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1. วัตถุประสงค
เพื่อเปนแนวทางในการบริหารจัดการ การพิจารณาโครงการวิจัยและเอกสารรายงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
รวมกับคณะกรรมการนอกสถาบ
2. ขอบเขต
วิธีดำเนินการมาตรฐานครอบคลุมทุกขั้นตอนของการบริหารจัดการและพิจารณาโครงการวิจั ยและ
เอกสารรายงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ รวมกับคณะกรรมการนอกสถาบัน
3. ความรับผิดชอบ
เพื่อเปนแนวทางในการทำงานรวมกันระหวางคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี
และคณะกรรมการนอกสถาบัน จึงกำหนดความรับผิดชอบ ดังตอไปนี้
ไดแก
3.1 คณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กระทรวงสาธารณสุข
3.2 คณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนของประเทศไทย (CREC)
3.3 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ในสถาบันพัฒนาการคุมครองการวิจัยในมนุษย (สคม.)
3.4 สำนักงานบริหารยานนวัตกรรมการแพทยโยธี (YMID)
โดยเจาหนาที่สำนักงาน มีหนาที่ประสานงานกับคณะกรรมการนอกสถาบัน ในเรื่องการพิจารณาโครงการวิจัย
และเอกสารรายงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ภายหลังการรับรองโครงการวิจัยของคณะกรรมการนอกสถาบัน
และคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ใหความรวมมือและปฏิบัติใหสอดคลองกับวิธีดำเนินการมาตรฐานของ
คณะกรรมการนอกสถาบัน ในการพิจารณาโครงการวิจัยและเอกสารรายงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของภายหลังการ
รับรองโครงการวิจัยของคณะกรรมการนอกสถาบัน
4. การทำงานรวมกับคณะกรรมการนอกสถาบัน
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ใหความรวมมือและปฏิบัติใหสอดคลองกับวิธีดำเนินการมาตรฐาน
ของคณะกรรมการนอกสถาบัน ดังนี้

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี

REC 08/03

Research Ethics Committee Rajavithi Hospital

เริ่มใช 11 ต.ค. 2564

การทำงานรวมกันระหวางคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
โรงพยาบาลราชวิถี และคณะกรรมการนอกสถาบัน
Co-operation between Ethics Committee and External

หนา 4 จาก 42

Institutional Review Board
4.1 การทำงานรวมกันระหวางคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี และ
คณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กระทรวงสาธารณสุข
4.1.1 แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติ
การดำเนินงาน
ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารโครงการวิจัยครั้งแรก หรือ
เอกสารรายงานสวนแกไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย ที่ผานการพิจารณาจาก

ผูรับผิดชอบ
เจาหนาที่สำนักงาน

คณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กระทรวงสาธารณสุข

พิจารณาเอกสารโครงการวิจัย

แจงผลการพิจารณา

ประธาน/คณะกรรมการ

เจาหนาที่สำนักงาน

4.1.2 รายละเอียดการปฏิบัติ
1. การตรวจรับเอกสารจากคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กระทรวงสาธารณสุข
- เจาหนาที่สำนั กงานฯ ตรวจรับเอกสารจากคณะกรรมการพิจ ารณาการศึกษาวิจัย ในคน
กระทรวงสาธารณสุข กรณีเอกสารไมครบถวน เจาหนาที่สำนักงานฯ แจงผูวิจัยหลักในโรงพยาบาล
ราชวิถี เพื่อเตรียมเอกสารใหครบถวน หากผูวิจัยสงโครงการวิจัยภายในวันที่ 5 ของเดือนจะนำผลการ
พิจารณาแจงในที่ประชุมรอบการประชุมของเดือนนั้น ๆ แตหากผูวิจัยสงโครงการวิจัยหลังวันที่ 5 ของ
เดือน จะนำผลการพิจารณาแจงในที่ประชุมรอบการประชุมของเดือนถัดไป
ในกรณีที่วันที่ 5 ของเดือนนั้น ๆ ตรงกับวันเสาร ใหนับวาวันศุกรเปนวันปดรับ หรือ ตรงกับวัน
อาทิตย ใหนับวาวันจันทรถัดไปเปนวันปดรับ
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2. การส งและการตรวจรับ เอกสารโครงรางการวิจ ัย ครั้งแรก (Initial Protocol Submission) และ
และเอกสารรายงานตอเนื่อง (continuing report) และเอกสารอื่น ๆ ภายหลังไดรับการรับรอง
- กรณีที่ยื่นเอกสารโครงการวิจัยครั้งแรก (Initial Protocol Submission) ผูวิจัยหลักประจำ
โรงพยาบาลราชวิถี ยื่นเอกสารโครงการวิจัยที่ผานการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัย
ในคน กระทรวงสาธารณสุข และหนังสือแจงผลการพิจารณา เพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
ในคน โรงพยาบาลราชวิถี
- กรณีที่ยื่นเอกสารรายงานตอเนื่อง (continuing report) และเอกสารอื่น ๆ ภายหลังไดรับ
การรับรอง
- กรณีรายงานเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในสถาบัน ผูวิจัยหลักประจำโรงพยาบาลราช
วิถี สงรายงานเหตุการณไมพึงประสงคชนิดรายแรงที่เกิดขึ้นภายในสถาบัน/ รายงานการไมปฏิบัติตาม
ขอกำหนดที่เกิดขึ้นภายในสถาบัน/ ขอรองเรียนอาสาสมัคร ตามแบบฟอรมของโรงพยาบาลราชวิถีให
เจาหนาที่สำนักงานฯ
- กรณีรายงานเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นภายนอกสถาบัน ผูวิจัยหลักประจำโรงพยาบาลราช
วิถี สงรายงานการแกไขเพิ่มเติมโครงรางการวิจัย/ รายงานเหตุการณไมพึงประสงคชนิดรายแรงที่เกิดขึ้น
ภายนอกสถาบัน (SUSAR)/รายงานความกาวหนาเพื่อตออายุ/ เอกสารอื่น ๆ (เอกสารกำกับยา, คูมือ
นักวิจัย) และหนังสือแจงผลการพิจารณาที่ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัย
ในคน กระทรวงสาธารณสุข ใหเจาหนาที่สำนักงาน
- เจาหนาที่สำนักงานตรวจรับเอกสาร กรณีเอกสารครบถวน เจาหนาที่สำนักงานฯลงทะเบียน
หนังสือรับเอกสาร
3. การพิจารณาเอกสารที่เกี่ยวของกับโครงรางการวิจัยจากคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิ จั ย
ในคน กระทรวงสาธารณสุข
- การพิจารณาเอกสารโครงรางการวิจัยครั้งแรก (Initial Protocol Submission) ที่ผานการ
พิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กระทรวงสาธารณสุข เจาหนาที่สำนักงานฯ
เสนอเอกสารใหเลขานุการฯ คัดเลือกกรรมการฯ ทบทวนโครงรางวิจัย พิจารณาโครงรางวิจัยแบบเร็ว
(Expedited Review) รายละเอี ย ดการพิจ ารณาใหเปน ไปตามรายละเอีย ดใน SOP บทที ่ 4 (REC
04/03)
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- การพิจารณารายงานโครงการตอเนื่อง (Continuing Report)
1. กรณีรายงานเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นภายนอกสถาบัน (รายงานเหตุการณไมพึง
ประสงค ชนิด รายแรงที่เกิดขึ้นภายนอกสถาบัน (SUSAR)/รายงานการแกไขเพิ่มเติมโครงรางการวิจัย/
รายงานความกาวหนาเพื่อตออายุ/ เอกสารอื่น ๆ (เอกสารกำกับยา, คูมือนักวิจัย) เจาหนาที่สำนักงานฯ
เสนอเอกสารใหประธานฯ หรือกรรมการผูทบทวนที่ไดรับมอบหมายพิจารณา โดยวิธีพิจารณาแบบเร็ว
และแจงใหที่ประชุมคณะกรรมการฯ รับทราบหรือพิจารณา รายละเอียดการพิจารณาใหเปนไปตาม
รายละเอียดใน SOP บทที่ 6 (REC 06/03)
2. กรณีรายงานเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในสถาบัน (รายงานเหตุการณไม พึง
ประสงคชนิดรายแรงที่เกิดขึ้นภายในสถาบัน/ รายงานการไมปฏิบัติตามขอกำหนดที่เกิดขึ้นภายใน
สถาบัน/ ขอรองเรียนอาสาสมัคร) ตามแบบฟอรมของโรงพยาบาลราชวิถี ใหเจาหนาที่สำนักงานฯ
เสนอเอกสารใหประธานฯ หรือกรรมการผูทบทวนที่ไดรับมอบหมายพิจารณา โดยวิธีพิจารณาแบบเร็ว
(Expedited Review) และแจงใหที่ประชุมคณะกรรมการฯ รับทราบหรือพิจารณา รายละเอียดการ
พิจารณาใหเปนไปตามรายละเอียดใน SOP บทที่ 6 (REC 06/03))

4. การแจงผลการพิจารณา
- เอกสารโครงร า งการวิ จ ัย ครั้ ง แรกที ่ผ า นการพิ จ ารณาจากคณะกรรมการพิ จ ารณาการ
ศึกษาวิจัยในคน กระทรวงสาธารณสุข เจาหนาที่สำนักงานฯ สรุปผลการพิจารณาในแบบสรุปความเห็น
ของกรรมการผูทบทวนและมติคณะกรรมการ (A04-05/03) และจัดทำบันทึกขอความแจงผลการ
พิจารณา สงหนังสือแจงผลการพิจารณาใหผูวิจัยหลักประจำโรงพยาบาลราชวิถี หรือผูประสานงาน
โครงการ ภายใน 7 วันปฏิทนิ รายละเอียดการพิจารณาใหเปนไปตามรายละเอียดใน SOP บทที่ 4 (REC
04/03)
- เอกสารรายงานต อ เนื ่ อ ง (continuing report) ภายหลั ง ได ร ั บ การรั บ รอง เจ า หน า ที่
สำนั กงานฯ ส งหนั งสื อแจ งผลการพิจ ารณาผูว ิจ ัย หลั กประจำโรงพยาบาลราชวิ ถี/ผู  ป ระสานงาน
โครงการวิจัย/คณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กระทรวงสาธารณสุข ภายใน 7 วันปฏิทิน
ภายหลังจากไดรับแบบสรุปความเห็นของกรรมการผูทบทวน (AC06-15/03) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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1. กรณีรายงานเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในสถาบัน เจาหนาที่สงหนังสือแจงผลการ
พิจารณา ผูวิจัยหลักประจำโรงพยาบาลราชวิถี/ผูประสานงานโครงการวิจัย
2. กรณี ร ายงานเหตุ ก ารณ ต  า ง ๆ ที ่ เ กิ ด ขึ ้ น ภายนอกสถาบัน เจ า หน า ที ่ ส ำนั ก งานฯ ส ง
หนังสือแจงผลการพิจารณาใหคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กระทรวงสาธารณสุข
5. การเก็บขอมูล
เจาหนาที่สำนักงาน จัดเก็บเอกสารแบบรายงานตางๆ จัดเก็บในแฟมโครงการวิจัย
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4.2 การทำงานรวมกันระหวางคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี และคณะกรรมการ
กลางพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนของประเทศไทย (CREC)
4.2.1 แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติ
การดำเนินงาน
การตรวจรับและพิจารณาเอกสารเอกสารที่สงมาจาก

ผูรับผิดชอบ
เจาหนาที่สำนักงาน

คณะกรรมการกลางฯ (CREC)
แบบขอตกลง การทำงานรวมกันระหวางคณะกรรมการกลางฯ แบบประเมิน
(Local Issues) หรือ แบบประเมิน Local Issue ของสถาบัน for phase 1

ประธานฯ/เลขานุการฯ/

study และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวของ

คณะกรรมการ

การสงและตรวจรับเอกสารที่เกี่ยวของกับโครงการวิจัย ที่ผานการ

เจาหนาที่สำนักงานฯ/

พิจารณาจากคณะกรรมการกลางฯ (CREC)

เลขานุการฯ/ ประธาน

การพิจารณาเอกสาร

เลขานุการฯ/ ประธานฯ
คณะกรรมการฯ /
กรรมการผูทบทวน

การแจงผลการพิจารณา

การจัดเก็บเอกสาร

เจาหนาที่สำนักงานฯ
เจาหนาที่สำนักงานฯ
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4.2.2 รายละเอียดการปฏิบัติ
1. การตรวจรับเอกสารจากการคณะกรรมการกลางฯ (CREC)
- สำนักงานคณะกรรมการกลางฯ (CREC) สงเอกสาร ประกอบดวย
1. แบบขอตกลงการทำงานรวมกันระหวางคณะกรรมการกลางฯ
2. แบบประเมินความพรอมของสถาบัน (Local Issue)
3. แบบประเมิน Local Issue ของสถาบัน for phase 1 study
4. โครงการวิจัย และเอกสารที่เกี่ยวของตาง ๆ
- เจาหนาที่สำนักงานฯ ตรวจรับเอกสารจากสำนักงานคณะกรรมการกลางฯ กรณีเอกสารไม
ครบถ ว น ต องแจ งเจ า หน า ที ่ คณะกรรมการคณะกรรมการกลางฯ (CREC) เพื่อเตรีย มเอกสารให
ครบถวน หากผูวิจัยสงโครงการวิจัยภายในวันที่ 5 ของเดือนจะนำผลการพิจารณาแจงในที่ประชุมรอบ
การประชุมของเดือนนั้น ๆ แตหากผูวิจัยสงโครงการวิจัยหลังวันที่ 5 ของเดือน จะนำผลการพิจารณา
แจงในที่ประชุมรอบการประชุมของเดือนถัดไป ในกรณีที่วันที่ 5 ของเดือนนั้น ๆ ตรงกับวันเสาร ให
นับวาวันศุกรเปนวันปดรับ หรือ ตรงกับวันอาทิตย ใหนับวาวันจันทรถัดไปเปนวันปดรับ
2. การสงและการตรวจรั บเอกสารโครงร างการวิจั ยครั ้งแรก (Initial Protocol Submission) และ
เอกสารรายงานตอเนื่อง (continuing report) และเอกสารอื่นๆภายหลังไดรับการรับรอง
- กรณีที่ยื่นเอกสารโครงการวิจัยครั้งแรก (Initial Protocol Submission)
ผู  ว ิ จ ั ย หลั กประจำโรงพยาบาลราชวิถ ี ยื่น เอกสารโครงการวิ จ ัย ที่ผ านการรั บ รองจาก
คณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนของประเทศไทย (CREC) เพื่อขอรับการ
พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี
- กรณีที่ยื่นเอกสารรายงานตอเนื่อง (continuing report) และเอกสารอื่น ๆ ภายหลังไดรับ
การรับรอง
- กรณีรายงานเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นภายในสถาบัน ผูวิจัยหลักประจำโรงพยาบาลราชวิถี
สงรายงานเหตุการณไมพึงประสงคชนิดรายแรงที่เกิดขึ้นภายในสถาบัน/ รายงานการไมปฏิบัติ
ตามข อ กำหนดที ่ เ กิ ด ขึ ้ น ภายในสถาบั น / ข อ ร อ งเรี ย นอาสาสมั ค ร ตามแบบฟอร ม ของ
โรงพยาบาลราชวิถีใหเจาหนาที่สำนักงานฯ
- กรณีรายงานเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นภายนอกสถาบัน สำนักงานคณะกรรมการกลางฯ
(CREC) สงรายงานการแกไขเพิ่มเติมโครงรางการวิจัย/ รายงานเหตุการณไมพึงประสงคชนิด
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ร า ยแรงที ่ เ กิ ด ขึ ้ น ภายนอกสถาบั น (SUSAR)/รายงานความก า วหน า เพื ่ อ ต อ อายุ /
เอกสารอื่นๆ (เอกสารกำกับยา, คูมือนักวิจัย) และหนังสือแจงผลการพิจ ารณาที่ผ านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการกลางฯ (CREC) ใหเจาหนาที่สำนักงาน
- เจาหนาที่สำนักงานตรวจรับเอกสาร กรณีเอกสารครบถวน เจาหนาที่สำนักงานฯลงทะเบียน
หนังสือรับเอกสาร
3. การพิจารณาเอกสารที่เกี่ยวของกับโครงรางการวิจัยจากคณะกรรมการกลางฯ (CREC)
1.) การพิจารณาแบบประเมิน (Local Issues) และแบบขอตกลงการทำงานรวมกันระหวาง
คณะกรรมการกลางฯ (CREC)
- เจาหนาที่สำนักงานฯ ตรวจสอบความครบถวนของเอกสาร เสนอเลขานุการฯ
- เลขานุการฯ มอบหมายกรรมการผูทบทวนโครงการวิจัย (Primary reviewer) อยางนอย
2 คน แตตองมีประธาน ฯ เปนกรรมการผูทบทวนโครงการวิจัย (Primary reviewer)
ดวย
- ประธานคณะกรรมการจริยธรรมฯ และกรรมการผูทบทวนโครงการวิจัย (Primary
reviewer) ทำการประเมินคุณสมบัติของผูวิจัยและความพรอมสถานที่ทำวิจั ยตาม
แบบประเมิน (Local Issues) หรือแบบประเมิน Local Issue ของสถาบัน for phase
1 study กำหนดรับแบบประเมินคืน 3 วันปฏิทิน โดยนำสงเจาหนาที่สำนักงานฯ
รายละเอียดดังนี้
- คุณสมบัติผูวิจัยของสถาบัน (สถานะของผูวิจัยที่สถาบัน ความรูความ
ชำนาญ ประสบการณการ ทำงานวิจัย)
- ความพรอมของสถานที่ในการทำวิจัย
- ประเด็นจริยธรรมไมขัดตอบริบทของสถาบัน
- การวิจัยไมขัดตอกฎ ระเบียบ ขอบังคับของสถาบัน
- เจาหนาที่สำนักงานฯ สรุปความคิดเห็นของกรรมการผูทบทวนโครงการวิจัย (Primary
reviewer) ตามแบบประเมิ น ความพร อ มของสถาบั น (Local Issue) เสนอเลขาฯ
พิจารณากอน และเสนอประธานฯ ลงนาม ภายใน 3 วันปฏิทิน หลังไดรับเอกสารการ
ประเมิน (Local Issues) จากกรรมการผูทบทวนโครงการวิจัย (Primary reviewer)
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- สงแบบประเมินความพรอมของสถาบัน (Local Issue) ใหสำนักงานคณะกรรมการ
กลางฯ ภายใน 3 วันปฏิทิน หลังไดรับเอกสารการประเมิน (Local Issues) หลังจาก
เสนอประธานลงนาม
2) การจัดการโครงการวิจัยที่ผานการรับรองจากคณะกรรมการกลาง (CREC) ครั้งแรก (Initial
Protocol Submission)
- เจาหนาที่สำนักงานฯ เสนอโครงการวิจัยแกประธานเพื่อรับรอง
- การพิจารณารายงานโครงการตอเนื่อง (Continuing Report)
1. กรณีรายงานเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นภายนอกสถาบัน (รายงานเหตุการณไมพึง
ประสงค ชนิด รายแรงที่เกิดขึ้นภายนอกสถาบัน (SUSAR)/รายงานการแกไขเพิ่มเติมโครงรางการวิจัย/
รายงานความกาวหนาเพื่อตออายุ/ เอกสารอื่น ๆ (เอกสารกำกับยา, คูมือนักวิจัย) เจาหนาที่สำนักงานฯ
เสนอเอกสารใหประธานฯ รับรอง/รับทราบตามมติของคณะกรรมการคณะกรรมการกลางฯ (CREC)
และแจงใหที่ประชุมคณะกรรมการฯ รับทราบ รายละเอียดการพิจารณาใหเปนไปตามรายละเอียดใน
SOP บทที่ 6 (REC 06/03)
2. กรณีรายงานเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นภายในสถาบัน (รายงานเหตุการณไมพึง
ประสงคชนิดรายแรงที่เกิดขึ้นภายในสถาบัน/ รายงานการไมปฏิบัติตามขอกำหนดที่เกิดขึ้นภายใน
สถาบัน/ ขอรองเรียนอาสาสมัคร) ตามแบบฟอรมของโรงพยาบาลราชวิถี ใหเจาหนาที่สำนักงานฯ
เสนอเอกสารใหประธานฯ หรือกรรมการผูทบทวนที่ไดรับมอบหมายพิจารณา โดยวิธีพิจารณาแบบเร็ว
(Expedited Review) และแจงใหที่ประชุมคณะกรรมการฯ รับทราบหรือพิจารณา รายละเอียดการ
พิจารณาใหเปนไปตามรายละเอียดใน SOP บทที่ 6 (REC 06/03)
4. การแจงผลการพิจารณา
- แบบประเมิน (Local Issues) และแบบขอตกลงการทำงานรวมกันระหวาง คณะกรรมการ
กลางฯ และคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี เจาหนาที่
สำนักงานฯ สง
เอกสารใหกับคณะกรรมการกลางฯ ภายใน 3 วันทำการ หลังไดรับเอกสาร
การประเมิน (Local Issues) หลังจากเสนอประธานลงนาม และแบบขอตกลงการทำงานรวมกัระหวาง
คณะกรรมการกลางฯ เพื่อใหคณะกรรมการกลางฯ (CREC) ใชในการพิจารณาโครงรางการวิจัยตอไป
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- เอกสารโครงรางการวิจัยครั้งแรกที่ไดรับการรับรองจากคณะกรรมการกลางฯ (CREC)
เจาหนาที่สำนักงานฯ สงหนังสือแจงผลการพิจารณาใหผูวิจัยหลักประจำโรงพยาบาลราชวิถี และ
คณะกรรมการกลางฯ (CREC)) ทางอีเมล ภายใน 5 วันปฏิทิน หลังจากไดรับเอกสารโครงรางการวิจัย
ครั้งแรกที่ผานการรับรองจากคณะกรรมการกลางฯ (CREC)
- เอกสารรายงานต อ เนื ่ อ ง (continuing report) ภายหลั ง ได ร ั บ การรั บ รอง เจ า หน า ที่
สำนั กงานฯ ส งหนั งสื อแจ งผลการพิจ ารณาผูว ิจ ัย หลัก ประจำโรงพยาบาลราชวิถี/ผู  ป ระสานงาน
โครงการวิจัย/คณะกรรมการกลางฯ (CREC) ภายใน 7 วันปฏิทินภายหลังจากไดรับแบบสรุปความเห็น
ของกรรมการผูทบทวน (AC06-15/03) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. กรณีรายงานเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในสถาบัน เจาหนาที่สงหนังสือแจงผลการ
พิจารณา ผูวิจัยหลักประจำโรงพยาบาลราชวิถี/ผูประสานงานโครงการวิจัย
2. กรณี ร ายงานเหตุ ก ารณ ต  า ง ๆ ที ่ เ กิ ด ขึ ้ น ภายนอกสถาบั น เจ า หน า ที ่ ส ำนั ก งานฯ ส ง
หนังสือแจงผลการพิจารณาใหคณะกรรมการกลางฯ (CREC)
5. การเก็บขอมูล
- เจาหนาที่สำนักงาน จัดเก็บเอกสารแบบประเมินความพรอมของสถาบัน (Local Issue) เขาแฟมแบบ
ประเมิน
- เจ า หน า ที ่ ส ำนั กงาน จั ดเก็ บ เอกสารแบบรายงานอื่น ๆ และเอกสารที่เกี่ย วของ จัดเก็บ ในแฟม
โครงการวิจัย
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4.3 การทำงานร ว มกั น ระหว า งคณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิ จ ั ย ในคน โรงพยาบาลราชวิ ถ ี และ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ในสถาบันพัฒนาการคุมครองการวิจัยในมนุษย (สคม.)
4.3.1 แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติ
การดำเนินงาน
ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารโครงการวิจัยครั้งแรก หรือเอกสารรายงาน

ผูรับผิดชอบ
เจาหนาที่สำนักงาน

สวนแกไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย ที่ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย ในสถาบันพัฒนาการคุมครองการวิจัยในมนุษย (สคม.)

พิจารณาเอกสารโครงการวิจัย

แจงผลการพิจารณา

ประธาน/คณะกรรมการ

เจาหนาที่สำนักงาน

4.3.2 รายละเอียดการปฏิบัติ
1. การตรวจรับเอกสารจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ในสถาบันพัฒนาการคุมครอง
การวิจัยในมนุษย (สคม.)
- เจาหนาที่สำนักงานฯ ตรวจรับเอกสารจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ใน
สถาบันพัฒนาการคุมครองการวิจัยในมนุษย (สคม.) กรณีเอกสารไมครบถวน เจาหนาที่สำนักงานฯ
แจงผูวิจัยหลักในโรงพยาบาลราชวิถี เพื่อเตรียมเอกสารใหครบถวน หากผูวิจัยสงโครงการวิจัยภายใน
วั น ที ่ 5 ของเดื อนจะนำผลการพิ จ ารณาแจงในที่ป ระชุมรอบการประชุมของเดือนนั้น ๆ แตห ากผูว ิจ ัยสง
โครงการวิจัยหลังวันที่ 5 ของเดือน จะนำผลการพิจารณาแจงในที่ประชุมรอบการประชุมของเดือนถัดไป ใน
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กรณีที่วันที่ 5 ของเดือนนั้น ๆ ตรงกับวันเสาร ใหนับวาวันศุกรเปนวันปดรับ หรือ ตรงกับวันอาทิตย ใหนับวาวัน
จันทรถัดไปเปนวันปดรับ
2. การส งและการตรวจรับ เอกสารโครงรางการวิจ ัย ครั้งแรก (Initial Protocol Submission) และ
และเอกสารรายงานตอเนื่อง (continuing report) และเอกสารอื่น ๆ ภายหลังไดรับการรับรอง
- กรณีที่ยื่นเอกสารโครงการวิจัยครั้งแรก (Initial Protocol Submission) ผูวิจัยหลักประจำ
โรงพยาบาลราชวิถี ยื่นเอกสารโครงการวิจัยที่ผานการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย ในสถาบันพัฒนาการคุมครองการวิจัยในมนุษย (สคม.) และหนั ง สื อ แจ ง ผลการพิ จ ารณา เพื่ อ
ขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี
- กรณีที่ยื่นเอกสารรายงานตอเนื่อง (continuing report) และเอกสารอื่น ๆ ภายหลังไดรับ
การรับรอง
- กรณีรายงานเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในสถาบัน ผูวิจัยหลักประจำโรงพยาบาลราชวิถี
สงรายงานเหตุการณไมพึงประสงคชนิดรายแรงที่เกิดขึ้นภายในสถาบัน/ รายงานการไมปฏิบัต ิต าม
ขอกำหนดที่เกิดขึ้นภายในสถาบัน/ ขอรองเรียนอาสาสมัคร ตามแบบฟอรมของโรงพยาบาลราชวิถีให
เจาหนาที่สำนักงานฯ
- กรณีรายงานเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นภายนอกสถาบัน ผูวิจัยหลักประจำโรงพยาบาลราช
วิถี สงรายงานการแกไขเพิ่มเติมโครงรางการวิจัย/ รายงานเหตุการณไมพึงประสงคชนิดรายแรงที่เกิดขึ้น
ภายนอกสถาบัน (SUSAR)/รายงานความกาวหนาเพื่อตออายุ/ เอกสารอื่น ๆ (เอกสารกำกับยา, คูมือ
นักวิจัย) และหนังสือแจงผลการพิจารณาที่ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย ในสถาบันพัฒนาการคุมครองการวิจัยในมนุษย (สคม.) ใหเจาหนาที่สำนักงานฯ
- เจ า หน า ที ่ ส ำนั ก งานฯ ตรวจรั บ เอกสาร กรณี เ อกสารครบถ ว น เจ า หน า ที ่ ส ำนั ก งานฯ
ลงทะเบียนหนังสือรับเอกสาร
3. การพิจารณาเอกสารที่เกี่ยวของกับโครงรางการวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ใน
สถาบันพัฒนาการคุมครองการวิจัยในมนุษย (สคม.)
- การพิจารณาเอกสารโครงรางการวิจัยครั้งแรก (Initial Protocol Submission) ที่ผานการ
พิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ในสถาบันพัฒนาการคุมครองการวิจัยในมนุษย
(สคม.) เจาหนาที่สำนักงานฯ เสนอเอกสารใหเลขานุการฯ คัดเลือกกรรมการฯ ทบทวนโครงรางวิจัย
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พิ จ ารณาโครงร า งวิ จ ั ย แบบเร็ ว (Expedited Review) รายละเอี ย ดการพิ จ ารณาให เ ป น ไปตาม
รายละเอียดใน SOP บทที่ 4 (REC 04/03)
- การพิจารณารายงานโครงการตอเนื่อง (Continuing Report)
1. กรณีรายงานเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นภายนอกสถาบัน (รายงานเหตุการณไมพึง
ประสงค ชนิด รายแรงที่เกิดขึ้นภายนอกสถาบัน (SUSAR)/รายงานการแกไขเพิ่มเติมโครงรางการวิจัย/
รายงานความกาวหนาเพื่อตออายุ/ เอกสารอื่น ๆ (เอกสารกำกับยา, คูมือนักวิจัย) เจาหนาที่สำนักงานฯ
เสนอเอกสารใหประธานฯ หรือกรรมการผูทบทวนที่ไดรับมอบหมายพิจารณา โดยวิธีพิจารณาแบบเร็ว
(Expedited Review) และแจงใหที่ประชุมคณะกรรมการฯ รับทราบหรือพิจารณา รายละเอียดการ
พิจารณาใหเปนไปตามรายละเอียดใน SOP บทที่ 6 (REC 06/03)
2. กรณีรายงานเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในสถาบัน (รายงานเหตุการณไม พึง
ประสงคชนิดรายแรงที่เกิดขึ้นภายในสถาบัน/ รายงานการไมปฏิบัติตามขอกำหนดที่เกิดขึ้นภายใน
สถาบัน/ ขอรองเรียนอาสาสมัคร) ตามแบบฟอรมของโรงพยาบาลราชวิถี ใหเจาหนาที่สำนักงานฯ
เสนอเอกสารใหประธานฯ หรือกรรมการผูทบทวนที่ไดรับมอบหมายพิจารณา โดยวิธีพิจารณาแบบเร็ว
(Expedited Review) และแจงใหที่ประชุมคณะกรรมการฯ รับทราบหรือพิจารณา รายละเอียดการ
พิจารณาใหเปนไปตามรายละเอียดใน SOP บทที่ 6 (REC 06/03)
4. การแจงผลการพิจารณา
- เอกสารโครงรางการวิจัยครั้งแรกที่ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย ในสถาบันพัฒนาการคุมครองการวิจัยในมนุษย (สคม.) เจาหนาที่สำนักงานฯ สรุปผลการ
พิจารณาในแบบสรุปความเห็นของกรรมการผูทบทวนและมติคณะกรรมการ (A04-05/03) และจัดทำ
บันทึกขอความแจงผลการพิจารณา สงหนังสือแจงผลการพิจารณาใหผูวิจัยหลักประจำโรงพยาบาลราช
วิถี หรือผูประสานงานโครงการ ภายใน 7 วันปฏิทนิ รายละเอียดการพิจารณาใหเปนไปตามรายละเอียด
ใน SOP บทที่ 4 (REC 04/03)
- เอกสารรายงานต อ เนื ่ อ ง (continuing report) ภายหลั ง ได ร ั บ การรั บ รอง เจ า หน า ที่
สำนั กงานฯ ส งหนั งสื อแจ งผลการพิจ ารณาผูว ิจ ัย หลั กประจำโรงพยาบาลราชวิ ถี/ผู  ป ระสานงาน
โครงการวิจัย/คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ในสถาบันพัฒนาการคุมครองการวิจัยในมนุษย
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(สคม.) ภายใน 7 วันปฏิทนิ ภายหลังจากไดรับแบบสรุปความเห็นของกรรมการผูทบทวน (AC06-15/03)
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. กรณีรายงานเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในสถาบัน เจาหนาที่สงหนังสือแจงผล
การพิจารณาผูวิจัยหลักประจำโรงพยาบาลราชวิถี/ผูประสานงานโครงการวิจัย
2. กรณีรายงานเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นภายนอกสถาบัน เจาหนาที่สำนักงานฯ สง
หนังสือแจงผลการพิจารณาใหคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยในสถาบันพัฒนาการคุมครอง
การวิจัยในมนุษย (สคม.)
5. การเก็บขอมูล
1. เจาหนาที่สำนักงาน จัดเก็บเอกสารแบบรายงานตางๆ จัดเก็บในแฟมโครงการวิจัย
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4.4 การทำงานรวมกันระหวางคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี และสำนักงาน
บริหารยานนวัตกรรมการแพทยโยธี (YMID)
4.4.1 แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติ
นักวิจัยยื่นขอเสนอโครงการที่ Lead IRB ของ PI
ตอ Lead IRB ที่ไดรับมอบหมายตามตนสังกัด

Lead IRB ตรวจสอบ
ความครบถวนเอกสาร

ครบถวน

ไมครบถวน

Lead IRB สงขอเสนอโครงการไปยังประธาน Lead IRB รวมและ ประธาน Local IRB เพื่อทำการ
เลือก Primary Reviewer ของสถาบันและเสนอความคิดเห็น
Lead IRB จัดประชุมคณะกรรมการรวมฯ พิจารณาโครงการ

รับรองผล

เลขาฯ Lead IRB แจงผล
การพิจารณาแกผูวจิ ัย

ปรับปรุงแกไข

ปรับปรุงแกไข และ

เพื่อรับรอง

นำเขาพิจารณาใหม

ไมรับรองผล

เลขาฯ Lead IRB แจงผลการพิจารณา
พรอมเอกสารแก Lead IRB/Local IRB
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4.4.2 รายละเอียดการปฏิบัติ
คณะกรรมการรวมพิจารณาจริยธรรมในมนุษยสหสถาบันยานนวัตกรรมการแพทยโยธี กำหนดแนวทาง
การยื่นเอกสารโครงการวิจัย เพื่อขอรับการพิจารณาอนุมัติฯ ดังตอไปนี้
กรณีที่ยื่นเอกสารโครงการวิจัยครั้งแรก (Initial Protocol Submission)
1. รายละเอียดเอกสารที่จัดเตรียม
1.1 ผูวิจัยตองจัดเตรียมเอกสารโครงการวิจัยอยางครบถวน ตามแบบฟอรมที่กำหนดไวจานวน 1 ฉบับ
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/11u2Xr91J2QaWG4Idj3-EU5cD4kQ1FaLz
ซึ่งหากเอกสารดังกลาวไมครบถวน เจาหนาที่สานักงานคณะกรรมการรวมฯ จะปฏิเสธการรับเอกสาร
1.2 ผูวิจัยจัดเตรียมเอกสารนำสงเพื่อขอรับพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย แบบสหสถาบัน
(Multicenter Clinical Trial) โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.2.1 คำขอใชบริการคณะกรรมการรวมฯ ขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย
แบบสหสถาบัน (Multicenter Clinical Trial) ตามแบบฟอรม
1.2.2 คำขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ที่จะทำวิจัยทุกสถาบัน/โรงพยาบาล
(จำนวนขึ้นกับสถาบัน/โรงพยาบาลที่จะทำวิจัย) ไดแก
 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล


คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี



คณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย กรมแพทยทหารบก

 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
(PHIRB)



คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
(MU-DT/PY-IRB)
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี



สำนักงานคณะกรรมการวิจัยและจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย สถาบันประสาทวิทยา
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กลุมงานวิจัย สถาบันโรคผิวหนัง

 กลุมวิจัย สถาบันมะเร็งแหงชาติ
1.3 เอกสารประวัติและผลงาน (Curriculum vitae) ของผูวิจัยหลัก และผูรวมวิจัยทุกทาน
ทั้งนี้ใหเปนไปตาม กระบวนการ SOP ของ Lead IRB
1.4 เอกสารชี้แจงขอมูลแกผูเขารวมโครงการวิจัย ทั้งนี้ใหเปนไปตามกระบวนการ SOP ของ
Lead IRB
1.5 เอกสารแสดงความยินยอมเขารวมโครงการวิจัย ยกเวนในกรณีที่ผูวิจัยขอยกเวนการขอ
ความยินยอม ทั้งนี้ใหเปนไปตามกระบวนการ SOP ของ Lead IRB
1.6 แบบเก็บรวบรวมขอมูลที่ใชในการดาเนินการวิจัยทั้งหมด ทั้งนี้ใหเปนไปตามกระบวนการ
SOP ของ Lead IRB
1.7 เอกสารที่แสดงวาผูวิจัยหลัก และผูรวมวิจัยทุกคนผานการฝกอบรมการปฏิบัติตามแนวทาง
ตามมาตรฐาน การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (Good Clinical Practice; GCP) ทั้งนี้ใหเปนไปตาม
กระบวนการ SOP ของ Lead IRB
1.8 เอกสารการเปดเผยการมีผลประโยชนทับซอนของผูวิจัย ทั้งนี้ใหเปนไปตามกระบวนการ
SOP ของ Lead IRB
1.9 เอกสารเพิ่มเติมขอพิจารณาในเรื่องชุมชน ในกรณีที่ทาการวิจัยในชุมชน (ถามี) ทั้งนี้ให
เปนไปตาม กระบวนการ SOP ของ Lead IRB
1.10 เอกสารโครงการวิจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ (ทั้งนี้รายละเอียดขึ้นอยูกับหนวยงานกาหนด)
ทั้งนี้ใหเปนไปตาม กระบวนการ SOP ของ Lead IRB
1.11 เอกสารอื่นๆ ใหเปนไปตามกระบวนการ SOP ของ Lead IRB
2. ขั้นตอนการยื่นขอเสนอโครงการ
2.1 การยื่นเอกสารโครงการวิจัย แบบสหสถาบัน (Multicenter Clinical Trial) จานวน 1 ชุด
มีรายละเอียด ดังนี้
- กรณีหัวหนาโครงการวิจัยอยูภายใตสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดลใหยื่นเอกสาร
โครงการวิจัย และคาขอพิจารณาทุกสถาบัน/โรงพยาบาล มายังคณะกรรมการ
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จริยธรรมการวิจัยในมนุษย คณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล ทางอีเมล
tmectropmed@mahidol.ac.th
- กรณีหัวหนาโครงการวิจัยอยูภายใตสังกัดกรมการแพทยใหยื่นเอกสารโครงการวิจัย
และคาขอพิจารณาทุกสถาบัน/โรงพยาบาล มายังคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน
คน โรงพยาบาลราชวิถี ทางอีเมล ec.rajavithihospital@gmail.com
- กรณีหัวหนาโครงการวิจัยอยูภายใตสังกัดกรมแพทยทหารบกใหยื่นเอกสาร
โครงการวิจัย และคาขอพิจารณาทุกสถาบัน/โรงพยาบาล มายังคณะอนุกรรมการ
พิจารณาโครงการวิจัย กรมแพทยทหารบก ทางอีเมล irbrta@yahoo.com
2.2 สำนักงานคณะกรรมการรว มฯ จะดาเนินการตรวจสอบเอกสารขอเสนอโครงการและ
จะแจงกลับภายใน 7 วันทำการ โดยการดำเนินการจะเริ่มก็ตอเมื่อไดรับเอกสารครบถวนแลว
เทานั้น หากผูวิจัยสงโครงการวิจัยภายในวันที่ 5 ของเดือนจะนำผลการพิจารณาแจงในที่
ประชุมรอบการประชุมของเดือนนั้น ๆ แตหากผูวิจัยสงโครงการวิจัยหลังวันที่ 5 ของเดือน จะ
นำผลการพิจารณาแจงในที่ประชุมรอบการประชุมของเดือนถัดไป ในกรณีที่วันที่ 5 ของเดือน
นั้น ๆ ตรงกับวันเสาร ใหนับวาวันศุกรเปนวันปดรับ หรือ ตรงกับวันอาทิตย ใหนับวาวันจันทร
ถัดไปเปนวันปดรับ
2.3 เจ า หน า ที ่ ส ำนั ก งานตรวจรั บ เอกสาร กรณี เ อกสารครบถ ว น เจ า หน า ที ่ ส ำนัก งานฯ
ลงทะเบียนหนังสือรับเอกสาร
2.4 คณะกรรมการรวมฯ ดำเนินการจัดประชุมพิจารณาโครงการนี้ใหเปนไปตามกระบวนการ
SOP ของ Lead IRB
2.5 คณะกรรมการรวมฯ แจงผลการพิจารณาใหกับนักวิจัยทราบภายใน 7 วัน นับจากวันที่
ประชุมพิจารณาโครงการ
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3. ขั้นตอนการพิจารณาโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณา
โครงการวิจัยนวัตกรรมการแพทยแบบสหสถาบัน (Multicenter Medical Innovation Clinical Trial)
ที่เขาขอบขายที่กำหนด
3.1 ประเภทโครงการรับพิจารณา
- โครงการงานนวัตกรรมเครื่องมือแพทย ทั้งกลุม ชุดตรวจวินิจฉัยโรค (In Vitro Diagnostic:
IVD), และ เครื่องมือแพทยที่ไมใชเครื่องมือแพทยสาหรับการวินิจฉัยภายนอกรางกาย (Non-in
vitro diagnostic medical device), Digital Health และอื่นๆ
- โครงการงานวิจัยหรืองานนวัตกรรมดานอาหารสุขภาพ สมุนไพร สารสกัดจากธรรมชาติ
- โครงการนวัตกรรมและการวิจัยดานยาใหมและชีววัตถุ
ทั้งนี้ประเภทโครงการรับพิจารณาตองไมขัดกับ SOP ของ Lead IRB หากลักษณะโครงการ
นอกเหนื อจากที ่ SOP ของ Lead IRB กาหนด Lead IRB เห็ น ควรเสนอโครงการวิ จ ัย ไปขอรั บ การ
พิจารณายังคณะกรรมจริยธรรมอื่น ๆ เชน คณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิ จัยในคน กระทรวง
สาธารณสุข หรือ คณะกรรมการอาหารและยา เปนตน
3.2 ลักษณะโครงการวิจัยในมนุษยแบบสหสถาบัน (Multicenter Clinical Trial) ที่สามารถเสนอ
เขารับการพิจารณา
- โครงการทีส่ นับสนุนโดยยานวัตกรรมการแพทยโยธี (YMID)
- โครงการที่เกิดจากความรวมมือของหนวยงานในยานนวัตกรรมการแพทยโยธี แตมาจาก
แหลงทุนอื่น
- โครงการที่เกิดจากความรวมมือของหนวยงานภายนอกกับหนวยงานภายในยานฯ โดยมีการ
ทำโครงการวิจัยในมนุษยแบบสหสถาบัน (Multicenter Clinical Trial) ภายในยาน สนับสนุน
ทุนโดยหนวยงานในยานหรือหนวยงานนอกยาน
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3.3 องคประกอบคณะกรรมการ
1. ประธานคณะกรรมการรวมพิจารณาจริยธรรมในมนุษยแบบสหสถาบันยานนวัตกรรม
การแพทย (Joint IRB YMID) คือ Lead IRB ที่ไดรับมอบหมายตามตนสังกัดขึ้นอยูกับสถาบัน
ของหัวหนาโครงการวิจัยไดแก
- ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคน คณะเวชศาสตรเขตรอน (FTM EC)
- ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคน โรงพยาบาลราชวิถี
- ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย

กรมแพทยทหารบก

2. คณะกรรมการรวมฯ (Joint IRB YMID) ประกอบดวยคณะกรรมการของ Lead IRB และ
ตั ว แทนจาก Local IRB ที่มีการยื่น ขอรับ การพิ จ ารณาทุ กหนว ยงาน นอกจากนี้อาจจะมี
ผูเชี่ยวชาญ (Expert members) อีกจำนวนหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการรวมฯ (Joint IRB YMID)
เสนอชื่อและเปนที่ยอมรับจากคณะกรรมการทั้งหมด โดยองคประกอบคณะกรรมการรวมฯ
ต อ งมี ใ ห ค รบองค ป ระกอบตามที่ ICH GCP กำหนดคื อ อย า งน อ ย 5 คนขึ ้ น ไป หาก
คณะกรรมการรวมฯ ไมสามารถเขารวมประชุมได ใหสงตัวแทนหรือขอเสนอแนะโครงการวิจัย
เขามาพิจารณา (กรณีที่ไมสงทั้งตัวแทนและขอเสนอแนะจะไมรับพิจารณาโครงการวิจัยในสวน
ของหนวยงานนั้น)
3. เลขาคณะกรรมการรวมฯ (Joint IRB YMID) คือ เลขานุการของ Lead IRB ที่จะเปนตัว
แทนที่ไดรับมอบหมายตามตนสังกัด
4. แนวทางการปฏิบัติ
4.1. การตรวจสอบเอกสาร
Lead IRB ตรวจสอบเอกสารโครงรางการวิจัยใหครบถวน และนำสง Local IRB ภายใน 7 วัน
ทำการ ภายหลังไดรับเอกสารครบถวน
4.2 การนำโครงรางการวิจัยเสนอพิจารณา
4.2.1 Lead IRB พิจารณาจัดองคประกอบการคณะกรรมการรวมพิจารณาโครงรางการวิจัย
(โครงรางการวิจัยที่เขารับการพิจารณากำหนดใหเปนแบบ Full board เทานั้น)
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4.2.2 Lead IRB นำสงขอเสนอโครงรางการวิจัยพรอมเอกสารที่เกี่ยวของใหกับ IRB รวมและ
Local IRB เพื่อทำการเลือกผูทบทวน (Reviewer) ของสถาบันและเสนอความคิดเห็น
4.2.3 เจาหนาที่สำนักงานของ Lead IRB นำสงขอเสนอโครงรางการวิจัยพรอมเอกสารที่
เกี่ยวของใหกับ ประธาน Lead IRB และประธาน IRB รวม เพื่อใหความเห็นทางอีเมล โดยกำหนดรับ
แบบพิจารณาทบทวนโครงการวิจัยคืน 7 วันทำการ โดยสงกลับทางอีเมลของ Lead IRB
4.2.4 เจาหนาที่สานักงานของ Lead IRB นำสงขอเสนอโครงรางการวิจัยใหกับผูเชี่ยวชาญ
ภายนอก (ถามี) เพื่อดำเนินการ Primary Review เพื่อใหความเห็นทางอีเมล โดยกำหนดรับแบบ
พิจารณาทบทวน โครงการวิจัยคืน 7 วันทำการ โดยสงกลับทางอีเมลของ Lead IRB
4.2.5 Lead IRB รวบรวมแบบประเมินและความคิดเห็นจาก ประธาน Local IRB ผูเชี่ยวชาญ
จากภายนอกและคณะกรรมการพิจารณาโครงการรวมฯ พรอมสรุปความคิดเห็น 3 วันกอนวันประชุม
พิจารณาโครงการ
4.3 การพิจารณาโครงรางการวิจัย
คณะกรรมการรวมฯ (Joint IRB YMID) มีอานาจและหนาที่ในการพิจารณาใหการรับรอง/ไม
รับรองโครงรางการวิจัยหรือขอใหมีการปรับปรุงแกไขกอนใหการรับรอง (Require modifications to
secure approval) โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมในกรณีตอไปนี้คือ
- คุณสมบัติของนักวิจัย
- ความพรอมของปจจัยที่จำเปนตองใชในการวิจัย (Facilities) เชน ผูชว ยนักวิจัย,
เครื่องมือ, อุปกรณ และสถานที่ทาการวิจัย
- ระเบียบวิธีวิจัย
- ประโยชนและความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการวิจัย
- กระบวนการขอความยินยอมเพื่อเขารวมการวิจัย และหนังสือแสดงเจตนายินยอมเขา
รวมการวิจัย การพิจารณาจะเปนไปในมาตรฐานเดียวกันทั้งโครงการวิจัยใหมที่ยังไม
เคยไดรับการรับรองจากคณะกรรมการ จริยธรรมใดมากอน หรือโครงการวิจัยที่เคย
ไดรับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมฯ ของสถาบันอื่น มาแลว เชน ในกรณีที่
เปนโครงการวิจัยพหุสถาบัน (Multicenter study)
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4.4 การลงมติพิจารณาและแจงผล
ในการลงมติรับรองหรือไมรับรองโครงรางการวิจัย จะตองมีกรรมการครบองคประชุม
(Quorum) ซึ่งจะตองครบถวนตามที่ระบุไวใน ICH GCP โดยการลงมติของ คณะกรรมการรวมฯ (Join
IRB YMID) ตองไดรับความเห็นที่เปนเอกฉันท โดยระบุเปนขอใดขอหนึ่ง
(1) รับรอง (Approval)
(2) ปรับปรุงแกไข เพื่อรับรอง (Approval after modification)
(3) ปรับปรุงแกไข และนาเขาพิจารณาใหม (Modification and resubmission)
(4) ไมรับรอง (Disapproval)
ประธานคณะกรรมการรวมฯ (Joint IRB YMID) สรุปผลการพิจารณาโครงรางการวิจัยโดยเลขา
คณะกรรมการร ว มฯ (Joint IRB YMID) แจงผลการพิจ ารณาใหห ัว หนาโครงการวิจ ัย ทราบภายใน
7 วัน หากมีการตองแกไขปรับปรุงใหดำเนินการตามกระบวนการที่ Lead IRB กำหนด
4.5 การออกเอกสารรับรองโครงรางการวิจัย
4.5.1 ประธาน Lead IRB ออกเอกสารรับรองโครงรางการวิจัยใหผวู ิจัยหลักและแจงประธาน
Local IRB ดาเนินการรับรองผลการพิจารณาตามกระบวนการตาม SOP โดยพิจารณาดวยความ
รวดเร็วและแจงสงเอกสารการรับรองใหผูวิจัยหลัก พรอมแจงการออกเอกสารการรับรองให Lead IRB
รับทราบ
4.5.2 เลขที่รหัสโครงรางการวิจัยภายใตยานนวัตกรรมการแพทยโยธีขอใหหนวยงานระบุ ดังนี้
รหัสตามแนวทางปฏิบัติของหนวยงาน โดยตองมีแนวทางชวยใหสังเกตไดวาเปนโครงการพิจารณาโดย
Joint IRB YMID
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กรณีที่ยื่นเอกสารรายงานตอเนื่อง (continuing report) และเอกสารอื่น ๆ ภายหลังไดรับการ
รับรอง
- กรณีรายงานเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในสถาบัน ผูวิจัยหลักประจำโรงพยาบาลราชวิถี
สงรายงานเหตุการณไมพึงประสงคชนิดรายแรงที่เกิดขึ้นภายในสถาบัน/ รายงานการไมปฏิบัต ิต าม
ขอกำหนดที่เกิดขึ้นภายในสถาบัน/ ขอรองเรียนอาสาสมัคร ตามแบบฟอรมของโรงพยาบาลราชวิถีให
เจาหนาที่สำนักงานฯ
- กรณีรายงานเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นภายนอกสถาบัน ผูวิจัยหลักประจำโรงพยาบาลราช
วิถี สงรายงานการแกไขเพิ่มเติมโครงรางการวิจัย/ รายงานเหตุการณไมพึงประสงคชนิดรายแรงที่เกิดขึ้น
ภายนอกสถาบัน (SUSAR)/รายงานความกาวหนาเพื่อตออายุ/ เอกสารอื่น ๆ (เอกสารกำกับยา, คูมือ
นักวิจัย) และหนังสือแจ งผลการพิจารณาที่ ผานการพิจ ารณาจากสำนั กงานบริหารย านนวัต กรรม
การแพทยโยธี (YMID) ใหเจาหนาที่สำนักงาน
- เจาหนาที่สำนักงานตรวจรับเอกสาร กรณีเอกสารครบถวน เจาหนาที่สำนักงานฯลงทะเบียน
หนังสือรับเอกสาร
3. การพิจารณาเอกสารที่เกี่ยวของกับโครงรางการวิจัยจากสำนักงานบริหารยานนวัตกรรมการแพทย
โยธี (YMID)
- การพิจารณาเอกสารโครงรางการวิจัยครั้งแรก (Initial Protocol Submission) ที่ผานการ
พิจารณาจากสำนักงานบริหารยานนวัตกรรมการแพทยโยธี (YMID) เจาหนาที่สำนักงานฯ เสนอเอกสาร
ใหเลขานุการฯ คัดเลือกกรรมการฯ ทบทวนโครงรางวิจัย พิจารณาโครงรางวิจัยแบบเร็ว (Expedited
Review) รายละเอียดการพิจารณาใหเปนไปตามรายละเอียดใน SOP บทที่ 4 (REC 04/03)
- การพิจารณารายงานโครงการตอเนื่อง (Continuing Report)
1. กรณี ร ายงานเหตุ ก ารณ ต  า ง ๆ ที ่ เ กิ ด ขึ ้ น ภายนอกสถาบั น (รายงานเหตุ ก ารณ ไ ม พึ ง
ประสงค ชนิด รายแรงที่เกิดขึ้นภายนอกสถาบัน (SUSAR)/รายงานการแกไขเพิ่มเติมโครงรางการวิจัย/
รายงานความกาวหนาเพื่อตออายุ/ เอกสารอื่น ๆ (เอกสารกำกับยา, คูมือนักวิจัย) เจาหนาที่สำนักงานฯ
เสนอเอกสารใหประธานฯ รับรอง/รับทราบตามมติของ สำนักงานบริหารยานนวัตกรรมการแพทยโยธี
(YMID) และแจ ง ให ท ี ่ ป ระชุ ม คณะกรรมการฯ รั บ ทราบ รายละเอี ย ดการพิ จ ารณาให เ ป น ไปตาม
รายละเอียดใน SOP บทที่ 6 (REC 06/03)
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2. กรณี ร ายงานเหตุ ก ารณ ต  า ง ๆ ที ่ เ กิ ด ขึ ้ น ภายในสถาบั น (รายงานเหตุ ก ารณ ไ ม พึ ง
ประสงคชนิดรายแรงที่เกิดขึ้นภายในสถาบัน/ รายงานการไมปฏิบัติตามขอกำหนดที่เกิดขึ้นภายใน
สถาบัน/ ขอรองเรียนอาสาสมัคร) ตามแบบฟอรมของโรงพยาบาลราชวิถี ใหเจาหนาที่สำนักงานฯ
เสนอเอกสารใหประธานฯ หรือกรรมการผูทบทวนที่ไดรับมอบหมายพิจารณา โดยวิธีพิจารณาแบบเร็ว
(Expedited Review) และแจงใหที่ประชุมคณะกรรมการฯ รับทราบหรือพิจารณา รายละเอียดการ
พิจารณาใหเปนไปตามรายละเอียดใน SOP บทที่ 6 (REC 06/03)
4. การแจงผลการพิจารณา
- เอกสารรายงานตอเนื่อง (continuing report) ภายหลังไดรับการรับรอง เจาหนาที่
สำนั กงานฯ ส งหนั งสื อแจ งผลการพิจ ารณาผูว ิจ ัย หลั กประจำโรงพยาบาลราชวิ ถี/ผู  ป ระสานงาน
โครงการวิจัย/สำนักงานบริหารยานนวัตกรรมการแพทยโยธี (YMID) ภายใน 7 วันปฏิทินภายหลังจาก
ไดรับแบบสรุปความเห็นของกรรมการผูทบทวน (AC06-15/03) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. กรณีรายงานเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในสถาบัน เจาหนาที่สงหนังสือแจงผล
การพิจารณาผูวิจัยหลักประจำโรงพยาบาลราชวิถี/ผูประสานงานโครงการวิจัย
2. กรณีรายงานเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นภายนอกสถาบัน เจาหนาที่สำนักงานฯ สง
หนังสือแจงผลการพิจารณาใหสำนักงานบริหารยานนวัตกรรมการแพทยโยธี (YMID)
5. การเก็บขอมูล
เจ า หน าที ่ส ำนักงาน จั ดเก็บ เอกสารแบบรายงานตางๆ จัดเก็บ ในแฟมโครงการวิจัย ตาม
แนวทางปฏิบัติของหนวยงาน โดยตองมีแนวทางชวยใหสังเกตไดวาเปนโครงการพิจารณาโดย Joint IRB
YMID
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5. นิยามศัพท
คำศัพท
CREC (Central
Research Ethics Committee)

ความหมาย
คณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน
ทำหนาที่เปนคณะกรรมการดานจริยธรรมในการพิจารณาโครงราง
การวิจ ั ยที ่กระทำการศึ กษาวิ จ ัยหรื อทดลองในมนุ ษย ในหลาย
สถาบันที่ทำความตกลงรวมพิจารณาจริยธรรมการวิจัยซึ่งผูวิจัย
หลักสังกัด ภายใตสถาบันที่ทำความตกลงรวมกันในการพิจารณา
ดานจริยธรรมของโครงราง
YMID (Joint IRB YMID :
คณะกรรมการรวมพิจารณาจริยธรรมในมนุษยสหสถาบันยาน
Multicenter Medical Innovation นวัตกรรมการแพทยโ ยธี คณะกรรมการจริ ยธรรมการวิ จ ั ย ใน
clinical trial)
มนุษย (Institutional review board) รวมทำหนาที่เปนตัวแทน
หนวยงานภายในยานฯ ในการพิจารณาโครงการวิจัยนวัตกรรม
การแพทย ใ นมนุ ษ ย แบบสหสถาบั น (Multicenter Medical
Innovation clinical trial) ที่ดำเนินการภายในยานนวัต กรรม
การแพทยโยธี หนวยงานหลักที่รวมดำเนินการรับผิดชอบ คือ
มหาวิทยาลัยมหิดล กรมแพทยทหารบก กรมการแพทย
ตัวแทนคณะกรรมการจริยธรรมใน
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน/มนุษยท่หี ัวหนา
คน/มนุษย ยานฯ (Lead IRB)
หนวยงานมอบหมายใหเปนตัวแทนคณะกรรมการจริยธรรมวิจัย
ในมนุษยภายใตหนวยงาน โดยหนวยงานที่ไดรับมอบหมาย คือ
- มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล มอบหมายให ค ณะกรรมการ
จริ ย ธรรมการวิ จ ั ย ในคน คณะเวชศาสตร เ ขตร อ น
มหาวิทยาลัยมหิดล เปนตัวแทนของหนวยงานภายใต
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล (Lead IRB) ในการดาเนิ น งาน
ทั้งหมดที่เกี่ยวของกับการดาเนินการของคณะกรรมการ
ร ว มพิ จ ารณาจริย ธรรมในมนุ ษย แบบสหสถาบัน ยาน
นวัตกรรมการแพทย
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ความหมาย
- กรมแพทย ทหารบก มอบหมายใหคณะอนุ กรรมการ
พิจารณาโครงการวิจัย กรมแพทยทหารบก เปนตัวแทน
ของหนวยงานภายใตกรมแพทยทหารบก (Lead IRB)
ในการดาเนินงานทั้งหมดที่เกี่ยวของกับการดาเนินการ
ของคณะกรรมการร ว มพิ จ ารณาจริ ย ธรรมในมนุ ษ ย
แบบสหสถาบันยานนวัตกรรมการแพทย
- กรมการแพทย มอบหมายใหคณะกรรมการจริยธรรม
การวิ จ ั ย ในคน โรงพยาบาลราชวิ ถ ี เ ป น ตั ว แทนของ
หนวยงานภายใตกรมการแพทย (Lead IRB) ในการดา
เนิ น งานทั ้ ง หมดที ่ เ กี ่ ย วข อ งกั บ การดาเนิ น การของ
คณะกรรมการรวมพิจารณาจริยธรรมในมนุษยแบบสหส
ถาบันยานนวัตกรรมการแพทย
คณะกรรมการรวมพิจารณาจริยธรรม คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย (Institutional
ในมนุษยแบบสหสถาบันยาน
review board) ที่รวมทาหนาที่เปนตัวแทนหนวยงานภายใน
นวัตกรรมการแพทย
ยานฯ ในการพิจารณาโครงการวิจัยนวัตกรรมการแพทยใน
มนุษยแบบสหสถาบัน (Multicenter Medical Innovation
Clinical Trial) ที่ดาเนินการภายในยานนวัตกรรมการแพทยโยธี
ประธานคณะกรรมการรวมฯ
ประธานคณะกรรมการรวมพิจารณาจริยธรรมในมนุษยแบบสหส
ถาบันยานนวัตกรรมการแพทย (Joint IRB YMID) คือ ประธาน
Lead IRB ที่ไดรับมอบหมายตามตนสังกัดขึ้นอยูกับสถาบันของ
หัวหนาโครงการวิจัย ไดแก
- ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะ
เวชศาสตรเขตรอน (FTM EC)
- ประธานคณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิ จ ั ย ในคน
โรงพยาบาลราชวิถี
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คำศัพท

เลขาคณะกรรมการรวมฯ (Joint IRB
YMID)

ความหมาย
- ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย กรม
แพทยทหารบก (IRB RTA)
เลขานุการของ Lead IRB ที่เปนตัวแทนที่ไดรับมอบหมายตาม
ตนสังกัด

6. เอกสารอางอิง
6.1 ธาดา สืบหลินวงศ, พรรณแข มไหสวริยะ, สุธี พานิชกุล. แนวทางจริยธรรมการทำวิจัยในประเทศไทย
พ.ศ. 2550. ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย
6.2 แนวปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี ฉบับภาษาไทย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. 2552 (International Conference of Harmonization Good Clinical Practice Guideline)
6.3 แนวทางจริยธรรมสากลสำหรับการวิจัยในมนุษยของสภาองคการสากลดานวิทยาศาสตรการแพทย
ร ว มกั บ องค ก ารอนามั ย โลก (International Ethical Guidelines for Biomedical Research Involving
Human Subjects) 2552
6.4 สถาบันพัฒนาการคุมครองการวิจัยในมนุษย.ปฏิญญาเฮลซิงกิ ของแพทยสมาคมโลก (ค.ศ. 2008)
หลักการจริยธรรมสำหรับการศึกษาวิจัยทางการแพทยที่เกี่ยวของกับมนุษย (Declaration of Helsinki). นนทบุรี:
สำนักกิจการโรงพิมพ องคการสงเคราะหทหารผานศึก; 2553.
6.5 มาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ พ.ศ. 2556
6.6 มาตรฐานและแนวทางการดำเนินการสำหรับการทบทวนพิจารณาจริยธรรมการวิจัยทางสุขภาพที่
กระทำในมนุษย ฉบับภาษาไทย พ.ศ. 2556 (Standards and Operational Guidance for Ethics Review of
Health-Related Research with Human Participants)
6.7 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ. นโยบายแหงชาติและแนวทางปฏิบัติการวิจัยในมนุษย ฉบับ
พ.ศ. 2558. กรุงเทพฯ: โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย; 2559.
6.8 สำนักงานคณะกรรมการวิจัย แหงชาติ. จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิ บัติ. พิมพครั้งที่ 7.
กรุงเทพฯ: โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย; 2560.
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6.9 สำนักงานคณะกรรมการวิจ ัย แหงชาติ. แนวทางจริยธรรมการวิจัยที่เ กี่ยวข องกับ มนุ ษย ฉบั บ
ปรับปรุงครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: สำนักงานมาตรฐานการวิจยั ในคน กองมาตรฐานการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ (วช.); 2562.
6.10 ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย. แนวทางการปฏิบัติการรายงานเหตุการณไมพึง
ประสงค จ ากการประชุ ม สั ม มนา “Achieving Guidance in Clinical Trial Safety Information among
Stakeholder”. กรุงเทพฯ: โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย; 2554
6.11 Standards and Operational Guidance for Ethics Review of Health-Related Research
with Human Participants โดย World Health Organization 2011
6.12 World Medical Association. World Medical Association Declaration of Helsinki: ethical
principles for medical research involving human subjects. JAMA. 2013; 310(20): 2191-4.
6 .13 E6 (R2) Good Clinical Practice: Integrated Addendum to ICH E6 (R1) Guidance for
Industry [Online]. [cited 2020 Dec 16]; Available form: https://www.fda.gov/media/93884/download
6. 14 The Ethical Guidelines for Research on Human Subject in Thailand 2007. [Online].
[cited 2020 Dec 16]; Available form: https://sp.mahidol.ac.th/pdf/ref/Guideline_English_FERCIT.pdf

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี
Research Ethics Committee Rajavithi Hospital
การทำงานรวมกันระหวางคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน

REC 08/03
เริ่มใช 11 ต.ค. 2564

โรงพยาบาลราชวิถี และคณะกรรมการนอกสถาบัน
Co-operation between Ethics Committee and External

หนา 31 จาก 42

Institutional Review Board
7. ประวัติวิธีดำเนินการมาตรฐาน
ฉบับที่
วันประกาศใช
การเปลี่ยนแปลง
คำแนะนำการ
ใชมาจนถึง
N/A
ดำเนินการพิจารณา
พ.ศ. 2562
จริยธรรมการวิจยั
โรงพยาบาลราชวิถี
ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2562) 1 เม.ย. 2562 ดำเนินการจัดทำวิธีดำเนินการมาตรฐาน
REC 02/01
จริยธรรมการวิจยั ในคนทั้งฉบับ จากเดิม
เปนคำแนะนำการดำเนินการพิจารณา
จริยธรรมการวิจยั โรงพยาบาลราชวิถี
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2562) 1 ต.ค. 2562 เพิ่มกระบวนการแจงผลการพิจารณา ใน
REC 02/02
กรณี โครงการวิจัยที่ผานการรับรองจาก
คณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรมการ
วิจยั ในคนของประเทศไทย (CREC)
เจาหนาที่สำนักงาน สงหนังสือแจงผลการ
พิจารณาใหคณะกรรมการฯ ดังกลาว ผาน
ทาง E-mail
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564) 1 พ.ค. 2564 ปรั บ แก ไ ขรหั ส เอกสาร ชื ่ อ แบบฟอร ม
REC 02/03
และรายละเอียดในเอกสารใหมทั้งฉบับ

เหตุผล
N/A

เพื่อใหมีแนวทางการ
ปฏิบัติงานที่ครอบคลุม
และเปนมาตรฐานสากล
เพื่อใหมีการเขาอบรม
อยางตอเนื่องและเปน
ปจจุบัน

ปรับตามขอเสนอแนะ
ของผูเยี่ยมสำรวจ
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8. ภาคผนวก
CREC AL 11/ v. 3.0 ขอตกลงการทำงานรวมกันระหวางคณะกรรมการกลางฯ และคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจยั ในคน โรงพยาบาลราชวิถี
AP03
แบบประเมิน Local Issue ของหนวยงาน
AP03
แบบประเมิน Local Issue ของสถาบัน for phase I & II study
บันทึกขอตกลงความรวมมือคณะกรรมการรวมพิจารณาจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษยสหสถาบันยานนวัตกรรมการแพทยโยธี (Joint IRB YMID : Multicenter
Medical Innovation clinical trial)

คณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน
Central Research Ethics Committee
ขอตกลงการทำงานรวมกันระหวางคณะกรรมการกลางฯ
และคณะกรรมการจริยธรรมประจำสถาบัน

CREC AL 11/ v. 3.0
เริ่มใช 1 ต.ค. 2560
หนา 33 จาก 42

เรื่อง ขอตกลงการทำงานรวมกันระหวางคณะกรรมการกลางฯ และคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาล
ราชวิถี
เรียน ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี
ขาพเจา รับทราบวาหนาที่ของคณะกรรมการจริยธรรมในการดำเนินงานรวมกับคณะกรรมการกลางฯ ใน
การพิจารณารายงานเอกสารตางๆ เพื่อปกปองอาสาสมัครที่เขารวมโครงการวิจัย ดังนี้
1. การทบทวนโครงรางการวิจัยที่เสนอรับการพิจารณาจาก CREC ครั้งแรก (Initial/New protocol) ทาง
สถาบันจะทำหนาที่ประเมินแบบบริบทของสถาบัน (Local issues) ตามแบบ AP 03 และสงผลการประเมินกลับ
CREC ภายใน 7 วันทำการ
2. เมื่อสถาบันไดรับโครงการวิจัยที่ CREC ใหการรับรองแลว สถาบันจะดำเนินการพิจารณาใหการรับรอง
โครงการวิจัยที่ไดรับการรับรองจาก CREC โดยไมตองพิจารณาซ้ำที่สถาบัน หรือพิจารณาอยางรวดเร็ว และแจงผล
การพิจารณาให CREC ทราบ (อยางไรก็ตามวันที่รับรองของสถาบันควรเปนวันเดียวกับที่ CREC รับรอง)
3. เมื่อมีการปรับแกไขเปลี่ยนแปลงโครงการวิจัยจากฉบับเดิมที่ CREC ใหการรับรอง รายงานความกาวหนา
ของการวิจัย รายงานการยุติโครงการวิจัยกอนกำหนด และ รายงานสรุปผลการวิจัย ทาง CREC จะเปนผูพิจารณาและ
แจงผลใหสถาบันทราบ สถาบันจะดำเนินการพิจารณาใหการรับรองโครงการวิจัยที่ไดรับการรับรองจาก CREC โดยไม
ตองพิจารณาซ้ำที่สถาบัน หรือพิจารณาอยางรวดเร็ว และแจงผลการพิจารณาให CREC ทราบ
4. เมื่อมีรายงานการไมปฏิบัติตามขอกำหนด หรือรายงานเหตุการณไมพึงประสงครายแรงเกิดแกอาสาสมัคร
ในสถาบัน สถาบันจะเปนผูทบทวนรายงานเหลานั้นกอนและแจงผลการพิจารณาให CREC รับทราบภายใน 7 วันทำ
การ นับจากวันที่คณะกรรมการของสถาบันมีมติ
5. ในกรณีที่ CREC ไดรับรายงานรายงานการไมปฏิบัติตามขอกำหนด หรือรายงานเหตุการณไมพึงประสงค
รายแรง และ เมื่อ CREC ดำเนินการพิจารณาแลว CREC จะสงการพิจารณาใหกับสถาบัน ภายใน 7 วันทำการ
6. สถาบันจะควบคุมนักวิจัยใหปฏิบัติตามมาตรฐานการวิจัยที่ดีและใหการดูแลรักษาอาสาสมัครอยางเต็มที่
หากเกิดผลแทรกซอนจากการเขารวมวิจัย
ขอเสนอแนะ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ ........................................................................
(

)

สถาบัน.....................................................................
วันที่ .........................................................................

คณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน
Central Research Ethics Committee
แบบประเมิน Local Issue ของสถาบัน

AP 01-S04
หนา 34 จาก 42

รหัสโครงการ …………………………………………………………………………………………………………………………………….
ชื ่ อโครงการ ………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
ชื่อหัวหนาโครงการ ………………………………......… สังกัด …………………………………........................................
ผูรวมวิจัย ………………………………......… สังกัด ………………………………….......................................................
ขอ
หัวขอการประเมินที่เกี่ยวกับ
เหมาะสม ไมเหมาะสม
ขอสังเกต/
ขอแนะนำ
I คุณสมบัติของผูวิจัยของสถาบัน
o สถานะของผูวิจัยที่สถาบัน
o ความรูความชำนาญ

o ประสบการณการทำงานวิจัย
II

ความพรอมของสถานที่ในการทำวิจัย

III ประเด็นจริยธรรมไมขัดตอบริบทของสถาบัน
IV การวิจัยไมขัดตอกฎ ระเบียบ ขอบังคับของสถาบัน
ขอเสนอแนะอื่นๆ.................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ

………………………………......…………………
(………………………………......…………………)

ตำแหนง ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี
วันที่ ……………………………………………
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คณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน
Central Research Ethics Committee
แบบประเมิน Local Issue ของสถาบัน for phase I & II study

AP 03
หนา 35 จาก 42

รหัสโครงการ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
ชื่อโครงการ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
ชื่อหัวหนาโครงการ ………………………………………………………… สังกัด ………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………..
ขอ
หัวขอการประเมินที่เกี่ยวกับ
เหมาะสม
ไมเหมาะสม
Please describe the following items
for the clinical phase 1 study.
I Expertise and experience of investigators and study site personnel
PI's experience in clinical trial
Number of clinical trials per year:
(phase 1-4 ระบุจำนวนที่ทำในแตละ phase)
Type of clinical trial:
- _________Phase I,
- ________ Phas1e II,
- _________Phase III,
- ________ Phase IV,
study site personnel มีการอบรม protocol training
มี CTN (Clinical trial nurse ) (นอกเหนือจาก research nurse)
II Study site facilities
III Ongoing safety monitoring and reporting เชน มีนโยบายของสถาบันในการติดตามและเฝาระวังความปลอดภัย
สำหรับการทำวิจัย clinical trial, Quality assurance for clinical trial, Research Ethics Committee, Local
DSMB
IV Medical emergency เชน emergency unit, ICU, other supporting units
ขอเสนอแนะอื่น ๆ
ลงชื่อ ................................................................
(………………………………………………)
ตำแหนง ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี
วันที่ …………………………………………………………….
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บันทึกขอตกลงความรวมมือ
คณะกรรมการรวมพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษยสหสถาบันยานนวัตกรรมการแพทยโยธี
(Joint IRB YMID : Multicenter Medical Innovation Clinical Trial)
บันทึกความเขาใจนี้ทําขึ้นเมื่อวันที่ ......................................................................
ณ สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน)
ระหวาง
กรมการแพทย
มหาวิทยาลัยมหิดล
กองทัพบก โดยกรมแพทยทหารบก
เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล
ศูนยความเปนเลิศดานชีววิทยาศาสตร (องคการมหาชน)
สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน)
....................................................
วัตถุประสงค
บันทึกความเขาใจนี้มีวัตถุประสงคเพื่อกําหนดความเขาใจและขอตกลงรวมกันระหวาง
กรมการแพทย ตั้งที่ เลขที่ ๘๘/๒๓ ถนนติวานนท ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
๑๑๐๐๐ โดยนายแพทยสมศักดิ์ อรรฆศิลป อธิบดีกรมการแพทย ฝายที่หนึ่ง
มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งที่ เลขที่ ๙๙๙ ถนนพุทธมณฑลสาย ๔ ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐ โดย ศาสตราจารย นายแพทยบรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
ฝายที่สอง
กองทัพบก โดยกรมแพทยทหารบก ตั้งที่ เลขที่ ๘ ถนนพญาไท แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ โดย พลโท ชาญชัย ติกขะปญโญ เจากรมแพทยทหารบก ฝายที่สาม
เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล ตั้งที่ เลขที่ ๙๔๓ ถนนพหลโยธิน แขวงพญา
ไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ โดย นายอัฐ ทองแตง ประธานเจาหนาที่บริหารเครือ
โรงพยาบาล พญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล ฝายที่สี่
ศูนยความเปนเลิศดานชีววิทยาศาสตร (องคการมหาชน) ตั้งที่ เลขที่ ๒๕๒ ถนนพหลโยธิน แขวง
สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ โดย ดร.ศิรศักดิ์ เทพาคํา ผูอํานวยการศูนยความเปน
เลิศ ดานชีววิทยาศาสตร (องคการมหาชน) ฝายที่หา
สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) ตั้งที่ ๗๓/๒ ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุงพญาไท
เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ โดย ดร.พันธุอาจ ชัยรัตน ผูอํานวยการสํานักงานนวัตกรรม
แหงชาติ (องคการมหาชน) ฝายที่หก
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มูลเหตุของการทําบันทึกขอตกลงความรวมมือฉบับนี้ เนื่องดวย พื้นที่เขตราชเทวี เปนที่ตั้งของ
หนวยงานในภาครัฐและโรงพยาบาลระดับตนๆ ของประเทศซึ่งมีความเปนเลิศ ทางดานการบริการทาง
การแพทยเฉพาะทาง ในการนี้ ศูนยความเปนเลิศดานชีววิทยาศาสตร (องคการมหาชน) และสํานักงาน
นวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) ซึ่งเปนหนวยงานภายใตกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย
และ นวัตกรรม ไดเล็งเห็นถึงศักยภาพในการพัฒนานวัตกรรมภายในยานพื้นที่เขตราชเทวี จึงไดพัฒนา
กรอบแนวคิด ในการขับเคลื่อนยานนวัตกรรมโยธี เพื่อพัฒนาใหเปนพื้นที่ตนแบบในการพัฒนาการบริการ
และนวั ต กรรมทาง การแพทย โดยความร ว มมื อ ของ ๓ กระทรวง ได แ ก กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวั ตกรรม กระทรวงสาธารณสุข และกระศึ กษาธิ การ โดยแผนการดําเนิ น งาน
ประกอบไปดวยแผนงาน ๔ สวน คือ
๑. การพัฒนานโยบายแนวทางการสนับสนุน การสงเสริมงานวิจัย นวัตกรรมภายในยานใหเกิดการ
ตอ ยอดสูเชิงพาณิชย ไดจริง
๒. การพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ดการยานเพื่อใหเกิดกลไก การเชื่อมโยง และระบบนิเวศที่
เหมาะสม ตอการลงทุน และการใหบริการดานการแพทยภายในยาน
๓. การพัฒนาระบบฐานขอมูลขนาดใหญเพื่อนํามาใชประโยชนในการพัฒนาวิจัยและปรับปรุงการ
บริการภายในยานฯ
๔. การพัฒนาพื้นใหมีความสะดวกและเหมาะสมตอการลงทุน และการบริการดานการแพทย
ภายใน ยานฯ
ซึ่งแผนการดําเนินงานของยานนวัตกรรมการแพทยโยธีจะมีการจัดตั้ง IRB กลางในยานฯ เพื่อเปน
ศูนยกลางในการอํานวยความสะดวกดานการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษยใหกับหนวยงานและ
นักวิจัย ในยานฯ และเพื่อใหกรอบแนวคิดและการขับเคลื่อนยานฯ บรรลุตามวัตถุประสงคการดําเนินงานที่
กําหนดไว
เนื่องจากทั้งหกฝายมีความประสงคที่จะรวมพัฒนาระบบพิจารณาจริยธรรมในมนุษยแบบสหสถา
บัน (Multicenter Clinical Trial) เพื่อการพัฒนางานนวัตกรรมการแพทยยานนวัตกรรมการแพทยโยธี ซึ่ง
ทั้งหก ฝายไดตกลงกันดังตอไปนี้
คํานิยามเฉพาะ
สํานักงานยานนวัตกรรมการแพทยโยธี หมายถึง สํานักงานที่ไดรับแตงตั้งจากคณะกรรมการพัฒนา
และขับเคลื่อนยานนวัตกรรมการแพทยโยธีเพื่อดําเนินงานโครงการพัฒนายานนวัตกรรมการแพทยโยธีให
สําเร็จตามวัตถุประสงคการจัดตั้งโครงการ
คณะกรรมการรวมพิจารณาจริยธรรมในมนุษยแบบสหสถาบันยานนวัตกรรมการแพทย หมายถึง
โดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย (Institutional Review Board) รวมทําหนาที่เปนตัวแทน
หนว ยงานภายในย านฯ ในการพิ จ ารณาโครงการวิจ ั ย นวั ต กรรมการแพทย ในมนุ ษย แบบสหสถาบั น
(Multicenter Medical Innovation Clinical Trial) ที่ดําเนินการภายในยานนวัตกรรมการแพทยโยธี
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หนวยงาน หมายถึง หนวยงานหลักที่รวมดําเนินการรับผิดชอบ คือ กรมการแพทย
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล กองทั พ บก โดยกรมแพทย ท หารบก เครื อ โรงพยาบาลพญาไท-เครื อ
โรงพยาบาลเปาโล
Lead IRB หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยที่เปนตัวแทนหนวยงานมอบหมายให
เปนตัวแทนคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษยภายใตหนวยงาน
นวัตกรรมการแพทย หมายถึง การศึกษาผลิตภัณฑหรือบริการใหมทางการแพทย ที่พัฒนาขึ้นจาก
กระบวนการวิจัย พัฒนา หรือการปรับปรุงผลิตภัณฑ หรือบริการเดิมดวยองคความรูดานวิทยาศาสตร
การแพทย จากหนวยงานภายในยานฯ หรือหนวยงานที่มีความรวมมืองานวิจัยกับหนวยงานในยานฯ
๑. ขอกําหนดและขอตกลง
๑.๑ ทั้งหกฝายตกลงวาจะนําขอกําหนดในบันทึกความเขาใจนี้ไปเจรจาในรายละเอียดกันตอไป
๑.๒ บันทึกขอตกลงนี้กําหนดขอบเขตความรวมมือที่จะดําเนินการ เพื่อความสะดวกในการเจรจา
ตอกัน แตละฝายมีอิสระที่จะขอเจรจาเพื่อกําหนดขอตกลงและเงื่อนไขเปนอยางอื่นนอกจากใน
บันทึกความเขาใจนี้อยางเปนทางการภายหลังก็ได
๒. ขอบเขตความรวมมือ
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขางตน ทั้งหกฝายตกลงที่จะรวมมือกัน ดังตอไปนี้
๒.๑ เพื่อพัฒนาเครือขายความรวมมือคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย (Institutional
Review Board) ภายในย า นฯ เพื ่ อสนับ สนุน ใหเกิดกระบวนการในการพัฒ นางานนวัต กรรม
การแพทยและสุขภาพภายในยานฯ
๒.๒ เพื่อจัดตั ้ งคณะกรรมการรว มพิ จารณาจริยธรรมในมนุ ษยแบบสหสถาบั นยานนวัต กรรม
การแพทย โ ยธี เพื ่ อ พิ จ ารณาโครงการวิ จ ั ย นวั ต กรรมการแพทย ใ นมนุ ษ ย แ บบสหสถาบั น
(Multicenter Medical Innovation Clinical Trial) ที่ดําเนินการภายในยานฯ
๒.๓ เพื่อพัฒนากระบวนการพิจารณาโครงการวิจัยนวัตกรรมการแพทยในมนุษยแบบสหสถาบัน
(Multicenter Medical Innovation Clinical Trial) ที่ดําเนิน การภายในยา นฯ รูป แบบใหม ที่
สนับสนุนการพัฒนางานนวัตกรรมการแพทยและสุขภาพ
๓. ขอตกลงเพื่อดําเนินการ
ทั้งหกฝายตกลงที่จะจัดทําความตกลงเปนลายลักษณอักษรเพื่อดําเนินการเกี่ยวกับความรวมมือ
ตาม บันทึกความเขาใจนี้ โดยใหมีรายละเอียดดานตางๆ รวมทั้งการบริหารจัดการ สิทธิประโยชน
ทรัพยากร และ งบประมาณที่จะตองใชตอไป
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๓.๑ สํานักงานยานนวัตกรรมการแพทยโยธี (ภายใตการดําเนินงานศูนยความเปนเลิศดานชีววิทยา
ศาสตร (องคการมหาชน) และสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) จะดําเนินการ
ประสานงานเพื่อ อํานวยความสะดวกในการดําเนินงานโครงการใหกับหนวยงานภายในยานพรอม
ทั้งจัดสรรงบประมาณในการ ดําเนินงานใหกับคณะกรรมการรวมฯ เพื่อใหเกิดการดําเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุด
๓.๒ เพื่อใหการดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพกรมการแพทย มอบหมายใหคณะกรรมการวิจัยและ
จริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี เปนตัวแทนของหนวยงานภายใตกรมการแพทย
(Lead IRB) ใน การดําเนินงานทั้งหมดที่เกี่ยวของกับการดําเนินการของคณะกรรมการรวมฯ
๓.๓ เพื่อใหการดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพมหาวิทยาลัยมหิดล มอบหมายใหคณะกรรมการ
จริยธรรม การวิจัยในคน คณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล เปนตัวแทนของหนวยงาน
ภายใต มหาวิทยาลัยมหิดล (Lead IRB) ในการดําเนินงานทั้งหมดที่เกี่ยวของกับการดําเนินการ
ของคณะกรรมการ รวมฯ
๓.๔ เพื่อใหการดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพกองทัพบก โดยกรมแพทยทหารบก มอบหมายให
คณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย กรมแพทยทหารบก เปนตัวแทนของหนวยงานภายใตกรม
แพทย ทหารบก (Lead IRB) ในการดํ า เนิ น งานทั ้ ง หมดที ่ เ กี ่ ย วข อ งกั บ การดํ า เนิ น การของ
คณะกรรมการรวมฯ
๓.๕ เพื่อใหการดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพเครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล
มอบหมายให ค ณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิ จ ั ย ในคน เครื อ โรงพยาบาลพญาไทและเครื อ
โรงพยาบาลเปาโล เป น ตั ว แทนของหน ว ยงานภายใต เ ครื อ โรงพยาบาลพญาไทและเครื อ
โรงพยาบาลเปาโล (Lead IRB) ในการ ดําเนิน งานทั้งหมดที่เกี่ย วของกับ การดําเนิน การของ
คณะกรรมการรวมฯ
๓.๖ หนวยงานเครือขายคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย (Institutional Review Board)
ภายในยานฯ ตกลงใชแบบฟอรม แนวทางการดําเนินงาน (Operational Guideline) คาบริการ
และ คณะกรรมการรวมฯ รวมกัน
๓.๗ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยที่หัวหนาหนวยงานมอบหมาย (Lead IRB) ตองใช
ดุลพินิจในการจั ดสรรคณะกรรมการ ผูเชี่ยวชาญ หรือบุคลากร เพื่อเขารว มพิ จารณารั บ รอง
โครงการวิจัย นวัตกรรมการแพทยในมนุษยแบบสหสถาบัน (Multicenter Medical Innovation
Clinical Trial) ที่ ดําเนินการภายในยานฯ
๓.๘ หนวยงานเครือขายคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย (Institutional Review Board)
ภายในย านฯ ตกลงยอมรั บผลการพิจารณาโดยไมเ ปลี่ยนแปลงสาระการดําเนิน งานหลักของ
โครงการวิจัย นวัตกรรมการแพทยในมนุษยแบบสหสถาบัน (Multicenter Medical Innovation
Clinical Trial) ที่ ดําเนินการภายในยานฯ ของคณะกรรมการรวมฯ และจะนําผลการพิจารณา
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ดังกลาวไปดําเนินการตาม ขั้นตอนดวยความรวดเร็ว และขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอยางอิสระ
กรณีที่โครงการวิจัยหรือนวัตกรรมมี ความเสี่ยงตอชีวิต และ/หรือความเสี่ยงใหเกิดทุพพลภาพของ
อาสาสมัครจากการดําเนินโครงการ ทั้งนี้เพื่อ ประโยชนและประสิทธิภาพการทํางานที่ดีรวมกัน
๓.๙ หนวยงานเครือขายคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย (Institutional Review Board)
ภายในยานฯ ตกลงปรับกระบวนการปฏิบัติงานวาดวยเรื่องการพิจารณาโครงการวิจัยนวัตกรรม
การแพทยใน มนุษยแบบสหสถาบัน (Multicenter Medical Innovation Clinical Trial) ในยาน
ฯ ให ส อดคล อ งกั บ แนว ทางการปฏิ บ ั ต ิ แนวทางการดํ า เนิ น งาน (Operational Guideline)
คณะกรรมการรวมพิจารณาจริยธรรมใน มนุษยสหสถาบันยานนวัตกรรมการแพทยโยธี (Joint IRB
YMID : Multicenter Medical Innovation Clinical Trial) ที่คณะกรรมการรวมฯ ที่หนวยงานใน
เครือขายรวมกันกําหนดขึ้น
๓.๑๐ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในมนุษยที่หัวหนาหนวยงานมอบหมาย (Lead IRB) ตกลง
ดําเนินการติดตามและกํากับดูแลโครงการวิจัยดําเนินการตามหลักจริยธรรมวิจัยสากล ระเบียบ
และกฎหมาย ของไทย ตลอดระยะเวลาของการวิจัย เพื่อพิทักษ สิทธิ ความปลอดภัยและความ
เปนอยูที่ดีของอาสาสมัคร
๔. ความสัมพันธของทั้งหกฝาย
ขอความในบันทึกความเขาใจนี้ เปนเพียงขอตกลงเบื้องตนที่แสดงใหเห็นถึงเจตนาของทั้งหกฝายใน
การใหความรวมมือที่จะดําเนินโครงการรวมกันตามวัตถุประสงคเทานั้น ไมกอใหเกิดหรือสราง
ความสัมพันธ หรือความผูกพันทางนิติกรรมสัญญา หรือความสัมพันธทางกฎหมายใดๆ ตอกัน
๕. กําหนดระยะเวลา
ความรวมมือตามบันทึกความเขาใจนี้มีกําหนดระยะเวลา ๓ (สาม) ป นับตั้งแตวันที่ลงนามในบันทึก
ความเขาใจนี้ และเมื่อสิ้นสุดตามกําหนดระยะเวลาดังกลาวแลว หากตองการดําเนินการรวมกัน
ตอไปใหจัดทํา เอกสารชุดใหมขึ้นมาแทน
๖. ขอตกลงเพิ่มเติมของทั้งหกฝาย
ในกรณีที่ทั้งหกฝายมีขอตกลงเพิ่มเติม ใหจัดทําเปนเอกสารแนบทายบันทึกความเขาใจนี้ โดยใหทั้ง
หกฝายลงนามรวมกันและลงวันที่ และใหถือวาบันทึกแนบทายดังกลาวเปนสวนหนึ่งของบันทึก
ความเขาใจนี้
๗. การบริหารจัดการ สิทธิประโยชน ทรัพยากร และสิทธิในทรัพยสินทางปญญา
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๗.๑. สิทธิในทรัพยสินทางปญญาหรือสิทธิอื่นใด ของผลงาน สิ่งประดิษฐ คูมือ เอกสาร โปรแกรม
คอมพิวเตอร ขอมูล หรือสิ่งอื่นใดที่เปนของฝายใดฝายหนึ่งหรือฝายนั้นมีสิทธิใชไดโดยชอบดวย
กฎหมายและ ฝายนั้นไดนํามาใชในการดําเนินงานภายใตบันทึกขอตกลงนี้
๗.๒. สิทธิในทรัพยสินทางปญญาหรือสิทธิอื่นใด ของผลงาน สิ่งประดิษฐ คูมือ เอกสาร โปรแกรม
คอมพิวเตอร ขอมูล หรือสิ่งอื่นใด ที่เกิดขึ้นภายใตบันทึกขอตกลงนี้ ใหถือเปนกรรมสิทธิ์รวมกัน
ทั้งหกฝายสามารถนําผลงานของโครงการไปใชเพื่อประโยชนภายในหนวยงาน (Internal use) เพื่อ
ประโยชนในเชิงพาณิชย เพื่อประโยชนตอการพัฒนางานดานวิชาการ หรือเพื่อประโยชนอยางอื่น
ใด โดยแจง เปนหนังสือใหคูสัญญา รับทราบและยินยอมเปนลายลักษณอักษร
๗.๓. ทั้งหกฝายตกลงใหกรรมสิทธิ์ในรายงานที่เกิดขึ้นภายใตบันทึกขอตกลงนี้ เปนกรรมสิทธิ์
รวมกัน โดยโรงพยาบาลและหนว ยงานที ่เ กี่ยวข อง มีสิทธินํารายงานตามวรรคหนึ่ งไปใช เ พื่ อ
ประโยชนในการ เผยแพรทางวิชาการหรือเพื่อประโยชนอยางอื่นใด โดยแจงเปนหนังสือใหคูสัญญา
รับทราบและยินยอมเปน ลายลักษณอักษร
๘. การบอกเลิกบันทึกขอตกลง
ฝายใดฝายหนึ่งสามารถบอกเลิกบันทึกขอตกลงได หากมีเหตุอันควรแกการบอกเลิก โดยแจงใหอีก
ฝายทราบเปนหนังสือลวงหนาไมนอยกวา ๓๐ (สามสิบ) วัน
บันทึกความเขาใจนี้ ทําขึ้นเปนหกฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน ทั้งหกฝายไดอานและ
เขาใจขอความโดยตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อและประทับตรา (ถามี) ไวเปนสําคัญตอหนาพยาน
และยึดถือไวฝายละฉบับ
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