แนวทางปฏิบัตสิ าหรับการขออนุญาต และขออนุมตั ทิ างานวิจัย
ในศูนย์ การแพทย์ โรงพยาบาลกรุ งเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ
....................................................................................................................................................................................
โดย ศูนย์ วิจัยสุขภาพกรุ งเทพ
ก่อ นที่ จ ะเริ่ ม ท ำงำนวิ จัย นัน้ สิ่ง แรกที่ จ ะต้ อ งมี คื อ โครงกำรวิจัย (Research

proposal) ซึ่ง ในกำรจะร่ ำ ง

โครงกำรวิจัยที่ดีขึ ้นมำนัน้ จะต้ องมำจำก คาถามวิจัย (Research question) ซึ่งจะนำไปสู่ กำรกำหนดระเบียบวิธีวิจัย
(Research design) และจะนำไปสูส่ ถิติที่ใช้ (Statistics) รวมถึงกำรกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่ าง (Sample size)
กำรทำงำนวิจยั ในเครื อโรงพยำบำลกรุ งเทพ จะมีศนู ย์วิจยั สุขภำพกรุ งเทพ คอยให้ กำรช่วยเหลือ คือ ขันตอนกำร
้
เขียนโครงร่ ำงกำรวิจยั ซึ่งต้ องเริ่ มจำกคำถำมกำรวิจยั กำรช่วยค้ นหำวำรสำรฉบับเต็มเพื่อใช้ ในกำรทบทวนวรรณกรรม กำร
ช่วยคิดรูปแบบงำนวิจยั สถิติที่เหมำะสม และจำนวนอำสำสมัครที่ต้องใช้ ในโครงกำรเพื่อให้ งำนวิจยั นันมี
้ ควำมน่ำเชื่อถือ
กำรเริ่ มต้ นทำวิจยั ในเครื อโรงพยำบำลกรุ งเทพนันจะต้
้
องได้ รับคำอนุญำตผู้อำนวยกำรของแต่ละโรงพยำบำลก่อน
แล้ วจึงขออนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรจริ ยธรรมกำรวิจยั ในคน ซึ่งเป็ นขันตอนส
้
ำคัญ เพรำะว่ำทำงคณะกรรมกำรจริ ยธรรมกำร
วิจยั ในคนจะช่วยพิจำรณำโครงร่ ำงกำรวิจยั ให้ ดูเรื่ องควำมปลอดภัยของอำสำสมัครทังร่้ ำงกำยและจิตใจ ควำมปลอดภัย
ของข้ อมูลส่วนบุคคลของอำสำสมัคร เพื่อที่จะไม่ให้ เกิดควำมเสียหำยแก่อำสำสมัคร และป้องกันไม่ให้ ผ้ วู ิจยั ถูกฟ้ องร้ องได้
นอกจำกนี ้หำกผู้วิจยั ต้ องกำรที่จะเผยแพร่ งำนวิจยั ในวงกว้ ำงก็จะต้ องแสดงเอกสำรอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรจริ ยธรรมกำร
วิจยั ในคนไปด้ วย ซึง่ เป็ นมำตรฐำนสำกลที่ใช้ กนั อยูท่ วั่ ไป
และเพื่อให้ เป็ นมำตรฐำนเดียวกัน คณะกรรมจำรจริ ยธรรมกำรวิจัยในคนกำหนดว่ำให้ เริ่ มเก็บข้ อมูลได้ หลังจำก
ได้ รับหนังสืออนุมตั ิจำกคณะกรรมจำรจริ ยธรรมกำรวิจยั ในคนแล้ วเท่ำนัน้ เมื่อเก็บข้ อมูลได้ ครบตำมจำนวนที่ต้องกำรแล้ วจะ
เป็ นกำรนำข้ อมูลที่เก็บได้ นนมำวิ
ั ้ เครำะห์ และแปลผล ซึง่ ในจุดนี ้ศูนย์วิจยั ฯ ยินดีช่วยวิเครำะห์ข้อมูล
ขันตอนกำรเตรี
้
ยมโครงกำรวิจยั และกำรขออนุมตั ิ จำกคณะกรรมกำรวิจยั ในคน มีรำยละเอียดดังนี ้
1 คำถำมวิจยั เริ่ มจำกผู้วจิ ยั วิเครำะห์ด้วย PICO (Click)
2 กำรออกแบบระเบียบวิธีวิจยั (Research design) และจะนำไปสู่ สถิติที่ใช้ สถิติ (Statistics) และกำรกำหนดขนำด
ของกลุม่ ตัวอย่ำง (Sample size)
3 เอกสำรที่ต้องเตรี ยมเพื่อขออนุญำตผู้อำนวยกำรโรงพยำบำล และเพื่อเข้ ำรับกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำร
จริ ยธรรมกำรวิจยั ในคนศูนย์กำรแพทย์โรงพยำบำลกรุงเทพ
3.1 ศึกษำข้ อมูลย้ อนหลัง(Retrospective study)
3.1.1

หนังสือขออนุญำติ ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำล (Click)

3.1.2

แบบเสนอโครงร่ำงกำรวิจยั (Submission form) (Click)

3.1.3

ประวัติผ้ วู จิ ยั (Curriculum vitae) (Click)

3.1.4

แบบบันทึกข้ อมูล (Data Collection Form) ถ้ ำมี

3.1.5

อื่นๆ เช่น ภำคผนวก ฯลฯ ตำมแต่กรณี (ถ้ ำมี)

3.2 เก็บข้ อมูลในผู้ป่วย โดยศึกษำข้ อมูลไปข้ ำงหน้ ำ (Prospective study)
Page 1 of 4

3.2.1

หนังสือขออนุญำติ ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำล (Click)

3.2.2

แบบเสนอโครงร่ำงกำรวิจยั (Submission form) (Click)

3.2.3

ประวัติผ้ วู จิ ยั (Curriculum vitae) (Click)

3.2.4

แบบบันทึกข้ อมูล (Data Collection Form)

3.2.5

อื่นๆ เช่น ภำคผนวก ฯลฯ ตำมแต่กรณี (ถ้ ำมี)

3.2.6

เอกสำรชี ้แจงผู้เข้ ำร่วมกำรวิจยั (Participant Information Sheet) เป็ นสรุปข้ อมูลเกี่ยวกับกำร
วิจยั ทีเ่ ป็ นภำษำธรรมดำอ่ำนเข้ ำใจได้ งำ่ ย (Click)

3.2.7

หนังสือแสดงควำมยินยอมเข้ ำร่วมโครงกำรวิจยั (Inform Consent Form) (Click)

4 ข้ อกำหนดของคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจยั ในคน
4.1 จำนวนเอกสำรทีต่ ้ องส่งพิจำรณำ
4.1.1

เอกสำรตำมข้ อ 3.1 หรื อ 3.2 จำนวน 10 ชุด (ทำIndexทุกเอกสำร)

4.1.2

ไฟล์ CD เอกสำรทังหมด
้
จำนวน 1 แผ่น

4.2 กำรรับเอกสำรและกำหนดวันประชุม
4.2.1

ปิ ดรับเอกสำรทุกวันที่ 10 ของทุกเดือนเพื่อเข้ ำรอบกำรประชุมในเดือนถัดไป

4.2.2

กำหนดประชุมวันพุธ สัปดำห์แรกของทุกเดือน

4.3 ผลกำรพิจำรณำจะออกหลังจำกำรประชุม 15 – 30 วัน มีควำมเป็ นไปได้ 4 แบบได้ แก่
4.3.1

ผล 1: รับรองโดยไม่มีเงื่อนไข

4.3.2

ผล 2: รับรองในหลักกำร โดยขอให้ มีกำรแก้ ไขและเพิม่ เติมข้ อมูล

4.3.3

ผล 3: ยังไม่รับรองจนกว่ำจะมีกำรแก้ ไขและเพิ่มเติมตำมข้ อเสนอแนะ

4.3.4

ผล 4: ไม่รับรองโครงกำรวิจยั

4.4 กำรส่งแก้ ไขตำมข้ อเสนอแนะของคณะกรรมกำรจริ ยธรรมกำรวิจยั ในคน หลังจำกทรำบผลตำมข้ อ 4.3
4.4.1

ผล 1 หรื อ ผล 2: เมื่อแก้ ไขตำมข้ อเสนอแนะแล้ วสำมำรถส่งให้ กบั คณะกรรมกำรได้ เลยไม่ต้อง
รอรอบกำรประชุม

4.4.2

ผล 3 เมื่อแก้ ไขตำมข้ อเสนอแนะแล้ วสำมำรถส่งให้ กบั คณะกรรมกำรได้ โดย ปิ ดรับเอกสำรก่อน
กำรประชุมในเดือนถัดไป 2 สัปดำห์

4.4.3

ผล 4 ไม่อนุญำตให้ เสนอโครงกำรเดิมมำให้ พจิ ำรณำอีก

4.5 เอกสำรที่ต้องส่งให้ คณะกรรมกำรจริ ยธรรมกำรวิจยั ในคน หลังจำกทรำบผลตำมข้ อ 4.3 (ทำIndexทุก
เอกสำร)
4.5.1

ผล 1 หรื อ ผล 2
4.5.1.1 สรุปกำรชี ้แจงต่อคณะกรรมกำรจริ ยธรรมกำรวิจยั 3 ชุด (Click)
4.5.1.2 ตำรำงชี ้แจงกำรแก้ ไขเอกสำรต่อคณะกรรมกำรจริ ยธรรมกำรวิจยั 3 ชุด (Click)
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4.5.1.3 เอกสำรตำมข้ อ 3.1 หรื อ 3.2 ที่มีคำแนะนำให้ แก้ ไข และมีกำรทำ Highlight จุดที่
แก้ ไข 2 ชุด
4.5.1.4 เอกสำรตำมข้ อ 3.1 หรื อ 3.2 ที่มีคำแนะนำให้ แก้ ไข และไม่มีกำรทำ Highlight จุดที่
แก้ ไข 1 ชุด
4.5.2

ผล 3 ให้ สง่ เอกสำรโครงกำรให้ คณะกรรมกำรฯพิจำรณำใหม่
4.5.2.1 เอกสำรตำมข้ อ 3.1 หรื อ 3.2 ที่มีคำแนะนำให้ แก้ ไข และมีกำรทำ Highlight จุดที่
แก้ ไข 10 ชุด
4.5.2.2 เอกสำรตำมข้ อ 3.1 หรื อ 3.2 ที่มีคำแนะนำให้ แก้ ไข และไม่มีกำรทำ Highlight จุดที่
แก้ ไข 1 ชุด
4.5.2.3 สรุปกำรชี ้แจงต่อคณะกรรมกำรจริ ยธรรมกำรวิจยั 10 ชุด (Click)
4.5.2.4 ตำรำงชี ้แจงกำรแก้ ไขเอกสำรต่อคณะกรรมกำรจริ ยธรรมกำรวิจยั 10 ชุด (Click)

5 เอกสำรรับรองโครงกำรวิจยั จะได้ รับเอกสำร Certificate of approval (COA) จะออกให้ กบั ผู้ทำจัยวัยเมื่อได้ ทำกำร
แก้ ไขตำมคำแนะนำของคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจยั ในคนเรียบร้ อยแล้ ว แล้ วจึงจะสำมำรถเริ่มทำกำรเก็บ
ข้ อมูล ในโครงกำรวิจยั ได้
6 ผู้ติดต่อคณะกรรมกำรคณะกรรมกำรจริ ยธรรมกำรวิจยั ในคน และสถำนที่สง่ เอกสำร:
คุณนวนพ เศตะพรำหมณ์
ผู้ช่วยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรคณะกรรมกำรจริ ยธรรมกำรวิจยั ในคน และ ผู้ประสำนงำน
สำนักงำนคณะกรรมกำรจริ ยธรรมกำรวิจยั ในคน ศูนย์กำรแพทย์โรงพยำบำลกรุงเทพ
สำนักผู้อำนวยกำร ชัน้ 8 อำคำร D โทร. 02-7551532 , 081-3597051
E-mail: Nawanop.se@bangkokhospital.com
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รายการเอกสารแนบ
1. เอกสำรแนบ 1: Protocol Summary
2. เอกสำรแนบ 2: หนังสือขออนุญำติ ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำล
3. เอกสำรแนบ 3: แบบขอรับกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรจริ ยธรรมกำรวิจยั BMC-IRB Submission Form
4. เอกสำรแนบ 4: ประวัติผ้ วู ิจยั Curriculum Vitae
5. เอกสำรแนบ 5: เอกสำรชี ้แจงผู้เข้ ำร่วมกำรวิจยั /อำสำสมัคร(Participant Information Sheet)
6. เอกสำรแนบ 6: หนังสือแสดงเจตนำยินยอมเข้ ำร่วมกำรวิจยั (Consent Form)
7. เอกสำรแนบ 7: สรุปกำรชี ้แจงต่อคณะกรรมกำรจริ ยธรรมกำรวิจยั ศูนย์กำรแพทย์ รพ.กรุงเทพ และเครื อ รพ.กรุงเทพ
8. เอกสำรแนบ 8: ตำรำงชี ้แจงกำรแก้ ไขเอกสำรต่อคณะกรรมกำรจริ ยธรรมกำรวิจยั ศูนย์กำรแพทย์ รพ.กรุงเทพ และเครื อ
รพ.กรุงเทพ
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