RF 11_2560

คําแนะนําในการสงโครงรางการวิจัยเพื่อขอการรับรองดานจริยธรรม
จากคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย พบ.
……………………………………………………….…………………………………………….
ผูว ิจัยซึ่งเปนอาจารยแพทย แพทยประจําบาน แพทยประจําบานตอยอด นักเรียนแพทยทหาร นักศึกษาแพทย พยาบาล
หรือบุคลากรทางการแพทยของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา หรือ วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา ที่จะดําเนินการวิจัยใน
มนุษย ตองสงโครงรางการวิจัยเพื่อขอคํารับรองดานจริยธรรม จากคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการวิจยั กรมแพทยทหารบก
1. เอกสารโครงการวิจัย ที่ผูวิจัยตองสงเพื่อรับการพิจารณาดานจริยธรรม
เอกสารที่ผูวิจัยตองสง
1. แบบรายงานการสงโครงรางการวิจยั เพือ่ พิจารณา (RF 01_2560)

จํานวนชุด*
4

2. โครงรางการวิจัยภาษาไทย และ/หรือโครงรางการวิจัยภาษาอังกฤษ ที่มีบทสรุปยอภาษาไทย (RF
08_2560)

4

3. เอกสารชี้แจงขอมูลแกอาสาสมัครและหนังสือแสดงเจตนาเขารวมในโครงการวิจัย(ภาษาไทย) (RF
09_2560และ/หรือ RF 09_2_2560)

4

4. แบบประวัติผูวิจัยและผูวิจัยรวม (RF 10_2560)**

4

5. เอกสารที่เกี่ยวของ เชน แบบบันทึกขอมูล แบบสอบถาม โฆษณา วิดีโอ เปนตน

4

6. หนังสือนําสงจากผูบังคับบัญชา เรียนประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย พบ.

1

7. แผนซีดีหรือดีวิดี ที่มีขอมูลโครงรางการวิจัยในรูป Microsoft Word หรือสงทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส (ผาน www.irbrta@yahoo.com หรือwww.irbrta.amed.go.th)

1

หมายเหตุ
*จํานวนเอกสารโครงรางการวิจัยที่ผูวิจัยตองสง อาจมีการปรับลดตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ
** ผูวิจัย และ/หรือ ผูวิจัยรวม ควรแนบหลักฐานการอบรมการปฏิบัติการวิจัยที่ดี (ICH GCP) และ/หรือการอบรมดาน
จริยธรรมการวิจัย โดยเฉพาะอยางยิ่ง โครงรางการวิจัยที่เปนการศึกษาในมนุษย ที่มี intervention และมีแบบ
แผนการวิจัยเชิงทดลอง (experimental study)
2. วิธีการสงโครงรางการวิจัย และเอกสารที่เกี่ยวของ
(1) สงโครงรางการวิจัยและอื่นๆ ที่สาํ นักงานพิจารณาโครงการวิจัย กรมแพทยทหารบก ชั้น 5 อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา
ภายในวันทําการสุดทายของเดือน เพื่อไดรับการพิจารณาในเดือนถัดมา
(2) เจาหนาที่สํานักงานฯ จะตรวจสอบเอกสาร และแจงใหผูวิจัยทราบวายังขาดเอกสาร หรือขอมูลใดบาง เมื่อเอกสารครบถวน
เจาหนาที่สาํ นักงานฯ จึงรับโครงรางการวิจัยเขาพิจารณา พรอมทั้งออกใบตอบรับเอกสารใหแกผวู ิจัยเปนหลักฐาน
สํานักงานคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย พบ. เริ่มใช 1 ก.ค. 2555
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3. การพิจารณาโครงรางการวิจัยและการแจงผลการพิจารณา
(1) คณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการวิจยั ฯ จะพิจารณาโครงรางการวิจยั ในวันอังคารที่ 2 และวันพฤหัสบดีที่ 3 ของเดือน
(2) การแจงผลการพิจารณาโครงรางการวิจัยเบื้องตน จะดําเนินการภายใน 10วันปฏิทิน ภายหลังการประชุมของ
คณะอนุกรรมการฯ ผานทาง Websiteและ อีเมลล
(3) ผูวิจัยสามารถติดตอรับหนังสือรับรองโครงรางการวิจัยหรือจดหมายแจงผลการพิจารณาไดที่สํานักงานฯ ภายใน 10
วันปฎิทิน ภายหลังการประชุมของคณะอนุกรรมการฯ

คณะอนุกรรมการโครงการวิจัย พบ. จะไมรับพิจารณาโครงรางการวิจัย
ที่เริ่มดําเนินการ กอนไดรับการรับรองจากคณะอนุกรรมการฯ
4. เกณฑการพิจารณาโครงรางการวิจยั

4. การพิจารณาโครงรางการวิจัยของคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย พบ. มีหลักเกณฑดังนี้
(1) มีผูวิจัยและผูวิจัยรวมที่เพียงพอและมีความรู ความชํานาญในแตละสาขาที่จะทําการวิจัย
(2) โครงการวิจัยมีวัตถุประสงคชัดเจนแนนอน และเปนไปได
(3) ผลงานวิจัยจะใหขอมูลหรือความรูใหมที่เปนประโยชน
(4) แสดงถึงความจําเปนอยางหลีกเลี่ยงไมไดที่จะตองดําเนินการทดลองตอมนุษย
(5) ควรมีหลักฐานเอกสารอางอิงหรือตําราที่มีความเชื่อถือไดเกี่ยวกับประสบการณการใช หรือ ผลการวิจัยในสัตวทดลอง
หรือผลการวิจัยที่สําเร็จพอสมควร เพื่อยืนยันถึงความปลอดภัยของการวิจัยนั้นอยางเพียงพอ
(6) จํานวนคนที่ใชในการวิจัยควรตองจํากัดตามความจําเปนทางสถิติโดยใชจํานวนนอยที่สุดที่เพียงพอสําหรับการแปลผล
(7) แสดงถึงขอพิจารณาในดานจริยธรรมและการเตรียมการปองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นแกอาสาสมัคร การดูแล และ
คาชดเชยที่อาสาสมัครพึงไดรับเมื่อไดรับอันตรายอันเกิดจากการเขารวมในโครงการวิจัย
(8) ระบุหลักเกณฑการคัดเลือกอาสาสมัครที่จะเขารวมในโครงการวิจัยและการคัดออกจากโครงการวิจัย รวมทั้งเกณฑที่จะ
ถอนอาสาสมัครออกจากการวิจยั
(9) มีเอกสารชี้แจงขอมูลแกผูเขารวมโครงการวิจัย และหนังสือแสดงเจตนายินยอมเขารวมการวิจัย (RF 09_2560และ/
หรือ RF 09_2_2560)
ในกรณีที่อาสาสมัครไมสามารถแสดงความยินยอมหรือลงนามได ผูปกครอง หรือผูแทนโดยชอบธรรม เปนผูใหความ
ยินยอมและลงนามเปนลายลักษณอักษรแทน
(10) ในกรณีที่ผูเขารวมโครงการวิจัย เปนเด็กอายุ 7 -17 ป ตองมีหนังสือแสดงความยินยอม (Assent form) ใหเด็กสามารถ
อานทําความเขาใจไดและมีลายเซ็นของเด็กเปนหลักฐาน
5. รายงานที่ผูวิจัยตองสงคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย พบ.ภายหลังการรับรองโครงรางการวิจัย
(1) แบบรายงานการแกไขโครงรางการวิจัย (RF 02_2560) เมื่อมีการแกไขเพิ่มเติมโครงรางการวิจัย ผูวิจัยตองสง
โครงรางการวิจัยที่มีการแกไขเพิ่มเติม และแบบรายงานการแกไขโครงรางการวิจัย เพื่อแจงใหคณะอนุกรรมการฯ
พิจ ารณารับ รอง กอนดําเนินการตามที่ไดแ กไ ขเพิ่มเติม ยกเวนในกรณีที่การแกไ ขเพิ่มเติมนั้น กระทํา เพื่อความ
ปลอดภัยของอาสาสมัคร
(2) รายงานความกาวหนาของการวิจัย (RF 03_2560)ผูวิจัยตองสงรายงานความกาวหนาของการวิจัย ตามกําหนดที่
ระบุในหนังสือรับรอง และกอนหมดอายุการรับรองโครงรางการวิจัย

สํานักงานคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย พบ.
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(3) รายงานเหตุการณไมพึงประสงคจากยา ผูวิจัยตองสงรายงานเหตุการณไมพึงประสงคจากยา (RF 04_1_2560)
หรือ (RF 04_2__2555) ใหแกคณะอนุกรรมการฯ เมื่อมีเหตุการณไมพึงประสงคเกิดขึ้นในสถาบันที่ผูวิจัยดําเนินงาน
โดยสงรายงานภายใน 7 วัน หลังทราบเหตุการณ
(4) รายงานการไมปฏิบัติตามขอกําหนด (R F 0 5 _ 2 560) ผูวิจัยตองสงรายงานเมื่อมีการไมปฏิบัติตามขอกําหนด
(5) รายงานสรุปผลการวิจัย (RF 06_25560) เมื่อสิ้นสุดการวิจัยผูวิจัยตองทั้งรายงานสรุปผลการวิจัย หรือบทคัดยอ
(Abstract) จํานวน 1 ชุด พรอมทัง้ ซีดีที่มีขอมูลดังกลาวในรูป word หรือ PDF file จํานวน 1 แผน
ดูรายละเอียด และ Download เอกสารตางไดที่ http://www.irbrta.pmk.ac.th/
ติดตอขอคําปรึกษาไดที่ สํานักงานพิจารณาโครงการวิจัยพบ.
อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา ชั้น 5 ไดทุกวันในเวลาราชการ
โทรศัพท02-763-4297, 02-763-4270โทรสาร 02-354-9011

สํานักงานคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย พบ.
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สรุปขั้นตอนการสงโครงรางการวิจัยเพื่อการพิจารณาครั้งแรก
ขั้นตอนที่ 1 เตรียมเอกสารที่ตองยื่นใหคณะอนุกรรมการพิจารณารายละเอียดดังนี้
1. แบบรายงานการสงโครงรางการวิจัยเพื่อพิจารณาครั้งแรก (RF 01_2560)

4ชุด

2. เอกสารที่เกี่ยวของ เชน แบบบันทึกขอมูล แบบสอบถาม โฆษณา วิดีโอ เปนตน
3. โครงรางการวิจัยภาษาไทย และ/หรือโครงรางการวิจัยภาษาอังกฤษ ที่มีบทสรุปยอ
ภาษาไทย (RF 08_2560)
4. เอกสารชี้แจงขอมูลแกอาสาสมัครและหนังสือแสดงเจตนาเขารวมในโครงการวิจัย
(ภาษาไทย) (RF 09_2560)
5. แบบประวัติผูวิจัยและผูวิจัยรวม (RF 10_2560)

4ชุด
4ชุด

6. แผนซีดีหรือดีวิดี ที่มีขอมูลโครงรางการวิจัยในรูป Microsoft Word หรือสงทาง
ระบบอิเล็กทรอนิกส (ผาน www.irbrta@yahoo.com)
7. หลักฐานการอบรม Good Clinical Practice (GCP) หรือการอบรมดานจริยธรรม
การวิจัย ครั้งลาสุด (ถามี)

1 ชุด

4ชุด
4ชุด

4ชุด

Download เอกสารไดท่ี http://www.irbrta.pmk.ac.th

ขั้นตอนที่ 2 ทําหนังสือถึงประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย พบ.
โดยผานผูบังคับบัญชา(หน.ภาควิชา หรือ ผอ.กอง หรือ หน.หนวยขึ้นตรง กรมแพทยทหารบก )

ขั้นตอนที่ 3 สงเอกสารที่สํานักงานพิจารณาโครงการวิจัย พบ.
อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา ชั้น 5 หมายเลขโทรศัพทภายใน 94297, 94270

โครงรางการวิจัยที่สงภายใน วันทําการสุดทายของเดือน จะไดรับการพิจารณาในเดือนถัดไป
ประชุมพิจารณาโครงรางการวิจัยวันอังคารที่ 2 และวันพฤหัสบดีที่ 3 ของเดือน
แจงผลการพิจารณาเปนลายลักษณอักษร ภายใน 10 วันปฏิทิน หลังการประชุม

สํานักงานคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย พบ.
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