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แนวทางจริยธรรมการวิจัยในมนุษย  โรงพยาบาลกาฬสินธุ 
 

ในปจจุบันประเทศตางๆท่ัวโลก  โดยเฉพาะประเทศท่ีพัฒนาแลวไดมีกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิ
มนุษยชนในหลายดาน  ไดมีความพยายามออกกฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติในการทําวิจัยในมนุษย
และพยายามผลักดันใหประเทศท่ีกําลังพัฒนาปฏิบัติตาม  เชน การผลิตยา  หรือการจดสิทธิบัตรยาหรือ
การตีพิมพผลงานทางวิชาการท่ีเกี่ยวกับการทําวิจัยในมนุษย  เปนตน  นอกจากนี้ไดมีการ
ประชุมสัมมนา  หลายครั้งหลายหน  แลวไดเผยแพรออกมาจนเปนท่ียอมรับกันท่ัวไปคือ   ปฏิญญา
เฮลซิงกิ (Declaration of Helsinki) โดยแพทยสมาคมโลก   (World Medical Association) ฉบับแรกท่ี
กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟนแลนด ป พ.ศ. 2507 และไดมีการแกไขปรับปรุงพัฒนาอีกหลายครั้ง ครั้งลาสุด
เดือนตุลาคม   ป พ.ศ.2543 ท่ีเมืองเอดินเบอระ สหราชอาณาจักร และยังมีคําประกาศอีกมาก โดยมีหัวใจ
สําคัญคือการปกปองศักดิ์ศรี สิทธิ ความปลอดภัย และความเปนอยูท่ีดีของอาสาสมัคร (volunteer) หรือ
ผูรวมในโครงการวิจัย (participant) 

  โดยท่ีความจําเปนในการทําวิจัยในมนุษยของผูวิจัยจะเปนการสงเสริมความกาวหนาทาง
วิชาการ  เสริมสรางความรูความเขาใจ  เพ่ือความเปนอยูท่ีดีขึ้นของคน  ซ่ึงผูวิจัยของแตละสถาบัน  มี
เหตุผลมากมายในการท่ีตองดําเนินการวิจัยในคน  เชน  เพ่ือบรรเทาความทุกขทรมานจากการเจ็บปวยเพ่ือ
ประเมินคุณคาทางสังคมหรือทฤษฎีวิทยาศาสตร   เพ่ือขจัดความไมรู  เพ่ือวิเคราะหนโยบาย  เพ่ือเขาใจ
พฤติกรรมของมนุษยและส่ิงของท่ีเกี่ยวของกับมนุษย 
 
  โรงพยาบาลกาฬสินธุ  ไดเล็งเห็นถึงความเปนมาและความจําเปนดังกลาว  จึงไดมีการวาง
รูปแบบการดําเนินการวจิัย   มีการจัดตั้งคณะกรรมการสงเสริมการวิจัย  และคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย  โรงพยาบาลกาฬสินธุ  โดยคณะกรรมการจริยธรรมในมนุษย  โรงพยาบาลกาฬสินธุไดราง
ขอกําหนดการทําวิจัยในมนุษย โรงพยาบาลกาฬสินธุ ขึ้น  เพ่ือ 
 
  1.  ชวยใหเกิดความม่ันใจวาศักดิศ์รี  สิทธิ  ความปลอดภัย  และความเปนอยูท่ีดีของอาสาสมัคร
ในงานวิจัยไดรับการคุมครอง  และผลของการศึกษาวิจัยเช่ือถือได 
   
  2.  ใชเปนแนวทางปฏิบัติใหกับผูวิจัย  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย  โรงพยาบาล
กาฬสินธุ  องคกรและสถาบันอ่ืนๆ ท่ีดําเนินการวจิัยในโรงพยาบาลกาฬสินธุ  ตลอดจนผูท่ีเกี่ยวของกับ
ดานจริยธรรมการวิจัย 
 
  3.  เพ่ือใหคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย  โรงพยาบาลกาฬสินธุใชพิจารณาดาน     
จริยธรรมของการทําวิจัยในโรงพยาบาลกาฬสินธุ 



(ราง)  ระเบียบโรงพยาบาลกาฬสินธุ 
เร่ือง  ขอกําหนดการทําวิจัยในมนุษย  โรงพยาบาลกาฬสินธุ  

พ.ศ. 2551 
 
  เพ่ือใหการสงเสริมการเคารพศักดิ์ศรี  สิทธิ  ความเปนมนุษย  ความปลอดภัย  และความ
ยุติธรรมของอาสาสมัครใรการทําวิจัย  สอดคลองกับแนวทางการทําวิจัยในมนุษยของประเทศและ
นานาชาติ  จึงสมควรวางระเบียบปฏิบัติ วาดวยขอกําหนดการวิจัยในมนุษยของโรงพยาบาลกาฬสินธุขึ้น
เพ่ือใหนักวิจัยท่ีเปนบุคลากรสังกัดโรงพยาบาลกาฬสินธุ หรือบุคคลภายนอกท่ีมาดําเนินการวิจัยหรือใช
อุปกรณของโรงพยาบาลกาฬสินธุในการดําเนินการวิจัยในมนุษย    ไดดําเนินการวิจัยอยางมีจริยธรรม
ตามมาตรฐานท่ีโรงพยาบาลกาฬสินธุกําหนด 
  ฉะนั้น  โดยความเห็นชอบของมติท่ีประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย 
โรงพยาบาลกาฬสินธุ  คราวประชุมครั้งท่ี 1 / 2551   เม่ือวันท่ี -  เมษายน พ.ศ.2551 โรงพยาบาลกาฬสินธุ
จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี ้
  ขอ  1.  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบโรงพยาบาลกาฬสินธุ เรื่อง ขอกําหนดการทําวิจัยในมนุษย
โรงพยาบาลกาฬสินธุ พ.ศ. 2551” 
  ขอ  2.  ระเบียบนี้ใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
  ขอ  3.  ในระเบียบนี ้
  “โรงพยาบาล” หมายถึง โรงพยาบาลกาฬสินธุ 
  “ผูอํานวยการโรงพยาบาล” หมายถึง ผูอํานวยการโรงพยาบาล โรงพยาบาลกาฬสินธุ 
  “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย โรงพยาบาลกาฬสินธุ 
  “โครงการการวิจัย” หมายถึง โครงการวิจัยท่ียื่นเสนอขอรับการพิจารณาดานจริยธรรม จาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย โรงพยาบาลกาฬสินธุ 
  “การทําวิจัยในมนุษย” หมายถึง การวิจัยท่ีมนุษยเปนผูถูกวิจัย เชน การศึกษาธรรมชาติของโรค 
การวินิจฉัย การรักษา การปองกันโรคและการสรางเสริมสุขภาพท่ีกระทําตอมนุษย   รวมท้ังการศึกษาวิจัย
จากเวชระเบียน ส่ิงสงตรวจตางๆจากรางกายของมนุษย ผูบริจาคโลหิต รวมถึงการศึกษาทางสังคมศาสตร 
พฤติกรรมศาสตรและมานุษยวิทยา 
  “สํานักงาน”   หมายถึง   สํานักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในมนุษย  โรงพยาบาล
กาฬสินธุ 
  “หัวหนาสํานักงาน”   หมายถึง   หัวหนาสํานักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย 
โรงพยาบาลกาฬสินธุ 
  



  “แนวทางจริยธรรมการวิจยัในมนุษย”   หมายถึง   แนวทางหรือหลักเกณฑดานจริยธรรม
เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยและการทดลองในมนุษย ซ่ึงสอดคลองกับ   1)    แนวทางจริยธรรมการทําวิจัยใน
คนแหงชาต ิ  พ.ศ. 2545    2)   ปฏิญญาเฮลซิงกิ (Declaration of Helsinki)   3.)   รายงานเบลมองต 
(Belmont Report) 4)   แนวทางจริยธรรมสากลสําหรับการศึกษาวิจัยทางชีวเวชศาสตรท่ีเกี่ยวของกับ
มนุษยของสภาองคการสากลดานวิทยาศาสตรการแพทย(Council for International Organizations of 
Medical Sciences : CIOMS)   5)  แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการวิจัยท่ีดีขององคการอนามัยโลกและ
องคการสากลเพ่ือสรางความประสานสอดคลอง (International Conference on Harmonization : ICH) 
และแนวทางท่ีคณะกรรมการกําหนด 
  “จรรยาบรรณนักวิจัย”  หมายถึง  จรรยาบรรณนักวิจัยท่ีกําหนดโดยสภาวิจัยแหงชาต ิ
  “ผูวิจัยหรือผูทําการหรือรวมทําการวิจัยในมนุษย”  หมายถึง  บุคลากรสังกัดโรงพยาบาล
กาฬสินธุท่ีมีความประสงคจะดําเนินการวิจัยในมนุษย หรือบุคลากรภายนอกโรงพยาบาลกาฬสินธุ  ท่ีมี
ความประสงคจะดําเนินการวิจัยในมนุษย  ภายในโรงพยาบาลกาฬสินธุ 
  ขอ  4  ใหผูอํานวยการโรงพยาบาลรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้  และใหมีอํานาจออก
ประกาศ  คําส่ัง  วางหลักเกณฑ  แนวปฏิบัติตางๆเพ่ือใหเปนไปตามระเบียบนี ้
หมวด 1 
คณะกรรมการการ 
  ขอ  5.  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง  มีช่ือ  “คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย 
โรงพยาบาลกาฬสินธุ” มีช่ือภาษาอังกฤษวา  “The Kalasin  Hospital Ethics Committee for Human 
Research ” ประกอบดวย 
  5.1  ตัวแทนจากภายในโรงพยาบาลกาฬสินธุ  ไดแก  ตัวแทนจากแพทย  2  คน ตัวแทนจาก
ทันตแพทย 1 คน ตัวแทนจากเภสัชกร 1 คน  ตัวแทนจากกลุมการพยาบาล 7  คน ตัวแทนจากกลุมวิชาชีพ
อ่ืนโดยเลือกกันเองอีก - คน 
  5.2  ตัวแทนจากภายนอกโรงพยาบาลกาฬสินธุ  จํานวน  2  คน  โดยหนึ่งในจํานวนนี้เปนผูท่ีมี
ความรูทางกฎหมาย   
  ขอ  6.  การแตงตั้ง 
   ใหคณะกรรมการเสนอช่ือและคัดเลือกตัวแทน จัดตั้งเปนคณะกรรมการจริยธรรมใน
มนุษย  โรงพยาบาลกาฬสินธุ  ตอผูอํานวยการโรงพยาบาล  เพ่ือพิจารณาแตงตั้ง   ซ่ึงประกอบดวย
ประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ  กรรมการ  กรรมการและเลขานุการ  และผูชวยเลขานุการ 
   ประธานกรรมการ  ไดมาจากการสรรหาโดยผูอํานวยการโรงพยาบาล ซ่ึงเปนผูท่ีมี
ความตระหนักถึงความสําคัญของจริยธรรมการวิจัยในมนุษย  และเปนผูมีความรู  ความชํานาญดานการ
วิจัยทางคลินิก  และจริยธรรมการวิจัยในมนุษย 
 



   กรรมการ   ตัวแทนจากภายในโรงพยาบาลกาฬสินธุ   ไดจากการคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิ
ภายในโรงพยาบาลกาฬสินธุ  โดยไดเสนอช่ือผูท่ีเหมาะสม  ซ่ึงเปนผูท่ีมีความรู  ความชํานาญดานการวิจยั  
และจริยธรรมการวิจัยในมนุษย และตวัแทนผูทรงคุณวุฒิภายนอกโรงพยาบาลกาฬสินธุ   ไดจากผูท่ี
ประธานกรรมการพิจารณาตามความเหมาะสม 
   รองประธานกรรมการ  ประธานกรรมการเปนผูเสนอช่ือกรรมการคนใดคนหนึ่งใน
คณะกรรมการ  ทําหนาท่ีรองประธานกรรมการ  ซ่ึงเปนผูมีความรูความชํานาญดานการวิจัย  และ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย 
   กรรมการและเลขานุการ     ประธานกรรมการเปนผูเสนอช่ือกรรมการคนใดคนหนึ่ง
ในคณะกรรมการ   ทําหนาท่ีกรรมการและเลขานุการ   ซ่ึงเปนผูมีความรูความชํานาญดานการวิจัยและ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย 
   ผูชวยเลขานุการ  ประธานกรรมการอาจเสนอช่ือเจาหนาท่ีโรงพยาบาล  1-2  คน  เปน
ผูชวยเลขานุการ 
  ขอ  7.  คณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งจะตองยินยอมปฏิบัตติามขอตกลง  ดังตอไปนี ้  

1.  เต็มใจท่ีจะเปดเผยช่ือ  อาชีพ  ประวัติการทํางาน  และหนวยงานท่ีสังกัดตอ 
     สาธารณะ 
2.  เต็มใจท่ีจะเปดเผยรายรับและคาใชจายท้ังปวง  (ถามี)  ท่ีเกี่ยวของกับการทํางานใน 
     ฐานะกรรมการตอสาธารณะเม่ือมีการรองขอ 
3.  ตองรักษาความลับของโครงการท่ียื่นเสนอตามระเบียบของทางราชการ 

 ขอ  8.  ใหคณะกรรมการ  มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ  4  ป  กรรมการชุดแรกเม่ืออยูใน
ตําแหนงครบ  2  ปแลว  กรรมการกึ่งหนึ่งของกรรมการท้ังหมดพนจากตําแหนง  โดยวิธีการจับฉลาก
และใหประธานกรรมการ   เสนอขอแตงตั้งกรรมการชุดตอมาแทนกรรมการท่ีพนจากตําแหนงโดยการ
จับฉลาก   กรรมการท่ีพนจากตําแหนงตามวาระ  มีสิทธิท่ีไดรับการเสนอช่ือแตงตั้งไดอีก  ไมเกิน  2  
ครั้งตดิตอกัน 
 ทุกครั้งท่ีมีการแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีหมดวาระ  หรือกรณีท่ีกรรมการและเลขานุการ
พนจากตําแหนง  ใหมีการคัดเลือกใหม  ตามเกณฑในขอ 6 แหงระเบียบนี ้
 ขอ  9.  ใหผูอํานวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ แตงตั้งกรรมการเพ่ิมหรือแทนกรรมการท่ีพน
วาระไดโดยท่ีกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งใหมีวาระเทากับวาระท่ีเหลืออยูของกรรมการท่ีไดรับแตงตั้ง
ไวหลังสุด 
 ขอ  10.  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระในขอ  8  คณะกรรมการจะพนจากตําแหนงได
ดวยเหตุดังตอไปนี ้
  1.  ตาย 

2.  ลาออก    กรรมการมีสิทธ์ิท่ีจะลาออกกอนการหมดวาระไดโดยใหแจงความจํานง 



    เปนลายลักษณอักษรมายังประธานกรรมการ 
3.  ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก  เวนแตความผิดอันไดกระทําโดยประมาท  หรือ 
     ความผิดลหุโทษ 
4.  เปนบุคคลลมละลาย 
5.  เปนคนไรความสามารถ  หรือคนเสมือนไรความสามารถ 
6.  มีเหตุบกพรองอยางยิ่งตอหนาท่ีหรือมีความประพฤติเส่ือมเสียอยางรายแรง  และ 
     กรรมการเกินกึ่งหนึ่งเห็นสมควรใหออกจากตําแหนง 
7.  ผูอํานวยการโรงพยาบาลใหออก 

 ขอ  11.  คณะกรรมการมีหนาท่ี  ดังตอไปนี ้
  11.1  ปกปองศักดิ์ศรี  สิทธิ  ความปลอดภัย  และรักษาผลประโยชนของผูท่ีเปน
อาสาสมัครในการวิจัย  โดยพิจารณาผลประโยชนและความจําเปนของการวิจัย  ตลอดจนกํากับดูแลให
เปนไปตามขอกําหนดขององคกรเรื่องหลักเกณฑการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย 
  11.2  พิจารณาถึงความชอบธรรมตอโครงการวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการวิจัยในมนุษยท่ี
ดําเนินการในโรงพยาบาลกาฬสินธุ  หรือดําเนินการโดยบุคลากรโรงพยาบาลกาฬสินธุ  ซ่ึงยื่นเสนอ
โครงการเพ่ือขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย 
  11.3  พิจารณารับรอง หรือรับรองโดยมีเง่ือนไข  หรือไมรับรองจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษยใหกับโครงการวิจัยท่ีเสนอขอรับการพิจารณาฯ ในท่ีประชุมคณะกรรมการ 
  11.4  ติดตามประเมินโครงการท่ีผานการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษยแลว  
เพ่ือใหเปนการแนนอนวาจะไมมีปญหาดานจรยิธรรมการวิจัยเกิดขึ้นในระหวางการดําเนินการวิจัยจน
ส้ินสุดโครงการ 
  11.5  ใหคําปรึกษาแกผูวิจัยในการดําเนินการเพ่ือขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย 
  11.6  ประชาสัมพันธ และแนะนําใหความรูดานจริยธรรมการวิจัยในมนุษยแกผูวิจัย 
  11.7  รายงานผลการปฏิบัติงานตอผูอํานวยการโรงพยาบาลทุกป 
  11.8  ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีผูอํานวยการโรงพยาบาลมอบหมาย 
 ขอ  12.  คณะกรรมการมีอํานาจ  ดังตอไปนี ้
  1.  พิจารณา  ทบทวน  ยับยั้ง  ยกเลิกการใหการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษยใน
โครงการท่ีไมปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย  โดยยึดหลักแนวทางจริยธรรมการวิจัย
ในคนแหงชาติของชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย  พ.ศ. 2545   และมาตรฐานสากล  เชน  
คําประกาศเฮลซิงกิ  เปนตน 
  2.  ดําเนินการในการกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย  และ 
จัดทําเปนประกาศโรงพยาบาล 



  3.  เสนอแตงตั้งคณะอนุกรรมการ  หรือคณะทํางาน  เพ่ือชวยปฏิบัติงานในขอบเขต
แหงอํานาจหนาท่ีไดตามความจําเปนและเหมาะสม 
หมวดที่  2 
การดําเนินการพิจารณา 
 ขอ  13.  องคประชุมในการพิจารณา  มีดังตอไปนี ้
  13.1  องคประชุมตองมีกรรมการรวมประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง 
  13.2  กรรมการท่ีอยูในองคประชุมเทานั้นจึงจะมีสิทธิลงมต ิ
  13.3  กรรมการท่ีเปนหัวหนาหรือผูรวมโครงการวิจัยใดจะอยูในท่ีประชุมขณะท่ีมีการ
พิจารณาโครงการนั้นๆ ไมได 
 ขอ  14.  ใหคณะกรรมการจัดใหมีการประชุมเพ่ือพิจารณาอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง  โดยมี
กําหนดวันเวลา  และสถานท่ีประชุม  ท่ีชัดเจนแนนอนแจงไวลวงหนา  อนึ่งในกรณีท่ีมีเรื่องพิจารณา
เรงดวนอาจจัดใหมีการประชุมเพ่ิมได 
 ขอ  15.  เอกสารโครงการท่ียื่นเสนอขอรับการพิจารณาดานจริยธรรม  ถือวาเปนเอกสารลับทาง
ราชการ   การดําเนินการพิจารณาถือเปนความลับและเจาหนาท่ีในสํานักงานจะตองรักษาความลับใน
ลักษณะเชนเดียวกันกับคณะกรรมการ 
 ขอ  16.  การทบทวนพิจารณาเรงดวน  มีวิธีดําเนินการดังตอไปนี ้
  1.  คณะกรรมการกําหนดลักษณะโครงการและขอพิจารณาอ่ืนๆท่ีเขาขายจะไดรับการ
ทบทวนพิจารณาเรงดวน 
  2.  องคประชุมในการทบทวนพิจารณาเรงดวนแบบเวียนเอกสาร  ใหกรรมการอยาง
นอย  3  ทานรับรอง  ภายหลังจากผานการกล่ันกรองโดยเลขานุการและวินิจฉัยเบ้ืองตน “เห็นชอบ” 
โดยประธานกรรมการแลว 
หมวด  3 
การติดตามประเมินโครงการวิจัยที่ผานการรับรองจริยธรรมการวิจัย  โรงพยาบาลกาฬสินธุ 
 ขอ  17.  ประเภทหรือลักษณะของโครงการวิจัย  ท่ีคณะกรรมการมีหนาท่ีติดตามประเมิน  
ไดแก 
  1.  โครงการวิจยัท่ีไดผานการรับรองโดยคณะกรรมการโดยเฉพาะโครงการวิจัยท่ีมี
ความเส่ียงสูงตออาสาสมัคร 
  2.  โครงการวิจัยท่ีถูกรองเรียนหรือมีรายงานเกี่ยวกับการกระทําผิดแนวทางจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย 
 ประธานกรรมการจะแจงผลการติดตามประเมินโครงการวิจัยแกหัวหนาโครงการวิจัยและ
ผูบังคับบัญชาของหัวหนาโครงการวิจัยโดนทันทีในกรณีท่ีมีการปรับปรุงแกไข หรือระงับโครงการ
ช่ัวคราว  หรือยกเลิกการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย 



หมวด  4 
การเก็บรักษาเอกสาร 
 ขอ  18.  ใหสํานักงานเก็บเอกสารตางๆไวเปนเวลาไมนอยกวา 5 ป  หรือตามท่ีกําหนดไวใน
เง่ือนไขของโครงการนับจากวันท่ีผูวิจัยไดรับการรับรองจากคณะกรรมการ  โดยเอกสารท่ีจะจัดเก็บ
ไดแก 
  1.   เอกสารท่ีลงนามโดยประธานกรรมการ  เชน 

 รายงานการประชุมคณะกรรมการ 
 รายงานประจําป 
 สําเนาผลการพิจารณาตัดสิน คําแนะนํา หรือขอกําหนดใดๆ  ท่ีแจง

ตอผูยื่นเสนอโครงการ 
2.   ประวัติและผลงานของกรรมการทุกทาน 
3.   บันทึกรายรับรายจายของคณะกรรมการ 
4.   เอกสารท้ังหมดท่ีผูเสนอโครงการยื่นเสนอจํานวนหนึ่งชุด 
5.   จดหมายติดตอระหวางคณะกรรมการกับผูยื่นเสนอโครงการ  หรือบุคคลอ่ืนท่ี 
      เกี่ยวของเกี่ยวกับการเสนอโครงการ  การพิจารณาตัดสินและการติดตามโครงการ 
6.   เอกสารท้ังหมดท่ีไดรับระหวางการติดตามโครงการ 
7.   เอกสารจากผูวิจัย  เชนการแจงวาการวิจัยเสร็จส้ิน  การแจงยุติโครงการกอน 
      กําหนด การแจงอาการรุนแรงท่ีไมพึงประสงค  การเปล่ียนแปลงรายละเอียด 
      โครงการ  การเปล่ียนหัวหนาโครงการ  เปนตน 

หมวด  5 
สํานักงาน 
 ขอ  19.  ใหมีสํานักงานของคณะกรรมการเพ่ือปฏิบัติงานสนับสนุนการดําเนินงานของ
คณะกรรมการ 
 ขอ  20.  ใหประธานกรรมการ เสนอช่ือ  ขาราชการหรือพนักงานของโรงพยาบาลกาฬสินธุ  
ตอผูอํานวยการโรงพยาบาลเพ่ือแตงตั้งเปนหัวหนาสํานักงาน 
 ขอ  21.  ใหหัวหนาสํานักงานมีหนาท่ีควบคุมการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีในสํานักงาน 
 ขอ  22.  ใหสํานักงานเปนท่ีรับเรื่องรองเรียนของอาสาสมัครท่ีเขารวมในโครงการวิจัยใน
โรงพยาบาล 
 
  
 


