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1. วัตถุประสงค 

เพ่ือเปนแนวทางในการบริหารจัดการและพิจารณาโครงรางการวิจัยและเอกสารรายงานตางๆ ท่ี

เก่ียวของ รวมกับคณะกรรมการจริยธรรมของสถาบัน  

2. ขอบเขต 

วิธีดําเนินการมาตรฐานครอบคลุมการพิจารณาโครงรางการวิจัยครั้งแรก และรายงานการวิจัยหลัง

การรับรอง  

3. ความรับผิดชอบ 

3.1 เจาหนาท่ีสํานักงานฯ มีหนาท่ีประสานงานกับคณะกรรมการจริยธรรมของสถาบัน ในเรื่อง

การพิจารณาโครงรางการวิจัย และการพิจารณารายงานตางๆ ภายหลังการรับรองโครงราง

การวิจัยของคณะกรรมการกลางฯ 

3.2 คณะกรรมการจริยธรรมประจําสถาบัน ใหความรวมมือและปฏิบัติใหสอดคลองกับ

วิธีดําเนินการมาตรฐานของคณะกรรมการกลางฯ ในการพิจารณาโครงรางการวิจัย และการ

พิจารณารายงานตางๆ ภายหลังการรับรองโครงรางการวิจัยของคณะกรรมการกลางฯ 

3.3 คณะกรรมการกลางฯ ออกประกาศแนวปฏิบัติใหสอดคลองกับวิธีดําเนินการมาตรฐานบทนี้ 

4. แผนภูมิข้ันตอนการปฏิบัติ 

ลําดับ การดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1 การรวมมือในการดําเนินการตามวิธีดําเนินการมาตรฐาน 

↓ 

เจาหนาท่ีสํานักงานฯ 

คณะกรรมการกลางฯ 

2 การพิจารณาโครงรางการวิจัยครั้งแรก 

↓ 

เจาหนาท่ีสํานักงานฯ 

คณะกรรมการกลางฯ 

3  การดําเนินการวิจัยภายหลังการรับรองโครงรางการวิจัย 

↓ 

เจาหนาท่ีสํานักงานฯ 

คณะกรรมการกลางฯ 

4 การจัดเก็บโครงรางการวิจัย เจาหนาท่ีสํานักงานฯ 
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5. ข้ันตอนการปฏิบัติ 

5.1 การรวมมือในการดําเนินการตามวิธีดําเนินการมาตรฐาน 

5.1.1 เม่ือมีการสรางหรือปรับปรุงวิธีดําเนินการมาตรฐานของคณะกรรมการกลางฯ 

เจาหนาท่ีสํานักงานฯ แจงใหคณะกรรมการจริยธรรมประจําสถาบันภาคีทราบการ

ปรับปรุงท่ีสําคัญ 

5.1.2 คณะกรรมการจริยธรรมประจําสถาบนัภาคีปรับปรุงวิธีดาํเนินการมาตรฐานให

สอดคลองกัน 

5.1.3 สถาบันภาคีสงขอตกลง (AL 01-S20) ฉบับใหมใหกับคณะกรรมการกลางฯ ใหมทุก

ครั้งเม่ือมีการเปลี่ยนประธาน หรือหัวหนาองคการ  

5.2 การพิจารณาโครงรางการวิจยัครั้งแรก 

5.2.1 คณะกรรมการจริยธรรมประจําสถาบนัมีหนาท่ีสงผลประเมิน local issue ใหกับ

คณะกรรมการกลางฯ โดยเร็วกอนการประชุมพิจารณาโครงการวิจัยครั้งแรก 

5.2.2 ในกรณีท่ีผลการพิจารณา คือ รับรอง คณะกรรมการจริยธรรมประจําสถาบนัออก

หนังสือรับรองโครงการวิจัย (Certificate of Approval, CoA) หรือหนังสือ

รับทราบใหกับนักวิจัยท่ีสถาบัน โดยระบุวันท่ีเห็นชอบ และวันหมดอายุ เปนวันท่ี

ระบุใน CoA จากสาํนักงานคณะกรรมการกลางฯ  

5.2.3 กรณีท่ีสถาบันสง local issues ลาชา คณะกรรมการกลางฯ ออกหนังสือรับรองให

ทันทีท่ีไดรับ local issues แตวันท่ีอนุมัติจะเปนวันท่ีประธานคณะกรรมการกลางฯ 

ลงนาม 

5.2.3 ในกรณีท่ีผลการพิจารณา คือ ไมรับรอง เจาหนาท่ีสํานักงานฯ สงสําเนาหนังสือแจง

ผลการพิจารณาโครงรางการวิจัยของคณะกรรมการกลางฯ ใหคณะกรรมการ

จริยธรรมของสถาบัน ในรูปสําเนาเอกสาร และ PDF file ซ่ึงรวมถึงเหตุผล และ

ขอเสนอแนะของคณะกรรมการกลางฯ 

5.3 การพิจารณาภายหลังการรับรองโครงรางการวิจัย 

5.3.1 รายงานการแกไขเพ่ิมเติมโครงรางการวิจัย 

5.3.1.1 การแกไขเพ่ิมเติมเฉพาะแหง (site-specific) ใหผูวิจัย ณ สถาบันนั้น

เปนผูยื่นขอรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยสถาบันของ
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ตนเอง และคณะกรรมการฯ แจงผลการพิจารณาใหคณะกรรมการ

กลางทราบ และออกหนังสือรับทราบโดยใหมีผลตั้งแตวันท่ีรับทราบ

การอนุมัติ/เห็นชอบ ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยประจํา

สถาบัน กรณีท่ีไมมีคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยสถาบัน ทาง

คณะกรรมการกลางจะเปนผูรับพิจารณา 

5.3.1.2 การแกไขเพ่ิมเติมท่ัวไป (trial-wide) ใหผูประสานงานโครงการวิจัยยื่น

ขอการรับรองจากคณะกรรมการกลางฯ และคณะกรรมการกลางฯ 

แจงผลการตัดสินใหคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยสถาบนัทราบ 

(ก) กรณีท่ีคณะกรรมการกลางฯ รับรองการแก ไขเ พ่ิมเติม

โครงการวิจัย เจาหนาท่ีสํานักงานจะสงผลการตัดสินมาใหโดย

ระบุวันท่ีรับรอง 

(ข) คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยสถาบันออกหนังสือรับรอง

การแกไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัยโดยระบุวันท่ีรับรองเปน

เดียวกับวันท่ีคณะกรรมการกลางฯ รับรอง 

5.3.2 รายงานความกาวหนาของการวิจัย 

5.3.2.1 คณะกรรมการกลางฯ เปนผูพิจารณาตอเนื่องโครงการวิจัย 

5.3.2.2 กรณีท่ีคณะกรรมการกลางฯ รับรองตอเนื่อง เจาหนาท่ีสํานักงานจะสง

หนังสือรับรองและเอกสารอ่ืนมาให โดยระบุวันท่ีรับรอง 

5.3.3.3 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยสถาบันออกหนังสือรับรองตอเนื่อง 

หรือหนังสือรับทราบแจงใหนักวิจัยในสถาบันโดยระบุวันท่ีเห็นชอบ 

และวันหมดอายุ เปนวันท่ีระบุใน CoA จากสํานักงานคณะกรรมการ

กลางฯ 

5.3.3.5 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยสถาบันอาจไมรับรองตอเนื่อง ท้ังนี้ให

แจงคณะกรรมการกลางฯ พรอมเหตุผล 

5.3.3 รายงานเหตุการณไมพึงประสงค 

5.3.3.1 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยประจําสถาบันเปนผู พิจารณา

เหตุการณไมพึงประสงคท่ีรายแรงหรือท่ีไมคาดคิดท่ีเกิดในสถาบัน 
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(local SAE/ SUSAR) ท่ีอาจสัมพันธกับยาหรือเครื่องมือวิจัย แลว

รายงานผลการพิจารณาเฉพาะการวิจัยท่ี (ก) ถูกตรวจเยี่ยม (ข) ถูกพัก

การรับรอง และ (ค) ถูกยุติการรับรอง ใหกับคณะกรรมการกลางฯ

ทราบ 

5.3.3.2 ผูสนับสนุนการวิจัยมีหนาท่ีสง periodic SUSAR report และ local 

SUSAR/ unanticipated problem(s) ตอคณะกรรมการกลางฯ  

5.3.3.3 คณะกรรมการกลางฯ เปนผูพิจารณาเหตุการณไมพึงประสงคท่ีเกิด

นอกสถาบัน (non-local SAE/ SUSAR) แลวรายงานผลการพิจารณา

ใหกับคณะกรรมการประจําสถาบันทราบหากเปนเรื่องสําคัญตอคุณคา

ทางวิทยาศาสตร หรือความปลอดภัยตออาสาสมัคร 

5.3.4 รายงานการไมทําตามขอกําหนด/เบ่ียงเบน 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยประจําสถาบันเปนผู พิจารณาตาม

วิธีดําเนินการมาตรฐานขอสถาบัน แลวรายงานผลการพิจารณา เฉพาะกรณีตองไป

ตรวจเยี่ยม หรือพักการรับรองชั่วคราว (suspension of approval) หรือยุติการ

รับรอง (termination of approval) ใหกับคณะกรรมการกลางฯทราบ 

5.3.5 การพิจารณาเรื่องรองเรียนจากอาสาสมัคร หรือบุคคลอ่ืน  

5.3.5.1  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยประจําสถาบนัเปนผูพิจารณา และแจง

ผลการตัดสินใหคณะกรรมการกลางฯ ทราบ  

5.3.5.2  กรณีท่ีสถาบันท่ีดําเนินการวิจัยไมมีคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย

ประจําสถาบัน ใหสถาบันตนสังกัด (คณะกรรมการอ่ืนท่ีผูบริหาร

มอบหมาย) เปนผูพิจารณา และแจงผลการตัดสินใหคณะกรรมการ

กลางฯ ทราบ  

5.3.6 รายงานการยุติโครงการวิจัยกอนกําหนด หรือพักการวิจัยช่ัวคราว 

5.3.6.1 ถาเปนการยุติ/พัก แหงเดียว ใหคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยประจํา

สถาบันเปนผูพิจารณา และแจงผลการตัดสินใหคณะกรรมการกลางฯ 

ทราบ 
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5.3.6.2 ถาเปนการยุติ/พัก ทุกแหง ใหคณะกรรมการกลางฯเปนผูพิจารณา 

และแจงผลการตัดสินใหคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยประจํา

สถาบันทราบ   

5.3.7 การตรวจเย่ียมสถานท่ีวิจัย 

5.3.7.1 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยประจําสถาบันเปนผูตรวจเยี่ยมสถานท่ี

วิจัยในสถาบันตามวิธีดําเนินการมาตรฐานของตน แตสามารถรองขอ

กรรมการกลางฯ รวมตรวจเยี่ยมได  และแจงผลการตัดสินให

คณะกรรมการกลางฯ ทราบ 

5.3.7.2 คณะกรรมการกลางฯ เปนผูตรวจเยี่ยมสถานท่ีวิจัยในสถาบันท่ีไมมี

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยประจําสถาบันในกรณีท่ีคณะกรรมการ

กลางฯ เปนผูรับรองโครงรางการวิจัย   

5.4   การจัดเก็บโครงรางการวิจัย 

เจาหนาท่ีสํานักงานฯ จัดเก็บเอกสารท่ีเก่ียวของกับโครงรางการวิจัย รวมท้ังเอกสาร

ของการประสานงานกับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย เขาแฟม โครงรางการวิจัย ตาม

วิธีดําเนินการมาตรฐานของสถาบัน 

6. คํานิยาม 

 - 

7.  ภาคผนวก 

AL 01-S18 แนวปฏิบัตกิารทํางานรวมกันระหวางคณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรมการ

วิจยัในคน และคณะกรรมการจริยธรรมประจําสถาบัน 

AP 01-S18 ตัวอยางหนังสือรับรองท่ีออกโดย local IRB/REC 

 

8. เอกสารอางอิง  

8.1 ICH Harmonised Guideline. Integrated addendum to ICH E6(R1): Guidance for Good 

Clinical Practice E6(R2), 2016. 
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8.2 WHO. Standards and Operational Guidance for Ethics Review of Health-Related 

Research with Human Participants, 2011. 

8.3 International Ethical Guidelines for Health-related Research Involving Humans, 

Fourth Edition. Geneva. Council for International Organizations of Medical 

Sciences (CIOMS); 2016. 

8.4 US DHHS. Guidance for Industry Using a Centralized IRB Review Process in 

Multicenter Clinical Trials March 2006 
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9. ประวัติวิธีดําเนินการมาตรฐาน 

 ฉบับท่ี 1 

CREC 19 / v.1.0 

ฉบับท่ี 2 

CREC 17 / v.2.0 

ฉบับท่ี 3 

CREC 17 / v.2.1 

ฉบับท่ี 4 

CREC 17 / v 3.0 

เตรยีมโดย คณะอนุกรรมการ

รางวิธีดําเนินการ

มาตรฐาน 

คณะอนุกรรมการ

พัฒนาวิธีดําเนินการ

มาตรฐาน 

คณะอนุกรรมการ

พัฒนาวิธีดําเนินการ

มาตรฐาน 

คณะอนุกรรมการ

พัฒนาวิธีดําเนินการ

มาตรฐาน 

เหตุผลของ

การ

ปรับปรุง 

- -  - เพ่ือใหการ

ประสานงานกับ

คณะกรรมการ

จริยธรรมของ

สถาบันในการ

พิจารณาโครงราง

การวิจัยและรายงาน

ตางๆ มี

ประสิทธิภาพ 

รายละเอียด

ของการ

แกไข 

ไมมี ไมมี ไมมี เขียนเพ่ิมท้ังบท 

ทบทวนโดย 

 

คณะกรรมการกลาง

พิจารณาจริยธรรม

การวิจัยในคน 

คณะกรรมการกลาง

พิจารณาจริยธรรมการ

วิจยัในคน 

คณะอนุกรรมการ

พัฒนาวิธีดําเนินการ

มาตรฐาน 

คณะกรรมการกลาง

พิจารณาจริยธรรม

การวิจัยในคน 

วันท่ี

ทบทวน 

แตงตั้งวันท่ี  

21 พฤศจิกายน 

2555  

ถึง 24 มกราคม 

2556 

แตงตั้งวันท่ี  

14 มิถุนายน 2557  

ถึง 3 กรกฎาคม 2557 

แตงตั้งวันท่ี  

14 มีนาคม 2558 

ถึง 14 พฤษภาคม 

2558 

แตงตั้งวันท่ี 

16 พฤษภาคม  

2560 

ถึง 30 กันยายน 

2560 

อนุมัติโดย รศ.นพ. สุชาติ อารี

มิตร 

รศ.นพ. สุชาติ อารีมิตร รศ.นพ. สุชาติ อารี

มิตร 

ศ.พญ.ธาดา สืบหลิน

วงศ 
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ตําแหนง ประธาน

คณะกรรมการ

บริหารมูลนิธิฯ 

ประธานคณะกรรมการ

บริหารมูลนิธิฯ  

ประธาน

คณะกรรมการบริหาร

มูลนิธิฯ  

ประธาน

คณะกรรมการ

บริหารมูลนิธิฯ  

วันท่ีอนุมัติ 25 มกราคม 2556 4 กรกฎาคม 2557 28 กันยายน 2559 1 ตุลาคม 2560 

วันท่ีเริ่มใช 25 มกราคม 2556 4 กรกฎาคม 2557 28 กันยายน 2559 1 ตุลาคม 2560 

 

 

ประวัติวิธีดําเนินการมาตรฐาน (ตอ) 

ผูจัดทํา Version วันท่ีอนุมัติ แสดงการแกไขหลัก 

คณะอนุกรรมการพัฒนา

วิธีดําเนินการมาตรฐาน 

4.0 15 มิถุนายน 2563 - ปรับเนื้อหาใหมท้ังหมดโดยจําแนกบทบาท

หนาท่ีระหวาง CREC และ local IRB ใน

การพิจารณาบางเรื่องใหชัดเจน งายตอการ

ปฏิบัต ิ

- จัดทําประกาศแนวปฏิบัติใหแนบไปพรอม

กับ CoA ให Local IRB/REC 

 

 

 


	5.1  การร่วมมือในการดำเนินการตามวิธีดำเนินการมาตรฐาน
	5.2  การพิจารณาโครงร่างการวิจัยครั้งแรก
	1. วัตถุประสงค์
	4. แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติ
	5.1 การร่วมมือในการดำเนินการตามวิธีดำเนินการมาตรฐาน
	5.2 การพิจารณาโครงร่างการวิจัยครั้งแรก
	5.3 การพิจารณาภายหลังการรับรองโครงร่างการวิจัย
	5.3.1 รายงานการแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัย
	5.3.2 รายงานความก้าวหน้าของการวิจัย
	5.3.3 รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
	5.3.4 รายงานการไม่ทำตามข้อกำหนด/เบี่ยงเบน
	5.3.5 การพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากอาสาสมัคร หรือบุคคลอื่น
	5.3.6 รายงานการยุติโครงการวิจัยก่อนกำหนด หรือพักการวิจัยชั่วคราว
	5.3.7 การตรวจเยี่ยมสถานที่วิจัย


