แนวปฏิบัติการขอพิจารณาโครงการวิจัยเพื่อขอรับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในคนโรงพยาบาลสวนปรุง
ขั้นตอนที่ 1 ผูวิจัยจัดทําหนังสือนําสงจากหนวยงาน/สถานศึกษาเพื่อ “ขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
ในคน” ถึงผูอํานวยการโรงพยาบาลสวนปรุง
ขั้นตอนที่ 2 ผูวิจัยจัดเตรียมและสงเอกสารประกอบการสงโครงการวิจัยเพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัย ดังนี้

รายละเอียดโครงรางการวิจัย
หัวขอ
ก ) โครงรางการวิจัยทั่วไป
1. แบบเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาดานจริยธรรมของการวิจัยในมนุษยสําหรับโครงการวิจัย (AP 01)
ที่ผูวิจัย และผูรวมวิจัย (หรือที่ปรึกษา) ลงนาม
2. แบบตรวจสอบความครบถวนของโครงรางการวิจัยโดยผูวิจยั (AP 02.1 และ AP 02.2)
3. แบบแสดงการมีผลประโยชนทับซอน ของผูวิจัยหลักและผูวิจัยรวม (AP 03)
4. สงแบบเสนอโครงการวิจยั มีเลขหนา version _________ date _____________
 4.1 โครงรางการวิจัยภาษาไทย และ/ หรือภาษาอังกฤษ ฉบับสมบูรณ
 4.2 โครงรางการวิจัยฉบับยอภาษาไทย (ถามีแตโครงรางภาษาอังกฤษฉบับสมบูรณ )
5. เอกสารขอมูลคําอธิบายสําหรับอาสาสมัครผูรับการวิจัย (AF 07.1) เลขหนา version _____ date _____
เอกสารแสดงความยินยอมเขารวมในโครงรางการวิจัย (AF 07.2) เลขหนา version _____ date _____
เด็กอายุ 7-12 ป ควรมีเอกสารชี้แจงขอมูลแกเด็ก หรือ assent (AF 07.3), (AF 07.4), (AF 07.5) (ถามี)
6. แบบบันทึกขอมูล (ถามี) มีเลขหนา version _________ date ______________________
แบบสอบถามหรือสัมภาษณ (ถามี) มีเลขหนา version _________ date _______________
สมุดบันทึก (diary) (ถามี) มีเลขหนา version _________ date _____________________
7. ประวัตผิ ูวิจัย และผูร วมวิจัย ( curriculum vitae )
8. หลักฐานการอบรมการปฏิบัติการวิจัยที่ดี (GCP) หรือการอบรมจริยธรรมการวิจัย ของผูวิจัยหลักและผูวิจัยรวม
9. เอกสารประกัน (insurance) ถาเปนโครงการวิจัยของบริษัทเอกชน (ถามี)
10. รายงานการตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินความพรอมของสถาบันวิจัยเดี่ยว (ถามี)
11. เอกสารรับรองของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน (COA) จากหนวยงานหรือสถาบัน (ถามี)
12. อื่นๆ ไดแก โฆษณา สิ่งตีพิมพ บทความ สื่อ
13. ซีดหี รืออิเล็กทรอนิกสไฟลของโครงรางการวิจัย
ข) โครงรางการวิจัยจากบริษัทยา ตรวจสอบเพิ่มเติม ขอ 14-16
14. คูมือผูวิจัย (investigator brochure) มีเลขหนา version ________ date ______
15. ถามีการใชยา : ยาผานการรับรองจากองคการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขหรือไม (ถามี) แนบใบ อย.
16. เอกสารรับรองจากบริษัทประกัน

จํานวน
8 ชุด
8 ชุด
8 ชุด
8 ชุด
8 ชุด
8 ชุด
8 ชุด
8 ชุด
8 ชุด
8 ชุด
1 ชุด
1ชุด
8 ชุด
8 ชุด
8 ชุด
8 ชุด
1 ชุด
8 ชุด
8 ชุด
8 ชุด

หมายเหตุ
- เอกสาร 8 ชุด ประกอบดวยตัวจริง 1 ชุด และสําเนา 7 ชุด (เอกสารชุดสําเนาใหลบชื่อผูวิจัยดวย)
- สงหนังสือขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน จากหนวยงาน/สถานศึกษา จํานวน 1 ชุด
พรอมเอกสารโครงการวิจัย 8 ชุด (เย็บเปนชุด)
- กําหนดวันรับเอกสาร ใหผูวิจัยสงเอกสารทั้งหมดกอน วันจันทร สัปดาหที่ 2 ของเดือน ถาสงหลังจาก
กําหนดจะนําเขาพิจารณาในการประชุมเดือนถัดไป
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ขั้นตอนที่ 3 ผูวิจัยนําสงคาธรรมเนียมในการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน โดยมีขั้นตอนดังนี้
3.1 โอนเงินคาธรรมเนียมการพิจารณาโครงการ เขาบัญชี “คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
โรงพยาบาลสวนปรุง” ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูเชียงใหม เลขที่บัญชี 675-2-66409-9
โดยมีอัตราการเก็บคาธรรมเนียม ดังนี้
- นักเรียน/นักศึกษา
ยกเวนเก็บคาธรรมเนียม
- บุคคลทั่วไป (หนวยงานภายนอก)
2,000 บาท
งดเวน
- บุคลากรโรงพยาบาลสวนปรุง
- งานวิจัยที่ไดรับทุนซึ่งเปนบุคลากรที่มีชื่อผูวิจัยเปนคนแรก
3.2 จัดทําบันทึกขอความเรื่อง “นําสงเงินคาธรรมเนียมการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในคน”
จากตนสังกัดถึงผูอํานวยการโรงพยาบาลสวนปรุง โดยระบุชื่อโครงการวิจัย จํานวนเงินที่นําสง
แหลงเงินทุนวิจัยที่ไดรับ
3.3 จัดเตรียมเอกสารดังรายการตอไปนี้
- สําเนาใบโอนเงิน จากขอ 3.1
- บันทึกขอความเรื่อง “นําสงเงินคาธรรมเนียมการพิจารณาโครงการวิจัยในคน” จากขอ 3.2
ขั้นตอนที่ 4 หากโครงการวิจัยผานการรับรองแลว ใหผูวิจัยทําหนังสือนําสงจากหนวยงาน/สถานศึกษาเพื่อ
“ขออนุญาตเก็บขอมูล” ถึงผูอํานวยการโรงพยาบาลสวนปรุง โดยอางถึงหมายเลขใบรับรองจริยธรรมการวิจัย
ในคน โรงพยาบาลสวนปรุง
จัดสงเอกสารทั้งหมดมาที่
คณะกรรมการจริย ธรรมการวิ จัย ในคน โรงพยาบาลสวนปรุง 131 ถ.ช างหลอ ต.หายยา อ.เมื อง
จ.เชียงใหม 50100
สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่
คณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในคน เบอร โทรศั พ ท 053-908500 ต อ 60340 หรื อ ติ ด ต อ ทาง
E-mail : irb_suanprung@dmh.mail.go.th
(นายแพทยจักริน ปงคลาศัย)
ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
ดานสุขภาพจิตและจิตเวช โรงพยาบาลสวนปรุง
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