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Protocol Review

• Initial review

• Resubmitted protocol review 

• Protocol amendment review

• Continuing review

• Final report review 



Required Documents for Initial Review 

• Protocol – Full / Synopsis

• CV

• CRF / Questionnaire

• Investigator brochure 

• Recruitment materials 

• Drug approval document 

• IRB forms

• Others eg. MTA, Insurance
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Initial Review

• Protocol

• Investigators

• Subjects

• Community

• Informed consent



Protocol 

• Title

• Background / Rationale

• Objectives  

• Design / Methodology

• Sample size



Protocol 

• Inclusion / Exclusion criteria

• Study procedure

• Ethical consideration

• Statistics

• Budget / Source of funding



Investigators

• Qualification

• Conflict of interest

• Co-investigators 

• Coordinators , etc



Qualification

• Appropriate medical training and 

experience to assume responsibility 

• GCP training for PI of clinical trials

• Should provide evidence of such 

qualifications (CV)



Resources

 Potential for recruiting suitable
subjects

 Sufficient time to conduct the trial

 Qualified personnel

 Training of study personnel

 Adequate facilities



Medical Care of Trial Subjects

A qualified physician (investigator 

or sub investigator) is responsible 

for all trial-related medical 

decisions.



Subjects

• Recruitment procedure

• Privacy / Confidentiality

• Vulnerability

• Placebo

• Withdrawal process

• Safety measure

• Compensation 

• Risk / Benefit



Community 

• Coordination

• Risk / Benefit 



Informed consent 

• Information sheet

• Consent form 



Information sheet 

1.1  หวัข้อเร่ืองที่จะท ำกำรวิจัย
1.2  ภำษำที่ใช้เข้ำใจง่ำย
1.3  มีข้อควำมระบุว่ำเป็นงำนวิจัย
1.4  เหตุผลที่อำสำสมัครได้รับเชิญให้เข้ำร่วมในโครงกำรวิจัย
1.5  วัตถุประสงค์ของโครงกำรวิจัย 
1.6  จ ำนวนอำสำสมัครที่เข้ำร่วมในโครงกำรวิจัย
1.7  วิธีด ำเนินกำรที่จะปฏิบัตต่ิอผู้เข้ำร่วมวิจยั 
1.8 ระยะเวลำที่อำสำสมัครแต่ละคนจะต้องอยู่ในโครงกำรวิจยั
1.9 ผลประโยชน์ที่คำดว่ำจะเกิดขึน้จำกกำรวิจัยต่ออำสำสมัคร  

โดยตรงและ/หรือประโยชน์ต่อชุมชน / สังคม / เกิดควำมรู้ใหม่   



1.10 ควำมเส่ียง  ควำมไม่สบำย หรือควำมไม่สะดวก ที่อำจเกิดขึน้แก่
อำสำสมัคร ในกำรเข้ำร่วมในโครงกำรวิจัย

1.11 ทำงเลือกหรือกระบวนกำรรักษำอื่น ๆ ในกรณีที่อำสำสมัครไม่เข้ำ
ร่วมในโครงกำรวิจัย

1.12 กำรให้เงนิชดเชยค่ำเดนิทำง กำรเสียเวลำ ควำมไม่สะดวก ไม่
สบำย และรำยได้ที่เสียไป จำกกำรที่อำสำสมัครเข้ำร่วมกำรวิจัย

1.13   กำรให้กำรรักษำพยำบำลหรือค่ำชดเชย  เมื่อมีควำมเสียหำยหรือ
อันตรำยที่เกิดจำกกำรวิจยั      

1.14   แหล่งเงนิทุนวิจัย และสถำบันที่ร่วมในกำรท ำวิจัย

Information sheet 



1.15  กำรวิจัยทำงพันธุศำสตร์จะต้องมีกำรขอควำมยนิยอมและมีกำรให้
ค ำปรึกษำเกี่ยวกับ genetic counseling

1.16  กำรขอเก็บตัวอย่ำงที่เหลือจำกกำรวิจัย และระยะเวลำที่เก็บเพื่อ
กำรตรวจเพิ่มเตมิในอนำคต  หรือเพื่อกำรศึกษำใหม่ในอนำคต
ต้องมีกำรขอควำมยนิยอมเพื่อเก็บตัวอย่ำงที่เหลือ  แต่กำรใช้
ตัวอย่ำงนัน้จะต้อง ยื่นเร่ืองให้คณะกรรมกำรจริยธรรมพิจำรณำ

1.17  บุคคลและหมำยเลขโทรศัพท์ ที่สำมำรถตดิต่อได้ตลอด 24 ช่ัวโมง 
ในกรณีที่อำสำสมัครเกิดเหตุกำรณ์อันไม่พงึประสงค์ 

1.18  หมำยเลขโทรศัพท์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพจิำรณำจริยธรรมกำร
วิจัย ที่อำสำสมัครสำมำรถตดิต่อกรณีมีข้อร้องเรียน         

1.19  มีเอกสำรข้อมูลฯ ฉบับที่เหมำะส ำหรับเดก็อำยุ 7-12 ปี 

Information sheet 



Consent  form 

2.1  มีข้อควำม “อำสำสมัครมีอิสระที่จะปฏิเสธ หรือถอนตัวจำก
โครงกำรวิจัยเมื่อใดก็ได้  โดยไม่มีผลใดๆ ต่อกำรรักษำพยำบำลที่

ควรจะได้รับตำมมำตรฐำน  หรือสูญเสียผลประโยชน์ใด ๆ”
2.2 ขอบเขตกำรรักษำควำมลับของข้อมูลเก่ียวกับอำสำสมัคร

2.3   ควำมเหมำะสมของกำรลงนำมโดยผู้เข้ำร่วมกำรวิจยั และ/ หรือ
ผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมำย

2.4  ควำมเหมำะสมของกำรแสดงควำมยนิยอมของผู้เข้ำร่วมกำรวิจยัที่

ไม่สำมำรถอ่ำนและเขียนได้
2.5  ควำมเหมำะสมของกำรขอ assent และกำรลงนำม 

(เดก็อำยุ 7-18 ปี)



Risk / Benefit Category

• Research not involving greater than minimal risk.

• Research involving greater than minimal risk but presenting 

the prospect of direct benefit to the individual   subjects 

• Research involving greater than minimal risk and no prospect 

of direct benefit to individual subjects, but likely to yield 

generalizable  knowledge about the subject’s disorder or 

condition

• Research not otherwise approvable which presents an 

opportunity to understand, prevent, or alleviate a serious 

problem affecting the health or welfare of children



Opinion of IRB

1.  Approval

2.  Modifications required prior to its approval

3.  Resubmission after modifications        

4.  Disapproval







Required Documents for Ethical Review  

• Protocol amendment

• Safety report (AEs, SAEs, pregnancies)

• Continuing report

• Protocol deviation/non-compliance /violation

• Final report


