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1. วัตถุประสงค 

คณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน (Central Research Ethics Committee) หรือเรียก

ยอวา “คณะกรรมการกลางฯ” “คณะกรรมการ” หรือ “CREC” เปนคณะกรรมการท่ีจัดตั้งข้ึนโดยมีวัตถุประสงค 

เพ่ือพิจารณาโครงการวิจัยท่ีเปนพหุสถาบัน หรือโครงการวิจัยอ่ืนๆ ท่ีอยูในขอบเขตความรับผิดชอบใหมี

ประสิทธิภาพและโปรงใส เพ่ือพิทักษสิทธิ ความปลอดภัย ความเปนอยูท่ีดีของอาสาสมัครท่ีเขารวมในการวิจัย  

และเพ่ือใหการพิจารณาโครงรางการวิจัยมีความรวดเร็ว ไมซํ้าซอนสิ้นเปลืองทรัพยากร ดังท่ีระบุใน “บันทึกความ

เขาใจ”  (memorandum of understanding) ของสถาบันภาคี รวมท้ังพัฒนาศักยภาพกระบวนการพิจารณาการ

วิจัยในคนใหมีมาตรฐานสากล เปนท่ียอมรับจากหนวยงานตางๆ ท้ังในและตางประเทศ  

วิธีดําเนินการมาตรฐานบทนี้แสดงการไดมา การแตงตั้ง บทบาทหนาท่ี ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

กลางฯ 

2. ขอบเขต 

คณะกรรมการมีขอบเขตในการพิจารณาโครงการวิจัยท่ีสงเขามาเพ่ือรับรองดานจริยธรรมการวิจัย และ

กํากับดูแลโครงการวิจัยท่ีไดรับการรับรอง ตลอดระยะเวลาดําเนินการวิจัย โดยครอบคลุมโครงการวิจัยท่ีมี

คุณสมบัติขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้ 

2.1 เปนการทดลองทางคลินิกพหุสถาบันของผูผลิตเภสัชภัณฑ (pharmaceutical-sponsored multi-

center clinical trial) 

2.2 เปนโครงการศึกษาวิจัยพหุสถาบัน (multicenter study) ของนักวิจัยท่ีวางแผน/ยื่นขอ/ไดรับทุน

สนับสนนุจากภาครัฐ เชน สํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม

สุขภาพ (สสส.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สมาคมวิชาชีพ ราชวิทยาลัย มูลนิธิ เปนตน 

2.3 เปนโครงการศึกษาวิจัยศูนยเดียว แตเก็บขอมูลหลายแหง (single center, multi-sites study) ของ

นักวิจัยในสถาบันภาคีโดยมีผูวิจัยรวมจากแตละ site 

2.4 โครงการวิจัยท่ีคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ มอบหมายใหพิจารณา 

 

 

 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.thaihealth.or.th%2F&ei=kphXU8KkAcWl8AWpioH4Bg&usg=AFQjCNGBoY93Yvf8M5LcXdoyTTGCDaH02g&bvm=bv.65177938,d.dGc
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3.  ความรับผิดชอบ 

3.1  คณะกรรมการมีหนาท่ีดําเนินงานตามขอบเขตท่ีกําหนด โดยประสานงานกับผูวิจัยหลัก ผูสนับสนุน

ทุนวิจัย และคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบันภาคี เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตาม

วิธีดําเนินการมาตรฐาน (Standard Operating Procedure, SOP) และการปฏิบัติการวิจัยทาง

คลินิกท่ีดี (Guideline for Good Clinical Practice: GCP) 

3.2 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบันภาคี มีหนาท่ี (ก) จัดทําวิธีดําเนินการมาตรฐานของ

ตนเองใหสอดคลองกับวิธีดําเนินการมาตรฐานของคณะกรรมการกลางฯ (ข) ประสานงานกับ CREC 

ในกรณีท่ีเปน site หนึ่งในโครงรางการวิจัย และในเรื่องท่ีเก่ียวของ (ค) ใหความรวมมือเสนอชื่อ

อนุกรรมการสรรหาฯ และชื่อผูสมควรเปนกรรมการกลางฯ เม่ือไดรับการรองขอ 

3.3 คณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ คัดเลือกและแตงตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการ

กลางฯ ตามแนวปฏิบัติของมูลนิธิฯ 

3.3 มูลนิธิสงเสริมการศึกษาวิจัยในคนในประเทศไทย (มสจท.) มีหนาท่ีสนับสนุนการทํางานของ

คณะกรรมการกลางฯ ใหเปนไปตามโครงการท่ีเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) 

เพ่ือใหการดําเนินการพิจารณาโครงรางการวิจัยและงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของของคณะกรรมการกลางฯ 

เปนไปอยางอิสระ 

 

4.  แผนภูมิข้ันตอนการปฏิบัต ิ

ลําดับ การดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1 
แตงตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาคณะกรรมการกลางฯ 

↓ 
คณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ 

2 
สรรหาคณะกรรมการกลางฯ 

↓ 
คณะอนุกรรมการสรรหาฯ 

3 
คัดเลือกและแตงตั้งคณะกรรมการกลางฯ  

↓ 
คณะอนุกรรมการสรรหาฯ  

4 
บทบาทหนาท่ีคณะกรรมการกลางฯ 

↓ 

คณะกรรมการกลางฯ  

 

5 กรรมการเสริม สถาบันภาคี 
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ลําดับ การดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

↓ 

6 
ลาออก พนจากตําแหนง และแตงตั้งทดแทน 

↓ 
คณะกรรมการกลางฯ  

7 
หลังการแตงตั้ง 

↓ 
คณะกรรมการกลางฯ 

8 
สํานักงานคณะกรรมการกลางฯ 

↓ 
คณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ 

9 หัวหนาสํานักงานและเจาหนาท่ี 
วช./ คณะกรรมการบริหาร

มูลนิธิฯ 

 

Organization chart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HRPT CREC Office

CREC Paediatric Panel

CREC Medicine Panel

CREC Surgery and 
other specialties 

Panel

CREC Medical Device 
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Social and behavioral 

Research Panel

คณะกรรมการบรหิารมลูนิธิฯ CREC secretariat 
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5. ข้ันตอนการปฏิบัติ 

5.1 การแตงตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาคณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน 

5.1.1  มูลนิธิฯ ทําหนังสือถึงสถาบันภาคี ขอใหเสนอชื่อ (ก) ผูแทนจํานวนหนึ่งเปนคณะอนุกรรมการ

สรรหาฯ และ (ข) ชือ่กรรมการจริยธรรมของสถาบันจํานวนหนึ่งท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือดํารง

ตําแหนงเปนกรรมการกลางฯ 

5.1.2   คณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ คัดเลือกผูไดรับการเสนอชื่อใหเปนคณะอนุกรรมการสรรหาฯ จาก

สถาบันภาคี จํานวน 15 คน ในจํานวนนี้ตองมาจากคณะกรรมการจริยธรรมของสถาบันภาคีท่ี

ไดรับการรับรอง (recognition) จาก SIDCER FERCAP ไมนอยกวาก่ึงหนึ่ง 

5.1.4   ประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ลงนามแตงตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาฯ  

5.2 การคัดเลือกและแตงตั้งคณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน (CREC) 

5.2.1 คณะอนุกรรมการสรรหาฯ กําหนดโครงสรางและหนาท่ีของคณะกรรมการฯ ในแตละคราว 

ดังนี้ 

5.2.1.1 คณะกรรมการกลางฯ มีอยางนอย 2 ชุด คือ (ก) ชุดชีวการแพทย (biomedical 

research panel) และ (ข) ชุดสังคมศาสตร/พฤติกรรมศาสตร (Social/ 

behavioral research panel) แ ต ล ะ ชุ ด จ ะ ป ร ะ ก อ บ ด ว ย  ป ร ะ ธ า น

คณะกรรมการกลางฯ (“ประธาน”) รองประธานคณะกรรมการกลางฯ (“รอง

ประธาน”) เลขานุการคณะกรรมการกลางฯ (“เลขานุการ”) ผูชวยเลขานุการ

คณะกรรมการกลางฯ  (“ผู ช วย เลขานุการ”) และกรรมการกลางฯ 

(“กรรมการ”) 

5.2.1.2 คณะกรรมการชุดชีวการแพทย ประกอบดวยกรรมการกลางฯ ท้ังในสาย

วิทยาศาสตร และนอกสายวิทยาศาสตร รวมอยางนอย 7 คน ในจํานวนนี้ตอง

มี 

- อยางนอย 3 คนเปนแพทย  

- อยางนอย 1 คนเปนเภสัชกรหรือผูมีความรูทางเภสัชวิทยา 

- อย า งน อย  1 คน ท่ีอยู นอกสายวิ ทยาศาสตร  (non-scientific 

member) 
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- อยางนอย 1 คน ไมสังกัดสถาบันภาคี (non-affiliated member) 

5.2.1.3 คณะกรรมการชุดชีวการแพทย อาจแบงยอยเปน (1) ชุดประจําสาขากุมารเวช

ศาสตร (pediatrics) (2) ชุดประจําสาขาอายุรศาสตร (internal medicine) 

และ (3) ชุดชีวการแพทยอ่ืน ๆ (others) (4) ชุดเครื่องมือแพทย (medical 

device) 

- กรรมการท่ีเปนแพทยในชุดกุมารเวชศาสตรตองเปนกุมารแพทยอยาง

นอย 2 คน 

- กรรมการท่ีเปนแพทยในชุดอายุรศาสตรตองเปนอายุรแพทยอยาง

นอย 2 คน 

- กรรมการในชุดเครื่องมือแพทยตองมีผูมีคุณวุฒิและประสบการณดาน

วิศวกรรมท่ีเก่ียวกับเครื่องมือแพทยอยางนอย 1 คน ผูประกอบ

วิชาชีพดานสุขภาพท่ีเก่ียวของกับเครื่องมือแพทยท่ีพิจารณาบอย เชน 

ทันตแพทย นักเทคนิคการแพทย นักกายภาพบําบัด นักรังสีเทคนิค 

อยางนอย 1 คน 

5.2.1.4 คณะกรรมการชุดสังคมศาสตร/พฤติกรรมศาสตร ประกอบดวยกรรมการฯ ท้ัง

ในสายวิทยาศาสตร และนอกสายวิทยาศาสตร รวมอยางนอย 7 คน ในจํานวน

นี้ 

- อยางนอย 1 คนเปนผูเชี่ยวชาญสาขาสังคมศาสตร/พฤติกรรมศาสตร/

มนุษยศาสตร  

- อยางนอย 1 คนเปนแพทย หรืออยูในสายวิชาชีพทางดานวิทยาศาสตร

สุขภาพ 

- อยางนอย 1 คน อยูนอกสายวิชาชีพ/วิชาการสาขาสังคมศาสตร/

มนุษยศาสตร (non –scientific member) 

- อยางนอย 1 คนเปนผูมีคุณวุฒิดานกฎหมาย 

- อยางนอย 1 คน ไมสังกัดสถาบันภาคี (non-affiliated member) 

5.2.1.5 กรรมการแตละคนอาจมีคุณสมบัติมากกวา 1 ขอ 
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5.2.1.6 คณะกรรมการควรมาจากคณะกรรมการจริยธรรมของสถาบันภาคีท่ีไดรับการ

รั บ ร อ งม าต ร ฐ านจาก  SIDCER-FERCAP แล ว  ยก เ ว น  non-scientific 

member, non-affiliated member และ ผูมีคุณวุฒิและประสบการณดาน

วิศวกรรมท่ีเก่ียวกับเครื่องมือแพทย 

5.2.1.7 คณะกรรมการกลางตองมีพ้ืนฐานความรูท่ีหลากหลายและทันสมัย อยางนอย

ในเรื่องตอไปนี้ 

- วิธีการดําเนินการมาตรฐานของ CREC  

- การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกท่ีดี หรือ ICH Good Clinical Practice 

(ICH GCP) 

- แนวทางปฏิบัติทางจริยธรรมการวิจัยในคนสากล (International 

Ethical Guidelines) 

- ประเด็นจริยธรรมการวิจัยในเรือ่งท่ีอยูในความสนใจของสังคม  

- ระเบียบ ขอบังคับ กฎหมาย ท่ีเก่ียวของกับการวิจัยในมนุษย 

- กระบวนการตรวจเยี่ยมเพ่ือประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน 

5.2.1.8   คณะกรรมการตองประกอบดวยท้ังเพศชายและเพศหญิง 

5.2.1.9   คณะกรรมการควรประกอบดวยกลุมอายท่ีุหลากหลาย 

5.2.2 คณะอนุกรรมการสรรหาฯ จัดการประชุมเพ่ือคัดเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงกรรมการ

กลาง การประชุมตองมีอนุกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนอนุกรรมการ

ท้ังหมดจึงถือเปนองคประชุม และใหอนุกรรมการท่ีมาประชุมเลือกประธานฯ และ

เลขานุการฯ ของท่ีประชุม สําหรับอนุกรรมการผูท่ีติดภารกิจไมสามารถเขาประชุมไดให

ขอคิดเห็นไวเปนลายลักษณอักษร แตไมมีสิทธิ์ลงมติ 

5.2.3 ในกรณีท่ีรายชื่อท่ีสถาบันภาคีเสนอมาเปนกรรมการกลางมีมากกวาจํานวนตําแหนง ใหทํา

การลงคะแนนคัดเลือกทีละตําแหนง ใหเลขานุการจัดทําเอกสารลงคะแนนแจกใหกรรมการ

แตละทานลงคะแนน โดยมีขอมูลตอไปนี้เปนอยางนอย 

- ชื่อผูไดรับการเสนอชื่อ 

- สถาบันภาคีท่ีเสนอชื่อ 

- ชุดของกรรมการ (panel) 
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- การลงความเห็น เห็นดวย/ ไมเห็นดวย/ งดออกเสียง  

- ชื่อผูลงคะแนน 

จากนั้น ใหเลขานุการสรุปชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงกรรมการกลางฯ เรียงจาก

คะแนนสูงสุดลงไป และบรรจุตามจํานวนตําแหนงกรรมการกลางฯ ในแตละชุด 

5.2.4 กรณีท่ีไดรายชื่อท่ีเสนอมาไมครบจํานวนท่ีตองการ ใหอนุกรรมการสรรหาฯ เสนอชื่อ

เพ่ิมเติมและติดตอทาบทามในท่ีประชุม หรือกําหนดกระบวนการสรรหาเพ่ิมเติมตามมติท่ี

ประชุม 

5.2.5 เม่ือไดรายชื่อคณะกรรมการแลว ใหคณะอนุกรรมการสรรหาฯ เสนอรายชื่อและชุด

กรรมการและผูสมควรดํารงตําแหนงประธานแตละชุดตอคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ 

โดยคํานึงถึงคุณสมบัติของผูสมควรดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมการกลางฯ ดังนี้ 

5.2.5.1  เปนหรือเคยเปนประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบันท่ีผาน

การรับรองมาตรฐาน และ/หรือ 

5.2.5.2  มีประสบการณการดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมการจริยธรรมของสถาบัน

ไมนอยกวา 3 ป 

5.2.6 มูลนิธิฯ ประสานงานกับประธานคณะกรรมการเพ่ือใหเสนอชื่อกรรมการท่ีสมควรดํารง

ตําแหนงรองประธาน เลขานุการ และผูชวยเลขานุการ หรือชื่อจากผูทรงคุณวุฒิท่ีเหมาะสม 

แลวดําเนินการเสนอประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ออกหนังสือแตงตั้งตอไป 

5.3 อํานาจหนาท่ีคณะกรรมการกลางฯ 

5.3.1 คณะกรรมการอาจใหการรับรองหรือไมรับรองโครงการวิจัยท่ีขอรับการพิจารณา หรือพัก

การรับรองชั่วคราว หรือยุติการรับรองโครงรางการวิจัยท่ีไดรับการรับรองไปแลวหากพบวา

เกิดผลเสียรายแรงตอสิทธิ ความปลอดภัย และความเปนอยูท่ีดี ของผูเขารวมการวิจัย 

5.3.2 ประธานคณะกรรมการกลางมีหนาท่ีดังนี้ 

5.3.2.1 อํานวยการประชุมคณะกรรมการกลางฯ ใหเปนไปดวยความเรียบรอยและมี

ประสิทธิภาพ 

5.3.2.2 ดําเนินการประชุมใหเปนไปตามระเบียบ ขอบังคับ แนวทาง ท่ีกําหนดใน

วิธีดําเนินการมาตรฐาน  
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5.3.2.3 เสนอและสรุปผลการลงมติเม่ือสิ้นสุดการอภิปรายโครงรางการวิจัยและ

เอกสารท่ีเก่ียวของ 

5.3.2.4 ติดตามการดําเนินการของเจาหนาท่ีสํานักงานฯ เพ่ือใหม่ันใจวาการบันทึกมติท่ี

ประชุมและการสื่อสารกับผูวิจัยเปนไปอยางถูกตอง เปนลายลักษณอักษร ลง

นามโดยประธานคณะกรรมการกลางฯ หรือผูท่ีประธานคณะกรรมการกลางฯ 

มอบหมาย 

5.3.2.5 มอบหมายกรรมการใหพิจารณาทบทวนโครงรางการวิจัยตามท่ีเลขานุการฯ

เสนอชื่อ หรือเปลี่ยนแปลงตามเหมาะสม 

5.3.3 รองประธานมีหนาท่ีดังนี้ 

เปนประธานท่ีประชุมในกรณีท่ีประธานไมสามารถมาประชุมไดและทําหนาท่ีอ่ืน

ตามท่ีประธานมอบหมาย 

5.3.4 เลขานุการมีหนาท่ีดังนี้ 

5.3.4.1 บริหารจัดการการดําเนินงานของคณะกรรมการใหเปนไปดวยความเรียบรอย

ตามวิธีดําเนินการมาตรฐาน 

5.3.4.2 พิจารณารับหรือไมรับโครงรางการวิจัย โดยหารือกับประธานหากมีขอสงสัย 

5.3.4.2 เสนอชื่อกรรมการตอประธานคณะกรรมการกลางฯ เพ่ือมอบหมายหนาท่ีให

เปนผูทบทวนโครงรางการวิจัย 

5.3.4.3 เปนผูทบทวนพิจารณารายการตอไปนี้และเสนอความเห็นตอประธาน หรือท่ี

ประชุมเพ่ือตัดสิน 

– การแกไขเพ่ิมเติมโครงรางการวิจัยเล็กนอย (CREC 09) 

– การทบทวนตอเนื่องการวิจัยท่ีเขาขายพิจารณาแบบเรงดวนตาม

ประกาศคณะกรรมการกลางฯ (CREC 10) 

– รายงาน non-local SAE/SUSAR, periodic SUSAR และ IDMC letter 

– รายงานการสิ้นสุดวิจัย (CREC 12) 

– รายงานไมปฏิบัติตามขอกําหนด/เบี่ยงเบน (CREC 14) 

– เรื่องรองเรียน (CREC 15) 

– การยกเวนจากการพิจารณา (Exemption) (CREC 21) 
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5.3.4.3 จัดองคประชุมคณะกรรมการ 

5.3.4.4 ตรวจความเรียบรอยของเอกสารท่ีเจาหนาท่ีสํานักงานฯเตรียมไวประกอบการ

ประชุม 

5.3.4.5 บันทึกการประชุมหรือกํากับดูแลการบันทึกการประชุมของเจาหนาท่ีสํานักงาน 

5.3.4.6 ใหคําแนะนําและกํากับดูแลการดําเนินงานในสํานักงานใหมีประสิทธิภาพ 

5.3.5  ผูชวยเลขานุการมีหนาท่ีดังนี้ 

ชวยเหลืองานของเลขานุการตามไดรับมอบหมาย หรือปฏิบัติหนาท่ีแทน ในกรณีท่ี

เลขานุการคณะกรรมการกลางฯ ไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได  

5.3.6 กรรมการมีหนาท่ีดังนี้ 

5.3.6.1 เขารวมการประชุมคณะกรรมการ 

5.3.6.2 ทบทวนพิจารณา อภิปราย และลงมติตัดสินผลการพิจารณาโครงรางการวิจัย 

5.3.6.3 ธํารงรักษาไวซ่ึงความลับเอกสารโครงการวิจัย เอกสารท่ีเก่ียวของ และการ

พิจารณาตัดสินในท่ีประชุม 

5.3.6.4 แจงประธานหากมีผลประโยชนทับซอน (conflict of interest) ในวาระใด ๆ 

ของการประชุม 

5.4 การแตงตั้งคณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนและวาระการปฏิบัติงาน  

5.4.1 คณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ พิจารณาใหความเห็นชอบรายชื่อและดําเนินการแตงตั้ง

คณะกรรมการกลางฯ มีวาระการปฏิบัติหนาท่ี 3 ป 

5.4.2  เม่ือครบกําหนดตามวาระ ใหดําเนินการตามขอ 5.2 

5.4.3 เม่ือครบกําหนดตามวาระ หากยังมิไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการข้ึนใหม ใหคณะกรรมการ 

ท่ีพนตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพ่ือดําเนินงานตอไปจนกวาคณะกรรมการซ่ึง

ไดรับการแตงตั้งใหมเขารับหนาท่ี กรรมการคนหนึ่งสามารถดํารงตําแหนงติดตอกันหลาย

วาระ  

5.5  กรรมการเสริม (alternate member) 

5.5.1  ใหถือเอารายชื่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยจากสถาบันภาคีท่ีไดรับการรับรอง

มาตรฐานจาก SIDCER / FERCAP Recognition เปนกรรมการเสริม  
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5.5.2  ในกรณีท่ีจําเปน ประธานคณะกรรมการกลางฯ อาจคัดเลือกมาจากสถาบันท่ีไดรับการ

รับรองมาตรฐานจาก SIDCER / FERCAP Recognition แตไมอยูในสถาบันภาคี ท้ังนี้ ตอง

ระบุเหตุผลความจําเปนไวในรายงานการประชุม 

5.5.3  กรรมการเสริมท่ีไดรับมอบหมายจากประธานคณะกรรมการกลางฯ ใหเขาประชุมแทน

กรรมการท่ีไมสามารถเขาประชุมได ตองมีคุณวุฒิและประสบการณใกลเคียงกับกรรมการท่ี

ตนเองเขาประชุมแทน 

5.5.4  กรรมการเสริมท่ีไดรับมอบหมายจากประธานใหเขาประชุมดังขางตน ใหมีอํานาจหนาท่ี

เหมือนกรรมการกลางฯ 

5.6  การลาออก  การพนจากตําแหนง  และการแตงตั้งทดแทน 

5.6.1 กรรมการท่ีประสงคจะลาออกกอนครบวาระการปฏิบัติงาน ตองยื่นหนังสือขอลาออกตอ

ประธาน และไดรับความเห็นชอบจากประธาน 

5.6.2 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการพนจากตําแหนงเม่ือ  

5.6.2.1  ตาย 

5.6.2.2  ลาออก 

5.6.2.3 ไดรับโทษโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีได

กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

5.6.2.4  เปนบุคคลลมละลาย 

5.6.2.5 เปนบุคคลไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ 

5.6.2.6 มีเหตุบกพรองอยางมากตอหนาท่ีหรือมีความประพฤติเสื่อมเสียอยางรายแรง 

และกรรมการก่ึงหนึ่งเห็นสมควรใหออกจากตําแหนง 

5.6.2.7  กรรมการกลางฯ ท่ีตองเขารวมการประชุมคณะกรรมการกลางฯ มีจํานวนครั้งท่ี

เขารวมนอยกวาครึ่งหนึ่งของจํานวนรวมท้ังหมดของการประชุมตลอดป 

5.6.3 ในกรณีมีกรรมการลาออกหรือพนจากตําแหนงกอนหมดวาระ ใหประธานสอบถามชื่อผู

เหมาะสมจากกรรมการ และเสนอชื่อผูท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม เพ่ือใหประธานคณะกรรมการ

บริหารมูลนิธิฯ แตงตั้งทดแทนกรรมการท่ีลาออกหรือพนตําแหนง โดยผูท่ีไดรับการแตงตั้ง

แทนตําแหนงท่ีวางอยูในตําแหนง เทากับวาระท่ีเหลืออยูของกรรมการผูซ่ึงไดแตงตั้งไวแลว 
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5.7 ภายหลังการแตงตั้ง 

5.7.1 สํานักงานคณะกรรมการกลางฯ ติดตอขออัตตประวัติจากกรรมการกลางฯ แตละทาน

โดยตรง หรือจากสํานักงานคณะกรรมการจริยธรรมของสถาบันภาคี โดยตองเปนขอมูลท่ี

ทันสมัย (ไมเกิน  2 ป) และประกอบดวยขอมูลอยางนอยตอไปนี้ 

− ชื่อ สกุล ท้ังไทยและอังกฤษ 

− เพศ 

− สถานท่ีทํางาน หรือหนวยงาน/สังกัด 

− คุณวุฒิ และวิชาชีพ 

− ประสบการณเปนกรรมการจริยธรรม (ระบุสถาบัน) 

5.7.2  สํานักงานคณะกรรมการกลางฯ อาจสงแบบฟอรม AO 01-S02 ใหกับกรรมการกลางฯ ท่ี

รองขอเพ่ือกรอกขอมูล 

5.7.3 หลังไดรับอัตตประวัติแลว สํานักงานจัดเตรียมรายชื่อกรรมการและคุณสมบัติของกรรมการ

แตละชุด ตาม AO 02-S02 (CREC membership roster) 

5.8   สํานักงานคณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน 

5.8.1 คณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ดําเนินการจัดหาและคัดเลือกเจาหนาท่ีสํานักงานฯ พรอม

ระบุกรอบหนาท่ี (terms of reference) รวมท้ังแตงตั้งหัวหนาสํานักงาน 

5.8.2 หัวหนาสํานักงานฯ  มีหนาท่ีดังนี้ 

5.8.2.1 แจงใหผูวิจัย ผูใหทุนวิจัย และกรรมการกลางฯ ทราบถึงระเบียบปฏิบัติ 

แนวทางจริยธรรม ข้ันตอนและวิธีดําเนินการมาตรฐาน ของคณะกรรมการ

กลางฯ 

5.8.2.2 กํากับดูแลใหเว็บไซตของคณะกรรมการกลางฯ มีความทันสมัย และบุคคล

ท่ัวไปสามารถเขาถึงขอมูลได 

5.8.2.3 กํากับดูแลความกาวหนาของการทบทวนโครงรางการวิจัยและรายงานตางๆ 

ภายหลังการรับรอง ใหเปนไปตามกรอบเวลาท่ีกําหนด รวมท้ังกํากับดูแลการ

ตรวจสอบ และการจัดเตรียมเอกสารใหครบถวน สําหรับใหคณะกรรมการ

กลางฯ ทบทวน 
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5.8.2.4 จัดเตรียมการประชุมของคณะกรรมการกลางฯ รวมท้ังการจัดสงเอกสาร

ตางๆ ใหกรรมการกลางฯ ผูทบทวน การกําหนดวันประชุม และกํากับดูแลให

ครบองคประชุม 

5.8.2.5 ประสานงานกับประธานคณะกรรมการกลางฯ ในการเตรียมการประชุม

พิจารณาโครงรางการวิจัยโดยกรรมการเต็มชุด และ  การพิจารณา

โครงการวิจัยแบบเรงดวน 

5.8.2.6 ประสานงานกับผูวิจัย และ/หรือ ผูประสานงานโครงการวิจัย ในงานตางๆ ท่ี

เก่ียวของ ไดแก การแกไขโครงรางการวิจัย การสงรายงานสวนแกไขเพ่ิมเติม

โครงรางการวิจัย รายงานความกาวหนาของการวิจัย รายงานสรุปผลการวิจัย 

เปนตน 

5.8.2.7 ประสานงานกับประธานในการเตรียมรายงานการประชุม และรายงาน

ประจํ าป ของคณะกรรมการ ( ซ่ึ งรวมถึงสรุปรายรับ -รายจ ายของ

คณะกรรมการกลางฯ) 

5.8.2.8 กํากับดูแลการจัดเก็บเอกสารโครงการวิจัย รายงานภายหลังการรับรองโครง

รางการวิจัย และเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ รวมท้ังกํากับดูแลการรักษา

ความลับของขอมูลของคณะกรรมการกลางฯ 

5.8.2.9 ชวยเหลือในการคนหา/รวบรวม ขอมูลเอกสารดานจริยธรรมการวิจัย และ

ขอมูลโครงการการอบรมตางๆ ท่ีเปนประโยชนตอกรรมการกลางฯ  

5.8.2.10 จัดระบบขอมูลคณะกรรมการเก่ียวกับประวัติ การอบรมดานจริยธรรม และ

ขอมูลการแสดงผลประโยชนทับซอน 

5.8.3 เจาหนาท่ีสํานักงานมีหนาท่ีดังตอไปนี้ 

5.8.3.1 ตรวจรับเอกสารโครงการวิจัย ใหขอมูลกับผูมาติดตอ 

5.8.3.2 ชวยเลขานุการ และผูชวยเลขานุการ ในดานการบริหารจัดการ และการ

ประสานงานกับผูวิจัยหลัก ผูสนับสนุนทุนวิจัย และสถาบันภาคี 

5.8.3.3 ดําเนินงานตามวิธีดําเนินการมาตรฐาน  

5.8.3.4 ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามสัญญาการจางงาน  
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5.8.4 เจาหนาท่ีสํานักงานฯ ควรมีความรูในเรื่องตอไปนี้ 

– วิธีการดําเนินการมาตรฐานของ CREC  

– การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกท่ีดี หรือ ICH Good Clinical Practice (ICH GCP) 

– แนวทางปฏิบัติทางจริยธรรมการวิจัยในคนสากล (International Ethical 

Guidelines) 

– ประเด็นจริยธรรมการวิจัยในเรื่องท่ีอยูในความสนใจของสังคม  

– ระเบียบ ขอบังคับ กฎหมาย ท่ีเก่ียวของกับการวิจัยในมนุษย 

– กระบวนการตรวจเยี่ยมเพ่ือประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน  

 

6.  คํานิยาม 

คณะกรรมการ คณะกรรมการกลางจริยธรรมการวิจัยในคน (Central Research Ethics 

Committee, CREC) เปนคณะบุคคลท่ีแตงตั้งโดยมูลนิธิฯ โดยมีกรอบ

หนาท่ีพิจารณาจริยธรรมการวิจัยของโครงการวิจัยประเภทพหุสถาบัน 

หรือโครงการวิจัยอ่ืนๆ ท่ีอยูในขอบเขตความรับผิดชอบตามวัตถุประสงค

หลัก เพ่ือพิทักษสิทธิ ความปลอดภัย ความเปนอยูท่ีดีของอาสาสมัครท่ี

เขารวมในการวิจัย และลดความซํ้าซอนในการพิจารณา 

คณะกรรมการอํานวยการมูลนิธฯิ คณะกรรมการอํานวยการมูลนิธิสงเสริมการศึกษาวิจัยในคนในประเทศ

ไทย เปนคณะกรรมการท่ีประกอบดวยประธานคณะกรรมการจริยธรรม

การวิจัยของสถาบันท่ีลงนามรวมกับ วช. และดําเนินงานภายใตขอบังคับ

มูลนิธิฯ 

คณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ คณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯสงเสริมการศึกษาวิจัยในคนในประเทศไทย 

แตงตั้งโดยคณะกรรมการอํานวยการมูลนิธิฯ 

 

มูลนิธิฯ มูลนิธิสงเสริมการศึกษาวิจัยในคนในประเทศไทย (มสจท.) Foundation 

for Human Research Promotion in Thailand (HRPT) จดทะเบียน

กอตั้งข้ึนโดยมีวัตถุประสงค เพ่ือ 
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1. สงเสริมสนับสนุนการศึกษาวิจัยในคน ใหเปนท่ียอมรับท้ังในประเทศ

และตางประเทศ  

2. สนับสนุนใหการศึกษาวิจัยในคน เปนไปตามระเบียบกฎหมายหรือ

กติกาสากลท่ีกําหนดไว  

3. เปนศูนยกลางในการประสานงานของหนวยงาน องคกร และ

สถาบันตาง ๆ ท่ีทําการวิจัยในคน  

4. ร ว ม มือ กับสถาบั นหรื อองค ก า ร อ่ืน  ๆ  เ พ่ื อการ กุศลหรื อ

สาธารณประโยชน 

5. ไมดําเนินการเก่ียวกับการเมืองแตประการใด 

 

สถาบันภาคี มหาวิทยาลัย กรม กระทรวง โรงพยาบาล หรือองคกรท่ีลงนามใน

ขอตกลงความรวมมือในการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยแบบพหุสถาบัน

กับสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 

กรรมการในสายวิทยาศาสตร 

(Scientific member) 

(ชุดชีวการแพทย) กรรมการท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญหลักในสาขา

วิทยาศาสตรหมายรวมถึงแพทยศาสตร วิทยาศาสตรสุขภาพ วิทยาศาสตร 

วิทยาศาสตรกายภาพ ซ่ึงมีบทบาทหลักในการประเมินดานวิทยาศาสตร

ของโครงรางการวิจัย (scientific review) ตัวอยางเชน แพทย เภสัชกร 

นักกายภาพบําบัด  อาจารย ท่ี มี คุณวุฒิปริญญาโท/เอกในสาขา

วิทยาศาสตรสุขภาพ ผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพ กรรมการท่ีเปน

แพทยอาจเรียกเปน medical member 

(ชุดสังคมศาสตร/พฤติกรรมศาสตร) กรรมการท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญ

หลักในสาขาสังคมศาสตร และมนุษยศาสตร ซ่ึงมีบทบาทหลักในการ

ประเมินดานวิทยาศาสตรของโครงรางการวิจัย (scientific review) 

ตัวอยางเชน อาจารยท่ีมีคุณวุฒิปริญญาโท/เอกในสาขาสังคมศาสตร/

มนุษยศาสตร  
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กรรมการนอกสายวิทยาศาสตร 

(Non-scientific member) 

(ชุดชีวการแพทย) กรรมการท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญหลักนอกสาขา

วิทยาศาสตรหมายรวมถึงแพทยศาสตร วิทยาศาสตรสุขภาพ วิทยาศาสตร

ชีวภาพ วิทยาศาสตรกายภาพ ซ่ึงมีบทบาทหลักท่ีไมใชการประเมินดาน

วิทยาศาสตรของโครงรางการวิจัย (scientific review) ตัวอยางเชน 

เจาหนาท่ี/พนักงานธุรการ บรรณารักษ นักกฎหมาย 

(ชุดสังคมศาสตร/พฤติกรรมศาสตร) กรรมการท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญ

หลักนอกสาขาสังคมศาสตร และมนุษยศาสตร ซ่ึงมีบทบาทหลักท่ีไมใช

การประเมินดานวิทยาศาสตรของโครงรางการวิจัย (scientific review) 

ตัวอยางเชน แพทย นักวิทยาศาสตรการแพทย นักฟสิกส นักชีววิทยา 

นักวิชาการสาธารณสุข 

กรรมการท่ีไมสังกัดสถาบัน 

(Non-affiliated member) 

กรรมการกลางฯ ท่ีเขาประชุมพิจารณาโครงการวิจัยและไมอยูในตําแหนง

ขาราชการ พนักงาน ลูกจางของสถาบันท่ีดําเนินการวิจัย/หนวยงานหรือ

องคกรท่ีสนับสนุนทุนวิจัยของโครงการวิจัยท่ีพิจารณาในท่ีประชุม หรือไม

อยูในตําแหนงกรรมการของมูลนิธิสงเสริมวิจัยในคนในประเทศไทย 

การวิจัยทางสังคมศาสตร/

พฤติกรรมศาสตร (Social/ 

behavioral research) 

 

การศึกษาวิจัยดานพฤติกรรมของบุคคล หรือกลุมบุคคล ชุมชน องคการ 

หรือสังคม โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือไดมาซ่ึงความจริงและทฤษฎี หรือ 

intervention อันเปนองคความรูและบรรเทาปญหาสุขภาพ  

การวิจัยพหุสถาบัน 

(multicenter trial or 

research) 

การวิจัยท่ีเปนโครงรางการวิจัยเดียวแตดําเนินการวิจัยในหลายสถาบัน 

อยางนอย 2 สถาบันข้ึนไป โดยแตละสถาบันหลักมีผูวิจัยหลัก (principal 

investigator) ท่ีสถาบัน 

โครงการศึกษาวิจัยศูนยเดียว แต

เก็บขอมูลหลายแหง (single 

center, multi-sites study) 

การวิจัยท่ีเปนโครงรางการวิจัยเดียว  มีหัวหนาโครงการวิจัยสังกัดสถาบัน

เดียว แตเก็บขอมูลจากสถาบัน อยางนอย 2 แหงข้ึนไป  
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7. ภาคผนวก 

AO 01-S02 แบบประวัติคณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรมการวิจยัในคน (CREC membership CV 

form) 

AO 02-S02 บัญชีรายชื่อและคุณสมบัติคณะกรรมการกลางฯ (CREC membership roster) 

8. เอกสารอางอิง 

8.1 ICH Harmonised Guideline. Integrated addendum to ICH E6(R1): Guidance for Good 

Clinical Practice E6(R2), 2016.  

8.2 WHO. Standards and Operational Guidance for Ethics Review of Health-Related 

Research with Human Participants, 2011. 

8.3 World Medical Association. World Medical Association Declaration of Helsinki: ethical 

principles for medical research involving human subjects. JAMA. 2013; 310 (20):2191-4. 

8.4 International Ethical Guidelines for Health-related Research Involving Humans, Fourth 

Edition. Geneva. Council for International Organizations of Medical Sciences (CIOMS); 

2016. 

8.5 ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข การยอมรับ

คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนท่ีพิจารณาโครงการวิจัยทางคลีนิกเก่ียวกับยา ประกาศ ณ 

วันท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ราชกิจจานุเบกษา เลม 130 ตอนพิเศษ 135 ง วันท่ี 14 ตุลาคม 2556 หนา 12-

15. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24141714
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24141714
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9. ประวัติวิธีดําเนินการมาตรฐาน 

 ฉบับท่ี 1 

CREC  / v.1.0 

ฉบับท่ี 2 

CREC 01 / v.2.0 

ฉบับท่ี 3 

CREC 02 / v.2.1 

ฉบับท่ี 4 

CREC 03 / v 3.0 

เตรียมโดย คณะอนุกรรมการราง

วิธีดําเนินการมาตรฐาน 

คณะอนุกรรมการพัฒนา

วิธีดําเนินการมาตรฐาน 

คณะอนุกรรมการพัฒนา

วิธีดําเนินการมาตรฐาน 

คณะอนุกรรมการ

พัฒนาวิธีดําเนินการ

มาตรฐาน 

เหตุผลของการ

ปรับปรุง 

 - เพ่ือใหมีความชัดเจนใน

วัตถุประสงค ขอบเขต 

และความรับผดิชอบของ

คณะกรรมการกลางฯ 

รวมท้ังสถาบันภาค ี

ปรับแกตามคําแนะนําของ 

SIDCER (1 4  มี . ค . 5 8 )

เพ่ือใหมีความชัดเจนของ

การดําเนินงานท่ีเปนอิสระ

ของคณะกรรมการกลางฯ  

ปรับแกตามคําแนะนํา

ของ สถาบันภาคี 

รายละเอียด

ของการแกไข 

- วัตถุประสงค 

- ขอบเขต: วิธีดําเนินการ

มาตรฐานน้ีใชกับการ

ดําเนินงานของ

คณะกรรมการกลาง  

- ความรับผิดชอบ:  

- วัตถุประสงค เพ่ิม

รายละเอียด 

- ขอบเขต: ระบุคณุสมบัติ

ของโครงการวิจัยท่ีจะสง

เขารับการพิจารณา และ

เพ่ิมการกํากับดูแล

โครงการวิจัยภายหลังการ

รับรอง 

- ความรับผิดชอบ: ระบุ

ความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการกลางฯ 

สถาบันภาคี และ มสจท. 

- เพ่ิมกรรมการชุดชีว

การแพทย ใหมีแพทย

อยางนอย 3 คน 

-  เพ่ิมความรับผดิชอบ

ของมูลนิธิสงเสริมการ

ศึกษาวิจัยในคนใน

ประเทศไทย (มสจท.)  

- เพ่ิม เอกสารอางอิง 

- แกไขจํานวน

อนุกรรมการสรรหา

ฯ 

- ปรับคุณสมบัติของ

คณะกรรมการกลาง

ฯ ใหชัดเจนยิ่งข้ึน 

- เพ่ิม รองประธาน

คณะกรรมการกลาง

ฯ และหัวหนา

สํานักงานฯ 

- ปรับการแตงตั้ง

กรรมการกลางฯ 

เพ่ือทดแทน 

- ปรับคําจํากัดความ

ของ 

social/behavioral 

research 

- เพ่ิมเอกสารอางอิง 
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ทบทวนโดย 

 

คณะกรรมการกลาง

พิจารณาจรยิธรรมการ

วิจัยในคน 

คณะกรรมการกลาง

พิจารณาจริยธรรมการวิจัย

ในคน 

คณะกรรมการกลาง

พิจารณาจรยิธรรมการ

วิจัยในคน 

คณะกรรมการกลาง

พิจารณาจรยิธรรมการ

วิจัยในคน 

วันท่ีทบทวน แตงตั้งวันท่ี  

21 พฤศจิกายน 2555  

ถึง 24 มกราคม 2556 

แตงตั้งวันท่ี  

14 มิถุนายน 2557  

ถึง 3 กรกฎาคม 2557 

แตงตั้งวันท่ี  

14 มีนาคม 2558 

ถึง 14 พฤษภาคม 2558 

แตงตั้งวันท่ี 

16 พฤษภาคม  2560 

ถึง 30 กันยายน 2560 

อนุมัติโดย รศ.นพ. สุชาติ อารมีิตร รศ.นพ. สุชาติ อารมีิตร รศ.นพ. สุชาติ อารมีิตร ศ.พญ.ธาดา สืบหลิน

วงศ 

ตําแหนง ประธานคณะกรรมการ

บริหารมูลนิธิฯ 

ประธานคณะกรรมการ

บริหารมูลนิธิฯ  

ประธานคณะกรรมการ

บริหารมูลนิธิฯ  

ประธาน

คณะกรรมการบรหิาร

มูลนิธิฯ 

วันท่ีอนุมัติ 25 มกราคม 2556 4 กรกฎาคม 2557 28 กันยายน 2559 1 ตุลาคม 2560 

วันท่ีเร่ิมใช 25 มกราคม 2556 4 กรกฎาคม 2557 28 กันยายน 2559 1 ตุลาคม 2560 
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ประวัติวิธีดําเนินการมาตรฐาน (ตอ) 

ผูจัดทํา Version วันท่ีอนุมัติ แสดงการแกไขหลัก 

คณะอนุกรรมการพัฒนา

วิธีดําเนินการมาตรฐาน 
4.0 15 มิถุนายน 

2563 

- เพ่ิมวัตถุประสงคของ SOP บทน้ี 

- ปรับขอบเขตการรับพิจารณาโครงการวิจัยของ CREC 

- Organization chart ตาม panel ชุดยอยของชีวการแพทย 

- เพ่ิมองคประกอบของ panel ยอย 

- จัดทํา CREC membership roster ใหมีหัวขอมาตรฐาน 

- เพ่ิมนิยาม scientific member และ scientific member 

- ปรับนิยาม affiliated member จากไมสังกัดสถาบันภาคี 

เปนวาไมสังกัดสถาบันของโครงการวิจัยท่ีทบทวนพิจารณา 

 

 

 

 


