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การจัดการโครงร่างการวิจยั ใหม่ที่ยื่นขอการพิจารณา (Management of Initial Protocol Submission)

1.กรอบนโยบาย
โครงการวิจัยจาเปปนต้องผ่านการทบทวนพิจารณาและอนุมัติหรือเปห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนก่อนเปริ่ม
ดาเปนินการวิจัย ดังนั้นองค์กรจึงต้องมีระเปบียบว่าด้วย เปกณฑ์การเปสนอโครงการวิจัยเปพื่อขอรับการทบทวนพิจารณาเปชิงจริยธรรม เปอกสาร
การวิจัยที่แสดงถึงการกระทาอย่างถูกต้องเปหมาะสมต่ออาสาสมัคร กระบวนการที่โปร่งใส ชัดเปจนและสามารถตรวจสอบได้
2.วัตถุประสงค์
เปพื่อเปปนแนวทางให้เปลขานุการคณะกรรมการและเปจ้าหน้าที่สานักงาน จัดการกับโครงการวิจัย และ เปอกสารที่เปกีย่ วข้องที่ส่ง
เปข้ามาให้คณะกรรมการฯ พิจารณา
3.ขอบเขต
วิธีดาเปนินการมาตรฐานครอบคลุมการบริหารจัดการโครงการวิจัย ได้แก่ เปมื่อผู้วิจยั ส่งแบบขอรับการพิจารณาจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคนและเปอกสารที่เปกีย่ วข้อง เปข้ามาเปปนครั้งแรก (initial submission) ตั้งแต่การรับเปอกสารจากผูว้ ิจยั
การออกรหัสโครงการ การลงทะเปบียนโครงการ การแจกเปอกสารให้กรรมการ การบันทึกความเปห็นของกรรมการในที่ประชุม การแจ้งผล
การพิจารณา และเปอกสารที่เปกี่ยวข้อง
สาหรับ initial submission ได้แก่โครงการวิจัยซึ่งจะได้รับการพิจารณาต่อไปนี้
1. โครงการวิจัยที่สง่ เปข้าพิจารณาในคณะกรรมการครบองค์ประชุม (Full board review)
2. โครงการวิจัยที่สามารถขอรับการพิจารณาแบบเปร่งด่วน (Expedited review)
3. โครงการวิจัยที่สามารถยกเปว้นการรับรองในที่ประชุม (Exemption review)
4.นิยาม
1. การวิจัย (research) หมายถึงการกระทาเปพื่อค้นหาความจริงด้วยพื้นฐานของปัญญา โดยมีการเปก็บข้อมูลอย่าง
เปปนระบบ และมีการวิเปคราะห์ ทั้งนี้เปพื่อนาไปใช้ให้เปปนประโยชน์ในกลุ่มประชากรทั่วไป
2. แบบขอรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน (BHQ-IRB Submission form) เปปนแบบฟอร์ม
ซึ่งผู้วจิ ัยหลักเปปนผู้กรอกและผู้วิจยั ร่วมทุกคนต้องร่วมรับทราบและลงนาม มีเปนื้อหาแสดงประเปด็นสาคัญของ
โครงการวิจัย ทัง้ ด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และจริยธรรมการวิจัย ผู้วจิ ัยทุกคนต้องส่งแบบฟอร์มนี้เปปน
ภาษาไทย หากผู้วิจยั ไม่ได้ส่งโครงการวิจยั โดยละเปอียดอีกต่างหาก คณะกรรมการจะพิจารณาโครงการวิจยั ตามที่
ระบุในแบบขอรับการพิจารณานี้
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3. โครงการวิจัย คือ รายละเปอียดเปรื่องการวิจยั ซึ่งแสดงประเปด็นด้านความน่าเปชื่อถือทางวิทยาศาสตร์อย่างละเปอียด
ผู้วิจัยควรมีโครงการวิจยั โดยละเปอียด และสามารถส่งโครงการวิจยั เปข้ามาประกอบการพิจารณาด้วย แต่ต้องอ้างอิง
ถึงไว้ในแบบขอรับการพิจารณาฯ ถ้าโครงการวิจัยเปปนภาษาอังกฤษ ควรมีการแปลเปปนภาษาไทย
4. การลงทะเปบียนโครงการ (Registration of protocol) เปปนการบันทึกรายละเปอียดของโครงการวิจัย (หรือบางครั้ง
เปรียกว่าโครงร่างการวิจัย) เปมื่อเปริม่ รับเปข้าสู่การพิจารณา และจะมีการเปพิม่ เปติมข้อมูลที่สาคัญในช่วงเปวลาต่อไป เปพื่อ
ใช้ในการรวบรวมสถิติของคณะกรรมการฯ
5. ผู้วิจัยหลัก (principal investigator) คือ ผู้วิจัยชื่อแรก ซึง่ จะเปปนผู้รับผิดชอบในการดาเปนินการวิจัยและเปปนผู้ติดต่อ
กับคณะกรรมการฯ
6. ผู้วิจัยร่วม (co-investigator) คือ ผู้วิจัยชื่อที่ 2 เปปนต้นไป ที่มีส่วนร่วมสาคัญในการดาเปนินการวิจัย
7. ผู้สนับสนุน (sponsor) คือ ผู้ที่ให้ทุนสนับสนุนการวิจัย
5.หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ผู้วิจัยหลัก รับผิดชอบจัดส่งเปอกสารให้ครบถ้วน
2. ผู้วิจัยหลัก จ่ายเปงินค่าพิจารณาของคณะกรรมการฯ ในกรณีที่มีบริษัทแสวงกาไรเปปนผู้สนับสนุนการวิจัย
3. เปลขานุการคณะกรรมการฯ และเปจ้าหน้าที่สานักงานเปปนผู้ดาเปนินการตรวจสอบและส่งเปอกสารต่อให้กรรมการจนถึง
เปก็บเปอกสารกลับและเปข้าแฟ้มหลังการประชุมกรรมการฯ
4. กรรมการ ดาเปนินการพิจารณาโครงการและให้ความเปห็น
6.แนวทางปฏิบตั ิ
1. การรับเอกสารจากผู้วิจัย
ผู้วิจัยที่ต้องการส่งโครงการมาให้คณะกรรมการฯ พิจารณา โดยเปปิดรับทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เปวลา 8:30 – 16:00 น.
โดยที่มีรอบของการส่งโครงการมาที่สานักงาน ก่อนวันที่ 10 ของทุกเปดือน จึงจะได้รับการพิจารณาในการประชุม
คณะกรรมการฯ ซึง่ ปกติจัดในวันพุธที่ 1 ของเปดือนถัดไป การประชุมแต่ละครั้งจะรับโครงการใหม่เปข้าพิจารณาไม่เปกิน 10 เปรื่อง
ต่อครั้ง การรับเปอกสาร จะกระทาตามลาดับที่ส่งเปรื่องพร้อมเปอกสารครบเปข้ามา หากโครงการจากบุคลากรในโรงพยาบาล
กรุงเปทพ สานักงานใหญ่ยงั มีจานวนไม่ถึง 5 เปรื่องต่อการประชุม ก็ให้รับโครงการจากบุคลากรของโรงพยาบาลในเปครือ รพ.
กรุงเปทพ มาพิจารณาได้
ผู้วิจัยที่ส่งโครงการเปข้ามาให้คณะกรรมการฯพิจารณา ได้แก่
 ผู้วิจัยหลักหรือผู้วิจยั ร่วมเปปนบุคลากรในสังกัด โรงพยาบาลกรุงเปทพ สานักงานใหญ่ ต้องส่งให้พจิ ารณาทุกครั้ง
 ผู้วิจัยสังกัดที่ใดก็ตามทีต่ ้องการศึกษาผู้ป่วย บุคลากร สถานที่ ผลการตรวจวินจิ ฉัย หรือข้อมูล ของ
โรงพยาบาลกรุงเปทพ สานักงานใหญ่ ต้องส่งให้พจิ ารณาทุกครัง้
 ผู้วิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจยั จากโรงพยาบาลกรุงเปทพ สานักงานใหญ่
 ผู้วิจัยหลักสังกัดโรงพยาบาลในเปครือ โรงพยาบาลกรุงเปทพ ที่ยังไม่มีการจัดตั้งคณะกรรมการ IRB จะต้องการ
ส่งมาให้พิจารณา
 โครงการวิจัยที่พจิ ารณาโดยคณะกรรมการจริยธรรมที่มขี ้อตกลงกับคณะกรรมการจริยธรรมของโรงพยาบาล
กรุงเปทพ สานักงานใหญ่
2. เอกสารที่ผู้วิจัยต้องส่ง
ผู้วิจัยต้องขออนุมตั ิทาการวิจัยจากผู้บริหารภายในหน่วยงานที่ตนเปองสังกัด และได้รับการอนุมตั ิการทาวิจัยจาก
ผู้อานวยการโรงพยาบาลก่อน จึงสามารถนาส่งเปอกสารมาให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนพิจารณา โดยนาส่งถึง
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ประธานคณะกรรมการจริยธรรมฯ โดยขอให้ส่งเปอกสารจานวน 8 ชุด (เปปนตัวจริง 1 ชุด และสาเปนา 7 ชุด ซึ่งในฉบับสาเปนาต้องมี
ลายเปซ็น) เปอกสารดังกล่าวได้แก่
1. แบบขอรับการพิจารณารับรอง (BHQ-IRB Submission form) ภาษาไทย
2. ประวัติส่วนตัวของหัวหน้าโครงการวิจัย และผู้วิจัยร่วมทุกคน (Curriculum vitae)
3. เปอกสารการอบรม IRB หรือ เปอกสารการอบรม GCP ของหัวหน้าโครงการวิจัย
4. โครงการวิจัยฉบับภาษาไทย (Thai version protocol) (ถ้ามี)
5. โครงการวิจัยฉบับภาษาอังกฤษ (English version protocol) (ถ้ามี)
6. เปอกสารชี้แจงผู้เปข้าร่วมการวิจัย (Participant information sheet) (ถ้ามี)
7. หนังสือแสดงเปจตนายินยอมเปข้าร่วมโครงการวิจัย (Informed consent form) หรือ แบบขอยกเปว้นการยินยอม (ถ้ามี)
8. แบบบันทึกข้อมูลสาหรับการวิจัย (Case record form) (ถ้ามี)
9. แบบสอบถาม (Questionnaire) (ถ้ามี)
10. Investigator’s brochure / ทะเปบียนและเปอกสารกากับยาหรือเปครื่องมือ (ถ้ามี)
11. เปอกสารขออนุญาตผู้อานวยการโรงพยาบาลเปพื่อใช้เปวชระเปบียนผู้ป่วย/สิ่งส่งตรวจเปพื่อการวิจัย (ใช้ในกรณีเปปน retrospective
chart review เปตรียมไว้ส่ง ผู้อานวยการเปมื่อได้รับการรับรองจากกรรมการจริยธรรมแล้ว)
12. อื่นๆ ระบุ …(เปช่น ประกาศรับสมัครผู้เปข้าร่วมโครงการ, บทโทรศัพท์) (ถ้ามี)
13. แผ่น CD หรือ Thumb drive บรรจุข้อมูลเปอกสารข้อ 1- 12 (1 ชุด) เปก็บไว้ที่สานักงาน
14. ในกรณีที่ผู้วิจัยประสงค์จะขอให้ยกเปว้นการพิจารณาโครงการในที่ประชุม (ชนิด Exemption review) ให้ผู้วิจัยกรอกแบบขอ
ยกเปว้นการพิจารณาโครงการมาด้วย
15. หากมีการส่ง research material เปข้า-ออกจากสถาบันให้ส่ง Material Transfer Agreement (MTA) มาด้วย
3. การจ่ายเงินค่าพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมฯ
ในกรณีที่ผู้วิ จัยส่งโครงการที่ได้รั บ การสนับสนุ นจากหน่วยงานแสวงก าไรจะต้องจ่ายเปงินให้ โรงพยาบาลกรุงเปทพ
สานักงานใหญ่ โดยไปจ่ายที่หน่วยการเปงินของโรงพยาบาล เปปนค่าพิจารณาโครงการของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
จานวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) แล้วต้องนาใบเปสร็จรับเปงินนั้นมามอบให้เปจ้าหน้าที่สานักงานเปพื่อเปก็บไว้ในแฟ้มโครงการ ทา
บัญชีรายรับของคณะกรรมการฯ และแจ้งในที่ประชุมกรรมการฯ การจ่ายเปงินนี้ต้องเปสร็จสิ้นก่อนจึงจะถือว่าคณะกรรมการฯ รับ
โครงการนั้นไว้พิจารณา ค่าพิจารณาโครงการของคณะกรรมการฯนี้ จะมีการสรุปในรายงานประจาปี (Annual Report)
ข้อปฏิบตั ิของเจ้าหน้าที่สานักงานจริยธรรมการวิจัย
1. เปจ้าหน้าที่สานักงานกรรมการฯ ตรวจความครบสมบูรณ์ของเปอกสารทั้งหมด ทั้งต้นฉบับและสาเปนา
ร่วมกับผู้นาส่ง หากไม่ครบต้องส่งคืนผู้วิจยั ทันที และชี้แจงว่ายังไม่มีการออกรหัสโครงการ ซึ่งแสดงว่า
ยังไม่ถือว่าคณะกรรมการฯ ได้รับโครงการไว้พจิ ารณาแล้ว การตรวจสอบนี้รวมถึงลายเปซ็นของผูว้ ิจยั
และผู้วิจัยร่วมต้องครบทุกคนและเปปนลายเปซ็นจริง (เปอกสารสาเปนาสามารถใช้สาเปนาลายเปซ็นได้) และ
ผู้บริหารซึ่งอนุญาตให้ส่งโครงการมาสู่คณะกรรมการฯ
2. หากเปอกสารครบ เปจ้าหน้าที่จะออกรหัสโครงการให้ ซึ่งจะเปปนรหัสที่ใช้ในการติดต่อกับกรรมการฯ
ตลอดไป รหัสโครงการประกอบด้วย ชื่อย่อของคณะกรรมการฯ แล้วตามด้วย ปี-เปดือน-หมายเปลข
โครงการ เปช่น โครงการที่ส่งเปข้ามาในวันที่ 4 ตุลาคม 2559 และเปปนโครงการที่ 40 ในรอบปีนี้ จะได้
รหัสว่า BHQ-IRB 2016-10-40 เปจ้าหน้าทีจ่ ะออกใบรับโครงการซึง่ มีประทับตราสานักงานให้แก่ผู้วจิ ัย
เปพื่อเปปนหลักฐาน และลงข้อมูลผูส้ ่งเปอกสาร-ผู้รับเปอกสารในสมุดรับ-ส่งเปอกสารของสานักงาน
3. เปจ้าหน้าที่ลงข้อมูลของโครงการทีอ่ อกรหัสโครงการแล้วในทะเปบียนโครงการ (Registration) ซึ่งได้แก่
ข้อมูล รหัสโครงการ ชื่อโครงการภาษาไทย ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ ชื่อผู้วจิ ัย สถานที่ทางาน ชนิด
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ของงานวิจัย แล้วเปริม่ จัดเปอกสารชุดตัวจริงของโครงการเปข้าแฟ้ม ติดชื่อโครงการและรหัสที่หน้าแฟ้ม
และเปริ่มลงข้อมูลในแบบปะหน้าแฟ้ม
4. เปจ้าหน้าที่ตรวจสอบชื่อผู้วจิ ัยหลักและผู้วิจัยร่วม ว่าตรงกับกรรมการท่านใดหรือไม่ หากตรงกันให้ทา
ใบปะหน้าแจ้งเปลขานุการคณะกรรมการฯทราบเปพื่อป้องกันปัญหาเปรื่องการมีสว่ นได้ส่วนเปสีย
4. การแจกโครงการวิจัย
เปจ้าหน้าที่ส่งชื่อโครงการและชื่อผูว้ ิจัยหลักให้เปลขานุการคณะกรรมการฯ เปพื่อดาเปนินงานต่อไปนี้
1. เปลขานุการพิจารณาว่าเปปนการวิจยั ที่ควรได้รับการพิจารณาชนิดใดใน 3 ชนิด คือ
1. การพิจารณาแบบปกติ หรือ การพิจารณาโดยคณะกรรมการเปต็มชุด (Full board review)
2. การพิจารณาแบบเปร่งด่วน (Expedited review)
3. การยกเปว้นการขอรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการฯ (Exemption review)
ในกรณีที่เปลขานุการคณะกรรมการฯ มีความเปห็นว่าสมควรยกเปว้นการขอรับรอง จะแจ้งเปจ้าหน้าที่ให้ส่งต่อให้
ประธานกรรมการฯ พิจารณาการยกเปว้นการขอรับรอง (Exemption determination) และลงนามในใบ Certificate of Exemption
from IRB review
2. เปลขานุการแจกโครงการให้กรรมการที่เปหมาะสมเปปน primary reviewer 3 ท่าน ความเปหมาะสมพิจารณาจากสาขา
การแพทย์ ประสบการณ์ของกรรมการ และชนิดของการวิจัย ใน 3 ท่านนี้จะต้องมีกรรมการที่เปปน lay person อยู่
ด้วย นอกจากนี้เปลขานุการยังส่งโครงการให้ประธานกรรมการฯ เปลขานุการ และที่ปรึกษาคณะกรรมการฯพิจารณา
ด้วย
3. เปจ้าหน้าที่จัดส่งโครงการให้กรรมการที่ได้รับมอบหมาย ประธานกรรมการฯ เปลขานุการ และที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ฯ พร้อมกับแนบใบประเปมินโครงการของกรรมการ (Reviewer assessment form) ด้วยทุกเปรื่อง หากเปปนการวิจัยที่
มีการเปชิญชวนผู้ป่วยหรืออาสาสมัครเปข้าร่วมโครงการวิจัย จะแนบแบบฟอร์ม Participant information sheet และ
Informed consent element checklist ด้วย โดยต้องส่งภายในวันที่ 20 ของเปดือนเปพื่อให้กรรมการมีเปวลาพิจารณา
และหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
4. เปจ้าหน้าที่บันทึกชื่อโครงการ รหัสโครงการ และรายชื่อกรรมการที่ได้รับมอบหมายลงใน Agenda และทะเปบียน
โครงการ
5. การพิจารณาโครงการ
1. คณะกรรมการมีการดาเปนินงานตลอดจนวิธีการพิจารณา ตามแนวทางการดาเปนินงานของคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลกรุงเปทพ สานักงานใหญ่ การพิจาณาโครงการแบบใช้กรรมการเปต็มชุด ซึ่งยึดถือ
หลักจริยธรรมการวิจัยในคน ดังต่อไปนี้
 แนวทางจริยธรรมการวิจัยในคนแห่งชาติ ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคน ประเปทศไทย พ.ศ. 2550
 The Belmont Report
 Operational Guidelines for Ethics Committees that Review Biomedical Research (WHO)
 คาปฏิญญาแห่งเปฮลซิงกิ (Declaration of Helsinki) ปี ค.ศ. 1964 และฉบับปรับปรุงทุกฉบับ ฉบับ
ล่าสุดปี ค.ศ. 2013
 The National and International Ethical Guidelines for Biomedical Research Involving
Human Subjects (CIOMS) ค.ศ. 2002 และฉบับปรับปรุงทุกฉบับ ฉบับล่าสุด ค.ศ. 2016
 WHO ค.ศ. 2011 & ICH Guidelines for Good Clinical Practice ค.ศ. 1996
 European Convention on Human Rights and Biomedicine
 แนวปฏิ บัติและประเปด็นพิ จารณาทางชี วจริย ธรรมด้านการทาวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
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สมัยใหม่ที่เปกี่ยวข้องกับมนุษย์ (แนวปฏิบัติการวิจัยทางพันธุกรรม แนวปฏิบัติการวิจัยด้านสเปต็ม
เปซลล์ในมนุ ษย์ แนวปฏิ บัติก ารจั ดท าข้อ ตกลงการใช้ตัว อย่ างทางชี วภาพเปพื่อการวิจัย ระหว่า ง
สถาบัน พ.ศ. 2545
2. หากกรรมการต้องการข้อมูลหรือเปอกสารเปพิ่มเปติม สามารถแจ้งเปลขานุการกรรมการฯ ซึ่งจะมอบให้เปจ้าหน้าที่
สานักงานกรรมการฯ เปปนผู้ติดต่อขอข้อมูลหรือเปอกสารเปพิ่มเปติมจากผู้วจิ ัยมาส่งให้กรรมการ
3. กรรมการต้องปฏิบัติตามหลักการรักษาความลับ (confidentiality) โดยระมัดระวังไม่ให้โครงการและเปอกสารต่างๆ
สูญหายหรือเปผยแพร่ออกไป ทั้ง ไม่นาเปนื้อหาใดๆ ในโครงการไปเปผยแพร่ หรือวิจารณ์กับผู้ที่ไม่ใช่กรรมการฯ หาก
กรรมการมีข้อสงสัย เปช่น เปรื่องสถิติ กรรมการสามารถปรึกษานั กชีวสถิติซึ่งเปปนกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
โรงพยาบาลกรุงเปทพ สานักงานใหญ่ได้
4. กรรมการต้องป้องกันการมีส่วนได้ส่วนเปสีย (conflict of interest management)
5. ในกรณีที่มีการส่งโครงการให้พิจารณาแบบ expedited review แต่เปมื่อพิจารณาในรายละเปอียดแล้ว หากกรรมการ
เปห็นว่าควรพิจารณาแบบ full board สามารถแจ้งเปลขานุการคณะกรรมการฯ เปพื่อดาเปนินการแบบ full board
review ต่อไปได้
6. กรรมการที่ได้รับมอบหมายต้องลงความเปห็นให้ครบในแบบฟอร์มประเปมินโครงร่างการวิจัย (Reviewer
assessment form) และรายการตรวจสอบเปอกสารชี้แจงผู้เปข้าร่วมโครงการวิจัยและเปอกสารให้ความยินยอม
(Participant information sheet and consent form element check list) รวมทัง้ ชื่อและวันที่พจิ ารณา
6. การบันทึกความเห็นของกรรมการในทีป่ ระชุม
ในการประชุมมีการจัดเปรียงวาระของการพิจารณา โดยที่โครงการที่เปปน initial submission จะอยู่ในวาระที่ 4.2 เปมื่อถึง
วาระนี้ แต่ละโครงการจะถูกนาขึน้ มาพิจารณาตามลาดับรหัสโครงการ โดยเปจ้าหน้าที่สานักงานนาเปสนอรายละเปอียดของโครงการ
บนหน้าจอ ประธานกรรมการฯเปชิญให้กรรมการที่เปปน primary reviewer เปปนผู้เปล่ารายละเปอียดของโครงการ และเปชิญให้กรรมการ
คนอื่นๆให้ความเปห็น กรรมการทุกคนสามารถซักถามรายละเปอียด และ/หรือ ให้ข้อมูลเปพิ่มเปติม เปลขานุการและเปจ้าหน้าที่สานักงาน
จะจดเปนื้อหาที่กรรมการต้องการให้ปรับปรุงแก้ไข ประธานกรรมการให้เปวลาให้แต่ละโครงการอย่างพอเปพียง รวมทั้งมีการประเปมิน
ความเปสี่ยง (risk assessment) และประโยชน์ (benefit) ของโครงการวิจัย ก่อนจะขอให้กรรมการสรุปผลการพิจารณา เปจ้าหน้าที่
สานักงานบันทึกข้อแนะนาทั้งหมด และผลการพิจารณา หลังจากเปสร็จการประชุม เปจ้าหน้าที่เปก็บเปอกสารโครงการทั้งหมด รวมทัง้
ใบประเปมินของกรรมการฯกลับสานักงาน
7. การส่งจดหมายแจ้งผล
1. จดหมายแจ้งผล ลงนามโดยประธานฯ มีเปนื้อหาดังนี้คือ
 ผลการพิจารณา
 การปรับปรุงแก้ไขที่กรรมการฯ ขอให้ผู้วิจยั ทา
 คาแนะนาให้ใช้แบบฟอร์มการแก้ไขเปพื่อส่งกลับคณะกรรมการฯ
 กาหนดวันที่ต้องส่งเปอกสารแก้ไขกลับมาก่อน 60 วัน (สองเปดือน)
2. จดหมายแจ้งผล ต้องมีเปนื้อหาทีก่ ระชับ เปปนเปหตุเปปนผล คาแนะนาควรชัดเปจนและเปปนประโยชน์ต่อการ
ดาเปนินการวิจัยอย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรมการวิจัย ใช้ถ้อยคาที่เปปนกลาง สุภาพ และต้องถูกตรวจสอบแล้ว
โดยเปจ้าหน้าที่สานักงาน เปลขานุการ ที่ปรึกษา และประธานกรรมการฯ
3. จดหมายแจ้งผล ต้องส่งออกภายใน 10 วันทาการหลังการประชุมกรรมการฯของเปดือนนั้น โดยใส่ในซองจ่าหน้า
ถึงผู้วจิ ัยหลักและประทับ “ลับ” บนซอง
4. เปมื่อผู้วจิ ัยได้รับจดหมายแจ้งผลแล้ว ต้องทาการแก้ไขปรับปรุงส่งกลับคณะกรรมการฯ ภายใน 60 วัน (2 เปดือน)
หากผู้วจิ ัยไม่สามารถส่งกลับมาภายใน 60 วันสามารถขอขยายเปวลาได้อีก 60 วัน ต่อจากนั้นจะถือว่าผู้วจิ ัยขาด
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การติดต่อและยกเปลิกการขอการรับรองจากคณะกรรมการฯ
8. การออกเอกสารรับรองโครงการวิจัย
โครงการวิจัยที่ได้รับผลการพิจารณารับรอง จากกรรมการฯ แล้ว จะได้รับเปอกสารต่อไปนี้
1. เปอกสารรับรอง (Certificate of Approval; COA) ภาษาอังกฤษและภาษาไทย ซึง่ ลงนามโดยประธาน
กรรมการฯ ระบุรายการเปอกสารที่ได้รับการรับรองและ version วันที่ให้การรับรอง และวันที่หมดอายุการ
รับรอง
2. รายชื่อกรรมการจริยธรรมฯ ที่อยูใ่ นที่ประชุมวันพิจารณาเปปนภาษาอังกฤษ
3. คาแนะนาผู้วิจยั หลังจากได้รับเปอกสารรับรอง
9. การเก็บเอกสารเข้าแฟ้มโครงการ
โครงการทุกโครงการจะต้องมีแฟ้มโครงการเปพื่อการเปก็บรักษาและค้นหาได้สะดวก โดยเปลขานุการและเปจ้าหน้าที่
สานักงานเปปนผู้รับผิดชอบดูแล การบริหารจัดการเปอกสารโครงการวิจัย แฟ้มโครงการจะต้องมีปา้ ยติดชื่อและรหัสโครงการอย่าง
ชัดเปจน รวมทัง้ ต้องถูกเปก็บไว้ในตูป้ ิดกุญแจล๊อค
10. ข้อควรระวัง/ข้อแนะนา (Caution, recommendation)
1. แบบเปสนอโครงการวิจยั เปพื่อขอรับการรับรอง ควรมี version กากับ เปพื่อป้องกันความสับสน
2. แบบเปสนอโครงการวิจยั ต้องมีลายเปซ็นของผู้วิจยั ผู้วิจยั ร่วม และผูบ้ ริหารที่อนุญาตให้ส่งโครงการ
3. ในการรับเปอกสาร เปจ้าหน้าที่สานักงานควรเปปิดซองออกมาตรวจสอบว่า ผู้วิจยั ทาเปครื่องหมายใบปะหน้ามาอย่างไร ส่ง
เปอกสารใดบ้าง ความครบถ้วนของเปอกสาร (รวมถึงสาเปนา) เปปนต้น หากเปอกสารไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ให้แจ้งผู้วิจยั ให้
ชัดเปจนว่า ยังไม่รับโครงการจนกว่าเปอกสารจะครบ และเปมื่อเปอกสารครบ จึงจะออกใบรับโครงการ และรหัสโครงการ และ
ประทับตราของสานักงาน
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7. ผังงาน (Workflow)
ผู้วิจัย
-

ศึกษาใน website ศูนย์วิจัยฯ
ส่งเปอกสารโดยมีส่วนประกอบและ จานวนครบ ภายในวันที่ 10 ของเปดือน
เปจ้าหน้าที่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
- ตรวจสอบจานวนเปอกสาร
- ตรวจสอบความถูกต้องของเปอกสาร

ครบถ้วนถูกต้อง

ไม่ครบถ้วนไม่ถูกต้อง

-

ออกรหัสโครงการ
ลงใน Registration
ส่งเปลขานุการ

-

เปลขานุการกรรมการ
พิจารณาชนิดของโครงการ
แจกโครงการให้กรรมการที่เปหมาะสม
ส่งให้เปจ้าหน้าที่แจกโครงการวิจัย

Exemption review

ส่งให้แก้ไข

Full board review

ประธานกรรมการฯ
-

เปจ้าหน้าที่คณะกรรมการ
นาส่งโครงการพร้อมเปอกสารถึงกรรมการภายในวันที่ 20 ของเปดือน
บันทึกชื่อกรรมการใน Agenda และ Registration

กรรมการทุกคนเปข้าร่วมประชุมพิจารณาโครงการตามหลักจริยธรรม ร่วม
อภิปรายและลงความเปห็น
-

เปจ้าหน้าที่จดความเปห็นของกรรมการ
เปลขานุการ ทีป่ รึกษา ประธานตรวจสอบ
พิจารณาโครงการตามหลักจริยธรรม
ร่วมอภิปรายและลงความเปห็น

-

เปจ้าหน้าที่ส่งจดหมายแจ้งผลถึงผู้วิจัย
ภายใน 10 วันทาการ หลังวันประชุม

- ผู้วิจัยแก้ไขส่งกลับภายใน 2 เปดือน
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8.ช่องทางการสื่อสารและการอบรม (Communication Channel & Training)
1. ประชาสัมพันธ์ในระบบ Outlook Mail
2. ศึกษาด้วยตนเปองในระบบ e-Document
3. ศึกษาด้วยตนเปองในระบบ BDMS Intranet
9.การเฝ้าติดตามและการวัดกระบวนการ/การบริการ (Monitoring and Measuring)
1. การติดตามความสมบูรณ์ของทะเปบียนโครงการวิจัย โดยประธานกรรมการฯ และเปลขานุการกรรมการฯ
2. การสุ่มตรวจความเปรียบร้อยของการบันทึกความเปห็นของกรรมการต่อโครงการวิจยั ใน Reviewer Assessment Form
และ Element check list โดยเปลขานุการ และเปจ้าหน้าที่สานักงานกรรมการฯ
3. จดหมายแจ้งผลได้ถูกส่งออกตามเปวลาคือภายใน 10 วันหลังการประชุมเปปนร้อยละเปท่าใด
10. เอกสารคุณภาพที่เกี่ยวข้อง (Relevant documents)
1. F/M-04-IRB-001 : แบบขอรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคน (BHQ-IRB Submission Form)
2. F/M-04-RSD-001 : ประวัติส่วนตัวของหัวหน้าโครงการวิจยั และผู้วิจัยร่วมทุกคน (Curriculum vitae)
3. F/M-02.2-IRB-001: เปอกสารชีแ้ จงผู้เปข้าร่วมโครงการวิจัย/อาสาสมัคร (Participant Information Sheet)
4. F/M-03.1- IRB-001 : หนังสือแสดงเปจตนายินยอมเปข้าร่วมโครงการวิจยั (Informed consent form)
5. F/M-03.1-IRB-002 : หนังสือแสดงเปจตนายินยอม หรือ การยอมตามเปข้าร่วมโครงการวิจัยสาหรับเปด็ก
6. F/M-01-IRB-020 : เปอกสารขออนุญาตใช้เปวชระเปบียน/สิ่งส่งตรวจเปพื่อการวิจัย
7. F/M-01-IRB-001 : รายการตรวจสอบประเปภทโครงการวิจัยแบบ Expedited review และ Exemption review
8. F/M-01-IRB-019 : เปอกสารยืนยันการยกเปว้นการรับรอง ( Documentation Proof of Exemption)
9. F/M-04-IRB-002: แบบประเปมินโครงร่างการวิจยั (Review Assessment Form)
10. F/M-04-IRB-005 : รายการตรวจสอบเปอกสารชี้แจงผู้เปข้าร่วมการวิจัยและเปอกสารให้ความยินยอม (Participant
Information Sheet and Consent Form Element Checklists)
11. F/M-01-IRB-018 : ตารางชี้แจงการแก้ไขโครงการต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคน
12. F/M-01-IRB-025 : เปอกสารรับรองโครงการ (Certificate of Approval)
13. S/D-01-IRB-001 : คาแนะนาสาหรับผู้วิจัยหลังได้รับ COA
14. F/M-01-IRB-027 : ใบปะหน้าเปอกสารส่งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
15. F/M-01-IRB-030 : ใบรับโครงการวิจัยและเปอกสารประกอบการยืน่ โครงการวิจัย
16. F/M-01-IRB-034 : แบบประเปมินโครงร่างสาหรับการวิจัย Retrospective Chart Review
17. F/M-04-IRB-014 : แบบขอรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคนสาหรับกรณีศึกษา (BHQ-IRB
Submission Form for Case Report)
18. F/M-01-IRB-036 แบบขอยกเปว้นการขอความยินยอมในการวิจัย
11. เอกสารอ้างอิง/บรรณานุกรม (Reference)
1. US Regulation 45 CFR 46.101(b), 45 CFR 46.109
2. US Regulation 21 CFR 56.108(a)(4), 312, 812, 21 CFR 56.109
3. ICH Good Clinical Practice Guideline. กองควบคุมยา สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ. 2543. ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2550.
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4. The National and International Ethical Guidelines for Biomedical Research Involving Human Subjects
(CIOMS) 2016
5. คาปฏิญญาแห่งเปฮลซิงกิ (Declaration of Helsinki) 2013
6. แนวทางจริยธรรมการทาวิจัยในคนแห่งชาติ ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเปทศไทย พ.ศ. 2550
7. Standards and Operational Guidance for Ethics Review of Heath-Related Research with Human
Participants, WHO 2011
8. International Conference on Harmonization, Guidance on Good Clinical Practice (ICH GCP) 1996
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