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สารบัญ 

ลำดับเรื่อง เรื่อง หนา 

1 วัตถุประสงค 4 

2 ขอบเขต 4 

3 ความรับผิดชอบ 4 

4 ข้ันตอนการปฏิบัติและผูรับผิดชอบ 5 

5 หลักการปฏิบัติ 

• รับโครงการวิจัยและเอกสารท่ีเก่ียวของ 

• ตรวจสอบความครบถวนของเอกสารและขอมูล 

• ใหรหัสโครงการวิจัย (สำหรับการยื่นครั้งแรก) 

• คัดกรองและกำหนดประเภทการพิจารณา 

• การมอบหมายกรรมการทำหนาท่ีทบทวน/พิจารณา 

• การจัดเอกสารและแจกจายใหกรรมการผูทบทวนเพ่ือดำเนินการ

ทบทวน/พิจารณา 

• รับผลและมติการทบทวน/พิจารณา และดำเนินการแจงผลไปยังผูวิจัย 

5 

5.1 โครงการวิจัยท่ีสงเขาพิจารณาครั้งแรก (submission for initial 

review) 
5 

5.2 โครงการวิจัยท่ีสงเขามาใหม ภายหลังจากแกไขตามเสนอแนะของ

คณะกรรมการฯ (resubmission of protocols with corrections) 
9 

5.3 การแกไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัย (protocol amendment) 11 

5.4 รายงานความกาวหนาของโครงการวิจัย (progress report) 15 

5.5 รายงานขอตออายุการรับรองโครงการวิจัย (renewal of approval) 18 

5.6 รายงานการเบี่ยงเบน/ฝาฝน/การไมปฏิบัติตามขอกำหนด (protocol 

deviation/violation/non-compliance report) 
21 

5.7 รายงานการยุติโครงการวิจัยกอนกำหนด (premature study 

termination report) 
24 

5.8 รายงานเหตุการณไมพึงประสงครายแรง (serious adverse event 

reports; SAE report) 
26 
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ลำดับเรื่อง เรื่อง หนา 

5.9 รายงานแจงปดโครงการวิจัย (final report) 28 

6 เอกสารอางอิง 31 

7 ภาคผนวก 31 

8 ประวัติการแกไข 32 
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•  

 

 

1. วัตถุประสงค 

เพื่อเปนแนวทางใหเจาหนาที่ เลขานุการ และคณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนุนจริยธรรมการ

วิจัยในมนุษย ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) จัดการกับโครงการวิจัย 

รายงานเก่ียวกับโครงการวิจัย และเอกสารท่ีเก่ียวของ ท่ีสงเขามาใหคณะกรรมการฯ พิจารณา  

 

2. ขอบเขต 

วิธีดำเนินการมาตรฐานครอบคลุมการบริหารจัดการโครงการวิจัย รายงานเกี่ยวกับโครงการวิจัย และ

เอกสารท่ีเก่ียวของ ไดแก 

2.1 โครงการวิจัยท่ีสงเขาพิจารณาครั้งแรก (submission for initial review) 

2.2 โครงการวิจัยท่ีสงเขามาใหม ภายหลังจากแกไขตามเสนอแนะของคณะกรรมการฯ (resubmission 

of protocols with corrections) 

2.3 การแกไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัย (protocol amendment) 

2.4 รายงานความกาวหนาของโครงการวิจัย (progress report) 

2.5 รายงานขอตออายุการรับรองโครงการวิจัย (renewal of approval) 

2.6 รายงานการเบี่ยงเบน/ฝาฝน/การไมปฏิบัติตามขอกำหนด (protocol deviation/violation/non-

compliance report) 

2.7 รายงานการยุติโครงการวิจัยกอนกำหนด (premature study termination report) 

2.8 รายงานเหตุการณไมพึงประสงครายแรง (serious adverse event reports; SAE report) 

2.9 รายงานแจงปดโครงการวิจัย (final report)  

 

3. ความรับผิดชอบ 

เจาหนาท่ีมีหนาที่รับ บันทึก แจกจายโครงการวิจัย รายงานเกี่ยวกับโครงการวิจัย และเอกสารที่เกี่ยวของ 

ทั้งที่ยื ่นโดยตรง สงทางไปรษณีย และยื่นผานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส/ออนไลน ประธานกรรมการ 

เลขานุการ หรือเจาหนาท่ี ทำหนาที่คัดกรองโครงการวิจัย เลขานุการมีหนาที่กำหนดกรรมการตามจำนวนท่ี

กำหนดไวในวิธีดำเนินการมาตรฐาน ใหเปนผูทำหนาท่ีทบทวน/พิจารณาโครงการวิจัย กรรมการผูทบทวนควร

สงผลการทบทวน/พิจารณาใหเลขานุการและเจาหนาที่กอนนำเขาที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา

ตัดสิน และสงผลการพิจารณาใหผูวิจัยภายหลังการประชุม 
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4. ข้ันตอนการปฏิบัติและผูรับผิดชอบ 

ข้ันตอน การปฏิบัต ิ ผูรับผิดชอบ 

1 รับโครงการวิจัยและเอกสารท่ีเก่ียวของ เจาหนาท่ี 

2 ตรวจสอบความครบถวนของเอกสารและ

ขอมูล 

เจาหนาท่ี 

3 ใหรหัสโครงการวิจัย (สำหรับการยื่นครั้งแรก) เจาหนาท่ี 

4 คัดกรองและกำหนดประเภทการพิจารณา ประธานกรรมการ/เลขานุการ/เจาหนาท่ี 

5 การมอบหมายกรรมการทำหนาท่ีทบทวน/

พิจารณา 

เลขานุการ 

6 การจัดเอกสารและแจกจายใหกรรมการผู

ทบทวนเพ่ือดำเนินการทบทวน/พิจารณา 

เจาหนาท่ี 

7 รับผลและมติการทบทวน/พิจารณา และ

ดำเนินการแจงผลไปยังผูวิจัย 

เลขานุการ/เจาหนาท่ี 

 

5. หลักการปฏิบัติ 

5.1 การบริหารจัดการโครงการวิจัยท่ีสงเขาพิจารณาครั้งแรก (submission for initial review) 

5.1.1 รับโครงการวิจัยและเอกสารท่ีเก่ียวของ  

(1) เจาหนาที่รับเอกสารที่ผูวิจัยยื่นเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษยครั้ง

แรก ซ่ึงผูวิจัยตองสงเอกสารมาท้ังหมดจำนวน 2 ชุด 

(2) เจาหนาท่ีลงบันทึกรับเอกสารในฐานขอมูลโครงการวิจัยในมนุษย 

5.1.2 ตรวจสอบความครบถวนของเอกสารและขอมูล  

เจาหนาท่ีตรวจสอบความครบถวนของเอกสารท่ีผูวิจัยสงเขามาดังรายการตอไปนี้ 

(1) แบบเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย (AF 03-02)  

ท่ีระบุฉบับท่ีและวันท่ีของเอกสาร 

(2) แบบตรวจสอบประเภทโครงการวิจัย (AF 03-01) กรณีขอรับการพิจารณาแบบ แบบ

เรงดวน (expedited review) หรือ แบบยกเวน (exemption review) 

(3) โครงการวิจัยฉบับเต็ม ท่ีระบุฉบับท่ีและวันท่ีของเอกสาร 

(4) เอกสารชี้แจงขอมูลสำหรับผูเขารวมวิจัย และหนังสือแสดงความยินยอมเขารวมการ
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วิจัย ท่ีระบุฉบับท่ีและวันท่ีของเอกสาร 

(5) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ที่ระบุฉบับที่และวันที่ของเอกสาร (เชน แบบบันทึกขอมูล, 

คูมือผูวิจัย, แผนปายประชาสัมพันธ) 

(6) ประวัติสวนตัวของหัวหนาโครงการวิจัยและผูวิจัยรวมฉบับลงนาม 

หากตรวจสอบแลวเอกสารครบถวนใหดำเนินการข้ันตอนตอไป แตหากเอกสารไมครบถวน

ใหเจาหนาท่ีแจงกลับไปยังผูวิจัยใหตรวจสอบและสงเอกสารเพ่ิมเติมใหครบ โดยใชหนังสือ

แจงผลการตรวจสอบเอกสารโครงการวิจัย (AF 03-04)  

5.1.3 ใหรหัสโครงการวิจัย 

เจาหนาท่ีใหรหัสโครงการวิจัยดังนี้ NIRB-XXX-YY 

(1) XXX เปนตัวเลข 3 หลัก สำหรับแสดงหมายเลขโครงการวิจัย โดยเริ่มจาก 001  

(2) YY เปนตัวเลข 2 หลัก สำหรับแสดงหมายเลข 2 หลักสุดทายของป พ.ศ.  

ตัวอยางเชน รหัสโครงการวิจัย NIRB-001-65 โครงการวิจัยแรกของป พ.ศ. 2565 

เมื่อออกรหัสแลว เจาหนาที่ออกหนังสือรับทราบการรับเอกสารเขาสูการพิจารณารวมถึง

แจงรหัสโครงการวิจัย (AF 03-05) เพ่ือใหผูวิจัยสามารถใชในการอางอิงเพ่ือติดตอในคราว

ตอไป และลงทะเบียนในฐานขอมูลโครงการวิจัยในมนุษย 

5.1.4 คัดกรองประเภทการพิจารณา 

ประธานกรรมการ เลขานุการ หรือเจาหนาท่ี คัดกรองประเภทการพิจารณาตามเกณฑการ

คัดเลือกดังท่ีระบุใน NSTDA-IRB SOP 05/01.0, NSTDA-IRB SOP 06/01.0 และ NSTDA-

IRB SOP 07/01.0 วาโครงการวิจัยท่ียื่นเขามาเขาขายการพิจารณาขอใดตอไปนี้  

(1) การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย แบบเต็มคณะ (full board review)  

(2) การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย แบบเรงดวน (expedited review) 

(3) การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย แบบยกเวน (exemption review) 

5.1.5 การมอบหมายผูทำหนาท่ีทบทวน/พิจารณาโครงการวิจัย 

เลขานุการมอบหมายผูทำหนาที่ทบทวน/พิจารณาโครงการวิจัยที่ยื่นเขามาเพื่อขอรับการ

พิจารณา ดังนี้ 

5.1.5.1 สำหรับโครงการวิจัยที่เขาพิจารณาครั้งแรก แบบเต็มคณะ (full board review) 

ใหมอบหมายกรรมการอยางนอย 3 ทาน เปนผูทบทวนดังนี้ 

(1) กรรมการผูทบทวนทานท่ี 1 เปนกรรมการท่ีเชี่ยวชาญในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ
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กับโครงการวิจัยท่ีสงเขามารับการพิจารณา 

(2) กรรมการผูทบทวนทานท่ี 2 เปนกรรมการท่ีเชี่ยวชาญในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ

กับโครงการวิจัยท่ีสงเขามารับการพิจารณา 

(3) กรรมการผู ทบทวนทานที ่ 3 เปนกรรมการที ่เปนผู แทนภาคประชาชน 

(layperson)  

5.1.5.2 สำหรับโครงการวิจัยที่พิจารณาครั้งแรก แบบเรงดวน (expedited review) ให

มอบหมายกรรมการอยางนอย 2 ทาน เปนผูทบทวน/พิจารณาดังนี้ 

(1) กรรมการผูทบทวนทานท่ี 1 เปนกรรมการท่ีเชี่ยวชาญในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ

กับโครงการวิจัยที่สงเขามารับการพิจารณา และเปนผูมีประสบการณในการ

พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย 

(2) กรรมการผูทบทวนทานท่ี 2 เปนกรรมการท่ีเชี่ยวชาญในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ

กับโครงการวิจัยที่สงเขามารับการพิจารณา และเปนผูมีประสบการณในการ

พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย 

(3) กรรมการผู ทบทวนทานที ่ 3 เปนกรรมการที ่เปนผู แทนภาคประชาชน 

(layperson) โดยจะมอบหมายเฉพาะในกรณีที่โครงการวิจัยมีเอกสารชี้แจง

ขอมูลสำหรับผูเขารวมวิจัย และหนังสือแสดงความยินยอมเขารวมการวิจัย  

5.1.5.3 สำหรับโครงการวิจัยที่พิจารณาครั้งแรก แบบยกเวน (exemption review) ให

ประธานกรรมการหรือเลขานุการ เปนผูทบทวน/พิจารณา 

5.1.6 การจัดเอกสารและแจกจายใหผูทบทวนเพ่ือดำเนินการทบทวน/พิจารณา 

เจาหนาท่ีสงเอกสารดังรายการในขอ 5.1.2 ใหผูทบทวนพรอมแนบแบบทบทวน (AF 03-

06 / AF 03-07) เพ่ือใหประธานกรรมการ เลขานุการ หรือกรรมการท่ีไดรับมอบหมาย ทำ

การทบทวนและประเมินโครงการวิจัยตามแนวทางที่ระบุใน NSTDA-IRB SOP 04/01.0 

และกระบวนการพิจารณาตามแนวทางที่ระบุใน NSTDA-IRB SOP 05/01.0, NSTDA-IRB 

SOP 06/01.0 และ NSTDA-IRB SOP 07/01.0 ตามประเภทของการพิจารณานั้นๆ 

5.1.7 รับผลและมติการทบทวน/พิจารณา และดำเนินการแจงผลไปยังผูวิจัย 

เลขานุการหรือเจาหนาท่ีรับผลและมติการทบทวน/พิจารณา และดำเนินการแจงผลไปยัง

ผูวิจัย ดังนี้ 

5.1.7.1 การแจงผลการพิจารณาในกรณีไดรับการรับรอง 
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Management of Protocol Submission 

หนา 8 ของ 32 หนา 

  
 

 

 

 

•  

 

 

(1) บันทึกผลการพิจารณาในฐานขอมูลโครงการวิจัยในมนุษยและในแฟม

โครงการวิจัย 

(2) สำเนาหนังส ือร ับรอง/หนังส ือแจ งผล 1 ชุด เก็บเขาตนฉบับเอกสาร

โครงการวิจัย (ตัวจริงสงใหผูวิจัย) 

(3) เก็บตนฉบับเอกสารโครงการวิจัยเขาตูเอกสาร 

(4) จัดพิมพซอง จาหนาซอง บรรจุเอกสารใสซองพรอมแนบขอปฏิบัติสำหรับ

ผู ว ิจ ัยและปดผนึกซอง โดยตรวจสอบความถูกตองของชื ่อผ ู ว ิจ ัย ชื่อ

โครงการวิจัย และตนสังกัดของผูวิจัย ใหตรงกัน 

(5) ลงทะเบียนในฐานขอมูลโครงการวิจัยในมนุษย 

(6) ดำเนินการสงเอกสารใหผูวิจัย ตามระบบสงเอกสาร และ/หรือทางไปรษณีย

อิเล็กทรอนิกส 

5.1.7.2 การแจงผลการพิจารณาในกรณีใหผูวิจัยแกไข 

(1) บันทึกผลการพิจารณาในฐานขอมูลโครงการวิจัยในมนุษยและในแฟม

โครงการวิจัย 

(2) สำเนาหนังสือแจงผล 1 ชุด เก็บเขาตนฉบับเอกสารโครงการวิจัย (ตัวจริงสง

ใหผู วิจัย) พรอมแนบแบบสรุปความเห็นจากคณะกรรมการฯ (AF 03-14) 

และแบบสรุปขอชี้แจงและแกไขจากผูวิจัย (AF 03-15) 

(3) เก็บตนฉบับเอกสารโครงการวิจัยเขาตูเอกสาร (เพ่ือรอผูวิจัยแกไขกลับมา) 

(4) จัดพิมพซอง จาหนาซอง บรรจุเอกสารใสซอง และปดผนึกซอง โดยตรวจสอบ

ความถูกตองของชื่อผูวิจัย ชื่อโครงการวิจัย และตนสังกัดของผูวิจัย ใหตรงกัน 

(5) ลงทะเบียนในฐานขอมูลโครงการวิจัยในมนุษย 

(6) ดำเนินการสงเอกสารใหผูวิจัยตามระบบสงเอกสาร และ/หรือทางไปรษณีย

อิเล็กทรอนิกส 

5.1.7.3 การแจงผลการพิจารณาในกรณีไมรับรอง  

(1) บันทึกผลการพิจารณาในฐานขอมูลโครงการวิจัยในมนุษยและในแฟม

โครงการวิจัย 

(2) สำเนาหนังสือแจงผล 1 ชุด เก็บเขาตนฉบับเอกสารโครงการวิจัย (ตัวจริงสง

ใหผู วิจัย) พรอมแนบแบบสรุปความเห็นจากคณะกรรมการฯ (AF 03-14) 
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•  

 

 

และแบบสรุปขอชี้แจงและแกไขจากผูวิจัย (AF 03-15) 

(3) เก็บตนฉบับเอกสารโครงการวิจัยเขาตูเอกสาร 

(4) จัดพิมพซอง จาหนาซอง บรรจุเอกสารใสซอง และปดผนึกซอง โดยตรวจสอบ

ความถูกตองของชื่อผูวิจัย ชื่อโครงการวิจัย และตนสังกัดของผูวิจัย ใหตรงกัน 

(5) ลงทะเบียนในฐานขอมูลโครงการวิจัยในมนุษย 

(6) ดำเนินการสงเอกสารใหผูวิจัยตามระบบสงเอกสาร และ/หรือทางไปรษณีย

อิเล็กทรอนิกส 

5.2 การบริหารจัดการโครงการวิจัยที่สงเขามาใหม ภายหลังจากแกไขตามขอเสนอแนะของคณะ

กรรมการฯ (resubmission of protocols with corrections)    

5.2.1 รับโครงการวิจัยและเอกสารท่ีเก่ียวของ 

(1) เจาหนาท่ีรับเอกสารท่ีผูวิจัยแกไข ซ่ึงผูวิจัยตองสงเอกสารมาท้ังหมดจำนวน 2 ชุด 

(2) เจาหนาท่ีลงบันทึกรับเอกสารในฐานขอมูลโครงการวิจัยในมนุษย 

5.2.2 ตรวจสอบความครบถวนของเอกสารและขอมูล 

เจาหนาท่ีตรวจสอบความครบถวนของเอกสารท่ีผูวิจัยแกไขสงเขามาดังรายการตอไปนี้  

(1) แบบสรุปขอชี้แจงและแกไขจากผูวิจัย (AF 03-15)  

(2) แบบเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษยฉบับแกไข ท่ี

ระบุฉบับท่ีและวันท่ีของเอกสาร  

(3) โครงการวิจัยฉบับเต็มฉบับแกไข ท่ีระบุฉบับท่ีและวันท่ีของเอกสาร 

(4) เอกสารชี้แจงขอมูลสำหรับผูเขารวมวิจัย และหนังสือแสดงความยินยอมเขารวมการ

วิจัย ฉบับแกไข ท่ีระบุฉบับท่ีและวันท่ีของเอกสาร 

(5) หนังสือแสดงความยินยอมเขารวมการวิจัยฉบับแกไข ที่ระบุฉบับที ่และวันที ่ของ

เอกสาร  

(6) เครื่องมือที่ใชในการวิจัยฉบับแกไข ที่ระบุฉบับที่และวันที่ของเอกสาร (เชน แบบ

บันทึกขอมูล, คูมือนักวิจัย, แผนปายประชาสัมพันธ) 

5.2.3 คัดกรองและกำหนดประเภทการพิจารณา 

เลขานุการหรือเจาหนาท่ีคัดกรองประเภทการพิจารณาตามประเภทการแกไขดังนี้ 

(1) การพิจารณาครั้งแรกเปนการแกไขเล็กนอย (minor corrections) 

(2) การพิจารณาครั้งแรกเปนการแกไขเพ่ือนำเขาพิจารณาใหม (major corrections) 
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หนา 10 ของ 32 หนา 

  
 

 

 

 

•  

 

 

5.2.4 การมอบหมายผูทำหนาท่ีทบทวน/พิจารณาโครงการวิจัย 

(1) กรณีการพิจารณาครั้งแรกเปนการแกไขเล็กนอย (minor corrections) เจาหนาที่สง

เอกสารที่ผูวิจัยสงแกไขเขามาใหเลขานุการหรือกรรมการผูทบทวนทานเดิมเปนผู

พิจารณา 

(2) กรณีการพิจารณาครั้งแรกเปนการแกไขเพ่ือนำเขาพิจารณาใหม (major corrections) 

เจาหนาท่ีสงเอกสารท่ีผูวิจัยแกไขสงเขามาใหกรรมการผูทบทวนทานเดิมเพ่ือทบทวน 

(3) กรณีท่ีกรรมการผูทบทวนทานเดิมไมสะดวก เลขานุการจะเปนผูพิจารณามอบหมาย

กรรมการทานอ่ืนท่ีเหมาะสมใหเปนผูทบทวน/พิจารณา 

5.2.5 การจัดเอกสารและแจกจายใหผูทบทวนเพ่ือดำเนินการทบทวน/พิจารณา 

เจาหนาท่ีสงเอกสารดังรายการในขอ 5.2.2 ใหเลขานุการหรือกรรมการผูทบทวนที่ไดรับ

มอบหมายทำการทบทวนโครงการวิจัยและกระบวนการพิจารณาตามแนวทางที่ระบุใน 

NSTDA-IRB SOP 08/01.0  

5.2.6 รับผลและมติการทบทวน/พิจารณา และดำเนินการแจงผลไปยังผูวิจัย 

เลขานุการหรือเจาหนาท่ีรับผลและมติการทบทวน/พิจารณา และดำเนินการแจงผลไปยัง

ผูวิจัย ดังนี้ 

5.2.6.1 การแจงผลการพิจารณาในกรณีไดรับการรับรอง 

(1) บันทึกผลการพิจารณาในฐานขอมูลโครงการวิจัยในมนุษยและในแฟม

โครงการวิจัย 

(2) สำเนาหนังสือรับรอง 1 ชุด เก็บเขาตนฉบับเอกสารโครงการวิจัย (ตัวจริงสง

ใหผูวิจัย) 

(3) เก็บตนฉบับเอกสารโครงการวิจัยเขาตูเอกสาร 

(4) จัดพิมพซอง จาหนาซอง บรรจุเอกสารใสซองพรอมแนบขอปฏิบัติสำหรับ

ผู ว ิจ ัยและปดผนึกซอง โดยตรวจสอบความถูกตองของชื ่อผ ู ว ิจ ัย ชื่อ

โครงการวิจัย และตนสังกัดของผูวิจัย ใหตรงกัน 

(5) ลงทะเบียนในฐานขอมูลโครงการวิจัยในมนุษย 

(6) ดำเนินการสงเอกสารใหผูวิจัย ตามระบบสงเอกสาร และ/หรือทางไปรษณีย

อิเล็กทรอนิกส 

5.2.6.2 การแจงผลการพิจารณาในกรณีใหผูวิจัยแกไข 
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•  

 

 

(1) บันทึกผลการพิจารณาในฐานขอมูลโครงการวิจัยในมนุษยและในแฟม

โครงการวิจัย 

(2) สำเนาหนังสือแจงผล 1 ชุด เก็บเขาตนฉบับเอกสารโครงการวิจัย (ตัวจริงสง

ใหผู วิจัย) พรอมแนบแบบสรุปความเห็นจากคณะกรรมการฯ (AF 03-14) 

และแบบสรุปขอชี้แจงและแกไขจากผูวิจัย (AF 03-15)  

(3) เก็บตนฉบับเอกสารโครงการวิจัยเขาตูเอกสาร (เพ่ือรอผูวิจัยแกไขกลับมา) 

(4) จัดพิมพซอง จาหนาซอง บรรจุเอกสารใสซอง และปดผนึกซอง โดยตรวจสอบ

ความถูกตองของชื่อผูวิจัย ชื่อโครงการวิจัย และตนสังกัดของผูวิจัย ใหตรงกัน 

(5) ลงทะเบียนในฐานขอมูลโครงการวิจัยในมนุษย 

(6) ดำเนินการสงเอกสารใหผูวิจัยตามระบบสงเอกสาร และ/หรือทางไปรษณีย

อิเล็กทรอนิกส 

5.2.6.3 การแจงผลการพิจารณาในกรณีไมรับรอง  

(1) บันทึกผลการพิจารณาในฐานขอมูลโครงการวิจัยในมนุษยและในแฟม

โครงการวิจัย 

(2) สำเนาหนังสือแจงผล 1 ชุด เก็บเขาตนฉบับเอกสารโครงการวิจัย (ตัวจริงสง

ใหผูวิจัย) 

(3) เก็บตนฉบับเอกสารโครงการวิจัยเขาตูเอกสาร 

(4) จัดพิมพซอง จาหนาซอง บรรจุเอกสารใสซอง และปดผนึกซอง โดยตรวจสอบ

ความถูกตองของชื่อผูวิจัย ชื่อโครงการวิจัย และตนสังกัดของผูวิจัย ใหตรงกัน 

(5) ลงทะเบียนในฐานขอมูลโครงการวิจัยในมนุษย 

(6) ดำเนินการสงเอกสารใหผูวิจัยตามระบบสงเอกสาร และ/หรือทางไปรษณีย

อิเล็กทรอนิกส 

5.3 การบริหารจัดการการแกไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัย (protocol amendment)   

เมื่อมีการแกไขเพิ่มเติมโครงการวิจัยและ/หรือเอกสารที่เกี่ยวของ ผูวิจัยตองสงรายงานเพื่อแจงให

คณะกรรมการฯ พิจารณาอนุมัติกอนดำเนินการตามที่ไดขอแกไขเพิ่มเติม โดยใชแบบฟอรมการขอ

ปรับเปลี่ยนโครงการวิจัยที่ไดรับการรับรองแลว พรอมสรุปประเด็นแกไขเปรียบเทียบโครงการเกา

กับโครงการใหมท่ีแกไขเพ่ิมเติม พรอมระบุเหตุผล 

5.3.1 รับโครงการวิจัยและเอกสารท่ีเก่ียวของ  
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(1) เจาหนาที่รับเอกสารที่ผูวิจัยยื่นเพื่อขอแกไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย ซึ่งผูวิจัยตองสง

เอกสารมาท้ังหมดจำนวน 2 ชุด 

(2) เจาหนาท่ีลงบันทึกรับเอกสารในฐานขอมูลโครงการวิจัยในมนุษย 

5.3.2 ตรวจสอบความครบถวนของเอกสารและขอมูล  

เจาหนาที่ตรวจสอบความครบถวนของเอกสารที่ผูวิจัยสงแกไขเพิ่มเติมเขามาดังรายการ

ตอไปนี้  

(1) แบบฟอรมการขอปรับเปลี่ยนโครงการวิจยัท่ีไดรับการรับรองแลว 

(2) แบบเสนอโครงการวิจัยฉบับแกไขเพ่ิมเติม ท่ีระบุฉบับท่ีและวันท่ีของเอกสาร 

(3) โครงการวิจัยฉบับเต็มฉบับแกไขเพ่ิมเติม ท่ีระบุฉบับท่ีและวันท่ีของเอกสาร 

(4) เอกสารชี้แจงขอมูลสำหรับผูเขารวมวิจัย และหนังสือแสดงความยินยอมเขารวมการ

วิจัย ฉบับแกไขเพ่ิมเติม ท่ีระบุฉบับท่ีและวันท่ีของเอกสาร 

(5) หนังสือแสดงความยินยอมเขารวมการวิจัยฉบับแกไขเพิ่มเติม ที่ระบุฉบับที่และวันท่ี

ของเอกสาร 

(6) เครื่องมือที่ใชในการวิจัยฉบับแกไขเพิ่มเติม ที่ระบุฉบับที่และวันที่ของเอกสาร (เชน 

แบบบันทึกขอมูล, คูมือนักวิจัย, แผนปายประชาสัมพันธ) 

5.3.3 คัดกรองและกำหนดประเภทการพิจารณา 

เลขานุการหรือเจาหนาท่ีคัดกรองประเภทของการแกไขเพิ่มเติมโครงการวิจัยวาเปนอยาง

หนึ่งอยางใดตอไปนี้ 

5.3.3.1 การแกไขเพิ่มเติมโครงการวิจัยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเพียงเล็กนอย 

(minor change) ซึ ่งสามารถพิจารณาแบบเรงดวน (expedited review) ได 

ไดแกการแกไขเพ่ิมเติมดังตอไปนี้  

(1) การแกไขคำสะกดผิด วันที่ ฉบับที่ และการจัดรูปเลมใหมของโครงการวิจัย

หรือเอกสารท่ีเก่ียวของกับ Investigator’s Brochure 

(2) การแกไขชื่อผูประสานงานโครงการวิจัย เฉพาะสวนที่ไมเกี่ยวของกับชื่อท่ี

ระบุไวในเอกสารชี้แจงฯ 

(3) ขอความประชาสัมพันธเชิญชวนผูเขารวมวิจัยเขาสูโครงการ 

(4) สัญญา ขอตกลงการสงมอบวัสดุ เอกสารท่ีใชในการวิจัย (Material Transfer 

Agreement) 
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(5) การแกไขอ่ืนๆ ท่ีเลขานุการพิจารณาและเห็นควรวาเขาขาย minor change  

5.3.3.2 การแกไขเพิ ่มเติมโครงการวิจัยที ่มีการเปลี ่ยนแปลงไปจากเดิมมาก (major 

change) 

การแกไขอื่นใดที่ไมเขาขาย minor change ถือเปน major change ทั้งหมด ซ่ึง

ตองรับการพิจารณาแบบเต็มคณะ (full board review)  

5.3.4 การมอบหมายกรรมการทำหนาท่ีทบทวน/พิจารณาการแกไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัย 

(1) กรณีการแกไขเพิ่มเติมโครงการวิจัยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเพียงเล็กนอย 

(minor change) ใหเลขานุการหรือกรรมการท่ีไดรับมอบหมาย จำนวน 1 ทาน เปนผู

พิจารณาแบบเรงดวน (expedited review) 

(2) กรณีการแกไขเพิ ่มเติมโครงการวิจัยที ่มีการเปลี ่ยนแปลงไปจากเดิมมาก (major 

change) ใหกรรมการที ่ไดรับมอบหมายในการทบทวนครั ้งแรก (initial review) 

จำนวน 1 ทาน เปนผูทบทวนการแกไขเพิ่มเติม และตองไดรับการพิจารณาแบบเต็ม

คณะ (full board review) 

(3) กรณีท่ีการแกไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย มีการแกไขเอกสารชี้แจงขอมูลสำหรับผูเขารวม

วิจัย และหนังสือแสดงความยินยอมเขารวมการวิจัย ใหสงกรรมการผูทบทวน 1 ทาน 

ท่ีเปนผูแทนภาคประชาชน (layperson) เปนผูทบทวน 

(4) กรณีท่ีกรรมการผูทบทวนทานเดิมไมสะดวก เลขานุการจะเปนผูพิจารณามอบหมาย

กรรมการทานอ่ืนท่ีเหมาะสมใหเปนผูทบทวน  

5.3.5 การจัดเอกสารและแจกจายใหผูทบทวนเพ่ือดำเนินการทบทวน/พิจารณา 

เจาหนาสงเอกสารดังรายการในขอ 5.3.2 พรอมแนบแบบทบทวน (AF 09-05) ให

เลขานุการหรือกรรมการผูทบทวนที่ไดรับมอบหมาย ทำการทบทวน/พิจารณาการแกไข

เพิ ่มเติมโครงการวิจ ัยและกระบวนการพิจารณาตามแนวทางใน NSTDA-IRB SOP 

09/01.0 

5.3.6 รับผลและมติการทบทวน/พิจารณา และดำเนินการแจงผลไปยังผูวิจัย 

เลขานุการหรือเจาหนาท่ีรับผลและมติการทบทวน/พิจารณา และดำเนินการแจงผลไปยัง

ผูวิจัย ดังนี้ 

5.3.6.1 การแจงผลการพิจารณาในกรณีไดรับการรับรอง 

(1) บันทึกผลการพิจารณาในฐานขอมูลโครงการวิจัยในมนุษยและในแฟม
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•  

 

 

โครงการวิจัย 

(2) สำเนาหนังสือแจงผลการพิจารณา 1 ชุด เก็บเขาตนฉบับเอกสารโครงการวิจัย 

(ตัวจริงสงใหผูวิจัย) 

(3) เก็บตนฉบับเอกสารโครงการวิจัยเขาตูเอกสาร 

(4) จัดพิมพซอง จาหนาซอง บรรจุเอกสารใสซองพรอมแนบขอปฏิบัติสำหรับ

ผู ว ิจ ัยและปดผนึกซอง โดยตรวจสอบความถูกตองของชื ่อผ ู ว ิจ ัย ชื่อ

โครงการวิจัย และตนสังกัดของผูวิจัย ใหตรงกัน 

(5) ลงทะเบียนในฐานขอมูลโครงการวิจัยในมนุษย 

(6) ดำเนินการสงเอกสารใหผูวิจัย ตามระบบสงเอกสาร และ/หรือทางไปรษณีย

อิเล็กทรอนิกส 

5.3.6.2 การแจงผลการพิจารณาในกรณีใหผูวิจัยแกไข 

(1) บันทึกผลการพิจารณาในฐานขอมูลโครงการวิจัยในมนุษยและในแฟม

โครงการวิจัย 

(2) สำเนาหนังสือแจงผลการพิจารณา 1 ชุด เก็บเขาตนฉบับเอกสารโครงการวิจัย 

(ตัวจริงสงใหผูวิจัย)  

(3) เก็บตนฉบับเอกสารโครงการวิจัยเขาตูเอกสาร (เพ่ือรอผูวิจัยแกไขกลับมา) 

(4) จัดพิมพซอง จาหนาซอง บรรจุเอกสารใสซอง และปดผนึกซอง โดยตรวจสอบ

ความถูกตองของชื่อผูวิจัย ชื่อโครงการวิจัย และตนสังกัดของผูวิจัย ใหตรงกัน 

(5) ลงทะเบียนในฐานขอมูลโครงการวิจัยในมนุษย 

(6) ดำเนินการสงเอกสารใหผูวิจัยตามระบบสงเอกสาร และ/หรือทางไปรษณีย

อิเล็กทรอนิกส 

5.3.6.3 การแจงผลการพิจารณาในกรณีไมรับรอง  

(1) บันทึกผลการพิจารณาในฐานขอมูลโครงการวิจัยในมนุษยและในแฟม

โครงการวิจัย 

(2) สำเนาหนังสือแจงผลการพิจารณา 1 ชุด เก็บเขาตนฉบับเอกสารโครงการวิจัย 

(ตัวจริงสงใหผูวิจัย) 

(3) เก็บตนฉบับเอกสารโครงการวิจัยเขาตูเอกสาร 

(4) จัดพิมพซอง จาหนาซอง บรรจุเอกสารใสซอง และปดผนึกซอง โดยตรวจสอบ

47



 คณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนนุจริยธรรมการวิจัยในมนษุย 

ของสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

National Science and Technology Development Agency - 

Institutional Review Board (NSTDA-IRB) 

NSTDA-IRB SOP 

03/01.0 

บทท่ี 3 การบริหารจัดการกับโครงการวิจัยท่ีย่ืนขอรับการพิจารณา  

Management of Protocol Submission 

หนา 15 ของ 32 หนา 
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ความถูกตองของชื่อผูวิจัย ชื่อโครงการวิจัย และตนสังกัดของผูวิจัย ใหตรงกัน 

(5) ลงทะเบียนในฐานขอมูลโครงการวิจัยในมนุษย 

(6) ดำเนินการสงเอกสารใหผูวิจัยตามระบบสงเอกสาร และ/หรือทางไปรษณีย

อิเล็กทรอนิกส 

5.4 การบริหารจัดการรายงานความกาวหนาของโครงการวิจัย (progress report)   

เจาหนาที่สงจดหมายแจงเตือนพรอมแนบแบบรายงานผลการดำเนินงานวิจัย ใหผูวิจัยทราบอยาง

นอย 30 วัน กอนกำหนดวันสงรายงานความกาวหนา หากครบกำหนดแลวใหสงจดหมายแจงเตือน

และแจงผูวิจัยใหหยุดรับผูเขารวมวิจัยใหมจนกวาจะสงรายงานความกาวหนา และบันทึกหลักฐาน

การแจงเตือนในฐานขอมูลและแฟมโครงการ 

5.4.1 รับรายงานความกาวหนาของโครงการวิจัยและเอกสารท่ีเก่ียวของ 

(1) เจาหนาที่รับเอกสารที่ผูวิจัยยื่นการรายงานความกาวหนาของโครงการวิจัย ซึ่งผูวิจัย

ตองสงเอกสารมาท้ังหมดจำนวน 2 ชุด 

(2) เจาหนาท่ีลงบันทึกรับเอกสารในฐานขอมูลโครงการวิจัยในมนุษย 

5.4.2 ตรวจสอบความครบถวนของเอกสารและขอมูล 

เจาหนาท่ีตรวจสอบความครบถวนของเอกสารท่ีผูวิจัยสงเขามาดังรายการตอไปนี้ 

(1) แบบรายงานผลการดำเนินงานวิจัย แจงปดโครงการ หรือขอตออายุหนังสือรับรอง  

(2) สำเนาเอกสารชี้แจงขอมูลสำหรับผูเขารวมวิจัย และหนังสือแสดงความยินยอมเขารวม

การวิจัย ของผูเขารวมวิจัยคนแรก  

(3) แบบรายงานการเบี่ยงเบน/ฝาฝน/การไมปฏิบัติตามขอกำหนด กรณีผูวิจัยสงรายงาน

ความกาวหนาของโครงการวิจัยชากวากำหนด 

5.4.3 คัดกรองและกำหนดประเภทการพิจารณา 

เลขานุการหรือเจาหนาท่ี คัดกรองประเภทของการรายงานความกาวหนาของโครงการวิจัย

วาเปนอยางหนึ่งอยางใดตอไปนี้ 

5.4.3.1 รายงานความกาวหนาของโครงการวิจัยที่สามารถรับการพิจารณาแบบเรงดวนได 

(expedited review) ไดแก รายงานความกาวหนาของโครงการวิจัยที่มีลักษณะ

ขอใดขอหนึ่งดังนี้ 

(1) โครงการวิจัยท่ีไดรับการพิจารณาครั้งแรก (initial review) โดยพิจารณาแบบ

เรงดวน (expedited review)  
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•  

 

 

(2) โครงการวิจัยท่ีไดรับการพิจารณาครั้งแรก (initial review) โดยพิจารณาแบบ

เต็มคณะ (full board review) ซ่ึงมีลักษณะขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้ 

• โครงการวิจัยท่ีปดรับผูเขารวมวิจัยใหมอยางถาวรแลว และผูเขารวมวิจัย

ท ั ้ งหมดท ี ่ ได ร ับเข ามาในโครงการว ิจ ัยได ร ับ research-related 

intervention ครบถวนสมบูรณแลว และกระบวนการวิจัยที่เหลือเปน

เพียงการติดตามผูเขารวมวิจัยระยะยาวเทานั้น 

• ยังไมมีผูเขารวมวิจัยท่ีรับเขามาในโครงการวิจัย และไมพบความเสี่ยงใหม 

• กระบวนการวิจัยท่ีเหลือเปนเพียงการวิเคราะหขอมูลเทานั้น 

5.4.3.2 รายงานความกาวหนาของโครงการวิจัยที่ตองรับการพิจารณาแบบเต็มคณะ (full 

board review) ไดแก รายงานความกาวหนาของโครงการวิจัยอ่ืนท้ังหมดท่ีไมเขา

ขายรับการพิจารณาแบบเรงดวน (expedited review) 

5.4.4 การมอบหมายผูทำหนาท่ีทบทวน/พิจารณารายงานความกาวหนาของโครงการวิจัย 

(1) กรณีรายงานความกาวหนาของโครงการวิจัยที่เขาขายรับการพิจารณาแบบเรงดวน 

(expedited review) ใหเลขานุการเปนผูพิจารณา  

(2) กรณีรายงานความกาวหนาของโครงการวิจัยที่เขาขายรับการพิจารณาแบบเต็มคณะ 

(full board review) ใหกรรมการที่ไดรับมอบหมาย จำนวน 1 ทาน เปนผูทบทวน 

โดยอาจเปนกรรมการท่ีไดรับมอบหมายในการทบทวนครั้งแรก (initial review)  

(3) กรณีท่ีกรรมการผูทบทวนทานเดิมไมสะดวก เลขานุการจะเปนผูพิจารณามอบหมาย

กรรมการทานอ่ืนท่ีเหมาะสมใหเปนผูทบทวน 

5.4.5 การจัดเอกสารและแจกจายใหผูทบทวนเพ่ือดำเนินการทบทวน/พิจารณา 

เจาหนาที ่สงเอกสารดังรายการในขอ 5.4.2 พรอมแนบแบบทบทวน (AF 09-05) ให

เลขานุการหรือกรรมการผูทบทวนที่ไดรับมอบหมาย ทำการทบทวน/พิจารณารายงาน

ความกาวหนาของโครงการวิจัยและกระบวนการพิจารณาตามแนวทางใน NSTDA-IRB 

SOP 09/01.0 

5.4.6 รับผลและมติการทบทวน/พิจารณา และดำเนินการแจงผลไปยังผูวิจัย 

เลขานุการหรือเจาหนาท่ีรับผลและมติการทบทวน/พิจารณา และดำเนินการแจงผลไปยัง

ผูวิจัย ดังนี้ 

5.4.6.1 การแจงผลการพิจารณาในกรณีไดรับการรับรอง 
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(1) บันทึกผลการพิจารณาในฐานขอมูลโครงการวิจัยในมนุษยและในแฟม

โครงการวิจัย 

(2) สำเนาหนังสือแจงผลการพิจารณา 1 ชุด เก็บเขาตนฉบับเอกสารโครงการวิจัย 

(ตัวจริงสงใหผูวิจัย) 

(3) เก็บตนฉบับเอกสารโครงการวิจัยเขาตูเอกสาร 

(4) จัดพิมพซอง จาหนาซอง บรรจุเอกสารใสซองพรอมแนบขอปฏิบัติสำหรับ

ผู ว ิจ ัยและปดผนึกซอง โดยตรวจสอบความถูกตองของชื ่อผ ู ว ิจ ัย ชื่อ

โครงการวิจัย และตนสังกัดของผูวิจัย ใหตรงกัน 

(5) ลงทะเบียนในฐานขอมูลโครงการวิจัยในมนุษย 

(6) ดำเนินการสงเอกสารใหผูวิจัย ตามระบบสงเอกสาร และ/หรือทางไปรษณีย

อิเล็กทรอนิกส 

5.4.6.2 การแจ งผลการพ ิจารณาในกรณ ีขอให ผ ู  ว ิจ ัยช ี ้แจงเพ ิ ่ม เต ิม (request 

information) 

(1) บันทึกผลการพิจารณาในฐานขอมูลโครงการวิจัยในมนุษยและในแฟม

โครงการวิจัย 

(2) สำเนาหนังสือแจงผลการพิจารณา 1 ชุด เก็บเขาตนฉบับเอกสารโครงการวิจัย 

(ตัวจริงสงใหผูวิจัย)  

(3) เก็บตนฉบับเอกสารโครงการวิจัยเขาตูเอกสาร (เพ่ือรอผูวิจัยชี้แจงกลับมา) 

(4) จัดพิมพซอง จาหนาซอง บรรจุเอกสารใสซอง และปดผนึกซอง โดยตรวจสอบ

ความถูกตองของชื่อผูวิจัย ชื่อโครงการวิจัย และตนสังกัดของผูวิจัย ใหตรงกัน 

(5) ลงทะเบียนในฐานขอมูลโครงการวิจัยในมนุษย 

(6) ดำเนินการสงเอกสารใหผูวิจัยตามระบบสงเอกสาร และ/หรือทางไปรษณีย

อิเล็กทรอนิกส 

5.4.6.3 การแจงผลการพิจารณาในกรณีมีมติใหดำเนินการอยางหนึ ่งอยางใดเพิ ่มเติม 

(recommend further action)  

(1) บันทึกผลการพิจารณาในฐานขอมูลโครงการวิจัยในมนุษยและในแฟม

โครงการวิจัย 

(2) สำเนาหนังสือแจงผลการพิจารณา 1 ชุด เก็บเขาตนฉบับเอกสารโครงการวิจัย 
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•  

 

 

(ตัวจริงสงใหผูวิจัย) 

(3) เก็บตนฉบับเอกสารโครงการวิจัยเขาตูเอกสาร (เพ่ือรอผูวิจัยชี้แจงกลับมา) 

(4) จัดพิมพซอง จาหนาซอง บรรจุเอกสารใสซอง และปดผนึกซอง โดยตรวจสอบ

ความถูกตองของชื่อผูวิจัย ชื่อโครงการวิจัย และตนสังกัดของผูวิจัย ใหตรงกัน 

(5) ลงทะเบียนในฐานขอมูลโครงการวิจัยในมนุษย 

(6) ดำเนินการสงเอกสารใหผูวิจัยตามระบบสงเอกสาร และ/หรือทางไปรษณีย

อิเล็กทรอนิกส 

5.5 การบริหารจัดการรายงานขอตออายุการรับรองโครงการวิจัย (renewal of approval) 

สำหรับโครงการวิจัยที่กำลังจะหมดอายุการรับรอง เจาหนาที่สงจดหมายแจงเตือนพรอมแนบแบบ

ขอตออายุหนังสือรับรอง ใหผูวิจัยทราบอยางนอย 30 วัน กอนกำหนดวันหมดอายุการรับรอง หาก

ครบกำหนดแลว ฝายเลขานุการฯ จะทำการแจงเตือนครั้งท่ี 2 คือ 7 วันกอนวันหมดอายุการรับรอง 

เพื่อใหผูวิจัยสงรายงานขอตออายุการรับรอง และแจงเตือนการระงับโครงการ หากไมตออายุการ

รับรองตามวันที่กำหนด ซึ่งตองหยุดรับหรือดำเนินการกับผูเขารวมวิจัยในชวงเวลาดังกลาว ไดรับ

หนังสือรับรองโครงการวิจัยฉบับใหม และหากไมสงรายงานการตออายุการรับรองภายใน 45 วัน

หลังครบกำหนดหมดอายุ คณะกรรมการฯ จะไมรับการพิจารณาตออายุโครงการนั้นอีก และบันทึก

หลักฐานการแจงเตือนในฐานขอมูลและแฟมโครงการ  

5.5.1 รับรายงานความกาวหนาและตออายุการรับรองโครงการวิจัย และเอกสารท่ีเก่ียวของ 

(1) เจาหนาที่รับเอกสารที่ผู วิจัยยื่นการรายงานความกาวหนาและตออายุการรับรอง

โครงการวิจัย ซ่ึงผูวิจัยตองสงเอกสารมาท้ังหมดจำนวน 2 ชุด 

(2) เจาหนาท่ีลงบันทึกรับเอกสารในฐานขอมูลโครงการวิจัยในมนุษย 

5.5.2 ตรวจสอบความครบถวนของเอกสารและขอมูล 

เจาหนาท่ีตรวจสอบความครบถวนของเอกสารท่ีผูวิจัยสงเขามาดังรายการตอไปนี้ 

(1) แบบรายงานผลการดำเนินงานวิจัย แจงปดโครงการ หรือขอตออายุหนังสือรับรอง 

(2) สำเนาเอกสารชี้แจงขอมูลสำหรับผูเขารวมวิจัย และหนังสือแสดงความยินยอมเขารวม

การวิจัย ของผูเขารวมวิจัยคนแรก 

(3) แบบรายงานการเบี่ยงเบน/ฝาฝน/การไมปฏิบัติตามขอกำหนด กรณีผูวิจัยสงรายงาน

ความกาวหนาและตออายุการรบัรองโครงการวิจัยชากวากำหนด 

5.5.3 คัดกรองและกำหนดประเภทการพิจารณา 
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•  

 

 

เลขานุการหรือเจาหนาท่ีคัดกรองประเภทของการรายงานความกาวหนาและตออายุการ

รับรองโครงการวิจัยวาเปนอยางหนึ ่งอยางใดตอไปนี ้ ตามลักษณะของการรายงาน

ความกาวหนาโครงการวิจัยดังนี้ 

5.5.3.1 รายงานความกาวหนาและตออายุการรับรองโครงการวิจัยที ่สามารถรับการ

พิจารณาแบบเรงดวนได (expedited review) ไดแก รายงานความกาวหนาและ

ตออายุการรบัรองโครงการวิจัยท่ีมีลักษณะขอใดขอหนึ่งดังนี้ 

(1) โครงการวิจัยท่ีไดรับการพิจารณาครั้งแรก (initial review) โดยพิจารณาแบบ

เรงดวน (expedited review)  

(2) โครงการวิจัยท่ีไดรับการพิจารณาครั้งแรก (initial review) โดยพิจารณาแบบ

เต็มคณะ (full board review) ซ่ึงมีลักษณะขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้ 

• โครงการวิจัยท่ีปดรับผูเขารวมวิจัยใหมอยางถาวรแลว และผูเขารวมวิจัย

ท ั ้ งหมดท ี ่ ได ร ับเข ามาในโครงการว ิจ ัยได ร ับ research-related 

intervention ครบถวนสมบูรณแลว และกระบวนการวิจัยที่เหลือเปน

เพียงการติดตามผูเขารวมวิจัยระยะยาวเทานั้น 

• ยังไมมีผูเขารวมวิจัยท่ีรับเขามาในโครงการวิจัย และไมพบความเสี่ยงใหม 

• กระบวนการวจิัยท่ีเหลือเปนเพียงการวิเคราะหขอมูลเทานั้น 

5.5.3.2 รายงานความกาวหนาและตออายุการรับรองโครงการวิจัยที่ตองรับการพิจารณา

แบบเต็มคณะ (full board review) ไดแก รายงานความกาวหนาและตออายุการ

รับรองโครงการวิจัยอ่ืนท้ังหมดท่ีไมเขาขายรับการพิจารณาแบบเรงดวน 

5.5.4 การมอบหมายผูทำหนาที่ทบทวน/พิจารณา รายงานความกาวหนาและตออายุการรับรอง

โครงการวิจัย 

(1) กรณีรายงานความกาวหนาและตออายุการรับรองโครงการวิจัยที ่เขาขายรับการ

พิจารณาแบบเรงดวน (expedited review) ใหเลขานุการเปนผูพิจารณา 

(2) กรณีรายงานความกาวหนาและตออายุการรับรองโครงการวิจัยที่เขาขายรับการ

พิจารณาแบบเต็มคณะ (full board review) ใหกรรมการที่ไดรับมอบหมาย จำนวน 

1 ทาน เปนผูพิจารณา โดยอาจเปนกรรมการท่ีไดรับมอบหมายในการทบทวนครั้งแรก 

(initial review)  

(3) กรณีท่ีกรรมการผูทบทวนทานเดิมไมสะดวก เลขานุการจะเปนผูพิจารณามอบหมาย
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•  

 

 

กรรมการทานอ่ืนท่ีเหมาะสมใหเปนผูทบทวน 

5.5.5 การจัดเอกสารและแจกจายใหผูทบทวนเพ่ือดำเนินการทบทวน/พิจารณา 

เจาหนาที ่สงเอกสารดังรายการในขอ 5.5.2 พรอมแนบแบบทบทวน (AF 09-05) ให

เลขานุการหรือกรรมการผูทบทวนที่ไดรับมอบหมาย ทำการทบทวน/พิจารณารายงาน

ความกาวหนาและตออายุการรับรองโครงการวิจัย และกระบวนการพิจารณาตามแนวทาง

ใน NSTDA-IRB SOP 09/01.0 

5.5.6 รับผลและมติการทบทวน/พิจารณา และดำเนินการแจงผลไปยังผูวิจัย 

เลขานุการหรือเจาหนาท่ีรับผลและมติการทบทวน/พิจารณา และดำเนินการแจงผลไปยัง

ผูวิจัย ดังนี้ 

5.5.6.1 การแจงผลการพิจารณาในกรณีไดรับการรับรอง 

(1) บันทึกผลการพิจารณาในฐานขอมูลโครงการวิจัยในมนุษยและในแฟม

โครงการวิจัย 

(2) สำเนาหนังสือแจงผลการพิจารณาและหนังสือรับรอง 1 ชุด เก็บเขาตนฉบับ

เอกสารโครงการวิจัย (ตัวจริงสงใหผูวิจัย)  

(3) เก็บตนฉบับเอกสารโครงการวิจัยเขาตูเอกสาร 

(4) จัดพิมพซอง จาหนาซอง บรรจุเอกสารใสซองพรอมแนบขอปฏิบัติสำหรับ

ผู ว ิจ ัยและปดผนึกซอง โดยตรวจสอบความถูกตองของชื ่อผ ู ว ิจ ัย ชื่อ

โครงการวิจัย และตนสังกัดของผูวิจัย ใหตรงกัน 

(5) ลงทะเบียนในฐานขอมูลโครงการวิจัยในมนุษย 

(6) ดำเนินการสงเอกสารใหผูวิจัย ตามระบบสงเอกสาร และ/หรือทางไปรษณีย

อิเล็กทรอนิกส 

5.5.6.2 การแจ งผลการพ ิจารณาในกรณ ีขอให ผ ู  ว ิจ ัยช ี ้แจงเพ ิ ่ม เต ิม (request 

information) 

(1) บันทึกผลการพิจารณาในฐานขอมูลโครงการวิจัยในมนุษยและในแฟม

โครงการวิจัย 

(2) สำเนาหนังสือแจงผลการพิจารณา 1 ชุด เก็บเขาตนฉบับเอกสารโครงการวิจัย 

(ตัวจริงสงใหผูวิจัย)  

(3) เก็บตนฉบับเอกสารโครงการวิจัยเขาตูเอกสาร (เพ่ือรอผูวิจัยชี้แจงกลับมา) 
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•  

 

 

(4) จัดพิมพซอง จาหนาซอง บรรจุเอกสารใสซอง และปดผนึกซอง โดยตรวจสอบ

ความถูกตองของชื่อผูวิจัย ชื่อโครงการวิจัย และตนสังกัดของผูวิจัย ใหตรงกัน 

(5) ลงทะเบียนในฐานขอมูลโครงการวิจัยในมนุษย 

(6) ดำเนินการสงเอกสารใหผูวิจัยตามระบบสงเอกสาร และ/หรือทางไปรษณีย

อิเล็กทรอนิกส 

5.5.6.3 การแจงผลการพิจารณาในกรณีมีมติใหดำเนินการอยางหนึ ่งอยางใดเพิ ่มเติม 

(recommend further action)  

(1) บันทึกผลการพิจารณาในฐานขอมูลโครงการวิจัยในมนุษยและในแฟม

โครงการวิจัย 

(2) สำเนาหนังสือแจงผลการพิจารณา 1 ชุด เก็บเขาตนฉบับเอกสารโครงการวิจัย 

(ตัวจริงสงใหผูวิจัย) 

(3) เก็บตนฉบับเอกสารโครงการวิจัยเขาตูเอกสาร (เพ่ือรอผูวิจัยชี้แจงกลับมา) 

(4) จัดพิมพซอง จาหนาซอง บรรจุเอกสารใสซอง และปดผนึกซอง โดยตรวจสอบ

ความถูกตองของชื่อผูวิจัย ชื่อโครงการวิจัย และตนสังกัดของผูวิจัย ใหตรงกัน 

(5) ลงทะเบียนในฐานขอมูลโครงการวิจัยในมนุษย 

(6) ดำเนินการสงเอกสารใหผูวิจัยตามระบบสงเอกสาร และ/หรือทางไปรษณีย

อิเล็กทรอนิกส 

5.5.6.4 การแจงผลการพิจารณาในกรณีไมรับรองการตออายุการรับรองโครงการวิจัย 

(1) บันทึกผลการพิจารณาในฐานขอมูลโครงการวิจัยในมนุษยและในแฟม

โครงการวิจัย 

(2) สำเนาหนังสือแจงผลการพิจารณา 1 ชุด เก็บเขาตนฉบับเอกสารโครงการวิจัย 

(ตัวจริงสงใหผูวิจัย) 

(3) เก็บตนฉบับเอกสารโครงการวิจัยเขาตูเอกสาร  

(4) จัดพิมพซอง จาหนาซอง บรรจุเอกสารใสซอง และปดผนึกซอง โดยตรวจสอบ

ความถูกตองของชื่อผูวิจัย ชื่อโครงการวิจัย และตนสังกัดของผูวิจัย ใหตรงกัน 

(5) ลงทะเบียนในฐานขอมูลโครงการวิจัยในมนุษย 

(6) ดำเนินการสงเอกสารใหผูวิจัยตามระบบสงเอกสาร และ/หรือทางไปรษณีย

อิเล็กทรอนิกส 
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•  

 

 

5.6 การบริหารจัดการรายงานการเบี ่ยงเบน/ฝาฝน/การไมปฏิบัติตามขอกำหนด (protocol 

deviation/violation/non-compliance report) 

ผูวิจัยจะตองรายงานใหคณะกรรมการฯ รับทราบภายใน 7 วันปฏิทิน หลังจากที่ตรวจพบการ

เบี่ยงเบน/ฝาฝน/การไมปฏิบัติตามขอกำหนด โดยใชแบบรายงานการเบี่ยงเบน และหากเจาหนาท่ี

ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวของกับรายงานความกาวหนาโครงการวิจัย และพบการไมปฏิบัติตาม

ขอกำหนดของแนวปฏิบัติมาตรฐานการวิจัยที่ดีทางคลินิก (ICH GCP) ใหแจงผู วิจัยเพื่อจัดทำ

รายงานการไมปฏิบัติตามขอกำหนด ภายใน 7 วันปฏิทิน และบันทึกวันที่แจงผูวิจัยไวในฐานขอมูล

และแฟมโครงการ 

5.6.1 รับรายงานการเบี่ยงเบน/ฝาฝน/การไมปฏิบัติตามขอกำหนดและเอกสารท่ีเก่ียวของ 

(1) เจาหนาที ่ร ับเอกสารที ่ผู ว ิจัยยื ่นรายงานการเบี ่ยงเบน/ฝาฝน/การไมปฏิบัติตาม

ขอกำหนด ซ่ึงผูวิจัยตองสงเอกสารมาท้ังหมดจำนวน 2 ชุด 

(2) เจาหนาท่ีลงบันทึกรับเอกสารในฐานขอมูลโครงการวิจัยในมนุษย 

5.6.2 ตรวจสอบความครบถวนของเอกสารและขอมูล 

เจาหนาท่ีตรวจสอบความครบถวนของเอกสารท่ีผูวิจัยสงเขามาดังรายการตอไปนี้ 

(1) แบบรายงานการเบี่ยงเบน/ฝาฝน/การไมปฏิบัติตามขอกำหนด 

(2) เอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

5.6.3 คัดกรองและกำหนดประเภทการพิจารณา 

รายงานการดำเนินงานวิจัยที่เบี่ยงเบน/ฝาฝน/การไมปฏิบัติตามขอกำหนดทุกประเภท ให

เขาพิจารณาแบบเต็มคณะ (full board review) 

5.6.4 การมอบหมายกรรมการทำหนาท่ีทบทวน  

ใหกรรมการท่ีไดรับมอบหมาย จำนวน 1 ทาน เปนผูทบทวน โดยอาจเปนกรรมการท่ีไดรับ

มอบหมายในการทบทวนครั้งแรก (initial review) กรณีท่ีกรรมการผูทบทวนทานเดิมไม

สะดวก เลขานุการจะเปนผูพิจารณามอบหมายกรรมการทานอื่นที่เหมาะสมใหเปนผู

ทบทวน 

5.6.5 การจัดเอกสารและแจกจายใหกรรมการผูทบทวนเพ่ือดำเนินการทบทวน 

เจาหนาที ่สงเอกสารดังรายการในขอ 5.6.2 พรอมแนบแบบทบทวน (AF 09-05) ให

กรรมการผู ทบทวนที่ไดรับมอบหมาย ทำการทบทวนและกระบวนการพิจารณาตาม

แนวทางใน NSTDA-IRB SOP 09/01.0 
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5.6.6 รับผลและมติการทบทวน และดำเนินการแจงผลไปยังผูวิจัย 

เลขานุการหรือเจาหนาท่ีรับผลและมติการทบทวน และดำเนินการแจงผลไปยังผูวิจัย ดังนี้ 

5.6.6.1 การแจงผลการพิจารณาในกรณีมีมติไมจำเปนตองดำเนินการใดๆ เพิ่มเติม (no 

further action required) 

(1) บันทึกผลการพิจารณาในฐานขอมูลโครงการวิจัยในมนุษยและในแฟม

โครงการวิจัย 

(2) สำเนาหนังสือแจงผลการพิจารณา 1 ชุด เก็บเขาตนฉบับเอกสารโครงการวิจัย 

(ตัวจริงสงใหผูวิจัย) 

(3) เก็บตนฉบับเอกสารโครงการวิจัยเขาตูเอกสาร 

(4) จัดพิมพซอง จาหนาซอง บรรจุเอกสารใสซองพรอมแนบขอปฏิบัติสำหรับ

ผู ว ิจ ัยและปดผนึกซอง โดยตรวจสอบความถูกตองของชื ่อผ ู ว ิจ ัย ชื่อ

โครงการวิจัย และตนสังกัดของผูวิจัย ใหตรงกัน 

(5) ลงทะเบียนในฐานขอมูลโครงการวิจัยในมนุษย  

(6) ดำเนินการสงเอกสารใหผูวิจัยตามระบบสงเอกสาร และ/หรือทางไปรษณีย

อิเล็กทรอนิกส 

5.6.6.2 การแจ งผลการพ ิจารณาในกรณ ีขอให ผ ู  ว ิจ ัยช ี ้แจงเพ ิ ่ม เต ิม (request 

information) 

(1) บันทึกผลการพิจารณาในฐานขอมูลโครงการวิจัยในมนุษยและในแฟม

โครงการวิจัย 

(2) สำเนาหนังสือแจงผลการพิจารณา 1 ชุด เก็บเขาตนฉบับเอกสารโครงการวิจัย 

(ตัวจริงสงใหผูวิจัย) 

(3) เก็บตนฉบับเอกสารโครงการวิจัยเขาตูเอกสาร (เพ่ือรอผูวิจัยชี้แจงกลับมา) 

(4) จัดพิมพซอง จาหนาซอง บรรจุเอกสารใสซอง และปดผนึกซอง โดยตรวจสอบ

ความถูกตองของชื่อผูวิจัย ชื่อโครงการวิจัย และตนสังกัดของผูวิจัย ใหตรงกัน 

(5) ลงทะเบียนในฐานขอมูลโครงการวิจัยในมนุษย 

(6) ดำเนินการสงเอกสารใหผูวิจัยตามระบบสงเอกสาร และ/หรือทางไปรษณีย

อิเล็กทรอนิกส 

5.6.6.3 การแจงผลการพิจารณาในกรณีมีมติใหดำเนินการอยางหนึ ่งอยางใดเพิ ่มเติม 
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•  

 

 

(recommend further action)  

(1) บันทึกผลการพิจารณาในฐานขอมูลโครงการวิจัยในมนุษยและในแฟม

โครงการวิจัย 

(2) สำเนาหนังสือแจงผลการพิจารณา 1 ชุด เก็บเขาตนฉบับเอกสารโครงการวิจัย 

(ตัวจริงสงใหผูวิจัย) 

(3) เก็บตนฉบับเอกสารโครงการวิจัยเขาตูเอกสาร (เพ่ือรอผูวิจัยชี้แจงกลับมา) 

(4) จัดพิมพซอง จาหนาซอง บรรจุเอกสารใสซอง และปดผนึกซอง โดยตรวจสอบ

ความถูกตองของชื่อผูวิจัย ชื่อโครงการวิจัย และตนสังกัดของผูวิจัย ใหตรงกัน 

(5) ลงทะเบียนในฐานขอมูลโครงการวิจัยในมนุษย 

(6) ดำเนินการสงเอกสารใหผูวิจัยตามระบบสงเอกสาร และ/หรือทางไปรษณีย

อิเล็กทรอนิกส 

5.7 การบริหารจัดการรายงานการยุติโครงการวิจัยกอนกำหนด (premature study termination 

report) 

ผูวิจัยหลักสงหนังสือชี้แจงเหตุผลการแจงขอยุติโครงการวิจัยกอนกำหนดถงึประธานกรรมการ เชน 

ได ร ับคำแนะนำจากคณะกรรมการกำก ับด ูแลข อม ูลและความปลอดภ ัย (DSMB หรือ 

Independent Data Monitoring Committee, IDMC) หรือโดยผู ให ท ุนว ิจ ัย (sponsor) หรือ

เหตุผลอ่ืนๆ ท่ีเปนเหตุใหตองยุติการดำเนินโครงการวิจัยกอนกำหนด 

5.7.1 รับรายงานการยุติโครงการวิจัยกอนกำหนดและเอกสารท่ีเก่ียวของ 

(1) เจาหนาที่รับเอกสารที่ผูวิจัยยื่นรายงานการยุติโครงการวิจัยกอนกำหนด ซึ่งผูวิจัยตอง

สงเอกสารมาท้ังหมดจำนวน 2 ชุด 

(2) เจาหนาท่ีลงบันทึกรับเอกสารในฐานขอมูลโครงการวิจัยในมนุษย 

5.7.2 ตรวจสอบความครบถวนของเอกสารและขอมูล 

เจาหนาท่ีตรวจสอบความครบถวนของเอกสารท่ีผูวิจัยสงเขามาดังรายการตอไปนี้ 

(1) แบบรายงานผลการดำเนินงานวิจัย แจงปดโครงการ หรือขอตออายุหนังสือรับรอง 

(2) เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน รายงานคำแนะนำจากคณะกรรมการกำกับดูแลขอมูล

และความปลอดภัย (DSMB หรือ Independent Data Monitoring Committee, 

IDMC) หรือ โดยผูใหทุนวิจัย (sponsor) 

5.7.3 คัดกรองและกำหนดประเภทการพิจารณา 
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•  

 

 

รายงานการยุติโครงการวิจัยกอนกำหนดใหเขาพิจารณาแบบเต็มคณะ (full board 

review) 

5.7.4 การมอบหมายกรรมการทำหนาท่ีทบทวน  

ใหกรรมการท่ีไดรับมอบหมาย จำนวน 1 ทาน เปนผูทบทวน โดยอาจเปนกรรมการท่ีไดรับ

มอบหมายในการทบทวนครั้งแรก (initial review) กรณีท่ีกรรมการผูทบทวนทานเดิมไม

สะดวก เลขานุการจะเปนผูพิจารณามอบหมายกรรมการทานอื่นที่เหมาะสมใหเปนผู

ทบทวน 

5.7.5 การจัดเอกสารและแจกจายใหกรรมการผูทบทวนเพ่ือดำเนินการทบทวน 

เจาหนาที ่สงเอกสารดังรายการในขอ 5.7.2 พรอมแนบแบบทบทวน (AF 09-05) ให

กรรมการผู ทบทวนที่ไดรับมอบหมาย ทำการทบทวนและกระบวนการพิจารณาตาม

แนวทางใน NSTDA-IRB SOP 09/01.0 

5.7.6 รับผลและมติการทบทวน และดำเนินการแจงผลไปยังผูวิจัย 

เลขานุการหรือเจาหนาท่ีรับผลและมติการทบทวน และดำเนินการแจงผลไปยังผูวิจัย ดังนี้ 

5.7.6.1 การแจงผลการพิจารณาในกรณีไดรับการรับรอง 

(1) บันทึกผลการพิจารณาในฐานขอมูลโครงการวิจัยในมนุษยและในแฟม

โครงการวิจัย 

(2) สำเนาหนังสือแจงผลการพิจารณา 1 ชุด เก็บเขาตนฉบับเอกสารโครงการวิจัย 

(ตัวจริงสงใหผูวิจัย) 

(3) เก็บตนฉบับเอกสารโครงการวิจัยเขาตูเอกสาร 

(4) จัดพิมพซอง จาหนาซอง บรรจุเอกสารใสซอง และปดผนึกซอง โดยตรวจสอบ

ความถูกตองของชื่อผูวิจัย ชื่อโครงการวิจัย และตนสังกัดของผูวิจัย ใหตรงกัน 

(5) ลงทะเบียนในฐานขอมูลโครงการวิจัยในมนุษย 

(6) ดำเนินการสงเอกสารใหผูวิจัยตามระบบสงเอกสาร และ/หรือทางไปรษณีย

อิเล็กทรอนิกส 

5.7.6.2 การแจ งผลการพ ิจารณาในกรณ ีขอให ผ ู  ว ิจ ัยช ี ้แจงเพ ิ ่ม เต ิม (request 

information) 

(1) บันทึกผลการพิจารณาในฐานขอมูลโครงการวิจัยในมนุษยและในแฟม

โครงการวิจัย 
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•  

 

 

(2) สำเนาหนังสือแจงผลการพิจารณา 1 ชุด เก็บเขาตนฉบับเอกสารโครงการวิจัย 

(ตัวจริงสงใหผูวิจัย) 

(3) เก็บตนฉบับเอกสารโครงการวิจัยเขาตูเอกสาร (เพ่ือรอผูวิจัยชี้แจงกลับมา) 

(4) จัดพิมพซอง จาหนาซอง บรรจุเอกสารใสซอง และปดผนึกซอง โดยตรวจสอบ

ความถูกตองของชื่อผูวิจัย ชื่อโครงการวิจัย และตนสังกัดของผูวิจัย ใหตรงกัน 

(5) ลงทะเบียนในฐานขอมูลโครงการวิจัยในมนุษย 

(6) ดำเนินการสงเอกสารใหผูวิจัยตามระบบสงเอกสาร และ/หรือทางไปรษณีย

อิเล็กทรอนิกส 

5.7.6.3 การแจงผลการพิจารณาในกรณีมีมติใหดำเนินการอยางหนึ ่งอยางใดเพิ ่มเติม 

(recommend further action)  

(1) บันทึกผลการพิจารณาในฐานขอมูลโครงการวิจัยในมนุษยและในแฟม

โครงการวิจัย 

(2) สำเนาหนังสือแจงผลการพิจารณา 1 ชุด เก็บเขาตนฉบับเอกสารโครงการวิจัย 

(ตัวจริงสงใหผูวิจัย) 

(3) เก็บตนฉบับเอกสารโครงการวิจัยเขาตูเอกสาร (เพ่ือรอผูวิจัยชี้แจงกลับมา) 

(4) จัดพิมพซอง จาหนาซอง บรรจุเอกสารใสซอง และปดผนึกซอง โดยตรวจสอบ

ความถูกตองของชื่อผูวิจัย ชื่อโครงการวิจัย และตนสังกัดของผูวิจัย ใหตรงกัน 

(5) ลงทะเบียนในฐานขอมูลโครงการวิจัยในมนุษย 

(6) ดำเนินการสงเอกสารใหผูวิจัยตามระบบสงเอกสาร และ/หรือทางไปรษณีย

อิเล็กทรอนิกส 

5.8 การบริหารจัดการรายงานเหตุการณไมพึงประสงครายแรง (serious adverse event report) 

เมื่อเกิดเหตุการณไมพึงประสงครายแรง (serious adverse event) ในผูเขารวมวิจัย หรือรายงาน

เกี ่ยวกับความปลอดภัยอื ่นๆ ที ่ต องรายงานตอคณะกรรมการฯ ใหผู ว ิจัยสงรายงานภายใน

กำหนดเวลาท่ีระบุใน NSTDA-IRB SOP 09/01.0  

5.8.1 รับรายงานเหตุการณไมพึงประสงครายแรงและเอกสารท่ีเก่ียวของ 

(1) เจาหนาที่รับเอกสารที่ผูวิจัยยื่นรายงานเหตุการณไมพึงประสงครายแรง ซึ่งผูวิจัยตอง

สงเอกสารมาท้ังหมดจำนวน 2 ชุด  

(2) เจาหนาท่ีลงบันทึกรับเอกสารในฐานขอมูลโครงการวิจัยในมนุษย 
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•  

 

 

5.8.2 ตรวจสอบความครบถวนของเอกสารและขอมูล 

เจาหนาท่ีตรวจสอบความครบถวนของเอกสารท่ีผูวิจัยสงเขามาดังรายการตอไปนี้ 

(1) แบบรายงานเหตุการณไมพึงประสงครายแรง  

(2) แบบรายงานการเบี่ยงเบน/ฝาฝน/การไมปฏิบัติตามขอกำหนด กรณีผูวิจัยสงรายงาน

เหตุการณไมพึงประสงคชากวากำหนด 

5.8.3 คัดกรองและกำหนดประเภทการพิจารณา 

รายงานเหตุการณไมพึงประสงครายแรงใหเขาพิจารณาแบบเต็มคณะ (full board review) 

5.8.4 การมอบหมายกรรมการทำหนาท่ีทบทวน  

ใหกรรมการท่ีไดรับมอบหมาย จำนวน 1 ทาน เปนผูทบทวน โดยอาจเปนกรรมการท่ีไดรับ

มอบหมายในการทบทวนครั้งแรก (initial review) กรณีท่ีกรรมการผูทบทวนทานเดิมไม

สะดวก เลขานุการจะเปนผูพิจารณามอบหมายกรรมการทานอื่นที่เหมาะสมใหเปนผู

ทบทวน 

5.8.5 การจัดเอกสารและแจกจายใหกรรมการผูทบทวนเพ่ือดำเนินการทบทวน 

เจาหนาที ่สงเอกสารดังรายการในขอ 5.8.2 พรอมแนบแบบทบทวน (AF 09-05) ให

กรรมการผู ทบทวนที่ไดรับมอบหมาย ทำการทบทวนและกระบวนการพิจารณาตาม

แนวทางใน NSTDA-IRB SOP 09/01.0 

5.8.6 รับผลและมติการทบทวน และดำเนินการแจงผลไปยังผูวิจัย 

เลขานุการหรือเจาหนาท่ีรับผลและมติการทบทวน และดำเนินการแจงผลไปยังผูวิจัย ดังนี้ 

5.8.6.1 การแจงผลการพิจารณาในกรณีมีมติไมจำเปนตองดำเนินการใดๆ เพิ่มเติม (no 

further action required) 

(1) บันทึกผลการพิจารณาในฐานขอมูลโครงการวิจัยในมนุษยและในแฟม

โครงการวิจัย 

(2) สำเนาหนังสือแจงผลการพิจารณา 1 ชุด เก็บเขาตนฉบับเอกสารโครงการวิจัย 

(ตัวจริงสงใหผูวิจัย) 

(3) เก็บตนฉบับเอกสารโครงการวิจัยเขาตูเอกสาร 

(4) จัดพิมพซอง จาหนาซอง บรรจุเอกสารใสซอง และปดผนึกซอง โดยตรวจสอบ

ความถูกตองของชื่อผูวิจัย ชื่อโครงการวิจัย และตนสังกัดของผูวิจัย ใหตรงกัน 

(5) ลงทะเบียนในฐานขอมูลโครงการวิจัยในมนุษย  
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•  

 

 

(6) ดำเนินการสงเอกสารใหผูวิจัยตามระบบสงเอกสาร และ/หรือทางไปรษณีย

อิเล็กทรอนิกส 

5.8.6.2 การแจ งผลการพ ิจารณาในกรณ ีขอให ผ ู  ว ิจ ัยช ี ้แจงเพ ิ ่ม เต ิม (request 

information) 

(1) บันทึกผลการพิจารณาในฐานขอมูลโครงการวิจัยในมนุษยและในแฟม

โครงการวิจัย 

(2) สำเนาหนังสือแจงผลการพิจารณา 1 ชุด เก็บเขาตนฉบับเอกสารโครงการวิจัย 

(ตัวจริงสงใหผูวิจัย) 

(3) เก็บตนฉบับเอกสารโครงการวิจัยเขาตูเอกสาร (เพ่ือรอผูวิจัยชี้แจงกลับมา) 

(4) จัดพิมพซอง จาหนาซอง บรรจุเอกสารใสซอง และปดผนึกซอง โดยตรวจสอบ

ความถูกตองของชื่อผูวิจัย ชื่อโครงการวิจัย และตนสังกัดของผูวิจัย ใหตรงกัน 

(5) ลงทะเบียนในฐานขอมูลโครงการวิจัยในมนุษย 

(6) ดำเนินการสงเอกสารใหผูวิจัยตามระบบสงเอกสาร และ/หรือทางไปรษณีย

อิเล็กทรอนิกส 

5.8.6.3 การแจงผลการพิจารณาในกรณีมีมติใหดำเนินการอยางหนึ ่งอยางใดเพิ ่มเติม 

(recommend further action)  

(1) บันทึกผลการพิจารณาในฐานขอมูลโครงการวิจัยในมนุษยและในแฟม

โครงการวิจัย 

(2) สำเนาหนังสือแจงผลการพิจารณา 1 ชุด เก็บเขาตนฉบับเอกสารโครงการวิจัย 

(ตัวจริงสงใหผูวิจัย) 

(3) เก็บตนฉบับเอกสารโครงการวิจัยเขาตูเอกสาร (เพ่ือรอผูวิจัยชี้แจงกลับมา) 

(4) จัดพิมพซอง จาหนาซอง บรรจุเอกสารใสซอง และปดผนึกซอง โดยตรวจสอบ

ความถูกตองของชื่อผูวิจัย ชื่อโครงการวิจัย และตนสังกัดของผูวิจัย ใหตรงกัน 

(5) ลงทะเบียนในฐานขอมูลโครงการวิจัยในมนุษย 

(6) ดำเนินการสงเอกสารใหผูวิจัยตามระบบสงเอกสาร และ/หรือทางไปรษณีย

อิเล็กทรอนิกส 

5.9 การบริหารจัดการรายงานแจงปดโครงการวิจัย (final report) 

ผูวิจัยมีหนาที่สงรายงานสรุปผลการวิจัยใหคณะกรรมการฯ พิจารณา เมื่อดำเนินการวิจัยเสร็จสิ้น
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 คณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนนุจริยธรรมการวิจัยในมนษุย 

ของสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

National Science and Technology Development Agency - 

Institutional Review Board (NSTDA-IRB) 

NSTDA-IRB SOP 

03/01.0 

บทท่ี 3 การบริหารจัดการกับโครงการวิจัยท่ีย่ืนขอรับการพิจารณา  

Management of Protocol Submission 

หนา 29 ของ 32 หนา 

  
 

 

 

 

•  

 

 

แลวและไมประสงคจะตออายุการรับรองโครงการวิจัย เมื่อโครงการวิจัยหมดอายุการรับรองให

เจาหนาท่ีสงหนังสือแจงเตือนการสงรายงานแจงปดโครงการวิจัย และบันทึกหลักฐานการแจงเตือน

ในฐานขอมูลและแฟมโครงการ 

5.9.1 รับรายงานแจงปดโครงการวิจัยและเอกสารท่ีเก่ียวของ 

(1) เจาหนาท่ีรับเอกสารท่ีผูวิจัยยื่นรายงานแจงปดโครงการวิจัย ซ่ึงผูวิจัยตองสงเอกสารมา

ท้ังหมดจำนวน 2 ชุด 

(2) เจาหนาท่ีลงบันทึกรับเอกสารในฐานขอมูลโครงการวิจัยในมนุษย 

5.9.2 ตรวจสอบความครบถวนของเอกสารและขอมูล 

เจาหนาท่ีตรวจสอบความครบถวนของเอกสารท่ีผูวิจัยสงเขามาดังรายการตอไปนี้ 

(1) แบบรายงานผลการดำเนินงานวิจัย แจงปดโครงการ หรือขอตออายุหนังสือรับรอง 

(2) สำเนาเอกสารชี้แจงขอมูลสำหรับผูเขารวมวิจัย และหนังสือแสดงความยินยอมเขารวม

การวิจัย ของผูเขารวมวิจัยคนแรก  

(3) เอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ  

5.9.3 คัดกรองและกำหนดประเภทการพิจารณา 

รายงานแจงปดโครงการวิจัยใหพิจารณาแบบเรงดวนได โดยเลขานุการหรือเจาหนาท่ีเปนผู

คัดกรอง แตสามารถเสนอใหรับการพิจารณาแบบเต็มคณะได หากเห็นวามีประเด็นที่ตอง

พิจารณาโดยคณะกรรมการฯ 

5.9.4 การมอบหมายกรรมการทำหนาท่ีทบทวน/พิจารณา  

ใหเลขานุการหรือกรรมการท่ีไดรับมอบหมาย จำนวน 1 ทาน เปนผูทบทวน/พิจารณา โดย

อาจเปนกรรมการที ่ไดร ับมอบหมายในการทบทวนครั ้งแรก (initial review) กรณีท่ี

กรรมการผูทบทวนทานเดิมไมสะดวก เลขานุการจะเปนผูพิจารณามอบหมายกรรมการ

ทานอ่ืนท่ีเหมาะสมใหเปนผูทบทวน 

5.9.5 การจัดเอกสารและแจกจายใหกรรมการผูทบทวนเพ่ือดำเนินการทบทวน/พิจารณา 

เจาหนาที ่สงเอกสารดังรายการในขอ 5.9.2 พรอมแนบแบบทบทวน (AF 09-05) ให

เลขานุการหรือกรรมการผู ทบทวนที ่ไดร ับมอบหมายทำการทบทวน/พิจารณาและ

กระบวนการพิจารณาตามแนวทางใน NSTDA-IRB SOP 09/01.0 

5.9.6 รับผลและมติการทบทวน และดำเนินการแจงผลไปยังผูวิจัย 

เลขานุการหรือเจาหนาท่ีรับผลและมติการทบทวน และดำเนินการแจงผลไปยังผูวิจัย ดังนี้ 
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หนา 30 ของ 32 หนา 

  
 

 

 

 

•  

 

 

5.9.6.1 การแจงผลการพิจารณาในกรณีไดรับการรับรอง 

(1) บันทึกผลการพิจารณาในฐานขอมูลโครงการวิจัยในมนุษยและในแฟม

โครงการวิจัย 

(2) สำเนาหนังสือแจงผลการพิจารณา 1 ชุด เก็บเขาตนฉบับเอกสารโครงการวิจัย 

(ตัวจริงสงใหผูวิจัย) 

(3) เก็บตนฉบับเอกสารโครงการวิจัยเขาตูเอกสาร 

(4) จัดพิมพซอง จาหนาซอง บรรจุเอกสารใสซอง และปดผนึกซอง โดยตรวจสอบ

ความถูกตองของชื่อผูวิจัย ชื่อโครงการวิจัย และตนสังกัดของผูวิจัย ใหตรงกัน 

(5) ลงทะเบยีนในฐานขอมูลโครงการวิจัยในมนุษย 

(6) ดำเนินการสงเอกสารใหผูวิจัยตามระบบสงเอกสาร และ/หรือทางไปรษณีย

อิเล็กทรอนิกส 

5.9.6.2 การแจ งผลการพ ิจารณาในกรณ ีขอให ผ ู  ว ิจ ัยช ี ้แจงเพ ิ ่ม เต ิม (request 

information) 

(1) บันทึกผลการพิจารณาในฐานขอมูลโครงการวิจัยในมนุษยและในแฟม

โครงการวิจัย 

(2) สำเนาหนังสือแจงผลการพิจารณา 1 ชุด เก็บเขาตนฉบับเอกสารโครงการวิจัย 

(ตัวจริงสงใหผูวิจัย) 

(3) เก็บตนฉบับเอกสารโครงการวิจัยเขาตูเอกสาร (เพ่ือรอผูวิจัยชี้แจงกลับมา) 

(4) จัดพิมพซอง จาหนาซอง บรรจุเอกสารใสซอง และปดผนึกซอง โดยตรวจสอบ

ความถูกตองของชื่อผูวิจัย ชื่อโครงการวิจัย และตนสังกัดของผูวิจัย ใหตรงกัน 

(5) ลงทะเบียนในฐานขอมูลโครงการวิจัยในมนุษย 

(6) ดำเนินการสงเอกสารใหผูวิจัยตามระบบสงเอกสาร และ/หรือทางไปรษณีย

อิเล็กทรอนิกส 

5.9.6.3 การแจงผลการพิจารณาในกรณีมีมติใหดำเนินการอยางหนึ ่งอยางใดเพิ ่มเติม 

(recommend further action)  

(1) บันทึกผลการพิจารณาในฐานขอมูลโครงการวิจัยในมนุษยและในแฟม

โครงการวิจัย 

(2) สำเนาหนังสือแจงผลการพิจารณา 1 ชุด เก็บเขาตนฉบับเอกสารโครงการวิจัย 
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หนา 31 ของ 32 หนา 

  
 

 

 

 

•  

 

 

(ตัวจริงสงใหผูวิจัย) 

(3) เก็บตนฉบับเอกสารโครงการวิจัยเขาตูเอกสาร (เพ่ือรอผูวิจัยชี้แจงกลับมา) 

(4) จัดพิมพซอง จาหนาซอง บรรจุเอกสารใสซอง และปดผนึกซอง โดยตรวจสอบ

ความถูกตองของชื่อผูวิจัย ชื่อโครงการวิจัย และตนสังกัดของผูวิจัย ใหตรงกัน 

(5) ลงทะเบียนในฐานขอมูลโครงการวิจัยในมนุษย 

(6) ดำเนินการสงเอกสารใหผูวิจัยตามระบบสงเอกสาร และ/หรือทางไปรษณีย

อิเล็กทรอนิกส 

 

6. เอกสารอางอิง 

6.1 International Conference on Harmonization, Good Clinical Practice Guideline (ICH 

GCP 2016) 

6.2 แนวทางจริยธรรมการทำวิจัยในคนในประเทศไทย ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย 

พ.ศ. 2550 

6.3 Achieving Guidance in Clinical Trial Safety Information among Stakeholder (FERCIT) 

6.4 OHRP Continuing Review Guidance (2010) 

 

7. ภาคผนวก 

AF 03-01 แบบตรวจสอบประเภทโครงการวิจัย 

AF 03-02  แบบเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับการพิจารณาจรยิธรรมการวิจัยในมนุษย  

AF 03-03  ตัวอยางเอกสารชี้แจงขอมูลสำหรับผูเขารวมวิจัย และหนังสือแสดงความยินยอมเขารวมการ

วิจัย 

AF 03-04   หนังสือแจงผลการตรวจสอบเอกสารโครงการวิจัย 

AF 03-05 หนังสือแจงรหัสโครงการวิจัย 

AF 03-06 แบบทบทวนจริยธรรมการวิจัยในมนุษยสำหรับโครงการวิจัยใหม 

AF 03-07 แบบทบทวนจริยธรรมการวิจัยในมนุษยสำหรับโครงการวจิัยใหม (สำหรับ Layperson) 

AF 03-08 หนังสือรับรองโครงการวิจัย ฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 

AF 03-09  ขอปฏบิัติสำหรับผูวิจัย 

AF 03-10  หนังสือรับรองโครงการวิจัย ท่ีเขาขายการพิจารณาแบบยกเวน ฉบับภาษาไทย และ 
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•  

 

 

 ภาษาอังกฤษ  

AF 03-11  หนังสือแจงผลพิจารณาโครงการวิจัยท่ีเขาขายการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย  

AF 03-12  หนังสือแจงผลพิจารณาจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการฯ  

AF 03-13  หนังสือแจงผลพิจารณาจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการฯ กรณีไมรับรอง 

AF 03-14  แบบสรุปความเห็นจากคณะกรรมการฯ  

AF 03-15  แบบสรุปขอชี้แจงและแกไขจากผูวิจัย  

 

8. ประวัติการแกไข 

ผูจัดทำ ฉบับท่ี วันท่ี แสดงการแกไขหลัก 
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