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ประกาศสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการยอมรับคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน 

ที่พิจารณาโครงการวิจัยทางคลนิิกเก่ียวกับยา 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๘  ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข  ฉบับที่  ๑๔  (พ.ศ.  ๒๕๓๒)  
เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการนําหรือส่ังยาเข้ามาในราชอาณาจักร  โดยไม่ต้องขอขึ้น
ทะเบียนตํารับยา  ออกตามความในมาตรา  ๗๙  ทวิ  (๔)  แห่งพระราชบัญญัติยา  พ.ศ.  ๒๕๑๐  แก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติยา  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๓๐  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับ
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  
มาตรา  ๔๓  และมาตรา  ๔๕  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาจึงกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเงื่อนไขการยอมรับคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนที่พิจารณาโครงการวิจัยทางคลินิก
เก่ียวกับยา  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  เรื่อง  คณะกรรมการพิจารณา

จริยธรรมการวิจัยในคนที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาให้การยอมรับ  ลงวันที่  ๒๒  มกราคม  
พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

ข้อ ๓ ตามประกาศฉบับนี้ 
คณะกรรมการ  หมายถึง  คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมอิสระ  (Independent  Ethics  

Committee:  IEC)  หรือคณะกรรมการพิจารณาการวิจัยประจําสถาบัน  (Institutional  Review  Board: IRB)  
ที่ทําหน้าที่พิจารณาจริยธรรมการวิจัยทางคลินิกเก่ียวกับยาในคน 

หน่วยงานของรัฐ  หมายถึง  หน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์การมหาชน  และหน่วยงานของรัฐ
รูปแบบใหม่ที่มีหน้าที่เก่ียวกับการวิจัยเพื่อการป้องกันและบําบัดโรค 

โรงพยาบาลศูนย์  หมายถึง  โรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขที่ตั้งอยู่ในระดับจังหวัด   
ซ่ึงประกอบด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งสาขาหลัก  สาขารองและสาขาย่อยครบทุกสาขา  มีขีดความสามารถ
รองรับผู้ป่วยที่ต้องการการรักษาที่ยุ่งยากซับซ้อนระดับเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีขั้นสูง  และมีภารกิจ 
ด้านแพทยศาสตร์ศึกษาและงานวิจัยทางการแพทย์    

อาสาสมัคร  หมายถึง  บุคคลผู้เข้าร่วมการวิจัยทางคลินิก  ไม่ว่าจะเป็นผู้ได้รับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ใน
การวิจัยหรืออยู่ในกลุ่มเปรียบเทียบก็ตาม 

ข้อ ๔ ให้คณะกรรมการตามประกาศนี้มีหน้าที่พิจารณาโครงการวิจัยทางคลินิกเก่ียวกับยาที่มี
การนําหรือส่ังเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ต้องขอขึ้นทะเบียนตํารับยา 
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ข้อ ๕ ให้ผู้ยื่นคําขออนุญาตนําหรือส่ังยาเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการวิจัยต้องนํายาไปใช้เฉพาะ
โครงการวิจัยที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาให้การยอมรับ  
และเป็นโครงการวิจัยที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาให้ความเห็นชอบ 

ข้อ ๖ คณะกรรมการที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาให้การยอมรับต้องมีคุณสมบัติ
องค์ประกอบและการดําเนินการดังต่อไปนี้ 

  ๖.๑ คณุสมบัติของคณะกรรมการ 
   (๑) เป็นคณะกรรมการภายใต้หน่วยงานของรัฐ  หรือเป็นคณะกรรมการภายใต้

หน่วยงานของเอกชนที่เป็นโรงพยาบาลที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  พ.ศ.  ๒๕๔๑  
ซ่ึงมีศักยภาพในสาขาที่เก่ียวข้องไม่น้อยกว่าโรงพยาบาลศูนย์  หรือเป็นคณะกรรมการร่วมระหว่างหน่วยงานของรัฐ
และหน่วยงานของเอกชนตามที่กล่าวมาข้างต้นซ่ึงดําเนินการภายใต้องค์กรที่ไม่แสวงหากําไรซ่ึงมีศักยภาพ
ในการจัดให้อาสาสมัครได้รับการดูแล  ทั้งนี้คณะกรรมการมีคุณสมบัติตามกฎหมายหรือระเบียบของ 
ทางราชการที่เก่ียวข้องกับงานวิจัยหรือการบริการที่เก่ียวเนื่องกับการวิจัย   

   (๒) มีรูปแบบโครงสร้างคณะกรรมการที่ชัดเจน  มีหลักฐานการแต่งตั้งคณะกรรมการ  
ฝ่ายเลขานุการและสํานักเลขานุการอย่างถูกต้องจากผู้มีอํานาจของหน่วยงานที่สังกัด   

   (๓) กรรมการที่มีสิทธิลงคะแนนเสียงและให้ความเห็นเก่ียวกับการวิจัย  ต้องไม่มี
ความเก่ียวข้องกับผู้วิจัยหรือผู้ให้ทุนวิจัย  และไม่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้วิจัยหรือ
โครงการวิจัยทั้งทางตรงหรือทางอ้อม   

   (๔) กรรมการต้องได้รับการอบรมด้านการศึกษาวิจัยและการทดลองในมนุษย์  
ด้านจริยธรรมหรือด้านอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้องอย่างน้อย  ๑  ครั้ง  ในทุกรอบ  ๒  ปี  ที่เป็นกรรมการ   

   (๕) มีประสบการณ์ในการพิจารณาโครงการวิจัยเก่ียวกับการทดลองยาในคน  
จํานวนไม่น้อยกว่า  ๑๐  โครงการ 

  ๖.๒ องค์ประกอบของคณะกรรมการ  ประกอบด้วย   
   (๑) กรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์  ด้านการแพทย์  และด้านจริยธรรม  

จํานวนไม่น้อยกว่า  ๕  คน  และอย่างน้อย  ๓  คน  ต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
   (๒) กรรมการอย่างน้อย  ๑  คน  เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่ไม่ใช่วิทยาศาสตร์   
    (๓) กรรมการอย่างน้อย  ๑  คน  ที่ไม่ได้ทํางานในสถาบันหรือสถานที่วิจัยนั้น 
  ๖.๓ การดําเนินการของคณะกรรมการ 
   (๑) มีกระบวนการพิจารณาโครงการวิจัยทางคลินิกเก่ียวกับยาตามแนวทาง 

การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดีของ  International  Conference  on  Harmonization - Good  Clinical  
Practice  (ICH - GCP)  และกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อกําหนดอ่ืนที่เก่ียวข้อง   

   (๒) การประชุมคณะกรรมการต้องมีกําหนดการประชุมและระเบียบวาระ 
การประชุมที่ชัดเจนแน่นอน  และเหมาะสม  ดังนี้ 
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    (๒.๑) มีการประชุมเป็นประจําอย่างสมํ่าเสมอ 
    (๒.๒) มีการจัดทําบันทึกสรุปมติการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร 
    (๒.๓) มีการรักษาและจัดเก็บบันทึกการดําเนินงาน  และบันทึกรายงาน

การประชุมที่จัดทําเป็นลายลักษณ์อักษร  เพื่อการตรวจสอบต่อไป 
   (๓) การพิจารณาโครงการวิจัยที่เสนอต้องพิจารณาทั้งด้านวิทยาศาสตร์   

ด้านการแพทย์  และด้านจริยธรรม  และสรุปความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรซ่ึงระบุโครงการวิจัยและ
เอกสารที่คณะกรรมการพิจารณาทบทวน  วันที่ทบทวน  และความเห็นของคณะกรรมการ 

   (๔) มีการจัดทําระเบียบและขั้นตอนปฏิบัติงานทุก ๆ   กิจกรรม  รวมถึงการพิจารณา
ค่าใช้จ่ายของอาสาสมัคร  เป็นลายลักษณ์อักษรตามมาตรฐานที่เหมาะสม  เช่น  การจัดทํา  Standard  
Operating  Procedure  (SOP)  และอ่ืน ๆ  เป็นต้น 

   (๕) มีการกํากับติดตามและตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้ม่ันใจว่าการดําเนิน 
การวิจัยทางคลินิกนั้นเป็นไปตามโครงการวิจัยและสถานที่ทําการวิจัยที่ได้รับอนุมัติทุกประการ  โดยไม่มี
การเบ่ียงเบนหรือเปล่ียนแปลงไปจากที่คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ  เว้นแต่เป็นกรณีที่กําหนดไว้
ตามแนวทาง  ICH - GCP 

   (๖) มีการกํากับติดตาม  เพื่อปกป้องและสร้างความม่ันใจว่าอาสาสมัครได้รับ
การคุ้มครองสิทธิ  ความปลอดภัย  และความเป็นอยู่ที่ดี  เช่น  กรณีเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์  กรณี 
การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากอาสาสมัคร  และอ่ืน ๆ  เป็นต้น 

   (๗) คณะกรรมการรายงานผลการดําเนินงานต่อสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาตามแบบ  จธ.๓  แนบท้ายประกาศ  ภายในวันที่  ๓๑  ธันวาคมของทุกปี 

ข้อ ๗ คณะกรรมการที่ประสงค์จะขอรับการยอมรับ  หรือการต่ออายุการยอมรับจาก
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  ให้ยื่นคําขอตามแบบ  จธ.๑  แนบท้ายประกาศ  จํานวน  ๑  ชุด   
ณ  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ข้อ ๘ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะพิจารณาให้การยอมรับหรือต่ออายุการยอมรับ  
เม่ือปรากฏว่าคณะกรรมการมีคุณสมบัติ  องค์ประกอบ  และการดําเนินการเป็นไปตามข้อ  ๖  และยินยอม 
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจตราในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย   

ข้อ ๙ ให้สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาออกหนังสือแสดงการยอมรับคณะกรรมการ
หรือการต่ออายุตามแบบ  จธ.๒  และให้หนังสือแสดงการยอมรับหรือต่ออายุการยอมรับมีอายุ  ๒  ปี
นับตั้งแต่วันที่แจ้งในหนังสือ   

ข้อ ๑๐ ให้สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจัดทําบัญชีรายชื่อของคณะกรรมการพิจารณา
จริยธรรมการวิจัยในคนที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยายอมรับเผยแพร่บนเว็บไซด์ของสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 
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ข้อ ๑๑ คณะกรรมการที่ได้รับการยอมรับที่ประสงค์จะต่ออายุการยอมรับ  ให้ยื่นคําขอต่ออายุ
การยอมรับก่อนวันหมดอายุไม่น้อยกว่า  ๖๐  วัน  และเม่ือได้ขอต่ออายุแล้วให้ถือว่าการยอมรับยังมีผลต่อไป
จนกว่าจะแจ้งไม่ยอมรับ 

ข้อ ๑๒ หากภายหลังปรากฏว่าคณะกรรมการที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ให้การยอมรับแล้ว  ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ ์ วิธีการ  และเงื่อนไขตามประกาศนี้  ให้สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยายกเลิกการยอมรับโดยแจ้งเป็นหนังสือให้คณะกรรมการทราบและถอนชื่อออกจากบัญชีรายชื่อ
คณะกรรมการที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาให้การยอมรับ  พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซด์ของ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา   

ข้อ ๑๓ คณะกรรมการซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาให้การยอมรับไว้ก่อน 
ประกาศฉบับนี้  ให้ถือว่าได้รับการยอมรับโดยอนุโลมต่อไปอีกหนึ่งปี  นับจากวันที่ประกาศมีผลบังคบัใช้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

บุญชัย  สมบูรณ์สุข 
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 



แบบ จธ. ๑ 
Form EC-1 

 

คําขอ [ ] การยอมรับ [ ] ต่ออายุการยอมรบั คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนที่พจิารณา
โครงการวิจัยทางคลินิกเกี่ยวกับยา 

-------------------------------------------------------- 
 

เขียนที่ ................................................................ 
วันที่.................เดือน........................ป.ี..................... 

 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)................................................................ตําแหน่ง ……………………... 
                                             (ชื่อประธานคณะกรรมการฯ ผู้ขออนุญาต) 

ในนามของ คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนที่พิจารณาโครงการวิจัยทางคลินิกเกี่ยวกบัยาของ  
[ ] สถาบัน [ ] หน่วยงาน ช่ือ............................................................................................................................... 
ภายใต้สังกัดของ ...........................................................................................อยู่เลขที่....................หมูท่ี่................ 
                                     (กรม/กระทรวงต้นสังกัด) 
ตรอก/ซอย............... ....................................... ถนน......................................ตําบล/แขวง.....................................
อําเภอ/เขต...........................................จังหวัด..................................................โทรศัพท์..................................... 
มีความประสงค์จะขอรบัการยอมรับจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ในการน้ีข้าพเจ้าได้แนบหลักฐาน พรอ้มบันทึกข้อมลูในแผ่นบันทึกข้อมลู (ซีดี) จํานวน ๑ ชุด ดังน้ี 
๑. หนังสือแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนที่พิจารณาโครงการวิจัยทางคลินิก 

เกี่ยวกับยา 
๒. ประวัติการศึกษาและการอบรมของกรรมการพจิารณาจริยธรรมการวิจัยในคนทีพ่ิจารณาโครงการวิจัย 

ทางคลินิกเกี่ยวกบัยา 
๓. เอกสารระบบคุณภาพของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนที่พจิารณาโครงการวิจัย 

ทางคลินิกเกี่ยวกบัยาได้แก่ คู่มือคุณภาพ คู่มือข้ันตอนปฏิบัติงาน 
๔. เอกสารแผนการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนที่พจิารณาโครงการวิจัย 

ทางคลินิกเกี่ยวกบัยาประจําปี (จํานวนครั้ง/ปี)  
๕. รายการโครงการวิจัยเกี่ยวกับการทดลองยาในคนที่คณะกรรมการฯได้พิจารณา (จํานวนไม่น้อยกว่า  

๑๐ โครงการ) 
๖. หนังสือรบัรองการดําเนินการว่าเป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดีของInternational  

Conference on Harmonization-Good Clinical Practice (ICH-GCP) และมีการกํากับดูแลตลอดโครงการวิจัย   
  

ข้าพเจ้าขอใหก้ารรับรองและให้ความตกลง ดังน้ี 
๑.  คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนที่พจิารณาโครงการวิจัยทางคลินิกเกี่ยวกับยาจะทํา

หน้าที่กํากบัติดตามการวิจัยทางคลินิกที่ให้การอนุมัติ เพือ่ให้มั่นใจว่า 
     ๑.๑  การดําเนินการวิจยัทางคลินิกน้ัน เป็นไปตามโครงร่างการวิจัยที่ได้รบัการอนุมัติทกุประการ โดยไม่

มีการเบี่ยงเบนหรอืเปลี่ยนแปลงไปจากที่คณะกรรมการพจิารณาจริยธรรมการวิจัยในคนทีพ่ิจารณาโครงการวิจัย
ทางคลินิกเกี่ยวกบัยาพิจารณาให้ความเห็นชอบ เว้นแต่เป็นกรณีที่กําหนดไว้ตามแนวทาง ICH-GCP 

 

เลขรบัที่ ................................. 
วันที่ ........................................ 
ลงช่ือ.......................ผูร้ับคําขอ 



 

 

-๒-

            ๑.๒  อาสาสมัครการวิจัยได้รับการคุ้มครองสิทธิ  ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดี เช่น กรณีเกิด
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ กรณีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากอาสาสมัคร และอื่นๆ เป็นต้น 

๒. คณะกรรมการพจิารณาจริยธรรมการวิจัยในคนที่พจิารณาโครงการวิจัยทางคลินิกเกี่ยวกับยาจะส่ง
รายงานผลการดําเนินงานประจําปีต่อสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคมของทุกป ี

๓. คณะกรรมการพจิารณาจริยธรรมการวิจัยในคนที่พจิารณาโครงการวิจัยทางคลินิกเกี่ยวกับยาจะยินยอม
ให้สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาตรวจตราในกรณีทีม่ีเหตุอันควรสงสัย  

๔. หน่วยงานต้นสังกัดของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนที่พจิารณาโครงการวิจัยทางคลินิก
เกี่ยวกับยายินยอมรบัผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจตราทีเ่กดิข้ึนจริง  
        ๕. คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนทีพ่ิจารณาโครงการวิจัยทางคลินิกเกี่ยวกับยายินดีปฏิบัติ
ตาม หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยอมรบัคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนที่พิจารณา
โครงการวิจัยทางคลินิกเกี่ยวกับยาที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากําหนดไว้ทุกประการ ทั้งน้ีหากพบใน
ภายหลังว่าไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว  ยินดีให้สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ดําเนินการ
ยกเลกิการยอมรบัได้   

 
 

(ลายมือช่ือ)................................................................................ผู้ย่ืนคําขอ 
(.............................................................................)   

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(ส่วนน้ีสําหรบัเจ้าหน้าที)่  
 
ความเห็นเจ้าหน้าที่   
     [   ] ยอมรับ 
     [   ] ไมย่อมรับเน่ืองจาก……………………………………………………………………………………………………... 
           ………………………………………………………………………………………………………………………………….   

                                                                               
           (ลายมือช่ือ) ............................................. 
                                                                          ............................................... 
                                                           ตําแหน่ง ................................................. 
                                                           ลงวันที่ .................................                                  
 
เรียน  ผู้อํานวยการสํานักยา 
     เพื่อโปรดพจิารณา หากเห็นชอบตามความเห็นเจ้าหน้าที่  ขอได้โปรดเสนอเลขาธิการต่อไปด้วย 
จะเป็นพระคุณ 
                                                           (ลายมือช่ือ) ............................................. 
                                                                          ............................................... 
                                                           ตําแหน่ง ................................................. 
                                                           หัวหน้ากลุ่มกํากบัดูแลก่อนออกสู่ตลาด 
                                                           ลงวันที่ .................................                                  



 

 

-๓- 

 
เรียน  เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
     เพื่อโปรดพจิารณา หากเห็นชอบตามเสนอ ขอได้โปรดพจิารณาลงนาม 
     [   ] หนังสือแสดงการยอมรับ/ต่ออายุการยอมรบัคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนที่
พิจารณาโครงการวิจัยทางคลินิกเกี่ยวกับยา (แบบ จธ. ๒)  
     [   ] หนังสือแจง้ไม่ยอมรับคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย 
 
                                                           (ลายมือช่ือ) ............................................. 
                                                                          ............................................... 
                                                           ตําแหน่ง ................................................. 
                                                           ลงวันที่ .................................                                  
                                                                
คําสั่งพนักงานเจ้าหน้าที ่
     [   ] ยอมรับ 
     [   ] ไม่ยอมรับ  เน่ืองจาก .............................................. 
 
                                                           (ลายมือช่ือ) ............................................. 
                                                                          ............................................... 
                                                           ตําแหน่ง ................................................. 
 
 
                                                                       พนักงานเจ้าหน้าที ่
                                                                ลงวันที่ .................................                                  



 

  แบบ จธ. ๒ 
   Form EC-2 

 
 
 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กระทรวงสาธารณสุข 

 
หนังสือแสดงการยอมรบั/ต่ออายกุารยอมรับคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน 

ที่พิจารณาโครงการวิจัยทางคลนิิกเกี่ยวกับยา 
 
เลขที่.................... 
 

หนังสือฉบับน้ีให้ไว้ 
 

  เพื่อแสดงว่า คณะกรรมการพจิารณาจริยธรรมการวิจัยในคนที่พิจารณาโครงการวิจัยทางคลินิก
เกี่ยวกับยาของหน่วยงานช่ือ………………………………………………….......ภายใต้สังกัดของ..............................................
อยู่เลขที.่..................หมู่ที.่.....ตรอก/ซอย................................ถนน.....................................ตําบล/แขวง...................
อําเภอ/เขต...............................จังหวัด............................โทรศัพท์.................เป็นคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม
การวิจัยในคนที่พจิารณาโครงการวิจัยทางคลินิกที่เกี่ยวกบัยาที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาให้การยอมรับ  
ทั้งน้ีเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขทีส่ํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากําหนด    
 
  ให้ไว้ ณ วันที่...............เดือน.............................พ.ศ...................... 
   

หนังสือฉบบัน้ี มีอายุ ๒ ปีนับต้ังแต่วันที่.................................................  
 
 
            ลายมือช่ือ .............................................. 
                (..........................................) 
         เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 



แบบ จธ. ๓ 
รายงานผลการดําเนินงานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนที่พิจารณาโครงการวิจัยทางคลินิกเกี่ยวกับยา 

ขื่อ…………….............................................………. ภายใต้สังกัดของ............................................. 
ประจําปีพ.ศ. ............ตั้งแต่วันที…่……เดือน…………พ.ศ.…………ถึงวันที่………เดือน………………………พ.ศ...…….. 

 
๑. การประชุมคณะกรรมการพจิารณาจริยธรรมการวิจัยในคนที่พิจารณาโครงการวิจัยทางคลินิกเกี่ยวกบัยาจํานวน ...........................ครั้ง 
๒. การพิจารณาเกี่ยวกบัการเกิดอาการไม่พงึประสงค์จากการใช้ยาในโครงการวิจัย จํานวน ................................ครั้ง 
๓. การตรวจตราโครงการวิจัยที่ได้รบัอนุมัติ จํานวน ................................. ครัง้ 

 
ครั้งที่
ประชุม 

(วันเดือนปี) 

เลขที่/รหสัคําขอ
อนุมัติโครงการ

ศึกษาวิจัย 

รหสั
โครงการวิจัย1  

 

ชื่อโครงการวิจัย(ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) การพิจารณา 2 ผลการพจิารณา 

    □พิจารณาโครงการศึกษาวิจัยทางคลินิกเกี่ยวกับยา  
□พิจารณาเกี่ยวกบัอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาใน
โครงการวิจัย  
□อื่นๆระบุ...................................................................... 

 

    □พิจารณาโครงการศึกษาวิจัยทางคลินิกเกี่ยวกับยา  
□พิจารณาเกี่ยวกบัอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาใน
โครงการวิจัย 
□อื่นๆระบุ...................................................................... 

 

      
      

 
ลงชื่อ………………………………………………. ประธานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน 

1 รหัสโครงการวิจัย หมายถึงรหสัที่ตั้งโดยผู้ให้ทุนวิจัย หรือ รหสัอื่นๆ เช่น EudraCT no., IND no. เป็นต้น 
2 ทําเครื่องหมาย √ ใน □ ที่พิจารณาในการประชุมครั้งนั้นๆ 

 FORM EC-3 


