
การสาธิตระบบ
Tropmed Protocol Submission 

System (TMPSS)
สาํหรับนักวจิัย

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 

มหาวทิยาลัยมหดิล



1. ขัน้ตอนการลงทะเบียน

2. ขัน้ตอนการ submit โครงการวิจัย

3. การแก้ไขโครงการก่อนได้รับการอนุมัต ิ(Revision)

4. การแก้ไขโครงการหลังได้รับอนุมัต ิ(Amendment)
5. การ submit report ต่าง ๆ



1. เข้า www.tropmedec.org และเลือก Get an Account

ขัน้ตอนการลงทะเบยีน

http://www.tropmedec.org/


2. กรอกรายละเอยีดให้ครบถ้วน แล้วกด Next
(เตรียม updated CV และ training certificate file)





3. เม่ือลงทะเบียนแล้ว EC staff จะทําการตรวจสอบข้อมูล 

หลงัจากน้ันผู้ลงทะเบียนจะได้รับ Email เพ่ือให้ verify Email 



ขั้นตอนการ submit โครงการวจัิย

1. Log in เข้าใช้งานที่ www.tropmedec.org
และกรอก Username และ Password

(สิง่ทีต้่องเตรียม: update CV และ Training certificate file ของทมีวจิัย)

http://www.tropmedec.org/


2. กดปุ่ม New Submission
และทาํการเลือกใช้ form ตามลกัษณะโครงการ



เม่ือเลือก form แล้ว จะพบหน้า submission information 
ให้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กาํหนดแล้วกด save ทุกคร้ังในแต่ละ Part



การเพิม่ทีมวจัิยในข้อ A4 ให้กดปุ่ม “Add Investigator for”
(ผู้ submit โครงการ สามารถเพิม่ช่ือและ role ให้กบัทีมวจิัยได้เอง โดยกรอกข้อมูล         

เช่นเดียวกบัการลงทะเบียนตอนต้น หากคนในทีมวจิัยได้ลงทะเบียนไว้แล้วสามารถเพิม่

ช่ือได้โดยการกดปุ่ม Assign Role)



Definition of Roles
• Principal Investigator (PI) – หวัหน้าโครงการหลกั

• Accountable Investigator (AI)- ผู้ รับผิดชอบโครงการ (จะต้องเป็นบคุลากร/

นกัศกึษาของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน)

• Co-Principal Investigator (Co-PI) - หวัหน้าโครงการร่วม

• Co-Investigator (Co-I)- ผู้วิจยัร่วม

• Advisor - อาจารย์ท่ีปรึกษา

• Co-advisor- อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม

• Head of Department/Center- หวัหน้าภาควิชา/หนว่ยงาน

• Tropmed Hospital Director- ผู้ อํานวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน                 

(กรณีเก็บข้อมลูท่ี รพ.เวชศาสตร์เขตร้อนขอให้เพิม่ Role ของผู้ อํานวยกาโรงพยาบาลด้วย)

• Corresponding Administrator (CA)- ผู้ รับผิดชอบในการ submit 
โครงการวิจยั (ซึง่อาจเป็นทา่นเดียวกบัหวัหน้าโครงการหลกั (PI)ได้)

Remark: ผู้ที่สามารถเข้ามาแก้ไขข้อมูลได้มีเพยีง PI และ CA เท่านัน้



Upload เอกสารทีเ่กีย่วข้องใน Tap “Documents”



ส่งโครงการทีก่รอกข้อมูลและแนบเอกสารแล้ว
โดยกด tap “Send submission” ดา้นบน

และปุ่ม “Send submission”ดา้นล่าง





เม่ือกด Send submission ทุกคนท่ีมีรายช่ือในโครงการ

จะได้รับอเีมลเพ่ือให้ยืนยนัการมีส่วนร่วมในโครงการวจิัย

(เม่ือกดยืนยนัการมส่ีวนร่วมในระบบแล้วจะถือว่าเป็นการลงนามโดยอตัโนมตั)ิ



ขั้นตอนการลงนามของคณบดี

• เม่ือกด send submission แล้ว ให้
ผู้ วิจยัทําจดหมายนําสง่ถงึคณบดี (cover 
letter) รวมทัง้ Requirement 
checklist เป็น hard copy สง่ยงั
สํานกังานบริการการวิจยั (ORS)

• เม่ือคณบดีลงนามเรียบร้อยแล้วจะมีอีเมลแจ้ง
ให้ PI และ CA ทราบ หลงัจากนัน้จะเข้าสู่
กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจยัในคน 

หมายเหตุ: ผู้ที่มีช่ือในโครงการวจัิยจะต้องกดยืนยันการ
มีส่วนร่วมในโครงการวจัิยครบทุกคนก่อน คณบดีจงึจะ
ลงนาม



ก่อน-หลงั การพจิารณาโครงการวจัิย

• ก่อนการพิจารณา ผู้วิจยัจะได้รับอีเมลแจ้งรหสัโครงการ ประเภทของ

การพิจารณา และการขอให้ผู้วิจยั standby เพ่ือเข้าชีแ้จง

โครงการวิจยัในวนัประชมุ (กรณีพิจารณาแบบ Full board เท่านัน้)

• หลงัการพิจารณาโครงการผู้วิจยัจะได้รับการแจ้งผลการพิจารณาทาง

อีเมลและจดหมาย (official letter) รวมทัง้ในระบบด้วย



การแก้ไขโครงการก่อนได้รับการอนุมตัิ
เม่ือทราบผลการพิจารณาแล้ว ผู้ วิจยัสามารถเข้ามาแก้ไขโครงการ

โดย login เข้าระบบ คลิกเลอืก tap “My submission” 
เลือก “re-new submission” 



• เม่ือผู้ วิจยัเข้ามาแก้ไขข้อมลูในฟอร์ม
(Submission form) ท่ีปรากฏใน
ระบบแล้ว ให้กด update ใน part ท่ี
ทําการแก้ไขข้อมลู

• เอกสารอ่ืน ๆ ท่ีแก้ไข ให้ upload ตรง
ปุ่ ม File attachment             
(ขอให้แนบจดหมายชีแ้จงคําถามของคณะ
กรรมการฯ ด้วย) แล้วกด send 
submission 

• โครงการวิจยัก็จะเข้าสูก่ระบวนการ
พิจารณาอีกครัง้

หมายเหตุ: ในการแก้ไขโครงการจะมีอีเมลแจ้ง
ไปยังผู้ทีมี่ช่ือในโครงการวจัิยเพื่อให้กดยืนยัน
การมีส่วนร่วมทุกคร้ัง



การอนุมัตโิครงการวจัิย

• เม่ือโครงการวิจยัได้รับอนมุตัิแล้ว ไฟล์เอกสารรับรอง (Certificate of
Ethical Approval) จะถกู upload เข้าทัง้ในระบบและสง่ hard copy
ไปยงัผู้ วิจยั (สามารถดไูด้จาก tap “My submission” เลือก Action
จากนัน้เลือก submission detail ข้อมลูจะปรากฏท่ี part “Result
letter”)





การแก้ไขโครงการหลงัได้รับการอนุมตัิ

• หากผู้ วิจยัต้องการแก้ไขเอกสารโครงการหลงัได้รับอนมุติัแล้ว ให้ login เข้าระบบ คลิก tap
“My submission” เลือก “re-new submission” แล้วเลือก “Amendment” 

• การแก้ไขเอกสารโครงการทําเช่นเดียวกบั revision และขอให้ upload Amendment form 
ด้วย



การ submit report ต่าง ๆ

เม่ือทําการ login เข้าระบบแล้ว ให้เลือก tap “My submission” 
จากนัน้เลือก “Action” หลงัโครงการวิจยัท่ีต้องการสง่ report



Report Menu ประกอบด้วย

• Progress Report/Certificate of Ethical Approval 
Extension Request

• AE Report
• SAE Report
• Protocol Non-Compliance
• Other report
• Notification of Study Closure



ตวัอยา่งแสดงหนา้จอรายงาน 

Protocol Non-compliance



เม่ือกรอกขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ใหก้ด save และกดปุ่ม 

Submit report 



การตดิตามสถานะของโครงการวจัิย

ผูว้ิจยัสามารถติดตามสถานะของโครงการวิจยัไดท่ี้ tap “My submission”
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