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ใบสรุปการเตรียมวิธีดาเนินการมาตรฐาน
ฉบับที่ 1 พ.ศ.2563
เตรียมโดย

คณะทางานจัดทาแนวทาง
ปฏิบัติงาน (SOP)
หน่วยจริยธรรมการวิจัยในคน
ของสถาบันพระปกเกล้า

วันที่

7 เมษายน 2563

อนุมัติโดย
..............................................
(ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย)
ตาแหน่ง

เลขาธิการฯ

วันที่
อนุมัติ
การแก้ไข

-

เหตุผล
ที่แก้ไข

-
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1. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างและปรับปรุงแก้ไขวิธีดาเนินการมาตรฐาน (Standard of Operating Procedures,
SOPs) ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนประจาสถาบันพระปกเกล้า เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการดาเนินงาน
ของคณะกรรมการฯ อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลักจริยธรรมสากล
2. ขอบข่าย
วิธีดาเนินการมาตรฐานครอบคลุมทุกขั้นตอนของการจัดทาและปรับปรุงแก้ไขวิธีดาเนินการมาตรฐานทุกบท
โดยมีขอบเขตความรับผิดชอบดังนี้
2.1 รองเลขาธิการฯ มีหน้าที่แต่งตั้งคณะทางานจัดทาแนวทางปฏิบัติงาน (SOPs) หน่วยจริยธรรมการ
วิจัยในคนของสถาบันพระปกเกล้า
2.2 คณะทางานจัดทาแนวทางปฏิบัติงาน มีหน้าที่จัดทาและปรับปรุงแก้ไขวิธีดาเนินการมาตรฐาน โดยมี
กาหนดการปรับปรุงแก้ไขทุก 3 ปี
2.3 ประธานและคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย มีหน้าที่ทบทวนวิธีดาเนินการมาตรฐานที่ปรับปรุงแก้ไข
2.4 เลขาธิการฯ มีหน้าที่อนุมัติวิธีดาเนินการมาตรฐาน
2.5 ประธานและคณะกรรมการจริยธรรมการวิจั ย ผู้ วิจัย เจ้าหน้าที่ ตลอดจนผู้ เกี่ ยวข้ องมีห น้ าที่ ใช้
วิธีดาเนินการมาตรฐาน
3. ความรับผิดชอบ
คณะทางานจัดทาแนวทางปฏิบัติงาน ประธานคณะทางานฯ เสนอร่างฉบั บแรกให้เลขาธิการฯ ลงนาม
อนุมัติเพื่อประกาศใช้ การแก้ไขวิธีดาเนินการมาตรฐานประธานคณะทางานจัดทาแนวทางปฏิบัติงานเสนอฉบับ
แก้ ไ ขให้ ค ณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในคนของสถาบั น พระปกเกล้ า ทบทวนให้ ก ารรั บ รอง ประธาน
คณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิจั ย เสนอให้ เลขาธิการฯ ลงนามอนุมัติ ประกาศใช้ การปรับปรุงวิธีดาเนินการ
มาตรฐาน อาจดาเนิ น การตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจประเมินคุณภาพการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคน
4. ขั้นตอนการปฏิบัติและผู้รับผิดชอบ
ขั้นตอน

การปฏิบัติ

ผู้รับผิดชอบ

1

แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ร่างวิธีดาเนินการมาตรฐาน

รองเลขาธิการฯ

2

แจกจ่ายและเผยแพร่วิธีการดาเนินการมาตรฐาน

คณะทางานจัดทาแนวทางปฏิบัติงานฯ

3

จัดเก็บเอกสารและไฟล์อิเล็กทรอนิกส์

หน่วยจริยธรรมการวิจัยในคนฯ
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5. รายละเอียดการปฏิบัติ
5.1 การแต่งตั้งคณะทางานจัดทาแนวทางปฏิบัติงาน (SOPs) ฉบับแรก รองเลขาธิการฯ แต่งตั้งคณะทางาน
จัดทาแนวทางปฏิบัติงาน (SOPs) ซึ่งประกอบด้วย ประธานคณะทางานฯ เลขานุการคณะทางานฯ และคณะทางาน
ฯ ที่มคี วามรู้ด้านหลักจริยธรรมการวิจัยและมีประสบการณ์ในการพิจารณาโครงร่างการวิจัย
5.2 การจัดทาและปรับปรุงแก้ไขวิธีดาเนินการมาตรฐาน
5.2.1 การจัดทาวิธีดาเนินการมาตรฐาน
1) คณะทางานจัดทาแนวทางปฏิบัติงานมาตรฐาน กาหนดรายการชื่อบทของวิธีดาเนิน การ
มาตรฐาน
2) คณะทางานจัดทาแนวทางปฏิบัติงานมาตรฐาน กาหนดโครงร่างของวิธีดาเนินการมาตรฐาน
ซึ่งประกอบด้วย
2.1) วัตถุประสงค์
2.2) ขอบข่าย
2.3) ความรับผิดชอบ
2.4) ขั้นตอนการปฏิบัติและผู้รับผิดชอบ
2.5) รายละเอียดการปฏิบัติ
2.6) ภาคผนวก
2.7) เอกสารอ้างอิง
3) คณะทางานจัดทาแนวทางปฏิบัติงานฯ จัดทาวิธีดาเนินการมาตรฐานตามรายการที่กาหนด
โดยมีรายละเอียดของวิธีปฏิบัติที่สามารถอ้างอิงได้จากหลักจริยธรรมการวิจัยสากล สามารถนาไปใช้ได้จริงและใช้
ภาษาที่เข้าใจง่าย
4) การให้รหัสวิธีดาเนินการมาตรฐาน (SOP codes)
4.1) ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ แสดงตัวอักษรย่อหน่วยงาน คือ KPI ตามด้วยอักษรย่อของ
Research Ethics Committee เป็น KPIREC-SOP
4.2) ใช้ตัวเลข 2 ตัวสาหรับหมายเลขบท/ตัวเลข 2 ตัวสาหรับฉบับที่ เช่น บทที่ 1 ฉบับที่ 1
ใช้ รหัส KPIREC-SOP 01/01
5) การให้รหัสเอกสารแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง (annex form codes)
5.1) ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ 2 ตัว คือ AF (annex form)
5.2) ใช้ตัวเลข 2 ตัว สาหรับหมายเลขเอกสารภาคผนวก และตามด้วยตัวเลข 2 ตัว สาหรับ
หมายเลขบท ยกตัวอย่าง เอกสารแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องที่ 1 ของ SOP บทที่ 1 ให้ใช้รหัสว่า AF 01-01 (AF 0101_รายการวิธีดาเนินการมาตรฐานและรายการเอกสารประกอบ)
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5.2.2 การปรับปรุงแก้ไขวิธีดาเนินการมาตรฐาน ทาทุก 3 ปี
1) คณะกรรมการพิจ ารณาแก้ ไ ขบทต่ างๆ ของวิธีดาเนิน การมาตรฐานตามรายการวิ ธี ก าร
ดาเนินการมาตรฐาน (AF 01-02) โดยอาจคงวิธีดาเนินการมาตรฐานเดิมไว้ หรือปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
2) ฝ่ายเลขานุการฯ จะต้องทาทะเบียนคุมการแก้ไขรายการวิธีการดาเนินการมาตรฐาน (AF 0102) ซึ่ง ประกอบด้ว ย เลขเอกสาร ชื่อเอกสาร วันที่แก้ไข ครั้งที่แก้ไข ทบทวน โดยประธานคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัย อนุมัติโดยเลขาธิการ วันที่เริ่มใช้
5.3 การทบทวนวิธีดาเนินการมาตรฐาน
5.3.1 ฝ่ายเลขานุการฯ พิมพ์วิธีดาเนินการมาตรฐานที่คณะกรรมการฯ จัดทาหรือปรับปรุงแก้ไข
5.3.2 ฝ่ายเลขานุการฯ แจกจ่ายให้คณะกรรมการฯ และประธานคณะกรรมการฯ ทบทวนวิธีดาเนินการ
มาตรฐานที่ปรับปรุง แก้ไข
5.3.3 เมื่อมีข้อแนะนาหรือแก้ไขเพิ่มเติมจากการทบทวน ฝ่ายเลขานุการฯ พิมพ์แก้ไขตามข้อแนะนา
และส่งให้ประธานคณะกรรมการฯ ตรวจสอบอีกครั้ง
5.4 การอนุมัติให้ใช้วิธีดาเนินการมาตรฐาน
5.4.1 ประธานคณะกรรมการฯ เสนอเลขาธิการฯ เพื่อลงนามและกาหนดวันที่เริ่มใช้วิธีดาเนินการ
มาตรฐาน
5.4.2 ในกรณีที่กรรมการเสนอขอแก้ไขบางส่วนหรือบางบทของวิธีดาเนินการมาตรฐานฯ ในระหว่าง
3 ปี ที่ใช้ SOPs ตามความเหมาะสม ให้คณะกรรมการฯ พิจารณา โดยประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ในคน เป็นผู้อนุมัติใช้
5.5 การแจกจ่ายวิธีดาเนินการมาตรฐาน
5.5.1 ฝ่ายเลขานุการฯ จัดพิมพ์วิธีดาเนินการมาตรฐานที่ได้รับการอนุมัติใช้
5.5.2 ฝ่ายเลขานุการฯ แจกจ่ายวิธีดาเนินการมาตรฐานให้กรรมการฯ ทุกคน โดยทาฉบับเล่มจานวน
3 ชุด เก็บในหน่วยฯ พร้อมทั้งทาบันทึกข้อความนาส่งวิธีดาเนินการมาตรฐานให้กรรมการฯ ทุกคน เป็นหลักฐาน
การรับวิธีดาเนินการมาตรฐาน
5.6 การเผยแพร่วิธีดาเนินการมาตรฐาน
5.6.1 ฝ่ายเลขานุการฯ ส่งวิธีดาเนินการมาตรฐานฉบับล่าสุดให้แก่เจ้าหน้าที่ควบคุมงานเอกสาร
เพื่อนาไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ขึ้นระบบสื่อสารภายในของสถาบันพระปกเกล้า
5.6.2 ฝ่ายเลขานุการฯ อาจเผยแพร่วิธีดาเนินการมาตรฐานฉบับล่าสุดให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายใต้
ความเห็นชอบของประธานคณะกรรมการฯ
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5.7 การจัดเก็บวิธีดาเนินการมาตรฐาน
5.7.1 ฝ่ายเลขานุการฯ จัดเก็บต้นฉบับวิธีดาเนินการมาตรฐานทุกฉบับที่ได้รับการอนุมัติ ไว้ที่หน่วย
จริยธรรมการวิจัยในคนของสถาบันพระปกเกล้า
5.7.2 ฝ่ายเลขานุการฯ จัดเก็บวิธีดาเนินการมาตรฐานทุกฉบับในรูปไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีการสารอง
ข้อมูล เก็บไว้ในที่ปลอดภัย และสะดวกในการค้นหา อ้างอิง และเผยแพร่
6. แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
AF 01-01_รายการวิธีการดาเนินการมาตรฐาน
AF 01-02_ทะเบียนคุมการแก้ไขรายการวิธีการดาเนินการมาตรฐาน
AF 01-03_รายการเอกสารการดาเนินงานจริยธรรมการวิจัยในคน
AF 01-04_ทะเบียนคุมการแก้ไขเอกสารการดาเนินงานจริยธรรมการวิจัยในคน
7. เอกสารอ้างอิง
7.1 International Conference on Harmonization, Good Clinical Practice Guideline (ICH GCP 2016)
และ ICH GCP 1996 ฉบับภาษาไทย (ปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2552) แปลโดยกองควบคุมยา สานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
7.2 แนวทางจริยธรรมการทาวิจัยในคนของชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ.2550
7.3 มาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (มคจม.) สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
7.4 WHO standards and operational guidance ethics review of health-related research with
human participants (2011)
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ใบสรุปการเตรียมวิธีดาเนินการมาตรฐาน
ฉบับที่ 1 พ.ศ.2563
คณะทางานจัดทาแนวทาง
ปฏิบัติงาน (SOP)
เตรียมโดย
หน่วยจริยธรรมการวิจัยในคน
ของสถาบันพระปกเกล้า
วันที่

อนุมัติโดย

ตาแหน่ง

7 เมษายน 2563

...............................................
(ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย)
เลขาธิการฯ

วันที่อนุมัติ
การแก้ไข

-

เหตุผลที่
แก้ไข

-
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สารบัญ
ลาดับเรื่อง

เรื่อง

หน้า

1

วัตถุประสงค์

9

2

ขอบเขต

9

3

ความรับผิดชอบ

9

4

ขั้นตอนการปฏิบัติและผู้รับผิดชอบ

9

5

รายละเอียดการปฏิบัติ

10

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

10
10
11
11
12

หลักจริยธรรม
องค์ประกอบของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
คุณสมบัติของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
เงื่อนไขการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนและวาระการปฏิบัติงาน
การลาออก การพ้นจากตาแหน่ง และการแต่งตั้งทดแทน
การแต่งตั้งคณะกรรมการสมทบ หรือคณะกรรมการเสริมเพื่อพิจารณาจริยธรรม
การวิจัย

6

5.7 การแต่งตั้งที่ปรึกษาอิสระ (Independent Consultant)
5.8 คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
5.9 สานักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
5.10 บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
5.11 องค์ประชุม
5.12 การพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
5.13 การส่งผลการพิจารณาให้ผู้วิจัย
แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

12
13
13
14
15
15
15
16
16

7

เอกสารอ้างอิง

16
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1. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวทางในการจัดตั้งและบริหารคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของสถาบันพระปกเกล้า
และเพื่อให้การดาเนินงานของคณะกรรมการฯ มีประสิทธิภาพ เที่ยงตรง คล่องตัว และเป็นไปตามหลักจริยธรรม
การวิจัยสากล
2. ขอบเขต
วิธีดาเนินการมาตรฐานครอบคลุมเรื่อง องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ การแต่งตั้ง วาระการปฏิบัติงาน
คุณสมบัติและหน้าที่ของคณะกรรมการฯ การลาออกหรือการพ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระการปฏิบัติงานของ
กรรมการฯ และการแต่งตั้งกรรมการฯ ทดแทน การแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาอิสระ ตลอดจนการดาเนินการเรื่องการ
รักษาความลับของข้อมูล การจัดการเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และการอบรมอย่างต่อเนื่องของกรรมการฯ และ
ฝ่ายเลขานุการฯ
3. ความรับผิดชอบ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของสถาบันพระปกเกล้า มีอานาจหน้าที่ในการพิทักษ์ซึ่งสิทธิความ
ปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย (ICH GCP 3.1.1) และชุมชนที่เข้าร่วมในโครงการวิจัย
ภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนและหน่วยงานที่ผู้วิจัยสังกัด
4. ขั้นตอนการปฏิบัติและผู้รับผิดชอบ
ขั้นตอน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

การปฏิบัติ
หลักจริยธรรม
องค์ประกอบของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยฯ
คุณสมบัติของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยฯ
เงื่อนไขการแต่งตั้งและวาระการปฏิบัติงาน
การลาออก การพ้นจากตาแหน่ง
การแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ทดแทน
ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ
ประธานคณะกรรมการฯ
เลขานุการคณะกรรมการฯ
บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ
องค์ประชุม
การพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการฯ
การส่งผลการพิจารณาให้ผู้วิจัย

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการฯ
คณะกรรมการฯ
คณะกรรมการฯ
เลขาธิการฯ
คณะกรรมการฯ
เลขาธิการฯ
คณะกรรมการฯ เสนอประธานฯ
เลขาธิการฯ
เลขาธิการฯ
คณะกรรมการฯ
คณะกรรมการฯ
คณะกรรมการฯ
ฝ่ายเลขานุการฯ
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5. รายละเอียดการปฏิบัติ
5.1 หลักจริยธรรม
5.1.1 ในการพิจารณาโครงการวิจัยและประเด็นทางจริยธรรม คณะกรรมการฯ ตระหนักถึงความ
แตกต่างด้านระเบียบ ประเพณี และแนวทางการปฏิบัติด้านการวิจัยและการปฏิบัติทางการเมืองการปกครอง
ในแต่ละท้องถิ่น
5.1.2 คณะกรรมการฯ ต้องพยายามหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อกาหนดและสภาพของพื้นที่ต่า งๆ
ทีโ่ ครงการวิจัยเสนอจะลงไปศึกษาวิจัย
5.1.3 คณะกรรมการฯ จะต้องหาข้อมูลจากคณะกรรมการจริยธรรมและนักวิจัยในท้องถิ่น (ถ้ามี)
ถึงผลกระทบของโครงการวิจัยที่อนุมัติ
5.1.4 แนวทางในการทบทวนพิจารณาด้านจริยธรรมของโครงการวิจัยที่ทาการศึกษาหรือทดลอง
ในคนของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ในคนฯ จะยึดถือการปฏิบัติการวิจัย ในคนที่บัญญัติในแนวทางของ
ประเทศและแนวทางสากล :
1) แนวทางจริยธรรมการทาวิจัย ในคน ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย (FERCIT)
พ.ศ. 2550
2) คาประกาศสิทธิของผู้ป่วย พ.ศ.2541
3) พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550
4) พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551
5) หลักการแห่งคาประกาศเฮลซิงกิ (Declaration of Helsinki) ฉบับปรับปรุงล่าสุด ปี 2013
6) The Belmont Report
หมายเหตุ : คณะกรรมการสามารถเลือกใช้หรือเพิ่มเติมตามความเหมาะสม ทั้งนี้ต้องไม่ขัดต่อ
กฎหมายของประเทศไทย และกฎระเบียบอื่น ๆ ในท้องถิ่น
5.2 องค์ประกอบของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
5.2.1 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ในคน ประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อย 5 คน (ICH GCP
3.2.1)
5.2.2 คณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจัย ในคน ต้องมี กรรมการอย่างน้อย 1 คนที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
รัฐศาสตร์หรือสาขาวิชาการเมืองการปกครอง การบริหารรัฐกิจ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (หมายถึง
lay member ทาหน้าที่เป็นผู้แทนผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย) และอย่างน้อย 1 คน เป็นบุคคลภายนอก (non-affiliated
member)
5.2.3 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ในคน ต้องมีพื้นฐานความรู้ที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมให้การ
พิจารณาโครงการวิจัยมีความสมบูรณ์และเหมาะสม
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5.2.4 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ต้องประกอบด้วย บุคคลในสาขาวิชาชีพ เช่น นักวิชาการ
ด้านรัฐศาสตร์ นักวิชาการด้านสังคมศาสตร์ นักกฎหมาย นักสถิติ ฯลฯ
5.2.5 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน แต่ละคนอาจมีพื้นฐานข้างต้นมากกว่า 1 ข้อ
5.2.6 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ในคน ต้องประกอบด้วย ทั้งเพศชายและเพศหญิงในสัดส่วน
ทีเ่ หมาะสม (gender balanced, WHO 2011)
5.2.7 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ควรประกอบด้วย บุคคลหลายกลุ่มอายุ
5.3 คุณสมบัติของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
5.3.1 การคัดเลือกคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน พิจารณาจากความเชี่ยวชาญในแขนงต่างๆ
มีความสนใจ มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านรัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ/หรือจริยธรรมการวิจัย รวมทั้งเต็มใจที่จะ
อุทิศเวลา ความรู้ความสามารถในการทาหน้าที่ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ในคน โดยมีการเก็บเอกสาร
ประวัติคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย (AF 02-01) คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนต้องผ่านการอบรมด้าน
หลักจริยธรรมการทาวิจัยในคน ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง ในรอบ 2 ปี โดยมีการเก็บ แบบบันทึกการฝึกอบรมจริยธรรม
การวิจัย (กรรมการ) (AF 02-02)
5.3.2 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ต้องเปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษรหากมีความเกี่ยวข้อง
ทางด้านการเงิน ด้านวิชาชีพ หรืออื่นๆ ในโครงการวิจัยที่พิจารณา
5.3.3 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มีหน้าที่ตัดสินว่า ในกรณีที่กรรมการบางท่านอาจมีการ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์จะสามารถร่วมในการให้คาแนะนาและตัดสินในโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์
ดังกล่าวได้มากน้อยเพียงใด
5.3.4 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ในคน ต้องลงนามข้อตกลงเรื่องการรักษาความลับที่เกี่ยวกับ
การพิจารณาของที่ประชุม ตั้งแต่เริ่มรับหน้าที่ ใน เอกสารรักษาความลับและเปิดเผยการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
(กรรมการ) (AF 02-04) ทั้งนี้ข้อตกลงเรื่องการรักษาความลับจะช่วยปกป้อง คุ้มครองความลับและความเป็นส่วนตัว
ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
5.4 เงื่อนไขการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน และวาระการปฏิบัติงาน
5.4.1 การแต่ งตั้ ง คณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในคนในครั้ ง แรก เลขาธิ การฯ จะพิ จ ารณา
ให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้ที่สมควรเป็นประธานฯ รองประธานฯ เลขานุการฯ ผู้ช่วยเลขานุการ และคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคน ที่เสนอโดยผู้ที่ได้รับมอบหมาย โดยให้มีองค์ประกอบของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ในคนครบถ้วนตามมาตรฐานข้อกาหนดข้างต้น คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนมีวาระการปฏิบัติหน้าที่ 2 ปี
5.4.2 การแต่งตั้งประธานฯ รองประธานฯ เลขานุการฯ ผู้ ช่วยเลขานุการฯ และคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัย ในคน ในครั้งต่อๆ ไป คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ในคนจะเสนอรายชื่อผู้ที่สมควรเป็น
ประธานฯ รองประธานฯ เลขานุการฯ ผู้ช่วยเลขานุการฯ และคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ให้เลขาธิการ
พิจารณาประกาศคาสั่งแต่งตั้ง
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5.4.3 คณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจัย ในคน มีว าระการดารงตาแหน่งคราวละ 2 ปี กรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคนที่พ้นตาแหน่งตามวาระ มีสิทธิที่จะได้รับการแต่งตั้งอีก
5.4.4 วาระของประธาน รองประธานฯ มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 2 ปี และไม่สามารถดารง
ตาแหน่งติดต่อกันได้มากกว่า 2 วาระ
5.4.5 การแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน อยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
1) เต็มใจที่จะเปิดเผยชื่อ อาชีพ และหน่วยงานที่สังกัดต่อสาธารณะ
2) คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ในคนและที่ปรึกษาอิสระ ต้องยึดข้อตกลงเรื่องการรักษา
ความลับที่เกี่ยวกับการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยในที่ประชุม ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย และเรื่อง
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยลงนามในเอกสารรักษาความลับและเปิดเผยการมีผลประโยชน์ทับซ้อน (กรรมการ) (AF 02-04)
5.5 การลาออก การพ้นจากตาแหน่ง และการแต่งตั้งทดแทน
5.5.1 กรรมการจริยธรรมการวิจัย ในคน ที่ประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระการปฏิบัติงานต้องยื่น
บันทึกข้อความ/หนังสือขอลาออกต่อประธานคณะกรรมการฯ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ
5.5.2 การพ้นตาแหน่ง นอกเหนือจากการครบวาระการปฏิบัติหน้าที่จะกระทาได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
1) ตาย
2) ลาออก
3) ต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นความผิดอันได้กระทาโดยประมาท หรือความผิด
ลหุโทษ
4) เป็นบุคคลล้มละลาย
5) เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
6) มีเหตุบกพร่องอย่างมากต่อหน้าที่หรือมีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรงและกรรมการ
กึ่งหนึ่งเห็นสมควรให้ออกจากตาแหน่ง
5.5.3 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ในคน จะเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 5.2 ข้างต้น เพื่อให้
เลขาธิการฯ พิจารณาแต่งตั้งทดแทนคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ในคนที่ออกไปไม่ว่าด้วยเหตุใด เพื่อให้
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มีองค์ประกอบครบถ้วนตามข้อ 5.2
5.6 การแต่งตั้งคณะกรรมการสมทบ หรือคณะกรรมการเสริมเพื่อพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
เลขาธิการฯ พิจารณาและประกาศแต่งตั้งบุคคลที่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน เสนอชื่อเป็น
คณะกรรมการสมทบ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนจะเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 5.2 ข้างต้น เพื่อให้
เลขาธิการฯ พิจารณาแต่งตั้งทดแทนคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ตามความเหมาะสมของหลักเกณฑ์
ด้านองค์คณะ
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5.7 การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ในคนให้ความเห็นชอบเสนอชื่ อผู้ที่มีความเชี่ยวชาญสาขาต่า งๆ
พร้อมประวัติและผลงาน (CV) เพื่อเสนอเลขาธิการฯ พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
5.7.1 คณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในคนหรื อ กรรมการผู้ พิ จ ารณาอาจเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการฯ ขอคาปรึกษาจากกรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิภายนอก เพื่อขอความคิดเห็นหรือขอคาแนะนาใน
ประเด็นจริยธรรมต่อโครงการวิจัย
5.7.2 ประธานคณะกรรมการฯ พิจารณามอบหมายกรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิ ภายนอกที่เชี่ยวชาญ
ในสาขาเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ โครงการวิจัยนั้นเป็นกรรมการผู้พิจารณาหลัก ตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอรายชื่อ
ในแบบตรวจเอกสาร (สาหรับประธานกรรมการ) (AF 03-03)
5.7.3 คุณสมบัติของที่ปรึกษาอิสระ อาจเป็นผู้แทนของชุมชน ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
เช่น สถิติศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ศิลปศาสตร์ กฎหมาย ศาสนวิทยา ฯลฯ โดยมีเงื่อนไขการปฏิบัติ
หน้าที่ที่ชัดเจน
5.8 คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ประธานคณะกรรมการฯ คณะกรรมการฯ เลขานุการฯ และผู้ ช่ว ยเลขานุ ก ารฯ มีห น้าที่ ค วาม
รับผิดชอบต่อการทาหน้าที่ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ดังต่อไปนี้
5.8.1 ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มีหน้าที่ดังนี้
1) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
2) ดาเนินการประชุมพิจารณาโครงการวิจัย สรุปหลังการอภิปรายโครงการวิจัย (protocol)
เสร็จสิ้น และสรุปหลังการอภิปรายเอกสารข้อมูลคาอธิบายสาหรับผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยในการวิจัยและใบยินยอม
(Informed consent form) เสร็จสิ้น
3) สรุ ป ผลการลงมติ เมื่ อ สิ้ น สุ ด การอภิ ป รายโครงการวิจั ย และเอกสารข้ อ มู ล ฯ กั บ เอกสาร
ใบยินยอม
4) ให้ความเห็นชอบผู้พิจารณาหลัก ซึ่งทาหน้าที่ทบทวนโครงการวิจัยตามที่เลขานุการฯ เสนอ
ชื่อหรือมอบหมายคณะกรรมการฯ ดาเนินการแทน
5.8.2 รองประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มีหน้าที่ดังนี้
1) เป็นประธานที่ประชุมในกรณีที่ประธานไม่สามารถมาประชุมได้
2) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
5.8.3 เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มีหน้าที่ดังนี้
1) รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการการดาเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ในคน
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวิธีดาเนินการมาตรฐาน
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2) เสนอชื่อกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน เป็นผู้ทบทวนโครงการวิจัย เพื่อเสนอประธานฯ รับรอง
3) จัดองค์ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
4) เตรียมเอกสาร/ตรวจเอกสารประกอบการประชุม
5) ดูแลการดาเนินงานในสานักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ให้มีประสิทธิภาพ
6) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
5.8.4 ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มีหน้าที่ดังนี้
ช่วยเหลือหรือปฏิบัติหน้าที่แทนเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ในกรณีที่เลขาฯ
ไม่สามารถมาประชุมได้
5.8.5 ที่ปรึกษาอิสระ (Independent consultant) มีหน้าที่ดังนี้
ให้คาปรึกษาในประเด็นต่างๆ ตามที่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนร้องขอ ที่ปรึกษาต้อง
ลงนามในเอกสารการรักษาความลับและเปิดเผยการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
5.8.6 ฝ่ายเลขานุการฯ มีหน้าที่ดังนี้ โดยทุกคนต้องลงนามรักษาความลับ (AF 02-04_เอกสารการ
รักษาความลับสาหรับเจ้าหน้าที่หน่วย)
1) ตรวจรับเอกสารโครงการวิจัย ให้ข้อมูลกับผู้มาติดต่อ
2) ช่วยเหลื อคณะกรรมการฯ เลขานุการฯ ผู้ ช่วยเลขานุการฯ ในด้านการบริหารจัดการการ
ดาเนินงานของหน่วยจริยธรรมการวิจัยในคน ตามข้อ 5.9 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวิธีดาเนินการมาตรฐาน
3) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
5.9 หน่วยจริยธรรมการวิจัยในคน
5.9.1 หน่วยจริยธรรมการวิจัยในคน มีเจ้าหน้าที่ประจาหน่วยในจานวนทีเ่ หมาะสม
5.9.2 หน่วยจริยธรรมการวิจยั ในคน มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
1) จัดระบบ วิธีการเก็บ วิธีการสืบค้นโครงการวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
2) เตรียม เก็บรักษา แจกจ่ายเอกสารโครงการวิจัย
3) จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนฯ อย่างสม่าเสมอ
4) เตรียมและเก็บรักษาวาระการประชุมและรายงานการประชุม
5) เก็บรักษาระบบเอกสารและเอกสารสาคัญของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
6) ติดต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน และผู้เสนอโครงการวิจัย
7) จัดให้มีการอบรมเจ้าหน้าที่สานักงานฯ และคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนฯ
8) จัดให้มีการเตรียม พิจารณา ทบทวน และแจกจ่ายวิธีดาเนินการมาตรฐานและหลักเกณฑ์
9) ให้การสนับสนุนที่จาเป็นแก่กิจกรรมของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
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10) ให้ข้อมูลใหม่ๆ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความเชี่ยวชาญของ
สถาบัน และเอกสารที่เกี่ยวข้องแก่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
11) จัดทาสรุปผลการดาเนินงานประจาปี เพื่อเสนอต่อเลขาธิการฯ
5.10 บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
5.10.1 เข้าร่วมประชุม
5.10.2 พิจารณา ทบทวน โครงการวิจัยที่เสนอเข้ารับการพิจารณา
5.10.3 ติดตามรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรงและเสนอแนะมาตรการที่เหมาะสม
5.10.4 ทบทวนรายงานความก้าวหน้าและการวิจัยที่ดาเนินอยู่ตามความเหมาะสม
5.10.5 ประเมินรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
5.10.6 เก็บรักษาเอกสารและผลการประชุมของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนเป็นความลับ
5.10.7 แจ้งการขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ถ้ามี)
5.10.8 ร่วมในกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องด้านหลักจริยธรรมการทาวิจัยในคน
5.11 องค์ประชุม
องค์ประชุมของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ในคน ต้องประกอบด้วย คณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในคนไม่ต่ากว่ากึ่งหนึ่ง ทั้งนี้ไม่น้อยกว่า 5 คน (WHO, 2011) โดยมี
5.11.1 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนอย่างน้อย 1 คน ไม่ใช่ผู้ที่สังกัดสถาบันพระปกเกล้า
5.11.2 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ในคน อย่างน้อย 1 คน ไม่เกี่ยวข้องกับงานด้านรัฐศาสตร์
เช่น เป็นนักกฎหมาย นักจิตวิทยา นักสถิติ ผู้นาชุมชน เป็นต้น คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ในคน คนหนึ่ง
อาจมีคุณสมบัติดังกล่าวทั้งข้อ 1 และข้อ 2 ได้
5.11.3 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนที่มีความรู้และประสบการณ์ในสาขาการวิจัยอย่างน้อย
1 คน
5.11.4 การจั ดองค์ป ระชุม ให้ ครบตามข้า งต้น หากไม่มี คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ในคน
ที่มีความเชี่ยวชาญตรงกับ สาขาของโครงการวิจัย หรือคณะกรรมการฯ ที่สามารถเข้าประชุมมีจานวนไม่ ครบ
องค์ประกอบ ให้คดั เลือกรายชื่อจากคณะกรรมการสมทบเข้าร่วมประชุม
5.11.5 ควรมีคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ในคนที่เป็นนักกฎหมายหรือมีความรู้ทางกฎหมาย
อย่างน้อย 1 คน
5.12 การพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
การพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ใช้ฉันทามติ ยกเว้นกรณีที่มีความเห็น
ไม่เป็นเอกฉันท์ ให้ใช้วิธีการลงคะแนน (voting) ในที่ประชุม
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สถาบันพระปกเกล้า
KPIREC-SOP 02/1.0
เอกสารเรื่อง : โครงสร้างและองค์ประกอบคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
Structure and Composition of the Research Ethics Committee
5.13 การส่งผลการพิจารณาให้ผู้วิจัย
หน่วยจริยธรรมการวิจัยในคน จะทาหนังสือแจ้งผลการพิจารณา พร้อมกับ โครงการวิจัยและเอกสาร
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ในคน ให้ผู้วิจัยภายใน 5 วันหลังจาก
โครงการวิจัยนั้นได้รับการเห็นชอบแล้ว
6. แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
AF 02-01_แบบฟอร์มและแฟ้มประวัติคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
AF 02-02_บันทึกการฝึกอบรม
AF 02-03_เอกสารรักษาความลับและเปิดเผยการมีผลประโยชน์ทับซ้อนสาหรับกรรมการ
(Confidentiality and COI agreement)
AF 02-04_เอกสารรักษาความลับสาหรับฝ่ายเลขานุการฯ (Confidentiality and COI agreement)
7. เอกสารอ้างอิง
1) แนวทางจริยธรรมการทาวิจัยในคนแห่งชาติชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ.2550
2) มาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน (มคจม.) สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
3) WHO standards and operational guidance ethics review of health-related research
with human participants (2011)
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สถาบันพระปกเกล้า
KPIREC-SOP 03/1.0
เอกสารเรื่อง : การดาเนินงานวิธีดาเนินการมาตรฐาน
Performing of Standard Operating Procedures

ใบสรุปการเตรียมวิธีดาเนินการมาตรฐาน
ฉบับที่ 1 พ.ศ.2563
คณะทางานจัดทาแนวทาง
ปฏิบัติงาน (SOP)
เตรียมโดย
หน่วยจริยธรรมการวิจัยในคน
ของสถาบันพระปกเกล้า
วันที่

อนุมัติโดย

ตาแหน่ง

7 เมษายน 2563

...............................................
(ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย)
เลขาธิการฯ

วันที่อนุมัติ
การแก้ไข

-

เหตุผล
ที่แก้ไข

-
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สถาบันพระปกเกล้า
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เอกสารเรื่อง : การดาเนินงานวิธีดาเนินการมาตรฐาน
Performing of Standard Operating Procedures

สารบัญ
ลาดับเรื่อง

เรื่อง

หน้า

1

วัตถุประสงค์

19

2

ขอบเขต

19

3

ความรับผิดชอบ

19

4

ขั้นตอนการปฏิบัติและผู้รับผิดชอบ

19

5

รายละเอียดการปฏิบัติ

20

5.1 การรับเอกสารโครงการวิจัยเพื่อพิจารณาครั้งแรก

20

5.2 การคัดเลือกโครงการวิจัยเพื่อพิจารณาครั้งแรก

21

5.3 การกาหนดรหัสโครงการวิจัย

22

5.4 การบริหารจัดการโครงการวิจัยเพื่อพิจารณาครั้งแรก

22

5.4.1 การบริหารจัดการโครงการวิจัยที่เข้ารับการพิจารณาในที่ประชุม
คณะกรรมการเต็มชุด (Full board)

23

5.4.2 การบริหารจัดการโครงการวิจัยที่เข้ารับการพิจารณาแบบเร็ว
(Expedited)

25

5.4.3 การบริหารจัดการการขอยกเว้นการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัย
(Exemption)

27

5.5 การพิจารณาโครงการวิจัยที่ส่งกลับเข้ามา ภายหลังการปรับปรุงแก้ไข

27

6

ภาคผนวก

28

7

เอกสารอ้างอิง

28
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สถาบันพระปกเกล้า
KPIREC-SOP 03/1.0
เอกสารเรื่อง : การดาเนินงานวิธีดาเนินการมาตรฐาน
Performing of Standard Operating Procedures
1. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวทางสาหรับคณะกรรมการฯ และฝ่ายเลขานุการฯ ในการบริหารจัดการโครงการวิจัยที่ส่ง
เข้ามาเพื่อให้คณะกรรมการฯ พิจารณา
2. ขอบเขต
วิธีดาเนินการมาตรฐานครอบคลุมงานดังต่อไปนี้
1) โครงการวิจัยที่ส่งเข้าพิจารณาครั้งแรก (protocols for initial review)
2) โครงการวิจัยที่สามารถพิจารณาแบบเร็ว (protocols for expedited review)
3) การขอยกเว้นการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัย (protocols for exemption)
4) โครงการวิจัยที่ส่งเข้ามาใหม่ ภายหลังจากแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ (resubmitted
protocols after corrections)
3. ความรับผิดชอบ
ขั้นตอนต่างๆ ของการบริหารจัดการโครงการวิจัยเพื่อพิจารณาเป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ
และฝ่ายเลขานุการฯ โดยแบ่งความรับผิดชอบดังนี้
1) ฝ่ายเลขานุการฯ รับเอกสารโครงการวิจัยเพื่อพิจารณาครั้งแรก
2) ประธานฯ คัดเลือกโครงการวิจัยเพื่อพิจารณาครั้งแรกว่าจะพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการฯ
(full board) หรือพิจารณาแบบเร็ว (expedited review) หรือการขอยกเว้นการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัย
(exemption)
3) ฝ่ายเลขานุการฯ บริหารจัดการโครงการวิจัยเพื่อพิจารณา
4) คณะกรรมการฯ พิจารณาโครงการวิจัย
5) ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้วิจัย
6) คณะกรรมการฯ และฝ่ายเลขานุการฯ บริหารจัดการเอกสารโครงการวิจัยที่ส่งเข้ามาใหม่ภายหลัง
การพิจารณา
7) ฝ่ายเลขานุการฯ จัดเก็บโครงการวิจัยและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง และบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูล
4. ขั้นตอนการปฏิบัติและผู้รับผิดชอบ
ขั้นตอน
การปฏิบัติ
1
รับเอกสารโครงการวิจัยเพื่อพิจารณาครั้งแรก
2
คัดเลือกโครงการวิจัยเพื่อพิจารณาครั้งแรกกาหนด
วิธีพิจารณาและกรรมการผู้พิจารณา
3
กาหนดรหัสโครงการวิจัย

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายเลขานุการฯ
ประธาน/เลขา
ฝ่ายเลขานุการฯ
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สถาบันพระปกเกล้า
KPIREC-SOP 03/1.0
เอกสารเรื่อง : การดาเนินงานวิธีดาเนินการมาตรฐาน
Performing of Standard Operating Procedures
ขั้นตอน
การปฏิบัติ
4
บริหารจัดการโครงการวิจัยเพื่อพิจารณาครั้งแรก
5

พิจารณาโครงการวิจัยที่สง่ กลับเข้ามา
ภายหลังการปรับปรุงแก้ไข

ผู้รับผิดชอบ
ประธาน/เลขาคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยฯ
ฝ่ายเลขานุการฯ
กรรมการผู้พิจารณาหลัก (primary reviewers)

5. หลักการปฏิบัติ
5.1 การรับเอกสารโครงการวิจัยเพื่อพิจารณาครั้งแรก
การรับเอกสารโครงการวิจัย โดยฝ่ายเลขานุการฯ มีรายละเอียดดังนี้
5.1.1 กาหนดเวลาการรับโครงการวิจัย
1) ผู้วิจัยต้องส่งโครงการวิจัยที่หน่วยจริยธรรมการวิจัยในคนฯ ภายในสัปดาห์แรกของเดือน
2) ในกรณีที่ผู้วิจัยส่ง โครงการวิจัยล่าช้ากว่ากาหนด และต้องการให้คณะกรรมการฯ พิจารณา
โครงการวิจั ย ในเดื อนนั้ น ๆ ผู้ วิจั ย ต้ องส่ งหนังสื อชี้แ จงเหตุผ ลต่อเลขานุการคณะกรรมการฯ เพื่ อพิ จารณาว่า
จะนาโครงการวิจัยเข้าพิจารณาตามที่ผู้วิจัยร้องขอหรือไม่
5.1.2 ฝ่ายเลขานุการฯ คัดกรองเบื้องต้นจากแบบรายงานการส่ง โครงการวิจัยเพื่อพิจารณาครั้งแรก
(AF 03–01_แบบฟอร์ ม ตรวจเอกสาร) ว่ า โครงการวิ จั ย จะเข้ า รั บ การพิ จ ารณาด้ ว ยวิ ธี ใด อั น ประกอบด้ ว ย
การพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการ (full board) หรือพิจารณาแบบเร็ว (expedited review) หรือเป็นการ
ขอยกเว้นการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัย (exemption)
5.1.3 ข้อกาหนดเอกสารและสิ่งที่ผู้วิจัยต้องส่ง ดังนี้
การพิจารณาในที่ประชุม
คณะกรรมการฯ (ชุด)

การพิจารณาแบบเร็ว
(ชุด)

1. หนังสือ/บันทึก/จดหมายเสนอโครงการวิจัย

1

1

2. เอกสารขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยฯ (AF03-01)

4

4

3. เอกสารชี้แจงข้อมูลแก่ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย (AF-04-04)

4

4

4. เอกสารขอความยินยอม (AF04-05 หรือ AF-04-06)

4

4

5. โครงการวิจัยภาษาไทย/หรือภาษาอังกฤษ (proposal)

4

4

6. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

4

4

7. แผ่นซีดีหรือดีวิดีที่มีข้อมูลโครงการวิจัย ในรูป Microsoft
Word และ pdf

1

1

เอกสารและสิ่งที่ผู้วิจัยต้องส่ง
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Performing of Standard Operating Procedures
5.1.4 การตรวจสอบความครบถ้วนของโครงการวิจัยที่ส่งเข้ามา ฝ่ายเลขานุการฯ ตรวจสอบเอกสาร
ที่ผู้วิจัยต้องส่งโดยใช้แบบตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารโครงการวิจัย (AF 03-01) ถ้าเอกสารไม่ครบถ้วน
ฝ่ายเลขานุการฯ จะส่งกลับคืนผู้วิจัยเพื่อเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน
5.1.5 ถ้าเอกสารครบถ้วน ฝ่ายเลขานุการฯ บันทึกข้อมูลการรับเอกสารในสมุด ทะเบียนเอกสารรับ
“เลขทะเบียนรับหนังสือ” และออกเลขที่หนังสือ บนหนังสือนาส่งโครงการวิจัย
5.1.6 ฝ่ายเลขานุการฯ ลงนาม พร้อมระบุเลขทะเบียนรับหนังสือ ลงใน หนังสือ/บันทึก/จดหมาย
เสนอโครงการวิจัย จากนั้นเก็บต้นฉบับไว้ที่หน่วยฯ และมอบสาเนาให้แก่ผู้วิจัยเพื่อเป็นหลักฐาน
5.1.7 ฝ่ ายเลขานุ ก ารฯ ส่ ง โครงการวิ จัย และแบบฟอร์ม ตรวจเอกสารให้ ป ระธานฯ ด าเนิ น การ
คัดเลือกกรรมการผู้พิจารณาหลัก
5.2 การคัดเลือกโครงการวิจัยเพื่อพิจารณาครั้งแรก
การคัดเลือกโครงการวิจัยเพื่อพิจารณาครั้งแรก โดยประธานฯ มีหลักการคัดเลือกดังนี้
5.2.1 โครงการวิจัยที่เข้ารับการพิจารณาโดยคณะกรรมการฯ (full board) ได้แก่ โครงการวิจัยที่มี
ความเสี่ยงต่อผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย มากกว่าความเสี่ยงในชีวิตประจาวัน ประเด็นการวิจัยที่เป็นเรื่องอ่อนไหว
ได้แก่ ประเด็นความขัดแย้ง ประเด็นเรื่องการทุจริต ประเด็นความเหลื่อมล้า ประเด็นเรื่องเพศสภาวะ ประเด็น
ที่อาจก่อให้เกิดความตระหนกต่อสาธารณะ ฯลฯ และโครงการวิจัยที่กระทบกับความรู้สึก เรื่องส่วนตัว ไม่เข้าข่าย
การพิจารณาแบบเร็ว หรือไม่สามารถขอยกเว้นการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัย
5.2.2 โครงการวิจัยที่เข้ารับการพิจารณาแบบเร็ว (expedited) ได้แก่
1) โครงการวิจัยที่เป็นแบบสอบถามของนักวิจัยต่างสถาบัน ซึ่งไม่มีความเสี่ยงหรือมีความเสี่ยงน้อย
ต่อผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยและผ่านการรับรองจากสถาบันต้นสังกัดแล้ว
2) โครงการวิจัยที่เป็นแบบสอบถามของนักวิจัยในสถาบัน ซึ่งไม่มีความเสี่ยงหรือมีความเสี่ยงน้อย
ต่อผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย
3) โครงการวิจัยที่ใช้แหล่งข้อมูลสาธารณะและการบันทึกข้อมูลไม่สามารถเชื่อมโยงถึงตัวบุคคล
4) โครงการวิ จั ยที่ ใช้ ข้ อมู ล สถิ ติ ในระบบทะเบี ยนของหน่ วยงาน/องค์ กร ที่ ไม่ มี ผลกระทบต่ อ
ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย ต่อชุมชน หรือต่อสถาบัน และได้รับอนุญาตจากผู้ มีอานาจ/เจ้าของข้อมูลหรือผู้ รับผิดชอบ
ข้อมูลนั้นๆ
5) โครงการวิ จั ยที่ เคยผ่ านการรับรองจากคณะกรรมการฯ แล้ ว และผู้ วิจั ยได้ แจ้ งและขอความ
ยินยอมจากผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยในการใช้ข้อมูลการวิจัยที่เก็บภายใต้การดาเนินโครงการวิจัยก่อนหน้ า และได้รับ
อนุญาตไว้เป็นการล่วงหน้าแล้ว
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5.2.3 การขอยกเว้นการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัย (Exemption) ได้แก่
1) การทดสอบเครื่องมือ ทฤษฎี หรือสมมติฐานการวิจัยใดๆ ที่ไม่ได้กระทาในคน
2) การรายงานข้อมูลทางสถิติของหน่วยงาน โดยไม่มีข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงถึงตัวบุคคล
3) การประเมินการปฏิบัติงาน หรือการประเมิน โครงการบริหารจัดการของหน่วยงาน ซึ่งไม่มี
การดาเนินการใดๆ เป็นรายบุคคล
4) การประเมินผลด้านการศึกษา หรือการบริหารงาน ซึ่งไม่มีการดาเนินการใดๆ กับผู้เข้าร่วม
โครงการวิจัย เช่น การประเมิน ผลยุทธศาสตร์ หรือการประเมินประสิทธิผล หรือเปรียบเทียบเทคนิคการเรียน
การสอน เป็นต้น
5.3 การกาหนดรหัสโครงการวิจัย
โครงการวิจัยที่ยื่นเพื่อขอรับการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ จะได้รับการกาหนดรหัสโครงการวิจัย
โดยทุกโครงการวิจัยรหัสจะต่อเนื่องกัน และมีหลักการดังนี้
5.3.1 การก าหนดรหั ส โครงการวิ จั ย ขึ้ น ต้ น ด้ ว ย ตั ว อั ก ษร 6 ตั ว คื อ KPIREC หมายถึ ง King
Prajadhipok’s Institute Research Ethics Committee
5.3.2 ตัวเลข 2 หลักแรก หมายถึง ประเภทการพิจารณา
1) ตัวเลข 01 หมายถึง การพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการฯ (full board)
2) ตัวเลข 02 หมายถึง การพิจารณาแบบเร็ว (expedite)
3) ตัวเลข 03 หมายถึง การขอยกเว้นการพิจารณาด้านจริยธรรม (exemption)
5.3.3 ตัวเลข 2 หลักต่อมา หมายถึง ลาดับโครงการวิจัยที่เรียงตามการยื่น
5.3.4 ตัวเลข 2 หลักท้าย หมายถึง ปีปฏิทิน หรือปี พ.ศ. ที่ยื่นโครงการวิจัย
เช่น KPIREC01-01-63 หมายถึง โครงการวิจัยที่เข้ารับ การพิจารณาในที่ ประชุมคณะกรรมการฯ
(full board) ซึ่งเป็นโครงการวิจัยที่ยื่นลาดับที่ 1 ของปี พ.ศ.2563
5.4 การบริหารจัดการโครงการวิจัยเพื่อพิจารณาครั้งแรก
การบริหารจัดการโครงการวิจัยเพื่อพิจารณา แบ่งเป็น 3 แนวทางดังนี้
5.4.1 โครงการวิจัยที่เข้ารับการพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการฯ (full board)
5.4.2 โครงการวิจัยที่เข้ารับการพิจารณาแบบเร็ว (expedited)
5.4.3 โครงการวิจัยที่ขอยกเว้นการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัย (exemption)
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5.4.1 การบริหารจัดการโครงการวิจัยที่เข้ารับการพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการฯ (Full board)
1) การกาหนดกรรมการฯ ผู้พิจารณาหลัก
ประธานฯ กาหนดกรรมการฯ ผู้พิจารณาหลัก (primary reviewer) 3 คน ต่อ 1 โครงการ
โดยพิจารณาเลือกกรรมการฯ อย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้หรือประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ โครงการวิจัย
โดยไม่ได้เป็นผู้วิจัย ผู้ร่วมวิจัย หรือที่ปรึกษา และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับโครงการวิจัยนั้นๆ รวมถึงมอบหมาย
กรรมการ lay person ให้พิจารณาโครงการวิจัยในฐานะตัวแทนผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย
2) การส่งโครงการวิจัยให้กรรมการฯ
2.1) ฝ่ายเลขานุการฯ จัดส่งเอกสารให้กรรมการฯ ก่อนวันประชุมคณะกรรมการฯ ไม่น้อย
กว่า 1 สัปดาห์
2.2) เอกสารที่ส่งให้กรรมการฯ ประกอบด้วย
ก. จดหมายเชิญประชุมเพื่อพิจารณาโครงการวิจัย พร้อมทั้งวาระการประชุม
ข. แบบฟอร์มตรวจเอกสารสาหรับกรรมการผู้พิจารณา (AF 03-03)
ค. เอกสารขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยฯ (AF 03-01) และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
เฉพาะเรื่องที่กรรมการจะทบทวน
ง. แบบฟอร์มการพิจารณาและนาเสนอโครงการวิจัยสาหรับกรรมการ (AF 04-01) ที่
ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้พิจารณา (ส่งทั้งเอกสาร และไฟล์อิเล็กทรอนิกส์)
3) การพิจารณาโครงการวิจัยโดยกรรมการผู้พิจารณาหลัก (primary reviewers)
3.1) กรรมการฯ พิจารณาโครงการวิจัย บันทึกความเห็นและข้อเสนอแนะในแบบฟอร์มการ
พิจารณาโครงการวิจัยสาหรับกรรมการ (AF 04-01)
3.2) ส่งคืนให้ฝ่ายเลขานุการฯ ก่อนการประชุมคณะกรรมการฯ อย่างน้อย 3 วัน
4) การพิจารณาโครงการวิจัยในที่ประชุมคณะกรรมการฯ
4.1) กาหนดวันประชุมคณะกรรมการฯ
ก. คณะกรรมการฯ มีการประชุมอย่างน้อย 6 ครั้งต่อปี ในวันอังคารที่ 3 ของทุกเดือน
ข. หากมี การเลื่ อนก าหนดการประชุ ม ฝ่ ายเลขานุการฯ ต้ องแจ้ งให้ คณะกรรมการฯ
ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์
ค. หากมีการประชุมกรณีพิเศษ ประธานฯ จะเป็นผู้กาหนดวันประชุมและฝ่ายเลขานุการฯ
แจ้งให้คณะกรรมการฯ ทราบอย่างน้อย 1 สัปดาห์ก่อนการประชุม
ง. ผลการพิจารณาโครงการวิจัยในที่ประชุมคณะกรรมการฯ จะระบุเป็นข้อใดข้อ หนึ่ง
ดังต่อไปนี้
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 รับรอง
 ปรับปรุงแก้ไขเพื่อรับรอง
 ปรับปรุงแก้ไขและนาเข้าพิจารณาใหม่
 ไม่รับรอง
5) การแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้วิจัย
5.1) ในกรณีที่ผลการพิจารณาโครงการวิจัย คือ รับรอง
ก. ฝ่ายเลขานุการฯ จะประทับตรายางที่มีรหัสโครงการวิจัย และวันที่ที่รับรองลงบน
ทุกหน้าของโครงการวิจัย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ข. ฝ่ายเลขานุการฯ ดาเนินการทาหนังสือรับรอง (AF 04-08) ที่ลงนามโดยประธานฯ
และเลขานุการฯ
5.2) ในกรณีที่ผลการพิจารณาโครงการวิจัย คือ ปรับปรุงแก้ไขเพื่อรับรอง หรือปรับปรุง
แก้ไขและนาเข้าพิจารณาใหม่ ฝ่ายเลขานุการฯ ดาเนินการทาบันทึกหรือหนังสือที่ลงนามโดยประธานฯ เพื่อแจ้ง
ผลการพิจารณาโครงการวิจัยให้หัวหน้าโครงการวิจัยทราบ
5.3) ในกรณีที่ผลการพิจารณาโครงการวิจัย คือ ไม่รับรอง ฝ่ายเลขานุการฯ ดาเนินการทา
บันทึกหรือหนังสือที่ลงนามโดยประธานฯ เพื่อแจ้งผลการพิจารณาพร้อมทั้งเหตุผล ให้หัวหน้าโครงการวิจัยทราบ
5.4) การแจ้งผลการพิจารณาเบื้องต้น ต้องดาเนินการ ภายใน 5 วันทาการ หลังการประชุม
ฝ่ายเลขานุการฯ โทรศัพท์ หรือส่งอีเมลถึงหัวหน้าโครงการวิจัย
5.5) การส่งหนังสือรับรองหรือหนังสือแจ้งผลการพิจารณาโครงการวิจัย อาจทาได้โดยให้
ผู้วิจัยมารับทีห่ น่วยฯ หรือให้ฝ่ายเลขานุการฯ ดาเนินการส่งถึงผู้วิจัย ตามที่อยู่ที่ระบุในเอกสารขอรับการพิจารณา
จริยธรรมการวิจัยฯ (AF03-01) ทั้งนี้ ไม่เกิน 5 วันทาการ นับจากวันแจ้งผลการพิจารณาเบื้องต้น ในกรณีที่ผู้วิจัย
มารับหนังสือรับรองที่หน่วยฯ ต้องมีการลงบันทึกชื่อผู้รับ วันที่รับ เป็นลายลักษณ์อักษร
5.6) สรุปรวมระยะเวลาตั้งแต่รับ โครงการวิจัย ถึงวันส่งหนังสือรับรองหรือหนังสือแจ้งผล
การพิจารณาโครงการวิจัยให้แก่ผู้วิจัย ไม่เกิน 60 วันทาการ (expedited review 30 วัน/exemption 15 วันทาการ)
6) การจัดเก็บข้อมูลโครงการวิจัย
6.1) เมื่อสิ้นสุดการประชุม ฝ่ายเลขานุการฯ เก็บโครงการวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้องคืน
จากกรรมการฯ
6.2) ฝ่ายเลขานุการฯ จัดเก็บโครงการวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง จานวน 1 ชุด เข้าแฟ้ม
โครงการวิจัย ส่วนเอกสารที่เหลือให้ทาลาย
6.3) ฝ่ายเลขานุการฯ จัดเก็บหนังสือรับรองโครงการวิจัย และจดหมายแจ้งผลต่างๆ ตาม
ประเภทของเอกสาร ไว้ในแฟ้มโครงการวิจัย
6.4) ฝ่ายเลขานุการฯ จัดเก็บหลักฐานการส่งข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการติดต่อ
อื่นๆ กับผู้วิจัย ไว้ในแฟ้มโครงการวิจัย
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5.4.2 การบริหารจัดการโครงการวิจัยที่เข้ารับการพิจารณาแบบเร็ว (Expedited review)
1) การกาหนดกรรมการฯ ผู้พิจารณา
ประธานฯ กาหนดกรรมการฯ ผู้พิจารณาหลัก (primary reviewer) 3 คน ต่อ 1 โครงการ
โดยพิจารณาเลือกกรรมการฯ อย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้หรือประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย
โดยไม่ได้เป็นผู้วิจัย ผู้ร่วมวิจัย หรือที่ปรึกษา และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับโครงการวิจัยนั้นๆ
2) การส่งโครงการวิจัยให้กรรมการฯ
ฝ่ายเลขานุการฯ จัดส่งเอกสารให้กรรมการฯ ประกอบด้วย
ก. เอกสารขอรับ การพิ จารณาจริย ธรรมการวิจัย ฯ (AF 03-01) โครงการวิจัย และ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ข. แบบฟอร์มตรวจเอกสารสาหรับกรรมการผู้พิจารณา (AF 03-03)
ค. แบบฟอร์ม การพิจารณาและนาเสนอโครงการวิจัย ส าหรับกรรมการ (AF 04-01)
ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้พิจารณาหลัก (ส่งทั้งเอกสาร และไฟล์อิเล็กทรอนิกส์)
3) การพิจารณาโครงการวิจัยโดยกรรมการฯ
กรรมการฯ พิจ ารณาโครงการวิจัย บัน ทึกความเห็ นและข้อเสนอแนะในแบบฟอร์ม การ
พิจารณาและนาเสนอโครงการวิจัยสาหรับกรรมการ (AF 04-01) และส่งคืนให้เจ้าหน้าที่หน่วย ภายใน 5 วัน
4) ผลการพิจารณาโครงการวิจัย
ผลการพิจารณาของโครงการวิจัยแบบเร็ว (expedited review) จะระบุเป็นข้อใดข้อหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
ก. รับรอง หมายถึง กรณี ที่กรรมการฯ ทั้ง 3 คน พิจารณาแล้วมีความเห็นตรงกันให้
รับรองโครงการวิจัย
ข. ปรับปรุงแก้ไขเพื่อรับรอง หมายถึง กรรมการฯ แนะนาให้แก้ไขโครงการวิจัย และ
นาเสนอโครงการวิจัยที่แก้ไขแล้วต่อกรรมการฯ เพื่อพิจารณาใหม่
ค. นาเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการฯ ในกรณีที่กรรมการฯ คนใดคนหนึ่งใน
3 คน พิจารณาแล้วเห็นว่า ควรนาเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการฯ (full board)
5) การแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้วิจัย
5.1) ในกรณีที่ผลการพิจารณาโครงการวิจัย คือ รับรอง
ก. ฝ่ายเลขานุการฯ โทรศัพท์หรือส่งอีเมลถึงผู้วิจัย และส่งข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เพื่อแจ้งผลการพิจารณาเบื้องต้น ภายใน 5 วันทาการ หลังจากได้รับ โครงการวิจัยคืนจากกรรมการฯ ที่ทบทวน
ทั้ง 3 คน
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ข. ฝ่ายเลขานุการฯ จะประทับตรายางที่มีรหัสโครงการวิจัย และวันที่ที่รับรอง ลงบน
ทุกหน้าของโครงการวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ค. ฝ่ายเลขานุการฯ ดาเนินการทาหนังสือรับรอง (AF 04-08) ที่ลงนามโดยประธานฯ
และเลขานุการฯ
ง. การส่ งหนั งสื อรับรองให้ แ ก่ผู้ วิจัยดาเนิน การในท านองเดีย วกับ การพิ จารณาในที่
ประชุมคณะกรรมการ (full board)
5.2) ในกรณีที่ผลการพิจารณาโครงการวิจัย คือ ปรับปรุงแก้ไขเพื่อรับรอง
ก. ฝ่ ายเลขานุ การฯ โทรศั พ ท์ ห รือ อีเมลถึ งผู้ วิจั ย เพื่ อแจ้งผลการพิ จ ารณาเบื้ องต้ น
ภายใน 5 วันทาการ หลังจากได้รับโครงการวิจัยคืนจากกรรมการฯ ที่ทบทวน ทั้ง 3 คน
ข. ฝ่ ายเลขานุ ก ารฯ ท าบั น ทึ กหรือ หนั งสื อ ที่ ล งนามโดยประธานฯ เพื่ อ แจ้งผลการ
พิจารณาโครงการวิจัย
ค. การส่งหนังสือแจ้งผลการพิจารณาโครงการวิจัยให้แก่ผู้วิจัย ดาเนินการในทานอง
เดียวกับการพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการฯ (full board)
ง. เมื่อผู้วิจัยดาเนินการแก้ไขตามข้อแนะนา และส่ งเข้าพิจารณาอีกครั้ง ฝ่ายเลขานุการ
ฯ ดาเนินการตามแนวทางการบริหารจัดการโครงการวิจัยที่เข้ารับการพิจารณาแบบเร็ว
5.3) ในกรณี ที่ ผ ลการพิ จ ารณาโครงการวิ จั ย คื อ รั บ รอง หรื อ ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขเพื่ อ รั บ รอง
รวมระยะเวลาตั้ งแต่ รั บ โครงการวิจั ย ถึ งวัน ส่ งหนั งสื อ รับ รองหรือหนั งสื อแจ้งผลการพิ จารณาโครงการวิจั ย
ไม่เกิน 45 วันทาการ
5.4) ในกรณี ที่ ผลการพิ จารณาโครงการวิจั ย คื อ น าเข้ าพิ จารณาในที่ ประชุ มคณะกรรมการฯ
การดาเนินงานจะเป็นไปตามขั้นตอนการบริหารจัดการโครงการวิจัยที่เข้ารับการพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการฯ
(Full board)
6) การแจ้งผลการพิจารณา ในที่ประชุมคณะกรรมการฯ
6.1) ในกรณีที่ผลการพิจารณา คือ รับรองโครงการวิจัย เลขานุการคณะกรรมการฯ แจ้งในที่
ประชุมกรรมการฯ เพื่อรับทราบ
6.2) ในกรณีที่ผลการพิจารณา คือ นาเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการฯ ฝ่ายเลขานุการฯ
จะดาเนิ น การตามแนวทางการบริห ารจัดการโครงการวิจัยที่ เข้ารับการพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการฯ
(full board)
7) การจัดเก็บข้อมูลโครงการวิจัย
ด าเนิ น การตามแนวทางการบริห ารจั ด การโครงการวิ จั ย ที่ เข้ า รับ การพิ จ ารณาในที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการฯ (full board)
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5.4.3 การบริหารจัดการการขอยกเว้นการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัย (Exemption)
1) ฝ่ายเลขานุการฯ นาเสนอแบบฟอร์มตรวจเอกสาร (AF 03-02) ให้ประธานฯ พิจารณา
2) ประธานฯ พิจารณาเห็นชอบในการยกเว้นการพิจารณาด้านจริยธรรม
3) ประธานฯ และเลขานุการฯ ลงนามในหนังสือรับรองว่า “ดาเนินการวิจัยได้ โดยไม่ต้องผ่าน
การพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัย”
4) ฝ่ า ยเลขานุ ก ารฯ ส่ งหนั ง สื อ รั บ รองให้ แ ก่ ผู้ วิ จั ย ไม่ เกิ น 15 วั น ท าการ หลั ง จากที่ ได้ รั บ
โครงการวิจัย
5) เลขานุ ก ารคณะกรรมการฯ น าเสนอโครงการวิ จั ย ที่ ได้ รับ การยกเว้ น การพิ จ ารณาด้ า น
จริยธรรมการวิจัย (exemption) ในที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อรับทราบ
6) ฝ่ายเลขานุการฯ จัดเก็บหนังสือรับรอง การยกเว้นการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัย ไว้ใน
แฟ้มการขอยกเว้นการพิจารณาด้านจริยธรรม
5.5 การพิจารณาโครงการวิจัยที่ส่งกลับเข้ามา ภายหลังการปรับปรุงแก้ไข
5.5.1 โครงการวิจัยที่ปรับปรุงแก้ไข เพื่อนาเข้ามาพิจารณาใหม่
1) หลักเกณฑ์การรับ โครงการวิจัยและการดาเนินการ ให้เป็นเช่นเดียวกับการรับ โครงการวิจัย
เพื่อ การพิจารณาครั้งแรก
2) ฝ่ายเลขานุการฯ ส่งแบบฟอร์มตรวจเอกสาร (AF 03-02) ให้ประธานฯ ลงนามมอบหมาย
กรรมการฯ ซึ่งเคยพิจารณาโครงการวิจัยครั้งแรก
5.5.2 โครงการวิจัยที่ปรับปรุงแก้ไข เพื่อรับรอง
1) ผู้ วิ จั ย สามารถส่ ง โครงการวิ จั ย ที่ ป รั บ ปรุ ง แก้ ไขแล้ ว ร่ ว มกั บ ส่ ง แบบรายงานการแก้ ไ ข
โครงการวิจัย (AF 06-01) ที่หน่วยฯ ได้ทุกวันทาการ
2) ประธานฯ มอบหมายให้กรรมการฯ ที่เคยทบทวนโครงการวิจัยที่ส่งเข้ามาพิจารณาครั้งแรก
คนที่ 1 หรือ คนที่ 2 หรือกรรมการฯ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการฯ ให้เป็นที่ปรึกษาสาหรับ โครงการวิจัย
นั้ น ๆ เป็ น ผู้ท บทวนโครงการวิจั ย ที่ส่งเข้ามาใหม่ และบันทึกความเห็ นแบบรายงานความเห็ นของกรรมการฯ
ตามแนวทางการทบทวนและนาเสนอโครงการวิจัย
3) เมื่อกรรมการฯ ที่ได้รับการมอบหมาย ทบทวนและเห็นว่า โครงการวิจัยได้รับการปรับปรุง
แก้ไขตามข้อแนะนา ฝ่ายเลขานุการฯ จะนาเสนอต่อประธานฯ เพื่อลงนามรับรอง
4) การแจ้งผลและการจัดเก็บเอกสาร ดาเนินการเช่นเดียวกับการบริหารจัดการโครงการวิจัย
เพื่อพิจารณาครั้งแรก
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6. แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
AF 03-01_เอกสารขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน
AF 03-02_แบบฟอร์มตรวจเอกสาร (สาหรับประธานฯ)
AF 03-03_แบบฟอร์มตรวจเอกสาร (สาหรับกรรมการผู้พิจารณา)
7. เอกสารอ้างอิง
7.1) แนวทางจริยธรรมการทาวิจัยในคนแห่งชาติชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ.2550
7.2) มาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน (มคจค.) สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
7.3) WHO standards and operational guidance ethics review of health-related research
with human participants (2011)
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ใบสรุปการเตรียมวิธีดาเนินการมาตรฐาน
ฉบับที่ 1 พ.ศ.2563
คณะทางานจัดทาแนวทาง
ปฏิบัติงาน (SOP)
เตรียมโดย
หน่วยจริยธรรมการวิจัยในคน
ของสถาบันพระปกเกล้า
วันที่

อนุมัติโดย

ตาแหน่ง

7 เมษายน 2563

...............................................
(ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย)
เลขาธิการฯ

วันที่อนุมัติ
การแก้ไข

-

เหตุผล
ที่แก้ไข

-
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1. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวทางสาหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนในการทบทวนโครงร่างการวิจัย
2. ขอบเขต
วิธีดาเนินการมาตรฐานครอบคลุมการทบทวนโครงร่างการวิจัยโดยกรรมการฯ ทั้งที่เป็นการพิจารณา
โครงร่างการวิจัยแบบปกติ (full board) การพิจารณาโครงร่างการวิจัยแบบเร็ว (expedited review) และการ
ยกเว้น (exemption)
3. ความรับผิดชอบ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ผู้พิจารณาโครงร่างการวิจัย ควรใช้แนวทางการพิจารณาและแบบ
นาเสนอโครงร่างการวิจัยตามที่กาหนดไว้
4. ขั้นตอนการปฏิบัติและผู้รับผิดชอบ
ขั้นตอน

การปฏิบัติ

ความรับผิดชอบ

1

พิจารณาโครงร่างการวิจัย และเอกสารอื่นๆ ในหัวข้อดังต่อไปนี้
- ระเบียบวิธีวิจัย
- ปัญหาด้านจริยธรรม
- เอกสารชี้แจงข้อมูลแก่ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย
- คุณสมบัติผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย
- เอกสารที่เกี่ยวข้อง

กรรมการฯ

2

บันทึกความเห็นลงในแบบประเมินและนาเสนอความเห็น

กรรมการฯ

3

การจัดเก็บแบบฟอร์มการพิจารณาและนาเสนอโครงการวิจัยสาหรับ
กรรมการที่มีความเห็นของกรรมการ (AF 04-01/AF 04-02/AF 04-03)

เจ้าหน้าที่หน่วยฯ
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5. หลักการปฏิบัติ
5.1 การพิจารณาโครงร่างการวิจัย
กรรมการฯ มีหน้าที่พิจารณาโครงร่างการวิจัยอย่างละเอียด ตามแนวทางการพิจารณาและนาเสนอ
โครงร่างการวิจัย โดยแบ่งหัวข้อการพิจารณาไว้ดังต่อไปนี้
1) การพิจารณาระเบียบวิธีวิจัย (scientific consideration)
2) การพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัย (ethical consideration)
3) การพิจารณาเอกสารชี้แจงข้อมูลแก่ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย (PIS & ICF/IAF)
4) การพิจารณาผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย (team’s expertise)
5) การพิจารณาเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูล (case report form) สื่อโฆษณา
(invitation advertisement) เป็นต้น
5.1.1 การพิจารณาระเบียบวิธีวิจัย
กรรมการฯ ควรทบทวนในหัวข้อต่างๆ ตาม AF 04-01_แบบฟอร์มการพิจารณาและนาเสนอ
โครงการวิจัยสาหรับกรรมการ ดังต่อไปนี้ (ICH GCP 6.1 – 6.10)
1) ชื่อโครงการวิจัย ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (title)
2) ความสาคัญ หรือเหตุผลที่จะต้องศึกษาวิจัยในคนรวมทั้งคาถามการวิจัย (research question)
3) วัตถุประสงค์ของการศึกษา (objective)
4) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย
5) การรวบรวมรายงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย (literature review)
6) รูปแบบการศึกษา (study design) เหมาะสมในการตอบคาถามการวิจัยหรือสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่
7) เกณฑ์ การคัดเลื อกผู้ เข้าร่วมการวิจัย (inclusion & exclusion criteria) เหมาะสมในการ
ตอบคาถามการวิจัยหรือสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่
8) การคัดเลือกและการแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมการวิจัย เป็นไปโดยปราศจากอคติหรือไม่
9) ลักษณะตัวอย่าง /ประชากรที่ทาการศึกษา เหมาะสมหรือไม่ และขนาดตัวอย่าง (Sample
size) เพียงพอที่จะตอบคาถามการวิจัยหรือไม่ และถ้าเป็นการวิจัยสหสถาบัน มีจานวนผู้เข้าร่วมการวิจัยที่ต้องการ
ในแต่ละสถาบันเท่าไร
10) วิธีก ารวิจั ย (methodology) ได้ แก่ ชนิ ด ของการสุ่ ม ขั้น ตอนปฏิ บั ติ เครื่อ งมื อ วิธีก าร
ทดสอบ ที่ใช้วัดผลการวิจัยเหมาะสมหรือไม่
11) การเก็บรวบรวมข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเหมาะสมหรือไม่
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5.1.2 การพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัย (ICH GCP 6.12, 6.13)
กรรมการควรพิจารณาในหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้
1) การคัดเลือกผู้เข้าร่วมการวิจัย มีความเสมอภาคหรือไม่
2) ความเสี่ยงและประโยชน์ของผู้เข้าร่วมการวิจัย/การกระจายความเสี่ยงที่เป็นธรรม
2.1) อัตราส่วนระหว่างความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและประโยชน์ที่คาดว่า ผู้เข้าร่วมการวิจัยจะ
ได้รับ เหมาะสม หรือไม่
2.2) การจัดระดับความเสี่ยง แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ
ระดับที่ 1 ความเสี่ยงน้อย คือ ความเสี่ยงที่ไม่มากกว่าที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวันของ
ผู้เข้าร่วมการวิจัยที่มีสุขภาพปกติ
ระดับที่ 2 ความเสี่ยงมากกว่าความเสี่ยงระดับที่ 1 แต่คาดว่าจะมีประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วม
การวิจัย
ระดับที่ 3 ความเสี่ ยงมากกว่ าความเสี่ ยงระดั บที่ 1 และคาดว่ าจะไม่ มี ประโยชน์ ต่ อ
ผู้เข้าร่วมการวิจัย แต่อาจเป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือส่วนรวม
2.3) มี การวางแผนในการเฝ้ าระวังในเรื่องความเสี่ ยงและความปลอดภั ยที่ อาจเกิ ดขึ้ นแก่
ผู้เข้าร่วมการวิจัยอย่างเหมาะสม
3) การรักษาความลับของข้อมูล (confidentiality of data)
3.1) มี มาตรการในการรักษาความลั บของข้อมู ลหรือไม่ เช่ น การจากั ดการเข้ าถึ งข้ อมู ล
ระเบียนต่างๆ แบบบันทึกข้อมูลของผู้เข้าร่วมการวิจัย เป็นต้น
3.2) หลี ก เลี่ ย งการใช้ ห รือ การเปิ ด เผยข้ อ มู ล ที่ ส ามารถเชื่ อมโยงถึง ผู้ เข้ าร่ว มการวิจัย ใน
ทุกขั้นตอนของการทาวิจัย
4) การพิจารณาโครงร่างการวิจัยที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ เช่น
4.1) กลุ่มบุคคลที่อ่อนแอและเปราะบาง (vulnerable subject)
4.2) การวิจัยในชุมชน
5.1.3 การพิจารณาเอกสารชี้แจงข้อมูลแก่ผู้เข้าร่วมการวิจัย
1) มีการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยอย่างครบถ้วน
2) ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย รัดกุม และหลีกเลี่ยงการใช้คาศัพท์เทคนิคหรือ การทับศัพท์ทางวิชาการ
ที่ยากต่อการเข้าใจของผู้เข้าร่วมการวิจัย
3) ไม่มีประโยคที่ ลดสิทธิ ความปลอดภัย หรือความเป็นอยู่ที่ดีของผู้เข้าร่วมการวิจัย หรือผู้ที่
ปฏิเสธการเข้าร่วม
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4) ไม่มีการบังคับหรือเสนอประโยชน์ที่มากเกินไป เพื่อให้เข้าร่วมการวิจัยหรือยังคงอยู่ในการ
วิจัยต่อไป
5) ในกรณี ที่ ผู้ เข้าร่วมการวิจัย ไม่ส ามารถให้ ค วามยิน ยอมได้ด้วยตนเอง เช่น ผู้ บกพร่องทาง
สติปัญญา ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรม (legal guardian) เสียก่อน
6) ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมการวิจัยเป็นเด็กอายุต่ากว่า 7 ปี ต้องมีการขอความยินยอมจากผู้ปกครอง
หรือผู้แทนโดยชอบธรรม
7) ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมการวิจัยมีอายุตั้งแต่ 7 ปี ถึงต่ากว่า 18 ปี ต้องขอความยินยอม (informed
assent) จากผู้เข้าร่วมการวิจัยเด็ก ร่วมกับผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรม
8) มีการลงนามของพยาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ ผู้เข้าร่วมการวิจัยไม่สามารถอ่านเอกสาร
ชี้แจงข้อมูลได้
5.1.4 การพิจารณาคุณสมบัติผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย
ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย ควรมีคุณสมบัติเหมาะสมในด้านการศึกษา การฝึกอบรม และประสบการณ์
ที่จะดาเนินการวิจัยได้อย่างถูกต้อง
5.1.5 การทบทวนเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูล (Case report form, CRF)
สื่อโฆษณา เป็นต้น
1) แบบบั น ทึ ก ต้ อ งไม่ มี ข้ อ มู ล ที่ ส ามารถบ่ ง ชี้ ถึ งบุ ค คล หรื อ identifiers เช่ น ชื่ อ นามสกุ ล
หมายเลขประจ าตั ว ประชาชน (ID card) หมายเลขผู้ ป่ ว ย (HN, AN) หมายเลขบั ญ ชี ธ นาคาร บ้ านเลขที่
หมายเลขโทรศัพท์ แฟ็กซ์ ที่อยู่อื่น ฯลฯ
2) สื่อโฆษณา ต้องไม่มีข้อความหรือเน้นข้อความที่เป็นการเชิญชวนโดยให้สิทธิพิเศษ หรือให้เงิน
จ้าง ฯลฯ
5.2 การบันทึกและการนาเสนอความเห็นของกรรมการฯ
5.2.1 กรรมการฯ บันทึกความเห็นลงในแบบฟอร์มการพิจารณาและนาเสนอโครงการวิจัย
5.2.2 กรรมการฯ นาเสนอความเห็นจากการพิจารณาโครงร่างการวิจัยต่อที่ประชุมคณะกรรมการฯ
5.3 การจัดเก็บเอกสารบันทึกความเห็นของกรรมการฯ
เจ้าหน้าทีห่ น่วยฯ จัดเก็บเอกสารบันทึกความเห็นของกรรมการฯ ในแฟ้มโครงร่างการวิจัยนั้นๆ
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6. แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
AF 04-01_แบบฟอร์มการพิจารณาและนาเสนอโครงการวิจัย
AF 04-02_แบบฟอร์มการพิจารณาและนาเสนอโครงการวิจัย (แบบเร็ว)
AF 04-03_แบบฟอร์มการพิจารณาและนาเสนอโครงการวิจัย (แบบยกเว้นการพิจารณา)
AF 04-04_เอกสารชี้แจงข้อมูลผู้เข้าร่วมการวิจัย
AF 04-05_เอกสารแสดงเจตนายิ นยอมเข้ าร่ วมการวิ จั ย โดยได้ รั บ การบอกกล่ าว (ผู้ เข้ าร่ วมการวิ จั ย
อายุ 18 ปี)
AF 04-06_เอกสารแสดงเจตนายิ น ยอมเข้าร่ว มการวิจัย โดยได้รับ การบอกกล่ าว (ผู้ เข้าร่วมการวิจั ย
อายุ 7-18 ปี)
AF 04-07_TH_เอกสารรับรองการพิจารณาแบบยกเว้น
AF 04-07_EN_เอกสารรับรองการพิจารณาแบบยกเว้น
AF 04-08_TH_เอกสารรับรองการพิจารณาแบบเร็วและแบบเต็มชุด
AF 04-08_EN_เอกสารรับรองการพิจารณาแบบเร็วและแบบเต็มชุด
7. เอกสารอ้างอิง
7.1 แนวทางจริยธรรมการทาวิจัยในคนแห่งชาติชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ.2550
7.2 มาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน (มคจค.) สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
7 .3 WHO standards and operational guidance ethics review of health-related research
with human participants (2011)
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ใบสรุปการเตรียมวิธีดาเนินการมาตรฐาน
ฉบับที่ 1 พ.ศ.2563
คณะทางานจัดทาแนวทาง
ปฏิบัติงาน (SOP)
เตรียมโดย
หน่วยจริยธรรมการวิจัยในคน
ของสถาบันพระปกเกล้า
วันที่

อนุมัติโดย

ตาแหน่ง

7 เมษายน 2563

...............................................
(ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย)
เลขาธิการฯ

วันที่อนุมัติ
การแก้ไข

-

เหตุผล
ที่แก้ไข

-
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1. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมการประชุม ดาเนินการประชุม และทารายงานการประชุม
2. ขอบเขต
วิธีดาเนินการมาตรฐานครอบคลุมการเตรียมงานก่อนการประชุม การจัดทาวาระการประชุม การจัด
ประชุมคณะกรรมการฯ การบันทึกรายงานการประชุม ตลอดจนการแจ้งผลการประชุมแก่ผู้วิจัย
3. ความรับผิดชอบ
1) ฝ่ายเลขานุการฯ มีหน้าที่เตรียมงานก่อนการประชุมและจัดทาวาระการประชุม
2) ประธานกรรมการฯ มีหน้าที่ดาเนินการประชุม สรุปมติที่ประชุม ตรวจสอบความถูกต้องของรายงาน
การประชุม และนาเสนอเพื่อรับรองในที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งต่อมา
3) เลขานุการคณะกรรมการฯ มีหน้าที่จดบันทึกและทารายงานการประชุม
4) ที่ประชุมคณะกรรมการฯ มีหน้าที่แก้ไขและรับรองรายงานการประชุม
5) ฝ่ายเลขานุการฯ มีหน้าที่เก็บรายงานการประชุม
4. ขั้นตอนการปฏิบัติและผู้รับผิดชอบ
ขั้นตอน

การปฏิบัติ

ความรับผิดชอบ

1

กาหนดวัน เวลา สถานที่ประชุม

ประธานคณะฯ เลขานุการฯ
และเจ้าหน้าทีห่ น่วยฯ

2

รับรองการประชุมครั้งก่อน พิจารณา อภิปราย
โครงการวิจัย และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯ เลขานุการฯ
และคณะกรรมการฯ

3

บันทึกการประชุมและตรวจสอบความถูกต้อง

ฝ่ายเลขานุการฯ และคณะกรรมการ
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5. หลักการปฏิบัติ
5.1 การเตรียมการประชุม
5.1.1 การเตรียมวาระการประชุม
ฝ่ายเลขานุการฯ จัดทาวาระการประชุม หรือ Meeting agenda ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 เรื่องแจ้ง โดยประธานกรรมการฯ
วาระที่ 2 เรื่องแจ้งโดยฝ่ายเลขานุการฯ และแจ้งการมีผลประโยชน์ทับซ้อน (COI)
วาระที่ 3 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 4 เรื่องการพิจารณาโครงการวิจัย
วาระที่ 4.1 โครงการวิจัยแบบพิจารณาในที่ประชุมกรรมการฯ (full board)
วาระที่ 4.2 โครงการวิจัยที่พิจารณารับรองแบบเร็ว (expedited)
วาระที่ 4.3 โครงการที่ได้รับการยกเว้นการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัย
(exemption)
วาระที่ 5 รายงานส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย (protocol amendment)
วาระที่ 6 รายงานความก้าวหน้าของการวิจัย/รายงานการแจ้งปิดโครงการวิจัย/รายงาน
การยุตโิ ครงการวิจัยก่อนกาหนด (progress report/final report/premature
termination)
วาระที่ 7 รายงานการเบี่ยงเบนหรือไม่ปฏิบัติตามโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรอง
(protocol deviation/violation) และรายงานการร้องเรียน
วาระที่ 8 รายงานการตรวจเยี่ยม (site monitoring visit)
วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ
5.1.2 การเตรียมงานก่อนการประชุมคณะกรรมการฯ
1) ฝ่ายเลขานุการฯ ทาหนังสือเชิญประชุมที่มีวาระการประชุมแนบ
2) ฝ่ายเลขานุ การฯ ส่ งหนังสื อเชิญ ประชุมให้ แก่กรรมการฯ ล่ ว งหน้าไม่น้อยกว่า 1 สั ปดาห์
ก่อนวันประชุม
3) ฝ่ายเลขานุการฯ เตรียมร่างรายงานการประชุม เพื่อนาเสนอและเพิ่มเติมแก้ไขในที่ประชุม
คณะกรรมการฯ
4) ฝ่ า ยเลขานุ ก ารฯ เตรี ย มสถานที่ โสตทั ศ นู ป กรณ์ และอื่ น ๆ ให้ พ ร้ อ มก่ อ นการประชุ ม
คณะกรรมการฯ
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5.2 การประชุมคณะกรรมการฯ
5.2.1 องค์ประชุม (quorum)
คณะกรรมการฯ จะดาเนินการประชุมได้ เมื่อมีองค์ประชุมดังต่อไปนี้ (ICH GCP 3.2.1)
1) จานวนกรรมการฯ ในที่ประชุมไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการฯ
ทั้งหมด
2) มีกรรมการฯ ทั้งชายและหญิง
3) มีกรรมการฯ อย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง
4) มีกรรมการฯ อย่างน้อย 1 คน ที่มีความถนัดนอกสาขาวิชารัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง
(lay person)
5) มีกรรมการฯ อย่างน้อย 1 คน ไม่ได้ทางานในสถาบันหรือสถานที่วิจัย ทั้งนี้กรรมการฯ คนหนึ่ง
อาจมีคุณสมบัติมากกว่า 1 อย่าง
5.2.2 การดาเนินการประชุม
1) กรรมการฯ ที่เข้าร่วมการประชุม ลงนามในใบลงทะเบียน
2) ในกรณีที่มีผู้สังเกตการณ์ ควรมีการแนะนาตัวต่อที่ประชุม และต้องลงนามในเอกสารรักษา
ความลับ (confidentiality agreement)
3) ก่อนพิจารณาโครงการวิจัย ประธานกรรมการฯ ถามว่ามีกรรมการฯ คนใดมีผลประโยชน์
ทับซ้อนกับโครงร่างการวิจัยและเรื่องอื่นๆ ที่จะพิจารณา กรรมการฯ ที่เป็นผู้วิจัย ผู้ร่วมวิจัย ที่ปรึกษา หรือผู้มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งอาจมีผลกับการพิจารณา จะต้องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และออกจากที่ประชุมในระหว่าง
การพิจารณาโครงการวิจัยเรื่องนั้นๆ
4) ประธานกรรมการฯ เป็ นผู้ ดาเนิ นการประชุมตามที่กาหนดในวาระการประชุม และเปิ ด
โอกาสให้กรรมการฯ แสดงความคิดเห็นอย่างทั่วถึง
5) ในกรณีที่ประธานกรรมการฯ ไม่สามารถดาเนินการประชุมได้ รองประธานกรรมการฯ (หรือ
เลขานุการฯ) จะเป็นผู้ดาเนินการแทน
6) การพิจารณาโครงการวิจัย
6.1) กรรมการฯ คนที่ 1 นาเสนอสรุปโครงการวิจัยโดยย่อ พร้อมทั้งนาเสนอข้อคิดเห็นและ
สรุป โดยใช้แนวทางการพิจารณาและนาเสนอโครงการวิจัย
6.2) กรรมการฯ คนที่ 2 นาเสนอข้อมูลเพิ่มเติม (ถ้ามี) และข้อคิดเห็น โดยใช้แนวทางการ
พิจารณาและนาเสนอโครงการวิจัย
6.3) กรรมการฯ คนที่ 3 นาเสนอข้อมูลเพิ่มเติม (ถ้ามี) และข้อคิดเห็น โดยใช้แนวทางการ
พิจารณาและนาเสนอโครงการวิจัย
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6.4) กรรมการฯ lay person น าเสนอข้ อ คิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ เอกสารการให้ ค วามยิ น ยอม
โดยได้รับการบอกกล่าวของผู้เข้าร่วมการวิจัย
6.5) กรรมการฯ คนที่ 1 คนที่ 2 และคนที่ 3 อาจให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในส่วนต่างๆ ของ
โครงการวิจัยและเอกสารการให้ความยินยอมโดยได้รับการบอกกล่าว
6.6) ในกรณีที่มีการขอความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกซึ่งได้รับการแต่งตั้ง กรรมการฯ
ทีพ่ ิจารณาโครงการวิจัย นาเสนอความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกฯ (ICH GCP 3.2.6)
6.7) ในกรณีที่ต้ องการข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้วิจัย คณะกรรมการฯ อาจติดต่อผู้วิจัย เพื่อขอ
ข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทางสื่อต่างๆ หรือให้ผู้วิจัย เข้าชี้แจงเพิ่มเติมในที่ประชุม แต่ผู้วิจัยไม่สามารถอยู่ในที่ประชุม
ขณะที่คณะกรรมการฯ อภิปรายและลงมติ (ICH GCP 3.2.5)
6.8) ประธานกรรมการฯ เปิดโอกาสให้กรรมการฯ ที่เข้าร่วมประชุมซักถาม อภิปราย และ
เสนอข้อคิดเห็นได้อย่างอิสระ
5.2.3 มติที่ประชุมในการพิจารณาโครงการวิจัย
1) เมื่อสิ้นสุดการนาเสนอและอภิปราย ประธานกรรมการฯ ขอมติของที่ประชุมในส่วนต่างๆ คือ
1.1) โครงการวิจัย (protocol)
1.2) เอกสารการให้ความยินยอมโดยได้รับการบอกกล่าว (Informed consent)
1.3) ผู้วิจัย (Investigator) และผู้ร่วมวิจัย (co-investigator)
1.4) เอกสารอื่นๆ เช่น เอกสารโฆษณาเผยแพร่ แบบบันทึกข้อมูล แบบสอบถาม
2) การลงมติ ของที่ ประชุ มคณะกรรมการฯ จะต้ องได้ รับความเห็ นเป็ น เอกฉั นท์ (consensus)
โดยระบุเป็นข้อใดข้อหนึ่ง (ICH GCP 3.1.2) ดังต่อไปนี้
2.1) รับรอง (APPROVED) หมายถึง ไม่ต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติม โครงการวิจัย โดยนับตั้งแต่
วันที่รับรองในที่ประชุมคณะกรรมการฯ
2.2) ปรั บ ปรุ งแก้ ไขเพื่ อรับ รอง (APPROVED WITH MINOR REVISION) หมายถึง ผู้ วิจั ย
ต้องดาเนินการแก้ไขโครงการวิจัยหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ และนาเสนอ
โครงการวิจัยที่แก้ไขแล้วต่อกรรมการฯ ผู้พิจารณาหลัก เพื่อพิจารณาอีกครั้งก่อนนาเสนอประธานกรรมการฯ
ลงนามรับรอง
2.3) ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขและน าเข้ า พิ จ ารณาใหม่ (APPROVED WITH MAJOR REVISION)
หมายถึง ผู้วิจัยต้องดาเนินการแก้ไขโครงการวิจัยหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามข้อ เสนอแนะของคณะกรรมการฯ
และนาเสนอโครงการวิจัยเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการฯ อีกครั้ง
2.4) ไม่รับ รอง (DISAPPROVED) หมายถึง คณะกรรมการฯ มีมติไม่รับรองให้ ทาการวิจัย
ตามโครงการวิจัยที่นาเสนอ
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Committee Meeting and Minutes
3) ในกรณีที่รับรองโครงการวิจัย คณะกรรมการฯ จะระบุระยะเวลาการรับรอง ซึ่งไม่มากกว่า 1 ปี
และกาหนดความถี่ของการส่งรายงานความก้าวหน้า (progress report) ตามความเหมาะสมกับความเสี่ยงต่อ
ผู้เข้าร่วมการวิจัย ทั้งนี้ไม่น้อยกว่า 1 ครั้งต่อปี (ICH GCP 3.1.4)
4) ในกรณีที่ผลการพิจารณาโครงการวิจัยของคณะกรรมการฯ คือ ปรับปรุงแก้ไข เพื่อรับรอง
หรือ ปรั บ ปรุ งแก้ไขและน าเข้ าพิ จ ารณาใหม่ ผู้ วิจั ยต้ องส่ ง โครงการวิจัย ที่ แ ก้ไขแล้ ว ตามข้อ เสนอแนะให้ แ ก่
คณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาภายใน 60 วัน หลังจากวันที่คณะกรรมการฯ ลงมติในที่ประชุม
5) ฝ่ายเลขานุการฯ บันทึกการอภิปรายและมติของที่ประชุมคณะกรรมการฯ ลงในรายงานการ
ประชุม
5.2.4 มติที่ประชุมในการพิจารณารายงานต่างๆ
ดูรายละเอียดในบทการประเมินต่อเนื่องโครงการวิจัยภายหลังได้รับการรับรอง Continuing
Reviews of Protocols after Approval
5.3 รายงานการประชุม
5.3.1 ฝ่ายเลขานุการฯ จดบันทึกและทารายงานการประชุม
5.3.2 ประธานกรรมการฯ ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุม และนาเสนอเพื่อรับรอง
ในที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งต่อมา
5.3.3 เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการฯ รับรองรายงานการประชุม ฝ่ายเลขานุการฯ นาเสนอให้ประธาน
กรรมการฯ ลงนาม
5.3.4 ฝ่ายเลขานุการฯ จัดเก็บแผนการประชุมและรายงานการประชุมในแฟ้มรายงานการประชุม
ทั้งนี้รายงานการประชุมถือเป็นเอกสารที่ต้องรักษาความลับ และมีการจากัดผู้เข้าถึงข้อมูล
6. แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
AF 05-01_วาระการประชุม
AF 05-02_ความเห็นของผู้พิจารณาที่นาเสนอในที่ประชุม และการลงคะแนน
7. เอกสารอ้างอิง
7.1 แนวทางจริยธรรมการทาวิจัยในคนแห่งชาติชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ.2550
7.2 มาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน (มคจค.) สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
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ใบสรุปการเตรียมวิธีดาเนินการมาตรฐาน
ฉบับที่ 1 พ.ศ.2563
คณะทางานจัดทาแนวทาง
ปฏิบัติงาน (SOP)
เตรียมโดย
หน่วยจริยธรรมการวิจัยในคน
ของสถาบันพระปกเกล้า
วันที่

อนุมัติโดย

ตาแหน่ง

7 เมษายน 2563

...............................................
(ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย)
เลขาธิการฯ

วันที่อนุมัติ
การแก้ไข

-

เหตุผล
ที่แก้ไข

-
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สารบัญ
ลาดับเรื่อง

เรื่อง

หน้า

1

วัตถุประสงค์

45

2

ขอบเขต

45

3

ความรับผิดชอบ

45

4

ขั้นตอนการปฏิบัติและผู้รับผิดชอบ

46

5

รายละเอียดการปฏิบัติ

48

5.1 การรายงานส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย (Protocol amendment)

48

5.2 การรายงานความก้าวหน้าการวิจัย และขอต่ออายุการรับรองโครงการวิจัย
(Progress report and renewal of previously approved protocol)

50

5.3 การรายงานการเบี่ยงเบนหรือไม่ปฏิบัติตามโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรอง
(Protocol deviation/ violation/ non-compliance)

52

5.4 การรายงานสรุปผลการวิจัย (Final report)

53

5.5 การรายงานการยุติโครงการวิจัยก่อนกาหนด
(Premature termination or suspension of a trial)

54

5.6 การรายงานเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับโครงการวิจัย

54

6

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

55

7

เอกสารอ้างอิง

55
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1. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวทางในการกากับดูแลโครงการวิจัยอย่างต่อเนื่อง ภายหลังได้รับการรับรองจากคณะกรรมการฯ
ตามหลักจริยธรรมการวิจัยสากล ทั้งนี้เพื่อพิทักษ์ซึ่งสิทธิ ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีของผู้เข้าร่วมการวิจัย
และชุมชน
2. ขอบเขต
วิธีดาเนินการมาตรฐานครอบคลุมการดาเนินงานสาหรับ
2.1 การรายงานส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย (protocol amendment)
2.2 การรายงานความก้าวหน้าการวิจัย และขอต่ ออายุการรับรองโครงการวิจัย (progress report and
renewal of previously approved protocol)
2.3 การรายงานการเบี่ยงเบนหรือไม่ปฏิบัติตามโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรอง (protocol deviation/
violation/ non-compliance)
2.4 การรายงานสรุปผลการวิจัย (final report)
2.5 การรายงานการยุติโครงการวิจัยก่อนกาหนด (premature termination or suspension of a trial)
2.6 การรายงานเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับโครงการวิจัย
3. ความรับผิดชอบ
3.1 กรรมการฯ มีหน้าที่ในการพิจารณารายงานต่างๆ ของการประเมินต่อเนื่องโครงการวิจัยภายหลัง
ได้รับการรับรอง จากคณะกรรมการฯ
3.2 ฝ่ายเลขานุการฯ สรุปความเห็นจากกรรมการฯ นาเสนอประธานคณะกรรมการฯ พิจารณา
3.3 เลขานุการฯ มีหน้าที่รายงานผลการพิจารณาในวาระการประชุมของคณะกรรมการ เพื่อรับทราบ
หรือขอให้ที่ประชุมมีมติให้ดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง
3.4 ฝ่ายเลขานุการฯ มีหน้าที่ทาหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้แก่ผู้วิจัย
3.5 ฝ่ายเลขานุการฯ มีหน้าที่จัดเก็บเอกสารต่างๆ หลังจากผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ
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4. ขั้นตอนการปฏิบัติและผู้รับผิดชอบ
4.1 การรายงานส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย (Protocol amendment)
ขั้นตอน

การดาเนินการ

ผูรับผิดชอบ

1

การรับส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย

ฝ่ายเลขานุการฯ

2

มอบหมายให้กรรมการฯ 2 ท่านที่เคยพิจารณาครั้งแรกเป็นผู้พิจารณา

ประธานกรรมการฯ

3

แจ้งผลกลับมาทีห่ น่วยฯ และนาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ

ฝ่ายเลขานุการฯ

4

แจ้งผลการพิจารณาแกผูวิจัย

ฝ่ายเลขานุการฯ

5

เก็บเอกสารที่เกี่ยวกับโครงรางการวิจัย

ฝ่ายเลขานุการฯ

4.2 การรายงานความก้าวหน้าการวิจัย และขอต่ออายุการรับรองโครงการวิจัย (Progress report
and renewal of previously approved protocol)
ขั้นตอน

การดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

1

กาหนดความถี่ของการส่งรายงานความก้าวหน้าการวิจัย

คณะกรรมการฯ

2

แจ้งเตือนให้ส่งรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย

ฝ่ายเลขานุการฯ

3

รับรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย

ฝ่ายเลขานุการฯ

4

รวบรวมรายงานความก้าวหน้ าและเอกสารโครงการวิจัยส่ งให้ กรรมการฯ
ที่รับผิดชอบ

ฝ่ายเลขานุการฯ

5

พิจารณาและสรุปรายงานความก้าวหน้า

ฝ่ายเลขานุการฯ

6

พิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการฯ

7

แจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้วิจัย

ฝ่ายเลขานุการฯ

8

เก็บรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย

ฝ่ายเลขานุการฯ
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4.3 การรายงานการเบี่ยงเบนหรือไม่ปฏิบัติตามโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรอง (Protocol deviation/
violation / non-compliance)
ขั้นตอน

การดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

1

เมื่อมีข้อมูลที่ระบุว่ามีการเบี่ยงเบน / ฝ่าฝืน / ไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนด
ต้องรายงานแจ้งคณะกรรมการฯ

ผู้วิจัย

2

พิจารณา สรุปและนาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา

ฝ่ายเลขานุการฯ

3

การพิจารณาตัดสิน

คณะกรรมการฯ

4

การแจ้งผู้วิจัย

ฝ่ายเลขานุการฯ

5

การเก็บเอกสาร

ฝ่ายเลขานุการฯ

4.4 การรายงานสรุปผลการวิจัย (Final report)
ขั้นตอน

การดาเนินการ

ผูรับผิดชอบ

1

ผู้วิจัยส่งรายงานสรุปผลการวิจัย

ผู้วิจัย

2

พิจารณารายงานสรุปผลการวิจัย

ฝ่ายเลขานุการฯ

3

แจ้งที่ประชุม

ฝ่ายเลขานุการฯ

4

บันทึกลงฐานข้อมูลและเก็บเข้าแฟ้มโครงการ

ฝ่ายเลขานุการฯ

4.5 การรายงานการยุติโครงการวิจัยก่อนกาหนด (Premature termination or suspension of
a trial)
ขั้นตอน

การดาเนินการ

ผูรับผิดชอบ

1

ไดรับแจ้งเรื่องขอยุติโครงการวิจัยกอนกาหนด

ฝ่ายเลขานุการฯ

2

การพิจารณา และพิจารณา

คณะกรรมการฯ

3

การแจงผูวิจัย

ฝ่ายเลขานุการฯ

4

การเก็บเอกสาร

ฝ่ายเลขานุการฯ
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4.6 การรายงานเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับโครงการวิจัย
ขั้นตอน

การดาเนินการ

ผูรับผิดชอบ

1

ไดรับและบันทึกข้อรองเรียน (จดหมาย e-mail ฯลฯ)

ฝ่ายเลขานุการฯ

2

การตอบสนอง

ประธานคณะกรรมการฯ เลขานุการฯ

3

บันทึกและจัดเก็บเอกสาร

ฝ่ายเลขานุการฯ

5. หลักการปฏิบัติ
5.1 การรายงานส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย (Protocol amendment)
5.1.1 ข้อกาหนด เมื่อมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย ผู้วิจัยต้องส่งบันทึกข้อความ/หนังสือเพื่อขอ
แก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย โครงการวิจัยที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมและเอกสารสรุปการแก้ไขโครงการวิจัย (AF 06-01)
เพื่อแจ้งให้คณะกรรมการฯ พิจารณารับรอง ก่อนดาเนินการตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม
5.1.2 การพิจารณารายงานโดยคณะกรรมการฯ
1) เมื่อได้รับรายงานส่วนแก้ไขเพิ่มเติม โครงการวิจัย ฝ่ายเลขานุการฯ ลงบันทึกการรับเอกสาร
ในทะเบียนรับเอกสาร
2) ฝ่ายเลขานุการฯ จะตรวจสอบว่า การส่งรายงานส่วนแก้ไขเพิ่มเติม โครงการวิจัย อยู่ในช่วง
เวลาของการรับรองโครงการวิจัยของคณะกรรมการฯ หรือไม่
2.1) ในกรณีที่การส่งรายงานส่วนแก้ไขเพิ่มเติม โครงการวิจัยอยู่ในช่วงเวลาของการรับรอง
โครงการวิจัยของคณะกรรมการฯ ฝ่ายเลขานุการฯ จะนารายงานส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัยส่งให้กรรมการฯ
ที่เคยพิจารณาโครงการวิจัยเมื่อเข้าพิจารณาครั้งแรก เป็นผู้พิจารณา และให้ความเห็นใน เอกสารประเมินภายหลัง
การรับรองโครงการวิจัย (AF 06-02)
2.2) ในกรณีที่การส่งรายงานส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย อยู่ในช่วงหมดเวลาการรับรอง
โครงการวิจัยของคณะกรรมการฯ และผู้วิจัยยังไม่ได้รับการต่ออายุการรับรอง การพิจารณารายงานส่วนแก้ไข
เพิ่มเติมโครงการวิจัย จะดาเนินการภายหลังจากการต่ออายุการรับรองโครงการวิจัยเรียบร้อยแล้ว
3) กรรมการฯ พิจารณารายงานส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย และให้ความเห็นดังนี้
3.1) ในกรณีที่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัยเพียงเล็กน้อย ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อผู้เข้าร่วม
การวิจัย ชุมชน และสถาบัน หรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงวิธีวิจัย กรรมการฯ จะบันทึกความเห็นว่า“รับรอง”
3.2) ขอให้ผู้วิจัยตอบข้อสงสัยเพื่อประกอบการพิจารณา หรือมีข้อแนะนา
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3.3) ในกรณีที่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัยที่อาจมีผลกระทบต่อผู้เข้าร่วมการวิจัย ชุมชน
และสถาบั น หรื อมี การเปลี่ ย นแปลงระเบี ยบวิ ธี วิ จั ย กรรมการฯ จะบั นทึ กสรุ ปความเห็ น ให้ น าเข้ าพิ จารณา
ในที่ประชุมคณะกรรมการฯ ต่อไป
4) ถ้ากรรมการฯ ที่ พิจ ารณาให้ “รับรอง” ส่ วนแก้ไขเพิ่มเติม โครงการวิจัย ฝ่ายเลขานุการฯ
นาเสนอประธานคณะกรรมการฯ เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการฯ รับทราบ ทั้งนี้ผู้วิจัยสามารถดาเนินการวิจัย
ตามส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัยได้ ตั้งแต่วันที่กรรมการฯ ผู้พิจารณาลงนามรับรอง
5) ถ้ากรรมการฯ พิจารณาให้ “ปรับปรุงแก้ไขเพื่อรับรอง” ฝ่ายเลขานุการฯ จะทาหนังสือแจ้ง
ผู้วิจัยเพื่อให้ดาเนินการ แก้ไข/ตอบข้อสงสัย ต่อไป
6) ถ้ากรรมการฯ ที่พิจารณา สรุปความเห็น “ให้นาเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการฯ”
ฝ่ายเลขานุการฯ จะนารายงานส่วนแก้ไขเพิ่มเติม โครงการวิจัย เข้าที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาและ
ลงมติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
6.1) รับรอง หมายถึง ผู้วิจัยสามารถดาเนินการวิจัยตามส่วนแก้ไขเพิ่มเติม โครงการวิจัย
ได้ตั้งแต่วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ให้การรับรอง
6.2) ปรับปรุงแก้ไขเพื่อรับรอง หมายถึง ผู้วิจัยต้องดาเนินการปรับปรุงแก้ไข โครงการวิจัย
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ และนาเสนอโครงการวิจัยที่แก้ไขแล้วต่อกรรมการฯ ทีพ่ ิจารณาเพื่อให้การ
รับรอง ทั้งนี้ผู้วิจัยสามารถดาเนินการวิจัยตามส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัยได้ ตั้งแต่วันที่กรรมการฯ ที่พิจารณา
ลงนามรับรอง
6.3) ปรับปรุงแก้ไขและนาเข้าพิจารณาใหม่ หมายถึง ผู้วิจัยต้องดาเนินการปรับปรุงแก้ไข
โครงการวิจัยตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ เพื่อนาเข้าพิจารณาใหม่ในที่ประชุมคณะกรรมการฯ
6.4) ไม่ รั บ รอง หมายถึ ง ผู้ วิ จั ย ไม่ ได้ รั บ อนุ ญ าตให้ ท าการแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม โครงการวิ จั ย
ทั้งนี้ให้ดาเนินการวิจัยต่อไปตามโครงการวิจัยที่ได้รับการพิจารณารับรองก่อนหน้านี้
5.1.3 การแจ้งผลและเก็บข้อมูล
1) ในกรณีที่เป็นโครงการวิจัยฉบับใหม่ ซึ่งได้รับการรับรองจากคณะกรรมการฯ ฝ่ายเลขานุการฯ
ประทับตรายางในส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย เช่นเดียวกับการรับรองโครงการวิจัยครั้งแรก โดยลงวันที่ของ
การรับรองครั้งนี้
2) ฝ่ ายเลขานุ ก ารฯ จั ด ท า หนั ง สื อ รั บ รองส่ ว นแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม โครงการวิ จั ย (AF 06-03) ให้
ประธานคณะกรรมการฯ และเลขานุการฯ ลงนาม และจัดส่งให้แก่ผู้วิจัยภายใน 10 วันทาการ
3) ฝ่ายเลขานุ การฯ จัดเก็บ สาเนาหนังสือรับรองส่วนแก้ไขเพิ่มเติม โครงการวิจัย 1 ชุด ไว้ใน
แฟ้มโครงการวิจัย
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5.2 การรายงานความก้าวหน้า และขอต่ออายุการรับรองโครงการวิจัย (Progress report and
renewal of previously approved protocol)
5.2.1 ข้อกาหนด
1) คณะกรรมการฯ กาหนดระยะเวลาการรับรองโครงการวิจัย 1 ปี
2) คณะกรรมการฯ กาหนดความถี่ของการรายงานความก้าวหน้าการวิจัย ตามระดับความเสี่ยง
ต่อผู้เข้าร่วมการวิจัย ทั้งนี้ไม่น้อยกว่า 1 ครั้งต่อปี (ICH GCP 3.1.4)
3) ฝ่ายเลขานุ การฯ จะส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ แจ้งเตือนผู้วิจัย ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือน
ก่อนกาหนดวันส่งรายงานความก้าวหน้าการวิจัย
4) ผู้วิจัยต้องส่งรายงานความก้าวหน้าการวิจัยตามเวลาที่คณะกรรมการฯ กาหนด (ICH GCP
4.10) โดยใช้ แบบรายงานความก้าวหน้าและขอต่ออายุโครงการวิจัย (AF 06-04)
5) ในกรณีที่โครงการวิจัยยังไม่สิ้นสุด ผู้วิจัยต้องดาเนินการส่ งรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย
ก่อนหรือพร้อมกับการขอต่ออายุการรับรองโครงการวิจัย
5.2.2 การรับทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย
1) เมื่ อ ได้ รั บ เอกสารรายงานความก้ าวหน้ า และขอต่ อ อายุ โครงการวิ จั ย (AF 06-04) ฝ่ าย
เลขานุการฯ ลงบันทึกการรับเอกสารในทะเบียนรับเอกสาร
2) เลขานุการฯ แจ้งเรื่อง รายงานความก้าวหน้าการวิจัย ในวาระที่ 6 ของการประชุมคณะกรรมการฯ
3) คณะกรรมการฯ รับทราบ เป็นมติที่ประชุมในวาระที่ 6 ของการประชุมคณะกรรมการฯ
4) ฝ่ายเลขานุการฯ จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม
5.2.3 การพิจารณาต่ออายุโครงการวิจัย
1) ในกรณีที่ผู้วิจัยประสงค์ต่ออายุโครงการวิจัย ผู้วิจัยต้องส่งบันทึกข้อความ/หนังสือส่ง พร้อม
แนบ แบบรายงานความก้าวหน้าและขอต่ออายุโครงการวิจัย (AF 06-04)
2) เมื่อได้รับ แบบรายงานความก้าวหน้าและขอต่ออายุโครงการวิจัย (AF 06-04) ฝ่ายเลขานุการ
ฯ ลงบันทึกการรับเอกสารในทะเบียนรับเอกสาร
3) ฝ่ า ยเลขานุ ก ารฯ ส่ งเรื่ อ งขอต่ อ อายุ โ ครงการวิ จั ย และ เอกสารประเมิ น การขอต่ อ อายุ
โครงการวิจัย (AF 06-05) ให้กรรมการฯ ที่ได้รับมอบหมาย 2 คน เป็นผู้พิจารณา
4) กรรมการฯ ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้พิจารณาการต่ออายุโครงการวิจัย มีหลักการดังนี้
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4.1) พิจารณาปัญหาหรือเหตุการณ์ ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างดาเนินการวิจัย ได้แก่ การ
เปลี่ยนแปลงแหล่งทุน การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ข้อมูลใหม่เกี่ยวกับประโยชน์หรือ
ความเสี่ยงต่อผู้เข้าร่วมการวิจัย ปัญหาหรือความเห็นเชิงลบต่อผู้เข้าร่วมการวิจัยหรือชุมชน
4.2) การส่งรายงานความก้าวหน้าการวิจัย เป็นไปตามกาหนดหรือล่าช้า
5) ผลการพิจารณาของกรรมการฯ มีแนวทางดังต่อไปนี้
5.1) รั บ รองการต่ อ อายุ โ ครงการวิ จั ย 1 ปี และก าหนดความถี่ ข องการส่ ง รายงาน
ความก้าวหน้าการวิจัย ไม่น้อยกว่า 1 ครั้งต่อปี
5.2) นาเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการฯ
6) ถ้ากรรมการฯ ที่พิจารณามีความเห็นว่า “รับรองการต่ออายุโครงการวิจัย” เลขานุการฯ แจ้ง
เรื่อง รายงานการต่ออายุโครงการวิจัย ในวาระที่ 6 ของการประชุมคณะกรรมการฯ
7) ถ้ากรรมการฯ ที่ พิจารณามีความเห็นว่า “ให้นาเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการฯ”
เลขานุการฯ จะนาเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาและลงมติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
7.1) รับรองการต่ออายุโครงการวิจัย และกาหนดความถี่ของการรายงานความก้าวหน้าการวิจยั
7.2) รับรองการต่ออายุโครงการวิจัย และกาหนดความถี่ของการรายงานความก้าวหน้าการ
วิจัย ร่วมกับให้ข้อแนะนา และ/หรือ ดาเนินการตรวจเยี่ยม (site monitoring visit)
7.3) ไม่ต่ออายุการรับรองโครงการวิจัย (Discontinuation of protocol approval)
8) แนวทางการดาเนินงานวิจัยในระหว่างการขอต่ออายุโครงการวิจัยมีดังนี้
8.1) ผู้วิจัยต้องส่งรายงานความก้าวหน้าก่อนวันหมดอายุการรับรองโครงการวิจัย ไม่เกิน 30
วันก่อนวันหมดอายุ
8.2) หากผู้วิจัย ส่งรายงานภายหลังวันหมดอายุการรับรองโครงการวิจัย การต่ออายุการ
รับ รอง จะเริ่มนั บ จากวัน ที่ผู้ วิจั ยส่ งรายงานความก้าวหน้ า และขอต่ออายุ โครงการวิจัย ทั้งนี้ผู้ วิจัยไม่สามารถ
คัดเลือกผู้เข้าร่วมการวิจัย ใหม่เข้ามาในโครงการวิจัยในช่วงเวลาที่คณะกรรมการฯ ไม่รับรองโครงการวิจัย แต่
สามารถดาเนินการวิจัยในผู้เข้าร่วมการวิจัยที่คัดเลือกเข้ามาในโครงการวิจัยก่อนหน้านี้
5.2.4 การแจ้งผลและเก็บข้อมูล
1) ฝ่ายเลขานุการฯ จัดทาหนังสือรับรองการต่ออายุเพื่อให้ประธานกรรมการฯ และเลขานุการฯ
ลงนาม ส่งหนังสือให้แก่ผู้วิจัยภายใน 10 วันทาการ
2) ฝ่ายเลขานุการฯ จัดเก็บสาเนาหนังสือรับรองการต่ออายุ จานวน 1 ชุด ในแฟ้มโครงการวิจัยที่
กาลังดาเนินงาน
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5.3 การรายงานการเบี่ยงเบนหรือไม่ปฏิบัติตามโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรอง (Protocol
deviation/ violation/ non-compliance)
5.3.1 ข้อกาหนด
ผู้ วิ จั ย ต้ อ งส่ งรายงานการเบี่ ย งเบนหรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามโครงการวิ จั ย ที่ ได้ รั บ การรั บ รองจาก
คณะกรรมการฯ โดยใช้เอกสารรายงานการเบี่ยงเบนหรือไม่ปฏิบัติตามโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรอง (AF 06-06)
มายังฝ่ายเลขานุการฯ
5.3.2 การพิจารณารายงานโดยคณะกรรมการฯ
1) เมื่ อ ได้ รั บ แบบรายงานการเบี่ ย งเบนหรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามโครงการวิ จั ย ที่ ได้ รั บ การรั บ รอง
ฝ่ายเลขานุการฯ ลงบันทึกการรับเอกสารในทะเบียนรับเอกสาร
2) ฝ่ายเลขานุการฯ ส่งแบบรายงานการเบี่ยงเบนหรือไม่ปฏิบัติตามโครงการวิจัยที่ได้รับการ
รับรอง และ เอกสารประเมินการเบี่ยงเบนหรือไม่ปฏิบัติตามโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรอง (AF 06–07) ให้กับ
กรรมการฯ ที่ได้รับมอบหมายเพื่อพิจารณา
3) กรรมการฯ ที่ได้รับมอบหมาย พิจารณารายงานการเบี่ยงเบนหรือไม่ปฏิบัติตามโครงการวิจัย
ที่ได้รับการรับรอง โดยมีหลักการพิจารณาดังนี้
3.1) รายละเอียดของการเบี่ยงเบนหรือไม่ปฏิบัติตามโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรอง
3.2) ผลกระทบต่อผู้เข้าร่วมการวิจัยหรือการดาเนินโครงการวิจัย
3.3) มาตรการแก้ไขปัญหาของผู้วิจัย และแนวทางการป้องกันการเกิดซ้า
4) กรรมการฯ ที่พิจารณา บันทึกความเห็นใน เอกสารประเมินการเบี่ยงเบนหรือไม่ปฏิบัติตาม
โครงการวิจัยที่ได้รับการรับรอง (AF 06–07) ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
4.1) รับทราบ และไม่ต้องดาเนินการใดๆ
4.2) รับทราบ และขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีข้อแนะนาให้แก้ไข
4.3) นาเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการฯ
5) กรรมการฯ ส่งผลการพิจารณากลับมายังฝ่ายเลขานุการฯ เพื่อดาเนินการต่อไป
5.1) ในกรณีที่กรรมการฯ มีความเห็นว่า “รับทราบและไม่มีการดาเนินการใดๆ” เลขานุการฯ
แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการฯ รับทราบ ในวาระที่ 7
5.2) ในกรณีที่กรรมการฯ มีความเห็นว่า “รับทราบ และขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีข้อแนะนา
ให้แก้ไข” ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งแก่ผู้วิจัยเพื่อดาเนินการต่อไป
5.3) ในกรณี ที่ กรรมการฯ มี ความเห็ นว่ า “น าเข้ าพิ จารณาในที่ ประชุ มคณะกรรมการฯ”
เลขานุการฯ จะนาเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาและลงมติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
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ก. รับทราบ และไม่ต้องดาเนินการใดๆ
ข. รับทราบ และมีข้อแนะนาเพื่อแก้ไข
ค. รับทราบและดาเนินการตรวจเยี่ยม (site monitoring visit)
ง. ระงับการรับรองโครงการวิจัยชั่วคราว (suspension of protocol approval) จนกว่า
ผู้วิจัยจะแก้ไขตามข้อแนะนาหรือได้ผลการตรวจเยี่ยม
จ. ถอนการรับรองโครงการวิจัย (withdrawal of protocol approval)
5.3.3 การแจ้งผลและเก็บข้อมูล
1) ฝ่ายเลขานุการฯ จัดทาบันทึกข้อความ/หนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ประธานคณะกรรมการฯ
ลงนาม และส่งให้แก่ผู้วิจัย
2) ฝ่ายเลขานุการฯ จัดเก็บสาเนาบันทึกข้อความ/หนังสือแจ้งผลการพิจารณา ใน แฟ้มรายงาน
การเบี่ยงเบนหรือไม่ปฏิบัติตามโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรอง จานวน 1 ชุด และเก็บในแฟ้มโครงการวิจัยกาลัง
ดาเนินงาน จานวน 1 ชุด
5.4 การแจ้งปิดโครงการวิจัย (Final Report)
5.4.1 ข้อกาหนด
เมื่อการวิจัยเสร็จสมบูรณ์ ผู้วิจัย ต้องส่งเอกสารแจ้งปิดโครงการวิจัย (AF 06-08) ซึ่งมีเนื้อความ
ประกอบด้วย สรุป ผลการวิจัย หรือบทคัดย่อ (abstract) เป็นเอกสารและไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (ICH GCP 4.13)
มายังฝ่ายเลขานุการฯ
5.4.2 การรายงานที่ประชุมคณะกรรมการฯ
1) เมื่อฝ่ายเลขานุการฯ ได้รับ เอกสารแจ้งปิดโครงการวิจัย (AF 06-08) ให้ลงบันทึกการรับเอกสาร
ในทะเบียนรับเอกสาร
2) เลขานุการฯ รายงานการแจ้งปิดโครงการวิจัย ในวาระที่ 6 ของการประชุมคณะกรรมการฯ
3) คณะกรรมการฯ รับทราบ เป็นมติที่ประชุมในวาระที่ 6 ของการประชุมคณะกรรมการฯ
4) ฝ่ายเลขานุการฯ จัดเก็บสาเนาเอกสาร จานวน 1 ชุด แฟ้มโครงการวิจัยที่ดาเนินการแล้วเสร็จ
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5.5 การรายงานการยุติการวิจัยก่อนกาหนดหรือการระงับการวิจัย (Premature termination or
suspension of a trial)
5.5.1 ข้อกาหนด
เมื่อมีการยุติการวิจัยก่อนกาหนดหรือการระงับการวิจัยโดยผู้วิจัยหรือผู้ให้ทุนวิจัย ผู้วิจัย ต้องแจ้ง
ให้คณะกรรมการฯ ทราบ โดยใช้เอกสารแจ้งการยุติโครงการวิจัยก่อนกาหนด (AF 06-09) พร้อมทั้งระบุคาอธิบาย
เป็นลายลักษณ์อักษรโดยละเอียดถึงสาเหตุของการยุติหรือระงับการวิจัย (ICH GCP 4.12)
5.5.2 การพิจารณารายงานโดยคณะกรรมการฯ
1) เมื่ อ ฝ่ า ยเลขานุ ก ารฯ ได้ รั บ เอกสารแจ้ ง การยุ ติ โ ครงการวิ จั ย ก่ อ นก าหนด (AF 06-09)
ให้ลงบันทึกการรับเอกสาร ในทะเบียนรับเอกสาร
2) เลขานุการฯ รายงานการแจ้งปิดโครงการวิจัย ในวาระที่ 6 ของการประชุมคณะกรรมการฯ
3) คณะกรรมการฯ รับทราบ เป็นมติที่ประชุมในวาระที่ 6 ของการประชุมคณะกรรมการฯ
4) ฝ่ายเลขานุการฯ จัดเก็บสาเนาเอกสาร จานวน 1 ชุด เข้าแฟ้มโครงการวิจัยที่ดาเนินการแล้วเสร็จ
5.6 การรายงานเรื่องร้องเรียนเกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย
5.6.1 เมื่อได้รับการร้องเรียน ฝ่ายเลขานุการฯ บันทึกข้อมูลลงใน เอกสารรับเรื่องร้องเรียน (AF 06-10)
5.6.2 ฝ่ายเลขานุการฯ นาเสนอเรื่องร้องเรียนต่อประธานคณะกรรมการฯ
5.6.3 ประธานคณะกรรมการฯ อาจให้คาแนะนาแก่ผู้ร้องเรียน หรือ นาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการฯ
เพื่อพิจารณา ในวาระที่ 7 และดาเนินการตามมติที่ประชุม
5.6.4 ฝ่ายเลขานุการฯ จัดทาบันทึกข้อความ/หนังสือ แจ้งข้อร้องเรียนและรายละเอียดการดาเนินการตาม
มติที่ประชุม โดยให้ประธานคณะกรรมการฯ ลงนาม และส่งให้ผู้วิจัย
5.6.5 ฝ่ายเลขานุการฯ จัดเก็บ เอกสารรับเรื่องร้องเรียน (AF 06-10) จานวน 1 ชุด พร้อมสาเนา
บันทึกข้อความ/หนังสือ แจ้งข้อร้องเรียนและรายละเอียดการดาเนินการตามมติที่ประชุม จานวน 1 ชุด ไว้ในแฟ้ม
เรื่องร้องเรียน และในแฟ้มโครงการวิจัยที่กาลังดาเนินการ
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6. แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
AF 06-01 เอกสารสรุปการแก้ไขโครงการวิจัย
AF 06-02 เอกสารประเมินภายหลังการรับรองโครงการวิจัย
AF 06-03 หนังสือรับรองส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย
AF 06-04 เอกสารรายงานความก้าวหน้าและขอต่ออายุโครงการวิจัย
AF 06-05 เอกสารประเมินการขอต่ออายุโครงการวิจัย
AF 06-06 เอกสารรายงานการเบี่ยงเบนหรือไม่ปฏิบัติตามโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรอง
AF 06-07 เอกสารประเมินการเบี่ยงเบนหรือไม่ปฏิบัติตามโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรอง
AF 06-08 เอกสารแจ้งปิดโครงการวิจัย
AF 06-09 เอกสารแจ้งการยุติโครงการวิจัยก่อนกาหนด
AF 06-10 เอกสารรับเรื่องร้องเรียน
7. เอกสารอ้างอิง
7.1 แนวทางจริยธรรมการทาวิจัยในคนแห่งชาติชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ.2550
7.2 มาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน (มคจค.) หน่วยคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
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ใบสรุปการเตรียมวิธีดาเนินการมาตรฐาน
ฉบับที่ 1 พ.ศ.2563
คณะทางานจัดทาแนวทาง
ปฏิบัติงาน (SOP)
เตรียมโดย
หน่วยจริยธรรมการวิจัยในคน
ของสถาบันพระปกเกล้า
วันที่

อนุมัติโดย

ตาแหน่ง

7 เมษายน 2563

...............................................
(ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย)
เลขาธิการฯ

วันที่อนุมัติ
การแก้ไข

-

เหตุผล
ที่แก้ไข

-
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สารบัญ
ลาดับเรื่อง

เรื่อง

หน้า

1

วัตถุประสงค์

58

2

ขอบเขต

58

3

ความรับผิดชอบ

58

4

แผนภาพขั้นตอนการปฏิบัติและผู้รับผิดชอบ

58

5

รายละเอียดการปฏิบัติ

58

5.1 การรวบรวมและจัดเก็บเอกสาร

58

5.2 การค้นและการทาสาเนาเอกสาร

59

5.3 การทาลายเอกสาร

60

6

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

60

7

เอกสารอ้างอิง

60
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1. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวทางในการรวบรวม จัดเก็บ สืบค้น และทาลายเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย ซึ่งได้รับ
การพิจารณาโดยคณะกรรมการฯ ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการค้นหา และคงไว้ซึ่งการรักษาความลับของข้อมูล
2. ขอบข่าย
วิธีดาเนิ น การมาตรฐานครอบคลุมการจัดการเอกสารเกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยที่ได้รับการพิ จารณา
โดยคณะกรรมการฯ ทั้งที่กาลังดาเนินการ และโครงการวิจัยที่ไม่มีการดาเนินงานแล้ว
3. ความรับผิดชอบ
1) ฝ่ายเลขานุการฯ มีหน้าที่รวบรวม จัดเก็บ สืบค้น และทาลายเอกสารเกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยที่ได้รับ
การพิจารณาโดยคณะกรรมการฯ
2) ฝ่ ายเลขานุ การฯ มี ห น้ าที่ก ากับ ดูแล และด าเนิ น การจัด การเอกสารที่ เกี่ ยวข้องกั บโครงการวิจั ย
ซึง่ ได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการฯ ให้เป็นไปตามวิธีดาเนินการมาตรฐาน
4. ขั้นตอนการปฏิบัติและผู้รับผิดชอบ
ขั้นตอน

การดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

1

การรวบรวมและจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย

ฝ่ายเลขานุการฯ

2

การสืบค้น และการทาสาเนาเอกสาร

ฝ่ายเลขานุการฯ

3

การทาลายเอกสาร

ฝ่ายเลขานุการฯ

5. หลักการปฏิบัติ
5.1 การรวบรวมและจัดเก็บเอกสาร
5.1.1 ฝ่ายเลขานุการฯ รวบรวม และจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย เป็นหมวดหมู่เข้า
แฟ้มตามประเภทเอกสาร
5.1.2 ฝ่ายเลขานุการฯ จัดเก็บแฟ้มโครงการวิจัยในตู้เอกสาร และจากัดผู้เข้าถึงข้อมูล
5.1.3 ฝ่ายเลขานุการฯ ลงบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจั ยในเอกสารคุมกระบวนการ (AF
03-05) ซึ่งมีการรักษาความลับ จากัดผู้เข้าถึงข้อมูล และมีการสารองข้อมูลเก็บไว้ในที่ปลอดภัย
5.1.4 การจัดกลุ่มโครงการวิจัยตามประเภทการพิจารณา และกาหนดระยะเวลาการเก็บเอกสาร
มีรายละเอียดดังนี้
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1) โครงการวิจัยที่ได้รับการรับรอง และผู้วิจัยกาลังดาเนินการอยู่ เรียกว่า โครงการวิจัยที่กาลัง
ดาเนินการ หรือ Active file
2) โครงการวิจัย ที่ได้รับ การรับรอง และการวิจัยสิ้นสุ ดแล้ว ผู้วิจัยส่งรายงานสรุปผลการวิจัย
(Final report) หรื อ ส่ ง รายงานยุ ติ โ ครงการวิ จั ย ก่ อ นก าหนด (Premature termination) จะถู ก จั ด เป็ น กลุ่ ม
โครงการวิจัยที่ไม่มีการดาเนินงาน หรือ Inactive file
3) โครงการวิจัยที่ได้รับการรับรอง แต่ผู้วิจัยไม่ส่งรายงานความก้าวหน้า หรือรายงานใดๆ ฝ่าย
เลขานุ การฯ จะติดต่อผู้วิจั ย เพื่อให้ชี้แจงสถานะของการวิจัย ถ้าสถานะของการวิจัย คือ การวิจัยสิ้ นสุดแล้ ว
หรือไม่มีการชี้แจง โครงการวิจัยจะถูกจัดเป็นกลุ่ม โครงการวิจัยที่ไม่มีการดาเนินงาน หรือ Inactive file
4) โครงการวิจัย ที่ได้รับการรับรอง แต่มีรายงานการเบี่ยงเบนหรือไม่ปฏิบัติตามโครงการวิจัย
ที่ได้รับการรับรองหรือรายงานการไม่ปฏิบัติตามหลักการปฏิบัติการวิจัย และคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วมีมติให้
“ถอนการรับรองโครงการวิจัย (withdrawal of protocol approval)” ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงมติ โครงการวิจัย
จะถูกจัดเป็นกลุ่ม โครงการวิจัยที่ไม่มีการดาเนินงาน หรือ Inactive file
5) โครงการวิจัยที่ได้รับการพิจารณาว่า “ไม่รับรอง” ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงมติ โครงการวิจัย
จะถูกจัดเป็นกลุ่ม โครงการวิจัยที่ไม่มีการดาเนินงาน หรือ Inactive file
6) โครงการวิจั ย ที่ ส่ งเข้าพิ จ ารณาในที่ ป ระชุ มคณะกรรมการฯ หรือพิ จารณาแบบเร็ว คณะ
กรรมการฯ มีมติให้แก้ไขเพื่อรับรอง หรือแก้ไขเพื่อนาเข้าพิจารณาใหม่ แต่ผู้วิจัยไม่ส่งโครงร่างการวิจัยใหม่เข้ามา
เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลา 2 เดือน นับจากวันที่ส่งหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้แก่ผู้วิจั ยโครงการวิจัยจะ
ถูกจัดเป็นกลุ่ม โครงการวิจัยที่ไม่มีการดาเนินงาน หรือ Inactive file ในกรณีที่ผู้วิจัยส่งโครงการวิจัยใหม่ภายหลัง
ระยะเวลา 2 เดื อ น นั บ จากวัน ที่ ส่ งหนั งสื อ แจ้ งผลการพิ จ ารณาให้ แก่ ผู้ วิจั ย การพิ จ ารณาโครงการวิจั ย ใหม่
จะดาเนินการเช่นเดียวกับการส่งโครงการวิจัยเพื่อการพิจารณาครั้งแรก
5.1.5 เอกสารโครงการวิจัยที่ไม่มีการดาเนินงาน (inactive file) จะถูกจัดเก็บแยกจากโครงการวิจัย
ทีก่ าลังดาเนินการ (active file) และเก็บไว้ 5 ปี ก่อนพิจารณาทาลายเอกสาร
5.2 การสืบค้นและการทาสาเนาเอกสาร
5.2.1 ฝ่ายเลขานุการฯ มีหน้าที่สืบค้นเอกสารที่เกี่ยวกับโครงการวิจัยให้กรรมการฯ เพื่อพิจารณา
และนาเอกสารกลับคืนที่เดิมในแฟ้มโครงการวิจัย
5.2.2 การขอสืบค้นเอกสารทีเ่ กี่ยวข้องกับโครงการวิจัยโดยผู้วิจัยหรือผู้อื่น
1) ในกรณี ที่ ผู้ วิ จั ย ต้ อ งการขอสื บ ค้ น เอกสารโครงการวิ จั ย ของตนเอง ผู้ วิ จั ย ต้ อ งส่ ง บั น ทึ ก
ข้อความ/หนังสือ ขอสืบค้นเอกสารโครงการวิจัย ถึงฝ่ายเลขานุการฯ เพื่อดาเนินการ
2) ในกรณีที่ผู้อื่นต้องการขอสืบ ค้นเอกสารโครงการวิจัย ต้องมีจดหมายยืนยัน หรือจดหมาย
อนุญาตจากผู้วิจัย และส่งบันทึกข้อความ/หนังสือ ขอสืบค้นเอกสารโครงการวิจัย เพื่อขอการอนุมัติจากประธาน
คณะกรรมการฯ ให้ดาเนินการได้

หน้า 60 ของ 71 หน้า

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สถาบันพระปกเกล้า
KPIREC-SOP 07/1.0
เอกสารเรื่อง : การจัดการเอกสารโครงการวิจัย
Management of Study Files
3) ฝ่ายเลขานุการฯ เป็นผู้ค้นเอกสาร โดยบันทึกการขอค้นเอกสารในทะเบียนการขอค้นเอกสาร
(AF 07-01) และนาเอกสารกลับคืนที่เดิมในแฟ้มโครงการวิจัย
5.3 การทาลายเอกสาร
5.3.1 ฝ่ายเลขานุการฯ จัดทารายการขอทาลายเอกสารโครงการวิจัยที่ไม่มีการดาเนินงาน (AF 0702) ที่เก็บไว้ตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป (ICH GCP 3.4)
5.3.2 ฝ่ายเลขานุการฯ ทา บันทึกข้อความเพื่อขอทาลายเอกสารโครงการวิจัย และนาเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการฯ เพื่อขอการอนุมัติให้ทาลายเอกสารโครงการวิจัย
5.3.3 เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการฯ ลงมติให้ทาลายเอกสารโครงการวิจัย ประธานคณะกรรมการฯ
ลงนามเพื่ออนุมัติในบันทึกข้อความเพื่อขอทาลายเอกสารโครงการวิจัย
5.3.4 ฝ่ายเลขานุการฯ ดาเนินการทาลายเอกสารโครงการวิจัย ด้วยเครื่องทาลายเอกสาร
5.3.5 ฝ่ า ยเลขานุ ก ารฯ เก็ บ บั น ทึ ก ข้ อ ความเพื่ อ ขอท าลายเอกสารโครงการวิ จั ย และรายการ
ขอทาลายเอกสารโครงการวิจัยที่ไม่มีการดาเนินงาน (AF 07-02) ใน แฟ้มการทาลายเอกสาร
6. แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
AF 07-01 ทะเบียนการขอค้นเอกสาร
AF 07-02 รายการขอทาลายเอกสารโครงการวิจัยที่ไม่มีการดาเนินงาน
7. เอกสารอ้างอิง
7.1 International Conference on Harmonization, Good Clinical Practice Guideline (ICH
GCP 2016) และ ICH GCP 1996 ฉบับภาษาไทย (ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2552)
7.2 แนวทางจริยธรรมการทาวิจัยในคนแห่งชาติชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ.2550
7.3 มาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน (มคจค.) สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
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ใบสรุปการเตรียมวิธีดาเนินการมาตรฐาน
ฉบับที่ 1 พ.ศ.2563
คณะทางานจัดทาแนวทาง
ปฏิบัติงาน (SOP)
เตรียมโดย
หน่วยจริยธรรมการวิจัยในคน
ของสถาบันพระปกเกล้า
วันที่

อนุมัติโดย

ตาแหน่ง

7 เมษายน 2563

...............................................
(ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย)
เลขาธิการฯ

วันที่อนุมัติ
การแก้ไข

-

เหตุผล
ที่แก้ไข

-
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4
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5
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5.3 การดาเนินการตรวจเยี่ยม
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1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่ อ เป็ น แนวทางในการตรวจเยี่ ยมและก ากั บ ดูแ ลการวิ จัย ให้ โ ครงการวิจั ย ที่ ไ ด้ รับ การรับ รอง
จากคณะกรรมการวิจัยในคนของสถาบันพระปกเกล้า เป็นไปตามหลักจริยธรรมสากล
1.2 เพื่อพัฒนาและให้คาแนะนาปรึกษาแก่ผู้วิจัย
2. ขอบเขต
วิธีการดาเนินการมาตรฐาน ครอบคลุมถึงการตรวจเยี่ยมงานวิจัยที่อยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการฯ และได้รับการคัดเลือกโดยคณะกรรมการฯ ให้ดาเนินการตรวจเยี่ยมเพื่อกากับดูแลงานวิจัย
3. ความรับผิดชอบ
คณะกรรมการฯ ตรวจเยี่ยมมีหน้าที่ตรวจเยี่ยมโครงการวิจัยที่ได้รับการคัดเลื อกและมอบหมายจาก
คณะกรรมการฯ ให้ดาเนินการตรวจเยี่ยมเพื่อกากับดูแล
4. ขั้นตอนการปฏิบัติและผู้รับผิดชอบ
ขั้นตอน

การปฏิบัติ

ผู้รับผิดชอบ

1

เลือกโครงการวิจัยที่จะตรวจเยี่ยม

คณะกรรมการฯ

2

เตรียมการตรวจเยี่ยม
- ประสานงานกับผู้วิจัย
- ทบทวนโครงการวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- เตรียมเอกสารเพื่อการตรวจเยี่ยม

คณะกรรมการตรวจเยี่ยม

3

ดาเนินการตรวจเยี่ยม

คณะกรรมการตรวจเยี่ยม

4

ดาเนินการภายหลังการตรวจเยี่ยม
- ส่งรายงานการตรวจเยี่ยม
- พิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการฯ
- ส่งรายงานให้ผู้วิจัย

คณะกรรมการฯ และฝ่ายเลขานุการฯ
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5. รายละเอียด
5.1 การเลือกโครงการวิจัยที่จะดาเนินการตรวจเยี่ยม
คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาเลือกโครงการวิจัยที่จะดาเนินการตรวจเยี่ยม ดังต่อไปนี้
5.1.1 โครงการวิจัยที่มีความเสี่ยงต่อผู้เข้าร่วมการวิจัยมากกว่าปกติ
5.1.2 โครงการวิจัยที่มีรายงานการเบี่ยงเบน และอาจมีผลกระทบต่อผู้เข้าร่วมการวิจัย สถาบัน และ/
หรือสังคม หรือไม่ปฏิบัติตามโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการฯ
5.2 การเตรียมการตรวจเยี่ยม
5.2.1 คณะกรรมการตรวจเยี่ ยมควรมี อย่างน้อย 3 คน ประกอบด้ว ย ประธานคณะกรรมการฯ
เลขานุ ก ารฯ และกรรมการผู้ พิ จ ารณาหลั ก อย่ า งน้ อ ย 1 คน โดยประธานกรรมการฯ เสนอชื่ อ แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการตรวจเยี่ยม
5.2.2 ฝ่ายเลขานุการฯ ประสานกับผู้วิจัยโดยส่งหนังสือแจ้งให้ทราบว่าจะมีการตรวจเยี่ยม พร้อมทั้ง
นัดหมายวันและเวลาก่อนวันตรวจเยี่ยม อย่างน้อย 2 สัปดาห์
5.2.3 คณะกรรมการตรวจเยี่ยม พิจารณาโครงการวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการตรวจเยี่ยม
5.2.4 ฝ่ายเลขานุการฯ จัดเตรียมแบบประเมินการตรวจเยี่ยม (AF 08-01) สาหรับคณะกรรมการ
ตรวจเยี่ยม และเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ICH GCP 5.18) ดังรายการต่อไปนี้
1) เอกสารโครงการวิ จั ย ฉบั บ แรก และฉบั บ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ถ้ า มี ) ซึ่ ง ได้ รั บ การรั บ รองจาก
คณะกรรมการฯ รวมทั้ง หนังสือรับรองการพิจารณา
2) ประวัติผู้วิจัย และผู้ร่วมวิจัย และงานที่รับผิดชอบ
3) สาเนารายงานความก้าวหน้าของการวิจัย ที่ส่งให้คณะกรรมการฯ (ถ้ามี)
4) เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)
5.3 การดาเนินการตรวจเยี่ยม
5.3.1 คณะกรรมการตรวจเยี่ ยมกรอกข้อมูลลงในแบบประเมินการตรวจเยี่ยม (AF 08-01) โดยมี
ประเด็นการพิจารณา ดังต่อไปนี้
1) ผู้วิจัย และผู้ช่วยผู้วิจัย
1.1) มีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติตามขั้นตอนวิธีดาเนินการวิจัย ที่ระบุในโครงการวิจัย
อย่างเคร่งครัด
1.2) มีปริมาณงานโครงการวิจัยไม่มากเกินไป เมื่อพิจารณาถึงจานวนผู้วิจัย และผู้ร่วมวิจัย
2) สถาบันที่ทาการวิจัย
2.1) มีการสนับสนุนการทาโครงการวิจัยนั้นๆ อย่างเหมาะสม
2.2) สถานที่มีความเหมาะสม และเอื้ออานวยต่อการทาโครงการวิจัย
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3) การขอความยินยอมจากผู้เข้าร่วมการวิจัย
3.1) สุ่ มตรวจเอกสารการให้ ความยินยอมโดยได้รับข้อมูล ว่า ผู้ เข้าร่ว มการวิจัย ลงนาม
ในเอกสารฉบับที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการฯ ก่อนเข้าร่วมในโครงการวิจัย
3.2) ในบางกรณี อาจสังเกตกระบวนการขอความยินยอมจากผู้เข้าร่วมการวิจัย
4) การรักษาความลับของข้อมูล มีการเก็บเอกสารข้อมูลของผู้เข้าร่วมการวิจัย อย่างเหมาะสม
และจากัดผู้ที่สามารถเข้าถึงข้อมูล
5.3.2 เมื่อสิ้นสุดการตรวจเยี่ยม คณะกรรมการตรวจเยี่ยมสรุปผลการตรวจเยี่ยมและให้คาแนะนา
แก่ผู้วิจัย พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้วิจัยซักถามหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติม
5.4 การดาเนินการภายหลังการตรวจเยี่ยม
5.4.1 คณะกรรมการตรวจเยี่ยม สรุปผลการตรวจเยี่ยมลงในแบบรายงานการตรวจเยี่ยม (AF 08-02)
ซึ่งรวมถึงความเห็นเกี่ยวกับการดาเนินการภายหลังการตรวจเยี่ยม ได้แก่ ไม่ต้องดาเนินการใดๆ หรือ ดาเนินการ
ตรวจเยี่ยม (อีกครั้ง) ภายหลังการแก้ไขตามคาแนะนา หรือ ควรระงับการรับรองโครงการวิจัย ชั่วคราว หรือ
ควรถอนการรับรองโครงการวิจัย
5.4.2 ในกรณีที่ความเห็นของคณะกรรมการตรวจเยี่ยม คือ ไม่ต้องดาเนินการใดๆ หรือ ดาเนินการ
ตรวจเยี่ยม (อีกครั้ง) ภายหลังการแก้ไขตามข้อแนะนา คณะกรรมการตรวจเยี่ยมจะส่งแบบรายงานการตรวจเยี่ยม
(AF 08-02) ให้ฝ่ายเลขานุการฯ จานวน 1 ชุด และให้ผู้วิจัย จานวน 1 ชุด ภายใน 2 สัปดาห์หลังการตรวจเยี่ยม
5.4.3 ในกรณีที่ความเห็ น ของคณะกรรมการตรวจเยี่ยม คือ ควรระงับการรับรองโครงการวิจั ย
ชั่วคราว หรือ ควรถอนการรับรองโครงการวิจัย คณะกรรมการตรวจเยี่ยมจะส่ ง แบบรายงานการตรวจเยี่ ยม
(AF 08-02) ให้ ฝ่ ายเลขานุ การฯ จ านวน 1 ชุด ภายใน 2 สั ปดาห์ ห ลั งการตรวจเยี่ยม เพื่อนาเข้าพิจารณาใน
ที่ประชุมคณะกรรมการฯ
5.4.4 เลขานุ ก ารฯ น าเสนอผลการตรวจเยี่ ยมในวาระที่ 8 ของที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการฯ เพื่ อ
พิจารณาดังต่อไปนี้
1) รับทราบ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจเยี่ยมมีความเห็นว่า “ไม่ต้องดาเนินการใดๆ” หรือ
“ดาเนินการตรวจเยี่ยมภายหลังการแก้ไขตามข้อแนะนา”
2) ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจเยี่ยมมีความเห็นว่า “ควรระงับการรับรองโครงการวิจัยชั่วคราว”
หรือ “ควรถอนการรั บรองโครงการวิจัย ” ที่ประชุมคณะกรรมการฯ จะพิจารณา แบบรายงานการตรวจเยี่ยม
(AF 08-02) และลงมติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
2.1) ดาเนินการตรวจเยี่ยม (อีกครั้ง) ภายหลังการแก้ไขตามข้อแนะนา
2.2) ระงับการรับรองโครงการวิจัยชั่วคราว
2.3) ถอนการรับรองโครงการวิจัย
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5.4.5 การดาเนินการด้านเอกสาร
1) ในกรณี ที่ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการฯ พิ จ ารณา และมี ม ติ “รั บ ทราบ” แบบรายงานการ
ตรวจเยี่ยม (AF 08-02) ให้ฝ่ายเลขานุการฯ จัดเก็บแบบรายงานดังกล่าว ใส่แฟ้มโครงการวิจัยที่กาลังดาเนินการ
จานวน 1 ชุด แฟ้มประวัติการตรวจเยี่ยมเพื่อกากับดูแลโครงการวิจัย จานวน 1 ชุด
2) ในกรณีที่คณะกรรมการฯ พิจารณาและมีมติให้ “ดาเนินการตรวจเยี่ยม (อีกครั้ง) ภายหลั ง
การแก้ไขตามข้อแนะนา” ให้ประธานคณะกรรมการฯ มอบหมายประธานคณะกรรมการตรวจเยี่ยมเพื่อดาเนินการ
ต่อไป
3) ในกรณีที่คณะกรรมการฯ พิจารณาและมีมติให้ “ระงับการรับรองโครงการวิจัย ชั่วคราว”
หรือ “ถอนการรับรองโครงการวิจัย” ฝ่ายเลขานุการฯ จะส่งหนังสือแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ
ที่ลงนามโดยประธานคณะกรรมการฯ ให้ผู้วิจัย จานวน 1 ชุด ภายใน 1 สัปดาห์หลังการประชุมคณะกรรมการฯ
5.4.6 ฝ่ายเลขานุการฯ จัดเก็บแบบรายงานการตรวจเยี่ยม (AF 08-02) และสาเนาหนังสือแจ้งผล
การพิจารณาของคณะกรรมการฯ (ถ้ามี) ในแฟ้มประวัติการตรวจเยี่ยมเพื่อกากับดูแลโครงการวิจัย จานวน 1 ชุด
และเก็บสาเนา ในแฟ้มโครงการวิจัยที่กาลังดาเนินการ จานวน 1 ชุด
6. แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
AF 08-01 แบบรายงานการตรวจเยี่ยมเพื่อกากับดูแลงานวิจัย
AF 08-02 แบบรายงานการตรวจเยี่ยม
7. เอกสารอ้างอิง
7.1 แนวทางจริยธรรมการทาวิจัยในคนแห่งชาติชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ.2550
7.2 มาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน (มคจค.) สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
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ใบสรุปการเตรียมวิธีดาเนินการมาตรฐาน
ฉบับที่ 1 พ.ศ.2563
คณะทางานจัดทาแนวทาง
ปฏิบัติงาน (SOP)
เตรียมโดย
หน่วยจริยธรรมการวิจัยในคน
ของสถาบันพระปกเกล้า
วันที่

อนุมัติโดย

ตาแหน่ง

7 เมษายน 2563

...............................................
(ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย)
เลขาธิการฯ

วันที่อนุมัติ
การแก้ไข

-

เหตุผล
ที่แก้ไข

-
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1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
1.2 เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมรับการตรวจเยี่ยมเพื่อพัฒนาคุณภาพหรือรับรองมาตรฐานการทางาน
ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
2. ขอบเขต
วิธีดาเนินการมาตรฐานครอบคลุมการเตรียมตัวของคณะกรรมการฯ และฝ่ายเลขานุการฯ เพื่อรับการ
ตรวจเยี่ยม
3. ความรับผิดชอบ
ประธานคณะกรรมการฯ แจ้งเรื่องต่อที่ประชุมคณะกรรมการฯ ถึงการขอรับการตรวจเยี่ยมเพื่อพัฒนา
คุณภาพหรือรับรองมาตรฐานจาก วช. หรือผู้ทรงคุณวุฒิ จากภายนอก/หน่วยงาน หรือองค์กรที่ให้การรับรอง
คุณภาพการทางานของคณะกรรมการฯ โดยที่คณะกรรมการฯ ฝ่ายเลขานุการฯ และผู้เกี่ยวข้อง ต้องปฏิบัติงาน
ตามแนวทางที่ระบุในวิธีดาเนินการมาตรฐาน และเตรียมพร้อมสาหรับการตรวจเยี่ยม
4. ขั้นตอนการปฏิบัติและผู้รับผิดชอบ
ขั้นตอน

การปฏิบัติ

ผู้รับผิดชอบ

1

ขอรับการตรวจเยี่ยม

ประธานคณะกรรมการฯ เลขานุการฯ

2

แจ้งเรื่องการตรวจเยี่ยม

ประธานคณะกรรมการฯ

3

เตรียมรับการตรวจเยี่ยม

คณะกรรมการฯ และฝ่ายเลขานุการฯ

4

รับการตรวจเยี่ยม

คณะกรรมการฯ และฝ่ายเลขานุการฯ

5

รับทราบรายงานผลการตรวจเยี่ยม

คณะกรรมการฯ และฝ่ายเลขานุการฯ

6

การเก็บรักษารายงานสรุปผลการตรวจเยี่ยม

เลขานุการฯ หรือฝ่ายเลขานุการฯ
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5. หลักการปฏิบัติ
การขอรับการตรวจเยี่ยมอาจเป็ นความประสงค์ของคณะกรรมการฯ หรืออาจเป็นความต้องการของ
หน่วยงานผู้สนับสนุนการวิจัย
5.1 ขอรับการตรวจเยี่ยม
5.1.1 คณะกรรมการฯ อาจขอรับการตรวจเยี่ยมจาก วช. หรือผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเพื่อพัฒนา
คุณภาพก่อนการรับรองมาตรฐาน
5.1.2 คณะกรรมการฯ ลงมติเห็นชอบขอรับการตรวจเยี่ยมเพื่อรับรองมาตรฐานจากองค์กรระดับชาติ
(NECAST) หรื อ นานาชาติ (SIDCER-FERCAP RECOGNITION PROGRAMME) และขออนุ มั ติ จ ากเลขาธิ ก ารฯ
เพื่อขอรับการตรวจเยี่ยม
5.1.3 คณะกรรมการฯ กาหนดช่วงเวลาที่จะขอรับการตรวจเยี่ยม และดาเนินการติดต่อ สานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) หรือผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก/องค์กรระดับชาติ (NECAST) หรือ นานาชาติ
(SIDCER-FERCAP RECOGNITION PROGRAMME) เพื่อขอรับการตรวจเยี่ยม
5.2 การแจ้งเรื่องการตรวจเยี่ยม
ประธานคณะกรรมการฯ รับทราบกาหนดการตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการตรวจเยี่ยม และแจ้งให้
ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ทราบ
5.3 เตรียมรับการตรวจเยี่ยม
5.3.1 ศึกษาข้อกาหนดของการตรวจเยี่ยมเพื่อรับรองมาตรฐานการดาเนินการของคณะกรรมการฯ
5.3.2 คณะกรรมการฯ ประเมินตนเองโดยใช้ แบบประเมินตนเองเพื่อรับการตรวจเยี่ยม-องค์กร
ระดับชาติ (AF 09-01) หรือ แบบประเมินตนเองเพื่อรับการตรวจเยี่ยม-องค์กรนานาชาติ (AF 09-02)
5.3.3 ดาเนินการตามข้อกาหนดเพื่อเตรียมรับการตรวจเยี่ยม
5.3.4 ทบทวนวิธีดาเนินการมาตรฐาน
5.3.5 ตรวจสอบความครบถ้วนของแฟ้มเอกสารโครงการวิจัย และการจัดเก็บ
5.3.6 เตรียมเอกสาร ห้องประชุมและโสตทัศนูปกรณ์
5.3.7 เรียนเชิญผู้บริหารสถาบันฯ เข้าร่วมในพิธีเปิด พิธีปิด และรับฟังข้อสรุปจากการตรวจเยี่ยม
5.4 รับการตรวจเยี่ยม
5.4.1 ประธานคณะกรรมการฯ และเลขานุการฯ ต้ อนรับผู้ บริห ารสถาบั นฯ และคณะกรรมการ
ตรวจเยี่ยม
5.4.2 เริ่มการประชุม โดยคณะกรรมการตรวจเยี่ยมแจ้งวัตถุประสงค์และระบุสิ่งที่ต้องการตรวจเยี่ยม
และพิจารณา
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5.4.3 คณะกรรมการฯ และฝ่ายเลขานุการฯ ตอบคาถามของคณะกรรมการตรวจเยี่ยม
5.4.4 ค้นหาเอกสารที่กรรมการตรวจเยี่ยมร้องขอ
5.4.5 เลขานุการฯ หรือฝ่ายเลขานุการฯ บันทึกคาวิจารณ์และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจเยีย่ ม
5.5 รับทราบรายงานผลการตรวจเยี่ยมและปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง
5.5.1 เลขานุการฯ นาเสนอรายงานสรุปผลการตรวจเยี่ยม ในวาระที่ 9 ของทีป่ ระชุมคณะกรรมการฯ
5.5.2 คณะกรรมการฯ อภิปรายเพื่อหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง
5.6 การเก็บรักษารายงานสรุปผลการตรวจเยี่ยม
ฝ่ ายเลขานุ ก ารฯ เก็บ รัก ษาเอกสารที่ เกี่ ยวข้อ งกั บ การตรวจเยี่ย มของคณะกรรมการตรวจสอบ
ใน แฟ้ม การตรวจเยี่ยมโดย survey and audit committee
6. แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
AF 09-01 NECAST Self-Assessment Tool (download จาก web site เมื่อต้องการใช้)
AF 09-02 SIDCER-FERCAP Self-Assessment Tool (download จาก web site เมื่อต้องการใช้)
7. เอกสารอ้างอิง
7.1 แนวทางจริยธรรมการทาวิจัยในคนในประเทศไทย ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ. 2550
7.2 http://www.fercap-sidcer.org/SIDCER_EC_Self-AssessmentTool_V3%5B2%5D.2.doc

