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1.  วัตถุประสงค ์                                                                                                                l 
 เพื่อเป็นแนวทำงในกำรเขียน กำรปรับปรุงแก้ไข กำรทบทวน กำรอนุมัติ และกำรแจกจ่ำย เตรียม
วิธีด ำเนินกำรมำตรฐำน (Standard of Operating Procedure, SOP) และแบบเอกสำร ส  ำหรบักำรปฏิบตัิงำน
ของคณะกรรมกำรจรยิธรรมกำรวิจยัในคนกรุงเทพมหำนคร และเจำ้หนำ้ที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำรจริยธรรมกำร
วิจยัในคนกรุงเทพมหำนคร เพื่อใหก้ำรพิจำรณำโครงรำ่งกำรวิจยัในคน ด ำเนินไปอย่ำงสอดคลอ้งกับหลกัจรยิธรรม
กำรวิจยัทำงกำรแพทยร์ะดบัชำติและนำนำชำติ  วิธีด ำเนินกำรมำตรฐำนเป็นเอกสำรควบคุมที่สำมำรถเผยแพรได ้ 

 

2.  ขอบเขต  
 แนวทำงกำรเตรียมวิธีด ำเนินกำรมำตรฐำนนี ้ใหใ้ชเ้ป็นแนวทำงกำรเตรียมวิธีด ำเนินกำรมำตรฐำนทัง้หมด
ของคณะกรรมกำรฯ และเจำ้หนำ้ที่ส  ำนกังำนฯ 

 

3.  ความรับผิดชอบ                                                                                                                
3.1 ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร  เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมกำรร่ำงวิธีด ำเนินกำรมำตรฐำน 

คณะกรรมกำรปรบัปรุงวิธีด ำเนินกำรมำตรฐำน  
3.2 คณะกรรมกำรร่ำง ฯ ด ำเนินกำรยกร่ำงวิธีด ำเนินกำรมำตรฐำน โดยอิงหลกัจริยธรรมกำรวิจยัทำง

กำรแพทยใ์นคนของแพทยสมำคมโลก องคก์ำรอนำมัยโลก สภำองคก์รนำนำชำติดำ้นวิทยำศำสตรก์ำรแพทย ์
หลกั กำรปฏิบัติกำรวิจัยทำงคลินิกที่ดี ขอ้บังคับแพทยสภำว่ำดว้ยกำรรกัษำจริยธรรมแห่งวิชำชีพเวชกรรม และ
แนวทำงจรยิธรรมกำรท ำวิจยัในคนในประเทศไทย และแบบฟอรม์ต่ำงๆ ใหส้อดคลอ้งกบัวิธีด ำเนินกำรมำตรฐำน 

3.3 ผูว่้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร เป็นผูอ้นมุตัิวิธีด ำเนินกำรมำตรฐำน 
3.4 กรรมกำรฯ มีหนำ้ที่รบัทรำบ และปฏิบตัิตำมวิธีด ำเนินกำรมำตรฐำน 
3.5 หวัหนำ้ส ำนกังำนฯ มีหนำ้ที่แจกจ่ำย และเผยแพรวิ่ธีด ำเนินกำรมำตรฐำน 

3.6 เจำ้หนำ้ที่ส  ำนกังำนฯ มีหนำ้ที่พิมพ ์และจดัเก็บวิธีด ำเนินกำรมำตรฐำน 
3.7 เลขำนุกำรคณะกรรมกำรฯ และหวัหนำ้ส ำนกังำนฯ รวบรวมประเด็นในกำรปรบัปรุงวิธีด ำเนินกำร

มำตรฐำน 
3.8 ประธำนคณะกรรมกำรฯ เลขำนกุำรคณะกรรมกำรฯ หวัหนำ้ส ำนกังำนฯ ด ำเนินกำรปรบัปรุง/แกไ้ข/

เพิ่มเติม และเสนอรำ่งฉบบัปรบัปรุงต่อคณะกรรมกำรปรบัปรุงวิธีด ำเนินกำรมำตรฐำน 
3.9 คณะกรรมกำรปรบัปรุงวิธีด ำเนินกำรมำตรฐำน ใหค้วำมเห็นและขอ้เสนอแนะรำ่งฉบบัปรบัปรุง 
3.10 คณะกรรมกำรฯ ทบทวนวิธีด ำเนินกำรมำตรฐำนที่ไดป้รบัปรุง ใหไ้ดฉ้บบัสมบรูณ ์
3.11 ผูว่้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร เป็นผูอ้นมุตัิวิธีด ำเนินกำรมำตรฐำนฉบบัปรบัปรุงแกไ้ข 
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4.  ข้ันตอนการด าเนินการ 
                                                                                                      
 

ข้ันตอน การด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 แต่งตัง้คณะกรรมกำรรำ่งวิธีด ำเนินกำรมำตรฐำน  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

2 สรำ้งวิธีด ำเนินกำรมำตรฐำน  คณะกรรมกำรรำ่งฯ 
3 ทบทวนวิธีด ำเนินกำรมำตรฐำน คณะกรรมกำรฯ 
4 อนมุตัิใชวิ้ธีด ำเนินกำรมำตรฐำน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

5 แจกจ่ำยวิธีด ำเนินกำรมำตรฐำน หวัหนำ้ส ำนกังำนฯ 
6 แต่งตัง้คณะกรรมกำรปรบัปรุงวิธีด ำเนินกำรมำตรฐำน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

7 ปรบัปรุงแกไ้ข คณะกรรมกำรปรบัปรุงฯ 
8 ทบทวนกำรปรบัปรุงแกไ้ข คณะกรรมกำรฯ  
9 อนมุตัิฉบบัปรบัปรุงแกไ้ข ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

10 แจกจ่ำยฉบบัปรบัปรุงแกไ้ข หวัหนำ้ส ำนกังำนฯ 
11 จดัเก็บตน้ฉบบัวิธีด ำเนินกำรมำตรฐำน เจำ้หนำ้ที่ส  ำนกังำนฯ 
12 เผยแพรวิ่ธีด ำเนินกำรมำตรฐำน หวัหนำ้ส ำนกังำนฯ 
13 จดักำรวิธีด ำเนินกำรมำตรฐำนฉบบัเก่ำ เจำ้หนำ้ที่ส  ำนกังำนฯ/ กรรมกำรฯ 

 

5.  วิธีปฏิบัติ                                                                                                         
5.1 การแต่งต้ังคณะกรรมการร่างวิธีด าเนินการมาตรฐาน 

ผูว่้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร แต่งตัง้คณะกรรมกำรรำ่งวิธีด ำเนินกำรมำตรฐำนจริยธรรมกำรวิจัย
กรุงเทพมหำนคร ซึ่งประกอบดว้ย บุคคลที่มีประสบกำรณใ์นกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัย 
และ/หรือประสบกำรณใ์นกำรเขียนวิธีด ำเนินกำรมำตรฐำนของคณะกรรมกำรจรยิธรรมวิจยั  

 

5.2 การสร้างวิธีด าเนินการมาตรฐาน 
5.2.1   คณะกรรมกำรร่ำงฯ ประชมุเพื่อจดัท ำวิธีด ำเนินกำรมำตรฐำน  

5.2.1.1 ก ำหนดหัวข้อกำรจัดท ำวิธีด ำเนินกำรมำตรฐำนตำมกระบวนกำรด ำเนินงำน
จรยิธรรมกำรวิจยั 

5.2.1.2 จดัแบ่งเป็นหมวดหมู่และตัง้ชื่อบทต่ำงๆ  
5.2.1.3 มอบหมำยผูร้บัผิดชอบในแต่ละบท เขียนรำยละเอียดตำมหัวขอ้ที่ก ำหนด และ

แบบเอกสำรที่เก่ียวขอ้ง 
  5.2.1.4 ประชมุคณะกรรมกำรรำ่งฯ เพื่อติดตำมงำน และปรบัปรุงแกไ้ข 
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   5.2.2   กำรเขียนวิธีด ำเนินกำรมำตรฐำน  
 5.2.2.1 ปฏิบัติตำม (compliance) กฎเกณฑ์และแนวทำงจริยธรรมกำรวิจัยระดับชำติ

และ/หรือนำนำชำติ 
  5.2.2.2 ไม่ขดัต่อกฎระเบียบขอ้บงัคบัระดบัชำติและ/หรือนำนำชำติ 
 5.2.2.3 ครอบคลมุกำรท ำงำนของคณะกรรมกำรฯ 
  5.2.2.4 มีแบบเอกสำรส ำหรบักำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรฯ  
 5.2.2.5 มีควำมสอดคลอ้งตรงกัน (consistency) ของเนือ้หำในบท และต่ำงบทของ SOP 

และระหว่ำง SOP กบัแบบเอกสำรของบทต่ำง ๆ  
  5.2.3.6 ใชภ้ำษำที่กระชบั และกะทดัรดั 

   5.2.3   ก ำหนดโครงรำ่ง รูปแบบ และรหสั 
  5.2.3.1 โครงรำ่ง(format) ของวิธีด ำเนินกำรมำตรฐำน แต่ละบทเริ่มดว้ย ใบสรุปกำรจดัท ำ 
สำรบญัหวัขอ้หลกั และรำยละเอียดของแต่ละหวัขอ้ ซึ่งประกอบดว้ย 
   1) วัตถุประสงค์ สรุปและอธิบำยวัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำวิธีด ำเนินกำร
มำตรฐำน 
 2) ขอบเขต แสดงกรอบกิจกรรมที่ครอบคลมุในวิธีด ำเนินกำรมำตรฐำน 
 3) ความรับผิดชอบ บุคคลที่ไดร้บัมอบหมำยใหด้ ำเนินกำรกิจกรรมที่ระบุใน
วิธีด ำเนินกำรมำตรฐำน 
  4) แผนภูมิข้ันตอน แบ่งขั้นตอนกำรท ำวิธีด ำเนินกำรมำตรฐำนและเรียงเป็น
ล ำดบัใหเ้ขำ้ใจง่ำยและระบผุูร้บัผิดชอบหรือต ำแหน่งผูร้บัผิดชอบในแต่ละกิจกรรม 
  5) วิธีปฏิบัติ แสดงรำยละเอียดกำรปฏิบตัิแต่ละขัน้ตอน  
  6) ค านิยาม อธิบำยศพัทเ์ฉพำะที่ใชใ้นบท 
  7) ภาคผนวก เอกสำรที่ใชป้ระกอบกำรปฏิบตัิในบทนัน้ ๆ 
  8) เอกสารอ้างอิง แสดงรำยกำรแหลง่ขอ้มลูที่ใชอ้ำ้งอิงกำรจดัท ำในแต่ละบท 
  9) ประวัติวิธีด าเนินการมาตรฐาน อธิบำยกำรปรบัปรุงที่ส  ำคญัของแต่ละฉบบั 
ซึ่งประกอบดว้ยฉบบัที่ ปีที่ ชื่อผูว่้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครผูอ้นมุตัิ ค ำสั่งกรุงเทพมหำนครที่ และวนัที่อนมุตัิ   
 5.2.3.2 ก ำหนดรูปแบบ (layout) ของวิธีด ำเนินกำรมำตรฐำน 
    1) ส่วนหวัของเอกสำร (header) มีตรำกรุงเทพมหำนคร ชื่อคณะกรรมกำรฯ ชื่อ
บท ดำ้นขวำใสร่หสัของวิธีด ำเนินกำรมำตรฐำน วนัที่เริ่มใช ้และเลขหนำ้จำกจ ำนวนหนำ้ทั้งหมดของบทนัน้ ๆ 
  2)  ขอบกระดำษ สว่นหวั 4.5 ซม. สว่นทำ้ย 1 ซม. ดำ้นซำ้ย 3 ซม. ดำ้นขวำ 2 ซม. 
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 5.2.3.3 ก ำหนดรูปแบบของแบบเอกสำรในภำคผนวก   
   1) ส่วนหวัของเอกสำร ดำ้นซำ้ยมีชื่อคณะกรรมกำรฯ โทรศัพท ์อีเมลดำ้นขวำใส่
รหสัเอกสำร / ฉบบัที่ และวนัที่เริ่มใช ้
  2) สว่นทำ้ย (footer) ดำ้นซำ้ยระบ ุฉบบัที่ และวนัที่เริ่มใชเ้อกสำร ดำ้นขวำใสเ่ลข
หนำ้จำกจ ำนวนหนำ้ทัง้หมดของเอกสำรนัน้ ๆ  
   3)  ขอบกระดำษ สว่นหวั 3 ซม. สว่นทำ้ย 1 ซม. ดำ้นซำ้ย 2 ซม. ดำ้นขวำ 2 ซม. 
  เมื่อใชง้ำนจรงิ เจำ้หนำ้ที่ส  ำนกังำนฯ อำจเอำเฉพำะเนือ้ควำมของแบบเอกสำรไป
ใชต้ำมควำมเหมำะสม  
 5.2.3.4 ก ำหนดรหสัของวิธีด ำเนินกำรมำตรฐำน (SOP codes)  
   1) อักษรภำษำอังกฤษ 7 ตัว คือ BMAHREC ย่อมำจำก Bangkok Metropolitan 
Administration Human Research Ethics Committee 
  2) ใชต้วัเลข 2 หลกั ส ำหรบับอกหมำยเลขบท เช่น บทที่ 1 รหสั BMAHREC 01  
  3) ใชต้วัเลข 2 หลกั ส  ำหรบับอกฉบบัที่ (version) ของวิธีด ำเนินกำรมำตรฐำน 
  4) ใชต้วัเลข 1 หลกั แสดงฉบบัที่ของวิธีด ำเนินกำรมำตรฐำนฯ บทนัน้ ๆ ที่มีกำร
แกไ้ขเล็กนอ้ย โดยเริ่มจำก 0 เช่น BMAHREC 01/02.1 หมำยถึง บทที่ 01 ฉบบัที่ 02 มีกำรแกไ้ขเล็กนอ้ยครัง้ที่ 1 
 5.2.3.5 ก ำหนดรหสัของเอกสำรภำคผนวก (annex codes) ตำมกลุม่กำรใชง้ำน 
  - AO XX เป็นแบบเอกสำรที่ใชใ้นกำรด ำเนินงำนภำยในส ำนกังำน 

  - AP XX เป็นแบบเอกสำรส ำหรบัผูวิ้จยั/ผูส้นบัสนนุทนุวิจยั 

  - AL XX เป็นแบบเอกสำรหนงัสือหรือจดหมำยที่ติดต่อกบัผูวิ้จยัและหน่วยงำน 

  XX เป็นล ำดบัแบบเอกสำรในแต่ละกลุม่ เช่น แบบรำยงำนที่ 1 ใชร้หสั AO 01 
 5.2.4 จัดท ำรำยกำรวิธีด ำเนินกำรมำตรฐำน (AO 01) และรำยกำรเอกสำรภำคผนวก (AO 02) 
ของวิธีด ำเนินกำรมำตรฐำนทกุบท 

 

5.3 การทบทวนวิธีด าเนินการมาตรฐาน 
5.3.1  เจำ้หนำ้ที่ส  ำนกังำนฯ พิมพวิ์ธีด ำเนินกำรมำตรฐำน และสง่ใหห้วัหนำ้ส ำนกังำนฯ  
5.3.2  หวัหนำ้ส ำนกังำนฯ ตรวจสอบควำมถูกตอ้งของโครงร่ำง ภำษำ ตวัสะกด และไวยำกรณ ์
5.3.3  หวัหนำ้ส ำนกังำนฯ แจกจ่ำยส ำเนำใหค้ณะกรรมกำรฯ เพื่อทบทวน  
5.3.4  คณะกรรมกำรฯ ทบทวนวิธีด ำเนินกำรมำตรฐำน ใหค้วำมเห็นและขอ้เสนอแนะ 
5.3.5  คณะกรรมกำรรำ่งฯ แกไ้ขวิธีด ำเนินกำรมำตรฐำนตำมขอ้เสนอแนะ 
5.3.6  เจำ้หนำ้ที่ส  ำนกังำนฯ พิมพแ์กไ้ข สง่ใหห้วัหนำ้ส ำนกังำนฯ ตรวจสอบ  
5.3.7  หวัหนำ้ส ำนกังำนฯ จดัท ำวิธีด ำเนินกำรมำตรฐำนฉบบัสมบรูณ ์
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5.4 การอนุมัติใช้วิธีด าเนินการมาตรฐาน 
ประธำนคณะกรรมกำรฯ น ำเสนอวิธีด ำเนินกำรมำตรฐำน ต่อผูว่้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครเพื่อลงนำม

อนมุตัิใช ้

5.5 การแจกจ่ายวิธีด าเนินการมาตรฐาน  
5.5.1  หวัหนำ้ส ำนกังำนฯ จดัพิมพวิ์ธีด ำเนินกำรมำตรฐำน ที่ไดร้บักำรอนมุตัิใช ้ 
5.5.2  หวัหนำ้ส ำนกังำนฯ แจกจ่ำยวิธีด ำเนินกำรมำตรฐำน ใหค้ณะกรรมกำรฯ พรอ้มทัง้บนัทึก

หลกัฐำน ในบนัทกึกำรแจกจ่ำยเอกสำรวิธีด ำเนินกำรมำตรฐำน (AO 03) 
 

5.6 การแต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงวิธีด าเนินการมาตรฐานจ 
ผูว่้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร แต่งตัง้คณะกรรมกำรปรบัปรุงวิธีด ำเนินกำรมำตรฐำนจรยิธรรมกำร

วิจยั จำกคณะกรรมกำรฯ และผูท้รงคณุวฒุิ 
 

5.7 การปรับปรุงแก้ไขวิธีด าเนินการมาตรฐาน 
5.7.1 ประธำนคณะกรรมกำรฯ เลขำนุกำรคณะกรรมกำรฯ และหัวหน้ำส ำนักงำนฯ รวบรวม

ข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงวิธีด ำเนินกำรมำตรฐำน ตำมข้อเสนอแนะจำก SIDCER/FERCAP, จำกมำตรฐำน
จริยธรรมกำรวิจยัสำกลที่มีกำรปรบัเปลี่ยนไปตำมสถำนกำรณ ์จำกควำมเห็นในที่ประชุมคณะกรรมกำรฯ เมื่อพบ
ปัญหำจำกกำรใช ้SOP, ตำมประกำศและกฎหมำยไทยที่ปรบัเปลี่ยนไป, จำกขอ้เสนอของคณะกรรมกำรฯ และ
เจำ้หนำ้ที่ส  ำนกังำน เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบตัิงำน หรือขอ้เสนอแนะจำกคณะกรรมกำรตรวจเยี่ยมประเมิน
คณุภำพ 

 5.7.1.1  การทบทวนย่อย มีกำรปรบัปรุงเล็กนอ้ย เฉพำะบำงบทและเอกสำรภำคผนวก
ที่เก่ียวขอ้ง ตำมเหตุผลควำมจ ำเป็น แต่ไม่ควรเกินปีละ 2 ครัง้ ฉบบัที่ปรบัปรุงใหเ้ปลี่ยนวนัที่ในส่วนทำ้ย (footer) 
แต่ไม่เปลี่ยนฉบบัที่ จนกว่ำจะเปลี่ยนฉบบัที่ของวิธีด ำเนินกำรมำตรฐำน 

 5.7.1.2  การทบทวนครอบคลุมทุกบท ควรกระท ำอย่ำงน้อยทุก 3 ปี  ให้ โดยอิง
วิธีด ำเนินกำรมำตรฐำนฉบับล่ำสุด และอำจลดหรือเพิ่มบทของวิธีด ำเนินกำรมำตรฐำน เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถำนกำรณข์องปัญหำ และเสนอรำ่งฉบบัปรบัปรุงต่อ คณะกรรมกำรปรับปรุง ฯ หำกมีกำรแกไ้ข 

5.7.2 คณะกรรมกำรปรบัปรุงฯ ใหค้วำมเห็นและขอ้เสนอแนะ 
5.7.3 หวัหนำ้ส ำนกังำนฯ เสนอคณะกรรมกำรฯ เพื่อกำรทบทวนกำรปรบัปรุงแกไ้ข 

 

5.8 การทบทวนการปรับปรุงแก้ไข 
กำรทบทวนกำรปรับปรุงแก้ไขโดยคณะกรรมกำรฯ ด ำเนินกำรเช่นเดียวกับกำรทบทวน

วิธีด ำเนินกำรมำตรฐำน ในขอ้ 5.3 
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5.9 การอนุมัติวิธีด าเนินการมาตรฐานฉบับปรับปรุงแก้ไข  
5.9.1  กรณีที่เป็นกำรปรบัปรุงเล็กนอ้ย ประธำนคณะกรรมกำรฯ เป็นผูอ้นมุตัิ  
5.9.2  กรณีที่เป็นฉบับปรบัปรุง ประธำนคณะกรรมกำรฯ น ำเสนอวิธีด ำเนินกำรมำตรฐำน ต่อผูว่้ำ

รำชกำรกรุงเทพมหำนครเพื่อลงนำมอนมุตัิใช ้
 

5.10 การแจกจ่ายวิธีด าเนินการมาตรฐานฉบับปรับปรุงแก้ไข  
ด ำเนินกำรเช่นเดียวกบักำรแจกจ่ำยวิธีด ำเนินกำรมำตรฐำน ในขอ้ 5.5 

 

5.11 การจัดเก็บต้นฉบับวิธีด าเนินการมาตรฐาน 
5.11.1   เจำ้หนำ้ที่ส  ำนักงำนฯ จดัเก็บตน้ฉบับวิธีด ำเนินกำรมำตรฐำนทุกฉบบัไวใ้นตูเ้ก็บเอกสำร

ในส ำนกังำน เพื่อสะดวกต่อกำรคน้หำ อำ้งอิง และเผยแพร่ 
5.11.2   เจำ้หนำ้ที่ส  ำนกังำนฯ บนัทึกวิธีด ำเนินกำรมำตรฐำนทกุฉบบั ในรูปไฟลอ์ิเล็กทรอนิกส ์ที่มี

กำรส ำรองขอ้มลู (backup) เก็บไวใ้นที่ปลอดภยั 
 

 5.12 การเผยแพร่วิธีด าเนินการมาตรฐาน 

5.12.1    หวัหนำ้ส ำนกังำนฯ เผยแพรวิ่ธีด ำเนินกำรมำตรฐำน ฉบบัล่ำสดุ โดยน ำไฟลอ์ิเล็กทรอนิกส ์
ขึน้เว็บไซตข์องส ำนกังำนฯ  

5.12.2   หวัหนำ้ส ำนกังำนฯ อำจเผยแพรวิ่ธีด ำเนินกำรมำตรฐำน ฉบบัลำ่สดุใหก้บัหน่วยงำนต่ำงๆ 
ภำยใตค้วำมเห็นชอบของประธำนคณะกรรมกำรฯ 

 

 5.13 การจัดการวิธีด าเนินการมาตรฐานฉบับเก่า  

5.13.1 เมื่อวิธีด ำเนินกำรมำตรฐำนฉบับใหม่ไดร้บักำรอนุมัติ  ใหถื้อว่ำใชแ้ทนที่ฉบับเก่ำ ตัง้แต่
วนัที่ผูว่้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครลงนำม 

5.13.2 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรฯ เก็บเอกสำรวิธีด ำเนินกำรมำตรฐำนชุดเก่ำที่เป็นตน้ฉบบั และ
ไฟลอ์ิเล็กทรอนิกสไ์ว ้สว่นส ำเนำใหท้ ำลำยได ้

5.13.3 กรรมกำรฯ สำมำรถท ำลำยวิธีด ำเนินกำรมำตรฐำนชุดเก่ำ หรือลบไฟลอ์ิเล็กทรอนิกสจ์ำก
คอมพิวเตอรอ์ย่ำงถำวร 
 

6. ค านิยาม                                                                                                                      ม  
 

ค าศัพท ์ ความหมาย 

วิธีด ำเนินกำรมำตรฐำน
(Standard Operating 
Procedures, SOPs) 

คู่มือกำรปฏิบตัิงำนวิจยัที่เขียนขึน้ในรูปแบบของเอกสำรอย่ำงเป็นระบบ แสดงขัน้ตอนและ
วิธีกำรด ำเนินกำร ใชอ้ำ้งอิงเพื่อใหส้ำมำรถปฏิบตัิหนำ้ที่ที่ก  ำหนดเป็นไปในรูปแบบเดียวกัน 
ตำมวตัถปุระสงคท์ี่ตัง้ไว ้และปรบัปรุงเป็นระยะตำมควำมเหมำะสม 
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แบบเอกสำร  เอกสำรส ำคญัต่ำงๆ ที่ใชเ้ป็นตน้แบบเอกสำรเพื่อใหก้รรมกำรฯ ผูว้ิจยั เจำ้หนำ้ที่ส  ำนกังำนฯ 
สำมำรถปฏิบัติตำมที่ไดก้ ำหนดไวใ้นวิธีด ำเนินกำรมำตรฐำนฯ เช่น แบบรำยงำน แบบ
บนัทึกแผนภูมิ หนังสือรบัรอง หนังสือติดต่อ ท่ีเก่ียวขอ้งกับวิธีด ำเนินกำรมำตรฐำนฯ บท
ต่ำงๆ   

เอกสำรควบคุม เอกสำรในระบบคุณภำพที่มีกำรควบคุมกำรแกไ้ข แจกจ่ำย เรียกคืน ท ำลำย และมีกำร
ปรบัปรุงใหท้นัสมยัอยู่เสมอ เพื่อใหม้ั่นใจว่ำเนือ้หำที่ผูใ้ชน้ ำไปใชม้ีควำมถกูตอ้ง 

คณะกรรมกำรร่ำงฯ คณะกรรมกำรร่ำงวิธีด  ำเนินกำรมำตรฐำนจรยิธรรมกำรวิจยั กรุงเทพมหำนคร แต่งตัง้โดย
ผูว้่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 

คณะกรรมกำรปรับปรุง
ฯ 

คณะกรรมกำรปรบัปรุงวิธีด  ำเนินกำรมำตรฐำนจรยิธรรมกำรวิจยั กรุงเทพมหำนคร แต่งตัง้
โดยผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร ท ำหนำ้ที่ปรบัปรุงแกไ้ขวิธีด ำเนินกำรมำตรฐำน และ
เสนอรำ่งฉบบัปรบัปรุงแกไ้ขต่อคณะกรรมกำรฯ 

 

7.  ภาคผนวก                                                                                                              
AO 01 รำยกำรวิธีด ำเนินกำรมำตรฐำน 
AO 02 รำยกำรเอกสำรภำคผนวก 
AO 03 บนัทกึกำรแจกจ่ำยเอกสำรวิธีด ำเนินกำรมำตรฐำน 

 

8.  เอกสารอ้างอิง                                                                                                        
8.1 มำตรฐำนคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ (มคจม.). ส  ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัย

แห่งชำติ (วช.), 2560. 
8.2 World Health Organization. Standards and Operational Guideline for Ethics Review of 

Health-Related Research with Human Participants, 2011.  
8.3 ICH Harmonised Guideline. Integrated Addendum to ICH E6(R1): Guideline for Good 

Clinical Practice E6(R2). 2016. 
8.4 U.S. Department of Health and Human Services. Institutional Review Board (IRB) Written 

Procedures: Guidance for Institutions and IRBs. May 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

6        วิธีด ำเนินกำรมำตรฐำนจรยิธรรมกำรวิจยั กรุงเทพมหำนคร 

 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน กรุงเทพมหานคร 

บทที ่1 การเตรียมวิธีด าเนินการมาตรฐานและการปรับแก้ไข                                

BMAHREC 01/03.0 

หน้า 10 จาก 10 หน้า 
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9. ประวัติวิธีด าเนินการมาตรฐาน                                                                                          ง 
 

 ฉบับที ่1 
BMA 01.0 

ฉบับที ่2 
BMA 02.0 

ฉบับที ่3 
BMAHREC 02.1 

ฉบับที ่4 
BMAHREC 03.0 

เตรียมโดย คณะกรรมกำรรำ่ง
วิธีด ำเนินกำรมำตรฐำน
จริยธรรมกำรวิจยั
กรุงเทพมหำนคร 

คณะกรรมกำรปรบัปรุง
วิธีด ำเนินกำรมำตรฐำน
จริยธรรมกำรวิจยั
กรุงเทพมหำนคร 

คณะกรรมกำรปรบัปรุง
วิธีด ำเนินกำรมำตรฐำน
จริยธรรมกำรวิจยั
กรุงเทพมหำนคร 

คณะกรรมกำรปรบัปรุง
วิธีด ำเนินกำรมำตรฐำน
จริยธรรมกำรวิจยั
กรุงเทพมหำนคร 

เหตุผลของ
การปรับปรุง 

-  - ตำมที่ปฏิบตัิไดจ้ริง 
- ตำมมำตรฐำนที่
ปรบัเปลี่ยนไป 

- ตำมที่ปฏิบตัิไดจ้ริง 
- เพ่ือใหส้ะดวกในกำรปฏบิตัิ 
งำนของคณะกรรมกำรฯ และ
เจำ้หนำ้ที่ส  ำนกังำน 

รายละเอียด
ของการแก้ไข 

- - - เพ่ิมขัน้ตอนกำร
ด ำเนินงำนกำรปรบัปรุง
วิธีด ำเนินกำรมำตรฐำน 
โดยคณะกรรมกำรปรบัปรุง
วิธีด ำเนินกำรมำตรฐำน 
- ภำคผนวกแตล่ะบทไปอยู่
รวมกนัจดัเป็นกลุ่ม  AO 
AP AL 

- ปรบัปรุงกำรเขียน SOP 
- ปรบัปรุงกำรก ำหนดโครงรำ่ง 
รูปแบบ และรหสั 
- กำรปรบัปรุงแกไ้ข SOP เพิม่ 
กำรทบทวนและปรบัปรุง
เล็กนอ้ย และกำรทบทวน
ครอบคลมุทกุบท 
- เพ่ิม‘กำรจดักำร SOP ฉบบั
เก่ำ’ 

ทบทวนโดย คณะกรรมกำรจรยิธรรม
กำรวิจยัในคน 
กรุงเทพมหำนคร 

คณะกรรมกำรจริยธรรม
กำรวิจยัในคน 
กรุงเทพมหำนคร 

คณะกรรมกำรจริยธรรม
กำรวิจยัในคน 
กรุงเทพมหำนคร 

คณะกรรมกำรจริยธรรมกำร
วิจยัในคน กรุงเทพมหำนคร 

รับรองโดย ประธำนคณะกรรมกำร
จริยธรรมกำรวิจยัในคน 
กรุงเทพมหำนคร 

ประธำนคณะกรรมกำร 
จริยธรรมกำรวิจยัในคน 
กรุงเทพมหำนคร 

ประธำนคณะกรรมกำร 
จริยธรรมกำรวิจยัในคน 
กรุงเทพมหำนคร 

ประธำนคณะกรรมกำร 
จริยธรรมกำรวิจยัในคน 
กรุงเทพมหำนคร 

อนุมัติโดย ผูว้่ำรำชกำร
กรุงเทพมหำนคร 

ผูว้่ำรำชกำร
กรุงเทพมหำนคร 

ผูว้่ำรำชกำร
กรุงเทพมหำนคร 

ผูว้่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 

วันทีอ่นุมตัิ 27 สิงหำคม 2545 13 มกรำคม 2557 25 มิถนุำยน 2562  
 

 
 


