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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็นมำของคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในคน มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
จากการที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีนโยบายในการส่งเสริมให้คณาจารย์และนักวิจัยมุ่งสู่ความเป็น
เลิศด้านการวิจัย มีการกาหนดพันธกิจหลักด้านวิจัยและแนวทางยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยอย่างชัดเจน
ประกอบกับการวิจัยในปัจจุบันจาเป็นต้องได้รับการรับรองทางด้านจริยธรรมการวิจัยในคนเพิ่มมากขึ้น เพื่อ
เป็นการปกป้องสิทธิของผูเ้ ข้าร่วมโครงการวิจัย และเพื่อยกระดับมาตรฐานการวิจัย
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานด้านการวิจัยในคนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นไปในแนวทางการ
ด าเนิ น งานตามคุ ณ ภาพและมาตรฐานสากล มหาวิ ท ยาลั ย จึ ง ได้ อ นุ มั ติ ใ ห้ ค ณะสั ง คมศาสตร์ เ ป็ น ผู้
ประสานงานหลักในโครงการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อ
ยกระดั บ มาตรฐานด้ า นจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในคน มี ข อบเขตการพิ จ ารณางานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กลุ่ม
สาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เป็นหลัก เริ่มดาเนินการตัง้ แต่เดือนมกราคม 2559 เป็นต้นมา และ
ได้มีประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม
2559 โดยเริ่มพิจารณาโครงร่างการวิจัยครั้งแรกในเดือนกุมภาพันธ์ 2560
1.2 บทบำทหน้ำที่รับผิดชอบของคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในคน มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
1.2.1 พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ ปรับปรุงแก้ไข และรับรองโครงร่างการวิจัยตามศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
1.2.2 คุ้ ม ครองบุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้อ งกั บ งานวิ จั ย ทั้ง หมด แม้ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ งานวิ จั ย ดั ง กล่า วเพีย ง
บางส่วน โดยไม่คานึงถึงผู้ให้การสนับสนุน
1.2.3 กาหนดให้ส่งรายงานความก้าวหน้า และตรวจสอบการศึกษาวิจัยที่ผา่ นจริยธรรมการวิจัย
1.2.4 พิจารณาทบทวนการเบี่ยงเบนจากโครงร่างการวิจัยโดยคาดไม่ถึง
1.2.5 พิจารณาตรวจเยี่ยมติดตามโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองให้ผ่านจริยธรรมการวิจัยแล้ว
เป็นระยะๆ
1.2.6 ปฏิบัติหน้าที่อ่นื ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
1.3 หลักจริยธรรมกำรวิจัยในคน (Ethical Principles)
การศึก ษาวิจัย ในคนจะต้องกระท าอยู่บ นพื้นฐานของหลัก จริย ธรรมสากล 3 ข้อ ของ Belmont
report ซึ่งได้แก่
1.3.1 กำรเคำรพในบุคคล (Respect for person)
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1) การเคารพในศั ก ดิ์ ศ รี ข องมนุ ษ ย์ (respect for human dignity) เคารพในสิ ท ธิ ความ
ศรัทธา ความเชื่อ ความรูส้ ึก ตลอดจนประเพณีและวัฒนธรรมของผู้เข้าร่วมการวิจัย
2) การเคารพในศั ก ดิ์ ศ รี ข องกลุ่ ม เปราะบางและอ่ อ นแอ คื อ กลุ่ ม ที่ บ กพร่ อ งใน
ความสามารถในการตัดสินใจด้วยตนเอง หรือมีปัจจัยที่ทาให้การตัดสินใจด้วยตัวเองไม่
สมบูรณ์ (respect for vulnerable persons) โดยจะต้องปกป้องสิทธิของกลุ่มดังกล่าว ได้แก่
กลุ่มเด็กหญิง กลุ่มด้อยการศึกษา กลุ่มยากจน กลุ่มที่มีข้อจากัดในการใช้บริการสุขภาพ
กลุ่มผู้ป่วยโรคจิต ผูป้ ่วยหมดสติ ผู้ถูกคุมขัง นักเรียน เป็นต้น
3) การให้ข้อมูล ที่เ พีย งพอและต้องได้รับ ความยินยอมโดยสมัครใจ (free and informed
consent) การขอรับความยินยอมจากอาสาสมัครจะต้องมีการให้ข้อมูลวิจัยอย่างครบถ้วน
โดยครอบคลุมเนื้อหา กระบวนการวิจัย ตลอดจนสิทธิและหน้าที่โดยไม่มีการปกปิดและไม่
มีอคติ นอกจากนี้แล้วผู้ถูกวิ จัยมีอิสระที่จะตัดสินใจเข้าร่วมโครงการวิจัย และมีสิทธิที่จะ
ถอนความยินยอมออกจากโครงการได้ตลอดเวลาโดยไม่จาเป็นต้องอธิบายเหตุผล
4) การเคารพในความเป็ น ส่ ว นตั ว และรั ก ษาความลั บ ( respect for privacy and
confidentiality) ได้แก่ การรักษาความลับและมีการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของอาสาสมัคร
การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นความลับ
1.3.2 กำรให้ประโยชน์ (Beneficence)
1) ความสมดุลระหว่างความเสี่ยงและประโยชน์ (balancing risks and benefits) ต้องมีความ
สมดุลระหว่างความเสี่ยงต่ออันตรายและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น และความเสี่ยงนัน้ ต้องเป็นที่
ยอมรับต่ออาสาสมัครและต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน
คน
2) การลดความเสี่ยงหรืออันตราย (minimize risk or harm) ความเสี่ยงที่ผู้ถูกวิจัยจะได้รับ
จะต้องให้เกิดน้อยที่สุด และต้องไม่เสี่ยงกับอันตรายโดยไม่จาเป็น ควรใช้ขนาดตัวอย่างให้
น้อยที่สุดเท่าที่จะวิเคราะห์ผลทางสถิตได้
3) การให้ประโยชน์สูงสุด (maximize benefit) มุ่งให้ประโยชน์แก่ผู้ถูกวิจัยโดยตรงให้มาก
ที่สุดอย่างเป็นธรรม ประโยชน์ที่จะได้มีทั้งทางกายและใจ นอกจากนี้แล้วจะต้องคานึงถึง
ประโยชน์ของสั งคมโดยรวมและความก้ า วหน้ าทางวิ ช าการ และหากเกิดผลอั น ไม่ พิ ง
ประสงค์ (adverse event) หรืออันตรายจากการวิจัย ผูว้ ิจัยจะต้องรับผิดชอบดูแลหรือชดใช้
ค่าเสียหาย
1.3.3 ควำมยุติธรรม (Justice)
1) ความยุติธรรมในการเลือกอาสาสมัคร (fairness in distribution) การเลือกอาสาสมัคร
จะต้องเป็นไปอย่างยุติธ รรม เช่น ไม่แบ่งเพศ เชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรมโดยไม่มี
เหตุผลอันควร การกระจายความเสี่ยงและประโยชน์ที่เกิดขึ้นต่อผู้วิจัยจะต้องดาเนินการ
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อย่ า งเป็ น ธรรมและสมเหตุ ส มผล เช่ น ไม่ เ จาะจงเลื อ กกลุ่ ม ศึ ก ษาที่มี ค วามเสี่ ย ง เพื่ อ
ประโยชน์ตอ่ อีกกลุ่มหนึ่ง
2) การป้องกั นในกลุ่ มเปราะบางและอ่ อ นแอ (special protection for vulnerable groups)
กลุ่มอาสาสมัครที่มฐี านะยากจน นักโทษ ชนกลุ่มน้อย กลุ่มผู้ป่วยโรคจิต หรือผูท้ ี่มขี ้อจากัด
ในการใช้บริการสุขภาพ จะต้องไม่ถูกนามาศึกษาเพื่อประโยชน์ของกลุ่มที่มสี ิทธิพิเศษกว่า
3) การขัดแย้งทางผลประโยชน์ (conflict of interest) ต้องมีการบวนการและมาตรการที่ได้
มาตรฐานและยุติธรรมในการพิจารณาโครงร่างการวิจัยและเป็นกระบวนการอิสระโดยไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน
1.4 กำรพิจำรณำโครงร่ำงกำรวิจัย
การพิจารณาโครงร่างการวิจัยแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่
1.4.1 การพิจารณาแบบยกเว้น (Exemption) หมายถึง กระบวนการพิจารณาโครงร่างการวิจัยที่อยู่
ในเกณฑ์ที่สามารถยกเว้นการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในคนจากคณะกรรมการฯ
1.4.2 การพิจารณาแบบเร่งรัด (Expedited review) หมายถึง กระบวนการทบทวนพิจารณาโดย
กรรมการผู้ทบทวนที่ได้รับมอบหมาย 2 ท่าน แล้วเสนอผลการพิ จารณาต่อประธานฯ โดยไม่ต้อง
นาเข้าพิจารณาในที่ประชุมแบบเต็มชุด เป็นโครงการวิจัยที่มีความเสี่ยงไม่เกินความเสี่ยงต่า หรือ
รายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัยที่ผ่านการอนุมัตโิ ดยวิธีแบบเร่งรัด
1.4.3 การพิจารณาแบบเต็มชุด (Full Board Review) หมายถึง กระบวนการทบทวนพิจารณาโดยมี
กรรมการผู้ทบทวน 3 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นสายวิชาการ 2 ท่าน และกรรมการที่มา
จากภาคประชาชนที่ไม่ใช่สายวิชาการ 1 ท่าน จากนั้น นาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา
รับรองโครงร่างการวิจัย
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บทที่ 2
กำรขอรับรองจริยธรรมกำรวิจัยในคน
นักวิจัยสามารถยื่นขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน โดยการยื่นเอกสารผ่านระบบการยื่นเอกสาร
ออนไลน์ (Online Submission) รวมทั้ ง ดาวน์ โ หลดแบบฟอร์ ม ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ได้ ที่ เ ว็ บ ไซต์ ข องส านั ก งาน
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ http://cmurec.in.cmu.ac.th
2.1 กำรพิจำรณำแบบยกเว้น (Exemption)
ผู้วจิ ัยกรอกข้อมูลพร้อมแนบเอกสาร
ในระบบการยื่นเอกสารออนไลน์

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารและเกณฑ์การพิจารณารับรองแบบยกเว้น

ประธานฯ /ผู้ที่ได้รับมอบหมาย พิจารณาผ่านระบบ ภายใน 5 วันทาการ

รับรอง

ไม่รับรอง

รับรอง

รับรองในหลักการโดยมีข้อ
แก้ไข

เจ้าหน้าทีแ่ จ้งผลการ
พิจารณาภายใน 5 วันทาการ

แจ้งผลการพิจารณาและให้ผู้วจิ ัยแก้ไข
ภายใน 10 วันทาการ
ประธานฯ /ผู้ที่ได้รับมอบหมาย พิจารณา
การแก้ไข

ผู้วจิ ัยติดต่อรับหนังสือรับรอง
COE ที่สานักงานฯ
ให้การรับรอง และแจ้งผลการ
พิจารณาและออกหนังสือรับรอง
COE แก่ผู้วจิ ัย

แจ้งผลการพิจารณาเพื่อทราบในที่ประชุมคณะกรรมการฯ

แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้วจิ ัยทราบ
พร้อมเหตุผลของการไม่รับรอง
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2.1.1 นักวิจัยตรวจสอบเกณฑ์การยกเว้นและเกณฑ์ที่อาจไม่สามารถยกเว้นโครงการ
2.1.2 กรอกข้อมูลพื้นฐานในระบบการยื่นเอกสารออนไลน์
2.1.3 นักวิจัยแนบเอกสารโครงร่างการวิจัยที่เกี่ยวข้องในรูปแบบไฟล์ PDF เข้าสู่ระบบ
ประกอบด้วย
- โครงร่างการวิจัย
- เอกสารชีแ้ จงผูเ้ ข้าร่วมการวิจัย
- เอกสารแสดงความสมัครใจเข้าร่วมการวิจัยโดยได้รับการบอกกล่าว
- เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล เช่น แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แนวทางการสัมภาษณ์
หรือสังเกต
- เอกสารแสดงการได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อมูลจากเจ้าของข้อมูล (กรณีใช้ขอ้ มูลทุติยภูมิ)
- เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
2.1.4 เกณฑ์การพิจารณาโครงร่างการวิจัยที่อาจยกเว้นการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในคน
โครงร่างการวิจัยที่ผู้วจิ ัยอาจขอยกเว้นจากการพิจารณา มีลักษณะดังนี้
1) เป็นกิจกรรมการเรียนการสอน การประกันคุณภาพการศึก ษา การประกันคุ ณภาพ
โรงพยาบาล การปรับปรุงคุณภาพงาน การประเมินผลการให้บริการของหน่วยงาน ทั้งนี้
ต้องเป็นการดาเนินการตามแนวทางที่กาหนด
2) เป็นการวิจัยโดยใช้วธิ ีการสารวจ สัมภาษณ์ ในประชากรที่เป็นผู้ใหญ่ สุขภาพดี ทั้งนีต้ ้อง
- ไม่ มี หั ว ข้ อ /ค าถามที่ อ่ อ นไหว เช่ น พฤติ ก รรมทางเพศ พฤติ ก รรมผิ ด กฎหมาย
พฤติกรรมที่เสื่อมเสียชื่อเสียงต่อบุคคล/ชุมชน
- ไม่ถามทัศนคติที่หากเปิดเผยจะเป็นผลเสียแก่การจ้างงาน เช่น การสารวจความพึง
พอใจของข้าราชการเกี่ยวกับสวัสดิการที่ได้รับ
- ผลการสารวจไม่ทาให้องค์กรที่ให้ขอ้ มูลเสื่อมเสียชื่อเสียง
3) เป็นการวิจัยโดยการสังเกตพฤติกรรมของประชาชนในที่สาธารณะโดยที่
- ผูว้ ิจัยไม่ไปแทรกแซง หรือจัดฉาก
- พฤติกรรมที่ถูกสังเกต/สถานที่ที่ใช้สังเกตไม่ลว่ งล้าความเป็นส่วนตัว
- ไม่บันทึกข้อมูลในลักษณะที่บ่งบอกถึงตัวบุคคลได้
4) เป็นรายงานผู้ป่วย (Case report) ที่ผู้เสนอขอยกเว้นได้แสดงการปกป้องความลับของ
ผู้ป่ว ยอย่างเหมาะสม (หมายเหตุ ผู้วิจัย พึงตระหนัก ว่าวารสารวิ ชาการหลายแห่ ง อาจ
กาหนดให้มีหลักฐานหนังสือความยินยอมขอใช้ข้อมูลผูป้ ่วย หรือภาพผูป้ ่วย แล้วแต่กรณี)
5) เป็นการวิจัยโดยทดสอบรสชาติอาหาร คุณภาพของอาหาร และความพึงพอใจของ
ผู้ บ ริ โ ภคในภาพรวม โดยอาหารที่ น ามาทดสอบต้ อ งปลอดภั ย และได้ ม าตรฐานตาม
ข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
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ทั้งนี้ ขึน้ อยู่กับดุลยพินจิ ของประธานฯ หรือผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย
2.1.5 เกณฑ์การพิจารณาโครงร่างการวิจัยที่อาจไม่สามารถยกเว้นการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในคน
1) การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประชากรกลุ่มเปราะบาง (Vulnerable group) ได้แก่
- การวิจัยในบุคคลผูอ้ ่อนด้อยทางฐานะการเงิน หรือการศึกษา หรือผูอ้ ่านเขียนไม่ได้
- การวิจัยในผู้ป่วยที่ไม่สามารถรักษาหายได้
- การวิจัยในผู้ป่วยด้วยโรคที่สังคมไม่ยอมรับ
- การวิจั ย ในผู้ที่มีความบกพร่องในการตัดสินใจ เช่น ผู้ที่มีความบกพร่องทางจิต
ความทรงจา หรือมีความผิดปกติในด้านพฤติกรรม
- การวิจัยในเด็กที่อยู่ในสถานพินจิ /สถานสงเคราะห์
- การวิจัยในกลุ่มผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์
- การวิจัยในทารกในครรภ์/หญิงตั้งครรภ์
- การวิจัยในกลุ่มผู้ล้ีภัย
- การวิจัยในนักโทษหรือผูต้ ้องขัง
- การวิจัยในกลุ่มคนไร้ที่อยู่
- การวิจัยในชนกลุ่มน้อย หรือผูท้ ี่ไม่สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยได้
- การวิจัยในกลุ่มผูข้ ายบริการทางเพศ
- การวิจัยในผู้เสพหรือผู้ขายสารเสพติด
2) โครงการวิ จั ย ที่ไ ด้ รั บ การรั บ รองแล้ ว และผู้ วิ จั ย ต้ อ งการยื่ น ส่ วนแก้ไ ขเปลี่ ย นแปลง
(Amendment) ซึ่งมีผลกระทบต่อความเสี่ยงของผู้ร่วมการวิจัยเพิ่มขึ้นมากกว่าเกณฑ์การ
ประเมินโครงการวิจัยแบบยกเว้น ต้องนาเข้าพิจารณาในคณะกรรมการแบบเต็มชุด (Full
board review)
3) โครงการวิจัยที่ดาเนินการเฉพาะกับกลุ่มบุคคลสาธารณะ หรือกลุ่มบุคคลที่กาลังจะ
ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ตาแหน่งที่เกี่ยวข้องกับสาธารณะ
2.1.6 การพิจารณาโครงร่างการวิจัยแบบยกเว้น
จะพิจารณาผ่านระบบการยื่นเอกสารออนไลน์ ภายใน 5 วันทาการ โดยโครงร่าง
การวิ จั ย ที่ ผ่ า นการรั บ รองยกเว้ น การพิ จ ารณาด้ า นจริ ย ธรรมจะได้ รั บ หนั ง สื อ รั บ รอง
(Certificate of Exemption : COE)
ผลกำรพิจำรณำแบ่งเป็นกรณีต่ำงๆ ดังนี้
- รับรองการยกเว้นการพิจารณาด้านจริยธรรม
- รับรองในหลักการโดยมีข้อแก้ไข เจ้าหน้าที่แจ้งผู้วิจัยภายใน 5 วันทาการ และกาหนดให้
ผู้วิจัยตอบกลับภายใน 10 วันทาการ ผู้วิจัยส่งโครงร่างการวิจัยที่ได้รับการแก้ไขแล้วผ่าน
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ระบบการยื่นเอกสารออนไลน์ เพื่อให้สานักงานฯ ตรวจสอบและออกเอกสารรับรอง ทั้งนี้
หากพ้นกาหนดและไม่มีการตอบกลับจากผู้วิจัย โครงการจะถูกถอนจากระบบและผู้วิจัย
ต้องยื่นโครงการเพื่อพิจารณาใหม่ หรือหากโครงร่างการวิจัยที่แก้ไขแล้วได้รับการพิจารณา
ว่ายังแก้ไขไม่ครบถ้วน จะต้องนากลับไปแก้ไขใหม่และส่งกลับสานักงานฯ ภายใน 10 วันทา
การ
- ไม่รับรอง เจ้าหน้าที่สานักงานฯ จะแจ้งให้ผู้วิจัยรับทราบ พร้อมเหตุผลของการไม่รับรอง
ก่อนดาเนินการปิดเลขรหัสโครงการวิจัย
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2.2 กำรพิจำรณำแบบเร่งรัด (Expedited review)

ผู้วจิ ัยกรอกข้อมูลพร้อมแนบเอกสาร
ในระบบการยื่นเอกสารออนไลน์

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร และ
เกณฑ์การพิจารณารับรองแบบเร่งรัด

ประธานฯ เลือกกรรมการผู้ทบทวน 2 ท่านเพื่อพิจารณา
โครงร่างการวิจัย

กรรมการผู้ทบทวนพิจารณาและส่งผลพิจารณาให้
สานักงานฯ ภายใน 5 วันทาการ

ประธานฯ พิจารณาให้การรับรอง

รับรอง

รับรองในหลักการโดยมีข้อแก้ไข

แจ้งผลการพิจารณา
ภายใน 5 วันทาการ

แจ้งผลการพิจารณา
และให้ผู้วจิ ัยแก้ไข
ภายใน 10 วันทาการ

ผู้วจิ ัยติดต่อรับหนังสือ
รับรอง COA ที่
สานักงานฯ

กรรมการผู้ทบทวนเดิม
อย่างน้อย 1 ท่านพิจารณา

แจ้งผลการพิจารณาและ
ออกหนังสือรับรอง

แจ้งผลการพิจารณาเพื่อทราบในที่ประชุม
คณะกรรมการฯ

ไม่รับรอง

ยังไม่รับรองต้องมีการแก้ไข
(Mojor Change)

แจ้งผลการพิจารณาให้
ผู้วจิ ัยแก้ไข แล้วยื่น
พิจารณาใหม่ในลักษณะ
โครงการพิจารณาครั้ง
แรก

แจ้งผล
การ
พิจารณา

ผู้ทบทวนเสนอให้
เข้าที่ประชุม หรือ
ผลการพิจารณา
ของกรรมการผู้
ทบทวนต่างกัน

นาเข้าพิจารณา
ในที่ประชุมแบบ
เต็มชุด
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2.2.1 นักวิจัยตรวจสอบเกณฑ์โครงร่างการวิจัยที่อาจสามารถพิจารณาแบบเร่งรัดได้
2.2.2 กรอกข้อมูลพื้นฐานในระบบการยื่นเอกสารออนไลน์
2.2.3 นักวิจัยแนบเอกสารโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องในรูปแบบไฟล์ PDF เข้าสู่ระบบการยื่นเอกสาร
ออนไลน์ประกอบด้วย
- โครงร่างการวิจัย
- เอกสารชีแ้ จงผูเ้ ข้าร่วมการวิจัย (ถ้ามี) (Participant information sheet)
- เอกสารแสดงความสมัครใจเข้าร่วมการวิจัย (ถ้ามี) (Informed consent document)
- เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล (เช่น แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แนวทางการสัมภาษณ์
หรือสังเกต)
- เอกสารประวัติของผู้วิจัย
- เอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ (ถ้ามี)
2.2.4 เกณฑ์การพิจารณาโครงร่างการวิจัยที่อาจสามารถพิจารณาแบบเร่งรัด
1) ส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัยที่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมเล็กน้อยของโครงร่างการวิจัย
ที่ อ นุ มั ติ ไ ปแล้ ว ที่ เ ป็ น ผลให้ ค วามเสี่ ย งของผู้ ร่ ว มการวิ จั ย เพิ่ ม ไม่ เ กิ น ความเสี่ ย งต่ า
หรือไม่ทาให้การประเมินความเสี่ยงต่อผลประโยชน์ เปลี่ยนไปอย่างมีนัยสาคัญ (nonsignificant risk) เช่น
- การแก้ไขคาผิด การแก้ไขรูปแบบการเขียนที่ยังคงความหมายเดิม
- การเปลี่ยนผูว้ ิจัยหรือที่อยู่ที่ตดิ ต่อได้
2) โครงร่างการวิจัยที่มีการสัมภาษณ์/ใช้แบบสอบถามและไม่เป็นข้อมูลลับ หรือข้อมูลที่
อ่อนไหวและไม่ก่อผลเสียหายต่อสถานภาพ หรือสิทธิประโยชน์ของบุคคล และไม่ก้าวล่วง
ความอ่อนไหวของประชากรที่เกี่ยวข้อง
3) การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการวิจัยโดยกระบวนการที่ไ ม่รุกล้าความ
เป็นส่วนตัวของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
4) การวิจัย เกี่ ย วกั บ การใช้ข้อมูล (Data) บันทึก (Records) เอกสาร (Documents) ที่เ ก็บ
รวบรวมไว้แล้ว โดยไม่เชื่อมโยงไปถึงตัวบุคคล
5) การวิจัยที่เกี่ยวกับพฤติกรรม การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับลักษณะบุคคล กลุ่มบุคคล หรือ
การวิจั ย ที่ใ ช้วิธี ก ารส ารวจ สัมภาษณ์ ซัก ประวัติ การสนทนากลุ่ม (Focus group) การ
ประเมินโปรแกรมหรือวิธีการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ (Quality assurance)
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2.2.5 เกณฑ์การพิจารณาโครงร่างการวิจัยที่อาจไม่สามารถพิจารณาแบบเร่งรัดได้
1) การวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ประชากรกลุ่ ม เปราะบาง (Vulnerable group) จึ ง ต้ อ งน าเข้ า
พิจารณาในการประชุมแบบเต็มชุด ได้แก่
- การวิจัยในบุคคลผูอ้ ่อนด้อยทางฐานะการเงิน หรือการศึกษา หรือผูอ้ ่านเขียนไม่ได้
- การวิจัยในผู้ป่วยที่ไม่สามารถรักษาหายได้
- การวิจัยในผู้ป่วยด้วยโรคที่สังคมไม่ยอมรับ
- การวิจัย ในผู้ที่มีความบกพร่องในการตัดสินใจ เช่น ผู้ที่มีความบกพร่องทางจิ ต
ความทรงจา หรือมีความผิดปกติในด้านพฤติกรรม
- การวิจัยในเด็กที่อยู่ในสถานพินจิ /สถานสงเคราะห์
- การวิจัยในกลุ่มผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์
- การวิจัยในทารกในครรภ์/หญิงตั้งครรภ์
- การวิจัยในกลุ่มผู้ล้ีภัย
- การวิจัยในนักโทษหรือผูต้ ้องขัง
- การวิจัยในกลุ่มคนไร้ที่อยู่
- การวิจัยในชนกลุ่มน้อย หรือผูท้ ี่ไม่สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยได้
- การวิจัยในกลุ่มผู้ขายบริการทางเพศ
- การวิจัยในผู้เสพหรือผูข้ ายสารเสพติด
2) การเปิดเผยตัวของผู้ร่วมการวิจัยก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการรับโทษทางแพ่ง หรือทาง
อาญา หรือเป็นผลเสียต่อสถานะทางการเงิน การจ้างงาน การประกัน หรืออาชีพ หรือถูกตี
ตรา เว้นแต่โครงร่างการวิจัยได้แสดงมาตรการปกป้องการรุกล้าความเป็นส่วนตัว และ
ความลับไม่ให้รั่วไหลอย่างเหมาะสมจนความเสี่ยงเหลือไม่เกินความเสี่ยงต่า
3) โครงการวิจัยที่ได้รับการพิจารณาให้การรับรองแล้ว และผู้วิจัยต้องการยื่นส่วนแก้ไข
เปลี่ยนแปลง (Amendment) ซึ่งส่วนแก้ไขเพิ่มเติมนั้นมีผลกระทบ เปลี่ยนแปลงความเสี่ยง
ของผู้ร่วมการวิจัยที่เพิ่มขึ้นมากกว่าเกณฑ์การประเมินโครงการวิจัยแบบเร่งรัด ต้องนาเข้า
พิจารณาแบบเต็มชุด
4) โครงการวิจัย ที่ไ ด้รับ การรับ รองแล้ว และผู้วิจัย ต้องการรายงานความก้าวหน้าของ
โครงการ (Progress report) แต่ มี ก ารด าเนิ น การที่ เ บี่ ย งเบน ไม่ ป ฏิ บั ติ ต าม หรื อ ฝ่ า ฝื น
โครงการวิจัย ต้องนาเข้าพิจารณาแบบเต็มชุด
2.2.6 การพิจารณาโครงร่างการวิจัยแบบเร่งรัด
กรรมการผู้ทบทวนจะทาการประเมิน และส่งผลการประเมินให้สานักงานฯ ภายใน
5 วั นท าการ ทั้งนี้ก ระบวนการพิจารณาแบบเร่งรัดจะดาเนินการภายใน 10 วันท าการ
หลังจากได้รับเอกสารโครงร่างการวิจัย โดยโครงร่างการวิจัยที่ผ่านการรับรองยกเว้นการ
พิจารณาด้านจริยธรรมจะได้รับหนังสือรับรอง (Certificate of Approval : COA)
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ผลกำรพิจำรณำจำกกรรมกำรผู้ทบทวน มีดังนี้
- รับรอง
- รับรองในหลักการโดยมีข้อแก้ไข เจ้าหน้าที่สานักงานฯ แจ้งผู้วิจัยภายใน 5 วันทาการ
ผู้วิจัยแก้ไขและส่งโครงร่างการวิจัยที่แก้ไขให้สานักงานฯ ภายใน 10 วันทาการ จากนั้นสานักงานฯ
ส่งให้กรรมการผู้ทบทวนเดิมอย่างน้อย 1 ท่านพิจารณา และแจ้งผลการพิจารณาให้ผวู้ ิจัยภายใน 5
วันทาการหลังจากได้รับโครงร่างการวิจัยฉบับแก้ไข
- ยั ง ไม่ รั บ รองต้ อ งมี ก ารแก้ ไ ข (Major Change) ผู้ วิ จั ย จะได้ รั บ ผลการพิ จ ารณาและ
ดาเนินการส่งโครงร่างการวิจัยผ่านระบบการยื่นเอกสารออนไลน์ในลักษณะโครงร่างการวิจัยที่
ขอรับการพิจารณาครั้งแรก
- ไม่รับรอง ผูว้ ิจัยจะได้รับผลการพิจารณาพร้อมเหตุผลการไม่รับรองและข้อเสนอแนะ
- ไม่รับรองเนื่องจากกรรมการผู้ทบทวนเสนอให้นาเข้าที่ประชุม หรือ ผลการพิจารณา
ของกรรมการผู้ทบทวนต่างกัน หรือหากกรรมการผู้ทบทวน ท่านใดท่านหนึ่งเห็นว่าเกินความเสี่ยง
ต่า ประธานฯ จะเป็นผู้วินิจฉัยการนาเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาแบบเต็มชุด ผู้วิจัยจะได้รับผลการ
พิจารณาในเบือ้ งต้น และรอผลการพิจารณาแบบเต็มชุดต่อไป
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2.3 กำรพิจำรณำแบบเต็มชุด (Full Board Review)

ผู้วจิ ัยกรอกข้อมูล
และแนบไฟล์ในระบบการยื่น
เอกสารออนไลน์

ส่งกรรมการผู้ทบทวนหลัก 3 ท่าน

กรรมการผู้ทบทวนหลักพิจารณา
และส่งผลพิจารณาให้สานักงานฯ ภายใน 10 วันทาการ

นาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการฯ

รับรอง

รับรองในหลักการโดยมีข้อแก้ไข

แจ้งผลการพิจารณา
และออกเอกสารรับรอง
(Certificate of Approval : COA)
ให้ผู้วจิ ัย

แจ้งผลพิจารณาให้ผู้วจิ ัย
แก้ไขส่งให้กรรมการผู้
ทบทวนหลัก 2 ท่านเดิม
(นักวิชาการ)

ยังไม่รับรองต้องมีการแก้ไข
(major change)

แจ้งผู้วจิ ัยทราบ ผู้วจิ ัย
แก้ไขและส่งเข้ารับการ
พิจารณา
(รหัสเดิม เพิ่มเลขทีฉ่ บับ)

กรรมการผู้ทบทวนหลักให้การรับรอง

แจ้งผลการพิจารณา และออก
เอกสารรับรองให้ผู้วจิ ัย

แจ้งผลการพิจารณาเพื่อทราบในที่ประชุมคณะกรรมการฯ

ไม่รับรอง

แจ้งผู้วจิ ัยทราบพร้อม
เหตุผลของการไม่รับรอง
และข้อเสนอแนะ
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2.3.1 นักวิจัยตรวจสอบเกณฑ์การพิจารณาโครงร่างการวิจัยแบบยกเว้น ดูใน ข้อ 2.1.4 และ
2.1.5 เกณฑ์การพิจารณาโครงร่างการวิจัยแบบเร่งรัด ดูในข้อ 2.2.4 และ 2.2.5
2.3.2 กรอกข้อมูลพื้นฐานในระบบการยื่นเอกสารออนไลน์
2.3.3 นักวิจัยแนบเอกสารโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องในรูปแบบไฟล์ PDF เข้าสู่ระบบการยื่น
เอกสารออนไลน์ ประกอบด้วย
- โครงร่างการวิจัย
- เอกสารชีแ้ จงผู้เข้าร่วมการวิจัย (ถ้ามี) (Participant information sheet)
- เอกสารแสดงความสมัครใจเข้าร่วมการวิจัย (ถ้ามี) (Informed consent document)
- เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล (เช่น แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แนวทางการสัมภาษณ์
หรือสังเกต)
- เอกสารประวัติของผูว้ ิจัย
- เอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ (ถ้ามี)
2.3.4 การพิจารณาโครงร่างการวิจัยแบบเต็มชุด
1) กรรมการผู้ทบทวนหลัก ประเมินโครงร่างการวิจัยโดยใช้แบบประเมินที่กาหนด แล้วให้
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการฯ ตามแบบประเมิน โดยใช้เวลา
ทบทวนไม่เกิน 10 วันทาการ
2) กรรมการผู้ท บทวนหลัก ซึ่งมาจากภาคประชาชนและไม่อยู่ใ นสายวิ ชาการ ทบทวน
เฉพาะหนังสือแสดงความสมัครใจในการเข้าร่วมการวิจัยโดยได้รับการบอกกล่าวและ
เอกสารเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล เช่น แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ เป็นต้น
3) เจ้าหน้าที่สานักงานฯ ส่งโครงร่างการวิจัยให้กับกรรมการฯ ที่ไม่ใช่ผู้ทบทวนหลัก ซึ่ง
สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ก่ อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วันทาการ เพื่อทบทวนโครงร่าง
การวิจัยและให้ขอ้ สังเกต/ข้อเสนอแนะ เพิ่มเติมต่อที่ประชุมคณะกรรมการฯ
4) การพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการฯ ใช้ฉันทามติ ในกรณีที่มีความขัดแย้งให้ใช้การ
ลงคะแนนโหวต (vote) โดยถือความเห็นส่วนใหญ่เป็นมติของที่ประชุม
5) ในกรณีที่มีข้อมูลไม่เพียงพอในการพิจารณาตัดสิน ที่ประชุมจะขอข้อมูลเพิ่มเติมจาก
ผู้วิจัยหลัก หรือพิจารณาเลือกที่ปรึกษาอิสระ และส่งโครงการวิจัยให้ที่ปรึกษาอิสระ
ทบทวน แล้วส่งข้อมูลกลับมายังสานักงานฯ เพื่อนาเข้าพิจารณาในที่ประชุมครั้งต่อไป
ผลกำรพิจำรณำโครงร่ำงกำรวิจัย จะระบุเป็นข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
- รับรอง หมายถึง ผู้วิจัยสามารถเริ่มการวิจัยได้โดยไม่ต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่าง
การวิจัย
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- รับรองในหลักการโดยมีข้อแก้ไข หมายถึง ผู้วิจัยต้องดาเนินการแก้ไขโครงร่างการวิจัย
ตามคาแนะนาของคณะกรรมการฯ และส่งโครงร่างการวิจัยที่แก้ไขแล้วให้สานักงานฯ เมื่อ
สานักงานฯ ได้รับโครงร่างการวิจัยฉบับที่แก้ไขแล้ว จะส่งให้กรรมการฯ 2 ท่านเดิม (สาย
วิชาการ) ทบทวนอีกครั้งและให้การรับรอง
- ยังไม่รับรองต้องมีการแก้ไข (Major Change) หมายถึง ผู้วิจัยต้องดาเนินการแก้ไขโครง
ร่างการวิจัยและส่งโครงร่างการวิจัยเข้าพิจารณาในลักษณะการพิจารณาโครงการครั้ง
แรก โดยจะได้รับ รหัสโครงร่ า งการวิจั ย เดิ ม แต่เ พิ่มเลขที่ฉ บับ ของโครงร่ า งการวิ จั ย
(Version of Protocol) เพื่อให้คณะกรรมการฯ ทราบว่าเป็นโครงร่างการวิจัยเดิมที่ปรับปรุง
แก้ไข
- ไม่ รั บ รอง หมายถึ ง คณะกรรมการฯ ไม่ รั บ รองการท าวิ จั ย ในเรื่ อ งที่ น าเสนอ โดย
สานักงานฯ จะแจ้งผลการพิจารณาพร้อมทั้งให้เหตุผลและข้อเสนอแนะแก่ผวู้ ิจัย
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2.4 กำรพิจำรณำโครงร่ำงกำรวิจัยที่ส่งกลับเข้ำมำภำยหลังกำรปรับปรุงแก้ไข
(Review of Resubmitted Protocols)
ผู้วจิ ัยส่งข้อมูลผ่านระบบการยื่นเอกสารออนไลน์

รับรองหลังการปรับปรุงแก้ไข

ปรับปรุงแก้ไขและนาเข้าพิจารณาใหม่

กรรมการผู้ทบทวนหลัก 2 ท่านเดิม
(นักวิชาการ) เป็นผู้ทบทวน

ดาเนินการเหมือนการส่งโครงร่างการ
วิจัยพิจารณาครั้งแรก

รับรองและแจ้งผล
การพิจารณาออก
เอกสารรับรอง

ปรับปรุงแก้ไขเพื่อ
การรับรอง

ไม่รับรอง

แจ้งผลการพิจารณาเพื่อทราบในที่ประชุมคณะกรรมการฯ

2.4.1 นักวิจัยกรอกข้อมูลพื้นฐานโครงร่างการวิจัยในระบบการยื่นเอกสารออนไลน์ และได้รหัส
โครงการวิจัยต่อท้ายว่า “RE” หมายถึง Re-submit
2.4.2 นักวิจัยแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงร่างการวิจัยในรูปแบบไฟล์ PDF เข้าระบบการยื่น
เอกสารออนไลน์ ประกอบด้วย
- ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงร่างการวิจัยและปรับเปลี่ยนรายละเอียด
ของโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
- โครงร่างการวิจัยที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วตามมติของคณะกรรมการฯ
2.4.3 การพิจารณาโครงร่างการวิจัยที่สง่ กลับเข้ามาภายหลังการปรับปรุงแก้ไข
1) กรณีโครงการวิจัยที่ปรับปรุงแก้ไขเพื่อการรับรอง
ผู้วิจัยต้องส่งโครงการวิจัยที่แก้ไขแล้วให้สานักงานฯ ภายใน 45 วัน ทาการ นับจากวันที่
ออกหนังสือแจ้ง ผลการพิ จ ารณา ซึ่งกรรมการฯ ที่ไ ด้รับ มอบหมาย 2 ท่านเดิม จะ

16

พิจารณาโครงการวิจัยที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วตามมติของคณะกรรมการฯ หากไม่มีการ
ติดต่อกลับ ผูว้ ิจัยต้องส่งโครงการเข้าพิจารณาใหม่
2) กรณีโครงการวิจัยที่ปรับปรุงแก้ไขและนาเข้าพิจารณาใหม่
ให้ดาเนินการเหมือนโครงร่างการวิจัยที่สง่ เข้ามาพิจารณาครั้งแรก เพื่อเสนอในที่ประชุม
คณะกรรมการฯ
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2.5 กำรพิจำรณำส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่ำงกำรวิจัย (Review of Protocol Amendments)
นักวิจัยจะต้องยื่นขออนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม ต่อคณะกรรมการฯ ทุกครั้งและจะเริ่มดาเนินการวิจัย
ตามข้อแก้ไขเพิ่มเติมได้ เมื่อได้รับหนังสือรับรองจากคณะกรรมการ
ผู้วจิ ัยส่งเอกสารผ่านระบบการยื่นเอกสาร
ออนไลน์

กรรมการผู้ทบทวนหลัก 1 ท่าน (ผูท้ บทวนเดิม)

รับรองโดยไม่แก้ไข

กรณีแก้ไขเล็กน้อย (Minor Change)
ผู้ทบทวนส่งผลพิจารณาให้สานักงานฯ
ภายใน 5 วันทาการ

กรณีแก้ไขมาก (Major Change)
นาเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการฯ
(เหมือนการพิจารณาโครงการฯ ครั้งแรก)

รับรอง และแจ้งผลการพิจารณา
ออกเอกสารรับรอง

แจ้งผลการพิจารณาเพื่อทราบในที่ประชุมคณะกรรมการฯ

2.5.1 นั ก วิ จั ย กรอกข้ อ มู ล ยื่ น ขอการพิ จ ารณาส่ ว นแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โครงร่ า งการวิ จั ย (Protocol
Amendments) ในระบบการยื่นเอกสารออนไลน์ โดยกรอกรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติม
โครงร่างการวิจัย
2.5.2 นักวิจัยแนบเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัยในรูปแบบไฟล์ PDF ประกอบด้วย
- โครงร่างการวิจัยที่มกี ารแก้ไขเพิ่มเติม
- ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงร่างการวิจัยและปรับเปลี่ยนรายละเอียด
ของโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
- เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงร่างการวิจัย (ถ้ามี)
2.5.3 การพิ จ ารณาส่ ว นแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โครงร่ า งการวิ จั ย (Protocol Amendment) กรรมการผู้
ทบทวนหลักเดิมจะพิจารณาทบทวนโครงร่างการวิจัยภายใน 5 วันทาการ โดยโครงร่างการวิจัยที่
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ผ่านการรับรอง ผู้วิจัยจะได้รับหนังสือรับรองเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย (Approval of
Documents Related to Research Protocol)
ผลกำรพิจำรณำส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่ำงกำรวิจัย ดังนี้
1) รับ รอง หมายถึ ง ผู้วิจัย สามารถดาเนินการวิจัย ตามโครงร่างการวิจัย ที่มีก ารแก้ ไ ข
เพิ่มเติม
2) ปรับปรุงแก้ไขเพื่อรับรอง หมายถึง ผู้วิจัยต้องดาเนินการปรับแก้เอกสารส่วนที่แก้ไข
เพิ่มเติม ตามข้อแนะนา หรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมตามที่ร้องขอ แบ่งออกได้เป็น 2 กรณี
2.1 กรณีแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัยเพียงเล็กน้อย (Minor Change) หรือหากการ
แก้ไขเพิ่มเติมนั้นไม่เพิ่มความเสี่ยงต่อผูเ้ ข้าร่วมการวิจัย/ผู้ให้ข้อมูล สามารถพิจารณา
แบบเร่งรัดได้
2.2 กรณีแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัยมาก (Major Change) เช่น มีการเปลี่ยนแปลง
ระเบียบวิธีวิจัย หรือการแก้ไขนั้นเพิ่มความเสี่ยงต่อผู้เข้าร่วมการวิจัย/ผู้ให้ข้อมูลเกิน
กว่าความเสีย่ งต่า ต้องนาเข้าที่ประชุมแบบเต็มชุด
3) ไม่รับรอง หมายถึง ผู้วิจัยไม่สามารถดาเนินการตามโครงร่างการวิจัยที่มีก ารแก้ไ ข
เพิ่มเติม
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2.6 กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรวิจัย (Progress Report Review of Study Protocols)
ผู้วจิ ัยส่งรายงานความก้าวหน้าเข้าระบบการยื่น
เอกสารออนไลน์

ประธานฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ทบทวนรายงาน
ความก้าวหน้า และส่งผลพิจารณา ให้สานักงานฯ

ที่ประชุมพิจารณา

รับรอง หรือ รับรองต่อเนื่อง

ให้แก้ไข หรือ ขอข้อมูลเพิม่ เติม

ไม่รับรอง หรือ ไม่รับรองต่อเนื่อง

แจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้วจิ ัย
ออกเอกสารรับรองและกาหนดการส่งรายงานความก้าวหน้าครั้งต่อไป

แจ้งผลการพิจารณาเพื่อทราบในที่ประชุมคณะกรรมการฯ

2.6.1 นักวิจัยยื่นรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยในระบบการยื่นเอกสารออนไลน์
2.6.2 นักวิจัยแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรายงานความก้าวหน้า และต่ออายุโครงการวิจัย ใน
รูปแบบ ไฟล์ PDF เข้าระบบการยื่นเอกสารออนไลน์
2.6.3 กรณีขอต่ออายุใบรับรองให้ส่งรายงานความก้าวหน้า 30 วันทาการ ก่อนใบรับรอง
หมดอายุ
2.6.4 กรณีที่ใบรับรองหมดอายุและยังไม่ได้ใบรับรองใหม่ ผูว้ ิจัยต้องหยุดดาเนินการโครงการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้เข้าร่วมการวิจัย นับตั้งแต่ใบรับรองหมดอายุ
2.6.5 หลังจากใบรับรองหมดอายุแล้ว 2 เดือน คณะกรรมการฯ จะไม่พิจารณาการต่ออายุ
ใบรับรองให้
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ผลกำรพิจำรณำรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรวิจัยจะเป็นข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
- รับรอง/รับรองต่อเนื่อง
- ให้แก้ไข/ขอข้อมูลเพิ่มเติม
- ไม่รับรอง/ไม่รับรองต่อเนื่อง
2.7 กำรรำยงำนกำรสิ้นสุดโครงกำรวิจัย (Review of Final Report)
ผู้วจิ ัยกรอกข้อมูลแจ้งปิดโครงการในระบบการ
ยื่นเอกสารออนไลน์

เจ้าหน้าที่สานักงานฯ แจ้งประธานฯ/รองประธานฯ/เลขานุการฯ

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

ปิดโครงการ

2.7.1 นักวิจัยยื่นรายงานการสิ้นสุดโครงการวิจัยในระบบการยื่นเอกสารออนไลน์เพื่อแจ้งการ
สิน้ สุด โครงการวิจัยไม่เกิน 60 วันทาการ หลังจากสิน้ สุดโครงการวิจัย
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2.8 กำรรำยงำนเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์ (Adverse Event Report)
ผู้วิจัยรายงานเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์

ประธานฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ทบทวนรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์

ที่ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณา

แจ้งผลการพิจารณา

เก็บเอกสาร

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (Adverse Event: AE) หมายถึงเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ใดๆ ที่เกิดขึ้นกับ
ผูเ้ ข้าร่วมการวิจัยที่เข้าร่วมการวิจัย ซึ่งรวมถึงอาการแสดงที่ผิดปกติ ภาวะเจ็บป่วยทั้งร่างกายและจิตใจของ
ผูเ้ ข้าร่วมการวิจัยที่อยู่ในระหว่างการเข้าร่วมโครงการวิจัย ไม่วา่ เหตุการณ์นั้นจะสัมพันธ์กับการที่ผเู้ ข้าร่วม
การวิจัยเข้าร่วมการวิจัยหรือไม่
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่นักวิจัยจะต้องแจ้งคณะกรรมการฯ แบ่งเป็น
1. เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรง (Serious Adverse Event: SAE) หมายถึง เหตุการณ์
ไม่พึงประสงค์ใดๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้เข้าร่วมการวิจัย อาการแสดงที่ผิดปกติ ภาวะเจ็บป่วยทั้ง
ร่างกายและจิตใจของผู้เข้าร่วมการวิจัยที่อยู่ในระหว่างการเข้าร่วมโครงการวิจัย โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
1.1 เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงที่ทาให้เสียชีวิต หมายถึง เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
ร้ายแรงที่เกิดขึ้นและทาให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยเสียชีวิต เป็นอันตรายคุกคามต่อชีวติ
1.2 เหตุ ก ารณ์ ไ ม่ พึ ง ประสงค์ ร้ า ยแรงที่ ไ ม่ ท าให้ เ สี ย ชี วิ ต หมายถึ ง เหตุ ก ารณ์ ไ ม่ พึ ง
ประสงค์ร้ายแรงที่เกิดขึ้น เป็นอันตรายคุกคามต่อชีวิต และทาให้ผู้เข้าร่วมการวิจัย ต้อง
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รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือต้องอยู่ในโรงพยาบาลนานขึน้ เกิดความพิการหรือทุพพลภาพ
ที่สาคัญอย่างถาวร หรือเกิดความพิการ/ความผิดปกติแต่กาเนิด
2. เหตุ ก ารณ์ ที่ ส งสั ย ว่ า จะเป็ น เหตุ ก ารณ์ ไ ม่ พึ ง ประสงค์ ช นิ ด ร้ า ยแรงและไม่ ค าดคิ ด
(Suspected Unexpected Serious Adverse Reactions: SUSARs) หมายถึงเหตุการณ์ไม่พึง
ประสงค์ชนิดร้ายแรง ซึ่งไม่เคยทราบหรือคาดคิดมาก่อนว่าจะเกิดขึ้น ทั้งในแง่วิธีการวิจัย
และประชากรที่ทาการศึกษา และไม่เคยระบุในโครงการวิจัยหรือคู่มือนักวิจัย โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
2.1 เหตุการณ์ที่สงสัยว่าเป็นเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรงและไม่คาดคิด ที่ทาให้
เสียชีวิต หมายถึง เหตุการณ์ที่สงสัยว่าเป็นเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรงและไม่
คาดคิดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลทาให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยเสียชีวิต
2.2 เหตุการณ์ที่สงสัยว่าเป็นเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรงและไม่คาดคิด ที่ไม่ทา
ให้เสียชีวิต หมายถึง เหตุการณ์ที่สงสัยว่าเป็นเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรงและไม่
คาดคิดว่าจะเกิดขึ้น แต่เหตุการณ์ดังกล่าวไม่ทาให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยเสียชีวิต แต่อาจเกิด
ผลกระทบต่อสภาพจิตใจ หรือการดาเนินชีวติ ของผู้เข้าร่วมการวิจัย
2.8.1 ขั้นตอนการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
1) นักวิจัยหรือผู้ให้ทุน วิจัยยื่นแบบฟอร์มรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ผ่านช่องทาง
ต่างๆ ได้แก่ อีเมล์ หรือยื่นเอกสารที่สานักงานคณะกรรมการฯ โดยสามารถดาวน์โ หลด
แบบฟอร์มรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ได้จากเว็บไซต์ของสานักงานคณะกรรมการฯ
http://cmurec.in.cmu.ac.th
2) นักวิจัยแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รายงานทางการแพทย์ รูปถ่าย หรือเอกสารอื่นๆ
ที่สามารถเป็นหลักฐานประกอบการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
3) กรณี เ หตุ ก ารณ์ ไ ม่ พึ ง ประสงค์ ช นิ ด ร้ า ยแรง (Serious Adverse Event: SAE) ที่ ท าให้
ผู้เข้าร่วมการวิจัยเสียชีวิตให้รายงานต่อคณะกรรมการฯ ทันทีภายใน 24 ชั่วโมงหลังจาก
ทราบเหตุการณ์
4) กรณีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรงที่ไม่ถึงกับทาให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยเสียชีวิต
หรือเป็นอันตรายคุกคามชีวิตผู้เข้าร่วมการวิจัย ให้รายงานต่อคณะกรรมการฯ ไม่เกิน 5
วันทาการหลังจากทราบเหตุการณ์
5) กรณี ส งสั ย ว่ า จะเป็ น เหตุ ก ารณ์ ไ ม่ พึ ง ประสงค์ ช นิ ด ร้ า ยแรงและไม่ ค าดคิ ด มาก่ อ น
(Suspected Unexpected Serious Adverse Reactions: SUSARs) ซึ่งทาให้ผู้เข้าร่วมการวิจัย
เสียชีวิตหรือเป็นอันตรายคุกคามชีวิตผู้เข้าร่วมการวิจัยให้รายงานต่อคณะกรรมการฯ ไม่
เกิน 5 วันทาการหลังจากทราบเหตุการณ์
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6) กรณี SUSARs ที่ไม่ถึงกับทาให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยเสียชีวิตหรือเป็นอันตรายคุกคามชีวิต
ของผู้เข้าร่วมการวิจัยให้รายงานต่อคณะกรรมการฯ ภายใน 10 วันทาการหลังจากทราบ
เหตุการณ์
2.9 กำรเก็บและกำรค้นเอกสำรโครงกำรวิจัย
เอกสารโครงการวิจัยที่เสร็จสิน้ สมบูรณ์แล้ว จะจัดเก็บในห้องที่ปลอดภัยและจากัดผู้เข้าถึงข้อมูล
อย่างน้อย 3 ป ภายหลังจากวันที่อนุมัตกิ ารแจ้งปิดโครงการ
2.9.1 การขอค้นหรือขอสาเนาเอกสารที่ตอ้ งรักษาความลับ
1) การขอค้นเอกสารโครงการวิจัยโดยบุคคลอื่น นอกเหนือจากกรรมการฯ หรือเจาหน้าที่
สานักงานฯ ต้องยื่นแบบฟอร์มเพื่อขออนุมัติจากประธานฯ โดยจะต้องเสียค่าธรรมเนียม
ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2) เมื่อได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่สานักงานฯ จะนาเอกสารที่ต้องการมาให้ผู้ร้อง
ขออ่านทบทวนในห้องที่จัดไว้ให้ โดยไม่ให้นาออกนอกสถานที่ เมื่อเสร็จสิ้นการทบทวนหรือ
ตรวจสอบ เอกสารโครงการวิจัย ตองส่งคืนเอกสารโครงการวิจัยให้เจ้าหน้าที่สานักงานฯ
เพื่อนาไปเก็บรักษาไวในที่เดิม
3) การขอทาสาเนาเอกสารโครงการวิจัยโดยบุคคลอื่น นอกเหนือจากกรรมการฯ หรือเจา
หน้าที่สานักงานฯ ต้องยื่นแบบฟอร์มเพื่อขออนุมัติจากประธานฯ โดยจะต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4) เมื่อไดรับอนุมัติเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่สานักงานฯ จะจัดทาสาเนาให้ตามต้องการ และ
ให้ผู้รอ้ งขอลงนามรับเอกสาร
2.10 สิ่งที่นักวิจัยต้องปฏิบัติ
1) การเปลี่ยนแปลง การปรับปรุงแก้ไข หรือเพิ่มเติมในโครงการวิจัยหรือในกระบวนการขอ ความ
สมัครใจจากผู้เข้าร่วมการวิจัยจะต้องเสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาและอนุมัติก่อนที่จะ
ดาเนินการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว รวมทั้งการเปลี่ยนรายชื่อผู้วิจัย จานวนตัวอย่างในการศึกษา
ประชากรที่ศึกษา พืน้ ที่ที่ศึกษา เป็นต้น
2) หากต้องการศึก ษาในกลุ่มที่มีความอ่อนด้อยในการตัดสินใจจะต้องได้รับ อนุมั ติจ ากคณะ
กรรมการฯ ก่อนดาเนินการศึกษา
3) หากเกิดเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์จะต้องรายงานต่อคณะกรรมการฯ
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4) หากมีการพบข้อมูลใหม่ๆ ที่อาจมีผลต่อความเสี่ยง ต่อผลประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมการวิจัย จะ
ได้รับ จะต้องรายงานต่อคณะกรรมการฯ ทันที
5) เอกสารแสดงความสมัครใจเข้าร่วมการวิจัยโดยได้รับการบอกกล่าว จะต้องเป็นฉบับที่ได้รับ
อนุมัตจิ ากคณะกรรมการจริยธรรมฯ
6) แบบฟอร์มเอกสารเกี่ยวกับโครงการวิจัยที่มีลายเซ็นของผูเ้ ข้าร่วมการวิจัย จะต้องเก็บรักษาไว้
อย่างดี โดยสามารถตรวจสอบได้
7) กรณีขอต่ออายุใบรับรองให้ส่งรายงานความก้าวหน้า 30 วันทาการ ก่อนใบรับรองหมดอายุ
8) กรณีที่ใบรับรองหมดอายุและยังไม่ได้ใบรับรองใหม่ ผูว้ ิจัยต้องหยุดดาเนินการโครงการในส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับผูเ้ ข้าร่วมการวิจัย นับตั้งแต่ใบรับรองหมดอายุ และหลังจากใบรับรองหมดอายุ
แล้ว 2 เดือน คณะกรรมการฯ จะไม่พิจารณาการต่ออายุใบรับรองให้
9) นักวิจัยต้องแจ้งการสิ้นสุดโครงการวิจัยไม่เกิน 60 วันทาการ หลังจากสิน้ สุดโครงการวิจัย โดย
ยื่นรายงานการสิน้ สุดโครงการวิจัยในระบบการยื่นเอกสารออนไลน์

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
AF 01-07

แบบเสนอโครงร่างการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในคน
กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วนสมบูรณ์
1. ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย)……………………………………………………………………….……………………………………………
……………….……………………………………………….……………………………………………………
(ภาษาอังกฤษ)……………………………………………………………………….………………………………………
……………………..………………………………………………………………………………………………
2. ชื่อผู้วจิ ัยหลัก (ภาษาไทย).....................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ)...............................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์……………………………………………………….. อีเมล์…………………………………………………………………
3. สถานภาพ
 อาจารย์/นักวิจัย ตาแหน่ง…………………………………….............................................................................
สังกัด...............................................................................................................................................
 นักศึกษา ระดับ ( ) ป.โท ( ) ป.เอก
หลักสูตร..........................................................................................................................................
สังกัด………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก…………………………………………………………………………………………………....
สังกัด………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....…
หมายเลขโทรศัพท์……………………………………………………อีเมล์……………………………………………………………….....….
 อื่นๆ ตาแหน่ง………………..............………………………………………………………….…………………………………………….....
สังกัด..................................................................................................................................................
4. แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย
 ได้รับทุนแล้ว ระบุแหล่งทุน…………………………………………………………………………………………………………….......
 อยู่ระหว่างการขอทุน ระบุแหล่งทุน……………………………………………………………………………………….…….......…
 ไม่ได้รับทุนวิจัย
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5. หลักการและเหตุผลที่ตอ้ งทาวิจัย (โปรดระบุ)………………………………………………………………................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............
6. วัตถุประสงค์ของการวิจัย (โปรดระบุ)…………………………………………………………………………………………………….......
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................
7. รายละเอียดของโครงการวิจัย
7.1 ชนิดของโครงการ (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research)
 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research)
 การวิจัยเอกสาร (Documentary research)
 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research)
 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสว่ นร่วม (Participatory action research)
 การวิจัยแบบผสม (Mixed method research)
 อื่น ๆ (โปรดระบุ)...............................................................................................................................
7.2 กลุ่มประชากร/กลุ่มเป้าหมายที่ศึกษา………....…......………………………………………………………………………….......
7.3 เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมการวิจัย (โปรดระบุ)…………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......
7.4 เกณฑ์การคัดออกผูเ้ ข้าร่วมการวิจัย (โปรดระบุ)……………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
7.5 เกณฑ์การยุติการเข้าร่วมการวิจัย (โปรดระบุ)………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
7.6 การดาเนินการหากผู้เข้าร่วมการวิจัยถอนตัวออกจากการวิจัย (โปรดระบุ)……………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
7.7 ขนาดตัวอย่าง (โปรดระบุ)……………………………………………………………………………………………………….............
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………........................
7.8 การคานวณขนาดตัวอย่าง (โปรดระบุ)…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
7.9 สถิตหรือวิธีการอื่นๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล (โปรดระบุ)……………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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7.10 พืน้ ที่ศึกษา…………………………………………………………………………………………………………………………………………
7.11 ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล...................................ปี...............................................เดือน
ตั้งแต่…………………………………………………………………………………ถึง…………………………………………………………
7.12 ระยะเวลาของโครงการนี.้ ..................................................ปี..............................................เดือน
ตั้งแต่………………………………………………………………………………….ถึง…………………………..………………………….
8. เป็นการวิจัยในผู้เข้าร่วมการวิจัยที่เข้าข่ายกลุ่มเปราะบางหรือไม่
 ไม่เป็น
 เป็น (สามารถระบุได้มากกว่า 1 ข้อ)
 บุคคลผู้ออ่ นด้อยทางฐานะการเงิน หรือการศึกษา หรือผูอ้ ่านเขียนไม่ได้
 ผูป้ ่วยที่ไม่สามารถรักษาหายได้
 ผูป้ ่วยด้วยโรคที่สังคมไม่ยอมรับ
 ผู้ที่มีความบกพร่องในการตัดสินใจ เช่น ผู้ที่มีความบกพร่องทางจิตความทรงจา หรือ
มีความผิดปกติในด้านพฤติกรรม
 เด็กที่อยู่ในสถานพินจิ /สถานสงเคราะห์
 ผูส้ ูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์
 ทารกในครรภ์/หญิงตั้งครรภ์
 กลุ่มผู้ล้ีภัย
 นักโทษหรือผูต้ ้องขัง
 กลุ่มคนไร้ที่อยู่
 ชนกลุ่มน้อยหรือผูท้ ี่ไม่สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยได้
 กลุ่มผู้ขายบริการทางเพศ
 ผูเ้ สพหรือผูข้ ายสารเสพติด
 อื่น ๆ (ระบุ)……………………………………………………………………………………………………………..
9. กระบวนการเชิญชวนให้เข้าร่วมการวิจัย (โปรดระบุ)………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัยนี้ ทั้งต่อผู้เข้าร่วมการวิจัยและประโยชน์โดยรวม
(โปรดระบุ)……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
11. ความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ เช่น ผู้เข้าร่วมการวิจัยอาจจะรู้สึกอึดอัดหรือไม่สบายใจกับ
บางคาถาม เป็นต้น (โปรดระบุ)………………………………………………………………………………………………………….......
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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12. มาตรการในการรักษาความลับของข้อมูล
 ไม่มี
 มี (ระบุ ได้มากกว่า 1 ข้อ)
 บันทึกข้อมูลในกระดาษเก็บในที่ปลอดภัย และจากัดผูเ้ ข้าถึงข้อมูล
 เก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์ที่ต้องใช้รหัส (Password) ในการเข้าถึงข้อมูล
 มีการกาจัดข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคล (Identifier)
 อื่นๆ (ระบุ)………………………………………………………………………………………………………….
13. วิธีการป้องกันความลับของข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าร่วมการวิจัย เช่น การใช้รหัสแทนชื่อและข้อมูลส่วนตัว
ของผู้เข้าร่วมการวิจัยในการบันทึกข้อมูลในแบบเก็บข้อมูล (โปรดระบุ)…………………………………….............
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
14. วิธีการป้องกันความลับของข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าร่วมการวิจัย กรณีที่มีการสัมภาษณ์ การสอบถาม
รวมทั้งวิธีการบันทึกข้อมูลในรูปแบบ การบันทึกเสียง รูปถ่าย วีดีทัศน์
(โปรดระบุ)......................................................................................................................................
15. ผูท้ ี่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ (โปรดระบุ)………….......…………………………………………………………………………………
16. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล (โปรดระบุ)…………………………………………………………………………………………
17. วิธีการทาลายข้อมูล เมื่อพ้นระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูล (โปรดระบุ)…………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
18. ค่าตอบแทนแก่ผู้เข้าร่วมการวิจัยที่เข้าร่วมในโครงการวิจัย หรือผูใ้ ห้ข้อมูล
 ไม่มคี ่าตอบแทนหรือของกานัลใดๆ สาหรับผู้เข้าร่วมการวิจัยหรือผู้ให้ขอ้ มูล
 ผูเ้ ข้าร่วมการวิจัยได้รับของกานัลเป็นสิ่งของ ได้แก่…………………………........................................
มูลค่าประมาณ.................................บาท
 ผูเ้ ข้าร่วมการวิจัยได้รับค่าตอบแทนเป็นจานวนเงิน…………………………………………………..บาท
 อื่นๆ (ระบุ)
19. โปรดระบุมาตรการในกระบวนการวิจัย ที่ไม่เป็นการละเมิดสิทธิผเู้ ข้าร่วมการวิจัย และการระมัดระวังผลที่
เกิดขึ้นในทางลบ (ระบุ)..............................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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20. โปรดระบุมาตรการในการขอความสมัครใจของผู้เข้าร่วมการวิจัยโดยละเอียด ข้อพิจารณาด้านจริยธรรม
ในคน โดยชี้แจงว่าจะปฏิบัติต่อผู้เข้าร่วมการวิจัยนี้ ตามหลักจริยธรรมการวิจัยในคนอย่างไร เช่น การเชิญ
ชวนให้เข้าร่วมด้วยความสมัครใจอย่างแท้จริง ปราศจากการถูกบังคับทั้ง ทางตรงและทางอ้อม การกดดัน
การจูงใจ การใช้ภาษาและคาพูดที่ให้เกียรติแก่ผเู้ ข้าร่วมการวิจัย ถ้อยคาที่ใช้ต้องเป็นที่เข้าใจและเหมาะสม
กับผูเ้ ข้าร่วมการวิจัย
(ระบุ)………………………………….......................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
21. มีเอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย และหนังสือแสดงความสมัครใจเข้าร่วมการวิจัยโดยได้รับการบอกกล่าว
หรือไม่
 ไม่มี
 มี
22. มีเอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย (Participant information sheet) แต่ขอยกเว้น การขอความสมัครใจเป็น
ลายลักษณ์อักษร (โปรดระบุเหตุผล)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะปฏิบัติตามข้อกาหนดของจรรยาบรรณนักวิจัยและตามโครงร่างการวิจัยที่ได้รับ
อนุมัตจิ ากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ลงชื่อ......................................................................หัวหน้าโครงการวิจัย
(.........................................................................)
วันที่/เดือน/ปี..............................................................
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เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย
(Participant Information Sheet)
คำชีแ้ จง
เอกสารนี้จะให้ข้อมูล พื้นฐานของโครงการวิจัยที่ท่านควรศึก ษาท าความเข้าใจ เพื่อช่วยในการ
ตัดสินใจในการเข้าร่วมการวิจัย หากท่านอ่านเอกสารนี้และมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับโครงการวิจัย ท่าน
สามารถสอบถามหัวหน้าโครงการวิจัยหรือผู้แทน ท่านสามารถนาเอกสารนี้กลับไปอ่านที่บ้านและสามารถ
หารือกับผูท้ ี่ท่านต้องการปรึกษาได้
ท่านมีอิสระเต็มที่ในการตัดสินใจว่าจะให้ความร่วมมือหรือไม่ หากท่านไม่เข้าร่วมในการวิจัยนี้ จะไม่
มีผลต่อการเรียนหรือหน้าที่การงานของท่าน และเมื่อท่านตัดสินใจเข้าร่วมในโครงการวิจัย และหากเกิดผล
ข้างเคีย งที่ไ ม่พึงประสงค์จากการวิจัย หรือมีข้อคิดเห็น ข้อข้องใจ หรือคาถามเกี่ย วกั บ การวิจัย นี้ ท่าน
สามารถติดต่อนักวิจัยที่....................................................................................... ในช่วงเวลำรำชกำร
(ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน)
รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการวิจัย
1. ชื่อโครงการวิจัย
(ภาษาไทย):..............................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(ภาษาอังกฤษ):………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. หัวหน้าโครงการวิจัย/ผูว้ ิจัยหลัก
ชื่อ............................................................................................................................................................
ตาแหน่ง....................................................................................................................................................
สถานที่ทางาน...........................................................................................................................................
ที่อยู่..........................................................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์...................................................อีเมล์.........................................................................
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3. ผูว้ ิจัยร่วม
3.1 ชื่อ................................................................................................................................................
ตาแหน่ง....................................................................................................................................................
สถานที่ทางาน...........................................................................................................................................
ที่อยู่..........................................................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์...................................................อีเมล์.........................................................................
3.2 ชื่อ................................................................................................................................................
ตาแหน่ง....................................................................................................................................................
สถานที่ทางาน............................................................................................................................................
ที่อยู่..........................................................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์...................................................อีเมล์..........................................................................
4. แหล่งทุน (ถ้ามี):………………………………………………………………………………………………………………………………….........
.............................................................................................................................................................
5. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมการวิจัยจะได้รับ
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
7. ท่านได้รับเชิญให้เข้าร่วมการวิจัยนี้เพราะ
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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8. หากท่านตัดสินใจเข้าร่วมการวิจัยแล้ว ท่านจะถูกสัมภาษณ์ด้วยวิธี (ตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ์ระดับ
ลึก/สนทนากลุ่ม ฯลฯ)
.............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
9. ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเมื่อเข้าร่วมการวิจัยคือ
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
10. แนวทางการป้องกันความเสี่ยงของโครงการวิจัย (ถ้ามี)
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
11. ค่าตอบแทนที่จะได้รับ
 มี
ไม่มี
มี (โปรดระบุ)................................................................................................................................
12. ค่าใช้จ่ายที่ผู้เข้าร่วมการวิจัยจะต้องรับผิดชอบเอง มี
 ไม่มี
มี (โปรดระบุ)................................................................................................................................
ข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าร่วมการวิจัยจะถูกเก็บรักษาไว้ ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะเป็นรายบุคคล แต่
จะรายงานผลการวิจัยเป็นข้อมูลส่วนรวม ข้อมูลของผูเ้ ข้าร่วมการวิจัยเป็นรายบุคคล อาจมีคณะบุคคลบาง
กลุ่มเข้ามาตรวจสอบได้ เช่น ผู้ให้ทุนวิจัย สถาบัน หรือองค์กรของรัฐที่มีหน้าที่ตรวจสอบ คณะกรรมการ
จริยธรรม เป็นต้น หากมีข้อมูลเพิ่มเติมทั้งด้านประโยชน์และโทษที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยนี้ ผู้วิจัยจะแจ้งให้
ทราบโดยเร็วไม่ปิดบัง
ผู้เข้าร่วมการวิจัยมีสิทธิ์ถอนตัวออกจากโครงการวิจัยเมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
และการไม่เข้าร่วมการวิจัยหรือถอนตัวออกจากโครงการวิจัยนี้ จะไม่ มีผลกระทบต่อการเรียนและหน้าที่
การงานที่สมควรจะได้รับแต่ประการใด
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โครงการวิ จั ย นี้ ไ ด้ รั บ การพิ จ ารณารั บ รองจากคณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในคน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สานักงานตั้งอยู่ที่ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว
ตาบลสุเทพ อาเภอเมือง จังหวั ดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์/โทรสาร 053-943565 ในช่วงเวลาราชการ
หรืออีเมล์ cmurec.cmu@gmail.com หากท่านได้รับการปฏิบัติไม่ตรงตามที่ระบุไว้ สามารถติดต่อประธานฯ
หรือผูแ้ ทน ได้ตามสถานที่ หมายเลขโทรศัพท์ หรืออีเมล์ขา้ งต้น
ลงชื่อ...........................................................................ผูว้ ิจัย
(...........................................................................)
วันที่......................................................................................
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หนังสือแสดงความสมัครใจในการเข้าร่วมการวิจัยโดยได้รับการบอกกล่าว
วันที่..................เดือน......................... พ.ศ……….
ข้าพเจ้า.....………………………...….............……….........................................อายุ…...……............ปี
อาศัยอยู่บ้านเลขที…่ …................ถนน……………..........………ตาบล……………….....………………...................
อาเภอ……………………...……………….จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์………………............. โทร
ศัพท์......................................................อีเมล์...........................................................................
ขอแสดงความสมัครใจเข้าร่วมโครงการวิจัย เรื่อง..............................................................
......................................................................................................................................................
โดยข้าพเจ้าได้รับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับที่มาและจุดมุ่งหมายในการทาวิจัย รายละเอียด
ต่างๆ ในแบบสอบถาม ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ จากการวิจัย และความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการ
เข้าร่วมการวิจัย รวมทั้งแนวทางป้องกันและแก้ไข และของตอบแทนที่จะได้รับ โดยได้อ่านข้อความที่มี
รายละเอียดอยู่ในเอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัยโดยตลอด อีกทั้งยังได้รับคาอธิบายและตอบข้อสงสัย
จากหัวหน้าโครงการวิจัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ข้าพเจ้าได้รับทราบถึงสิทธิ ข้อมูล ทั้งประโยชน์และความเสี่ยงจากการเข้าร่วมการวิจัย และ
สามารถถอนตัวหรืองดเข้าร่วมการวิจัยได้ทุกเมื่อ โดยจะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อข้าพเจ้าในอนาคต
ข้าพเจ้าอนุญาตให้ผู้วิจัยใช้ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ข้าพเจ้า แต่จะไม่เผยแพร่ต่อสาธารณะ
เป็นรายบุคคล โดยจะนาเสนอผลเป็นข้อมูลโดยรวมจากการวิจัยเท่านั้น
ข้าพเจ้าเข้าใจข้อความในเอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย และหนังสือแสดงความสมัครใจนี้โดย
ตลอดแล้ว และข้าพเจ้ามีสทิ ธิขอสาเนาเอกสารนีจ้ ากนักวิจัยได้ จึงลงลายมือชื่อไว้
ลงชื่อ………………………………………..ผูเ้ ข้าร่วมการวิจัย/ผูใ้ ห้ข้อมูล/ผู้แทนโดยชอบธรรม
(..……………….............................)
วันที่........เดือน...................พ.ศ...........
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แบบขอรับการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัย
(Resubmitted protocol)
1. ชื่อโครงการวิจัย
(ภาษาไทย)………………………………………………………………………………………………………………..................................
.............................................................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ)......................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
รหัสโครงการวิจัย:………………………………………………………………………………………………………………………………........
2. โปรดระบุสิ่งที่ได้ดาเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
2.1………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............
2.2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............
2.3……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............
*โปรดแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา*
3. คาอธิบายอื่นๆ (ถ้ามี)
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
ลงชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย............................................................................
(...........................................................................)
วันที่.............................................................................
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ตาราง
ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงร่างการวิจัยและปรับเปลี่ยนรายละเอียดของ
เปรียบเทียบ
โครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
การแก้ไข
(Resubmitted protocols and protocol amendment)
เปลี่ยนแปล
งโครงร่าง
1. ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย)...........................................................................................................
การวิจัยและ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ปรับเปลี่ยน
รายละเอียด
2. ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาอังกฤษ)......................................................................................................
ของ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
โครงการวิจั
ยที่ได้รับการ
3. รหัสโครงการวิจัย...........................................................................................................................
รับรองจาก
คณะกรรมก
ารจริยธรรม
ลาดับ
หัวข้อและเนื้อหาเดิม
หัวข้อและเนื้อหาที่ปรับใหม่ ระบุเหตุผลที่ปรับเปลี่ยน
การวิจัย
ที่
(Resubmitt
ed
protocols
and
protocol
amendmen
t)
1. ชื่
อ
ลงชื่อ.............................................................ผู้วิจัย
โครงการวิ
(.............................................................................)
จั
ย
วันที่..........................................................................
(ภาษาไทย
)..............
................
................
................
................
................
..............
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AF 01-12

แบบขอรับการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัย
(Protocol Amendment)
1. ชื่อโครงการวิจัย
(ภาษาไทย)………………………………………………………………………………………………………………..................................
.............................................................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ)......................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
รหัสโครงการวิจัย:………………………………………………………………………………………………………………………………........
วันที่ได้รับอนุมัติ.....................................................วันสิน้ สุดการรับรอง................................................
2. สถานภาพปัจจุบันของโครงการวิจัย
 ยังไม่ได้เริ่มรับผูเ้ ข้าร่วมการวิจัยเข้าโครงการ
 อยู่ในระหว่างการรับผูเ้ ข้าร่วมการวิจัยเข้าโครงการ
 การรับผูเ้ ข้าร่วมการวิจัยเข้าโครงการครบจานวน และ/หรือ อยู่ในระหว่างการติดตามเพื่อศึกษา
 การติดตามผูเ้ ข้าร่วมการวิจัยได้เสร็จสิน้ ลงแล้ว และ/หรือ อยู่ในระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูลที่ระบุชื่อเท่านั้น
 อยู่ในระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งสามารถเชื่อมต่อข้อมูลผู้เข้าร่วมการวิจัยได้
 วิเคราะห์ข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อ ซึ่งไม่สามารถจะเชื่อมต่อข้อมูลผู้เข้าร่วมการวิจัยได้
จานวนผูเ้ ข้าร่วมวิจัยที่วางแผนไว้...............................................................................................คน
จานวนผูเ้ ข้าร่วมวิจัย ณ ปัจจุบัน................................................................................................คน
ผูเ้ ข้าร่วมวิจัยที่ส้ินสุดการศึกษาแล้ว...........................................................................................คน
ผูเ้ ข้าร่วมวิจัยที่ถอนตัวระหว่างการวิจัย......................................................................................คน
(ระบุสาเหตุ)..................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
3. โปรดระบุสิ่งที่ท่านต้องการแก้ไข
3.1………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
............................................................................................................................................................
3.2………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
............................................................................................................................................................
*โปรดแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา*
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4. ท่านคิดว่าการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นการแก้ไข
 มาก (Major changes)
 น้อย (Minor changes)
5. ท่านต้องการให้นาเข้าพิจารณาแบบ
 เร่งรัด (Expedited)

 พิจารณาในที่ประชุม (Full board)

6. การแก้ไขเพิ่มเติมที่เสนอมาก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อผูเ้ ข้าร่วมการวิจัยเพิ่มขึ้น
 ไม่เกินความเสี่ยงต่า (Minimal risk)  เกินความเสี่ยงต่า (Minimal risk)
หากเกินความเสี่ยงต่า โปรดอธิบายความเสี่ยงที่ผู้เข้าร่วมการวิจัยอาจได้รับเพิ่มและมาตรการลดความเสี่ยง
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
7. คาอธิบายอื่นๆ (ถ้ามี)
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
ลงชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย............................................................................
(..........................................................................)
วันที่.............................................................................
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AF 02-12

ตาราง
เปรียดของ
ยบเทียบ
ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงร่างการวิจัยและปรับเปลี่ยนรายละเอี
โครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย การแก้ไข
เปลี่ยนแปล
(Resubmitted protocols and protocol amendment)
งโครงร่าง
การวิจัยและ
1.ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย)............................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ปรับเปลี่ยน
รายละเอียด
2. ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาอังกฤษ).......................................................................................................
ของ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
โครงการวิจั
ยที่ได้รับการ
รหัสโครงการวิจัย...............................................................................................................................
รับรองจาก
คณะกรรมก
ารจริยธรรม
ลาดับ
หัวข้อและเนื้อหาเดิม
หัวข้อและเนื้อหาที่ปรับใหม่ ระบุเหตุผลที่ปรัการวิ
บเปลีจ่ยัยน
ที่
(Resubmitt
ed
protocols
and
protocol
amendmen
t)
4. ชื่
อ
ลงชื่อ.............................................................ผู
้วิจัย
โครงการวิ
(.............................................................................)
จั
ย
วันที่.......................................................................
(ภาษาไทย
)..............
................
................
................
................
................
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AF 01-13

แบบรายงานความก้าวหน้า
(Progress Report)
รหัสโครงการ…………………………………..
การรายงานความก้าวหน้าครั้งที่………………..ตั้งแต่วันที…่ …/……/……จนถึงวันที่……/……/……
1. ข้อมูลโครงการวิจัย
ชื่อโครงการวิจัย
(ภาษาไทย):………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(ภาษาอังกฤษ):…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ชื่อผู้วจิ ัยหลัก :……………………………………………………………………………………………………………………………………………
ชื่อผู้รว่ มวิจัย
1.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3..........................................................................................................................................................
แหล่งทุน (ถ้ามี):…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
เอกสารรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ได้รับอนุมัติ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
วันสิ้นสุดการรับรอง……………………………………………………………………………………………………………………………………
2. ความก้าวหน้าของโครงการวิจัย
2.1 ปัญหาหรืออุปสรรคที่พบซึ่งเกี่ยวข้องกับจริยธรรมการวิจัย
 มี  ไม่มี
หากมีโปรดระบุ…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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3. การเปลี่ยนแปลงในโครงการวิจัยหลังจากได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ ครั้งล่าสุดหรือไม่
 มี  ไม่มี
หากมีโปรดระบุ…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
4. ประเด็นเกี่ยวกับความปลอดภัยของผูเ้ ข้าร่วมวิจัย หลังจากได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ
มีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หรือไม่
 มี  ไม่มี
หากมีโปรดระบุ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4.1 มีขอ้ มูลใหม่จากเอกสารวิชาการหรือจากการศึกษานี้ ที่อาจกระทบต่อประโยชน์หรือความเสี่ยงของ
ผูเ้ ข้าร่วมวิจัยหรือไม่
 มี  ไม่มี
หากมีโปรดระบุ…………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............
4.2 มีปัญหาหรือความเห็นเชิงลบในชุมชนหรือผูเ้ ข้าร่วมวิจัยหรือไม่
 มี  ไม่มี
หากมีโปรดระบุ………………………………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. วันที่ที่คาดว่าจะสิน้ สุดโครงการวิจัย ......................................................................................................
ลงชื่อ……………………………………………………………………….หัวหน้าโครงการวิจัย
(…………………………………………………………………..….)
วัน/เดือน/ปี………………………………………………...……………
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AF 01-14

แบบรายงานการสิ้นสุดโครงการวิจัย
(Final Report)
รหัสโครงการ…………………………………..
1. ข้อมูลโครงการวิจัย
ชื่อโครงการวิจัย
(ภาษาไทย):………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(ภาษาอังกฤษ):…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ชื่อผู้วจิ ัยหลัก :……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ชื่อผู้รว่ มวิจัย
1………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
แหล่งทุน (ถ้ามี):………………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
เอกสารรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ได้รับอนุมัติ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
วันสิ้นสุดการรับรอง……………………………………………………………………………………………………………………………………
2. วันที่ส้ินสุดโครงการวิจัย…………………………………………………………………………………………………………………………....
3. สรุปผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้รว่ มการวิจัย/ผูเ้ ข้าร่วมการวิจัย
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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4. ผลประโยชน์/ผลกระทบที่ได้รับจากการวิจัย (อ้างอิงจากวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย)
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..……..
5. ปัญหา/อุปสรรค์/ข้อเสนอแนะจากโครงการวิจัย
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
* กรุณาแนบเอกสารบทคัดย่อ (Abstract) หรือบทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) และเอกสารรายงานการ
วิจัยฉบับสมบูรณ์ จานวน 1 เล่ม เพื่อประกอบการพิจารณา
ลงชื่อ……………………………………………………………………….หัวหน้าโครงการวิจัย
(………………………………………………………..…………….)
วัน/เดือน/ปี………………………………………...……………………
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AF 01-15

แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
1. ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย)..................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
2. ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาอังกฤษ)............................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......
3. รหัสโครงการวิจัย................................................................................................................................
4. ผูว้ ิจัยหลัก...........................................................................................................................................
ตาแหน่ง..............................................................................................................................................
สังกัด..................................................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์....................................................อีเมล์...................................................................
5. โปรดระบุประเภทของเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์
 เหตุ ก ารณ์ ไ ม่ พึ ง ประสงค์ ช นิ ด ร้ า ยแรง (Serious Adverse Event: SAE) ที่ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มการวิ จั ย
เสียชีวติ
 กรณี เ หตุ ก ารณ์ ไ ม่ พึ ง ประสงค์ ช นิ ด ร้ า ยแรง (Serious Adverse Event: SAE) ที่ ไ ม่ ถึ ง กั บ ท าให้
ผูเ้ ข้าร่วมการวิจัยเสียชีวิตหรือเป็นอันตรายคุกคามชีวิตผู้เข้าร่วมการวิจัย
 เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรงและไม่คาดคิดมาก่อน (Suspected Unexpected Serious
Adverse Reactions: SUSARs) ซึ่งทาให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยเสียชีวติ
 เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรงและไม่คาดคิดมาก่อน (Suspected Unexpected Serious
Adverse Reactions: SUSARs) ที่ ไ ม่ ถึ ง กั บ ท าให้ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มการวิ จั ย เสี ย ชี วิ ต หรื อ เป็ น อั น ตราย
คุกคามชีวติ ของผู้เข้าร่วมการวิจัย
6. โปรดระบุรายละเอีย ดเหตุก ารณ์ไ ม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้น(พร้อมแนบเอกสาร/หลัก ฐานประกอบการ
รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์)
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ลงชื่อ...........................................................ผู้วจิ ัย
(..........................................................................)
วันที่.......................................................................
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AF 01-16

แบบฟอร์มขอค้น และ/หรือขอทาสาเนาเอกสาร
เรื่อง ขอค้น และ/หรือ ขอทาสาเนาเอกสาร
เรียน ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ข้าพเจ้า......................................................................................................................................
ตาแหน่ง...........................................................สังกัด..............................................................................
ที่อยู่…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......
ต้องการ
ขอค้นเอกสาร
ขอสาเนาเอกสาร ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ชื่อเอกสาร....................................................................................จานวน...................ฉบับ
2. ชื่อเอกสาร....................................................................................จานวน...................ฉบับ
3. ชื่อเอกสาร....................................................................................จานวน...................ฉบับ
เพื่อ..............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
ลงชื่อ.....................................................
(........................................................)
วันที่.....................................................
 อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.......................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
ลงชื่อ................................................
(......................................................)
ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่.................................................
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ภาคผนวก ข
จรรยาบรรณนักวิจัย: แนวทาง ปฏิบัติของสภาวิจัยแห่งชาติ
1. นักวิจัยต้องซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ
นักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ไม่นาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน ไม่ลอกเลียนงานของ
ผู้อื่น ต้องให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่นามาใช้ในงานวิจัย ต้องซื่อตรงต่อการ
แสวงหาทุนวิจัยและมีความเป็นธรรมเกี่ยวกับการหาผลประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย
แนวทางปฏิบัติ
1.1 นักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์ตอ่ ตนเองและผูอ้ ื่น
- นักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์ ในทุกขั้นตอนของกระบวนการวิจัย ตั้งแต่การเลือกเรื่องที่จะทาการ
วิจัย การเลือกผูเ้ ข้าร่วมการวิจัย การดาเนินการวิจัย ตลอดจนการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
- นักวิจัยต้องให้เกียรติผู้อื่น โดยการอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลและความคิดเห็นที่
นามาใช้ในงานวิจัย
1.2 นักวิจัยต้องซื่อตรงต่อการแสวงหาทุนวิจัย
- นักวิจัยต้องเสนอข้อมูลและแนวคิดอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมาในการเสนอโครงการวิจัย
เพื่อขอรับทุน
- นักวิจัยต้องเสนอโครงการวิจัยด้วยความซื่อสัตย์โดยไม่ขอทุนซ้าซ้อน
1.3 นักวิจัยต้องมีความเป็นธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย
- นักวิจัยต้องจัดสรรสัดส่วนของผลงานวิจัยแก่ผู้รว่ มวิจัยอย่างยุติธรรม
- นักวิจัยต้องเสนอผลงานอย่างตรงไปตรงมา โดยไม่นาผลงานของผู้อ่นื มาอ้างว่าเป็นของตน
2. นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการทาวิจัย ตามข้อตกลงที่ทาไว้กับหน่วยงานที่สนับสนุน
การวิจัยและต่อหน่วยงานที่ตนสังกัด
นักวิจัยต้องปฏิบัติตามพันธกรณีและข้อตกลงการวิจัยที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายยอมรับร่วมกัน อุทิศ
เวลาท างานวิจัยให้ได้ผลดีที่สุ ดและเป็นไปตามกาหนดเวลา มีความรับ ผิดชอบไม่ละทิ้งงานระหว่าง
ดาเนินการ
แนวทางปฏิบัติ
2.1 นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการทาวิจัย
- นักวิจัยต้องศึกษาเงื่อนไข และกฎเกณฑ์ของเจ้าของทุนอย่างละเอียดรอบครอบ เพื่อป้องกัน
ความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นภายหลัง
2.2 นักวิจัยต้องอุทิศเวลาทางานวิจัย
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- นัก วิจัย ต้องทุ่มเทความรู้ ความสามารถและเวลาให้กั บ การท างานวิจัย เพื่อให้ไ ด้มาซึ่ง
ผลงานวิจัยที่มคี ุณภาพและเป็นประโยชน์
2.3 นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบในการทาวิจัย
- นั ก วิ จั ย ต้ อ งมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ ไม่ ล ะทิ้ ง งานโดยไม่ มี เ หตุ ผ ลอั น ควร และส่ ง งานตาม
กาหนดเวลา ไม่ทาผิดสัญญาข้อตกลงจนก่อให้เกิดความเสียหาย
- นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบในการจัดทารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เพื่อให้ผลอันเกิด
จากการวิจัยได้ถูกนาไปใช้ประโยชน์ตอ่ ไป
3. นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาที่ทาวิจัย
นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ทาวิจัยอย่างเพียงพอและมีความรู้ความชานาญหรือ
มีประสบการณ์ เกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่ทาวิจัย เพื่อนาไปสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพ และเพื่อป้องกันปัญหาการ
วิเคราะห์ การตีความ หรือการสรุปที่ผิดพลาด อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่องานวิจัย
แนวทางปฏิบัติ
3.1 นักวิจัยต้องมีพ้ืนฐานความรู้ ความลานาญหรือมีประสบการณ์ เกี่ยวกับเรื่องที่ทาวิจัยอย่างเพียงพอ
เพื่อนาไปสู่งานวิจัยที่มคี ุณภาพ
3.2 นักวิจัยต้องรักษามาตรฐานและคุณภาพของงานวิจัยในสาขาวิชาการนัน้ ๆ เพื่อป้องกันความเสียหาย
ต่อวงการวิชาการ
4. นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัย ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชวี ิตหรือไม่มีชวี ิต
นักวิจัยต้องดาเนินการด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และเที่ยงตรงในการทาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคน
สั ต ว์ พื ช ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ทรั พ ยากร และสิ่ ง แวดล้ อ ม มี จิ ต ส านึ ก และมี ป ณิ ธ านที่ จ ะอนุ รั ก ษ์
ศิลปะวัฒนธรรมทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
แนวทางปฏิบัติ
4.1 การใช้คนหรือสัตว์เป็นตัวอย่างทดลอง ต้องทาในกรณีที่ไม่มที างเลือกอื่นเท่านั้น
4.2 นักวิจัยต้องดาเนินการวิจัยโดยมีจิตสานึกที่จะไม่ก่อความเสียหายต่อคน สัตว์ พืช ศิลปวัฒนธรรม
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
4.3 นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อผลที่เกิดแก่ตนเอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาและสังคม
5. นักวิจัยต้องเคารพศักดิ์ศรีและสิทธิของมนุษย์ท่ใี ช้เป็นตัวอย่างในการวิจัย
นักวิจัยต้องไม่คานึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยและขาดความเคารพในศักดิ์ศรีของ
เพื่อนมนุษย์ ต้องถือเป็นภาระหน้าที่ที่จะอธิบายจุดมุ่งหมายของการวิจัยแก่บุคคลที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
โดยไม่หลอกลวงหรือบีบบังคับ และไม่ละเมิดสิทธิสว่ นบุคคล
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แนวทางปฏิบัติ
5.1 นักวิจัยต้องมีความเคารพในสิทธิของมนุษย์ที่ใช้ในการทดลองโดยต้องได้รับความยินยอมก่อนท า
การวิจัย
5.2 นักวิจัยต้องปฏิบัติต่อมนุษย์และสัตว์ที่ใช้ในการทดลองด้วยความเมตตา ไม่คานึงถึงแต่ผลประโยชน์
ทางวิชาการจนเกิดความเสียหายที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
5.3 นักวิจัยต้องดูแลปกป้องสิทธิประโยชน์และรักษาความลับของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง
6. นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการทาวิจัย
นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด ต้องตระหนักว่าอคติส่วนตนหรือความลาเอียงทางวิชาการอาจ
ส่งผลให้มีการบิดเบือนข้อมูลและข้อค้นพบทางวิชาการ อันเป็นเหตุให้เกิดผลเสียหายต่องานวิจัย
แนวทางปฏิบัติ
6.1 นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด ไม่ทางานวิจัยด้วยความเกรงใจ
6.2 นักวิจัยต้องปฏิบัติงานวิจัยโดยใช้หลักวิชาการเป็นเกณฑ์และไม่มอี คติมาเกี่ยวข้อง
6.3 นักวิจัยต้องเสนอผลงานวิจัยตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนงานวิจัย โดยหวังประโยชน์ส่วนตน
หรือต้องการสร้างความเสียหายแก่ผู้อื่น
7. นักวิจัยพึงนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบ
นักวิจัยพึงเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อประโยชน์ทางวิชาการและสังคม ไม่ขยายผลข้อค้นพบจนเกิน
ความเป็นจริง และไม่ใช้ผลงานวิจัยไปในทางมิชอบ
แนวทางปฏิบัติ
7.1 นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบและรอบคอบในการเผยแพร่ผลงานวิจัย
7.2 นั ก วิ จั ย พึ ง เผยแพร่ ผ ลงานวิ จั ย โดยค านึ ง ถึ ง ผลประโยชน์ ท างวิ ช าการและสั ง คม ไม่ เ ผยแพร่
ผลงานวิจัยเกินความเป็นจริงโดยเห็นแก่ประโยชน์สว่ นตนเป็นที่ตั้ง
7.3 นักวิจัยพึงเสนอผลงานวิจัยตามความเป็นจริง ไม่ขยายผลข้อค้นพบโดยปราศจากการตรวจสอบ
ยืนยันทางวิชาการ
8. นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่น
นักวิจัยควรพร้อมที่จะเปิดเผยข้อมูลและขั้นตอนการวิจัย ยอมรับฟังความคิดเห็นและเหตุผลทาง
วิชาการของผู้อ่นื และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขงานวิจัยของตนให้ถูกต้อง
แนวทางปฏิบัติ
8.1 นักวิจัยพึงมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยินดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความเข้าใจในงานวิจัยกับ
เพื่อนร่วมงานและนักวิชาการอื่นๆ
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8.2 นักวิจัยพึงยอมรับฟัง แก้ไขการทาวิจัยและการเสนอผลงานตามข้อแนะนาที่ดี เพื่อสร้างความรู้
ที่ถูกต้องและสามารถนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้
9. นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ
นักวิจัยพึงมีจิตสานักที่จะอุทิศกาลังสติปัญญาในการทาวิจัย เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ เพื่อ
ความเจริญและประโยชน์สุขของสังคมและมวลมนุษยชาติ
แนวทางปฏิบัติ
9.1 นักวิจัยพึงไตร่ตรองหาหัวข้อการวิจัยด้วยความรอบคอบและทาการวิ จัยด้วยจิตสานึกที่อุทิศกาลัง
ปัญญาของตนเพื่อความก้ าวหน้าทางวิชาการ เพื่อความเจริญของสถาบันและประโยชน์สุข ต่อ
สังคม
9.2 นักวิจัยพึงรับผิดชอบในการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการเพื่อความเจริญของสังคม ไม่ทาการวิจัยที่ขัด
กับกฎหมาย ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
9.3 นักวิจัยพึงพัฒนาบทบาทของตนให้เกิดประโยชน์ยิ่งขึ้น และอุทิศเวลา น้าใจ กระทาการส่งเสริม
พัฒนาความรู้ จิตใจ พฤติกรรมของนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีสว่ นสร้างสรรค์ความรู้แก่สังคมสืบไป
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