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1. วัตถุประสงค  

เพ่ือเปนแนวทางใหคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาโครงการวิจัยท่ียื่นใหม และตัดสินในท่ีประชุม 

2. ขอบเขต  

วิธีดําเนินการมาตรฐาน ครอบคลุมข้ันตอนการพิจารณาโครงการวิจัยทุกโครงการท่ียื่นมาใหม เพ่ือรับ

การพิจารณาในท่ีประชุมคณะกรรมการ 

3. ความรับผิดชอบ  

3.1 กรรมการท่ีไดรับมอบหมายใหเปนผูทบทวนหลัก นําเสนอสรุปผลการทบทวนและขอคิดเห็น 

3.2 ประธานดําเนินการประชุมเปนลําดับข้ัน 

3.3 กรรมการรวมอภิปรายผลการพิจารณาโครงรางการวิจัย ลงมต ิกําหนดประเภทความเสี่ยง และความถ่ี

ของการทบทวนตอเนื่องการวิจัย 

4. แผนภูมิข้ันตอนการปฏิบัติ  

ลําดับ การดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1 รับเอกสารโครงการวิจัย 

↓ 

กรรมการผูทบทวนหลัก 

2 ทบทวนโครงรางการวิจัย 

↓ 

กรรมการผูทบทวนหลัก 

 

3 นําเสนอและพิจารณาโครงรางการวิจัย  

↓  

กรรมการผูทบทวนหลัก 

 

4 การพิจารณาตัดสิน 

↓ 

กรรมการ/ประธาน 

5 ลงมติตัดสิน  

↓ 

คณะกรรมการ  

6 มอบหมายกรรมการผูทบทวน ประธาน 

 

5. ข้ันตอนการปฏิบัต ิ 
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5.1 การรับเอกสารโครงการวิจัย  

5.1.1 กรรมการท่ีไดรับมอบหมายจากประธานใหเปนผูทบทวนหลัก รับเอกสารหรือเขา

ระบบออนไลนดูไฟลอิเล็กทรอนิกสท่ีใชในการทบทวนโครงการวิจัย และตรวจสอบ

ความครบถวน ไดแก 

5.1.1.1  หนังสือนําสง ระบุรายการเอกสาร 

5.1.1.2  เอกสารตามระบุในหนังสือนําสง 

5.1.1.3  แบบประเมินโครงรางการวิจัย ตรงกับชุดสาขาวิชาท่ีพิจารณา 

(1) Scientific member ไดรับ AO 01-S05 หรือ AO 02-S05 หรือ 

AO 02-S07 

(2) Non-scientific member ไดรับ AO 03-S05 และ AO 05-S05 

(ในกรณีท่ีมีการเก็บสิ่งสงตรวจท่ีเหลือเพ่ือการศึกษา หรือ กรณีสิ่ง

สงตรวจทางพันธุกรรม) 

5.1.2 หากไมครบถวน ใหติดตอสํานักงานคณะกรรมการเพ่ือขอเพ่ิมเติม 

5.2 การทบทวนโครงรางการวิจัย 

5.2.1  กรรมการกลางฯ ทบทวนโครงรางการวิจัยและลงผลในระบบ on-line หรือแบบ

ประเมินใหครบถวน 

5.2.2  ในกรณีท่ีกรอกในแบบประเมิน ใหสงไฟลอิเล็กทรอนิกสผลการประเมินไปยังสํานักงาน

คณะกรรมการกลางฯ อยางนอย 2 วันกอนการประชุม 

5.3 การนําเสนอและการพิจารณาโครงรางการวิจัย  

5.3.1 ตรวจองคประชุมกอนพิจารณาโครงการวิจัย ตองครบองคประชุม (CREC 16) โดย

กรรมการกลางฯ ท่ีมีสวนไดสวนเสีย หรือมีผลประโยชนทับกับโครงการวิจยัตองออก

จากท่ีประชุม ยกเวน เม่ือประธานเห็นวาควรเชิญมาใหรายละเอียดในบางประเด็น 

และตองออกจากท่ีประชุมเม่ือมีการลงมติตัดสิน 

5.3.2 การประชุมอาจมีผูสังเกตการณจากสถาบันภาคีเขารวม แตตองไมมีสวนไดสวนเสีย

หรือผลประโยชนทับซอนกับโครงการ และไมมีสิทธิออกเสียงลงมติ โดยจะแสดง

ความเห็นไดก็ตอเม่ือประธานในท่ีประชุมสอบถาม 

5.3.3 กรรมการกลางฯ ผูทบทวนหลักในสายวิทยาศาสตร (scientific member) ท่ีไดรับ

มอบหมายคนท่ี 1 นําเสนอโครงรางการวิจัยโดยยอ พรอมท้ังผลการวิเคราะหและสรุป
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ขอคิดเห็นดาน scientific, risk/benefit, autonomy and vulnerability, justice, 

ความเชี่ยวชาญ และผลประโยชนทับซอนของผูวิจัย ตามผลการประเมินท่ีสงมากอน

หนาอยางเปนลําดับ 

5.3.4 กรรมการผูทบทวนหลักในสายวิทยาศาสตร (scientific member) ท่ีไดรับมอบหมาย

คนท่ี 2 นําเสนอขอมูลเพ่ิมเติม และผลการวิเคราะหเพ่ิมเติม  

5.3.5 กรรมการผูทบทวนหลักนอกสายวิทยาศาสตร (non-scientific member) ท่ีไดรับ

มอบหมายคนท่ี 3 นําเสนอผลการวิเคราะห และสรุปขอคิดเห็นเก่ียวกับเอกสารขอมูล

สําหรับผูเขารวมการวิจัย และหนังสือยินยอมทุกฉบับท่ีเก่ียวของ  

5.3.6 กรรมการในท่ีประชุม อภิปรายอยางท่ัวถึง และเสนอความคิดเห็นเพ่ิมเติม  

5.3.7 ประธานสรุปประเด็นทาง scientific และ ethics ท่ีสําคัญ แจงแกคณะกรรมการในท่ี

ประชุมอยางเปนลําดับ  

5.4  การพิจารณาตัดสินของท่ีประชุมคณะกรรมการกลางฯ 

คณะกรรมการกลางฯ จะพิจารณาตัดสินโครงการวิจัยโดยอาศัยกรอบตอไปนี้  

− Research generates scientific/social value 

− Risks to subjects are minimized and reasonable in relation to anticipated 

benefits  

− Selection of subject is equitable 

− Vulnerable subjects have additional protection 

− Adequate protection of privacy and confidentiality 

− Investigator(s) are qualified by education training and experience 

− Informed consent will be sought from each prospective subject or legally 

acceptable representative. Waiver or alteration of informed consent is 

justified. 

− Subjects are sufficiently informed, comprehended and voluntary enter the 

research 

− Involvement of local community culture or tradition is justified 

− Research complies to Thai laws and regulations 
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5.5 การลงมติตัดสิน 

5.5.1  ประธานในท่ีประชุมขอใหกรรมการแตละทานลงมติอยางอิสระ (voting) เพ่ือตัดสิน

การรับรองโครงรางการวจิัย ดังนี้ 

(1) รับรอง 

(2) ปรับปรุงแกไขเพ่ือรับรอง 

(3) ปรับปรุงแกไข และนําเขาพิจารณาใหม 

(4) ไมรับรอง 

5.5.2  ประธานหารือในท่ีประชุมเก่ียวกับประเภทความเสี่ยงของโครงรางการวิจัยแลวเสนอ

เปนขอใดขอหนึ่ง ดังนี้ 

(1) ความเสี่ยงไมเกินความเสี่ยงเล็กนอย (minimal risk) 

(2) ความเสี่ยงเกินกวาความเสี่ยงเล็กนอย แตอาจมีประโยชนตอตัว

อาสาสมัครโดยตรง 

(3) ความเสี่ยงเกินกวาความเสี่ยงเล็กนอย และไมมีประโยชนตอตัว

อาสาสมัครโดยตรง แตมีความเปนไปไดท่ีจะไดรับความรูเก่ียวกับ

โรคหรือสภาวะท่ีอาสาสมัครเปน 

(4) ความเสี่ยงและประโยชนไมตรงกับท่ีกลาวมาแลวท้ังสามขอ แตอาจ

มีโอกาสท่ีจะเขาใจหรือปองกันหรือบรรเทาปญหารายแรงท่ีกระทบ

สุขภาพและความเปนอยูท่ีดีของอาสาสมัคร 

ถาเสนอแลวไมมีผูคัดคานใหถือวาท่ีประชุมลงมติเห็นชอบตามขอนั้น แตถามี

ความเห็นอ่ืนอันอาจไมมีขอยุติใหใชการลงคะแนน 
5.5.3  ประธานหารือในท่ีประชุมเก่ียวกับความถ่ีของการทบทวนตอเนื่อง กรณีท่ีมติกรรมการ

เปน “รับรอง” หรือ “แกไขเพ่ือรบัรอง” โดยคํานึงถึงระดับความเสี่ยง (เชน 1 ป หาก

เปนความเสี่ยงประเภท 1 หรือ 2, 6 เดือนหากเปนประเภท 3 หรือ 4) และเสนอเปน

ขอใดขอหนึ่ง ดังนี้ 

(1) 6 เดือน 

(2) 1 ป 

(3) อ่ืน ๆ (ระบุ) 

ถาเสนอแลวไมมีผูคัดคานใหถือวาท่ีประชุมลงมติเห็นชอบตามขอนั้น แตถามี

ความเห็นอ่ืนอันอาจไมมีขอยุติใหใชการลงคะแนน 
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5.5.4  กรณีท่ีประชุมมีมติใหความถ่ีของการทบทวนตอเนื่อง ต่ํากวา 1 ป ประธานตองขอมติ

จากท่ีประชุมวาจะออกหนังสือรับรองให 1 ป หรือออกครอบคลุมเฉพาะระยะเวลาท่ี

กําหนดตามความถ่ีการทบทวนตอเนื่อง 

 

5.6 การมอบหมายกรรมการผูทบทวน 

5.6.1 กรณีท่ีมติท่ีประชุมเปน ปรับปรุงแกไขเพ่ือรับรอง ใหประธานในท่ีประชุมระบุชื่อ

กรรมการอยางนอย 1 คน ทําหนาท่ีทบทวนโครงการท่ีไดปรับปรุงแกไขกลับมา เพ่ือ

เสนอประธานใหการรบัรอง แลวนําเขามาแจงใหท่ีประชุมทราบในครั้งตอไป 

5.6.2 กรณีท่ีมติท่ีประชุมเปน ปรับปรุงแกไข และนําเขาพิจารณาใหม ใหกรรมการอยางนอย 

2 คน ทําหนาท่ีทบทวนโครงการท่ีไดปรับปรุงแกไขกลับมา เพ่ือนําเขามาพิจารณาในท่ี

ประชุมครั้งตอไป 

5.6.3 กรณีท่ีมติท่ีประชุมเปน ไมรับรอง และผูวิจัยมีการอุทธรณคําตัดสิน ใหประธานเปนผู

พิจารณาคําอุทธรณ เพ่ือนําเขามาพิจารณาในท่ีประชุมครั้งตอไป 

6.   คํานิยาม  

การตัดสิน (decision) มติท่ีกรรมการสวนใหญเห็นดวยเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการในท่ี

ประชุม (majority vote) และครบองคประชุม ในขอใดขอหนึ่งดังนี้ 

(1) รับรอง (Approval) 

(2) ปรับปรุงแกไขเพ่ือรับรอง (Modifications required prior 

to its approval) 

(3) ปรับปรุงแกไข และนําเขาพิจารณาใหม (Revisions and 

resubmission) 

(4) ไมรับรอง (Disapproval) 

7. ภาคผนวก  

AO 01-S05 แบบการทบทวนพิจารณาและนําเสนอโครงรางการวิจัยในท่ีประชุมสําหรับการ
วิจัยทางชีวการแพทย 

AO 02-S05 แบบการทบทวนพิจารณาและนําเสนอโครงรางการวิจัยในท่ีประชุมสําหรับการ
วิจัยทางสังคมศาสตร/พฤติกรรมศาสตร 

AO 03-S05 แบบการทบทวนพิจารณาและนําเสนอเอกสารใหความยินยอมโดยไดรับขอมูล 



 

คณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน 

Central Research Ethics Committee; CREC 
CREC 05/ v. 4.0 

การพิจารณาโครงรางการวจัิยใหมโดย 

คณะกรรมการเต็มชดุ 

Full Board Initial Review 

เร่ิมใช 15 มิถุนายน 2563 

หนา 8 ของ 10 หนา 

 

 
 

AO 04-S05 Issues to be Addresses in Obtaining Informed Consent Involving 
DNA Banking and Genetic Research 

AO 05-S05 Issues to be Addresses in storage, maintenance, and secondary 
research use of identifiable private information or identifiable 
biospecimens 

 

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 45 CFR 46 (US Code of Federal Regulations. Title 45 Public Welfare Department 

of Health and Human Services Part 46 Protection Of Human Subjects) 



 

คณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน 

Central Research Ethics Committee; CREC 
CREC 05/ v. 4.0 

การพิจารณาโครงรางการวจัิยใหมโดย 

คณะกรรมการเต็มชดุ 

Full Board Initial Review 

เร่ิมใช 15 มิถุนายน 2563 

หนา 9 ของ 10 หนา 

 

 
 

9. ประวัติวิธีดําเนินการมาตรฐาน 

 ฉบับท่ี 1 

CREC 09 / v.1.0 

ฉบับท่ี 2 

CREC 05 / v.2.0 

ฉบับท่ี 3 

CREC 05 / v.2.1 

ฉบับท่ี 4 

CREC 05 / v 3.0 

เตรียมโดย คณะอนุกรรมการราง

วิธีดําเนินการมาตรฐาน 

คณะอนุกรรมการพัฒนา

วิธีดําเนินการมาตรฐาน 

คณะอนุกรรมการพัฒนา

วิธีดําเนินการมาตรฐาน 

คณะอนุกรรมการพัฒนา

วิธีดําเนินการมาตรฐาน 

เหตุผลของการ

ปรับปรุง 

 - เพื่อใหสะดวกในการ

ปฏิบัติงานของคณะ 

กรรมการกลางฯ และ

เจาหนาที่สํานกังานฯ 

ปรับแก ตามคําแนะนาํของ 

SIDCER (14 มี.ค.58) 

คงเดิม 

รายละเอียดของการ

แกไข 

 - เพิ่มเติมหัวขอการ

พิจารณาของ

คณะกรรมการเต็มชุด 

- ระบุการลงมติ โดยใช

แบบการลงมติ (AO 

10) 

- แกไข flow chart ใหตรง

กับเนื้อหา 

- เพิ่มการพิจารณาเร่ือง 

Local issues 

- แกขอความในการลงมติ 

- เพิ่มเอกสารอางอิง 

- เปล่ียนจาก v.2.1 เปน v 

3.0 

- เพิ่มเอกสารอางอิง 

ทบทวนโดย 

 

คณะกรรมการกลาง

พิจารณาจริยธรรมการวิจัย

ในคน 

คณะกรรมการกลาง

พิจารณาจริยธรรมการ

วิจัยในคน 

คณะกรรมการกลาง

พิจารณาจริยธรรมการวิจัย

ในคน 

คณะกรรมการกลาง

พิจารณาจริยธรรมการวิจัย

ในคน 

วันที่ทบทวน แตงต้ังวันที่  

21 พฤศจิกายน 2555  

ถึง 24 มกราคม 2556 

แตงต้ังวันที่  

14 มิถุนายน 2557  

ถึง 3 กรกฎาคม 2557 

แตงต้ังวันที่  

14 มีนาคม 2558 

ถึง 14 พฤษภาคม 2558 

แตงต้ังวันที่ 

16 พฤษภาคม  2560 

ถึง  30 กันยายน 2560 

อนุมัติโดย รศ.นพ.สุชาติ อารีมิตร รศ.นพ. สุชาติ อารีมิตร รศ.นพ. สุชาติ อารีมิตร ศ.พญ.ธาดา สืบหลินวงศ 

ตําแหนง ประธานคณะกรรมการ

บริหารมูลนิธิฯ 

ประธานคณะกรรมการ

บริหารมูลนิธิฯ  

ประธานคณะกรรมการ

บริหารมูลนิธิฯ  

ประธานคณะกรรมการ

บริหารมูลนิธิฯ 

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

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

 

 

  



 

คณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน 

Central Research Ethics Committee; CREC 
CREC 05/ v. 4.0 

การพิจารณาโครงรางการวจัิยใหมโดย 

คณะกรรมการเต็มชดุ 

Full Board Initial Review 

เร่ิมใช 15 มิถุนายน 2563 

หนา 10 ของ 10 หนา 

 

 
 

ประวัติวิธีดําเนินการมาตรฐาน (ตอ) 

ผูจัดทํา ฉบับท่ี วันท่ีอนุมัติ แสดงการแกไขหลัก 

คณะอนุกรรมการพัฒนา

วิธีดําเนินการมาตรฐาน 

4.0 15 มิถุนายน 2563 - เพ่ิมการจดัสงเอกสารท่ีใชทบทวนโครงการวิจัยโดยใช

ไฟลอิเล็กทรอนิกสรวมดวย 

- กําหนดกรอบการพิจารณาประกอบการตัดสินตามเกณฑ

จริยธรรมการวิจัยสากล 

- ใหลงมติแคผลการตัดสิน สวนประเภทความเสี่ยงและ

ความถ่ีการทบทวนตอเน่ืองน้ันใหประธานหารือกับท่ี

ประชุมแลววินิจฉัยไปเลยแบบ consensus   

- กําหนดใหประธานมอบหมายกรรมการทบทวนโครงการ

ท่ีแกไขแลวสงกลบัมา 

- ยายแบบฟอรมบางรายการจาก CREC 04 มา CREC 05  

เพ่ิมแบบฟอรมรายการ storage of biospecimens for 

future use 
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