงการวิจัยนั้นจะไดรับการอนุมัติ และความ
ห็นชอบเปนลายลักษณอักษรกอน (ตามขอ ๑๐) 

เอกสารประกอบ ๑๓ 

เอกสารประกอบ ๑๑,๑๒ 

๐. โครงการวิจัยไดรับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนแลว ถาผูวิจัยตองการ
ปลี่ยนชื่อโครงการหรือมีการแยกสวนหนึ่งของโครงการวิจัยใหญไปเสนอเปนโครงการยอยภายใตช่ือ
ัวขอเร่ืองอื่น ตองแจงใหคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคณะทราบกอน 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดตอ  
สํานักงานวิจัยคณะฯ อาคารวิจัยและสวัสดิการ 
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