คำแนะนำเกี่ยวกับกำรอบรมด้ำนจริยธรรมกำรวิจัยในคน
ตามที่หน่วยจริยธรรมการวิจัยในคน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประกาศนโยบายให้ผวู้ จิ ัย ผู้วิจัยร่วม และผู้ช่วยวิจัย
ทุกคนต้องผ่านการอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยในคนก่อนเสนอโครงการเพื่อขอรับการพิจารณามีผลตัง้ แต่ปี พ. ศ. 2558 นัน้
หน่วยจริยธรรมการวิจัยในคน ขอให้คาแนะนาหลักสูตรการอบรม ที่จัดขึน้ ในคณะฯ เพื่อให้ผู้วิจยั / ทีมวิจัยสามารถเลือกเข้ารับ
การอบรมได้อย่างเหมาะสม ดังนี้
หลักสูตรที่จัดโดยหน่ วยจริยธรรมการวิจัยในคน คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
สาหรับบุคลากรคณะฯ
I.

1. หลักสูตร “ควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนจริยธรรมกำรวิจัยในคน” เป็นหลักสูตรการให้ความรูด้ ้านจริยธรรมการวิจัยในคนขั้น
พื้นฐาน (Basic course) รูปแบบเป็นการบรรยายทฤกษฎี และวิธีการยื่นเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณา
คุณสมบัตผิ ู้เข้าอบรม
1. บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2.ยังไม่เคยหรือเคยผ่านการอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยในคน
จานวนครัง้ ที่จัด
ปีละ 3 ครัง้
จานวนผู้เข้าร่วม
ครัง้ ละ 400 คน
ระยะเวลา
1 วัน (08.00-16.00 น.)
สถานที่
ภายในคณะฯ
ผู้ผ่านการอบรม
ได้รับประกาศนียบัตรผ่านการอบรม เมื่ออบรมครบ 1 วัน และผ่านการทาแบบทดสอบ
แพทย์ ได้รับ CME 6 หน่วยกิจ พยาบาลได้รับหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง CNEU สาหรับ
พยาบาล
วิธีการสมัคร
สมัครผ่านเว็ปไซด์ http://www.si.mahidol.ac.th/sirb
2. หลักสูตร “การอบรมด้ านจริยธรรมการวิจัยในคนต่ อเนื่อง (continuing course) เป็ นหลักสูตรต่อเนื่อง และเพิม่ กรณีศกึ ษา
ให้ ผ้ วู ิจยั ที่เคยผ่านประสบการณ์ในการอบรมด้ านจริ ยธรรมการวิจยั ในคนมาแล้ วอาจเคยมีประสบการณ์ในการทาวิจยั และมีประเด็นที่
ยังเป็ นข้ อสงสัยที่ต้องการแลกเปลีย่ นประสบการณ์กบั ผู้เข้ าร่วมการอบรม และกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในคน โดยกลุม่ เป้าหมาย
ได้ แก่ ผู้วิจยั ภายในคณะฯ ที่เคยได้ รับประกาศนียบัตรผ่านการอบรมจริ ยธรรมการวิจยั ในคนมาแล้ วอย่างน้ อย 1 ครัง้
วิธีการ เป็น workshop มีทั้งทฤษฎี การบรรยาย การอภิปรายกลุ่มย่อย เน้นกรณีศกึ ษา และการตอบข้อซักถาม
คุณสมบัตผิ ู้เข้าอบรม
1. บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ศริ ิราชพยาบาล
2. เคยผ่านการอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยในคน
จานวนครัง้ ที่จัด
ปีละ 2 ครัง้
จานวนผู้เข้าร่วม
ครัง้ ละ 100 คน
ระยะเวลา
1 วัน (08.00-16.00 น.)
สถานที่
ภายในคณะฯ
ผู้ผ่านการอบรม
ได้รับประกาศนียบัตรผ่านการอบรมแบบหลักสูตรต่อเนื่อง
วิธีการสมัคร
สมัครผ่านเว็ปไซด์ http://www.si.mahidol.ac.th/sirb

3. หลักสูตรการอบรมด้ านจริยธรรมการวิจัยในคนแก่ ทีมผู้วิจยั แบบกลุ่มเป้าหมาย (Focus group) จัดเป็ น workshop
อภิปรายกรณีศกึ ษา และมีการทบทวนหลักเกณฑ์ (ภาคทฤษฎี) รวมถึงการตอบข้ อซักถาม โดยเน้ นเป็ นหัวข้ อที่สาคัญ เช่นกระบวนการ
ขอความยินยอม การทาวิจยั ในกลุม่ อ่อนด้ อย เป็ นต้ นมุง่ เน้ นสาหรับกลุม่ เป้าหมาย ในประเด็นทีย่ งั ต้ องพัฒนา และปรับปรุงให้มีความ
เข้าใจตามหลักมาตรฐานสากล กลุ่มเป้าหมาย (Focus group) ได้แก่ ผู้วจิ ัยและทีมผู้ช่วยวิจัยของคณะฯ
วิธีการ ชมวีดีทัศน์ประกอบ ผู้เข้าร่วมการอบรมอภิปรายกลุ่มย่อย และการตอบข้อซักถาม
คุณสมบัตผิ ู้เข้าอบรม
1. บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ศริ ิราชพยาบาล
2. เคยผ่านการอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยในคน เป็นผู้วจิ ัย /ทีมงาน
จานวนครัง้ ที่จัด
ปีละ 2 ครัง้ (ต่างหัวข้อการอบรม)
จานวนผู้เข้าร่วม
ครัง้ ละ 50 คน
ระยะเวลา
ครึ่งวัน (12.00-16.00 น.)
สถานที่
ภายในคณะฯ
ผู้ผ่านการอบรม
ได้รับประกาศนียบัตรผ่านการอบรมแบบหลักสูตรต่อเนื่อง
วิธีการรับสมัคร
เจ้าหน้าที่หน่วยจริยธรรมการวิจัยในคน ส่งจดหมายเชิญผู้วิจัย
II. กำรอบรมด้ำนจริยธรรมกำรวิจัยในคนทีส่ ถำบันอื่นจัด
ผู้วิจัย/ทีมวิจัยอาจเข้ารับการอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยในคนที่สถาบันภายนอกคณะฯ ทั้งภายใน และต่างประเทศจัด เมื่อ
ผู้วิจัยผ่านการอบรมสามารถแนบประกาศนียบัตร หากมีการเสนอขอรับการพิจารณาโครงการวิจัย
(หากม่แน่ในหลักสูตรที่อบรม ท่านสามารถขอคาแนะนาจากเจ้าหน้าที่หน่วยจริยธรรมฯ พร้อมแนบตารางแสดงหัวข้อการอบรม
ประกอบ)
III. อบรมผ่ำนโปรแกรมออนไลน์
ผู้วิจัยสามารถเข้าอบรมความรูด้ ้านจริยธรรมการวิจัยในคน และความรู้ดา้ นการวิจัยทางคลินิกที่ดี (Good Clinical Practice
:GCP) ผ่านทางโปรแกรมออนไลน์ www.citiprogram.org แล้วพิมพ์ใบคะแนน แนบหากมีการเสนอขอรับการพิจารณา
โครงการวิจัย
- งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้ผู้วิจัยเลือกเข้าอบรมหัวข้อ basic course ของ Biomedical research
- งานวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ ให้ผู้วิจัยเลือกเข้าอบรมหัวข้อ basic course ของ social science research (SSR)
- กรณีการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มี intervention ต่อผู้เข้าร่วมการวิจัยผู้วิจัยสามารถเลือกเข้าอบรมความรู้ดา้ น
การวิจัยทางคลินกิ ที่ดี (Good Clinical Practice :GCP)
สามารถศึกษาวิธีการผ่านทางเว็ปไซด์ ของหน่วยจริยธรรมการวิจัยในคน เลือกหัวข้อ กิจกรรม-> กาหนดการอบรม-> คู่มอื
การอบรม CITIprogram
หมายเหตุ

- ผู้วิจัย/ทีมวิจัย ต้องมีการ update ความรู้ดา้ นจริยธรรมการวิจัยในคนทุก 3 ปี
- ผู้วิจัย/ทีมวิจัย ที่ดาเนินการวิจัยแบบมี intervention ต่อผู้เข้าร่วมการวิจัย ต้องผ่านการอบรม ความรู้ดา้ นการ
วิจัยทางคลินกิ ที่ดี (Good Clinical Practice :GCP) ร่วมด้วย

