มทร. ตะวันออก

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
(Standard Operation Procedure: SOP)

สถาบันวิจัยและพัฒนา

การบริหารจัดการโครงร่างการวิจัยที่ยื่น
ขอรับพิจารณาจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์

รหัสเอกสาร
สวพ.3034-04

วันที่บงั คับใช้
16 ก.ค. 64
แก้ไขครั้งที่ :
(ถ้ามี)

เขียนโดย : นางสาวประกาย ขวัญหลาย
ควบคุมโดย : นางสาววรรษมนต์ สันติศิริ
อนุมัติโดย : นายอนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามวิธีการมาตรฐานการวิจัยของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
2. เพื่อแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นระบบ ในการให้บริการแก่นักวิจัยที่ยื่น ขอรับพิจารณาจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์
ตัวชี้วัดที่สำคัญ : การปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนการ ร้อยละ 100
ขอบเขตงำน :

คำจำกัดควำม :

หน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ :

การดาเนินงานเริ่มตั้งแต่ การรับเอกสารโครงร่างการวิจัย การตรวจสอบ การพิจารณาประเมินโครงการ
การแจ้งผลการประเมิน การแก้ไขปรับปรุง การออกใบรับรอง สรุปผลการประเมินและนาเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์พิจารณารับรองผลการประเมิน และจัดเก็บเอกสารข้อมูล
วิธีดำเนินกำรมำตรฐำน (Standard Operating Procedures: SOPs) หมายถึง คู่มือการปฏิบัติงานที่เป็น
ลายลักษณ์อักษร กาหนดแนวทางการปฏิบัติเป็นขั้นตอน มีรายละเอียดที่อ้างอิงได้ เพื่อให้การดาเนินงานมี
ความสม่าเสมอคงที่และได้มาตรฐานเดียวกัน
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย (Research Ethics Committee) หมายถึง บุคคลที่มีชื่อในคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการวิจัยในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
กำรพิจำรณำในที่ประชุมคณะกรรมกำรฯ (Full board) หมายถึง การพิจารณาโครงร่างการวิจัยโดยคณะ
กรรมการฯ ที่มีองค์ประชุมครบ ตามวาระการประชุม เพื่อพิจารณาโครงร่างการวิจัย
กำรพิจำรณำแบบเร็ว (Expedited review) หมายถึง การพิจารณาโครงร่างการวิจัยที่มีความเสี่ยงน้อยโดย
กรรมการฯ ที่ได้รับมอบหมาย
กำรขอยกเว้นกำรพิจำรณำด้ำนจริยธรรมกำรวิจัย (Exemption) หมายถึง การพิจารณาโครงร่างการวิจัย
ที่เข้าข่าย “ดาเนินการได้ โดยไม่ต้องรับการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัย” จากคณะกรรมการฯ
ประธำนกรรมกำร : เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คัดเลือกกรรมการ
ประเมิน ดาเนินการประชุมพิจารณาโครงร่างการวิจัย สรุปผลการลงมติ อนุมัติออกใบรับรองจริยธรรม
คณะกรรมกำรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
พิจารณา ทบทวน โครงร่างการวิจัยที่เสนอเข้ารับการพิจารณา ให้การรับรอง หรือให้การรับรองโดยมีเงื่อนไข
หรือไม่รับรอง ยับยั้ง ยกเลิกการให้การรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ในโครงการที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
นักวิจัย : ยื่นเอกสารโครงร่างการวิจัย การแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ และปฏิบัติตาม
มาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
เจ้ำหน้ำที่จริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ : รับเอกสารโครงร่างการวิจัย ตรวจสอบความถูกต้องและความ
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เขียนโดย : นางสาวประกาย ขวัญหลาย
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ครบถ้วน เสนอเอกสารโครงร่างการวิจัยให้ประธานคัดเลือกกรรมการประเมิน จัดส่งเอกสารให้กรรมการ
ประเมิน จัดพิมพ์สรุปผลการประเมิน แจ้งผลการประเมินให้นักวิจัยแก้ไขปรับปรุง ออกเอกสารการรับรองให้
นักวิจัย จัดทาวาระการประชุม สรุปผลการประเมินเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยฯ บันทึก
ข้อมูลลงระบบจัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้มเอกสาร ประสานงานติดต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
และผู้เสนอโครงร่างการวิจัย
เอกสำรอ้ำงอิง : 1. วิธีดาเนินการมาตรฐาน (Standard Operating Procedures : SOPs) คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
2. ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย ข้อกาหนดและแนวทางการดาเนินการด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
พ.ศ. 2563
3. ICH Good Clinical Practice Guideline 2016 และฉบับ 1996 (ฉบับแปลภาษาไทยของสานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552)
4. แนวทางจริยธรรมการทาวิจัยในคนแห่งชาติชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ. 2550
5. มาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ (มคจม.) สานักงานการวิจัยแห่งชาติ
6. WHO standards and operational guidance ethics review of health-related research
with human participants (2011)
แบบฟอร์มที่ใช้ : 1. บันทึกข้อความขอเสนอโครงร่างการวิจัย
2. แบบยื่นโครงร่างการวิจัย
3. โครงร่างการวิจัย
4. เอกสารชี้แจงสาหรับสาสมัคร
5. แบบฟอร์มใบยินยอม
6. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์
7. ประวัตินักวิจัยและผู้ร่วมวิจัย/เอกสารผ่านการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในเบื้องต้น
8. แผ่นซีดีบันทึกข้อมูล
9. หลักฐานการชาระค่าธรรมเนียม
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ชื่อเอกสำร

ผู้รับผิดชอบ

โครงร่างการวิจัยและ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
เอกสารแนบ
งานจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์
ใบรับรองจริยธรรม เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
การวิจัยในมนุษย์
งานจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์
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สถำนที่จัดเก็บ

ระยะเวลำ

วิธีกำรจัดเก็บ

ตู้จัดเก็บเอกสาร
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา
ตู้จัดเก็บเอกสาร
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

5 ปี

จัดเก็บตามปี พ.ศ.

5 ปี

จัดเก็บตามปี พ.ศ.

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ลำดับ ผู้รับผิดชอบ
ที่

แผนภูมิสำยงำน (Flowchart)

ขั้นตอน/วิธกี ำร/รำยละเอียดงำน

ระยะ
เวลำ

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง

เริ่มต้น
1

2

3

4

เจ้าหน้าที่
รับผิดชอบ
งาน
จริยธรรม
การวิจัยใน
มนุษย์

เจ้าหน้าที่
รับผิดชอบ
งาน
จริยธรรม
การวิจัยใน
มนุษย์
เจ้าหน้าที่
รับผิดชอบ
งาน
จริยธรรม
การวิจัยใน
มนุษย์
กรรมการ
ประเมิน

1. รับเอกสารโครงร่างการวิจัยเพือ่
สัปดาห์
พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ แรก
จากนักวิจัย
ของ
เดือน

นักวิจัยยื่นเอกสาร
โครงร่างการวิจัย

ตรวจสอบเอกสารโครงการ

เสนอประธานพิจารณา
โครงร่างการวิจัยเพื่อคัดเลือก
กรรมการประเมินโครงการ

แก้ไข
กรรมการประเมิน

พิจาณา
โครงการ
รับรอง

1

1. ตรวจสอบเอกสาร โครงการวิจยั
และเอกสารแนบทั้งหมดตาม
แบบฟอร์มหน้าเว็บไซต์

1 วัน

1. เจ้าหน้าที่ส่งโครงการวิจัยให้
ประธานพิจารณา เพื่อคัดเลือก
กรรมการประเมินโครงการ

1 วัน

1. เจ้าหน้ าที่ส่ งเอกสารโครงร่างการ 1 วัน
วิจัยให้กรรมการประเมินพิจาณา
2. กรรมการประเมินพิจารณา
แบบ Exemption จานวน 1 ท่าน
7 วัน
แบบ Expedited จานวน 2 ท่าน
7 วัน
แบบ Full board จานวน 3 ท่าน
10 วัน

1. บันทึกข้อความขอเสนอโครงร่าง
การวิจัย
2. แบบยื่นโครงร่างการวิจัย
3. โครงร่างการวิจัย
4. เอกสารชี้แจงสาหรับสาสมัคร
5. แบบฟอร์มใบยินยอม
6. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์
7. ประวัตินักวิจัยและผู้ร่วมวิจัย/
เอกสารผ่านการอบรมหลักจริยธรรม
การวิจัยในเบื้องต้น
8. แผ่นซีดีบันทึกข้อมูล (ข้อ1-7)
9. หลักฐานการชาระค่าธรรมเนียม
เอกสารแนบ หมายเลข 1-7

1. ประวัติของกรรมผู้ประเมิน
2. เอกสารแนบ หมายเลข 1-7

1. เอกสารแนบ หมายเลข 2-7
พร้อมแนบ
2. แบบฟอร์มประเมินโครงการวิจยั
แบบ Exemption , Expedited, Full
board

ลำดับ ผู้รับผิดชอบ
ที่

แผนภูมิสำยงำน (Flowchart)
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ระยะ
เวลำ

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง

1
5

6

7

เจ้าหน้าที่
รับผิดชอบ
งาน
จริยธรรม
การวิจัยใน
มนุษย์

เจ้าหน้าที่
รับผิดชอบ
งาน
จริยธรรม
การวิจัยใน
มนุษย์

เจ้าหน้าที่
รับผิดชอบ
งาน
จริยธรรม
การวิจัยใน
มนุษย์

รับผลการประเมิน

แจ้งผลพิจารณานักวิจยั

ออกเอกสารการรับรอง

2

1. รับผลการประเมิน Exemption
1 วัน
และ Expedited จากกรรมการผู้
ประเมิน จัดพิมพ์สรุปลงตาราง
1-3 วัน
ข้อเสนอแนะ
2. ส่ ง ผลการประเมิ น Exemption
และ Expedited ให้ ป ระธานทราบ
พร้ อ มเสนอลงนามในหนั ง สื อ แจ้ ง
นั ก วิ จั ย แ ก้ ไ ข ป รั บ ป รุ ง ต า ม
ข้อเสนอแนะของกรรมการ
3. รับผลการประเมิ น Full board
จากกรรมการและสรุปผลการประเมิน
แจ้ ง ประธานทราบ แล้ ว น าเข้ า ที่
ประชุ ม คณะกรรมการเพื่ อ ลงมติ
พิจารณาร่วมกัน
1. ส่งหนังสือผลการพิจารณาพร้อม 1 วัน
แจ้ ง นั ก วิ จั ย แก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง ตาม
ข้อเสนอแนะของกรรมการ
2. นักวิจัยแก้ไขปรับปรุง พร้อมแนบ 7 วัน
ไฟล์ แ ก้ ไขล่ า สุ ด ส่งกลั บ มายั งอี เ มล์
research _ird@rmutto.ac.th
3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและส่งไฟล์ 1-3 วัน
เอกสารฉบับแก้ไขให้ผู้ประเมิน
ตรวจสอบยืนยัน
4. กรรมการแจ้งผลหลังยืนยันการ
1 วัน
แก้ไขของนักวิจัยกรณีรับรองให้ออก
เอกสารรับรอง แบบ Exemption
และ Expedited เสนอประธานลง
นาม และนาเข้าที่ประชุมเพื่อทราบ
1. ออกเอกสารรับรองเสนอประธานลง 1-3 วัน
นาม ใบรับรอง
2. ประทับตรารับรองเอกสารและออก
หมายเลขรหัส

1. แบบประเมินการพิจารณา
จริยธรรม Exemption Expedited
และ Full board
2. ตารางสรุปข้อเสนอแนะของ
กรรมการ
3. หนังสือแจ้งนักวิจัยแก้ไขปรับปรุง

1. หนังสือแจ้งผลนักวิจัยแก้ไข
ปรับปรุงพร้อมแนบตาราง
ข้อเสนอแนะ
2. หนังสือส่งการแก้ไขของนักวิจัย
พร้อมแนบตารางสรุปการแก้ไข
3. ไฟล์เอกสารโครงการฉบับแก้ไข

1. แบบฟอร์มเอกสารรับรอง
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
2. โครงการวิจัยและเอกสารฉบับ
รับรอง
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แจ้งนักวิจัยทราบ

นาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

เก็บข้อมูลเข้าแฟ้มโครงการ

จบ

1.แจ้งนักวิจัยทราบพร้อมรับเอกสาร 1-2 วัน 1. เอกสารรับรองจริยธรรม
รับรอง
2. โครงการวิจัยและเอกสารแนบ
ทั้งหมดที่ประทับตรารับรอง
เรียบร้อย
1. สรุปผลการประเมิน Exemption 1 วัน 1. เอกสารวาระการประชุม
และ Expedited เสนอที่ประชุมเพื่อ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ใน
ทราบ
มนุษย์
2. สรุปผลการประเมิน Full board
1 วัน 2. มติจากที่ประชุมคณะกรรมการ
เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาร่วมกัน
3. เอกสารโครงการฉบับแก้ไข
3. สรุปผลการประเมินจากที่ประชุม
7 วัน 4. ใบรับรอง
แจ้งนักวิจัยทราบ กรณีมีแก้ไข
ปรับปรุงให้นักวิจัยดาเนินแก้ไข
ปรับปรุง และส่งกลับมาทางอีเมล์
research _ird@rmutto.ac.th
4. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบโครงการที่
1-2 วัน
แก้ไขเบื้องต้นและส่งกรรมการ
ประเมินตรวจสอบยืนยันการแก้ไข
พร้อมแจ้งผลกลับมาทางอีเมล์
5. ออกใบรับรองเสนอประธานลง
1-2 วัน
นาม แจ้งนักวิจัยทราบ และรับ
เอกสารใบรับรอง
1. เจ้าหน้าเก็บเอกสารที่ยื่นพิจารณา 1 วัน 1. แฟ้มเอกสารโครงการ
ครั้งแรก และเอกสารหลังพิจารณา
แก้ไขปรับปรุง พร้อมเอกสารรับรอง
เข้าแฟ้มโครงการ

