
 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์ 

URU-REC 22/1.0 

การประชุมฉุกเฉิน 
Emergency Meeting 

   เร่ิมใช ้

หน้า 295 ของ 359 หน้า 
 

295 

ใบสรุปการสร้างวิธีดําเนินการมาตรฐาน 

 
ฉบับที่ 1 

พ.ศ. 2562 

เตรียมโดย คณะอนุกรรมการจัดทําวิธีดําเนินการมาตรฐาน 

วันที่เสนอ 5 กรกฎาคม 2562 

ทบทวนโดย คณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

วันที่ทบทวน 15 กรกฎาคม 2562 

อนุมัติโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า 

ตําแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

วันที่อนุมัติ  

 

 
 

ผู้อนุมัติ______________________________________ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช  วงศ์หล้า) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

วันที_่_________________________ 
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1. วัตถุประสงค ์ 
1.1  เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการประชุมกรณีฉุกเฉิน/พิเศษ  
1.2  เพื่อเป็นแนวทางในการทบทวน พิจารณา และลงมติ ในเรื่องต่างๆ ของการประชุมกรณีฉุกเฉิน/พิเศษ  

  
2. ขอบเขต  

วิธีด าเนินการมาตรฐานครอบคลุมการประชุมกรณีฉุกเฉิน/พิเศษ ส าหรับเรื่องต่างๆ ท่ีต้องการการพิจารณาโดย
คณะกรรมการฯ นอกเหนือจากการประชุมตามก าหนดปกติ  

  
3. ความรับผิดชอบ  

ประธานคณะกรรมการฯ เป็นผู้เรียกประชุมกรณีฉุกเฉิน/พิเศษ  
  

4. แผนภูมิขั้นตอน การดําเนินการ  และผู้รับผิดชอบ 
ขั้นตอน การดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1  เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรง และไม่
คาดคิดมาก่อน (Unexpected) หรือการตายเกิด

ขึ้นกับอาสาสมัคร หรือเหตุจ าเป็นอื่น 
 

ประธานคณะกรรมการฯ เรียก
ประชุมเป็นกรณีฉุกเฉิน / 
พิเศษ 

2  ระหว่างการประชุมคณะกรรมการฯ 
 

ประธานคณะกรรมการฯ และ
คณะกรรมการฯ 

3  ภายหลังการประชุมคณะกรรมการฯ บันทึกและจัดเก็บ
เอกสาร 

เจ้าหน้าท่ีส านักงานฯ 

 
5. หลักการปฏิบัติ  

5.1  ก่อนการประชุมคณะกรรมการฯ  
1) การประชุมกรณีฉุกเฉิน/พิเศษ จะกระท าในกรณีใดกรณีหนึ่งท่ี เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุตรดิตถ ์ดังต่อไปนี้  
(1) มีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรง และไม่คาดคิดมาก่อน (Unexpected) หรือการตายเกิด

ขึ้นกับอาสาสมัครท่ีเข้าร่วมในโครงการวิจัย   
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(2) เรื่องท่ีต้องการการพิจารณาเร่งด่วน เนื่องจากมีผลกระทบต่อชุมชนหรือเศรษฐกิจหรือความ
มั่นคงของชาติ 

(3) เรื่องอื่น ๆ ท่ีประธานคณะกรรมการฯ เห็นควรให้มีการประชุมกรณีฉุกเฉิน/พิเศษ  
2) เจ้าหน้าท่ีส านักงานฯ แจ้งให้กรรมการฯ ทราบถึงการเรียกประชุมกรณีฉุกเฉิน/พิเศษและจัดส่ง

ส าเนาเอกสารท่ีจะน าเข้าพิจารณาให้กรรมการฯ ท่ีจะเข้าร่วมประชุม  
5.2  ระหว่างการประชุมคณะกรรมการฯ  

1) การประชุมกรณีฉุกเฉิน/พิเศษ ต้องประกอบด้วยองค์ประชุมเช่นเดียวกับการประชุมคณะกรรมการฯ  
2) การประชุมกรณีฉุกเฉิน/พิเศษ ต้องปฏิบัติตามวิธีด าเนินการมาตรฐานในเรื่องต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

เจ้าหน้าท่ีส านักงานฯ จะต้องบันทึกรายงานการประชุม 
5.3  ภายหลังการประชุมคณะกรรมการฯ   

หลังการประชุมกรณีฉุกเฉิน/พิ เศษ เจ้าหน้าท่ีส านักงานฯต้องจัดเก็บเอกสาร และปฏิบั ติตาม
วิธีด าเนินการมาตรฐานในเรื่องต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  

  
6. คํานิยาม  

การประชุมกรณีฉุกเฉิน/พิเศษ  การประชุมคณะกรรมการฯ นอกเหนือจากการประชุมตามก าหนด 
Emergency meeting  ปกติ ขั้นตอนและหลักการปฏิบัติจะเป็นไปตามแนวทางท่ีวางไว้ใน 
     วิธีด าเนินการมาตรฐาน 

     
 
7. ภาคผนวก  - 
  
 
8. เอกสารอ้างอิง  

8.1   ICH Good Clinical Practice Guideline. กองควบคุมยา ส านักงานคณะกรรมการอาหาร และยา 
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2543  

8.2   แนวทางจริยธรรมการท าวิจัยในคนแห่งชาติ ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ. 2550 
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