ขั้นตอนและ
หลักเกณฑ์การพิจารณา

ขั้นตอนการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จังหวัดอ่างทอง
ผู้วิจัยส่งโครงการวิจยั เพื่อขอรับการพิจารณา
แจ้งกลับกรณีไม่ครบตาม
หลักเกณฑ์และแบบฟอร์ม

สัปดาห์ที่1 : ขั้นตอน
การตรวจสอบรายละเอียด
เลขาคณะกรรมการEC
ตรวจสอบ

แจ้งคณะกรรมการ EC กลั่นกรอง
สัปดาห์ที่ 3 :
ขั้นตอนกรรมการ
พิจารณา

การประชุมคณะกรรมการ EC
(Full board) เพื่อพิจารณา

อนุมัติแบบไม่มีเงื่อนไข
อนุมัติแบบมีเงื่อนไข

กรณีปรับแก้สาระสาคัญ
รอการพิจารณา
กรณีที่มีความเสี่ยงสูง

ไม่อนุมัติ

การประชุมคณะกรรมการ EC
ชุดย่อย เพื่อพิจารณา

ออกเอกสารอนุมัตภิ ายใน 2 สัปดาห์
เลขาฯ แจ้งผล
ภายใน 1-2
สัปดาห์

เลขาฯ แจ้งผล
ภายใน 1-2 สัปดาห์

สัปดาห์ที่ 2 : ขั้นตอนการแจ้ง
กลับและเสนอกรรมการฯ

ผู้วิจัยแก้ไขและส่งกลับ
ภายใน 2 สัปดาห์

เลขาฯแจ้งผล
ภายใน 1-2 สัปดาห์

เลขาฯแจ้งผล
ภายใน 1-2 สัปดาห์

ประธานและเลขาฯ พิจารณา
กรณีแก้ไขไม่ครบถ้วน
ประธานและเลขาฯ พิจารณา
กรณีแก้ไขครบถ้วน
ผู้วิจัยปรับแก้ไขโครงการ
เลขาฯ/ผู้วิจยั ส่งโครงร่างวิจัย
และเอกสารที่เกีย่ วข้องให้คณะ
กรรมการจริยธรรมเครือข่าย/
ERC กระทรวงสาธารณสุข

สัปดาห์ที่ 4 : ขั้นตอนการอนุมตั ิและการแจ้งกลับผู้วจิ ัย

ผู้วิจัยเสนอข้อมูลเพื่อให้คณะกรรมการ
พิจารณาใหม่ ภายใน 2 สัปดาห์

หลักเกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการฯ
1.คณะกรรมการมี การพิจารณา 2 ชุด
1.1. คณะกรรมการ Full Board คือ การประชุมโดยคณะกรรมการทุกคนในคาสั่งสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ที่ ๖5/๒๕๖๐ จานวน 16 คน กาหนดให้มีการประชุมทุก 3 เดือน ในวันที่
16 ของเดือน และเน้นเรื่องที่มีความเสี่ยงมากกว่าความเสี่ยงต่าที่ต้องดาเนินเข้าประชุมตามวาระและขอมติ
พิจารณาจากที่ประชุม รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยที่ดาเนินการมากกว่า 1 ปี
1.2. คณะกรรมการ Expedited & Exemption คือ ความเสี่ยงต่าและต่ามาก โดย
คณะกรรมการมีมติให้แบ่งเป็น 2 ชุดย่อย ได้แก่
1.2.1 คณ ะกรรมการย่ อ ยชุ ด ที่ 1 พิ จ ารณ าเกี่ ย วกั บ การวิ จั ย ทางด้ า นคลิ นิ ก
(Clinical trial) และ การวิจัยทางชีวเวชศาสตร์ (Biomedical research) โดยคณะกรรมการย่อยชุดที่ 1
ประกอบด้วย
- นางรัตน์เกล้า สุมานิก
นายแพทย์ชานาญการพิเศษ
ประธานคณะกรรมการ
- นางสาวศุภรัศมิ์ พันธุ์ธนะศิริ นายแพทย์ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
- นางสาวปภัสรา วรรณทอง เภสัชกรปฏิบัติการ
กรรมการ
- นางนันทวดี ทองนาค
นักเทคนิคการแพทย์ชานาญการ
กรรมการ
- พ.ต.ท.เสวก เอี่ยมมงคล ผกก สส.สภ.บางจัก ภ.จว.อ่างทอง
กรรมการ
- นางศุภลักษณ์ ศุภศรี
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
เลขานุการ
- นางสาวราตรี แฉล้มภักดิ์ พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
1.2.2 คณะกรรมการย่ อ ยชุ ด ที่ 2 พิ จ ารณาเกี่ ย วกั บ การท าวิ จั ย ทางสั ง คมศาสตร์
(Social science research) การวิจัยทางระบาดวิทยา (Epidemiological research) โดยคณะกรรมการ
ย่อยชุดที่ 2 ประกอบด้วย
- นางพงศ์พร ครองญาติ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ ประธานคณะกรรมการ
- นางสาววันเพ็ญ ช้างเชื้อ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
กรรมการ
- นางวิไลลักษณ์ โกมลจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ กรรมการ
- นางกาญจนา นวลชื่น
เภสัชกรชานาญการพิเศษ
กรรมการ
- นางสาวนิรัชรา ศรีเผือก ทันตแพทย์ชานาญการ
กรรมการ
- นางเกษสุดาพร แป้นทอง พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ
กรรมการ
- นายประเสริฐ หาคา
ข้าราชการบานาญ
กรรมการ
- นายเสกสรรค์ สวัสดี
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ กรรมการและเลขานุการ
2. การส่งเอกสารตามจานวนคณะกรรมการแต่ละชุด จานวน 8 ชุด ดังต่อไปนี้ ได้แก่
2.1 บันทึกข้อความขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
2.2 ใบคาขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
2.3 แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับรอง ฉบับภาษาไทย
2.4 โครงการวิจัย/โครงร่างวิจัย ฉบับภาษาไทย
2.5 เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น แบบบันทึกข้อมูล แบบสอบถามวิจัย แบบสัมภาษณ์
2.6 เอกสารชี้แจงข้อมูลสาหรับอาสาสมัครวิจัย
2.7 เอกสารแสดงความยินยอมโดยได้รับการบอกกล่าวของอาสาสมัครวิจัย

2.8 ประวัติผู้วิจัยทุกคน
2.9 แผ่น CD บรรจุข้อมูลเอกสาร ข้อ ๑-๖ หรือส่งเอกสารอิเลคทรอนิค มาทาง
E-mail: hrangthong@gmail.com, s.sawasdee@gmail.com
3. ขั้นตอนการพิจารณา ใช้เวลาทั้งหมดประมาณ 4 สัปดาห์ และคณะกรรมการแต่ละชุดใช้เวลาใน
การพิจารณา 1-2 สัปดาห์ และหลังจากคณะกรรมการพิจารณาแจ้งผลให้ทราบภายใน 1-2 สัปดาห์ (หากมี
กรณีเร่งด่วนให้แจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้า) โดยมีขั้นตอนสรุปในการเสนอโครงการวิจัย/ R2R/นวัตกรรม เพื่อ
พิจารณา มีดังนี้
3.1 สัปดาห์ที่ 1 : ขั้นตอนการตรวจสอบรายละเอียด
3.2 สัปดาห์ที่ 2 : ขั้นตอนการแจ้งกลับและเสนอกรรมการฯ
3.3 สัปดาห์ที่ 3 : ขั้นตอนกรรมการฯแต่ละชุดพิจารณา
3.4 สัปดาห์ที่ 4 : ขั้นตอนการอนุมัติและการแจ้งกลับผู้วิจัย
4. การอนุมัติโครงการมี 4 รูปแบบ
4.1 อนุมัติแบบไม่มีเงื่อนไข
4.2 อนุมัติแบบมีเงื่อนไข เลขานุการคณะกรรมการแจ้งผลการพิจารณาภายใน 1-2 สัปดาห์
ต้องส่งข้อมูลที่คณะกรรมการเสนอแนะให้แก้ไขภายใน 2 สัปดาห์
4.3 รอพิจารณา
4.3.1 กรณีที่ 1 กรณีแก้ไขสาระสาคัญ เลขานุการคณะกรรมการแจ้งผลการพิจารณา
ภายใน 1-2 สัปดาห์ และส่งให้คณะกรรมการชุดใหญ่หรือชุดย่อยพิจารณา
4.3.2 กรณีที่ 2 กรณีที่มีความเสี่ยงสูง เลขานุการคณะกรรมการแจ้งผลการพิจารณา
ภายใน 1-2 สัปดาห์ และส่งต่อให้คณะกรรมการ EC กระทรวงสาธารณสุขพิจารณา
4.4 ไม่อนุมัติ เลขานุการคณะกรรมการแจ้งผลการพิจารณาภายใน 1-2 สัปดาห์ ผู้วิจัยเสนอ
ข้อมูลให้คณะกรรมการพิจารณาใหม่ภายใน 2 สัปดาห์
5. ลักษณะของโครงการวิจัย/R2R/นวัตกรรม ที่ต้องส่งให้คณะกรรมการฯ พิจารณา มีดังนี้
5.1 เป็ น โครงการวิ จั ย /R2R/นวั ต กรรม ของบุ ค คลหรื อ หน่ ว ยงานสาธารณสุ ข ในสั ง กั ด
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ที่มีการศึกษาและดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์
5.2 เป็ น โครงการวิ จั ย /R2R/นวั ต กรรม ของมหาวิ ท ยาลั ย หรือ หน่ ว ยงานอื่ น ๆ ที่ มี ก าร
ดาเนินการศึกษาวิจัยและหรือการเก็บรวบรวมข้อมูลในมนุษย์ ในพื้นทีจ่ ังหวัดอ่างทอง
*******************************************

แบบฟอร์ม/คาชี้แจง

เอกสารหมายเลข 1 ก
รายการตรวจสอบขอบข่ายการพิจารณาโครงการวิจัยประเภท
Expedited Review และ Exemption Review
ท่านควรอ่านเอกสารนี้โดยละเอียด หากท่านต้องการส่งโครงการวิจัยเพื่อรับการพิจารณา
แบบ Expedited Review หรือ Exemption Review กรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และส่งพร้อมเอกสารตามที่กาหนด
การพิจารณารับรองโครงการวิจัย ของคณะกรรมการพิ จารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษ ย์ จังหวัดอ่างทอง
จัดแบ่งโครงการออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
1. Full-board review สาหรับโครงการวิจัยที่มีความเสี่ยงต่ออาสาสมัครปานกลางถึงสูง และต้องได้รับการลง
มติ ในที่ประชุมของคณะกรรมการจริยธรรมฯ ถ้าท่านไม่ส่งเอกสาร 1ก นี้มาด้วย โครงการวิจัยของท่านมักถูกพิจารณา
ประเภทนี้
2. Expedited review ส าหรับ โครงการวิ จัย ที่ มี ค วามเสี่ ย งต่่า หรือ ไม่ มี ความเสี่ ย งต่ ออาสาสมั ค ร หรือ ไม่ มี
อาสาสมัครร่วมโครงการ เช่น retrospective chart review การพิจารณาอาจเร็วขึ้นบ้าง แต่ยังต้องได้รับการรับรองจากที่
ประชุมของคณะกรรมการจริยธรรมฯ ให้ส่งเอกสาร 1ก นี้มาด้วย
3. Exemption review สาหรับโครงการวิจัยที่สามารถขอยกเว้นการรับรอง การตัดสินไม่ต้องอาศัยการลงมติ
แต่ต้องได้รับการรับรองจากที่ประชุมของคณะกรรมการจริยธรรมฯ ให้ส่งเอกสาร 1ก นี้มาด้วย
ผู้วิจัยควรตรวจสอบประเภทของโครงการเบื้องต้น เพื่อให้จัดเตรียมเอกสารสาหรับส่งเพื่อขอการรับรองได้อย่าง
ถูกต้อง ทั้งนี้ คณะกรรมการจริยธรรมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินประเภทการพิจาณาโครงการวิจัย และอาจร้อง
ขอให้มีการจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมตามความจาเป็น เช่น ท่านส่งมาผิดประเภท จะทาให้ต้องใช้เวลานานขึ้นด้วย
(โปรดเลือกขีด  ในทุกหัวข้อตามความเป็นจริง)

โครงการวิจัยที่เข้าข่าย Expedited review (ต้อง  ใช่ ทั้ง 3 ข้อ)
โครงการ
ของท่าน
 ใช่
 ไม่ใช่
 ใช่
 ไม่ใช่
 ใช่
 ไม่ใช่

คุณสมบัติของโครงการ
1. การวิจัยไม่ใช่ clinical trial และไม่มี clinical intervention
2. การวิจัยจะไม่ทาให้ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยมีความเสี่ยงที่จ ะถูกดาเนินคดีตามกฎหมาย หรืออาจเกิดความเสียหายต่อผู้เข้าร่วม
โครงการวิจัย อาทิ ทาให้เสื่อมเสียต่อชื่อเสียง การเงิน สถานภาพทางสังคม หน้าที่การงาน หรือล่ว งละเมิดความลับและความเป็น
ส่วนตัว ของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย
3. เป็นการวิจัยที่มีความเสี่ยงต่า ซึ่งควรมีลักษณะดังนี้หากประเด็นดังกล่าวเกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยของท่าน
3.1 หากต้องมีการเก็บเลือด จะทาโดยการเจาะปลายนิ้ว ส้นเท้า หรือติ่ง หูในกรณีที่เป็นเด็กทารก หรือเจาะจากหลอดเลือดดา
ส่วนปลาย โดยปริมาณเลือดและจานวนครั้งที่เจาะควรเป็นดังนี้ คือ
− สาหรับผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพแข็งแรงและมิใช่สตรีมีครรภ์ และมีน้าหนักตัวไม่ต่ากว่า 50 กก. ปริมาณเลือดที่เจาะจะต้องไม่เกิน
550 มล. ในเวลา 8 สัปดาห์ และเจาะไม่บ่อยกว่าสัปดาห์ละ 2 ครั้ง
− ส าหรั บ เด็ ก หรื อ ผู้ ใหญ่ ที่ มี น้ าหนั ก ตั ว น้ อ ยกว่า 50 กก. ปริม าณเลื อ ดที่ เจาะจะต้ อ งไม่ เกิ น 50 มล. หรือ ไม่ เกิ น 3 มล.
ต่อน้าหนักตัว 1 กก. ในเวลา 8 สัปดาห์ และเจาะไม่บ่อยกว่าสัปดาห์ละ 2 ครั้ง
3.2 เป็นการเก็บตัวอย่างส่งตรวจด้วยวิธีที่ไม่ทาให้เกิดการบาดเจ็บต่อผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย
3.3 เป็ นการเก็ บ ข้อมู ลโดยใช้ เครื่อ งมื อที่ ไม่ท าให้ เกิ ดการบาดเจ็บ ต่อ ผู้ถูก ตรวจ (ยกเว้น เครื่อ งมือ ที่เกี่ ย วข้ องกับ x-ray และ
microwave) ไม่ต้องใช้ยาชาหรือยาสลบ และเป็นวิธีที่ใช้ตรวจเพื่อการรักษาตามมาตรฐาน เครื่องมือได้รับการรับรองว่าเป็น
เครื่องมือทางการแพทย์และมีจาหน่ายตามท้องตลาด
3.4 เป็นการเก็บข้อมูลจากรายงานต่างๆ หรือตรวจตัวอย่างส่งตรวจจากคลังที่ได้รับการเก็บไว้เพื่อการตรวจรักษาตามปกติ มิใช่
เพื่อการวิจัย
3.5 เป็นการเก็บข้อมูลจากการบันทึกเสียงหรือภาพโดยการถ่ายจากกล้องถ่ายรูปหรือวิดิทัศน์
3.6 เป็นการวิจัยที่เป็นการสังเกตพฤติกรรม หรือการสัมภาษณ์กลุ่มบุคคล การวิจัยแบบสารวจสัมภาษณ์ซักประวัติ focus group
ประเมินโปรแกรม หรือวิธีการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
3.7 เป็นการตรวจตัวอย่างส่งตรวจใดๆ ที่ไม่ใช่การตรวจทางพันธุศาสตร์อันสามารถเชื่อมโยงถึงผู้ที่เป็นเจ้าของข้อมูลหรือสิ่งส่ง
ตรวจได้

โครงการวิจัยที่เข้าข่าย Exemption review (ให้เลือก  ใช่ ข้อหนึ่งข้อใดต่อไปนี้)
โครงการ
ของท่าน
 ใช่
 ไม่ใช่

 ใช่
 ไม่ใช่

 ใช่
 ไม่ใช่

 ใช่
 ไม่ใช่

คุณสมบัติของโครงการ
1) โครงการวิจัยที่เกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอน โดยที่ใช้ในกระบวนการเรียนตามปกติ ได้แก่
- การวิจัยที่เกี่ยวกับการปรับวิธีการเรียนการสอน เทียบวิธีการเดิมกับวิธีการใหม่
- การวิ จั ย ที่ เปรีย บเที ย บประสิ ท ธิ ภ าพในการปรั บ การเรี ย นการสอนด้ ว ยวิ ธี ก ารต่ า งๆ (instructional techniques,
classroom management methods) หรือเปรียบเทียบระหว่างหลักสูตร
และเป็นโครงการการวิจัยที่ไม่มีลักษณะดังต่อไปนี้
- เป็นวิธีการใหม่ล่าสุดยังไม่เคยมีการใช้มาก่อน
- นักเรียนในชั้นเรียนเดียวกันได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างกัน
- มีการปกปิดข้อมูลบางส่วนไม่แจ้งให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยทราบ
- มีการออกกาลังกายมากกว่าปกติ หรือในวิธีที่ไม่ปกติ
2) โครงการวิ จั ย ที่ ใช้ วิ ธี ก าร ประเมิ น ผลการเรี ย นการสอนแบบต่ างๆ (educational test: cognitive, diagnostic, aptitude,
achievement) โดยข้อมูลที่เก็บนั้นไม่สามารถเชื่อมโยงถึงผู้เข้าร่วมการวิจัยเป็นรายบุคคล และรายงานผลเป็นข้อมูลโดยภาพรวม
และเป็นโครงการการวิจัยที่ไม่มีลักษณะดังต่อไปนี้
- เป็นวิธีการใหม่ล่าสุดยังไม่เคยมีการใช้มาก่อน
- นักเรียนในชั้นเรียนเดียวกันได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างกัน
- มีการปกปิดข้อมูลบางส่วนไม่แจ้งให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยทราบ
- มีการออกกาลังกายมากกว่าปกติ หรือในวิธีที่ไม่ปกติ
3) การวิจัยที่ดาเนินการโดยวิธี survey, สัมภาษณ์ (interview) หรือสังเกตพฤติกรรมภายในชุมชน (observation of public
behavior) โดยวิธีการเก็บข้อมูลนั้นไม่สามารถเชื่อมโยงถึงผู้เข้าร่วมการวิจัยเป็นรายบุคคลและไม่มีผลกระทบต่อบุคคลในแง่
สถานภาพและภาพลักษณ์ทางสังคม, การจ้างงาน, สถานภาพทางการเงิน, หรือทาให้เกิดความเสี่ยงที่จะทาให้ถูกฟ้องร้องดาเนินคดี
ตามกฎหมาย
และเป็ น โครงการการวิ จัย ที่ ไม่ มีลั กษณะดัง ต่ อ ไปนี้ แม้ จ ะใช้วิธีก าร Survey, interview หรือ observation of public
behavior แต่มีประเด็นพิจารณา คือ
- ข้อคาถามส่งผลกระทบถึงจิตใจ เป็นเรื่องส่วนตัวที่อ่อนไหว สมควรปกปิดหรือเป็นเรื่องที่อยากลืม
- ข้อมูลที่ต้องการศึกษาเกี่ยวกับการกระทาผิดกฎหมาย หากความลับรั่วไหลผู้เข้าร่วมการวิจัยอาจถูกจับ ถูกปรับ
ถูกฟ้องร้องดาเนินคดีตามกฎหมาย
- ข้อมูลที่ต้องการศึกษาเกี่ยวข้องกับการเสื่อมเสียชื่อเสียง การเสียผลประโยชน์การถูกเลิกจ้าง และการเสียสิทธิบางอย่าง
รวมทั้งกระทบต่อสถานภาพทางการเงิน
4) การวิ จั ย ที่ เก็ บ ข้ อ มู ล จากฐานข้ อ มู ล ที่ เปิ ด เผยต่ อ สาธารณชน ไม่ ว่ า จะในรู ป เอกสาร , สิ่ ง ส่ ง ตรวจทางพยาธิ วิ ท ยาหรื อ
ห้องปฏิบัติการ (pathological or diagnostic specimens) หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับร่างผู้บริจาคที่เสียชีวิต (donor bodies)
หรือ humanized cell line ซึ่งวิธีการเก็บข้อมูลนั้นไม่สามารถเชื่อมโยงถึงผู้เข้าร่วมการวิจัยเป็นรายบุคคล ไม่ว่าจะโดยทางตรง
หรือทางอ้อมโดยผ่านรหัสใดๆ ที่ผู้วิจัยจัดทาขึ้นเพื่อจะสืบค้นไปถึงผู้ที่เป็นเจ้าของข้อมูลหรือสิ่งส่งตรวจได้ (unidentifiable data)
และเป็นโครงการการวิจัยที่ไม่มีลักษณะดังต่อไปนี้
- เป็นข้อมูลหรือเนื้อเยื่อที่เก็บโดยติดชื่อหรือรหัสใดๆไว้ตั้งแต่ต้น แม้ว่าผู้วิจัยจะแจ้งว่าจะไม่บันทึกข้อมูลส่วนบุคคลไว้ใน
การวิจัยก็ตาม เช่น ข้อมูลจากเวชระเบียน
- ชิ้นเนื้อที่อยู่ในคลังพยาธิวิทยาที่การเก็บข้อมูลในครั้งแรกต้องระบุเจ้าของ
- เป็นข้อมูลจากการวิจัยครั้งก่อน

 ใช่
 ไม่ใช่
 ใช่
 ไม่ใช่
 ใช่
 ไม่ใช่

 ใช่
 ไม่ใช่

 ใช่
 ไม่ใช่

5) การประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการจากหน่วยงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานนั้น
(Quality assurance, Public benefit or service program)
6) การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพหรือการตรวจสอบที่ไม่เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลที่เป็นส่วนบุคคล
หรือมีผลกระทบต่อข้อมูลด้านสุขภาพส่วนบุคคล
7) งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบคุณภาพและรสชาติ ของอาหาร การยอมรับของผู้บริโภคโดยที่
7.1 อาหารนั้นต้องไม่มีสิ่งเจือปนนอกเหนือจากธรรมชาติ
7.2 อาหารนั้นมีสารอาหารที่ระดับไม่เป็นอันตราย หรือมีสารเคมีเนื่องจากการเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าปริมาณที่บ่ง
ถึงอันตรายตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
และเป็นโครงการการวิจัยที่ไม่มีลักษณะดังต่อไปนี้
- มีสารปรุงแต่ง
- ปนเปื้ อ นสารเคมี เนื่ อ งจากการเกษตรกรรมและสิ่ ง แวดล้ อ ม เกิ น ระดั บ ความปลอดภั ย ตามเกณฑ์ ข องส านั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยา
8) งานวิจัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับคน/ งานวิจัยในศพ
1. การศึกษาขนาด ปริมาณรังสีที่ร่างกายได้รับโดยใช้แบบจาลองหรือหุ่น
2. งานวิจัยที่ทาในศพซึ่งได้รับการบริจาคเพื่อการศึกษาและการวิจัย จะต้องได้รับอนุญาต จากคณบดี
3. งานวิจัยที่ทาในศพซึ่งไม่ได้รับการบริจาคเพื่อการศึกษาและการวิจัย จะต้องขอความ ยินยอมจากญาติที่มีอานาจอนุญาต
9) รายงานผู้ป่วย (Case report)
1. จานวนผู้ป่วยไม่เกิน 3 ราย ลักษณะการรายงานเป็นการสรุปข้อมูลจากเวชระเบียน (retrospective chart review)
2. รายงานจะต้องไม่มีข้อมูลบ่งชี้ตัวบุคคล (de-identified)
3. หากจาเป็นต้องมีข้อมูลบ่งชี้ตัวบุคคล (identifier) จะต้องขอความยินยอมจากผู้ป่วยหรือผู้แทนผู้ปกครองดูแลเพื่อการ
เผยแพร่
4. สามารถส่งในรูปแบบต้นฉบับพร้อมตีพิมพ์ (manuscript)

Check list สาหรับผู้วิจัยที่ยื่นเสนอโครงการเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ _จังหวัดอ่างทอง
นักวิจัยควรตรวจสอบว่าได้จัดทาแบบเสนอโครงการฯ ในหัวข้อต่าง ๆ ต่อไปนี้ได้เรียบร้อย เพือ่ ให้การพิจารณารวดเร็วขึ้น
ข้อ

1
2

3
4
5

หัวข้อ

1.1 ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย)
1.2 ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาอังกฤษ) มีความหมายสอดคล้องตรงกันกับชื่อภาษาไทย
ชื่อผู้วิจัย/หน่วยงานที่สังกัด
2.1 ผู้วิจัย/ทีมผู้วิจัย
2.2 ผู้ร่วมวิจัย
สถานที่ดาเนินการวิจัย
ระยะเวลาที่ทาโครงการวิจยั
แบบสรุปโครงร่างการวิจัย ประกอบด้วย
5.1 ความเป็นมาและความสาคัญของโครงการ
5.2 วัตถุประสงค์การวิจัย
5.2.1 วัตถุประสงค์หลัก/ทั่วไป
5.2.2 วัตถุประสงค์เฉพาะ
5.3 คาถามการวิจัย
5.4 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง***
5.5 สมมติฐานและกรอบแนวความคิดในการวิจัย
5.6 ขอบเขตของการวิจัย
5.7 การให้คานิยามเชิงปฏิบัติที่จะใช้ในการวิจัย
5.8 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย
5.9 ระเบียบวิธีวิจัยและวิธีดาเนินการวิจัย ควรมีรายละเอียดดังนี้
5.9.1 รูปแบบวิธีวิจัย
5.9.2 แหล่งข้อมูล
5.9.3 กลุ่มประชากรที่จะศึกษา (กลุ่มทดลองและหรือกลุ่มควบคุม) ระบุจานวน เพศ อายุ
5.9.3.1 เกณฑ์การรับอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการ (Inclusion criteria)
5.9.3.2 เกณฑ์การไม่รับอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการ (Exclusion criteria)
5.9.3.3 เกณฑ์ให้เลิกจากการศึกษา(Discontinuation Criteria for Participant)
5.9.3.4 เกณฑ์การยุตเิ ข้าร่วมโครงการ (Discontinuation criteria)
5.9.4 วิธีการสุ่มตัวอย่าง
5.9.5 วิธีการเก็บข้อมูล
5.9.6 การประมวลผลข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
5.9.7 ระยะเวลาในการดาเนินงาน
5.9.8 งบประมาณค่าใช้จ่ายในการวิจัย
5.9.9 บรรณานุกรม/เอกสารอ้างอิง
5.9.10 ภาคผนวก เช่น แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบเก็บข้อมูล
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Check list สาหรับผู้วิจัยที่ยื่นเสนอโครงการเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ _จังหวัดอ่างทอง
ข้อ

หัวข้อ

6

ข้อพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Ethical consideration) ควรระบุรายละเอียดดังนี้
6.1 กระบวนการเชิญชวนให้เข้าร่วมการวิจัย (Recruitment process)
6.2 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (conflict of interest :COI)
6.3 ประโยชน์และความเสี่ยงที่อาสาสมัครจะได้รับ
6.3.1 ประโยชน์ที่อาสาสมัครจะได้รับ
6.3.2 ความเสีย่ งที่อาสาสมัครจะได้รับ
6.4 การป้องกันความเสีย่ ง
6.5 กระบวนการขอความยินยอมให้เข้าร่วมการวิจยั (Informed Consent Process)
6.6 กรณีต้องจัดทาเอกสารขอความยินยอมโดยการบอกล่าว ผู้วิจัยต้องมีเอกสารดังนี้
6.6.1 เอกสารชี้แจงข้อมูลสาหรับอาสาสมัครวิจัย(Participant Information Sheet)
จานวน ๑ ชุด
6.6.2 เอกสารแสดงความยินดีโดยได้รับการบอกเล่าของอาสาสมัครวิจัย (Consent form)
จานวน ๑ ชุด
6.7 กรณีที่กลุม่ ตัวอย่าง/อาสาสมัครวิจัย ไม่บรรลุนิติภาวะ ผู้วิจัยต้องมีเอกสารดังนี้
6.7.1 เอกสารชี้แจงพร้อมคายินยอมพร้อมใจ (Assent Form) สาหรับกลุ่มตัวอย่าง/
อาสาสมัครวิจัย ไม่บรรลุนิติภาวะ จานวน ๑ ชุด
6.7.2 เอกสารชี้แจงข้อมูลสาหรับอาสาสมัครวิจัย (Participant Information Sheet) พร้อม
เอกสารแสดงความยินยอมโดยได้รับการบอกกล่าวของอาสาสมัครวิจัยสาหรับบิดามารดา
หรือผู้แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมายจานวน ๑ ชุด
แบบยินยอมอาสาสมัคร (Written Informed consent form) เป็นภาษาไทย
6.8 กรณีที่ผู้วจิ ัยเห็นว่าไม่สมควรต้องมีลายเซ็นยินยอมของอาสาสมัคร ( Written informed
consent) ควรแสดงเหตุผลและความจาเป็นให้ชัดเจนที่จะใช้การขอความยินยอมด้วยวาจา
(Verbal informed consent)
6.9 แบบคาชี้แจงอาสาสมัคร (Patient or subject information sheet) เป็นภาษาไทย
ระบุวัตถุประสงค์ ประโยชน์ และขั้นตอนการปฏิบัติตัวของอาสาสมัคร และระบุชื่อ
สถานที่ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ของหัวหน้าโครงการวิจัย หรือผูร้ บั ผิดชอบ ซึ่งอาสาสมัคร
สามารถติดต่อเพื่อปรึกษาหรือขอคาแนะนาในกรณีที่มีปัญหาอันเนือ่ งจากการวิจัย และระบุ
ชื่อสานักงานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
อ่างทอง ที่ตั้ง 122 หมู่ 4 ตาบลบ้านอิฐ อาเภอเมือง จังหวัดอ่าง หมายเลขโทรศัพท์
035-611222 ต่อ 122 หรือ 092-249 4774
6.10 วิธีการปกป้องความลับหรือข้อมูลส่วนตัวของผู้ร่วมโครงการวิจัย
6.9.1 วิธีการบันทึกข้อมูลส่วนตัว
6.9.2 หากมีการบันทึกข้อมูลส่วนตัวหรือคาบอกเล่าดังกล่าวข้างต้น โปรดระบุผู้ทสี่ ามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้ วิธีการป้องกันบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องในการเข้าถึงข้อมูล ระบุระยะเวลาในการ
เก็บข้อมูลไว้ และวิธีการทาลายข้อมูลเมื่อสิ้นสุดการวิจยั
คารับรองของผู้วิจัยว่าข้อความเป็นความจริง
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ไม่เข้าข่าย

.........….
.........….
.........….
.........….
.........….
.........….
.........….

.........….
.........….
.........….
.........….
.........….
.........….
.........….

.........….
.........….
.........….
.........….
.........….
.........….
.........….

.........….

.........….

.........….

.........….

.........….

.........….

.........….

.........….

.........….

.........….

.........….

.........….

.........….

.........….

.........….

.........….

.........….

.........….

.........….

.........….

.........….

.........….
.........….

.........….
.........…..

.........….
.........…..

Check list สาหรับผู้วิจัยที่ยื่นเสนอโครงการเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ _จังหวัดอ่างทอง
ข้อ

8
9

หัวข้อ

คารับรองจากผู้บังคับบัญชา/อาจารย์ที่ปรึกษา
ประวัติหัวหน้าโครงการและผูร้ ่วมวิจัย ระบุรายละเอียดดังนี้ หรือระบุในโครงร่างวิจัย)
9.1 ชื่อ/นามสกุล คุณวุฒิ ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ
9.2 ตาแหน่งทางวิชาการ/หน่วยงานทีส่ ังกัด
9.3 ที่อยู่และรหัสไปรษณีย์/โทรศัพท์
9.4 ประสบการณ์ในงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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ไม่มี

ไม่เข้าข่าย
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Check list สาหรับผู้วิจัยที่ยื่นเสนอโครงการเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ _จังหวัดอ่างทอง

แบบคำชี้แจงอำสำสมัครผู้เข้ ำร่ วมโครงกำร (information sheet)
ข้อ

หัวข้อ

มี

ไม่มี

ไม่เข้าข่าย

1
2
3
4

ข้อความระบุว่าโครงการนีเ้ ป็นการวิจัย
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
อธิบาย เหตุผลที่อาสาสมัครได้รับเชิญเข้าร่วมโครงการ
ขั้นตอนของการวิจัย วิธีการรวบรวมข้อมูล รวมถึงการทดลองใด ๆ และการนาเครื่องมือเข้าไปใน
ร่างกาย (Invasive procedures)
กระบวนการวิจยั ระยะเวลาที่อาสาสมัครจะต้องปฏิบตั ิ และจานวนอาสาสมัคร
ความเสีย่ งหรือความไม่สบายที่อาจจะเกิดขึ้นแก่อาสาสมัครจากการเข้าร่วมโครงการและระบุว่า
การเข้าร่วมในการวิจัยอาจมีความเสี่ยงที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้เกิดขึ้นได้ เช่น ในกรณีที่อาสาสมัคร
กาลังตั้งครรภ์หรือเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา อาจมีความเสีย่ งต่อทารกในครรภ์หรือทารกที่ดมื่ นม
มารดา เป็นต้น
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการทาวิจัย ระบุประโยชน์โดยตรงและ/หรือที่อาสาสมัครจะ
ได้รับ ประโยชน์ต่อชุมชน ต่อสังคม และความรู้ดา้ นวิทยาศาสตร์
ทางเลือกอื่นของการรักษา หรือความเสี่ยง รวมทั้งประโยชน์ที่อาสาสมัครอาจได้รับ
ค่าชดเชยการเสียเวลา/ ค่าเดินทาง/ ค่าตอบแทน หรืออื่นๆ ที่อาสาสมัครจะได้รับ
การรักษาที่อาสาสมัครจะได้รับโดยไม่คดิ มูลค่าในกรณีที่เกิดอันตรายอันเนื่องจากการวิจัย
ค่าใช้จ่ายสาหรับอาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการ ต้องจ่ายเองหรือโครงการจ่ายให้
อาสาสมัครหรือครอบครัวอาสาสมัคร หรือผู้แทนโดยชอบธรรมตามกฏหมาย จะได้รับ
ค่าตอบแทนจากการเสื่อมสมรรถภาพหรือตายจากการทาวิจยั หรือไม่
ข้อมูลส่วนตัวของอาสาสมัครถูกเก็บรักษาเป็นความลับ โดยจะไม่มกี ารเปิดเผยชื่อของอาสาสมัคร
หากผลการวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
การเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในการวิจัยเป็นความสมัครใจ และอาสาสมัครอาจปฏิเสธที่จะเข้าร่วม
หรือสามารถถอนตัวออกจากการวิจัยได้ทุกขณะ โดยไม่มีความผิดหรือสูญเสียประโยชน์ ซึ่ง
อาสาสมัครพึงจะได้รับ
แผนการเก็บรักษาสิ่งส่งตรวจเพื่อวิจัยในอนาคต หรือจะทาลายทิ้งเมื่อสิ้นสุดการวิจยั
สถานการณ์ที่อาจเป็นไปได้และ/หรือเหตุผลซึ่งจะต้องยุติการเข้าร่วมในการวิจัยของอาสาสมัคร
ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ของบุคคลที่จะติดต่อขอข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับการวิจัย หรือ
การเกิดอันตรายที่เนื่องจากการวิจยั และชื่อสานักงาน ที่ตั้งของสานักงานคณะกรรมการ
พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ที่สามารถสอบถามถึง
สิทธิของอาสาสมัคร
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7
8
9
10
11
12
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15
16
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Check list สาหรับผู้วิจัยที่ยื่นเสนอโครงการเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ _จังหวัดอ่างทอง

แบบยินยอมอำสำสมัครผู้เข้ ำร่ วมโครงกำร (informed consent)
ข้อ

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

หัวข้อ

มี

ไม่มี

ไม่เข้าข่าย

ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย)
.........….. .........….. .........…..
วัตถุประสงค์ของการวิจัยและกระบวนการวิจัย ซึ่งผู้วิจัยและอาสาสมัครจะต้องปฏิบัติ
.........….. .........….. .........…..
การบันทึกข้อมูลส่วนตัวของอาสาสมัครจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ โดยจะไม่มีการเปิดเผยชื่อ
ของอาสาสมัคร หากผลการวิจยั ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
.........….. .........….. .........…..
การเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในการวิจัยเป็นความสมัครใจ
........…… ........…… ........……
อาสาสมัครอาจปฏิเสธที่จะเข้าร่วมหรือสามารถถอนตัวออกจากการวิจัยได้ทุกขณะ โดยไม่มี
ความผิดหรือสูญเสียประโยชน์หรือไม่เสียสิทธิใดๆ ในการได้รับการรักษาพยาบาล ซึ่งอาสาสมัคร
พึงจะได้รับการรักษาพยาบาลหรือที่จะเกิดขึ้นตามมาในโอกาสต่อๆไป
..........….. .........….. .........…..
ช่องให้เลือกเก็บรักษาสิ่งส่งตรวจเพื่อวิจัยในอนาคต หรือให้ทาลายทิง้ เมื่อสิ้นสุดการวิจยั
.........…..… .........…..… .........…..…
ช่องลายเซ็นอาสาสมัครที่จะเข้าร่วมในการวิจัย
………
………
………
ช่องลายเซ็นของผู้ชี้แจง หรือผู้วิจยั
.........….. .........….. .........…..
ช่องลายเซ็นของพยาน (ซึ่งไม่ใช่ผอู้ ธิบาย)
.........….. .........….. .........…..
ช่องลายเซ็นของบิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ในกรณีทอี่ าสาสมัครยังไม่สามารถ
ให้ความยินยอมด้วยตนเองได้ เช่น เด็กเล็ก หรือผู้ป่วยที่หมดสติ
.........….. .........….. .........…..

หมายเหตุ:
1) ในกรณีที่อาสาสมัครเป็นเด็กโตรู้ความ/ตัดสินใจเองได้ หรือวัยรุ่นทีอ่ ายุน้อยกว่า 18 ปี ผู้วิจัยต้องให้ทั้ง
อาสาสมัครและผู้ปกครองตามกฎหมายให้ความยินยอม
2) ช่องลายเซ็นของอาสาสมัครที่ฟื้นคืนสติ ในกรณีทผี่ ู้ป่วยหมดสติ หากฟื้นคืนสติแล้ว ผู้วิจัยต้องขอความ
ยินยอมจาก ผู้ป่วยอีกครั้ง
3) หากอาสาสมัครหรือตัวแทนโดยชอบธรรมตามกฎหมายของอาสาสมัครไม่สามารถอ่านหนังสือ เขียนหนังสือ
ได้ ควรให้มีพยานที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าร่วมในกระบวนการให้ความยินยอมโดยสมัครใจด้วย และมีช่อง
ลายเซ็น พร้อมวันเดือนปีบนเอกสาร เพื่อยืนยันว่ามีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัยแก่อาสาสมัครเพียงพอ
และอาสาสมัครให้ ความยินยอมเข้าร่วมในการวิจัยนั้นโดยสมัครใจ

เอกสารหมายเลข ๑

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ .......................................................................................................................................................................................................
ที่ สธ...................../.......................................วันที่...........................................................................................
เรื่อง ขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
เรียน ประธานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จังหวัดอ่างทอง
ข้าพเจ้า..................................................สังกัด....................................................................................
ขอเสนอโครงการวิจัยเรื่อง (ชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)............................................................................
..........................................................................................................................................................................
เพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โดยได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
(ขีด หัวข้อเอกสารที่จัดส่งแยกตามประเภทโครงการ)
√
มี ไม่มี
√
๑ ใบคาขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
๒ √แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับรอง (ภาษาไทย)
3 √เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น แบบบันทึกข้อมูล แบบสอบถามวิจัย แบบสัมภาษณ์
4 เอกสารชี้แจงข้อมูลสาหรับอาสาสมัครวิจัย
5 เอกสารแสดงความยินยอมโดยได้รับการบอกกล่าวของอาสาสมัครวิจัย
6 ประวัติผู้วิจัยทุกคน
7 ไฟล์เอกสาร ข้อ ๑-๖ และ (บทที่ 1-3)
8 เอกสารต้นฉบับ 1 ฉบับ และเอกสารสาเนา 8 ฉบับ
9 อื่นๆ ระบุ.......................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ......................................
(..........................................)
ที่ปรึกษาโครงการ(ถ้ามี)

ลงชื่อ....................................
(.........................................)
วันที่......... เดือน.................... พ.ศ............
ผู้วิจัย/หัวหน้าโครงการวิจัย
เรียน ประธานคณะกรรมการจริยธรรมฯจังหวัดอ่างทอง
เห็นสมควรดาเนินการนาเข้าประชุมคณะกรรมการฯ
Full –board review
Expedited review
Exemption review
ลงชื่อ....................................
(.............................................)
เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมฯจังหวัดอ่างทอง

เอกสารหมายเลข ๒
ใบคาขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
(Application Form for Ethical Reviews)
1. ชื่อโครงการ (ไทย) ..................................................................................................................
ชื่อโครงการ (อังกฤษ) ..............................................................................................................
2. ชื่อผู้วิจัย.......................................................................... หน่วยงาน/สถาบันที่สังกัด
................................................................................................................................................
โทรศัพท์ .......................................โทรสาร ..............................................................................
มือถือ..............................................E-mail Address: ..............................................................
3. ประเภทการวิจัย
( ) การวิจัยทางด้านคลินิก (Clinical trial)
( ) การวิจัยทางชีวเวชศาสตร์ (Biomedical research)
( ) การวิจัยทางสังคมศาสตร์ (Social science research)
( ) การวิจัยทางระบาดวิทยา (Epidemiological research)
( ) อื่นๆ โปรดระบุ ............................
3. กลุ่มประชากร/กลุ่มตัวอย่าง ที่ศึกษา
( ) 4.1 ประชากรตัวอย่างหรือผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย/ปกติ ระบุ................................
( ) 4.2 กลุ่มผู้ด้อยโอกาสเปราะบาง
( ) ผู้ป่วยโรคจิต
( ) ผู้ต้องขัง
( ) เด็กอายุต่ากว่า 18 ปี
( ) สตรีมีครรภ์
( ) ผู้สูงอายุที่มีความจาบกพร่อง
( ) ผู้ป่วยสมองเสื่อม
( ) คนพิการ
( ) ชนกลุ่มน้อย, มุสลิม
( ) ปัญญาอ่อน
( ) ทหารเกณฑ์
( ) ผู้ป่วยโรค………………..
( ) อื่นๆ ...................................
5. ข้าพเจ้ายินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของคณะกรรมการฯ ดังนี้
(1) ต้องดาเนินการวิจัยตามที่ระบุไว้ในโครงการวิจัยอย่างเคร่งครัด
(2) หากเกิ ด เหตุ ก ารณ์ ไ ม่ พึ ง ประสงค์ ร้ า ยแรงในสถานที่ เ ก็ บ ข้ อ มู ล ที่ ข ออนุ มั ติ จ าก
คณะกรรมการ ต้องรายงานคณะกรรมการภายใน 5 วันทาการ
………………………………………
(...........................................)
ผูว้ ิจัยหลัก
วันที่......... เดือน.................... พ.ศ............

คาชี้แจงการเขียนแบบเสนอโครงการวิจัย
เพื่อขอรับการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จังหวัดอ่างทอง
๑. ชื่อโครงการวิจัย ชื่อโครงการภาษาไทยต้องกระชับ กะทัดรัด และสื่อความหมายได้ดี มีความชัดเจน ไม่
คลุมเครือ ไม่สั้นหรือยาวจนจับใจความไม่ได้ ชื่อโครงการเป็นภาษาอังกฤษ ต้องมีความหมายตรงกับชื่อ
โครงการภาษาไทย
(ภาษาไทย)..........................................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ).....................................................................................................................................
๒. ชื่อผู้วิจัย/หน่วยงานที่สังกัด
๒.1 ผู้วิจัย/ทีมผู้วิจัย: ระบุชื่อผู้วิจัยหลักเป็นชื่อแรกและเรียงตามลาดับการทางานวิจัยมากไปน้อย
หากมากกว่า ๓ คน ให้เติม “และคณะ” ต่อท้ายคนที่ ๓ ควรระบุตาแหน่งและหน่วยงานของนักวิจัยทุกคน
(ภาษาไทย)..........................................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ).....................................................................................................................................
ตาแหน่ง.......................................................หน่วยงานที่สังกัด.........................................................................
เบอร์โทรศัพท์...............................................
3. สถานที่ทาการวิจัย ระบุสถานที่ที่ดาเนินการศึกษาวิจัย เช่น อาเภอเมืองจังหวัดอ่างทอง โรงพยาบาล
อ่างทอง เป็นต้น
4. ระยะเวลาที่ทาโครงการวิจัย ระยะเวลาทั้งหมดที่ดาเนินการศึกษาวิจัยตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการ
โดยระบุจานวนปีและเดือน เช่น 1 ปี 6 เดือน
5. แบบสรุปโครงร่างวิจัย(Full Protocol/Proposal) ประกอบด้วย
1. ความสาคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
3. คาถามของการวิจัย
4. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
5. สมมติฐาน* และกรอบแนวความคิดในการวิจัย*
6. ขอบเขตของการวิจัย
7. การให้คานิยามเชิงปฏิบัติที่จะใช้ในการวิจัย*
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย
9. ระเบียบวิธีวิจัย
10. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
11. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการวิจัย
12. บรรณานุกรม
13. ภาคผนวก*
* ไม่จาเป็นต้องมีทุกโครงการ
5.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา (Background and rationale)
อาจเรียกต่างๆกัน เช่น หลักการและเหตุผล ภูมิหลังของปัญหา ความจาเป็นที่จะทาการวิจัย หรือ
ความสาคัญของโครงการวิจัย ฯลฯ ไม่ว่าจะเรียกอย่างไร ต้องระบุว่าปัญหาการวิจัยคืออะไร มีความเป็นมา
หรือภูมิหลังอย่างไร มีความสาคัญ รวมทั้งความจาเป็น คุณค่า และประโยชน์ ที่จะได้จากผลการวิจัยในเรื่อง

นี้ โดยผู้วิจัยควรเริ่มจากการเขียนปูพื้นโดยมองปัญหาและวิเคราะห์ปัญหาอย่างกว้างๆ ก่อนว่าสภาพทั่วๆไป
ของปัญหาเป็นอย่างไร และภายในสภาพที่กล่าวถึง มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้าง ประเด็นปัญหาที่ผู้วิจัยหยิบยก
มาศึกษาคืออะไร ระบุว่ามีการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้ มาแล้วหรือยัง ที่ใดบ้าง และการศึกษาที่เสนอนี้จะช่วย
เพิ่มคุณค่า ต่องานด้านนี้ ได้อย่างไร
5.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย (Objectives)
เป็ น การก าหนดว่ า ต้ อ งการศึ ก ษาในประเด็ น ใดบ้ า ง ในเรื่ อ งที่ จ ะท าวิ จั ย ต้ อ งชั ด เจน และ
เฉพาะเจาะจง ไม่คลุมเครือ โดยบ่งชี้ถึง สิ่งที่จะทา ทั้งขอบเขต และคาตอบที่คาดว่าจะได้รับ ทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว การตั้งวัตถุประสงค์ ต้องให้สมเหตุสมผล กับทรัพยากรที่เสนอขอ และเวลาที่จะใช้ จาแนกได้
เป็น 2 ชนิด คือ
3.1 วัตถุประสงค์ทั่วไป (General Objective) กล่ าวถึงสิ่งที่ คาดหวัง (implication) หรือสิ่งที่
คาดว่าจะเกิดขึ้น จากการวิจัย นี้ เป็ น การแสดงรายละเอียด เกี่ยวกับจุดมุ่งหมาย ในระดับกว้าง จึงควร
ครอบคลุมงานวิจัยที่จะทาทั้งหมด
ตัวอย่างเช่น เพื่อศึกษาถึงปฏิสัมพันธ์ และความต้องการของผู้ติดเชื้อเอดส์ ครอบครัว และชุมชน
3.2 วัตถุประสงค์เฉพาะ (Specific Objective) จะพรรณนาถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นจริง ในงานวิจัยนี้
โดยอธิบายรายละเอียดว่า จะทาอะไร โดยใคร ทามากน้อยเพียงใด ที่ไหน เมื่อไร และเพื่ออะไร โดยการ
เรียงหัวข้อ ควรเรียงตามลาดับความสาคัญ ก่อน หลัง ตัวอย่างเช่น
3.2.1 เพื่อศึกษาถึงรูปแบบปฏิสัมพันธ์และการปรับตัวของผู้ติดเชื้อเอดส์ ครอบครัว และชุมชน
3.2.2 เพื่อศึกษาถึงปัญหาและความต้องการของผู้ติดเชื้อเอดส์ ครอบครัว และชุมชน
5.3 คาถามของการวิจัย (Research question)
เป็ น สิ่งสาคัญที่ผู้ วิจัยต้องกาหนดขึ้น (Problem Identification) และให้ นิยามปัญ หานั้น อย่าง
ชัดเจน เพราะปัญหาที่ชัดเจน จะช่วยให้ผู้วิจัย กาหนดวัตถุประสงค์ ตั้งสมมติฐาน ให้นิยามตัวแปรที่สาคัญ ๆ
ตลอดจน การวัดตัวแปรเหล่านั้นได้ ถ้าผู้วิจัย ตั้งคาถามที่ไม่ชัดเจน สะท้อนให้เห็นว่า แม้แต่ตัวก็ยังไม่แน่ใจ
ว่าจะศึกษาอะไร ทาให้การวางแผนในขั้นต่อไป เกิดความสับสนได้
คาถามของการวิจัยต้องเหมาะสม (relevant) หรือสัมพันธ์ กับเรื่องที่จะศึกษา โดยควรมีคาถาม ที่
สาคัญที่สุด ซึ่งผู้วิจัย ต้องการคาตอบ มากที่สุด เพื่อคาถามเดียว เรียกว่า คาถามหลัก (primary research
question) ซึ่งคาถามหลักนี้ จะนามาใช้เป็นข้อมูล ในการคานวณ ขนาดของตัวอย่าง (sample size) แต่
ผู้วิจัย อาจกาหนดให้มี คาถามรอง (Secondary Research Question) อีกจานวนหนึ่งก็ได้ ซึ่งคาถามรองนี้
เป็นคาถาม ที่เราต้องการคาตอบ เช่นเดียวกัน แต่มีความสาคัญรองลงมา โดยผู้วิจัย ต้องระลึกว่า ผลของ
การวิจัย อาจไม่สามารถ ตอบคาถามรองนี้ได้ ทั้งนี้เพราะ การคานวณขนาดตัวอย่าง ไม่ได้คานวณเพื่อตอบ
คาถามรองเหล่านี้
5.4 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Review of Related literatures)
อาจเรียกว่า การทบทวนวรรณกรรม ส่วนนี้เป็นการเขียนถึงสิ่งที่ผู้วิจัยได้มาจากการศึกษาค้นคว้า
เอกสารต่างๆ ทั้งทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้แก่ ทฤษฎี หลักการ ข้อเท็จจริงต่างๆ แนวความคิดของ
ผู้เชี่ย วชาญ ตลอดจนผลงานวิจั ย ต่า งๆ ที่เกี่ยวข้องกับปั ญ หาของผู้ วิจัย รวมทั้ งมองเห็ น แนวทางในการ
ดาเนินการศึกษาร่วมไปกับผู้วิจัยด้วย โดยจัดลาดับหัวข้อหรือเนื้อเรื่องที่เขียนตามตัวแปรที่ศึกษา และในแต่
ละหั ว ข้อเนื้ อ เรื่ องก็จั ด เรี ย งตามล าดับ เวลาด้ ว ย เพื่ อให้ ผู้ อ่ านได้เห็ น พั ฒ นาการต่ างๆ ที่ เกี่ย วกั บ ปั ญ หา
นอกจากนี้ผู้วิจัยควรจะต้องมีการสรุปไว้ด้วย เพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นความสัมพันธ์ทั้งส่วนที่สอดคล้องกัน ขัดแย้ง

กัน และส่วนที่ยังไม่ได้ศึกษาทั้งในแง่ป ระเด็น เวลา สถานที่ วิธีการศึกษาฯลฯ การเขียนส่วนนี้ทาให้เกิด
ประโยชน์ต่อการตั้งสมมติฐานด้วย
หลังจากที่ผู้วิจัยได้เขียนเรียบเรียงการทบทวนวรรณกรรมแล้ว ควรมีการประเมินงานเขียนเรียบเรียงนั้น
อีกครั้งหนึ่ง ว่ามีความสมบูรณ์ทั้งเนื้อหา ภาษา และความต่อเนื่องมากน้อยแค่ไหน สาหรับการประเมินการ
เขียนเรียบเรียงการทบทวนวรรณกรรม ได้ให้ข้อเสนอแนะที่สาคัญไว้ โดยการให้ตอบคาถามต่อไปนี้
5.4.1 รายงานนั้นได้มีการเชื่อมโยงปัญหาที่ศึกษากับปัญหาวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งศึกษามาก่อนแล้ว
หรือไม่
5.4.1.1 รายงานนั้นได้เรียบเรียงจากแหล่งเอกสารทุติยภูมิมากเกินไปหรือไม่ ซึ่งตามความ
เป็นจริงแล้วควรใช้แหล่งเอกสารปฐมภูมิ (ต้นฉบับ) ให้มากที่สุด
5.4.1.2 รายงานได้ครอบคลุมเอกสาร ที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่ศึกษาครบหมดหรือไม่
5.4.1.3 รายงานได้ครอบคลุมเอกสารใหม่ๆหรือไม่
5.4.1.4 รายงานได้เน้นในเรื่องความคิดเห็น หรือการบันทึกเหตุการณ์เกี่ยวกับพฤติกรรม
มากเกินไป และมีการเน้นผลการวิจัยด้านปฏิบัติจริงๆ น้อยไปหรือไม่
5.4.1.5 รายงานได้เรียบเรียงข้อความอย่างต่อเนื่องสมบูรณ์หรือไม่ หรือเป็นเพียงแต่ลอก
ข้อความจากเอกสารต้นฉบับมาเรียงต่อกันเท่านั้น
5.4.1.6 รายงานนั้นเป็นแต่เพียงสรุปผลการศึกษาที่ทามาแล้วเท่านั้น หรือเป็นการเขียนใน
เชิงวิเคราะห์วิจารณ์ และเปรียบเทียบกับผลงานเด่นๆ ที่ศึกษามาแล้วหรือไม่
5.4.1.7 รายงานได้เรียบเรียงในลักษณะที่เชื่อมโยง และชี้ให้เห็นถึงความก้าวหน้าในความ
คิดอย่างชัดเจนมากน้อยแค่ไหน
5.4.1.8 รายงานได้นาผลสรุปของงานวิจัยและข้อเสนอแนะของการนาผลการวิจัยไปใช้
ทั้งหมด มาเชื่อมโยงกับปัญหาที่จะศึกษามากน้อยแค่ไหน
5.4.2 รายงานนั้นได้มีการเชื่อมโยงปัญหาที่ศึกษากับกรอบทฤษฎี หรือ กรอบแนวคิดหรือไม่
5.4.2.1 รายงานได้เชื่อมโยงกรอบทฤษฎีกับปัญหาที่ศึกษาอย่างเป็นธรรมชาติหรือไม่
5.4.2.2 รายงานได้เปิดช่องโหว่ให้เห็นถึงกรอบแนวคิดอื่นที่เหมาะสมกว่าหรือไม่
5.4.2.3 รายงานได้เชื่อมโยงอนุมานจากทฤษฎี หรือกรอบแนวคิดอย่างมีเหตุมีผลหรือไม่
5.5 สมมติฐาน (Hypothesis) และกรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual framework)
สมมติ ฐ าน (Hypotheses) คื อ ค าตอบสมมติ ของประเด็น ปั ญ หาวิจั ย ซึ่ งผู้ วิจัย ก าหนดขึ้ น
สมมติฐานมีประโยชน์ คือ สามารถให้แนวทางในการรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล หากผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลปรากฏในหลักฐานสนับสนุนหรือยืนยันสมมติฐาน ผู้วิจัยก็ยอมรับสมมติฐาน นั่นคือ ถือว่า
สมมติฐานที่ตั้งไว้ไม่ใช่คาตอบสมมติแต่เป็นคาตอบที่เป็นจริง เชื่อถือได้ การเขียนสมมติฐานอาจเขียนได้
เป็น 2 แบบกล่าวคือ
แบบที่ 1 เขียนในรูปของสมมติฐานว่างหรือสมมติฐานศูนย์ มักเขียนในรูปของการปฏิเสธ เช่น
ไม่แตกต่างหรือไม่มีความสัมพันธ์
แบบที่ 2 เขียนในรูปของตรงกันข้ามกับสมมติฐ านว่ากล่าวคือ ระบุลงไปว่า มีความแตกต่าง
หรือมีความสัมพันธ์
โครงการวิจัยอาจจะมีสมมติฐานหรือไม่มีก็ได้ แต่ถ้ามีจะต้องมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
สมมติฐานการวิจัยเป็นสิ่งที่ผู้วิจัยคาดการณ์ หรือคาดคะแนว่าน่าจะเป็นคาตอบของปัญหาหรือข้อ
สงสัยที่ทาการศึกษา ก่อนที่จะทาการวิจัย การตั้งสมมติฐานต้องตั้งบนรากฐานแนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับ

ปั ญ หา การตั้ งสมมติฐ านควรคานึ งถึง ไม่ ใช่ การคาดเดาโดยไม่ มีเหตุ ผ ล หรือตั้ งขึ้น มาลอยๆ การเขีย น
สมมติฐานการวิจัยควรมีลักษณะดังนี้
1. มีความชัดเจน สามารถทดสอบได้
2. ควรเขียนโดยใช้ภาษาที่ง่าย ไม่สลับซับซ้อน
3. ควรเขียนให้สอดคล้องสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของการวิจัย
การตั้งสมมติฐาน เป็นการคาดคะเนหรือการทายคาตอบอย่างมีเหตุผล มักเขียนในลักษณะ การ
แสดงความสั ม พั น ธ์ ระหว่า งตั ว แปรอิ ส ระหรื อ ตั ว แปรต้ น (independent variables) และตั ว แปรตาม
(dependent variable) เช่น การติดเฮโรอีนชนิดฉีด เป็ นปั จจัยเสี่ ยงของโรคเอดส์ สมมติฐานทาหน้าที่
เสมือนเป็นทิศทาง และแนวทาง ในการวิจัย จะช่วยเสนอแนะ แนวทางในการ เก็บรวบรวมข้อมูล และการ
วิเคราะห์ข้อมูลต่อไป สมมติฐานต้องตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ครบถ้วน ทดสอบและวัดได้
กรอบแนวคิด ในการวิจั ย (Conceptual framework) หมายถึง กรอบของการวิจัยในด้าน
เนื้อหาสาระ ซึ่งประกอบด้วยตัวแปรและการระบุความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ในการสร้างกรอบแนวคิด
การวิจัย ผู้วิจัยจะต้องมีกรอบพื้นฐานทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่ศึกษาและมโนภาพ (concept) ใน
เรื่องนั้น โดยมีที่มาของกรอบแนวคิดการวิจัย จากผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องหรือจากผู้วิจัยที่
สังเคราะห์ขึ้นเอง แล้วนามาประมวลเป็นกรอบในการกาหนดตัวแปรและรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรต่าง ๆ ในลักษณะของกรอบแนวคิดการวิจัยและพัฒนาเป็นแบบจาลองในการวิจัยต่อไป หลักสาคัญ
ของการเขียนกรอบแนวคิดการวิจัย คือ
1. กาหนดตั วแปรต้ น หรือ ตัว แปรอิส ระ ไว้ด้านซ้ ายมือ พร้อมทั้งใส่ กรอบสี่ เหลี่ ยมไว้ เพื่ อ ให้
สามารถแยกแยะตัวแปรที่ต้องการศึกษาได้
2. กาหนดตัวแปรตาม ไว้ด้านขวามือ พร้อมทั้งใส่กรอบสี่เหลี่ยมไว้ เพื่อให้สามารถแยกแยะตัวแปร
ที่ต้องการศึกษาได้
3. เขียนลูกศรชี้จากตัวแปรต้นแต่ละตัวมายังตัวแปรตามให้ครบทุกคู่ที่ต้องการศึกษา
ผู้วิจัย ควรน าเอาสมมติฐานต่างๆ ที่เขียนไว้มารวมกันให้ เป็นระบบและมีความเชื่อมโยงกันใน
ลักษณะที่เป็นกรอบแนวความคิดของการศึกษาวิจัยทั้งเรื่อง เช่น จะศึกษาถึง พฤติกรรมสุขภาพเมื่อเจ็บป่วย
ของคนงาน อาจต้องแสดง (นิยมทาเป็นแผนภูมิ) ถึงที่มาหรือปัจจัยที่เป็นตัวกาหนดในพฤติกรรมดังกล่าว
หรือในทางกลับกัน ผู้วิจัยอาจกาหนดกรอบแนวความคิดของการวิจัย ซึ่งระบุว่าการวิจัยนี้มีตัวแปรอะไรบ้าง
และตัวแปรเหล่านี้มีความสัมพันธ์กันอย่างไรก่อน แล้วจึงเขียนสมมติฐานที่ระบุถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรในลักษณะที่เป็นข้อๆ ในภายหลัง
5.6 ขอบเขตของการวิจัย
หมายถึง การจากัดหรือกาหนดขอบเขตให้แก่การวิจัย เป็นการระบุให้ทราบว่าการวิจัยที่จะศึกษา
มีขอบข่ายกว้างขวางเพียงใด เนื่องจากผู้วิจัยไม่สามารถทาการศึกษาได้ครบถ้วนทุกแง่ทุกมุมของปัญหานั้น
จึงต้องกาหนดขอบเขตของการศึกษาให้ แน่นอน ว่าจะครอบคลุมอะไรบ้าง ซึ่งอาจทาได้โดยการกาหนด
ขอบเขตของเรื่องให้แคบลงเฉพาะตอนใดตอนหนึ่งของสาขาวิชา หรือกาหนดกลุ่มประชากร สถานที่วิจัย
หรือระยะเวลา

5.7 นิยามศัพท์/การให้คานิยามเชิงปฏิบัติที่จะใช้ในการวิจัย (Operational definition)
คือการใหความหมายตัวแปรที่สาคัญ โดยเฉพาะตัวแปรตาม (Dependent Variable) ที่ตองการศึกษา
หรือตัวแปรอิสระที่มีลักษณะเปนนามธรรม ซึ่งจะตองนิยามใหเปนคุณลักษณะพฤติกรรม และหรือกิจกรรม
ที่จะศึกษา ใหอยูในรูปที่วัดได สังเกตได ซึ่งจะเปนประโยชนตอการสรางเครื่องมือวิจัยใหมีความเที่ยงตรง
(Validity) ในการวิจัย อาจมี ตัวแปร (variables) หรือคา (terms) ศัพท์เฉพาะต่าง ๆ ที่จาเป็นต้องให้คา
จากัดความอย่างชัดเจน ในรูปที่สามารถสังเกต (observation) หรือวัด (measurement) ได้ ไม่เช่นนั้นแล้ว
อาจมี ก ารแปลความหมายไปได้ ห ลายทาง ตั ว อย่ างเช่น ค าว่า คุ ณ ภาพชี วิต , ตั ว แปรที่ เกี่ ยวกั บ ความรู้
ทัศนคติ , ความพึงพอใจ, ความปวด เป็นต้น
5.8 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย (Expected benefits and application)
อธิบายถึงประโยชน์ที่จะนาไปใช้ได้จริง ในด้านวิชาการ เช่น จะเป็นการค้นพบทฤษฎีใหม่ซึ่งสนับสนุน
หรือ คัดค้านทฤษฎีเดิม และประโยชน์ในเชิงประยุกต์ เช่น นาไปวางแผนและกาหนดนโยบายต่างๆ หรือ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อหาแนวทางพัฒนาให้ดีขึ้น เป็นต้น โดยครอบคลุมทั้ง ผลในระยะสั้น และระยะ
ยาว ทั้ งผลทางตรง และทางอ้อม และควรระบุในรายละเอียดว่า ผลดังกล่ าว จะตกกับใคร เป็ นส าคั ญ
ยกตัวอย่าง เช่น โครงการวิจัยเรื่อง การฝึกอบรมอาสาสมัคร ระดับหมู่ บ้าน ผลในระยะสั้น ก็อาจจะได้แก่
จานวนอาสาสมัครผ่านการอบรมในโครงนี้ ส่วนผลกระทบ (impact) โดยตรง ในระยะยาว ก็อาจจะเป็น
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนนั้น ที่ดีขึ้น ส่วนผลทางอ้อม อาจจะได้แก่ การกระตุ้นให้ประชาชน ในชุมชนนั้น
มีส่วนร่วม ในการพัฒนาหมู่บ้าน ของตนเอง
5.9 ระเบียบวิธีวิจัย (Research methodology)
เป็นการให้รายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนในการดาเนินการวิจัยว่าแต่ละขั้นตอนจาทาอย่างไร โดยทั่วไป
เป็นการให้รายละเอียดในเรื่องต่อไปนี้ คือ
5.9.1 วิธีวิจัย จะเลือกใช้วิธีวิจัยแบบใด เช่น จะใช้การวิจัยเอกสาร การวิจั ยแบบทดลอง การ
วิจัยเชิงสารวจ การวิจัยเชิงคุณภาพ หรือจะใช้หลายๆ วิธีรวมกัน ซึ่งก็ต้องระบุให้ชัดเจนว่าจะใช้วิธีอะไรบ้าง
5.9.2 แหล่งข้อมูล จะเก็บข้อมูลจากแหล่ งใดบ้าง เช่น จะเก็บข้อมูล ทุติยภูมิ จากทะเบียน
ราษฎร์ สมุดสถิติรายปี สามะโนประชากรและเคหะ ฯลฯ หรือจะเป็นข้อมูลปฐมภูมิ จากการสารวจ การ
สนทนากลุ่ม การสังเกต การสัมภาษณ์ระดับลึก ฯลฯ เป็นต้น
5.9.3 ประชากรที่จะศึกษา/กลุ่มตัวอย่าง ระบุให้ชัดเจนว่าใครคือประชากรที่ต้องการศึกษา
และกาหนดคุณลักษณะของประชากรที่จะศึกษาให้ชัดเจน เช่น เพศ อายุ สถานภาพสมรส ศาสนา เขตที่อยู่
อาศัย บางครั้งประชากรที่ต้องการศึกษาอาจไม่ใช่ปัจเจกบุคคลก็ได้ เช่น อาจเป็นครัวเรือน หมู่บ้าน อาเภอ
จังหวัด ฯลฯ ก็ได้
กลุ่มตัวอย่าง : เป็นการระบุจานวนหน่วยวิเคราะห์ หรือกลุ่มตัวอย่างว่าจะนามาศึกษาปริมาณ
เท่าใด ซึ่งการกาหนดจานวนนั้นจะต้องเหตุผลหรือสูต รการคานวณที่เชื่อถือได้ทางสถิติ ไม่ได้กาหนดขึ้น
ลอยๆ ตามใจชอบ นอกจากนี้ ขนาดของกลุ่มตัว อย่างยังขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและความจาเป็ นในเรื่องเวลา
แรงงาน งบประมาณ ความเหมื อ นหรือ ต่ างกั น ของประชากร คื อ ถ้ าประชากรมี ลั ก ษณะคล้ ายกั น ก็ ไม่
จ า เป็ น ต้ อ ง เลื อ ก ม า ก แ ต่ ห า ก มี ลั ก ษ ณ ะ ที่ แ ต ก ต่ า ง กั น ม า ก จ ะ ต้ อ ง ใช้ จ า น ว น ม า ก ขึ้ น
การเลือกหรือสุ่ มตัวอย่ างที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยและสภาพการณ์ จะทาให้ ได้คาตอบที่
ถูกต้องมากขึ้น จะต้องมีวิธีเลือกตัวอย่างที่ดี ไม่ลาเอียง เป็นตัวแทนของประชากรได้ มีหลักการที่ถูกต้องใน
การสุ่มตัวอย่าง

กลุ่ม เปราะบาง (Respect for vulnerable persons) หมายถึง ผู้ อ่อ นด้ อย เปราะบาง คื อ
บุคคลที่ไม่สามารถปกป้องตัวเองได้อย่างเต็มที่ ไม่สามารถทาความเข้าใจกับข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัยที่ได้รับ
ไม่ ส ามารถตั ด สิ น ใจได้ โดยอิ ส ระ เช่ น ผู้ ที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางสติ ปั ญ ญาหรือ ทางจิ ต ผู้ ป่ ว ยโรคเอดส์
(HIV/AIDS) ผู้ป่วยหมดสติ(Comatose) ผู้ป่วยพิการ (Handicapped) นักโทษ (Prisoners) นักเรียน นิสิต
นั ก ศึ ก ษา (Students) ทหาร (Soldiers) กลุ่ ม คนที่ มี พ ลั ง อ านาจน้ อ ย (Marginalized people) เช่ น ผู้
อพยพ (Immigrants) ชนกลุ่ ม น้ อ ย (Ethnic minority) กลุ่ ม เบี่ ย งเบนทางเพศ หรื อ กลุ่ ม รั ก ร่ ว มเพศ
(Homosexuality)กลุ่ ม เปราะบางทางสั ง คม (Socially vulnerable) เช่ น ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารทางเพศ(Sex
workers) ผู้ติดยาเสพติด (Drug addicts)
เกณฑ์การคัดเลือกตัวอย่าง
1. เกณฑ์รับอาสาสมัคร(Inclusion criteria)
- ลักษณะ ของอาสาสมัครที่จะทาการศึกษา: ที่อยู่ อายุ อาชีพ เพศ
- เงื่อนไขเฉพาะ และระยะเวลา
2. เกณฑ์คัดอาสาสมัครออก(Exclusion Criteria)
- เงื่อนไขที่อาจก่อให้เกิดอันตราย หากเข้าร่วมการศึกษา
- เงื่อนไขที่อาจทาให้ผลการวิจัยเบี่ยงเบนไป
3. เกณฑ์ให้เลิกจากการศึกษา(Discontinuation Criteria for Participant)
3.1 ภาวะที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหากดาเนินการวิจัยต่อไป
- อาสาสมัครเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ขั้นรุนแรง
- พบผลการตรวจการทางานของตับ ไต เพิ่มสูงผิดปกติ
3.2 ภาวะที่อาจทาให้เกิดการเบี่ยงเบนของผลการวิจัยหากยังดาเนินการวิจัยต่อไป
- อาสาสมัครไม่สามารถมาตามนัดได้ ตั้งแต่........ครั้งขึ้นไป
- ตอบแบบสอบถามไม่ครบทุกข้อ
4. เกณฑ์ยุติการศึกษา(Termination Criteria for the Study)
ภาวะที่ไม่สามารถดาเนินการได้ตามแผนการวิจัย เช่น
- ไม่สามารถรับอาสาสมัครได้ครบ.....เท่าไหร่....ของขนาดตัวอย่างที่คานวณไว้ใน......??.......ปี
สถานการณ์ที่ผู้ให้การสนับสนุนยกเลิกการวิจัย
- เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ขั้นรุนแรงกับอาสาสมัครหลายราย ติดต่อกัน
5.9.4 วิธีการสุ่มตัวอย่าง ควรอธิบายว่าจะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบใด ขนาดตัว อย่างมีจานวน
เท่าใด จะเก็บข้อมูลจากที่ไหน และจะเข้าถึงกลุ่มตัวอย่างได้อย่างไร
5.9.5 วิธีการเก็บข้อมูล ระบุว่าจะใช้วิธีการเก็บข้อมูลอย่างไร มีการใช้เครื่องมือและทดสอบ
เครื่องมืออย่างไร เช่น จะใช้วิธีการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ การสัมภาษณ์แบบมีแบบสอบถาม การ
สังเกต หรือการสนทนากลุ่ม เป็นต้น
5.9.6 การประมวลผลข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ระบุการประมวลผลข้อมูลจะทาอย่างไร
จะใช้เครื่องมืออะไรในการประมวลผลข้อมูล และในการวิเคราะห์ข้อมูลหรือการทดสอบสมมติฐานจะทา
อย่างไร จะใช้สถิติอะไรบ้างในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้สามารถตอบคาถามของการวิจัยที่ต้องการได้

5.9.7 ระยะเวลาในการดาเนินงาน (Project Timeline)
ผู้วิจัยต้องระบุถึงระยะเวลาที่จะใช้ในการดาเนินงานวิจัยทั้งหมดว่าจะใช้เวลานานเท่าใด และต้อง
ระบุระยะเวลาที่ใช้สาหรับแต่ละขั้นตอนของการวิจัย วิธีการเขียนรายละเอียดของหัวข้อนี้อาจทาได้ 2 แบบ
ตามที่แสดงไว้ในตัวอย่างต่อไปนี้ (การวิจัยใช้เวลาดาเนินการ 12 เดือน)
ตัวอย่างที่ 1
ก. ขั้นตอนการเตรียมการ : ค้นหาชื่อเรื่องหรือปัญหาที่จะทา (3 เดือน)
1. ศึกษาเอกสารและรายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง(ขออนุมัติดาเนินการ,ติดต่อผู้นาชุมชน,เตรียมชุมชน)
และรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่จาเป็น
3. สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
4. จัดหาและฝึกอบรมผู้ช่วยนักวิจัย
5. ทดสอบและแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ข. ขั้นตอนการเก็บข้อมูล (2 เดือน)
6. เลือกประชากรตัวอย่าง
7. สัมภาษณ์ประชากรตัวอย่าง
ค. ขั้นตอนการประมวลผลข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล (3 เดือน)
8. ลงรหัส ตรวจสอบรหัส นาข้อมูลเข้าเครื่อง และทาการบรรณาธิการด้วยเครื่อง
คอมพิวเตอร์
9. เขียนโปรแกรมเพื่อทาการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติต่างๆ ตามที่กาหนดไว้
รวมทั้งแปลผลข้อมูล
ง. การเขียนรายงาน และการเผยแพร่ผลงาน (4 เดือน)
10. เขียนรายงานการวิจัย 3 เดือน
11. จัดพิมพ์ 1 เดือน
ตัวอย่างที่ 2 ตารางปฏิบัติงานโดยใช้ Gantt Chart
กิจกรรม
ก. การเตรียมการ
1.การศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.การติดต่อหน่วยงานและรวบรวมข้อมูลที่จาเป็น
3.สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
4.จัดหาและฝึกอบรมผู้ชว่ ยนักวิจยั
5.ทดสอบและแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ข. การเก็บข้อมูล
6.สุ่มตัวอย่าง
7.สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง
ค. การประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูล
8.ประมวลผลข้อมูล
9.วิเคราะห์และแปลผลข้อมูล
ง. การเขียนรายงานและการเผยแพร่ผลงาน
10.เขียนรายงาน
11.จัดพิมพ์รายงาน

เดือน
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย
.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

5.9.8 งบประมาณ (Budget)
ควรระบุ แหล่งเงินทุนและจานวนเงิน รวมทั้งรายละเอียดค่าใช้จ่าย (ระบุตามหมวดเงิน)
การก าหนดงบประมาณค่ า ใช้ จ่ า ยเพื่ อ การวิ จั ย ควรแบ่ ง เป็ น หมวดๆ ว่ า แต่ ล ะหมวดจะใช้
งบประมาณเท่าใด การแบ่งหมวดค่าใช้จ่ายทาได้หลายวิธี ตัวอย่างหนึ่งของการแบ่งหมวด คือ แบ่งเป็น 8
หมวดใหญ่ๆ ได้แก่
3.11.1 เงินเดือนและค่าตอบแทนบุคลากร
3.11.2 ค่าใช้จ่ายสาหรับงานสนาม
3.11.3 ค่าใช้จ่ายสานักงาน
3.11.4 ค่าครุภัณฑ์
3.11.5 ค่าประมวลผลข้อมูล
3.11.6 ค่าพิมพ์รายงาน
3.11.7 ค่าจัดประชุมวิชาการ เพื่อปรึกษาเรื่องการดาเนินงาน หรือเพื่อเสนอผลงานวิจัยเมื่อ
จบโครงการแล้ว
3.11.8 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
อย่ า งไรก็ ต าม แหล่ งทุ น สนั บ สนุ น การวิจั ย แต่ ล ะแห่ งอาจก าหนดรายละเอี ย ดของการเขี ย น
งบประมาณแตกต่างกัน ผู้ที่จะขอทุนวิจัยจึงควรศึกษาวิธีการเขียนงบประมาณของแหล่งทุนที่ตนต้องการ
ขอทุนสนับสนุน และควรทราบถึงยอดเงินงบประมาณสูงสุดต่อโครงการที่แหล่งทุนนั้ นๆ จะให้การสนับสนุน
ด้วย เนื่องจากถ้าผู้วิจัยตั้งงบประมาณไว้สูงเกินไป โอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนก็จะมีน้อยมาก
5.9.9 เอกสารอ้างอิง (References) หรือ บรรณานุกรม (Bibliography)
ตอนสุดท้ายของโครงร่างการวิจัย จะต้องมี เอกสารอ้างอิง หรือรายการอ้างอิง อัน ได้แก่ รายชื่อ
หนังสือ สิ่งพิมพ์อื่น ๆ โสตทัศนวัสดุ ตลอดจนวิธีการ ที่ได้ข้อมูลมา เพื่อประกอบ การเอกสารวิจัยเรื่องนั้น ๆ
รายการอ้างอิง จะอยู่ต่อจากส่วนเนื้อเรื่อง และก่อนภาคผนวก โดยรูปแบบที่ใช้ควรเป็นไปตามสากลนิยม
เช่น Vancouver Style หรือ APA(American Psychological Association) style
5.9.10 ภาคผนวก (Appendix)
สิ่ งที่ นิ ย มเอาไว้ที่ ภ าคผนวก เช่น แบบสอบถาม แบบฟอร์มในการเก็บ หรือบั น ทึ ก ข้อ มูล เมื่ อ
ภาคผนวก มีหลายภาค ให้ใช้เป็น ภาคผนวก ก ภาคผนวก ข ฯลฯ แต่ละภาคผนวก ให้ขึ้นหน้าใหม่
6. ข้อพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Ethical consideration) ให้มีเนื้อหาและเอกสาร ดังนี้
6.1 กระบวนการเชิญชวนให้เข้าร่วมการวิจัย (Recruitment process) (ให้อธิบายขั้นตอน
การเชิญชวนให้เข้าร่วมวิจัยว่า มีขั้นตอนและวิธีการอย่างไร)
6.1.1 สถานที่ (ระบุ)......................................................................................................
6.1.2 กระบวนการ (ให้อธิบายวิธีการในการเชิญชวนเข้าร่วมวิจัย) เช่น
(ตั ว อย่ าง) ผู้ วิจั ย เชิญ ชวนผู้ เข้าร่ว มโครงการวิจั ย โดยเข้าพบและแนะน าตัว กับ พยาบาลหรือ
เจ้ า หน้ าที่ ส าธารณสุ ข ที่ มี ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ บุ ค คลที่ เป็ น กลุ่ ม เสี่ ย งโรคความดั น โลหิ ต สู งในชุ ม ชน สร้ า ง
สัมพั น ธภาพ พร้ อมทั้ งอธิบ ายเกี่ยวกับ วัตถุประสงค์และกระบวนการวิจัย ประสานและสอบถามข้อมูล
เกี่ยวกับกลุ่มเสี่ยงที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กาหนด จากนั้นติดต่อกับกลุ่มเสี่ยงเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการวิจั ย
และสอบถามความสมัครใจในการเข้าร่วมวิจัย

6.๒ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (conflict of interest :COI) (ให้ระบุวิธีป้องกันการ
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นในงานวิจัย)
ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สถานการณ์ที่ประโยชน์รองส่งอิทธิผลเหนือประโยชน์หลัก
จนเกิดความเสี่ยงในการตัดสินใจเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ ผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นเพียงสถานการณ์ อาจไม่
ส่งผลกระทบจริง จึงไม่สามารถห้ามไม่ให้มี แต่ถ้าพบว่ามี ต้องมีวิธีการจัดการที่ป้องกันผลกระทบ เช่น คัด
บุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครในโครงการทั้งที่ไม่อยู่ในเกณฑ์คัดเข้า อาจไม่รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ บอก
ความเสี่ยงน้อยกว่าที่ควรเพื่อเชิญชวนให้เข้าโครงการ ดัดแปลงข้อมูล หรือปนแต่งข้อมูลในบันทึก และนายา
ที่ราคาแพงมาให้โรงพยาบาลจาหน่ายหรือผู้ปวยใช้โดยไม่จาเป็น เป็นต้น
6.๓ ประโยชน์และความเสี่ยงที่อาสาสมัครจะได้รับ
ประโยชน์ หมายถึง สิ่งที่เป็นผลดีต่อสวัสดิภาพและสุขภาพของผู้ถูกวิจัย จากการเข้าร่วมการ
วิจัย การระบุประโยชน์ต่อผู้ถูกวิจัย เช่น ยาวิจัย Intervention / กระบวนการวิจัย ค่าตอบแทน ค่าชดเชย
(กรณีบาดเจ็บ พิการ ตาย) ค่าเดินทาง ค่าเสียเวลา เป็นต้น
(ตัวอย่าง) ประโยชน์ต่อผู้ถูกวิจัย
- การได้รับเงินชดเชย ค่าเดินทาง ค่าเสียเวลาในการเข้าร่วมวิจัย
- การยาวิจัยหรือยาเปรียบเทียบ
- การถูกเจาะเลือด x-ray /CT หรืออื่นๆ
- การศึกษาวิจัยครั้งนี้จะทาให้โลกได้ค้นพบวิธีการรักษาโรคมะเร็งปอด ซึ่งจะเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งต่อมวลมนุษย์
ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสที่ จะเกิดอันตรายต่อจิตใจ ต่อร่างกาย รวมทั้งอัน ตรายทาง
กฎหมาย อันตรายทางสังคม และอันตรายทางเศรษฐกิจ ต่ออาสาสมัคร จากกระบวนการวิจัย และการ
ดูแลกรณีปกติและกรณีเกิดอันตราย/บาดเจ็บจากการเข้าร่วมโครงการ
6.๔ การป้องกันความเสี่ยง (อธิบายวิธีป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากวิจัย มีวิธีการอย่างไร)
(ตัวอย่าง)การป้องกันความเสี่ยงที่ดี
- ในการสัมภาษณ์โครงการอาจขอถ่ายภาพหรือบันทึกเสียง อาจมีโอกาสที่ข้อมูลจะหลุดไปแต่
ผู้วิจัยจะใช้มาตรการรักษาความลับโดย.....................................
- แบบสอบถามบางข้อทาให้อาสาสมัครเกิดความอึดอัด ไม่สบายใจ
- การเจาะเลือดจากเส้นเลือดดาบริเวณหน้าแขน อาจทาให้เกิดรอยเขียวช้า เป็นจ้าเลือด เลือด
ไหลไม่หยุดในบางราย
การดูแลด้านความปลอดภัยแก่อาสาสมัคร
- มาตรการลดความเสี่ยงให้แก่อาสาสมัครในระหว่างกระบวนการวิจัย
- มาตรการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการวิจัย: กระบวนการรายงานเหตุการณ์ไม่
พึงประสงค์ (AE, SAE) การควบคุมกากับอาการทางคลินิก (clinical monitor)
- กระบวนการชดเชยกรณีเกิดอันตรายแก่อาสาสมัคร
- มาตรการรักษาความลับ
ประเด็นที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ
- ผลกระทบทางสังคม ที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าร่วมการวิจัย
- การรับอาสาสมัครเพศหญิง ที่ต้องกาหนดเงื่อนไขการคุมกาเนิด

- การขอคายินยอมอาสาสมัครเด็ก ที่ต้องแยกจากผู้ปกครองหรือขอยกเว้นการให้คายินยอม
จากผู้ปกครอง
6.5 กระบวนการขอความยินยอมให้เข้าร่วมการวิจัย (Informed consent process)
(ตัวอย่าง) ผู้วิจัยพบกลุ่มตัวอย่าง เพื่อให้รายละเอียดกี่ยวกับการเข้าร่วมการวิจัย วิธีด่าเนินการ
วิจัย การพิทักษ์สิทธิผู้เข้าร่วมวิจัย และการติดต่อกับผู้วิจัยอย่างละเอียด แสดงสถานภาพของผู้วิจัยอย่าง
เปิดเผย เปิดโอกาสให้ซักถาม เมื่อผู้เข้าร่วมวิจัยยินดีเข้ าร่วมวิจัย ผู้วิจัยให้อ่านเอกสารชี้แจงในการเข้าร่วม
การวิจัย การคุ้มครองสิทธิ และขอความยินยอมการเข้าร่วมวิจัย โดยเปิดโอกาสให้ตัดสินใจเข้าร่วมการวิจัย
อย่างอิสระ หลังจากนั้ นขอให้ เซ็น ชื่อในแบบคายินยอมการเข้าร่วมการวิจัยต่อหน้าพยาน พร้อมทั้งมอบ
เอกสารชี้แจงและแบบคายินยอมให้ผู้เข้าร่วมการวิจัย เก็บไว้จานวน 1 ชุด และด่าเนินการวิจัยในขั้นตอน
ต่อไป
6.6 เอกสารแสดงความยินดีโดยได้รับการบอกเล่าของอาสาสมัครวิจัย (Consent form) เป็น
ภาษาไทยตามแบบฟอร์ม หรือ ที่มีข้อความสอดคล้ องกับ แบบฟอร์มที่ คณะกรรมการจริยธรรมฯจังหวัด
อ่างทองกาหนด (เอกสารหมายเลข 5)
6.7 กรณีที่ผู้วิจัยเห็นว่าไม่สมควรหรือไม่จาเป็นต้องมีเอกสารชี้แจงข้อมูลสาหรับอาสาสมัคร
วิจัยหรือผู้อนุ ญาตหรือเอกสารแสดงความยินยอมโดยได้รับการบอกกล่าวของอาสาสมัครวิจัย ให้แสดง
เหตุผลความจาเป็น เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมฯจังหวัดอ่างทองเป็นกรณีไป
6.8 กรณีที่กลุ่มตัวอย่าง/อาสาสมัครวิจัย ไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องจัดทาเอกสารชี้แจงพร้อมคา
ยินยอมพร้อมใจ (Assent Form) สาหรับกลุ่มตัวอย่าง/อาสาสมัครวิจัย ไม่บรรลุนิติภาวะ จานวน ๑ ชุด
และเอกสารชี้แจงข้อมูลส าหรับ อาสาสมัครวิจัย (Participant Information Sheet) พร้อมเอกสารแสดง
ความยินยอมโดยได้รับการบอกกล่าวของอาสาสมัครวิจัยสาหรับบิดามารดาหรือผู้แทนโดยชอบธรรมตาม
กฎหมายจานวน ๑ ชุด (เอกสารหมายเลข 6)
6.9 วิธีการปกป้องความลับหรือข้อมูลส่วนตัวของผู้ร่วมโครงการวิจัย (❏ ทุกข้อที่เกี่ยวข้อง)
6.9.1 วิธีการบันทึกข้อมูลส่วนตัว
❏ ไม่มีการบันทึกข้อมูลส่วนตัวหรือคาบอกเล่าของผู้ร่วมโครงการวิจัย
❏ มีการบันทึกข้อมูลส่วนตัวหรือคาบอกเล่าของผู้ร่วมโครงการวิจัย (ต้องตอบข้อ 4.9.2 ด้วย)
ให้ใช้รหัสแทนชื่อและข้อมูลส่วนตัวของผู้ร่วมโครงการวิจัย โดยไม่ระบุวันเดือนปีเกิด
❏ เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ❏ รูปถ่าย / ภาพนิ่ง ❏ วิดีทัศน์ / ภาพเคลื่อนไหว
❏ บันทึกเสียง ❏ อื่นๆ ระบุ..........................................................................
6.9.2 หากมีการบันทึกข้อมูลส่วนตัวหรือคาบอกเล่าดังกล่าวข้างต้น โปรดระบุผู้ที่สามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้ วิธีการป้องกันบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องในการเข้าถึงข้อมูล ระบุระยะเวลาในการเก็บข้อมูลไว้ และ
วิธีการทาลายข้อมูลเมื่อสิ้นสุดการวิจัย
❏ บันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ส่วนตัวที่มีรหัสป้องกันบุคคลอื่นไม่ให้สามารถเปิดได้
❏ เก็บเอกสาร/แผ่น CD / ไฟล์ ในตู้/ลิ้นชัก ที่มีกุญแจล็อกและผู้วิจัยเท่านั้นที่มีกุญแจเปิด-ปิด
❏ มีการทาลายเอกสาร / CD / ไฟล์ ทั้งหมดเมื่อสิ้นสุดการวิจัย
❏ ส่งแผ่น CD ประวัติผู้ป่วยคืนงานเวชระเบียนเมื่อสิ้นสุดการวิจัย
❏ เก็บเอกสาร/แผ่น CD / ไฟล์ ไว้ต่อเป็นเวลา....1...ปี หลังสิ้นสุดการวิจัย

❏ อื่นๆระบุ......................................................................................................
7. คารับรองของผู้วิจัยว่าข้อความเป็นความจริง
7.1 ข้าพเจ้าได้ลงชื่อไว้ในเอกสารนี้จะดาเนินการวิจัยตามที่ระบุไว้ ในโครงการวิจัยฉบับที่ได้รับการ
รับ รองจากคณะกรรมการจริย ธรรมการวิจั ย ในมนุ ษ ย์แ ละได้ ขอความยิน ยอมจากผู้ ร่ว มโครงการวิจัย /
อาสาสมัครอย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ดังที่ได้ร ะบุไ้ในแบบเสนอโครงการวิ
ว้
จัยโดยจะ
ให้ความเคารพในศักดิ์ศรีสิทธิ์และคานึงถึงสวัสดิภาพของผู้ร่วมโครงการวิจัย/อาสาสมัครเป็นสาคัญ
7.2 หากมีความจาเป็นตอ้งปรับแก้ไขโครงการวิจัย ข้าพเจ้าจะแจ้ง คณะกรรมการจริยธรรมฯเพื่อ
ขอการรั บ รอง ก่ อ นเริ่ ม ดาเนิ น การตามที่ ต้ อ งการปรับ เปลี่ ย นทุ กครั้งและหากการปรับ โครงการวิจั ย มี
ผลกระทบต่อผู้ร่วมโครงการวิจัย/อาสาสมัคร ข้าพเจ้าจะแจ้งการปรับเปลี่ยนและขอความยินยอมจากผู้ร่วม
โครงการวิจัย/อาสาสมัครทุกครั้ง
7.3 ข้าพเจ้าจะรายงานเหตุการณ์ ไม่พึงประสงค์/ เหตุการณ์ ที่ ไม่ส ามารถคาดเดาได้ ล่ว งหน้าใน
ระหว่างการวิจัยตามระเบียบของคณะกรรมการจริยธรรมฯ ภายในเวลาที่กาหนดและจะให้ความช่วยเหลือ
ในการแก้ไขเหตุการณ์ ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นระหว่างการวิจัยอย่างเต็มความสามารถ
7.4 ข้าพเจ้าและคณะผู้วิจัย มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัยที่เสนอมาอย่างดีทุกขั้น ตอน
และมีความสามารถในการแก้ไขปัญหา หรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการวิจัย เพื่อ
ความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้ร่วมโครงการวิจัย/อาสาสมัครไดเ้ป็นอย่างดี
7.5 เมื่อทาการวิจัยเสร็จสิ้น ข้าพเจ้าจะสรุปการดาเนินงานและแจ้งปิดโครงการวิจัยและหากการ
วิจัยใช้เวลานานกว่า 1 ปีข้าพเจ้าจะรายงานความคืบหน้าของโครงการพร้อมทั้ง ขอต่ออายุการรับรองก่อน
ครบกาหนดอายุของ เอกสารรับรองที่ได้รับ
7.6 ข้าพเจ้าจะยังไม่เริ่มดาเนินการวิจัยจนกว่าโครงการวิจัย จะได้้บการรั
ร้
บรองจากคณะกรรมการ
จริยธรรม การวิจัยในมนุษย์
ขอรับรองว่าข้อความเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ........................................................ผูว้ ิจัย
(........................................................................)
วันที่..............เดือน..............................พ.ศ...........
8.คารับรองจากผู้บังคับบัญชา/อาจารย์ที่ปรึกษา: ขอให้ผู้บังคับบัญชาให้ความเห็นและลงนาม
รับทราบ
ความเห็นผู้บังคับบัญชา/อาจารย์ที่ปรึกษา
............................................................................................................................. .............................................
..........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.......................................................ผู้บังคับบัญชา/อาจารย์ที่ปรึกษา
(.........................................................................)
ตาแหน่ง............................................................................
วันที่................เดือน..............................พ.ศ......................

เอกสารหมายเลข 3
แบบเสนอโครงการวิจัย
เพื่อขอรับการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จังหวัดอ่างทอง
๑. ชื่อโครงการวิจัย
(ภาษาไทย)..........................................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ).....................................................................................................................................
๒. ชื่อผู้วิจัย/หน่วยงานที่สังกัด
๒.1 ผู้วิจัย/ทีมผู้วิจัย:
(ภาษาไทย)..........................................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ).....................................................................................................................................
ตาแหน่ง.......................................................หน่วยงานที่สังกัด.........................................................................
เบอร์โทรศัพท์............................................... E-mail : ………………………………………………………………………….
2.2. ผู้ร่วมวิจัยทั้งหมด
(ภาษาไทย).................................................................................................................... ......................
(ภาษาอังกฤษ).....................................................................................................................................
ตาแหน่ง.......................................................หน่วยงานที่สังกัด.........................................................................
เบอร์โทรศัพท์............................................... E-mail : ………………………………………………………………………….
3. สถานที่ทาการวิจัย ระบุ.............................................................................................................................
4. ระยะเวลาที่ทาโครงการวิจัย...............................................ปี..........................................เดือน
5. แบบสรุปโครงร่างวิจัย(Full Protocol/Proposal) ประกอบด้วย
5.1 ความสาคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย
............................................................................................................................. .............................................
..........................................................................................................................................................................
5.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
-วัตถุประสงค์หลัก/ทั่วไป เพื่อ.........................................................................................................
-วัตถุประสงค์เฉพาะ เพื่อ................................................................................................................
5.3 คาถามของการวิจัย…………………………………………………………………………………………………………
5.4 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง***
5.5 สมมติฐานและกรอบแนวความคิดในการวิจัย
............................................................................................................................. .............................................
..........................................................................................................................................................................
5.6 ขอบเขตของการวิจัย………………………………………………………………………………………………………
5.7 การให้คานิยามเชิงปฏิบัติที่จะใช้ในการวิจัย***
..........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .............................................
5.8 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย……………………………………………………………………………
5.9 ระเบียบวิธีวิจัย
5.9.1 รูปแบบวิธีวิจัย......................................................................................................................

5.9.2 แหล่งข้อมูล..........................................................................................................................
5.9.3 ประชากรที่จะศึกษา…………………………………………………………………………………………………
5.9.3.1 เกณฑ์คัดเข้าอาสาสมัคร(Inclusion Criteria).............................................................
5.9.3.2 เกณฑ์คัดออกอาสาสมัครออก (Exclusion Criteria)..................................................
5.9.3.3 เกณฑ์ให้เลิกจากการศึกษา(Discontinuation Criteria for Participant)……………..
5.9.3.4 เกณฑ์ยุติการศึกษา (Termination Criteria for the Study)………………………………
5.9.4 วิธีการสุ่มตัวอย่าง…………………………………………………………………………………………………..
5.9.5 วิธีการเก็บข้อมูล……………………………………………………………………………………………………..
5.9.6 การประมวลผลข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล......................................................................
- ข้อมูลเชิงปริมาณ...........................................................................................................................
- ข้อมูลเชิงคุณภาพ........................................................................................................................ ..
5.9.7ระยะเวลาในการดาเนินงาน (Project Timeline/Gantt Chart)……………………………………
5.9.8 งบประมาณค่าใช้จ่ายในการวิจัย…………………………………………บาท มีรายละเอียดดังนี้
-หมวดค่าตอบแทน.......................................................บาท
-หมวดค่าใช้สอย...........................................................บาท
-หมวดอื่นๆ...................................................................บาท
5.9.9 บรรณานุกรม/เอกสารอ้างอิง
5.9.10 ภาคผนวก เช่น แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบเก็บข้อมูล เป็นต้น
*** ไม่จาเป็นต้องมีทุกโครงการ
6. ข้อพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Ethical consideration) ให้มีเนื้อหาและเอกสาร ดังนี้
6.1 กระบวนการเชิญชวนให้เข้าร่วมการวิจัย (Recruitment process)
............................................................................................................................. .............................................
..........................................................................................................................................................................
6.๒ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (conflict of interest :COI)
..........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .............................................
6.๓ ประโยชน์และความเสี่ยงที่อาสาสมัครจะได้รับ
-ประโยชน์ .........................................................................................................................................
- ความเสี่ยง .....................................................................................................................................
6.๔ การป้องกันความเสี่ยง
............................................................................................................................. .............................................
............................................................................................................................. ...........................
6.5 กระบวนการขอความยินยอมให้เข้าร่วมการวิจัย (Informed Consent Process)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6.6 กรณีต้องจัดทาเอกสารขอความยินยอมโดยการบอกล่าว ผู้วิจัยต้องมีเอกสารดังนี้
6.6.1 เอกสารชี้แจงข้อมูลสาหรับอาสาสมัครวิจัย(Participant Information Sheet) จานวน ๑ ชุด
6.6.2 เอกสารแสดงความยิ น ดี โดยได้ รับ การบอกเล่ า ของอาสาสมั ค รวิ จั ย (Consent form)
จานวน ๑ ชุด
6.7 กรณีที่กลุ่มตัวอย่าง/อาสาสมัครวิจัย ไม่บรรลุนิติภาวะ ผู้วิจัยต้องมีเอกสารดังนี้
6.7.1 เอกสารชี้แจงพร้อมคายินยอมพร้อมใจ (Assent Form) สาหรับกลุ่มตัวอย่าง/อาสาสมัคร
วิจัย ไม่บรรลุนิติภาวะ จานวน ๑ ชุด
6.7.2 และเอกสารชี้ แ จงข้ อ มู ล ส าหรั บ อาสาสมั ค รวิ จั ย (Participant Information Sheet)
พร้อมเอกสารแสดงความยินยอมโดยได้รับการบอกกล่าวของอาสาสมัครวิจัยสาหรับบิดามารดาหรือผู้แทน
โดยชอบธรรมตามกฎหมายจานวน ๑ ชุด
6.8 กรณีที่ผู้วิจัยเห็นว่าไม่สมควรหรือไม่จาเป็นต้องมีเอกสารชี้แจงข้อมูลสาหรับอาสาสมัครวิจัยหรือ
ผู้อนุญาตหรือเอกสารแสดงความยินยอมโดยได้รับการบอกกล่าวของอาสาสมัครวิจัย ให้แสดงเหตุผลความ
จาเป็นคือ)……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
6.9 วิธีการปกป้องความลับหรือข้อมูลส่วนตัวของผู้ร่วมโครงการวิจัย (❏ ทุกข้อที่เกี่ยวข้อง)
6.9.1 วิธีการบันทึกข้อมูลส่วนตัว
❏ ไม่มีการบันทึกข้อมูลส่วนตัวหรือคาบอกเล่าของผู้ร่วมโครงการวิจัย
❏ มีการบันทึกข้อมูลส่วนตัวหรือคาบอกเล่าของผู้ร่วมโครงการวิจัย (ต้องตอบข้อ 4.9.2 ด้วย)
ให้ใช้รหัสแทนชื่อและข้อมูลส่วนตัวของผู้ร่วมโครงการวิจัย โดยไม่ระบุวันเดือนปีเกิด
❏ เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ❏ รูปถ่าย / ภาพนิ่ง ❏ วิดีทัศน์ / ภาพเคลื่อนไหว
❏ บันทึกเสียง ❏ อื่นๆ ระบุ..........................................................................
6.9.2 หากมีการบันทึกข้อมูลส่วนตัวหรือคาบอกเล่าดังกล่าวข้างต้น โปรดระบุผู้ที่สามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้ วิธีการป้ องกัน บุ คคลที่ไม่เกี่ยวข้องในการเข้าถึงข้อมูล ระบุระยะเวลาในการเก็บข้อมูล ไว้ และ
วิธีการทาลายข้อมูลเมื่อสิ้นสุดการวิจัย
❏ บันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ส่วนตัวที่มีรหัสป้องกันบุคคลอื่นไม่ให้สามารถเปิดได้
❏ เก็บเอกสาร/แผ่น CD / ไฟล์ ในตู้/ลิ้นชัก ที่มีกุญแจล็อกและผู้วิจัยเท่านั้นที่มีกุญแจเปิด-ปิด
❏ มีการทาลายเอกสาร / CD / ไฟล์ ทั้งหมดเมื่อสิ้นสุดการวิจัย
❏ ส่งแผ่น CD ประวัติผู้ป่วยคืนงานเวชระเบียนเมื่อสิ้นสุดการวิจัย
❏ เก็บเอกสาร/แผ่น CD / ไฟล์ ไว้ต่อเป็นเวลา....1...ปี หลังสิ้นสุดการวิจัย
❏ อื่นๆระบุ................................................................................................. .....
7. คารับรองของผู้วิจัยว่าข้อความเป็นความจริง
5.1 ข้าพเจ้าได้ลงชื่อไว้ในเอกสารนี้จะดาเนินการวิจัยตามที่ระบุไว้ ในโครงการวิจัยฉบับที่ได้รับการ
รับ รองจากคณะกรรมการจริย ธรรมการวิจั ย ในมนุ ษ ย์แ ละได้ ขอความยิน ยอมจากผู้ ร่ว มโครงการวิจัย /
อาสาสมัครอย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ดังที่ได้ร ะบุไ้ในแบบเสนอโครงการวิ
ว้
จัยโดยจะ
ให้ความเคารพในศักดิ์ศรีสิทธิ์และคานึงถึงสวัสดิภาพของผู้ร่วมโครงการวิจัย/อาสาสมัครเป็นสาคัญ

5.2 หากมีความจาเป็นต้ องปรับแก้ไขโครงการวิจัย ข้าพเจ้าจะแจ้ง คณะกรรมการจริยธรรมฯเพื่อ
ขอการรั บ รอง ก่ อ นเริ่ ม ดาเนิ น การตามที่ ต้ อ งการปรับ เปลี่ ย นทุ กครั้งและหากการปรับ โครงการวิจั ย มี
ผลกระทบต่อผู้ร่วมโครงการวิจัย/อาสาสมัคร ข้าพเจ้าจะแจ้งการปรับเปลี่ยนและขอความยินยอมจากผู้ร่วม
โครงการวิจัย/อาสาสมัครทุกครั้ง
5.3 ข้าพเจ้าจะรายงานเหตุการณ์ ไม่พึงประสงค์/ เหตุการณ์ ที่ ไม่ส ามารถคาดเดาได้ ล่ว งหน้าใน
ระหว่างการวิจัยตามระเบียบของคณะกรรมการจริยธรรมฯ ภายในเวลาที่กาหนดและจะให้ความช่วยเหลือ
ในการแก้ไขเหตุการณ์ ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นระหว่างการวิจัยอย่างเต็มความสามารถ
5.4 ข้าพเจ้าและคณะผู้วิจัย มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจั ยที่เสนอมาอย่างดีทุกขั้น ตอน
และมีความสามารถในการแก้ไขปัญหา หรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการวิจัย เพื่อ
ความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้ร่วมโครงการวิจัย/อาสาสมัครไดเ้ป็นอย่างดี
5.5 เมื่อทาการวิจัยเสร็จสิ้น ข้าพเจ้าจะสรุปการดาเนินงานและแจ้ งปิดโครงการวิจัยและหากการ
วิจัยใช้เวลานานกว่า 1 ปีข้าพเจ้าจะรายงานความคืบหน้าของโครงการพร้อมทั้ง ขอต่ออายุการรับรองก่อน
ครบกาหนดอายุของ เอกสารรับรองที่ได้รับ
5.6 ข้าพเจ้าจะยังไม่เริ่มดาเนินการวิจัยจนกว่าโครงการวิจัย จะได้้บการรั
ร้
บรองจากคณะกรรมการ
จริยธรรม การวิจัยในมนุษย์
ขอรับรองว่าข้อความเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ........................................................ผูว้ ิจัย
(........................................................................)
วันที่..............เดือน..............................พ.ศ...........
8.คารับรองจากผู้บังคับบัญชา/อาจารย์ที่ปรึกษา:
............................................................................................................................. .............................................
.......................................................................................................................................... ................................
ลงชื่อ.......................................................ผู้บังคับบัญชา/อาจารย์ที่ปรึกษา
(.........................................................................)
ตาแหน่ง............................................................................
วันที่................เดือน..............................พ.ศ......................
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แบบฟอร์มประวัติผู้วิจัย
ชื่อ-สกุล หัวหน้าโครงการวิจัย...........................................................................................................................
สถานที่ปฏิบัติงานปัจจุบัน.................................................................................................................................
สถานที่ติดต่อได้สะดวก............................................................เบอร์โทรศัพท์...................................................
E-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ประวัติการศึกษา (ตั้งแต่ปริญญาตรี จนถึงการศึกษาสูงสุด ระบุสาขาที่จบ สาหรับนักศึกษาให้ระบุชั้นปี
ปัจจุบัน).................................. .........................................................................................................................
ผลงานวิจัย........................................................................................................................................................
ประวัติการเผยแพร่ผลงานวิจัย (ระบุแหล่ง/ปีที่เผยแพร่)..................................................................................
ชื่อ-สกุล ผู้ร่วมวิจัย คนที่ ๑............................................................................................................................
สถานที่ปฏิบัติงานปัจจุบัน.................................................................................................................................
สถานที่ติดต่อได้สะดวก...........................................................เบอร์โทรศัพท์....................................................
E-mail………………………………………………………………………..
ประวัติการศึกษา (ตั้งแต่ปริญญาตรี จนถึงการศึกษาสูงสุด ระบุสาขาที่จบ สาหรับนักศึกษาให้ระบุชั้นปี
ปัจจุบัน)............................................................................................................................................................
ผลงานวิจัย........................................................................................................................................................
ประวัติการเผยแพร่ผลงานวิจัย (ระบุแหล่ง/ปีที่เผยแพร่)..................................................................................
(ระบุประวัติผู้ร่วมวิจัยทุกคน)
ชื่อ-สกุล ผู้ร่วมวิจัย คนที่ ๒............................................................................................................................
สถานที่ปฏิบัติงานปัจจุบัน.................................................................................................................................
สถานที่ติดต่อได้สะดวก...........................................................เบอร์โทรศัพท์....................................................
E-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ประวัติการศึกษา (ตั้งแต่ปริญญาตรี จนถึงการศึกษาสูงสุด ระบุสาขาที่จบ สาหรับนักศึกษาให้ระบุชั้นปี
ปัจจุบัน)............................................................................................................................................................
ผลงานวิจัย................................................................................................................... .....................................
ประวัติการเผยแพร่ผลงานวิจัย (ระบุแหล่ง/ปีที่เผยแพร่)..................................................................................
(ระบุประวัติผู้ร่วมวิจัยทุกคน)
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ชื่อ-สกุล ผู้ร่วมวิจัย คนที่ ๓............................................................................................................................
สถานที่ปฏิบัติงานปัจจุบัน.................................................................................................................................
สถานที่ติดต่อได้สะดวก...........................................................เบอร์ โทรศัพท์....................................................
E-mail………………………………………………………………………..
ประวัติการศึกษา (ตั้งแต่ปริญญาตรี จนถึงการศึกษาสูงสุด ระบุสาขาที่จบ สาหรับนักศึกษาให้ระบุชั้นปี
ปัจจุบัน)............................................................................................................................................................
ผลงานวิจัย........................................................................................................................................................
ประวัติการเผยแพร่ผลงานวิจัย (ระบุแหล่ง/ปีที่เผยแพร่)..................................................................................
(ระบุประวัติผู้ร่วมวิจัยทุกคน)
ชื่อ-สกุล ผู้ร่วมวิจัย คนที่ ๔............................................................................................................................
สถานที่ปฏิบัติงานปัจจุบัน.................................................................................................................................
สถานที่ติดต่อได้สะดวก...........................................................เบอร์โทรศัพท์....................................................
E-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ประวัติการศึกษา (ตั้งแต่ปริญญาตรี จนถึงการศึกษาสูงสุด ระบุสาขาที่จบ สาหรับนักศึกษาให้ระบุชั้นปี
ปัจจุบัน)............................................................................................................................................................
ผลงานวิจัย........................................................................................................................................................
ประวัติการเผยแพร่ผลงานวิจัย (ระบุแหล่ง/ปีที่เผยแพร่)..................................................................................
(ระบุประวัติผู้ร่วมวิจัยทุกคน)
ชื่อ-สกุล ผู้ร่วมวิจัย คนที่ ๕............................................................................................................................
สถานที่ปฏิบัติงานปัจจุบัน.................................................................................................................................
สถานที่ติดต่อได้สะดวก...........................................................เบอร์โทรศัพท์....................................................
E-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ประวัติการศึกษา (ตั้งแต่ปริญญาตรี จนถึงการศึกษาสูงสุด ระบุสาขาที่จบ สาหรับนักศึกษาให้ระบุชั้นปี
ปัจจุบัน)............................................................................................................................................................
ผลงานวิจัย................................................................................................................... .....................................
ประวัติการเผยแพร่ผลงานวิจัย (ระบุแหล่ง/ปีที่เผยแพร่)..................................................................................
(ระบุประวัติผู้ร่วมวิจัยทุกคน)
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เอกสารชี้แจงข้อมูลสาหรับอาสาสมัครวิจัย
สาหรับโครงการวิจัย…………………………………………………………………………………………………………
เนื่องด้วย ดิฉัน/กระผม (ระบุชื่อ)......................................................................................กาลังดาเนินการวิจัย
เรื่อง......................................................................................โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย (ระบุ เป็นข้อๆได้)
..................................................และผลการวิจัยนี้เป็นประโยชน์ต่อใคร (เช่น ต่ออาสาสมัคร/สถาบัน/
วิชาการส่วนรวม).............................................................................................................. ...........
ให้มีข้อความระบุ ดังต่อไปนี้(ตามความเป็นจริงของการวิจัยเรื่องนั้น)
๑. ระบุเหตุผล ความจาเป็นในการเชิญอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการวิจัย
๒. อธิบายขั้นตอนการทาวิจัยอย่างง่ายๆ และเป็นภาษาที่บุคคลทั่วไปเข้าใจได้
๓. กรณีที่เก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์/ สนทนากลุ่ม/สังเกตการณ์
/การบันทึกภาพหรือวีดีโอ ต้องระบุระยะเวลาที่ใช้ในการตอบ ระยะเวลาการทาลาย การรักษาความลับ
และสิทธิในการปฏิเสธที่จะไม่ตอบข้อใดก็ได้
๔. ระบุความเสี่ยง/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับของอาสาสมัครวิจัยและชุมชน
๕. มาตรการในการป้องกันแก้ไข และดูแล อาสาสมัครวิจัยที่เข้าร่วมโครงการ
๖. ค่าตอบแทนชดเชย(ถ้ามี)
ในการเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครวิจัยของโครงการวิจัยครั้งนี้ ท่านสามารถถอนตัวเมื่อใดก็ได้โดยไม่เสีย
สิทธิ์ใดๆทั้งสิ้น ไม่ว่าท่านจะเข้าร่วมการวิจัยครั้งนี้หรือไม่ (ระบุให้เหมาะสมกับอาสาสมัครวิจัย เช่น ท่านจะ
ไม่เสียสิทธิ์ใดๆ และจะไม่เกิดผลกระทบกับการปฏิบัติงานของท่าน/ไม่มีผลต่อการรักษาพยาบาลอันพึ่งได้รับ
ในปัจจุบัน และในอนาคต(ในกรณีที่เป็นผู้ป่วย)/ไม่มีผลกระทบกับการเรียนของท่าน(ในกรณีที่เป็นนักศึกษา/
นักเรียน)
หากท่านมีข้อสงสัยประการใดหรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการวิจัย สามารถติดต่อ
สอบถาม(ระบุ ชื่อ)ผู้ วิจั ยได้ที่(ระบุ ส ถาบันของผู้วิจัยพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จะติดต่อได้ส ะดวกตลอด ๒๔
ชั่วโมง)...............................................
หากท่ า นมี ปั ญ หาสงสั ย เกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ ข องท่ า นขณะเข้ า ร่ ว มการวิ จั ย นี้ โปรดสอบถามได้ ที่
เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์
เลขที่ 122 หมู่ 4 ต าบลบ้ า นอิ ฐ อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด อ่ า งทอง เบอร์ โ ทรศั พ ท์ 0 3561 1222
ต่อ 122, 09 2249 4774
กรณีที่อาสาสมัครวิจัย ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ขอให้ผู้วิจัยจัดทาเอกสารชี้แจงพร้อมคายินยอมพร้อม
ใจ (Assent Form) จาแนกตามระดับอายุ ได้แก่ ๗-๑๒ ปี และ ๑๓ ปีขึ้นไป เพิ่มจากฉบับ
ผู้ปกครอง
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เอกสารแสดงความยินยอมโดยได้รับการบอกกล่าว
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)...........................................นามสกุล............................................อายุ..............ปี
ได้รับฟังคาอธิบายจาก.....................................................................................เกี่ยวกับการเป็นอาสาสมัครใน
โครงการวิจัยเรื่อง................................................................................................................................ .............
ก่อนที่จะลงนามในใบยินยอมให้ทาการวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้อธิบายให้ข้าพเจ้าทราบถึงวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย วิธีการวิจัย รวมทั้งประโยชน์และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการวิจัยอย่างละเอียดตลอดจนให้
เวลาในการซักถามข้อสงสัยต่างๆจนเข้าใจ
ผู้วิจัยได้ขออนุญาตในการสอบถาม ทดสอบ จดบันทึก และ/หรือการบันทึกเทปในการสนทนา
ส่วนตัว/กลุ่ม/การถ่ายภาพ/หรือการบันทึกวีดีโอ ซึ่งใช้เวลาประมาณ.....................นาที เพื่อนาข้อมูลที่ได้ไป
.............................................(ระบุ วัตถุประสงค์ของโครงการหลังจากนั้นผู้วิจัยจะทาลายข้อมูล เทป วีดีโอ ที่
เป็นข้อมูลภายในระยะเวลา..........)ผูว้ ิจัยมีความจาเป็นต้องแสดง (ข้อมูล/รูปภาพของข้าพเจ้าแก่สาธารณะ)
ผู้วิจัยจะนาเสนอเฉพาะในภาพรวมของผลการวิจัยและใช้ประโยชน์ทางวิชาการเท่านั้น
ข้าพเจ้าเข้าร่วมโครงการวิจัยนี้โดยความสมัครใจและข้าพเจ้าสามารถถอนตัวจากการเป็น
อาสาสมัครโครงการวิจัยนี้เมื่อใดก็ได้ข้าพเจ้าปรารถนาโดยไม่มีผลกระทบต่อการรักษาใดๆ ทั้งสิ้น
[กรณีการวิจัยทางคลินิก…ผู้วิจัยต้องรับรองว่าหากเกิดอันตรายใดๆ จากการวิจัยดังกล่าวอาสาสมัคร
วิจัยจะได้รับการรักษาพยาบาลโดยไม่คิดมูลค่า และจะได้รับการชดเชยรายได้ที่สูญเสียไประหว่างการ
รักษาพยาบาลดังกล่าว ตลอดจนเงินทดแทนความพิการที่อาจจะเกิดขึ้น และรายละเอียดเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาลหรือเงินชดเชยดังกล่าว]
ข้าพเจ้าสามารถติดต่อ (ระบุชื่อผู้วิจัยพร้อมที่อยู่แหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ๒๔ ชั่วโมง)
………………………………………………………………………………………………………………………………………
ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความข้างต้นแล้วและได้ลงนามในใบยินยอมนี้ด้วยความเต็มใจ
ลงนาม.............................................อาสาสมัครวิจัย ลงนาม.................................................ผูว้ ิจัย
(..............................................) ตัวบรรจง
(..............................................) ตัวบรรจง
วันที่...........เดือน...............................พ.ศ................ วันที่...........เดือน...............................พ.ศ................
ลายเซ็นพยานอย่างน้อย ๑ คน (แล้วแต่กรณี)
ลงนาม.............................................พยาน
(..............................................) ตัวบรรจง
วันที่...........เดือน...............................พ.ศ................

ลงนาม.............................................พยาน
(..............................................) ตัวบรรจง
วันที่...........เดือน...............................พ.ศ................
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ข้าพเจ้าไม่สามารถเขียนหนังสือได้ แต่ผู้วิจัยได้อ่านข้อความในใบยินยอมนี้ให้ข้าพเจ้าฟังจนเข้าใจ
และข้าพเจ้าจึงได้พิมพ์ลายนิ้วมือไว้เป็นหลักฐาน
ลายนิ้วมืออาสาสมัครวิจัย
ลงนาม.................................................ผูว้ ิจัย
(..............................................) ตัวบรรจง
วันที่...........เดือน...............................พ.ศ................
ลายเซ็นพยานอย่างน้อย ๒ คน
ลงนาม.............................................พยาน
(..............................................) ตัวบรรจง
วันที่...........เดือน...............................พ.ศ................

ลงนาม.............................................พยาน
(..............................................) ตัวบรรจง
วันที่...........เดือน...............................พ.ศ................

ในกรณีอาสาสมัครไม่บรรลุนิติภาวะ ผู้วิจัยต้องทาเอกสารชี้แจงพร้อมคายินยอมพร้อมใจ (Assent
Form) สาหรับเด็กที่เป็นอาสาสมัครวิจัย จาแนกตามระดับอายุ ได้แก่ อายุ ๗-๑๒ ปี และ ๑๓ ปีขึ้นไป
พร้อมเอกสารแสดงความยินยอมโดยได้รับการบอกกล่าวสาหรับบิดามารดาหรือผู้แทนโดยชอบธรรมตาม
กฎหมาย กรณีที่ผู้ปกครอง/ผู้อุปการะเขียนหนังสือไม่ได้ให้ใช้แบบพิมพ์ลายนิ้วมือ
ผู้ปกครอง/ผู้อุปการะโดยชอบด้วยกฎหมาย
ลงนาม.................................................
(..............................................) ตัวบรรจง
วันที่...........เดือน...............................พ.ศ................
ลายเซ็นพยานอย่างน้อย ๑ คน
ลงนาม.............................................พยาน
(..............................................) ตัวบรรจง
วันที่...........เดือน...............................พ.ศ................

ลงนาม.................................................ผูว้ ิจัย
(..............................................) ตัวบรรจง
วันที่...........เดือน...............................พ.ศ................
ลงนาม.............................................พยาน
(..............................................) ตัวบรรจง
วันที่...........เดือน...............................พ.ศ................

ในกรณีที่อาสาสมัครวิจัยไม่สามารถตัดสินใจเองได้ (โรคจิต-หมดสติ) ให้ผู้แทนโดยชอบด้วย
กฎหมาย หรือบิดา/มารดา เป็นผู้ลงนามยินยอม หรือพิมพ์ลายนิ้ว แล้วแต่กรณี
หมายเหตุ ให้ปรับปรุงเอกสารแสดงความยินยอมโดยได้รับการบอกกล่าวให้เหมาะสมตามกลุ่มตัวอย่าง โดย
ตัดข้อความที่ไม่เกี่ยวข้องออก และเพิ่มเติมข้อความที่จาเป็นได้
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แบบแจ้งผลการพิจารณาการวิจัยในมนุษย์
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จังหวัดอ่างทอง
ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย) ................................................................................................................................................................
ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาอังกฤษ)….................................................................................................................…
ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย…….................................…………………………………………………………………………………..
สังกัด.................................................................................................................................................................
แหล่งทุน............................-.........................................จานวนเงิน...........................-............................. บาท
ผลการพิจารณา โดยมีรายละเอียดดังนี้
หัวข้อพิจารณาด้านโครงการวิจัย
ชื่อโครงการภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
(ถูกต้อง,เหมาะสม)
เหตุผลความจาเป็นที่ต้องศึกษาวิจัยในคน
ความเป็นมา (การทบทวนวรรณกรรม)
ประโยชน์ที่คาดว่าที่จะได้รับจากการวิจัยของ
อาสาสมัครและชุมชน
วัตถุประสงค์ทั่วไป
วัตถุประสงค์เฉพาะ
กรอบแนวคิดการวิจัย
ระบุสถานที่ศึกษาวิจัยและระยะเวลาศึกษาวิจัย
การวางแผนการวิจัย
-รูปแบบการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัย
-จานวนกลุ่มตัวอย่าง
-inclusion criteria
-exclusion criteria
-Discontinuation criteria (for participant,
termination criteria for the study)
-ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย การควบคุม
-การวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล
-ตัวชี้วัดในการประเมินผล
-การวิเคราะห์ข้อมูล
งบประมาณ/แหล่งทุน
เอกสารอ้างอิง

เหมาะสม

ควรปรับปรุง

การแก้ไข/
ปรับปรุง
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หัวข้อพิจารณาด้านโครงการวิจัย

เหมาะสม

ควรปรับปรุง

การแก้ไข/
ปรับปรุง

แบบสอบถาม/สัมภาษณ์
ผู้วิจัยมีความรู้ความสามารถเพียงพอเหมาะสม
ข้อพิจารณาด้านจริยธรรมของอาสาสมัคร
-ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและการป้องกันแก้ไข
-ค่าจ้าง (ใน Phase l) ค่าตอบแทน ชดเชย
-ระบุการดูแลรักษา และแก้ปัญหาอื่นๆ กรณีเกิดผลแทรก
ซ้อนแก่อาสาสมัคร
ประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้านจริยธรรม (ความลับผลกระทบ
ด้านจิตใจ สังคม ชุมชน)
เอกสารชี้แจงข้อมูลสาหรับอาสาสมัครวิจัย
-กระบวนการขอความยินยอม
-ความครบถ้วนของข้อมูล
เอกสารแสดงความยินยอมโดยได้รับการบอกกล่าว
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
1.แบบรายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานวิจัย (Progress Report)
.................................................................................................................................... ......................................
.........................................................................................................................................................................
สรุปการพิจารณาโครงการวิจัยเรื่อง..................................................................................................................
อนุมัติแบบไม่มีเงื่อนไข
อนุมัติโดยให้ปรับแก้ไข..............................................................………………………………
รอการพิจารณา โดยแก้ไขแล้วส่งเข้ารับการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์จังหวัดอ่างทองใหม่
รอการพิจารณา โดยส่งเข้ารับการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน
กระทรวงสาธารณสุข (ERC)
ไม่อนุมัติ
ลงชื่อ..........................................................................
(............................................................)
ตาแหน่ง.........................................................................
ประธานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมวิจัยในมนุษย์จังหวัดอ่างทอง
ด้าน...........................................................................
วันที่...............เดือน.....................พ.ศ.............
ลงชื่อ..........................................................................
(............................................................)
ตาแหน่ง.........................................................................
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมวิจัยในมนุษย์จังหวัดอ่างทอง
ด้าน.........................................................................
วันที.่ ..............เดือน.....................พ.ศ.............
ลงชื่อ..........................................................................
(............................................................)
ตาแหน่ง.........................................................................
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมวิจัยในมนุษย์จังหวัดอ่างทอง
ด้าน.........................................................................
วันที.่ ..............เดือน.....................พ.ศ.............

ลงชื่อ..........................................................................
(นายทวีโชค โรจนอารัมภ์กุล)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
ประธานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมวิจัยในมนุษย์จังหวัดอ่างทอง
วันที่...............เดือน.....................พ.ศ.............
ลงชื่อ..........................................................................
(นายเสกสรรค์ สวัสดี)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมวิจัยในมนุษย์จังหวัดอ่างทอง
วันที่...............เดือน.....................พ.ศ.............
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รหัสโครงการวิจัยเลขที่.ATGEC………/๒๕๖๐
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
จังหวัดอ่างทอง
โครงการวิจัย:
รหัสโครงการ:
หัวหน้าโครงการ:
สถานที่ดาเนินวิจัย:
เอกสารที่พิจารณา
๑. โครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จังหวัดอ่างทอง
2. เอกสารชี้แจงข้อมูลสาหรับอาสาสมัครวิจัย
3. เอกสารแนะนาโครงการวิจัยสาหรับอาสาสมัครและหนังสือยินยอม
4. เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น แบบบันทึกการสัมภาษณ์
คณะกรรมการพิ จ ารณาจริ ย ธรรมการวิจั ยในมนุ ษ ย์ จังหวัด อ่ างทองได้ พิ จ ารณาโครงการฉบั บ
ภาษาไทยแล้ว คณะกรรมการฯพิจารณาอนุมัติในแง่จริยธรรมให้ดาเนินการศึกษาวิจัยเรื่องข้างต้นได้ ทั้งนี้
โดยยึดตามเอกสารฉบับภาษาไทยเป็นหลัก อนึ่งท่านต้องทารายงานสถานะของโครงการให้คณะกรรมการฯ
ทราบ (ระบุระยะเวลา/ปี) เพื่อขออนุมัติดาเนินโครงการต่อจนกว่าจะหมดอายุโครงการ
............................................................ประธานกรรมการ
(นายทวีโชค โรจนอารัมภ์กุล)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
..................................................กรรมการและเลขานุการ
(นายเสกสรรค์ สวัสดี)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
วันที่ประชุมครั้งแรก...วันที่..............................................
รับรองตั้งแต่วันที่...วันที่...................................................ถึงวันที่....................................................................
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ............................................................................................................................. ........................
ที่ สธ ๐๐๓๒/.............................................วันที่.............................................................................................
เรื่อง รายงานการแก้ไขปรับปรุงโครงการวิจัย/รายงานการเบี่ยงเบนโครงการ/รายงานเหตุการณ์ไม่พึง
ประสงค์ชนิดร้ายแรง/การขอต่ออายุโครงการ/การแจ้งปิดโครงการ/การรายงานฉบับสมบูรณ์
เรียน ประธานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์วิทยาลัย.....................................................
ข้าพเจ้า........................................................สังกัด (หน่วยงาน)....................................................
หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง (ชื่อภาษาไทย)..........................................................................................................
รหัสโครงการ................................ซึ่งได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์จังหวัดอ่างทอง........................................ตั้งแต่วันที่............................ถึง วันที่
........................................
มีความประสงค์...........................................................................................โดยแนบเอกสารมาดังนี้
๑...............................................................................................................จานวน..................ชุด
๒...............................................................................................................จานวน..................ชุด
๓...............................................................................................................จานวน..................ชุด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ.........................................................
ลงชื่อ.........................................................
(....................................................)
(....................................................)
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
หัวหน้าโครงการวิจัย
กรณีหัวหน้า.โครงการวิจัยเป็นนักศึกษา
เรียน ประธาน/เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม เรียน ประธานคณะกรรมการฯ
การวิจัยในมนุษย์จังหวัดอ่างทอง
เห็นสมควรให้ดาเนินการเข้าคณะกรรมการฯ
เพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ........................................................
Full –board review
(....................................................)
Expedited review
Exemption review
……………………………………………
เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์/
ลงชื่อ.........................................................
เจ้าหน้าที่ธุรการงานวิจัย
(....................................................)
เลขานุการคณะกรรมการฯ

เอกสารหมายเลข 10
แบบรายงานขอปรับปรุงแก้ไขโครงการวิจัย (Report of Protocol Amendment)
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จังหวัดอ่างทอง
รหัสโครงการ................................................ได้รับอนุมัติเมื่อวันที่.....................................................................
ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย).............................................................................................................................
ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาอังกฤษ) ......................................................................................................................
ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย....................................................................................................................................
สังกัด...............................................................................................................................................................
ระยะเวลาดาเนินการ..........................................แหล่งทุน.....................................จานวนเงิน..................บาท
โปรดระบุรายละเอียดของการขอปรับปรุงแก้ไขในโครงการวิจัยและเอกสารอื่นๆ
ข้อความเดิม
ข้อความใหม่
เหตุผลที่เปลี่ยนแปลง
หัวหน้าโครงการหรือทีมงานวิจัย
(เพิ่ม/ลด/เปลี่ยน)
สถานที่ (เพิ่ม/ลด /เปลี่ยน)
อาสาสมัคร (เพิ่ม/ลด /เปลี่ยน)
เอกสารชี้แจงข้อมูลสาหรับอาสาสมัครวิจัย
(เปลี่ยนอะไร)
เอกสารแสดงความยินยอมโดยได้รับการบอก
กล่าว (เปลี่ยนอะไร)
อื่นๆ ระบุ เช่น ขอติดประกาศเชิญชวน
ข้าพเจ้าได้ส่งรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัยนี้ต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยจังหวัด
อ่างทอง ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่.....................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และรายงานตามความเป็นจริงทุกประการ
ลงนาม....................................................
(...............................................)
ผูว้ ิจัย/หัวหน้าโครงการวิจัย
วันที่................................................

เอกสารหมายเลข ๑1
แบบรายงานการเบี่ยงเบนจากโครงการวิจัย(Report of Protocol Deviation)
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จังหวัดอ่างทอง
รหัสโครงการ................................................ได้รับอนุมัติเมื่อวันที่.....................................................................
ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย).............................................................................................................................
ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาอังกฤษ) ......................................................................................................................
ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย....................................................................................................................................
สังกัด....................................................................................................................... ........................................
ระยะเวลาดาเนินการ..........................................แหล่งทุน.....................................จานวนเงิน..................บาท
โปรดระบุรายละเอียดของการเบี่ยงเบนจากโครงการวิจัย
วัน/เดือน/ปี
เหตุการณ์ที่มีการ
ข้อกาหนดของโครงการ ผลกระทบต่อ
เวลาที่เกิดเหตุ
เบี่ยงเบน
อาสาสมัครและแนวทาง
ป้องกัน/แก้ไข

การดาเนินการกับอาสาสมัครวิจัย ภายหลังเกิดเหตุการณ์เบี่ยงเบนจากโครงการ
หยุดดาเนินการวิจัยโดย
ปิดโครงการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการวิจัย โดยได้ยื่นเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่..........................
ดาเนินการวิจัยต่อ โดย
ไม่ปรับเปลี่ยนกระบวนการวิจัย
เพิ่มมาตรการในการเฝ้าระวังและยื่นเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่.......................
ปรับเปลี่ยนกระบวนการวิจัย โดยได้ยื่นเสนอคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่.................................
ลงนาม....................................................
(...............................................)
ผูว้ ิจัย/หัวหน้าโครงการวิจัย
วันที่..............................................

เอกสารหมายเลข ๑2
แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ในโครงการวิจัย (SAE Form)
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จังหวัดอ่างทอง
รหัสโครงการ................................................ได้รับอนุมัติเมื่อวันที่.....................................................................
ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย).............................................................................................................................
ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาอังกฤษ) ......................................................................................................................
ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย....................................................................................................................................
สังกัด....................................................................................................................... ........................................
ระยะเวลาดาเนินการ..........................................แหล่งทุน.....................................จานวนเงิน..................บาท
โปรดระบุรายละเอียดของการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ในโครงการวิจัย
วัน/เดือน/ปี
เหตุการณ์ที่ไม่พงึ
บทกระทบต่อ
เวลาที่เกิดเหตุ
ประสงค์
อาสาสมัครวิจัย

แนวทางป้องกัน/แก้ไข

การดาเนินการ ภายหลังการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ในโครงการวิจัย
หยุดดาเนินการวิจัยโดย
ปิดโครงการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการวิจัย โดยได้ยื่นเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่..........................
ดาเนินการวิจัยต่อ โดย
ไม่ปรับเปลี่ยนกระบวนการวิจัย
เพิ่มมาตรการในการเฝ้าระวังและยื่นเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่.......................
ปรับเปลี่ยนกระบวนการวิจัย โดยได้ยื่นเสนอคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่.................................
ลงนาม....................................................
(...............................................)
หัวหน้าโครงการวิจัย
วันที่..............................................

เอกสารหมายเลข ๑3
แบบรายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานวิจัย (Progress Report)
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จังหวัดอ่างทอง
(สาหรับโครงการวิจัยที่รายงานมากกว่าปีละ ๑ ครั้ง)
รหัสโครงการ................................................ได้รับอนุมัติเมื่อวันที่.....................................................................
ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย).............................................................................................................................
ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาอังกฤษ) ......................................................................................................................
ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย....................................................................................................................................
สังกัด...............................................................................................................................................................
ระยะเวลาดาเนินการ..........................................แหล่งทุน.....................................จานวนเงิน..................บาท
รายงานผลการดาเนินงานครัง้ ที่............ ช่วงเวลาที่รายงาน.........................................ถึง......................
ระบุรายละเอียดรายการต่อไปนี้
๑. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๒. สถานที่วิจัยทั้งหมด
๓. จานวนอาสาสมัครวิจัย ที่ลงนามยินยอมเข้าร่วมโครงการ/ไม่ผ่านการคัดกรอง/ถอนตัวออกจาก
โครงการ/อยู่ระหว่างการวิจัย/เสร็จสิ้นการวิจัย
๔. การเปลี่ยนแปลง เช่น เปลี่ยนชื่อโครงการ เพิ่ม/ลด/เปลี่ยนอาสาสมัครวิจัย เปลี่ยนผู้วิจัย/สถานที่/
แนบหลักฐานการรายงานและการอนุมัติจากคณะกรรมการฯ (ถ้ามี )
๕. รายงานผลการดาเนินการวิจัยในปัจจุบัน
๖. ผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นในโครงการ และการป้องกัน/แก้ไข (ถ้ามี )
๗. แผนการดาเนินงานในปีถัดไป
๘. การตีพิมพ์และเผยแพร่ (กรณีตีพิมพ์/เผยแพร่แล้ว)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และรายงานตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงนาม....................................................
(...............................................)
หัวหน้าโครงการวิจัย
วันที่..............................................

เอกสารหมายเลข ๑4
แบบรายงานการขอต่ออายุโครงการ/การแจ้งปิดโครงการ
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จังหวัดอ่างทอง
โปรดเลือกตามความประสงค์ของผู้วิจัย
ขอต่ออายุหนังสืออนุมัติพร้อมรายงานสถานการณ์ดาเนินการ (สาหรับการวิจัยที่ยังไม่แล้วเสร็จ)
แจ้งปิดโครงการและรายงานผลการดาเนินการวิจัย พร้อมสรุปผลโครงการวิจัย (สาหรับการวิจัยที่เสร็จ
สิ้นแล้ว)
รหัสโครงการ................................................ได้รับอนุมัติเมื่อวันที่.....................................................................
ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย).............................................................................................................................
ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาอังกฤษ) ......................................................................................................................
ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย....................................................................................................................................
สังกัด...............................................................................................................................................................
ระยะเวลาดาเนินการ..........................................แหล่งทุน.....................................จานวนเงิน..................บาท
ขอรายงานสถานะโครงการ/รายงานผลการดาเนินการวิจัย ดังนี้
๑. การรวบรวม/คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเข้าร่วมโครงการวิจัยได้
ครบ
ไม่ครบตามที่วางแผนไว้
๒. ข้อมูลที่เกี่ยวกับอาสาสมัครวิจัย
ไม่มี
มี ดังนี้
(๑.) จานวนอาสาสมัครวิจัยที่กาหนดไว้ตามแผนโครงการ.....................................................................คน
(๒.) จานวนอาสาสมัครวิจัยตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ จนถึงขณะนี้ รวมทั้งหมด......................คน แบ่งเป็น
-จานวนอาสาสมัครวิจัยที่กาลังอยู่ในระหว่างดาเนินการ...............................................................คน
-จานวนอาสาสมัครวิจัยที่ขาดการติดต่อ ......................................................................................คน
-จานวนอาสาสมัครวิจัยที่ดาเนินการเก็บข้อมูลได้ครบถ้วนแล้ว.....................................................คน
๓. ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (Serious adverse event) หรือเหตุการณ์ไม่คาดคิด
(unexpected event) ชนิดร้ายแรง ที่เกิดกับอาสาสมัคร
ไม่มี
มี จานวน..........ครั้ง แนบใบ
สาเนาการอนุมัติหรือระบุรายละเอียด เกี่ยวกับอาการ การแก้ไข และวิธีการป้องกัน/แก้ไข ที่ได้ปฏิบัติ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๔. ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (adverse event) หรือเหตุการณ์ไม่คาดคิด
(unexpected event) ชนิดไม่ร้ายแรง ที่เกิดกับอาสาสมัคร ไม่มี มี จานวน..........ครั้ง แนบใบ
สาเนาการอนุมัติหรือระบุรายละเอียดเกี่ยวกับอากร การแก้ไข และวิธีการป้องกัน/แก้ไข ที่ได้ปฏิบัติ
..........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .............................................
๕. การปรับปรุงแก้ไขโครงการวิจัย (Protocol amendment) ในระหว่างการดาเนินการวิจัย
ไม่มี

มี จานวน..........ครั้ง

ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการฯแล้ว(แนบใบสาเนาการอนุมัติ)
ยังไม่ได้แจ้ง
๖. การเบี่ยงเบนไปจากโครงการวิจัยวิจัย (Protocol deviation) ในระหว่างการดาเนินงานวิจัย

ไม่มี

มี จานวน..........ครั้ง

ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการฯแล้ว(แนบใบสาเนาการอนุมัติ)
ยังไม่ได้แจ้ง
๗. ข้อมูลที่สืบค้นได้เพิ่มเติม ในแง่ความเสี่ยง/ประโยชน์ (risk/benefit) ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
ไม่มี มี กรุณาระบุรายละเอียด........................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................
๘. แผนการนาเสนอผลการวิจัย
ไม่มี มี กรุณาระบุวิธีการเผยแพร่และชื่อวารสาร/ประชุม
๙. กรณีที่โครงการวิจัยยังไม่สิ้นสุด คาดว่าจะสิ้นสุดการวิจัยเมื่อ (วัน/เดือน/ปี)
ขอให้ระบุแผนการดาเนินงานในปีต่อไป........................................................................................................
................................................................................................................................................................ ......
๑๐. ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินการวิจัย
ไม่มี มี ระบุ...........................................................
............................................................................................................................. .........................................
ขอต่ออายุการรับรองโครงการวิจัยเป็นเวลาอีก
๑ ปี
..................เดือน (ระบุระยะเวลาที่ต้องการต่ออายุ)
แจ้งปิดโครงการวิจัย ได้ดาเนินการวิจัยเสร็จสิ้นเมื่อ (วัน/เดือน/ปี)...................................................
ลงนาม....................................................
(...............................................)
หัวหน้าโครงการวิจัย
วันที่..............................................
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แบบรายงานการวิจัยที่แล้วเสร็จ (Final Report)
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จังหวัดอ่างทอง
รหัสโครงการ................................................ได้รับอนุมัติเมื่อวันที่.....................................................................
ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย)......................................................................................................................... ....
ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาอังกฤษ) ......................................................................................................................
ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย....................................................................................................................................
สังกัด...............................................................................................................................................................
ระยะเวลาดาเนินการ..........................................แหล่งทุน.....................................จานวนเงิน..................บาท
เริ่มทาวิจัยเมื่อ (เดือน,ปี)................................................................................................................................. .
การเผยแพร่งานวิจัยเรื่องนี้
เผยแพร่แล้ว (โปรดระบุ ชื่อการประชุม/วารสาร และแนบนิพนธ์ต้นฉบับ)
การประชุมวิชาการ...........................................................................................................................
เมื่อวันที่.................................................................................................................. ............................
หรือวารสาร................................................................................................................... ....................
เมื่อวันที่.............................................................................................................................................
ยังไม่เผยแพร่ โดยมีแผนการเผยแพร่ ในการประชุมวิชาการ..................................................................
หรือวารสาร............................................ภายใน (เดือน,ปี).................................................................
หลักฐานการทาวิจัยแล้วเสร็จและ CD บรรจุ Electronic file จานวน ๑ แผ่น
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ๕ บท
รายงานวิจัยสาหรับการตีพิมพ์วารสารวิชาการ

ลงนาม....................................................
(...............................................)
หัวหน้าโครงการ
วันที่..............................................
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ............................................................................................................................. ........................
ที่ สธ ๐๐๓๒/.............................................วันที่.............................................................................................
เรื่อง ขอคัดลอกสาเนาเอกสารเกี่ยวกับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
เรียน เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จังหวัดอ่างทอง
ข้าพเจ้า........................................................สังกัด ..............................................................................
ได้เสนอโครงการวิจัยเรื่อง (ชื่อภาษาไทย).........................................................................................................
............................................................................................................................. .............................................
มีความประสงค์ขอสาเนาเอกสารดังต่อไปนี้
๑...............................................................................................................จานวน..................ชุด
๒...............................................................................................................จานวน..................ชุด
๓...............................................................................................................จานวน..................ชุด
๔...............................................................................................................จานวน..................ชุด
๕...............................................................................................................จานวน..................ชุด
๖...............................................................................................................จานวน..................ชุด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงนาม....................................................
(...............................................)
ผู้ขอเอกสาร
เรียน เจ้าหน้าที่ธุรการงานวิจัย
เห็นควรอนุญาตให้คัดลอกเอกสารได้ตามที่ขอ
ลงชื่อ....................................................
(...............................................)
เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จังหวัดอ่างทอง
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แบบฟอร์มประวัติ
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จังหวัดอ่างทอง
ชื่อ – สกุล……………………………………………………………………………………………………………………………..
ตาแหน่ง…………………………………………………………………………………………………………………………………
หน่วยงาน………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
วุฒิการศึกษา………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

