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การพิจารณารายงานความคืบหน้าและขอต่ออายุ, รายงานสรุปผล และการแจ้งยุติโครงการวิจัย
(Review of progress report, final report and study termination report)

1.กรอบนโยบาย
การดาเนินงานวิจัยภายหลังได้รบั การอนุมัตจิ ากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ผู้วิจยั จาเป็นต้องรายงาน
ความคืบหน้าและแจ้งขอต่ออายุก่อนโครงการสิ้นสุดการรับรอง รวมถึงสรุปผลโครงการวิจัยให้กับคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในคนรับทราบตามแนวทางที่กาหนดไว้ ทั้งนี้หากพบว่ามีคาแนะนาหรือข้อมูลที่ระบุหรือสงสัยได้วา่ การดาเนิน
โครงการวิจัยต่อไปอาจส่งผลต่อปลอดภัย ผู้วิจัยสามารถแจ้งยุติโครงการวิจยั ก่อนกาหนดได้
2.วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาทบทวนรายงานความคืบหน้าของการวิจยั ที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคน รายงานสรุปผลโครงการวิจัยและรายงานการยุติโครงการวิจยั ก่อนกาหนด
2. เพื่อพิทักษ์สิทธิ ศักดิ์ศรี ความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของผูเ้ ข้าร่วมในโครงการวิจัย
3.ขอบเขต
วิธีดาเนินการมาตรฐานครอบคลุมการทบทวนรายงานต่อไปนี้
1. ความคืบหน้าโครงการวิจัย และขอต่ออายุเอกสารรับรองประจาปี
2. ความคืบหน้าของการวิจัยในคนในช่วงเวลาที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่อาจเกิดแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ
3. การสรุปผลการวิจยั ตามข้อกาหนดทีต่ ้องส่งให้คณะกรรมการฯ เมือ่ โครงการวิจัยสิ้นสุด
4. การทบทวนโครงการวิจัยที่ได้รับพิจารณารับรองจากคณะกรรมการฯ แต่มเี หตุให้ต้องยุติโครงการวิจัยก่อน
กาหนด
4.นิยาม
1. รายงานความคืบหน้าและขอต่ออายุเอกสารรับรองโครงการวิจัย (progress report / Approval extension
request) คือ การรายงานความคืบหน้าของโครงการวิจยั ที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั
ในคน ในช่วงเวลาความถี่ของการรายงานที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่อาจเกิดแก่ผเู้ ข้าร่วมโครงการ รูปแบบของ
การวิจัย ความเปราะบางของผู้เข้าร่วมโครงการ ระยะเวลาที่ทาการวิจัย การวางแผนการรายงานผลการวิจยั และ
เพื่อต่ออายุเอกสารรับรอง
2. รายงานสรุปผลของการวิจัย (final report) คือ รายงานสรุปผลการวิจัยของโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรอง
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3. การแจ้งยุติโครงการวิจัยก่อนกาหนด (Study Termination report) คือ การแจ้งขอยุติโครงการวิจัยก่อนกาหนด
อาจจะกระทาโดยผูว้ ิจยั หลัก หรือมติของที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน หรือโดยการแนะนาของ
คณะกรรมการกากับดูแลข้อมูลและความปลอดภัย (Data Safety Monitoring Board; DSMB) หรือโดย
ผูส้ นับสนุนทุนวิจัย (Sponsor) ซึง่ มีข้อมูลที่ระบุหรือสงสัยว่า การดาเนินโครงการวิจยั นั้นต่อไปอาจก่อให้เกิด
ปัญหาในเรื่องความปลอดภัย หรือประโยชน์ของผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัย ทั้งนี้อาจพิจารณาให้มกี ารระงับ
โครงการวิจัยชั่วคราว ( temporary suspension) หรือยุติ
5.หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ผู้วิจัยมีหน้าที่ส่งรายงานความคืบหน้า (progress report) ของการวิจยั 2 ชุด อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือตาม
กาหนดความถีใ่ นการรายงานความคืบหน้าที่คณะกรรมการฯกาหนด หากมีความเสี่ยงสูง กรรมการอาจขอให้
รายงานความคืบหน้า (รวมถึงเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์) บ่อยขึ้น เป็นทุก 3 หรือ 6 เดือน เป็นต้น
2. ผู้วิจัยมีหน้าที่รายงานสรุปผลการวิจัย (final report) 1 ชุด ให้คณะกรรมการฯ เมื่อสิ้นสุดโครงการวิจยั โดยใช้
แบบรายงานสรุปผลการวิจยั เพื่อแจ้งปิดโครงการ
3. ผู้วิจัยมีหน้าที่แจ้งขอยุติโครงการวิจัยก่อนกาหนด หรือคณะกรรมการฯเองเมื่อได้รับการแนะนาของ
คณะกรรมการกากับดูแลข้อมูลและความปลอดภัย (Data Safety Monitoring Board ; DSMB) หรือโดย
ผูส้ นับสนุนทุนวิจัย (Sponsor) หรือเมื่อมีข้อมูลที่ระบุหรือสงสัยว่า การดาเนินโครงการวิจัยนั้นต่อไปอาจ
ก่อให้เกิดปัญหาในเรื่องความปลอดภัย หรือประโยชน์ของผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัย
4. เลขานุการคณะกรรมการ หรือ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคน มีหน้าที่พิจารณาทบทวน
รายงานความคืบหน้าของการวิจยั รายงานสรุปผลการวิจัย และการแจ้งขอยุติโครงการวิจยั ก่อนกาหนด เพื่อ
นาเข้าพิจารณาในที่ประชุม ในวาระที่ 5.9 หรือนาเข้าแจ้งเพื่อทราบในที่ประชุมคณะกรรมการ
6.แนวทางปฏิบตั ิ
1. การจ่ายเงินค่าต่ออายุเอกสารการรับรอง
ในกรณีที่โครงการได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานแสวงกาไร จะต้องจ่ายเงินให้โรงพยาบาลกรุงเทพสานักงาน
ใหญ่ โดยจ่ายที่แผนกการเงินของโรงพยาบาล เป็นค่าต่ออายุเอกสารการรับรอง 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
และต้องนาใบเสร็จรับเงินนั้นมอบให้เจ้าหน้าที่สานักงานเก็บไว้ในแฟ้มโครงการ ทาบัญชีรายรับของคณะ
กรรมการฯ และแจ้งในที่ประชุมกรรมการฯ รวมทัง้ สรุปในรายงานประจาปี (Annual Report)
2. เวลาที่ผู้วิจัยต้องนาส่งเอกสาร
1. รายงานความคืบหน้าของการวิจยั และขอต่ออายุเอกสารรับรอง ก่อนหมดอายุ เจ้าหน้าที่สานักงานจะ
ส่งจดหมายแจ้งเตือนพร้อมทัง้ แนบแบบรายงานความคืบหน้าของการวิจยั ให้ผู้วิจยั ทราบอย่างน้อย 1
เดือนก่อนกาหนดวันส่งรายงาน ผู้วิจัยต้องส่งรายงานความคืบหน้าทุก 1 ปี และต่ออายุเอกสารรับรอง
ก่อนครบกาหนด แต่หากเป็นการพิจารณาของคณะกรรมการให้รายงานทุก 3, 6 เดือน จะต้องส่ง
รายงานความคืบหน้าโดยยังไม่ขอต่ออายุ
2. รายงานสรุปผลการวิจยั ผู้วิจยั ส่งเมื่อการวิจัยสิ้นสุด
3. การแจ้งขอยุติโครงการวิจัยก่อนกาหนด เมื่อได้รับคาแนะนาจากคณะกรรมการกากับดูแลข้อมูลและ
ความปลอดภัย (Data Safety Monitoring Board; DSMB) หรือ โดยผู้สนับสนุนทุนวิจัย (Sponsor)
หรือเมื่อมีข้อมูลที่ระบุหรือสงสัยว่า การดาเนินโครงการวิจยั ต่อไปอาจก่อให้เกิดปัญหาในเรื่องความ
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ปลอดภัยต่อผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัย โดยผูว้ ิจัยทาบันทึกถึงประธานคณะกรรมการ ชีแ้ จงเหตุผลใน
การขอยุติก่อนกาหนด
4. รายงานทุกชนิด จะต้องส่งถึงสานักงานก่อนวันประชุมของเดือนถัดไปอย่างน้อย 10 วันเพื่อให้
เจ้าหน้าที่สานักงานและเลขานุการคณะกรรมการได้จัดเตรียมในวาระการประชุม เจ้าหน้าที่สานักงาน
บันทึกวันที่ได้รับเอกสารรายงานในฐานข้อมูล
3. การพิจารณาทบทวน
1. เจ้าหน้าที่ส่งรายงานและเอกสารไปให้เลขานุการ และลงในวาระการประชุม ในวาระที่ 5.9 เลขานุการ
หรือผู้ช่วยเลขานุการ พิจารณาทบทวน พร้อมเสนอความคิดเห็น นาเสนอบันทึก เข้าแจ้งที่ประชุม
คณะกรรมการ ซึ่งจะมีได้ 2 กรณี คือ
1. รายงานความคืบหน้าโครงการวิจัย
 รายงานความคืบหน้าโครงการวิจัย และขอต่ออายุ ตามเวลา 1 ปี
 รายงานความคืบหน้าโครงการวิจัย และขอต่ออายุ ล่าช้า
 รายงานความคืบหน้าโครงการวิจัย ตามเวลาที่คณะกรรมการพิจารณาให้รายงาน
บ่อยขึ้น เช่น ทุก 3 เดือน หรือ 6 เดือน
2. รายงานสรุปผลการวิจยั
 รายงานขอปิดโครงการ เนื่องจากทาการวิจัยเสร็จสิ้น
 รายงานขอยุติโครงการก่อนกาหนด
2. การพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการ ผลการพิจารณา จะเป็นการดาเนินการข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ต่ออายุเอกสารรับรอง เมื่อส่งความคืบหน้าของการวิจัยมาก่อนเอกสารรับรองหมดอายุ หรือ
ต่ออายุเมื่อผู้วจิ ัยส่งมาทาแบบ Expedited Review Category ถ้าการ Recruit ผู้ป่วยสิ้นสุด
แล้ว หรืออยู่ในช่วงการดาเนินการวิเคราะห์เท่านั้น และมีความเสีย่ งน้อยมาก
2. ในกรณีที่ผู้วิจยั ส่งรายงานความคืบหน้าหลังเอกสารรับรองหมดอายุแล้ว ให้ผู้วิจยั ชี้แจง
เหตุผล และเมื่อยังไม่ได้เอกสารรับรองฉบับใหม่ ผู้วิจยั จะต้องหยุดรับผู้เข้าร่วมโครงการ
จนกว่าจะได้รับเอกสารรับรองฉบับใหม่ แต่ให้ดาเนินการวิจยั ต่อเฉพาะเมื่อคานึงถึงประโยชน์
ที่มากกว่าสาหรับผู้เข้าร่วมวิจัยทีก่ าลังอยูใ่ นกระบวนการวิจยั ถ้าไม่ทาแล้วมีความเสี่ยงมาก
ขึ้น
3. รับทราบรายงานสรุปผลการวิจัยที่สิ้นสุดแล้วและเก็บงานวิจัยที่สมบูรณ์ หรือที่ส่งตีพิมพ์ที่
ขอให้ส่งมา
4. รับทราบการแจ้งยุติโครงการวิจัยก่อนกาหนด
5. แก้ไขหรือขอข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อรับรองต่อเนื่องหรือเพื่อนาเข้าพิจารณาใหม่
6. ยุติการรับรอง (ไม่รับรองต่อเนื่อง) เพื่อให้ยตุ ิการวิจยั ก่อนกาหนด หากมีข้อมูลอันตรายที่
ชัดเจน หรือมีข้อมูลว่าผู้วจิ ัยกระทาการละเมิดผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยอย่างร้ายแรง
3. ผลการพิจารณาต้องบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
4. แจ้งผลการพิจารณาต่อผูว้ ิจัย
1. กรณีของการรายงานความคืบหน้า เจ้าหน้าที่สานักงานเตรียมจดหมายแจ้งผลการพิจารณาแก่ผวู้ จิ ัย
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการ จดหมายแจ้งผลการพิจารณา ต้องประกอบด้วย
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1. ผลการพิจารณารายงานความคืบหน้าของการวิจัย และวันที่ที่พจิ ารณา
2. อ้างอิงเลขที่บันทึกข้อความ และวันที่
3. ในกรณีที่ผลการพิจารณา “แก้ไขหรือขอข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อรับรองต่อเนื่องหรือเพื่อนาเข้า
พิจารณาใหม่” ต้องระบุว่าข้อมูลใดที่ต้องแก้ไขหรือขอเพิม่ เติม
4. ในกรณีที่ผลการพิจารณา “ไม่รับรองต่อเนื่อง” ต้องแจ้งเหตุผลของการไม่รับรอง และมี
ข้อความดังนี้ “ท่านสามารถร้องขอเพื่อทราบเหตุผลและรายละเอียดในการพิจารณาของ
คณะกรรมการ โดยแจ้งความจานงและเหตุผลในการร้องขอต่อประธานคณะกรรมการเป็น
ลายลักษณ์อกั ษร”
2. กรณีขอต่ออายุ เจ้าหน้าที่สานักงาน ออกเอกสารรับรอง ฉบับใหม่ ลงนามโดย ประธานคณะกรรมการ
กาหนดให้ต่ออายุโครงการ ก่อนวันหมดอายุ 1 เดือน
1. การต่ออายุก่อนวันหมดอายุ จะยึดวันหมดอายุตามใบ COA เดิม เช่น COA หมดอายุ 5
ก.พ. 21 จะระบุวันต่ออายุให้เป็น 5 ก.พ.21- 5 ก.พ. 22
2. การต่ออายุหลัง COA หมดอายุ จะยึดตามวันที่ส่งมาต่อ เช่น COA หมดอายุ 5 ก.พ. 21 แต่
ส่งมา 8 ก.พ. 21 จะระบุวันต่ออายุให้เป็น 8 ก.พ.21- 8 ก.พ. 22 และข้อมูลระหว่างวันที่ 5- 7
ก.พ. จะไม่รับรองและไม่สามารถนามาใช้ในการวิจัยได้
3. กรณีที่ผู้ทบทวนเป็นผู้วิจยั หลักหรือผู้วิจัยร่วม ให้ประธานคณะกรรมการ หรือผู้ได้รับมอบหมายจาก
ประธาน เป็นผู้ทบทวนแล้วแต่กรณี
4. กรณียุติโครงการวิจัยก่อนกาหนด เจ้าหน้าที่สานักงานเตรียมจดหมายอนุมตั ิการยุติโครงการวิจยั ก่อน
กาหนดให้ประธานคณะกรรมการ ลงนาม
5. การเก็บเอกสาร เอกสารสรุปผลการวิจยั รายงานความคืบหน้าของการวิจยั ที่ผ่านการพิจารณา
คณะกรรมการ จะบันทึกผลการพิจารณา วันที่พิจารณา ในแบบรายงานที่ได้รับจากผู้วจิ ัย ลงนามโดย
ประธานคณะกรรมการ และเก็บไว้เป็นส่วนหนึ่งของโครงร่างการวิจัยนั้นๆ รวมทัง้ ลงข้อมูลในระบบ
ฐานข้อมูล บันทึกสารบัญเอกสาร
5. ข้อควรระวัง/ข้อแนะนา (Caution, recommendation)
การรายงานความก้าวหน้าการวิจัย ให้เจ้าหน้าที่สานักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคน มีหน้าที่ในการ
แจ้งเตือนผู้วิจยั ล่วงหน้า 1 เดือน ว่าโครงการวิจัยถึงกาหนดต้องส่งรายงานความก้าวหน้า

7.ผังงาน (Workflow
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ผู้วิจัยส่งรายงาน
ก่อนถึงวันประชุมอย่างน้อย 10 วัน

ความคืบหน้าโครงการวิจัย

ความคืบหน้า

ความคืบหน้าโครงการวิจัย

สรุปผลการวิจัย เมื่อ

การทบทวนโครงการวิจัยที่

และขอต่ออายุเอกสาร

โครงการวิจัยและขอต่อ

ในช่วงเวลาที่เหมาะสมกับ

โครงการวิจัยสิ้นสุด

ได้รับพิจารณารับรองจากคณะ

รับรองประจาปี (ตาม

อายุเอกสารรับรอง

ความเสี่ยงที่อาจเกิดแก่

กรรมการฯ แต่มีเหตุให้ต้องยุติ

กาหนดเวลา)

ประจาปี (ล่าช้า)

ผู้เข้าร่วมโครงการ

โครงการวิจัยก่อนกาหนด

แบบรายงานความคืบหน้าและขอต่ออายุ

แบบสรุปผลการวิจัย

เจ้าหน้าที่ส่งรายงานและเอกสารไปให้เลขานุการ และลงในวาระการประชุมที่ 5.9

เลขานุการ หรือผู้ช่วยเลขานุการ พิจารณาทบทวนเอกสารทุกชนิด นาเสนอบันทึก
เข้าแจ้งที่ประชุมคณะกรรมการฯ
กรรมการพิจารณาทบทวนความคืบหน้าและเหตุผลของการปิดโครงการ

1) ต่ออายุเอกสารรับรอง เมือ่ ส่งความคืบหน้าของ

3) รับทราบรายงาน

การวิจัยมาก่อนเอกสารรับรองหมดอายุหรือแบบ

สรุปผลการวิจัยที่

Expedited review category ในการวิจัยที่

สิ้นสุดแล้ว

Minimal risk protocol หรือช่วงวิเคราะห์แล้ว
2) กรณีที่ผู้วจิ ัยส่งรายงานความคืบหน้าล่าช้า และ

เมื่อยังไม่ได้เอกสารรับรองฉบับใหม่ ผู้วิจัยจะต้อง

5) แก้ไขหรือขอข้อมูลเพิ่มเติม เพือ่ รับรอง
ต่อเนื่องหรือเพื่อนาเข้าพิจารณาใหม่
6) ยุตกิ ารรับรอง (ไม่รับรองต่อเนือ่ ง) เพื่อให้

4) รับทราบการแจ้งยุติ

สิ้นสุดการวิจยั ก่อนกาหนด หากมีข้อมูล

โครงการวิจัยก่อน

อันตรายที่ชดั เจน หรือมีข้อมูลว่าผู้วิจัย

กาหนด

กระทาการละเมิดผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย

หยุดรับผู้เข้าร่วมโครงการจนกว่าจะได้รับใบ

อย่างร้ายแรง

เอกสารรับรองฉบับใหม่ แต่ทาต่อได้เมื่อคานึงถึง
ประโยชน์ที่มากกว่าสาหรับผู้เข้าร่วมวิจัยที่กาลัง
อยู่ในกระบวนการวิจยั หรือถ้าไม่ทาแล้วมีความ
เสี่ยงมาก
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8.ช่องทางการสื่อสารและการอบรม
1. ประชาสัมพันธ์ในระบบ Outlook Mail
2. ศึกษาด้วยตนเองในระบบ e-Document
3. ศึกษาด้วยตนเองในระบบ BDMS Intranet
9.การเฝ้าติดตามและการวัดกระบวนการ/การบริการ
ติดตามจากการรายงานความคืบหน้า/รายงานสรุป และแจ้งยุติโครงการวิจัยก่อนกาหนดในรายงานการประชุม
10.เอกสารคุณภาพทีเ่ กี่ยวข้อง
1. F/M-01-IRB-024: แบบขอปิดโครงการวิจัย / ขอยุติโครงการวิจัยก่อนกาหนด (Final Report Form / Study
Termination Report Form)
2. F/M-01-IRB-026: แบบรายงานผลการดาเนินการวิจัยโครงการ/ขอต่ออายุโครงการ (Progress Report Form/
Approval Extension Request)
11.เอกสารอ้างอิง / บรรณานุกรม
1. ICH Good Clinical Practice Guideline. กองควบคุมยา สานักงานคณะกรรมการอาหาร และยา กระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. 2543. ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2550
2. แนวทางจริยธรรมการทาวิจัยในคนแห่งชาติ ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนใน ประเทศไทย พ.ศ. 2550
3. US Regulation 21 CFR 56.108, 56.109
4. US Regulation 45 CFR 46.103, 46.109
5. US Regulation 45 CFR 46.103, 46.113
6. US Regulation 21 CFR 56.108, 56.113
7. The National and International Ethical Guidelines for Biomedical Research Involving Human Subjects
(CIOMS) 2016
8. คาปฏิญญาแห่งเฮลซิงกิ (Declaration of Helsinki) 2013
9. Standards and Operational Guidance for Ethics Review of Heath-Related Research with Human
Participants, WHO 2011
10. International Conference on Harmonization, Guidance on Good Clinical Practice (ICH GCP) 1996
11. ICH Harmonised Guideline Integrated Addendum to ICH E6 (R1): Guidelines for Good Clinical
Practice.E6 (R2),2016
12. National Policy and Guidelines for Human Research, National Research Council of Thailand (NRCT)
2015.
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