
 

Version3_29 September 2021 
 

แนวปฏิบัติการขอพิจารณาโครงการวิจัยเพ่ือขอรับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในคนโรงพยาบาลสวนปรุง 
 

ข้ันตอนท่ี 1 ผูวิจัยจัดทําหนังสือนําสงจากหนวยงาน/สถานศึกษาเพ่ือ “ขอรับการพิจารณาจรยิธรรมการวิจัย
ในคน” ถึงผูอํานวยการโรงพยาบาลสวนปรุง 

ข้ันตอนท่ี 2 ผูวิจัยจัดเตรียมและสงเอกสารประกอบการสงโครงการวิจัยเพ่ือขอรับรองจริยธรรมการวิจัย ดังนี้ 
หัวขอ รายละเอียดโครงรางการวิจัย จํานวน 

  ก )  โครงรางการวิจัยท่ัวไป   

1. แบบเสนอเพ่ือขอรับการพิจารณาดานจริยธรรมของการวิจัยในมนุษยสําหรับโครงการวิจัย (AP 01)   
ท่ีผูวิจัย และผูรวมวิจัย (หรือท่ีปรกึษา) ลงนาม    

4 ชุด 

2. แบบตรวจสอบความครบถวนของโครงรางการวิจัยโดยผูวิจยั (AP 02.1 และ AP 02.2)   4ชุด 
3. แบบแสดงการมีผลประโยชนทับซอน ของผูวิจัยหลักและผูวิจัยรวม (AP 03) 4 ชุด 
4. สงแบบเสนอโครงการวิจยั มีเลขหนา version _________ date _____________ 

 4.1  โครงรางการวิจัยภาษาไทย  และ/ หรือภาษาอังกฤษ ฉบับสมบูรณ 
 4.2  โครงรางการวิจัยฉบับยอภาษาไทย (ถามีแตโครงรางภาษาอังกฤษฉบับสมบูรณ ) 

4 ชุด 

5. เอกสารขอมลูคําอธิบายสําหรับอาสาสมัครผูรับการวิจัย (AF 07.1) เลขหนา   version _____  date _____ 4ชุด 
เอกสารแสดงความยินยอมเขารวมในโครงรางการวิจัย (AF 07.2) เลขหนา   version _____  date _____ 4 ชุด 
เด็กอายุ 7-12 ป ควรมีเอกสารช้ีแจงขอมูลแกเด็ก หรือ assent (AF 07.3), (AF 07.4), (AF 07.5) (ถามี) 4 ชุด 

6. แบบบันทึกขอมูล  (ถามี) มีเลขหนา version _________  date ______________________ 4 ชุด 
 แบบสอบถามหรอืสัมภาษณ (ถาม)ี มีเลขหนา   version _________  date _______________ 4 ชุด 
 สมุดบันทึก (diary) (ถามี) มีเลขหนา   version _________  date _____________________ 4ชุด 

7. ประวัตผิูวิจัย และผูรวมวิจัย ( curriculum  vitae )  1 ชุด 
8. หลักฐานการอบรมการปฏิบัติการวิจัยท่ีดี (GCP) หรือการอบรมจริยธรรมการวิจัย ของผูวิจัยหลักและผูวิจัยรวม 1ชุด 
9. เอกสารประกัน (insurance) ถาเปนโครงการวิจัยของบริษัทเอกชน (ถามี) 4 ชุด 
10. รายงานการตรวจเยี่ยมเพ่ือประเมนิความพรอมของสถาบันวิจัยเดี่ยว (ถามี) 4 ชุด 
11. เอกสารรับรองของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน (COA) จากหนวยงานหรือสถาบัน (ถามี) 4 ชุด 
12. อ่ืนๆ ไดแก โฆษณา สิ่งตีพิมพ บทความ สื่อ  4 ชุด 
13. ซีดหีรืออิเล็กทรอนิกสไฟลของโครงรางการวิจัย  1 ชุด 

  ข)  โครงรางการวิจัยจากบริษัทยา ตรวจสอบเพ่ิมเติม ขอ 14-16 
14. คูมือผูวิจัย (investigator brochure) มีเลขหนา version ________ date ______ 4 ชุด 
15. ถามีการใชยา : ยาผานการรับรองจากองคการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขหรือไม (ถาม)ี แนบใบ อย.   4 ชุด 
16. เอกสารรับรองจากบริษัทประกัน 4 ชุด 

หมายเหตุ  
- เอกสาร 4 ชุด ประกอบดวยตัวจริง 1 ชุด และสําเนา 3 ชุด 
- สงหนังสือขอรับการพิจารณาจรยิธรรมการวิจัยในคน จากหนวยงาน/สถานศึกษา จํานวน 1 ชุด 

พรอมเอกสารโครงการวิจัย 4 ชุด (เย็บเปนชุด)  
- กําหนดวันรับเอกสาร ใหผูวิจัยสงเอกสารท้ังหมดกอน วันจันทร สัปดาหท่ี 2 ของเดือน ถาสงหลังจาก

กําหนดจะนําเขาพิจารณาในการประชุมเดือนถัดไป 
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ข้ันตอนท่ี 3 ผูวิจัยนําสงคาธรรมเนียมในการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน โดยมีข้ันตอนดังนี้   
3.1 โอนเงินคาธรรมเนียมการพิจารณาโครงการ เขาบัญชี “คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 
     โรงพยาบาลสวนปรุง” ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูเชียงใหม เลขท่ีบัญชี 675-2-66409-9 
     โดยมีอัตราการเก็บคาธรรมเนียม ดังนี้ 

- นักเรียน/นักศึกษา   ยกเวนเก็บคาธรรมเนียม 
- บุคคลท่ัวไป (หนวยงานภายนอก)  2,000 บาท 

     งดเวน 
- บุคลากรโรงพยาบาลสวนปรุง 
- งานวิจัยท่ีไดรับทุนซ่ึงเปนบุคลากรท่ีมีชื่อผูวิจัยเปนคนแรก 

3.2 จัดทําบันทึกขอความเรื่อง “นําสงเงินคาธรรมเนียมการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในคน” 
     จากตนสังกัดถึงผูอํานวยการโรงพยาบาลสวนปรุง โดยระบุชื่อโครงการวิจัย จํานวนเงินท่ีนําสง  
     แหลงเงินทุนวิจัยท่ีไดรับ  
3.3 จัดเตรียมเอกสารดังรายการตอไปนี้ 

- สําเนาใบโอนเงิน จากขอ 3.1  
- บันทึกขอความเรื่อง “นําสงเงินคาธรรมเนียมการพิจารณาโครงการวิจัยในคน” จากขอ 3.2 

ข้ันตอนท่ี 4 หากโครงการวิจัยผานการรับรองแลว ใหผูวิจัยทําหนังสือนําสงจากหนวยงาน/สถานศึกษาเพ่ือ 
“ขออนุญาตเก็บขอมูล” ถึงผูอํานวยการโรงพยาบาลสวนปรุง โดยอางถึงหมายเลขใบรับรองจริยธรรมการวิจัย
ในคน โรงพยาบาลสวนปรุง 

จัดสงเอกสารท้ังหมดมาท่ี    
  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลสวนปรุง 131  ถ.ชางหลอ ต.หายยา อ.เมือง  
จ.เชียงใหม 50100 

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี  
  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน เบอรโทรศัพท 053-908500 ตอ 60340 หรือติดตอทาง  
E-mail : irbsp2564@gmail.com 
 
            (นายแพทยจักริน ปงคลาศัย) 
       ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 
        ดานสุขภาพจิตและจิตเวช โรงพยาบาลสวนปรงุ 
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