
ขั้นตอนขออนุญาตท าวิจัย ในรพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. 

๑. ต้องเป็นบุคลากร ของรพ.ภูมิพลอดุลยเดช หรือ เป็นบุคลากรของกรมแพทย์ทหารอากาศ 
๒. ขอรับเอกสารเพื่อขออนุญาตท าวิจัยท่ีศูนย์วิจัยฯ ซึ่งเอกสารประกอบมีดังนี้ 

       ๒.๑  ใบบันทึกข้อความ ขออนุญาตท าวิจัยของศูนย์วิจัยฯ 
       ๒.๒ ใบบันทึกข้อความ ขออนุญาตท าวิจัย ผ่านประธานคณะกรรมการจริยธรรม  

 รพ.ภูมิพลอดุลยเดช 
       ๒.๓ แบบเสนอโครงร่างการวิจัยเพื่อพิจารณารับรองจากคณะกรรมการจริยธรรม  
          รพ.ภูมิพลอดุลยเดช 
       ๒.๔ แบบยินยอมเข้าร่วมการศึกษา 

๓.  ผู้วิจัยต้องส่งโครงร่างการวิจัยพร้อมเอกสารในข้อ ๒ มายังศูนย์วิจัยฯ 
      (จ านวน ๕ ชุด รวมตัวจริง)   

๔.  ผู้วิจัยต้องส่งไฟล์งานโครงร่างการวิจัยท้ังหมด โดยใส่ CD หรือ  
     ส่งเข้าอีเมล์ Belina.kh@hotmail.com  มายังศูนย์วิจัยฯ 
๕.  รออนุมัติภายในเวลาอย่างน้อย ๒ เดือน 
๖.  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ศูนย์วิจัยฯชั้น ๑ อาคารหอพักแพทย์                     
กองแพทยศาสตรศ์ึกษา อีเมล์ :  Belina.kh@hotmail.com    โทร.  ๒-๗๔๖๕ 
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ขั้นตอนการขออนุญาตท าวิจัยและขอทุนโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ 

A.  ขั้นตอนในการขออนุญาตท าวิจัย 
๑. ผู้ขอท าวิจัยขอรับเอกสารเพ่ือขออนุญาตท าวิจัยที่ศูนย์วิจัยฯ เอกสารประกอบด้วย  

๑.๑ ใบบันทึกข้อความ ขออนุญาตท าวิจัย (แบบฟอร์ม ๑) 
๑.๒ ใบบันทึกข้อความ ขอรับการรับรองจริยธรรมการวิจัย (แบบฟอร์ม ๒) 
๑.๓ แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อพิจารณารับรองจาก คณะกรรมการจริยธรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. 
      (แบบฟอร์ม ๓) 
๑.๔ แบบยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย (แบบฟอร์ม ๔) 
๑.๕ แบบรายงานความก้าวหน้าของศูนยว์ิจัย (แบบฟอร์ม ๕)                                                             
๑.๖ แบบฟอร์มการขอรหัสโครงการวิจัย (แบบฟอร์ม ๖) 
๑.๗ แบบฟอร์มการรายงานผลงานวิจัย (แบบฟอร์ม ๗) 

๒. ผู้วิจัยกรอกแบบฟอร์ม ๑ – ๓ (หากต้องมีการยินยอมของผู้เข้าร่วมโครงการให้ใช้แบบฟอร์มยินยอมเข้าร่วม
โครงการวิจัยฯ แบบฟอร์ม ๔ เท่านั้น) ส่งขออนุญาตท าวิจัย โดยผ่านผู้อ านวยการกองต้นสังกัดมาตามล าดับชั้น ถึงศูนย์วิจัยฯ 
โดยแนบโครงร่างวิจัยส าเนาทั้งหมด ๕ ชุด (พร้อมทั้งไฟล์โครงร่างงานวิจัยใส่ CD ด้วย)  

๓. ศูนย์วิจัยฯ จะน าโครงการวิจัยทั้งหมดที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการศูนย์วิจัยฯแล้ว น าเสนอเข้าท่ี
ประชุมคณะกรรมการจริยธรรม  (โดยโครงการที่มีความเสี่ยงด้านจริยธรรม จะให้ผู้วิจัยเข้าไปตอบข้อซักถามในที่
ประชุมคณะกรรมการจริยธรรม) 

๔. จากนั้น ศูนย์วิจัยฯ รวบรวมโครงการทั้งหมดที่ผ่านทั้ง ๒ คณะกรรมการฯ แล้ว น ามาออกหนังสือเป็นเอกสาร
รับรองโครงการวิจัย ส่งตามล าดับชั้นเพื่อให้ ประธานคณะกรรมการจริยธรรม(รองผู้อ านวยการโรงพยาบาล ๒) และ
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เซ็นรับรอง  

๕. เมื่อได้รับหนังสือรับรอง ศูนย์วิจัยฯ จะแจ้งกลับไปให้ผู้วิจัยมารับหนังสือรับรอง เพ่ือให้ผู้วิจัยได้เริ่มด าเนินการวิจัย 
๖. ผู้วิจัยต้องรายงาน ความก้าวหน้า  (แบบฟอร์ม ๕) ทุก ๖ เดือน ผ่านผู้อ านวยการกองต้นสังกัดมาตามล าดับชั้น 

ถึงศูนย์วิจัยฯ 
๗. เมื่อผู้วิจัยท างานวิจัยเสร็จให้ท าเรื่องแจ้งกับศูนย์วิจัยฯ ทราบ  โดยผ่านผู้อ านวยการกองต้นสังกัดมาตามล าดับ

ชั้น พร้อมส่งผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ๒ ฉบับมาท่ีศูนย์วิจัยฯ 
๘. ผู้วิจัยต้อง present ผลงานวิจัยในงานวิชาการประจ าปีของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. 
๙. ผู้วิจัยต้องตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารทางการแพทย์ พร้อมรายงานการตีพิมพ์ให้ศูนย์วิจัยฯทราบ ทั้งนี้สามารถ

เบิกเงินค่าตีพิมพ์ตามการใช้จ่ายจริง โดยท าเรื่องขออนุมัติค่าตีพิมพ์ ผ่านผู้อ านวยการกองต้นสังกัดมาตามล าดับชั้น        
ถึงศูนย์วิจัยฯ  

๑๐. หากผู้วิจัยต้องการไปน าเสนอผลงานวิจัย (ในประเทศและต่างประเทศ) สามารถขอรับการสนับสนุนทุนได้ โดย
ขออนุมัติใช้เงินเพื่อไปน าเสนอผลงานผ่านผู้อ านวยการกองต้นสังกัดมาตามล าดับชั้น ถึงศูนย์วิจัยฯ  

๑๑. หากผลงานวิจัยได้น าไปเผยแพร่ต่อสังคม และชุมชน เช่น ตีพิมพ์ในวารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ วิทยุ ทีวี 
หรือการจัดนิทรรศการต่างๆ เป็นต้น กรุณาแจ้งการด าเนินการดังกล่าวให้ศูนย์วิจัยฯทราบ เพ่ือรวบรวมเป็นตัวชี้วัดของ
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชฯ (แบบฟอร์ม ๗) 



๑๒. หากผลงานวิจัยได้น าไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะภายในโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. หรือภายนอกโรงพยาบาล
ภูมิพลอดุลยเดช พอ. กรุณาแจ้งการด าเนินการดังกล่าวให้ศูนย์วิจัยฯทราบ เพ่ือรวบรวมเป็นตัวชี้วัดของโรงพยาบาล     
ภูมิพลอดุลยเดช พอ. (แบบฟอร์ม ๗) 

   ๑๓. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ศูนย์วิจัยฯชั้น ๑ อาคารหอพักแพทย์ โทร.๒-๗๔๖๕ (สายในโรงพยาบาล)         
โทร.๐ ๒๕๓๔ ๗๔๖๕ (สายนอกโรงพยาบาล) E-mail :belina.kh@hotmail.com  

      
B. กรณีต้องการขอทุนมูลนิธิคุ้มเกล้าฯ มีขั้นตอนเพิ่มเติม ดังนี้ 
๑. ศูนย์วิจัยฯ จะรวบรวมโครงการวิจัย ที่ผ่านการพิจารณา จากคณะกรรมการศูนย์วิจัยฯ และคณะกรรมการ

จริยธรรมฯ เฉพาะ ที่ขอทุน น าเสนอเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาทุนวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์มูลนิธิ   
คุ้มเกล้าฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ของกรมแพทย์ทหารอากาศ โดยมี เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศเป็นประธานในการ
พิจารณา (ประชุมภายในเดือนมกราคม) จากนั้นจะน าโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณา ไปเสนอขอทุนจากคณะกรรมการทุน
มูลนิธิคุ้มเกล้าฯ โดยมี ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธาน ต่อไป (โดยจะประชุมภายในเดือนกุมภาพันธ์)    

๒. กรณีต้องใช้ยา การตรวจทางห้องปฏิบัติการ หรือการตรวจพิเศษจากทางโรงพยาบาล ให้ผู้วิจัยกรอกแบบฟอร์มการ
ขอรหัสโครงการวิจัย (แบบฟอร์ม ๖) เพ่ือด าเนินการเรื่องค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายคืนให้กับทางโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชฯ 
(ส าหรับ ผู้ป่วยที่เข้าโครงการ และ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ) แต่ผู้วิจัยต้องด าเนินการเบิกจากมูลนิธิคุ้มเกล้าฯ ซึ่งเป็น
ผู้สนับสนุนเงินในการท าวิจัยต่อไป  

๓. ศูนย์วิจัยฯ รวบรวมแบบฟอร์มการขอรหัสโครงการวิจัย พร้อมออกหนังสือส่งตามล าดับชั้น ส่งถึง  
ศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อเข้าท่ีประชุมการเงินการคลังของโรงพยาบาลเพ่ืออนุมัติ 

๔. เมื่ออนุมัติแล้ว แผนกเวชระเบียนจะออกรหัสโครงการวิจัย และส่งคืนศูนย์วิจัยฯ เพ่ือให้ศูนย์วิจัยแจ้งให้ผู้วิจัย
ทราบต่อไป  

๕. กรณีต้องการใช้เงินล่วงหน้าให้ผู้วิจัยท าเรื่องแจ้งศูนย์วิจัยฯ ผ่านผู้อ านวยการกองต้นสังกัดมาตามล าดับชั้น พร้อมกรอก
เอกสารแบบฟอร์ม ๕ น าไปติดต่อ น.ต.วัลลภ วงษ์สวัสดิ์ โทร.๒-๒๕๖๐ (ดูแลเงินมูลนิธิฯ) เพ่ือขอรายละเอียดเกี่ยวกับ
การท าเรื่องยืมเงิน โดย 

         ครั้งแรก เบิกได้ ๔๐ % จากยอดเงินทั้งหมด โดยสามารถขอเบิกได้ตั้งแต่เริ่มท างานวิจัย 
         ครั้งที่ ๒ เบิกท้ังหมด โดยท าเรื่องขอเบิกเงินมาที่ศูนย์วิจัยฯ ผ่านต้นสังกัดมาตามล าดับชั้น พร้อมแนบหลักฐาน

การเงิน เช่นบิลใบเสร็จที่มีเลขท่ีผู้เสียภาษี(ใช้ตัวจริงเท่านั้น) และใบส าคัญรับเงินพร้อมส าเนาบัตรประชาชนผู้รับเงิน 
 
 C.  กรณีได้รับเงินสนับสนุนจากบริษัทยา  

      ๑.  ให้บริษัทยายื่นเอกสารโครงการวิจัยจ านวน ๑๐ ชุด ที่ศูนย์วิจัยฯ พร้อมจ านวนเงิน ๕,๐๐๐.-บาท เพื่อเข้า
กองทุนวิจัยฯ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 

๒.  ศูนย์วิจัยฯ จะน าเอกสารโครงการวิจัยไปด าเนินการตามข้ันตอนการขอท าวิจัย 
๓.  เมื่อผ่านการอนุมัติจาก  คณก.จริยธรรมฯ แล้วทางศูนย์วิจัยฯ จะด าเนินการ ออกเอกสารรับรอง โครงการวิจัย 

และแจ้งให้ทางบริษัทยาทราบเพื่อ มารับเอกสาร รับรองดังกล่าว  ทั้งนี้ในวันที่ บริษัทยาเข้ารับเอกสาร บริษัทยาจะต้อง
จ่ายเงิน ๕ % ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดของโครงการ เพื่อเข้ากองทุนวิจัยฯ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 

 


