แผนภูมิขนตอนความร่
ั
วมมือระหว่างส่ วนงานในการรับรองโครงการวิจัยในคน (MOU) ( Initial Review)
หัวหน้าโครงการวิจยั /ชุดโครงการวิจยั ส่ งโครงการวิจยั ที/เข้าข่าย Multicenter Research ไปยัง IRB ประจําส่ วนงาน
ที/ตนสังกัด โดยใช้แบบฟอร์มของ IRB ต้นสังกัด (สนง.จริยธรรมฯ ลงทะเบียนรับเรื4อง)
ประธาน IRB ของส่ วนงานที/ได้รับโครงการวิจยั ติดต่อ ประธาน IRB ที/เกี/ยวข้อง เพื/อตกลงเลือก Lead IRB ในการ
พิจารณาโครงการ ภายใน 5 วันทําการ หลังได้รับโครงการ
IRB ต้นสังกัด ทําบันทึกนําส่ งโครงการพร้ อมประทับตรา MOU Project ไปยัง Lead IRB
พร้อมทัJงแจ้ งหัวหน้ าโครงการนําเอกสารไปส่ งที4 Lead IRB พร้ อมทังจ่ ายค่ าธรรมเนียม และติดตามผลที/ Lead IRB
Lead IRB ให้ รหัสโครงการ และพิจารณาโครงการวิจยั (Initial review) และ ส่ งความเห็นจากที4ประชุม+ โครงการ
ไปที4 IRB ที4เกีย4 วข้ องทุกแห่ ง ภายใน 5 วันทําการ หลังการประชุม เพือ4 รับรองความเห็น และส่ งกลับ Lead IRB
โดยมีประเด็นการพิจารณา 2 กรณี
กรณีที4 1
หากทุก IRB ประจําส่ วน
งานที/เกี/ยวข้องเห็นชอบกับ
มติของ Lead IRB

กรณีที4 2

หากมี IRB ประจําส่ วนงานใดส่ วนงานหนึ/งที/เกี/ยวข้องยังไม่ เห็นชอบกับมติของ
Lead IRB โดยต้ องการปรับแก้ ไขเพิม4 เติม แบ่งเป็ น 2 กรณี คือ

1) กรณีทเี4 ป็ น minor revision
ให้ประธาน IRB ของส่วนงานนัJน
แจ้งความเห็นต่อ Lead IRB ภายใน
5 วันทําการ เพื/อแจ้งนักวิจยั แก้ไข
ต่อไป

2) กรณีที4เป็ น major revision ให้ประธาน IRB ของ
ส่วนงานนัJนแจ้งความเห็นต่อ Lead IRB ภายใน 5 วัน
ทําการ เพื/อเชิญประธาน IRB ที/เกี/ยวข้อง มาประชุม
ร่ วมกัน ไม่ เกิน 10 วันทําการ และปฏิบตั ิตามเงื/อนไขใน
MOU

Lead IRB รวบรวมผลกาพิจารณาจากทุก IRB ทีเ4 กีย4 วข้ อง สรุ ปและแจ้ งผลให้ หัวหน้ าโครงการทราบและแก้ ไข
โครงการตามข้อเสนอแนะ
หัวหน้าโครงการแก้ไขโครงการตามมติของ Lead IRB ครบถ้วนแล้วส่ งกลับมาที/ Lead IRB
และให้ Lead IRB ออกเอกสารรับรอง (COA for Multicenter Research) ให้กบั หัวหน้าโครงการ
โดยระบุวา่ เป็ นการรับรองร่ วมกับ IRB ประจําส่ วนงานใดบ้างที/ทาํ วิจยั ร่ วมกัน
ส่ งสํ าเนาจดหมายแจ้ งผลการรับรอง + เอกสารรับรองโครงการ ให้ IRB ที4เกีย4 วข้ องทราบ
IRB ของแต่ ละส่ วนงานที4เกีย4 วข้ อง ติดตามความก้ าวหน้ าในการดําเนินการวิจยั จนสิJ นสุ ดการวิจยั
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แผนภูมขิ นตอนการดํ
ั
าเนินการ กรณีเป็ นโครงการต่ อเนื4อง (Continuing review)
ให้ IRB ของแต่ละส่วนงานทีเกียวข้ อง แจ้ งติดตามความก้ าวหน้ าในการดําเนินการวิจยั จนสิ "นสุดการวิจยั
โดยหัวหน้ าโครงการ เป็ นผู้สง่ รายงานความก้ าวหน้ าเพือต่ออายุ หรื อแจ้ งปิ ดโครงการ
และผู้วิจัยในแต่ ละส่ วนงาน การรายงาน SAE ต่ อ IRB ต้ นสังกัด

Protocol Amendment

SAE Report

หัวหน้ าโครงการ
ส่งแบบฟอร์ มขอปรับรายละเอียด
โครงการวิจยั ต่อ Lead IRB
(ใช้ แบบฟอร์ ม Multicenter)

ผู้วิจัยในส่ วนงานที$เกิดเหตุการณ์
ไม่ พึงประสงค์
ส่งรายงาน (ใช้ แบบฟอร์ ม
Multicenter)

Lead IRB ส่งข้ อมูลให้
Site IRB ทีเกียวข้ อง
ภายใน 5 วันทําการ

กรณีท$ ี 
ทุก Site IRB
รับรอง

กรณีท$ ี 
มีบาง Site IRB
ให้ เพิมเติม/
ปรับแก้ ไข

แจ้ งผลกลับมายัง Lead IRB
ภายใน 5 วันทําการ เพือรวบรวม
ความเห็น และแจ้ งหัวหน้ าโครงการ
แก้ ไข/เพิมเติมข้ อมูล
หัวหน้ าโครงการแก้ ไขเอกสารตามมติ
ของ Lead IRB ครบถ้ วนแล้ ว
ส่งกลับมาที Lead IRB
และให้ Lead IRB ออกเอกสาร
รับทราบการปรับแก้ ไข (Acceptance
Letter for Multicenter Research)
ให้ กบั หัวหน้ าโครงการ และส่งสําเนา
จดหมายแจ้ งผลและเอกสารรับรองให้
Site IRB

Site IRB

หัวหน้ าโครงการ

 พิจารณา
แล้ วไม่เป็ น
เหตุให้ ต้อง
หยุดการวิจยั
และได้ มีการ
ป้อง กันและ
แก้ ไขจนดี
ขึ "นแล้ ว

แจ้ ง Lead IRB

 พิจารณา
แล้ วจําเป็ น
ต้ องดําเนิน
การอย่างใด
อย่างหนึง
แจ้ ง SI
แก้ ไข/เพิ$มเติม
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Site IRB
ทีเกียวข้ องทราบ
Lead IRB
ออกเอกสารรับ
ทราบรายงานฯ
(Acceptance
Letter for
Multicenter
research)
ส่งจดหมายแจ้ ง
ผลและเอกสาร
รับรองให้
หัวหน้ าโครงการ
และสําเนาแจ้ ง
site เกิดเหตุ +
ทุก Site IRB
ทราบ

Progress report
ต่ออายุ

ปิ ดโครงการ

ผู้วิจัย
แต่ ละส่ วนงาน
ส่ง progress
report ไปยัง
IRB ต้ นสังกัด

ผู้วิจัย
แต่ ละส่ วนงาน
ส่ง progress
report ต่อ
IRB ต้ นสังกัด

Lead IRB
ออกเอกสาร
รับรอง (COA
for Multicenter
research)
ฉบับใหม่

IRB ต้ นสังกัด
ออกจดหมาย
รับทราบ และ
สําเนาแจ้ ง
Lead IRB

IRB ต้ นสังกัด
ส่งให้ นกั วิจยั

