แนวปฏิบัติในการขอพิจารณาโครงการวิจัย เพื่อขอรับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน
กรณี พิจารณาโครงการวิจัยแบบเร็ว (Expedited Review)
ขั้นตอนที่ 1 ผู้วิจัยจัดทำหนังสือนำส่งจำกหน่วยงำน/สถำนศึกษำเพื่อ “ขอรับกำรพิจำรณำจริยธรรมกำรวิจัย
ในคน” ถึงผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลสวนปรุง
ขั้นตอนที่ 2 ผู้วิจัยจัดเตรียมและส่งเอกสำรประกอบกำรส่งโครงกำรวิจัยเพื่อขอรับรองจริยธรรมกำรวิจัย ดังนี้
หัวข้อ
ก ) โครงร่างการวิจัยทั่วไป

รายละเอียดโครงร่างการวิจัย

จานวน

1.

แบบเสนอเพื่อขอรับกำรพิจำรณำด้ำนจริยธรรมของกำรวิจัยในมนุษย์สำหรับโครงกำรวิจัย (AP 01)
ที่ผู้วิจัย และผู้ร่วมวิจัย (หรือที่ปรึกษำ) ลงนำม
2. แบบตรวจสอบควำมครบถ้วนของโครงร่ำงกำรวิจัยโดยผู้วิจยั (AP 02.1 และ AP 02.2)
3. แบบแสดงกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อน ของผู้วิจัยหลักและผู้วิจัยร่วม (AP 03)
4. ส่งแบบเสนอโครงกำรวิจยั มีเลขหน้ำ version _________ date _____________
 4.1 โครงร่ำงกำรวิจัยภำษำไทย และ/ หรือภำษำอังกฤษ ฉบับสมบูรณ์
 4.2 โครงร่ำงกำรวิจัยฉบับย่อภำษำไทย (ถ้ำมีแต่โครงร่ำงภำษำอังกฤษฉบับสมบูรณ์ )
5. เอกสำรข้อมูลคำอธิบำยสำหรับอำสำสมัครผู้รับกำรวิจัย (AF 07.1) เลขหน้ำ version _____ date _____
เอกสำรแสดงควำมยินยอมเข้ำร่วมในโครงร่ำงกำรวิจัย (AF 07.2) เลขหน้ำ version _____ date _____
เด็กอำยุ 7-12 ปี ควรมีเอกสำรชี้แจงข้อมูลแก่เด็ก หรือ assent (AF 07.3), (AF 07.4), (AF 07.5) (ถ้ำมี)
6. แบบบันทึกข้อมูล (ถ้ำมี) มีเลขหน้ำ version _________ date ______________________
แบบสอบถำมหรือสัมภำษณ์ (ถ้ำมี) มีเลขหน้ำ version _________ date _______________
สมุดบันทึก (diary) (ถ้ำมี) มีเลขหน้ำ version _________ date _____________________
7. ประวัตผิ ู้วิจัย และผูร้ ่วมวิจัย ( curriculum vitae )
8. หลักฐำนกำรอบรมกำรปฏิบัติกำรวิจัยที่ดี (GCP) หรือกำรอบรมจริยธรรมกำรวิจัย ของผู้วิจัยหลักและผู้วิจัยร่วม
9. เอกสำรประกัน (insurance) ถ้ำเป็นโครงกำรวิจัยของบริษัทเอกชน (ถ้ำมี)
10. รำยงำนกำรตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินควำมพร้อมของสถำบันวิจัยเดี่ยว (ถ้ำมี)
11. เอกสำรรับรองของคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในคน (COA) จำกหน่วยงำนหรือสถำบัน (ถ้ำมี)
12. อื่นๆ ได้แก่ โฆษณำ สิ่งตีพิมพ์ บทควำม สื่อ
13. ซีดีหรืออิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ของโครงร่ำงกำรวิจัย
ข) โครงร่างการวิจัยจากบริษัทยา ตรวจสอบเพิ่มเติม ข้อ 14-16
14. คู่มือผู้วิจัย (investigator brochure) มีเลขหน้า version ________ date ______
15. ถ้ามีการใช้ยา : ยำผ่ำนกำรรับรองจำกองค์กำรอำหำรและยำกระทรวงสำธำรณสุขหรือไม่ (ถ้ำมี) แนบใบ อย.
16. เอกสำรรับรองจำกบริษัทประกัน

3 ชุด
3 ชุด
3 ชุด
3 ชุด

3 ชุด
3 ชุด
3 ชุด
3 ชุด
3 ชุด
3 ชุด
3 ชุด
3 ชุด
3 ชุด
3 ชุด
3 ชุด
3 ชุด
1 ชุด
3 ชุด
3 ชุด
3 ชุด

หมำยเหตุ
- เอกสำร 3 ชุด ประกอบด้วยตัวจริง 1 ชุด และสำเนำ 2 ชุด
- ส่งหนังสือขอรับกำรพิจำรณำจริยธรรมกำรวิจัยในคน จำกหน่วยงำน/สถำนศึกษำ จำนวน 1 ชุด
พร้อมเอกสำรโครงกำรวิจัย 3 ชุด (เย็บเป็นชุด)
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ขั้นตอนที่ 3 ผู้วิจัยนำส่งค่ำธรรมเนียมในกำรขอรับรองจริยธรรมกำรวิจัยในคน โดยมีขั้นตอนดังนี้
3.1 โอนเงินค่ำธรรมเนียมกำรพิจำรณำโครงกำร เข้ำบัญชี “คณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในคน
โรงพยำบำลสวนปรุง” ธนำคำรกรุงไทย สำขำประตูเชียงใหม่ เลขที่บัญชี 675-2-66409-9
โดยมีอัตรำกำรเก็บค่ำธรรมเนียม ดังนี้
- นักศึกษำปริญญำตรี
500 บำท
- บุคคลทั่วไป
2,000 บำท
- งำนวิจัยต่ำงประเทศ
5,000 บำท
งดเว้น
- บุคลำกรโรงพยำบำลสวนปรุง
- งำนวิจัยที่ได้รับทุนซึ่งเป็นบุคลำกรที่มีชื่อผู้วิจัยเป็นคนแรก
3.2 จัดทำบันทึกข้อควำมเรื่อง “นำส่งเงินค่ำธรรมเนียมกำรพิจำรณำรับรองจริยธรรมกำรวิจัยในคน”
จำกต้นสังกัดถึงผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลสวนปรุง โดยระบุชื่อโครงกำรวิจัย จำนวนเงินที่นำส่ง
แหล่งเงินทุนวิจัยที่ได้รับ
3.3 จัดเตรียมเอกสำรดังรำยกำรต่อไปนี้
- สำเนำใบโอนเงิน จำกข้อ 3.1
- บันทึกข้อควำมเรื่อง “นำส่งเงินค่ำธรรมเนียมกำรพิจำรณำโครงกำรวิจัยในคน” จำกข้อ 3.2
ขั้นตอนที่ 4 หำกโครงกำรวิจัยผ่ำนกำรรับรองแล้ว ให้ผู้วิจัยทำหนังสือนำส่งจำกหน่วยงำน/สถำนศึกษำเพื่อ
“ขออนุญำตเก็บข้อมูล” ถึงผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลสวนปรุง โดยอ้ำงถึงหมำยเลขใบรับรองจริยธรรมกำรวิจัย
ในคน โรงพยำบำลสวนปรุง
จัดส่งเอกสารทั้งหมดมาที่
คณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในคน โรงพยำบำลสวนปรุง 131 ถ.ช่ำงหล่ อ ต.หำยยำ อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50100
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คณะกรรมกำรจริ ย ธรรมกำรวิ จั ย ในคน เบอร์ โ ทรศั พ ท์ 053-908500 ต่อ 60340 หรือ ติ ดต่ อทำง
E-mail : irb_suanprung@dmh.mail.go.th

(นำยภำณุ คูวุฒยำกร)
ประธำนคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในคน
ด้ำนสุขภำพจิตและจิตเวช โรงพยำบำลสวนปรุง

Page 2 of 2

