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จัดทำโดย

ศูนย์ส่งเสริ มจริ ยธรรมกำรวิจยั ในคน มหำวิทยำลัยมหิ ดล

คำแนะนำในกำรใช้ CITI Program 2016
Collaborative Institutional Training Initiative (CITI Program) เป็ น โปรแกรมที่
พัฒ นาขึ้น จากความร่ว มมือของ 10 สถาบั น วิจั ย /สถาบั นการศึกษา เมื่อปี ค.ศ. 2000 มีวัต ถุป ระสงค์ที่ จะให้ ความรู้แ ก่
ผู้เกี่ยวข้องกับการวิจัยในคน ได้ศึกษาด้วยตนเอง เพื่อให้ทราบกฎเกณฑ์ทางจริยธรรมการวิจัยในคนก่อนที่จะเริ่มดาเนินการ
วิจัย โดยเมื่อเริ่มพัฒ นานั้นมีเนื้อหาที่ครอบคลุมงานวิจัยทางชีวการแพทย์แต่เพียงอย่างเดียว ต่อมาในปีค.ศ. 2004 จึงได้
เพิ่มเติมเนื้อหาให้เหมาะกับ ผู้ดาเนิ น การวิจัย ทางสั งคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ด้วย (Human Subjects Research
Social and Behavioral Researchers: HSR-SBR course)

ในปัจจุบันนี้ระบบได้มีเนื้อหากว้างขวางครอบคลุมการวิจัยด้านอื่นนอกเหนือจากการวิจัยในคน ได้แก่
 Animal Care and Use (ACU),
 Biosafety and Biosecurity (BSS),
 Export Control (EC),
 Good Clinical Practice (GCP),
 Information Privacy and Security (IPS),
 Responsible Conduct of Research (RCR)
 Conflicts of Interest (COI)

ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดฉบับภาษาอังกฤษเพิ่มเติมได้ที่
https://www.citiprogram.org/index.cfm?pageID=30

มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ลซึ่ ง เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย แห่ ง ชาติ ได้
ตระหนักถึงความส าคัญ ของการให้ ความรู้แก่ผู้ เกี่ยวข้องในงานวิจัย ที่จะ
ทราบถึงกฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่นักวิจัยจะได้นาความรู้ไปใช้ในการ
ดาเนินการวิจัย ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม ตระหนักถึงหน้าที่ของตน
ในการพิทักษ์สิ ทธิและสวัส ดิภาพของผู้เข้าร่วมวิจัยที่เป็นมนุษย์ และเพื่ อ
ความเป็ น อยู่ ที่ ดี ข องสั ต ว์ ท ดลองที่ ใช้ ในการวิ จั ย รวมถึ ง รั บ ผิ ด ชอบต่ อ
สิ่งแวดล้อมที่จะไม่ปนเปื้อนต่อเชื้อโรคหรือสารพิษที่ใช้ในห้องปฏิบัติการวิจัย จึง
ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักวิจัยในรูปแบบต่างๆ ที่การประชุมวิชาการที่จัดขึ้น
ในหลายส่วนงาน รวมทั้งเป็นหน้าที่หลักของศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน
และได้เช่าลิขสิทธิ์ CITI online training program จาก University of Miami
เพื่ อ ให้ เป็ น ทางเลื อ กหนึ่ งของนั ก วิ จั ย โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งนั ก วิ จั ย /นั ก ศึ ก ษา
ต่างประเทศ ได้ศึกษาด้วยตนเอง
โปรแกรมที่บุคลากร (อาจารย์/นักวิจัย) และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลสามารถเข้ามาเลือกศึกษาด้วยตนเอง ให้ตรงกับ
ความต้องการนาไปใช้ มีดังต่อไปนี้
1. Human Subject Research (HSR) Series สาหรับนักวิจัยที่ดาเนินการวิจัยกับคน หรือใช้ข้อมูล /สิ่งส่งตรวจที่
ระบุชื่อเจ้าของในการทาวิจัย ซึ่งนักวิจัยที่ทางานด้านชีวการแพทย์ หรือนักวิจัยทางสังคมศาสตร์/พฤติกรรมศาสตร์ จะ
สามารถเข้า module ที่แตกต่างกัน ที่จะมีเนื้อหาที่ตามความต้องการของตน
2. Good Clinical Practice (GCP) สาหรับนักวิจัยด้านชีวการแพทย์ โดยเฉพาะการวิจัยทางคลินิกที่ต้องใช้ยา หรือ
เครื่องมือแพทย์ในการวิจัย
3. Animal Care and Use (ACU) สาหรับนักวิจัยที่ดาเนินการวิจัยโดยใช้สัตว์ทดลอง
4. Information Privacy and Security (IPS) ให้ ข้อมูล เกี่ยวกับ การรักษาความลั บของข้อมูล สุ ขภาพส่ ว นบุคคล
และ การปกป้องข้อมูลดิจิตัลและการใช้สื่อสารสนเทศอย่างปลอดภัย
5. Responsible Conduct of Research (RCR) ให้ ข้ อ มู ล ในการด าเนิ น การวิ จั ย อย่ างมี จ รรยาบรรณ เช่ น data
management, authorship, research misconduct, plagiarism เป็นต้น
6. Conflicts of Interest (COI) ให้ข้อมูลในการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
ในแต่ละเรื่องที่เลือกศึกษา ผู้เรียนจะต้องศึกษาข้อมูลในหัวข้อย่อย 3 ประเภท คือ R, E และ S
R = Required ผู้เรียนจะต้องศึกษาทุกหัวข้อ
E = Elective ผู้เรียนจะสามารถเลือกหัวข้อตามจานวนที่กาหนด เช่น 1 ใน 2 หัวข้อ
** ในการที่จะได้รับประกาศนียบัตร ผู้เรียนจะต้องศึกษาประเภท R และ E ให้ครบถ้วนตามเงื่อนไข **
S = Supplement เป็นเรื่องที่ผู้เรียนสามารถเลือกศึกษาได้อย่างอิสระ ไม่มีผลกระทบต่อการได้รับประกาศนียบัตร
ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดฉบับภาษาอังกฤษเพิ่มเติมได้ที่
https://www.citiprogram.org/index.cfm?pageID=30

สำรบัญ
เรื่ อง

หน้ำ

1. กำรสมัครเข้ำใช้โปรแกรม (Register)

หน้ำ 1-4

2. กำรเข้ำสู่ ระบบ (Log In)

หน้ำ 5

3. ลืม User Name และ Password (Forgot Username or Password?)

หน้ำ 5-6

4. กำรทำแบบทดสอบ (Take the quiz)

หน้ำ 6-8

5. กำรพิมพ์ใบประกำศนียบัตร (Print Certification)

หน้ำ 9-10

6. กำรออกจำกระบบ (Log Out)

หน้ำ 10

7. เปลี่ยนสิ ทธิ์กำรใช้งำนโปรแกรมภำยใต้กำรดูแลของมหำวิทยำลัยมหิดล

หน้ำ 10-11

8. เพิ่มหลักสู ตรอื่นๆ ที่ตอ้ งกำร

หน้ำ 11-13

กรณี เคยสมัคร User Account ภำยใต้กำรดูแลของคณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล
ให้ เปลีย่ นสิทธิ์การใช้ งานโปรแกรมภายใต้ การดูแลของมหาวิทยาลัยมหิดลก่อนทาแบบทดสอบ
มิเช่นนั้นจะไม่สำมำรถพิมพ์ใบประกำศนียบัตรได้

กำรสมัครเข้ ำใช้ โปรแกรม (Registration)
** กำรสมัครต้องทำผ่ำนระบบ Internet **
1. เปิ ด Web Browser เช่น Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox เป็ นต้น จำกนั้นพิมพ์
https://www.citiprogram.org/ ที่ URL และกด Enter จะพบหน้ำต่ำงตำมรู ปภำพที่ 1 จำกนั้นให้เลือก
ปุ่ ม Register

รู ปภำพที่ 1
2. เมื่อเข้ำมำหน้ำ CITI - Learner Registration จะเป็ นขั้นตอนกำรกรอกข้อมูลสมัครเข้ำใช้โปรแกรม มี
ทั้งหมด 7 ขั้นตอน ดังนี้
2.1. Select Your Organization Affiliation ให้พิมพ์คำว่ำ “Mahidol University” ลงใน Textbox
หรื อช่องว่ำง และเลือกปุ่ ม Continue to Step 2

รู ปภำพที่ 3
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2.2. Personal Information ให้พิมพ์ขอ้ มูลลงใน Textbox หรื อช่องว่ำง และเลือกปุ่ ม Continue to
Step 3 ข้อมูลที่ตอ้ งพิมพ์มีดงั นี้





ชื่อ (First Name)
นำมสกุล (Last Name)
E-Mail หลัก (E-Mail Address)
ยืนยัน E-Mail หลัก (Verify E-Mail Address)




E-Mail รอง (Secondary E-Mail Address)
ยืนยัน E-Mail รอง (Verify Secondary E-Mail
Address)

ทั้งนี้ E-Mail หลักและ E-Mail รอง ควรเป็ นคนละ E-Mail เพรำะหำกเกิดปัญหำที่ E-Mail หลัก
ระบบจะส่ งข้อมูลให้ที่ E-Mail รอง
2.3. Create your Username and Password ให้พิมพ์ขอ้ มูลลงใน Textbox หรื อช่องว่ำง และเลือกปุ่ ม
Continue to Step 4 ข้อมูลที่ตอ้ งพิมพ์มีดงั นี้




ชื่อสำหรับเข้ำใช้งำนระบบ (User Name)
รหัสสำหรับเข้ำใช้งำนระบบ (Password)
ยืนยันรหัสสำหรับเข้ำใช้งำนระบบ (Verify Password)




คำถำมกรณี ลืมรหัสเข้ำใช้ Security Question)
คำตอบกรณี ลืมรหัสเข้ำใช้ (Security Answer)

รหัสสำหรับเข้ำใช้งำนระบบ (Password) ต้องประกอบด้วยตัวอักษรภำษำอังกฤษและตัวเลข ขั้น
ต่ำ 8 ตัวอักษร ไม่เกิน 50 ตัวอักษร

รู ปภำพที่ 4
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2.4. Country of Residence ให้พิมพ์ Thailand ลงในช่องว่ำง และเลือกปุ่ ม Continue to Step 5

รู ปภำพที่ 5
2.5. Are you interested in the option of receiving Continuing Education Unit (CEU) credit for
completed CITI Program courses? ให้เลือก “No.”

รู ปภำพที่ 6
If you picked “Yes”, please check below the one type of credit you would like to earn ไม่ตอ้ งเลือกข้อใด
Can CITI Program contact you at a later date regarding participation in research surveys? ให้เลือก “Not
sure. Ask me later” และเลือกปุ่ ม Continue to Step 6

รู ปภำพที่ 7
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2.6. Please provide the following information requested by Mahidol University ให้ ใ ส่ ข้ อ มู ล องค์ ก ร
หรื อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับมหำวิทยำลัยมหิ ดล เพื่อสะดวกในกำรติดต่อ พิมพ์ขอ้ มูลและเลือกปุ่ ม
Continue to Step 7 โดยข้อมูลที่ตอ้ งพิมพ์มีดงั นี้
 Language Preference (ภำษำที่ใช้ในระบบ): English
 Institutional email address (E-Mail ของคุณในองค์กร): ชื่อ.นำมสกุล 3 หลัก@mahidol.ac.th
 Gender (เพศ): Female (ญ.) or Male (ช.)
 Highest degree (ระดับกำรศึกษำสู งสุ ด)
 Employee Number (รหัสพนักงำน): ไม่ตอ
้ งใส่
 Department (สังกัดคณะ / ส่ วนงำนในมหำวิทยำลัยมหิ ดล)
 Role in research (เกี่ยวข้องกับกำรทำวิจยั อย่ำงไร)
่ รรทัดที่ 1): หน่วยงำนที่คุณสังกัดในมหำวิทยำลัยมหิ ดลภำษำอังกฤษ
 Address Field 1 (ที่อยูบ
่ รรทัดที่ 2): ชื่อตึกที่คุณอยูเ่ ป็ นภำษำอังกฤษ
 Address Field 2 (ที่อยูบ
่ รรทัดที่ 3): Mahidol University, 999 Phuttamonthon 4 Road, Salaya,
 Address Field 3 (ที่อยูบ
 City (จังหวัด): Nakhon Pathom
 State (รัฐ): ไม่ตอ
้ งใส่
 Zip/Postal Code (รหัสไปรษณี ย)์ : 73170
 Country (ประเทศ): Thailand
 Phone (เบอร์โทรศัพท์): +662 XXX-XXXX หรื อ +6681 XXX-XXXX
2.7. เลือกหลักสู ตรที่ตอ้ งกำร (Select Curriculum) และกดปุ่ ม Complete Registration
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กำรเข้ ำสู่ ระบบ (Log In)
1. เปิ ด Web Browser เช่น Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox เป็ นต้น จำกนั้นพิมพ์
https://www.citiprogram.org/ ที่ URL และกด Enter จะพบหน้ำต่ำงตำมรู ปภำพด้ำนล่ำง จำกนั้นพิมพ์
User Name และ Password และกดปุ่ ม Log IN

รู ปภำพที่ 8

ลืม User Name และ Password (Forgot Username or Password?)
1. ขอให้ ระบบจัดส่ ง User Name และ Password ให้ ผ่ำน E-Mail
1.1. หำกจำ User Name และ Password ไม่ได้ ให้กด Link: Forgot Username or Password?
1.2. กรณี จำ User Name และ Password ไม่ได้ให้เลือก Retrieve your CITI Username โดยใส่ E-Mail ที่
ตรงกับตอนสมัครครั้งแรกและกดปุ่ ม Send My Username เพื่อขอให้ระบบจัดส่ ง User Name และ
Password เข้ำ E-Mail

รู ปภำพที่ 9
5

2. ขอให้ ระบบตั้งค่ ำ Password ใหม่
2.1. กรณี ตอ้ งกำรตั้งรหัสเข้ำระบบใหม่ โดยกรอก E-Mail ที่ตรงกับที่เคยสมัครไว้ และ User Name
เดิม ระบบจะจัดส่ ง Link ตั้งค่ำรหัสใหม่ให้ผำ่ น E-Mail

รู ปภำพที่ 10
2.2. เข้ำสู่ E-Mail และกด Link ตอบยืนยันกรณี ลืมรหัสเข้ำใช้ Security Question) และใส่ รหัสใหม่
ยืนยันรหัสใหม่และกดปุ่ ม Reset Password

รู ปภำพที่ 11

กำรทำแบบทดสอบ (Take the quiz)
1. เลือก Mahidol University Courses จะพบหลักสู ตรที่ได้เลือกไว้ในขั้นตอนกำรสมัคร ให้กด Link หลักสู ตร
ที่ได้เลือกไว้ในขั้นตอนกำรสมัคร ในตัวอย่ำงจะเป็ น IRB Staff Biomedical Panel

รู ปภำพที่ 12
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2. เมื่อพบหน้ำต่ำงแนะนำหลักสู ตร ว่ำหลักสู ตรนี้มีบทเรี ยนอะไรบ้ำง หำกคุณต้องกำรใบประกำศนียบัตรจำก
หลักสู ตรนี้ ต้องทำกี่บทเรี ยนอะไรบ้ำง โดยบทเรี ยนแบ่งเป็ น 3 ประเภท ได้แก่
 บทเรี ยนที่บงั คับต้องทำให้ครบ (Required Modules)
 บทเรี ยนต้องเลือกทำให้ครบตำมจำนวนที่หลักสู ตรได้ให้คำแนะนำไว้ (Elective modules)
 ส่ วนควำมรู ้เพิ่มเติม (Supplemental Modules) ที่จะทำหรื อไม่ทำก็ได้ ไม่มีผลต่อใบประกำศนี ยบัตรใดๆ
ทั้งนี้หลักสู ตรจะมีเกณฑ์ของคะแนนในกำรทำแบบทดสอบให้ท่ำนทรำบว่ำต้องทำให้ได้กี่เปอร์เซ็นต์จึง
ผ่ำนได้รับใบประกำศนียบัตร
จำกนั้น กด Link: Complete The Integrity Assurance Statement before beginning the course เพื่ออ่ำน
ข้อสัญญำในกำรทำแบบทดสอบ และตัดสิ นใจว่ำคุณจะยอมรับข้อตกลงนี้หรื อไม่

รู ปภำพที่ 13
จำกตัวอย่ำง หลักสู ตร IRB Staff Biomedical Panel มีบทเรี ยนบังคับ 7 บท บทเรี ยนต้องเลือกทำ 1 ใน 5 บท
และผ่ำนเกณฑ์ ที่ 75%
3. ทำแบบทดสอบให้เลือก “I AGREE to the above and the other Terms of Service for accessing CITI
Program materials.”

รู ปภำพที่ 14
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4. เลือกทำแบบทดสอบแต่ละบทเรี ยนให้ครบ โดย Required Modules ให้ทำทุกบทเรี ยน และ Elective
Modules ให้เลือกทำให้ครบตำมจำนวนคำแนะนำของหลักสู ตร โดยเมื่อทำแบบทดสอบผ่ำนแล้วจะ
แสดงคะแนนและวันที่ทำแบบทดสอบผ่ำนแต่ละบทเรี ยนในหน้ำหลักของหลักสู ตร

รู ปภำพที่ 15
5. เมื่อเข้ำสู่ บทเรี ยนจะมีบทควำมให้คุณศึกษำด้วยตนเอง เมื่อศึกษำเข้ำใจดีแล้วและพร้อมทำแบบทดสอบใน
บทเรี ยนนั้นๆ ให้เลือก “Take the quiz for…….” หำกต้องกำรกลับไปที่หน้ำหลักของหลักสู ตรให้เลือก
“Return to the module list for this course”

รู ปภำพที่ 16
6. เมื่อเข้ำสู่ หน้ำแบบทดสอบให้ทำทุกข้อ และกดปุ่ ม Submit เพื่อส่ งคำตอบ ระบบจะแสดงเฉลย
แบบทดสอบ และจำนวนข้อที่คุณทำถูกในจำนวนข้อคำถำมทั้งหมด และดำเนินกำรต่อไปดังนี้
 ไม่ผำ่ นเกณฑ์และต้องกำรทำใหม่อีกครั้งให้เลือก “View this module again and re-take the quiz”
ทั้งนี้หำกคุณต้องกำรใบประกำศนียบัตรคุณต้องทำให้ผำ่ นเกณฑ์ในทุกๆ บทเรี ยน
 ผ่ำนเกณฑ์ละต้องกำรทำบทเรี ยนต่อไป ให้เลือก “Take the next required module:….”
 กลับไปหน้ำหลักของหลักสู ตร ให้เลือก “Return to the module list for this course”
 ส่ งข้อเสนอแนะ ให้เลือก “Submit a comment about this exam”
 กลับไปหน้ำหลักของโปรแกรม ให้เลือก “Go to the Main Menu”

รู ปภำพที่ 17
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กำรพิมพ์ ใบประกำศนียบัตร (Print Certification)
1. ทำแบบทดสอบให้ครบตำมคำแนะนำของหลักสู ตรแล้ว ให้เลือกปุ่ ม My Report บน Top Menu จะแสดง
เปอร์เซ็นต์ที่คุณทำแบบทดสอบได้ในหลักสู ตรนั้นๆ ว่ำคุณผ่ำนเกณฑ์หรื อไม่

รู ปภำพที่ 18
2. Print ใบประกำศนียบัตรโดยกด View ที่ Completion Report

รู ปภำพที่ 19
3. ดูผลกำรทำแบบทดสอบแต่ละบทเรี ยนได้โดย View ที่ Completed Modules

รู ปภำพที่ 20
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4. ใบประกำศนียบัตรประกอบไปด้วย 2 หน้ำ โดยหน้ำแรกแสดงข้อมูลส่ วนบุคคล คะแนน และวันที่ทำ
แบบทดสอบผ่ำน หน้ำที่ 2 จะแสดงข้อมูลเพิ่มเติมในส่ วนของ Supplemental Modules (คำแนะนำเกี่ยวกับใบ
ประกำศนียบัตร)

รู ปภำพที่ 21

กำรออกจำกระบบ (Log Out)
1. กดปุ่ ม Log Out มุมซ้ำยบนของหน้ำจอ

รู ปภำพที่ 22

เปลีย่ นสิ ทธิ์กำรใช้ งำนโปรแกรมภำยใต้ กำรดูแลของมหำวิทยำลัยมหิดล
1. Log In เข้ำระบบ

รู ปภำพที่ 23
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2. เลือก Click here to affiliate with another institution

รู ปภำพที่ 24
3. พิมพ์ Mahidol University และกดปุ่ ม Next

รู ปภำพที่ 25
4. กรอกข้อมูลองค์กรให้ครบถ้วน และกดปุ่ ม Next
5. เลือกแบบทดสอบที่ตอ้ งกำร และกดปุ่ ม Submit
6. กลับมำที่หน้ำหลักของโปรแกรม ให้เลือกทำแบบทดสอบใน Mahidol University Courses

เพิม่ หลักสู ตรอื่นๆ ที่ต้องกำร
1. Log In เข้ำระบบ

รู ปภำพที่ 26
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2. เลือก Mahidol University Courses
3. ด้ำนล่ำงจะพบกลุ่มเครื่ องมือสำหรับผูเ้ รี ยน (My Learner Tools for Mahidol University) ดังนี้
 Add a Course or Update Learner Groups เพิ่มหลักสู ตรอื่นๆ ที่ตอ้ งกำร
 View Previously Completed Coursework ดูหลักสู ตรก่อนหน้ำนี้ที่สอบผ่ำน
 Update Institution Profile ปรับปรุ งข้อมูลองค์กร
 Remove Affiliation ลบสถำบันที่เข้ำใช้น้ ี

รู ปภำพที่ 27
4. ให้เลือก Add a Course or Update Learner Groups
Question 1: Human Subjects Research (กำรวิจยั ในคน) เลือกเพียง 1 ข้อ ระบบจะทำกำรเลือกบทเรี ยนที่ตรงตำมที่
ท่ำนเลือกให้อตั โนมัติ แต่ละหัวข้อมีจำนวนรำยละเอียดบทเรี ยนไม่เท่ำกัน เพื่อให้เหมำะกับกำรที่ผเู ้ รี ยนจะนำไปใช้ และประกำศนียบัตร
(Coursework Requirement Report) ที่ได้รับหลังเรี ยนจบสำมำรถนำไปประกอบกำรขอรับกำรรับรองโครงกำรวิจยั ในคนจำก
คณะกรรมกำรจริ ยธรรมกำรวิจยั ในคนได้
หัวข้ อ (Learner Group)
Biomedical Researchers
Social & Behavioral & Humanities Researchers
CRC & CRA
IRB Staff Biomedical Panel
IRB Staff Social, Behavioral & Humanity Panel
Student Biomedical Research
Student Social, Behavioral & Humanity Research
IRB Biomedical Panel
IRB Social, Behavioral & Humanity Panel
Not at this time.

สถำนะผู้ใช้ งำนระบบ
สำหรับนักวิจยั ที่ตอ้ งกำรเรี ยนรู ้ทำงด้ำนชีวกำรแพทย์
สำหรับนักวิจยั ที่ตอ้ งกำรเรี ยนรู ้ทำงด้ำนสังคมศำสตร์
สำหรับเจ้ำหน้ำที่ของศูนย์วจิ ยั คลินิก*
สำหรับเจ้ำหน้ำที่ IRB ที่ตอ้ งกำรเรี ยนรู ้ทำงด้ำนชีวกำรแพทย์
สำหรับเจ้ำหน้ำที่ IRB ที่ตอ้ งกำรเรี ยนรู ้ทำงด้ำนสังคมศำสตร์
สำหรับนักศึกษำที่ตอ้ งกำรเรี ยนรู ้ทำงด้ำนชีวกำรแพทย์
สำหรับนักศึกษำที่ตอ้ งกำรเรี ยนรู ้ทำงด้ำนสังคมศำสตร์
สำหรับกรรมกำร IRB ที่ตอ้ งกำรเรี ยนรู ้ทำงด้ำนชีวกำรแพทย์
สำหรับกรรมกำร IRB ที่ตอ้ งกำรเรี ยนรู ้ทำงด้ำนสังคมศำสตร์
ไม่อยูใ่ นสถำนะดังกล่ำวข้ำงต้น

*กำรวิจยั ทำงคลินิกหมำยถึงกำรวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับกำรรักษำพยำบำลและสร้ำงเสริ มสุขภำพ ซึ่งรวมถึงกำรวิจยั เพื่อกำรวินิจฉัยโรค กำรรักษำ
โรค กำรฟื้ นฟูสุขภำพภำยหลังกำรเจ็บป่ วย และกำรป้ องกันโรค ซึ่งอำจต้องใช้ยำ ใช้เครื่ องมือทำงกำรแพทย์ หรื อวิธีกำรรักษำอย่ำงอื่น เช่น
กำรผ่ำตัด กำรทำกำยภำพบำบัด กำรรักษำทำงเลือกอื่นๆ
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Question 2: Good Clinical Practice (GCP) เลือกเพียง 1 ข้อ ระบบจะทำกำรเลือกบทเรี ยนที่ตรงตำมที่ท่ำนเลือกให้
อัตโนมัติ แต่ละหัวข้อมีจำนวนรำยละเอียดบทเรี ยนไม่เท่ำกัน เพื่อให้เหมำะกับกำรที่ผเู ้ รี ยนจะนำไปใช้ และประกำศนียบัตร (Coursework
Requirement Report) ที่ได้รับหลังเรี ยนจบสำมำรถนำไปประกอบกำรขอรับกำรรับรองโครงกำรวิจยั ในคนจำกคณะกรรมกำรจริ ยธรรม
กำรวิจยั ในคนได้
หัวข้ อ (Learner Group)
Researcher Drug
Researcher Biological
Researcher Device
CRC & CRA
Monitor, IRB Member
Auditor, IRB Chair
Not at this time.

สถำนะผู้ใช้ งำนระบบ
สำหรับนักวิจยั ที่ตอ้ งใช้ยำในกำรวิจยั ทำงคลินิก
สำหรับนักวิจยั ที่ตอ้ งใช้ Biologic Product ในกำรวิจยั ทำงคลินิก
สำหรับนักวิจยั ที่ตอ้ งใช้เครื่ องมือทำงกำรแพทย์ในกำรวิจยั ทำงคลินิก
สำหรับเจ้ำหน้ำที่ของศูนย์วจิ ยั คลินิก
สำหรับกรรมกำร IRB
สำหรับประธำน IRB
ไม่อยูใ่ นสถำนะดังกล่ำวข้ำงต้น

Question 3: Information Privacy Security (IPS) ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับกำรรักษำควำมลับของข้อมูลสุขภำพส่วนบุคคล และ
กำรปกป้ องข้อมูลดิจิตลั และกำรใช้สื่อสำรสนเทศอย่ำงปลอดภัย (ควำมรู ้เสริ มสำหรับ Question 1 และ 2 ไม่มีผลกระทบต่อกำรขอกำร
รับรองทำงจริ ยธรรมกำรวิจยั ในคน)
หัวข้ อ (Learner Group)
IPS for Clinicians
IPS for Researchers
IPS for Students and Instructors
IPS for Fundraisers
IPS for Marketers
I am not required to complete the IPS course at this time.

สถำนะผู้ใช้ งำนระบบ
สำหรับเจ้ำหน้ำที่ของศูนย์วจิ ยั คลินิก
สำหรับนักวิจยั
สำหรับนักศึกษำและอำจำรย์
สำหรับผูใ้ ห้ทุนทำวิจยั
สำหรับนักกำรตลำด
ไม่อยูใ่ นสถำนะดังกล่ำวข้ำงต้น

Question 4: Responsible Conduct of Research ให้ ข้อ มู ล ในกำรด ำเนิ นกำรวิ จั ย อย่ ำ งมี จ รรยำบรรณ เช่ น data
management, authorship, research misconduct, plagiarism เป็ นต้น (ควำมรู ้เสริ มสำหรับ Question 1 และ 2 ไม่มีผลกระทบต่อกำรขอ
กำรรับรองทำงจริ ยธรรมกำรวิจยั ในคน)
หัวข้ อ (Learner Group)
Biomedical Responsible Conduct of Research Course
Social and Behavioral Responsible Conduct of Research Course
Physical Science Responsible Conduct of Research Course
Humanities Responsible Conduct of Research Course
Responsible Conduct of Research for Engineers
Responsible Conduct of Research for Administrators
Not at this time.

สถำนะผู้ใช้ งำนระบบ
สำหรับกำรวิจยั ทำงด้ำนชีวกำรแพทย์
สำหรับกำรวิจยั ทำงด้ำนสังคมศำสตร์
สำหรับกำรวิจยั ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์กำยภำพ
สำหรับกำรวิจยั ทำงด้ำนมนุษยศำสตร์
สำหรับกำรวิจยั ทำงด้ำนวิศวกรรมศำสตร์
สำหรับนักวิจยั ที่เป็ นผูบ้ ริ หำร
ไม่อยูใ่ นสถำนะดังกล่ำวข้ำงต้น

Question 5: Laboratory Animal Research สำหรับผู้วจิ ัยทีต่ ้ องใช้ สัตว์ ทดลองในกำรวิจัย
5. ให้กดปุ่ ม Submit จะกลับไปที่หน้ำหลัก โดยมีหวั ข้อที่ระบบได้ทำกำรเลือกให้ปรำกฏอยูใ่ นคอลัมภ์ Course
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