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คํานํา           
 คําแนะนําการสงโครงการวิจัย เพื่อรบัการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน  

กระทรวงสาธารณสุข ฉบับปรับปรงุ2561จัดทําโดยสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาการศกึษาวิจัย 

ในคน กระทรวงสาธารณสุข เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติแกผูวิจัยในการจัดทําเอกสารและยื่นเสนอโครงรางการ

วิจัย เพื่อรบัการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กระทรวงสาธารณสุข 

 หนังสือฉบบันี้ไดรวบรวมขอกําหนดที่ผูวิจัยควรทราบในการยื่นเสนอโครงการวิจัย ขั้นตอนการยื่น

เอกสารโครงรางการวิจัยครัง้แรกและการเปลี่ยนแปลงโครงรางการวิจัยภายหลังการอนุมัต ิ ตัวอยางรายงาน

ปญหา เหตุการณและความกาวหนาของโครงการในระยะตาง 

 คณะผูจัดทําหวังวา ผูวิจัยจะไดใชประโยชนจากหนงัสอื สามารถใชเปนแนวทางในการจัดทําเอกสาร 

โครงรางการวิจัย เอกสารคําแนะนําสําหรบัอาสาสมัคร และเอกสารอื่นๆ เพื่อยื่นเสนอผานคณะกรรมการ

พิจารณาการศึกษาวิจัยในคน  กระทรวงสาธารณสุข ไดถูกตอง รวดเร็วข้ึน ทั้งยังสามารถใชเปนคูมือในการ

ดําเนินการวิจัย หากมีขอบกพรองใดๆเกิดข้ึน คณะผูจัดทํายินดีนอมรบั เพื่อนําไปปรับปรงุแกไขใหดียิ่งขึ้นใน

โอกาสตอไป 

   

 

       อธิบดีกรมการแพทย 

     ประธานคณะกรรมการพจิารณาการศึกษาวิจัยในคน 

กระทรวงสาธารณสุข  
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พันธกิจ  

เปนองคกรที่ ควบคุม กํากับ นิเทศติดตามการดําเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ระงับ 

ยกเลิกโครงการวิจัยและพฒันาคุณภาพโครงการวิจัยตางๆโดยผานทางกฎหมายการวจิัยในคน รวมทั้ง

พิจารณาการศึกษาวิจัยในคนในระดับประเทศ ตลอดจนพัฒนานโยบายและงานวชิาการอื่น  ๆ ที่เกี่ยวของ

หรือที่ไดรับมอบหมาย 

 

สถานที่ตั้ง 

สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการพจิารณาการศึกษาวิจัยในคน  

อาคาร 2 ชั้น 3 ตึกกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข  

ถนนติวานนท อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุร ี11000  

โทรศัพท 662-590-6171-2  

แฟกซ  662-591-8250-1  

อีเมล  ecmoph@gmail.com  

เวปไซด  www.ecmoph.com 
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สารบัญ 

คํานํา i 
พันธกิจ ii 
สารบญั iii 
หมวดที่ 1 แนวทางการสงโครงการวิจัยเพื่อรับการพิจารณา 1 

เกณฑการปฏิบัติในการสงโครงการวจิัยเพือ่รบัการพจิารณาครั้งแรก  2 
แผนผังขั้นตอนการพจิารณาโครงรางการวิจัยครัง้แรก 5 
การยื่นเอกสารโครงรางการวจิัยเพื่อรับการพจิารณาครัง้แรก 6 
แบบเสนอโครงรางการวิจัยเพื่อพจิารณาครั้งแรก 7 
แบบตรวจสอบความครบถวนของโครงรางการวิจัยทีส่งเขาพจิารณา 9 
การยื่นโครงการวจิัยภายหลงัการอนุมัต ิ(โครงการสบืเนื่อง) 10 
แผนผังขั้นตอนการพจิารณาโครงการทีผ่านการอนุมัติเพื่อพจิารณาดานจริยธรรม 11 
แบบเสนอโครงรางการวิจัยทีผ่านการอนุมัติเพื่อพจิารณาดานจริยธรรม 13 
การแกไขเพิ่มเติมโครงรางการวิจัย 14 
แบบสรุปการแกไขเพิ่มเตมิโครงรางการวิจัย 15 
การเปลี่ยนแปลงแกไขเอกสารคูมอืผูวจิัย 16 
แบบรายงานการแกไขเอกสารคูมือผูวิจัย 17 
การรายงานความกาวหนา 18 
แบบรายงานความกาวหนาและตออาย/ุขยายเวลา 19 
แบบรายงานไมพึงประสงครายแรง  20 
แบบรายงานเหตุการณไมพงึประสงคแบบกลุม 21 
การเบี่ยงเบน/ฝาฝน/การไมปฏบิัติตามขอกําหนด 22 
แบบรายงานการเบี่ยงเบน/ฝาฝน/การไมปฏิบัติตามขอกําหนด 23 
เรื่องรองเรียน 24 
แบบบันทึกเรื่องรองเรียน 25 
รายงานยุติโครงการวจิัยกอนกําหนด 26 
แบบรายงานยุติโครงการวิจัยกอนกําหนด 27 
รายงานฉบบัสมบรูณ 28 
แบบรายงานฉบับสมบูรณ 29 

หมวดที ่2 ผูวิจัย 31 
หมวดที ่3 โครงรางการวิจัย 37 
หมวดที ่4 กระบวนการขอความยินยอม เอกสารแนะนาํสาํหรับอาสาสมัคร และใบยินยอม 45 
ตัวอยางเอกสารที่เก่ียวของกับการวิจัย 51 
หลักจริยธรรมกฎระเบยีบกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการทาํวิจัยประเทศไทย 61 

iii 
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หมวดที่หมวดที่หมวดที่   111   

แนวทางในการสงโครงการวิจัยแนวทางในการสงโครงการวิจัยแนวทางในการสงโครงการวิจัย   



- 2 - 
 

เกณฑการปฏิบัติ 

ในการสงโครงการวิจัยเพื่อรับการพิจารณาครั้งแรก 

จาก คณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กระทรวงสาธารณสุข 

 
 เพื่อใหโครงการศึกษาวิจัยในคนไดรับพิจารณาจากคณะกรรมการฯ ไดเรียบรอย  รวดเร็ว  และ

เหมาะสม  ผูวิจัยควรดําเนินการในสวนทีเ่กี่ยวของดังนี ้

ขอ 1 โครงการวิจัยควรมหีลกัการและการดําเนินการสอดคลองกบัเกณฑการพิจารณาโครงการของ

คณะกรรมการพจิารณาการศึกษาวิจัยในคน ซึ่งเปนไปตาม GCP guideline และคําประกาศเฮลซงิกิ  

ขอ  2 โครงการวิจัยวัคซีนเอดส นอกจากจะตองสอดคลองกับเกณฑตามขอ 1 แลว จะตอง

สอดคลองกับแนวทางตามแผนพฒันาวัคซีนโรคเอดส.แหงชาติดวย 

ขอ  3 โครงการวจิัยที่เสนอใหคณะกรรมการฯ พิจารณา ควรประกอบดวยหัวขอตางๆตามขอกําหนด

ในการเขียนโครงรางการวจิัยเพือ่รบัการพิจารณาจากคณะกรรมการพจิารณาการศึกษาวิจัยในคน 

ขอ  4 โครงการวิจัยใหจัดทําขึ้น จํานวน 15 ชุด โดยเปนตนฉบับ จํานวน 1 ชุด สําเนา จํานวน 14 ชุด 

และ ซีดีทีมีเอกสารทีส่งทั้งหมดจํานวน 1 แผน (สําหรับโครงการวิจัยวัคซีนเอดสใหจัดทําจํานวน 18 ชุด โดยเปน

ตนฉบับ จํานวน 1 ชุด สําเนา 17 ชุด) ควรนําเอกสารมาสงดวยตนเอง หรือสงทางไปรษณีย ที่ 

 

สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน   กระทรวงสาธารณสุข 

อาคาร 2 ชั้น 3   ตึกกรมการแพทย 

ถนนติวานนท  อําเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  11000 

โทร. 02-590-6171-2 โทรสาร. 02- 591-8250-1 

E-mail: ecmoph@gmail.com  

 

ขอ  5 การพจิารณาของคณะกรรมการฯ มีขั้นตอนการพจิารณาโครงรางการวิจยัตามแผนผงั1-1 

5.1 สํานกังานเลขานุการฯจะจดัสงโครงการวิจัยใหผูทบทวน/ผูเชี่ยวชาญอยางนอย 2 ทาน  

     กรณีเปนโครงการวิจยัวัคซีนเอดส จะสงใหผูทบทวน/ผูเชีย่วชาญอยางนอย 3 ทาน 

5.2 คณะกรรมการฯ จะพจิารณาโครงการวิจยัโดยการประชุมตามขั้นตอน คือ 

ก. เลขานกุารฯหรอืผูที่ไดรับมอบหมายนาํเสนอโครงการวิจยัโดยยอ  พรอมเสนอความเหน็ของ    

ผูทบทวน/ผูเชีย่วชาญ 

ข. ที่ประชุมอภิปราย ซักถามสรปุประเดน็ทีจ่ะซกัถามเพิม่เตมิจากผูวิจัยหลกั 
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ค. เชิญผูวิจยัหลกัหรอืตัวแทนที่ไดรบัมอบหมายจากผูวิจัยหลกัเขาช้ีแจงและตอบขอซักถาม โดย
ดําเนนิการดังตอไปนี ้

- แนะนาํตัว 
- สรุปสาระสําคัญของโครงการวิจยัโดยยอ ไมเกิน 10 นาท ี
- ตอบขอซักถามของคณะกรรมการฯ 
ง. คณะกรรมการฯประชมุพจิารณา โดยหลักการพจิารณาจะคํานึงถึง ทัง้ประเด็นคุณคาทางดาน

วิชาการ (Scientific Merit) และดานจริยธรรม (Ethics) 
จ. คณะกรรมการฯ สรปุผลการพจิารณาไดแลว  จะสงผลการพจิารณาอยางเปนทางการใหทราบ

เปนลายลกัษณอกัษรตอไป 
ขอ  6 ผลการพิจารณาจะสรุปไดเปน 4 ทาง คือ 

         6.1 อนุมัติ  
         6.2 อนุมัติโดยมีเงื่อนไข ใหปรับปรุงแกไข 
         6.3 รอการพิจารณาหรือยังไมพิจารณา 
         6.4 ไมอนุมัติ 

ขอ  7 การแจงผล สํานกังานเลขานกุารคณะกรรมการฯ จะจดัทํามติคณะกรรมการฯ เสนอเลขานุการฯ
หรอืผูไดรบัมอบหมาย เพือ่ลงนามและแจงผลแกผูวิจยั กระบวนการขั้นตอนนีจ้ะใชเวลา 4-6 สัปดาห 
(ระยะเวลาตั้งแตเมือ่สาํนักงานเลขานกุารฯไดรบัโครงการวิจยัทีส่มบรูณ จนสามารถแจงผลใหผูวิจยัทราบ) 
 ขอ  8 การดําเนินการตามเงื่อนไขตางๆ 
         8.1 กรณีอนุมัติ  
                        ใหผูวิจัยดําเนินกิจกรรมวิจัยกับอาสาสมัครไดภายหลังไดรับใบอนุมัติอยางเปนทางการ 
         8.2 กรณีอนุมัติโดยมีเงื่อนไข 

ใหผูวิจัยปรับปรุงแกไขเฉพาะสวนที่คณะกรรมการฯมีมติใหแกไขภายใน 90 วัน โดยทําHighlight
แสดงการแกไข และใบสรุปการแกไข 
สงถึงฝายเลขานุการ จํานวน 5 ชุด (ตนฉบับ 1 ชุด สําเนา 4 ชุด) ซึ่งจะพิจารณาเปน 2 กรณี 
ก. กรณีมีการแกไขเพียงเล็กนอย  ฝายเลขานุการจะตรวจสอบ เมื่อพบวาถูก 
 ตองแลว  จะดําเนินการเสนออนุมัติตอไปตามขั้นตอน 
ข. กรณีมีการแกไขในสาระสําคัญ เลขานุการฯ จะสงใหผูทบทวนชุดเดิมพิจารณาเพื่อขอ

ความเห็น และเสนอคณะกรรมการฯพิจารณา เมื่อคณะกรรมการฯพจิารณาอนมุตัแิลว 
จะดําเนินการเสนออนุมัติตอไปตามขั้นตอน 

  8.3 กรณีรอการพิจารณาหรือยังไมพิจารณา คือ กรณีที่คณะกรรมการฯเห็นวา 
                          จะตองปรับปรุงแกไขโครงการวิจัยคอนขางมาก  ใหปรับปรุงแกไขโครงการวิจัยทั้งหมด  
                          แลวเสนอใหคณะกรรมการฯพิจารณาใหม โดยอาจจะเชิญผูวิจัยช้ีแจงโครงการเพิ่มเติม  
                          หรือไมก็ได   

 
****************************************************** 
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การยื่นเอกสารโครงรางการวิจัยเพื่อรับการพิจารณาครั้งแรก 
 

ผูวิจัยกรอกขอมลูในแบบเสนอโครงรางการวิจัยเพื่อรับการพจิารณาครั้งแรก ที่ระบุชื่อผูวิจัยหลกั ชื่อโครงการวิจัย     

ผูทีส่ํานักงานสามารถติดตอไดเมื่อมีขอคําถาม ใหชัดเจนและใสเครื่องหมาย  ลงในชอง  เอกสารทีส่ง 

เอกสารที่ตองสงเพื่อรบัการพิจารณาครั้งแรก คือ 

1. โครงรางการวิจัยฉบบัภาษาไทย ใหมีเนื้อหาตามทีร่ะบุใน ICH GCP ตองมีสรุปยอโครงการ 2-3 หนา  

ถามีในโครงรางการวิจัยแลวไมจําเปน 

2. โครงรางการวิจัยฉบบัภาษาอังกฤษ (ถามี) 

3. คําแนะนําอาสาสมัครและใบยินยอม ซึง่มเีนื้อหาตามที่ระบุไวในICH-GCP ในกรณีที่ไมจําเปนตองมีให

ใสกระดาษเปลาที่เขียนวา ไมเกี่ยวของ (Not Applicable) ใสไวในชุดเอกสารที่สงดวย ซึ่งหมายความ

วา เอกสารดงักลาวไมจําเปนตองมีในโครงการวิจัยนั้นๆ  

4. แบบสอบถาม หรือแบบสมัภาษณ (ถามี) 

5. แบบบันทึกขอมลู 

6. ประวัติผูวิจัยหลกัและคณะผูวิจัย ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถามี)  และเอกสารรบัรองผานการอบรม

จริยธรรมและ การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดีไมเกิน 2 ป ตองรับรองเอกสารโดยการลงนามและวันที่ทกุหนา 

7. แบบแสดงรายการงบประมาณในการวิจัยทัง้โครงการ         

8. หนังสือนําสงจากหัวหนาหนวยงานตนสังกัดของผูวิจัยหลกั 

9. ถาเปนการวิจัยทางคลินิกทีเ่กี่ยวของกับยา วัคซีน ผลิตภัณฑหรืออุปกรณเครื่องมอืทางการแพทย ตองสงเอกสาร

คูมือผูวิจัย (Investigator Brochure)  หรือ ใบกํากับยา (Package insert) หรือ คูมือผลิตภัณฑดวย                                

เอกสารอื่นๆทีผู่วิจยัสามารถสงมาภายหลงัได ไดแก 

1. หนังสอือนุญาตใหทําการวิจัยของแตละสถาบัน 

2. ผลการพจิารณาดานจริยธรรมของสถาบันที่ทําวิจัย และสถาบันอื่นที่เกี่ยวของ 

3. Material Transfer Agreement (MTA) 

4. แผนการกํากับดูแลการวจิัย (Monitoring Plan) 

5. สื่อประชาสมัพันธโครงการ (Advertisement) ขอความสั้น แผนพับ วิดิทัศน และอื่นๆ (ถามี)         

ใบประกาศ/ขอความ เชิญชวน ซึ่งใหมีอยางนอย 3 หัวขอ คือ ช่ือโครงการ, คุณสมบัติกลุมตัวอยาง 

,ชื่อผูประสานงานและเบอรโทรศัพทติดตอ  
6. สื่อประกอบการวิจัย เชน เอกสารวิธีใชผลิตภัณฑ (ถามี) 

7. เอกสารประกัน (Insurance) 

8. ใบแสดงผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest)  

9. เอกสารอื่นๆที่ตองสง เชน บัตรประจําตัวอาสาสมัคร แบบบนัทึกประจาํวัน เปนตน  

** สาํเนาเอกสารทัง้หมดที่สงใส CD รูปแบบ Electronic File (PDF) สวนหนงัสอืนําสงเปน word file**   
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แบบเสนอโครงรางการวิจัยเพื่อรับการพิจารณาครั้งแรก 

(Initial Review Submission Form) 

 

1. ชื่อโครงการวิจัย  (ภาษาไทย): ....................................................................................................................... 
 Protocol Title (ภาษาอังกฤษ): .................................................................................................................. 
    สถานที่วิจัย .................................................................................................................................................... 
2. ชื่อหัวหนาโครงการวิจัย (ภาษาไทย): ............................................................................................................ 

 Principal Investigator (ภาษาอังกฤษ): .................................................................................................... 
หนวยงานตนสังกัด (ภาษาไทย): ................................................................................................................... 
ที่อยู: ...............................................................โทรศัพท: .................................อีเมล: ………….……................ 

3. ชื่อผูติดตอ (ภาษาไทย): ................................................................................................................................. 
 หนวยงานตนสังกัด(ภาษาไทย): .................................................................................................................... 
ที่อยู: .......................................................................โทรศัพท: .............................อีเมล: ……………................  

# เครื่องหมาย  ลงในชอง  เอกสารแนบท่ีสง มี กําลัง
ดําเนินการ 

ไมมี NA 

  ขอมูลโครงการวิจัยท้ังหมดแบบอิเลคโทรนิค (CD)     
 หนังสือนําสง (รายการเอกสารที่สง)     
 สรุปยอโครงการวิจัย (Protocol Summary)      
 โครงรางการวิจัย ฉบับภาษาไทย (Protocol-Thai)     
 โครงรางการวิจัย ฉบับภาษาอังกฤษ (Protocol-English)     
 เอกสารคําแนะนําสําหรับอาสาสมัคร (Participant 

Information Sheet) 
    

 ใบยินยอม (Informed Consent/Assent Form)     
 แบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณทั้งหมด     
 แบบบันทึกขอมูล (Case Report Forms)     
 ประวัติผูวิจัยหลักและคณะผูวิจัย ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

(ถามี)  และการอบรมจริยธรรม/GCP ไมเกิน 2 ป                                          
    

10 แบบแสดงรายการงบประมาณในการวิจัยทั้งโครงการ      
11 หนังสือนําสงจากหัวหนาหนวยงานตนสังกัดของผูวิจัยหลัก     
12 เอกสารคูมือผูวิจัย (Investigator Brochure) / ใบกํากับยา 

(Package insert)/คูมือผลิตภัณฑ 
    

13 สื่อประชาสัมพันธโครงการ (Advertisement) ขอความ
สั้น แผนพับ วิดิทัศน และอื่นๆ 

    

14 สื่อประกอบการวิจัย เชน เอกสารวิธีใชผลิตภัณฑ      
15 Material Transfer Agreement (MTA)*     
16 ใบแสดงผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest)     
17 เอกสารประกัน (Insurance)*     
 18 หนังสืออนุญาตใหทําการวิจัยของแตละสถาบัน*     
19 ผลการพิจารณาดานจริยธรรมของสถาบันท่ีทําวิจัย และ

สถาบันอื่นที่เกี่ยวของ* 
    

20 แผนการกํากับดูแลการวิจัย (Monitoring Plan)*     
 อื่นๆ ระบุ     
  อื่นๆ ระบุ     

           =เอกสารที่ตองสง        =เอกสารท่ีควรมี   *เอกสารท่ีสามารถสงมาภายหลังได   NA=ไมเกี่ยวของ 
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แบบตรวจสอบความครบถวนของโครงรางการวิจัยที่สงเขาพิจารณา 
เนื้อหาใหเปนไปตามขอกําหนดของ ICH-GCPและหรือรูปแบบเนื้อหาตามขอกําหนดของคณะกรรมการฯ 
โปรดตรวจสอบวาทานไดจัดทําหัวขอตางๆ มาเรียบรอยโดยใสเครื่องหมาย  ในชองที่กําหนด   
ขอ หัวขอ  
1 ชื่อโครงการเปนภาษาไทย  มี       ไมม ี
2 ชื่อโครงการเปนภาษาอังกฤษ  มี       ไมม ี
3 ชื่อและที่ทํางานพรอมหมายเลขโทรศัพทและe-mail พรอมบทบาทหนาท่ีของคณะผูวิจัย  มี       ไมม ี
4 บทนําใหระบุรายละเอียดตอไปนี้ 

3.1 ความเปนมา 
3.2 เหตุผลและความจําเปนที่ตองวิจัยในคน 
3.3 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย (อาสาสมัครกอน  ตามดวยชุมชน สถาบันและผูวิจัย) 

 
 ม ี      ไมม ี
 ม ี      ไมม ี
 ม ี      ไมม ี
 5 วัตถุประสงค  มี       ไมม ี

6 ระบุสถานที่ศึกษาวิจัยและระยะเวลาศึกษาวิจัย  มี       ไมม ี
7 รูปแบบการวิจัย (อาจมีไมครบทุกรายการ) ใหระบุ 

6.1 กลุมประชากรที่จะศึกษา ทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุม ระบุ 
ก. เพศ 
ข. วัย 
ค. ลักษณะ 
ง. โรคหรืออาการเฉพาะ 
จ. จํานวนประชากรและที่มาของประชากร 

6.2 การคํานวณขนาดตัวอยางและการสุมตัวอยาง แสดงสูตรคํานวณและคาตัวแปรที่
แทนคาในสูตร  

6.3 เกณฑการรับอาสาสมัครเขารวมโครงการ (Inclusion criteria) 
6.4 เกณฑไมรับอาสาสมัครเขาโครงการ (Exclusion Criteria) 
6.5 เกณฑการใหเลิกจากการศึกษา (Discontinuation Criteria) ประกอบดวย 
ก. เกณฑใหอาสาสมัครเลิกจากการศึกษา (Discontinuation Criteria for Participant) 
ข. เกณฑการพิจารณาเลิกหรือยุติการศึกษาทั้งโครงการ (Termination Criteria for Study) 

6.6 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย  
ก. รายละเอียดกระบวนการวิจัย (Research Methodology)  
ข. กระบวนการสรรหาอาสาสมัคร (Recruitment)  
ค. การควบคุมคุณภาพการวิจัย (Quality control)  
ง. การเก็บรวมรวมขอมูล (Data collection)  
จ. การเก็บรักษาและ จัดการขัอมูล (Data management)  
ฉ. การวิเคราะหขอมูล (Data analysis) 
ช.  การเผยแพรผลการวิจัย (Disseminating research results)       

6.7  ขอพิจารณาเฉพาะ  
ก. กรณีท่ีมีหัตถการใหระบุรายละเอียด ขั้นตอนและเหตุผล เชน การเจาะเลือดให

ระบุจํานวนครั้งที่เจาะปริมาณและความถี่ในการเจาะพรอมเหตุผลที่เจาะวาตรวจอะไร 
ข. กรณีการทดลองยาทางคลินิก ใหระบุชื่อยา  ชื่อสามัญทางยา บริษัทผูผลิตและผูจําหนาย    
      ขนาดที่ใช  วิธีการบริหารยา และทะเบียนยา (ถามี) รายละเอียดผลการวิจัยที่เกี่ยวของ 
ค. กรณีการทดลองผลิตภัณฑอื่น ใหแนบเอกสาร รายละเอียดผลการวิจัยที่เกี่ยวของ  
ง. กรณีเปนการศึกษาที่ตองผาตัด หรือหัตถการอื่นใด ใหอธิบายวิธีการพอสังเขป 

 
 ม ี      ไมม ี
 
 ม ี      ไมม ี
 ม ี      ไมม ี
 ม ี      ไมม ี
 ม ี      ไมม ี
 ม ี      ไมม ี
 ม ี      ไมม ี
 ม ี      ไมม ี
 ม ี      ไมม ี
 
 ม ี      ไมม ี
 ม ี      ไมม ี
 
 ม ี      ไมม ี
 ม ี      ไมม ี
 ม ี      ไมม ี
 ม ี      ไมม ี
 ม ี      ไมม ี
 ม ี      ไมม ี
 ม ี      ไมม ี
 
 
 ม ี      ไมม ี
 
 ม ี      ไมม ี
 ม ี      ไมม ี
 ม ี      ไมม ี

8 ขอพิจารณาดานจริยธรรม ใหมีเนื้อหาและเอกสาร ดังนี้ 
7.1 ระบุวิธีการและกระบวนการขอความยินยอมใหชัดเจน (Consent process)                          
7.2 ระบุผลประโยชนทับซอนของผูวิจัย (Conflict of Interest) 
7.3 ระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น การปองกันแกไขรและการแกปญหาอื่นๆ   กรณีเกิดผลแทรกซอนแกผูถูกวิจัย 
7.4 การเขาถึงขอมูล การรักษาความลับและขอมูลสวนตัว 
7.5 ระบุการตอบแทน ชดเชย  การดูแลรักษา การประกัน(กรมธรรม) 
7.6 การสนับสนุนผลิตภัณฑวิจัยใหกับอาสาสมัคร (Post trial provisions) 
7.7 ระบุประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวกับดานจริยธรรม 

 
 มี       ไมมี 
 มี       ไมมี 
 มี       ไมมี 
 มี       ไมมี 
 มี       ไมมี 
 มี       ไมมี 
 มี       ไมม ี

9 ลงนามโดยผูวิจัยหลักหรือหัวหนาโครงการ และผูรวมวิจัยอื่นๆ ในโครงการทุกคน  มี       ไมมี 

 10 เอกสารอางอิง  มี       ไมมี 
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การยื่นโครงการวิจัยภายหลังการอนุมัติเพื่อการพิจารณาตอเนื่อง 
 

หลงัจากไดรับการอนุมัติใหดําเนินการวิจัย ผูวิจัยตองปฏบิัติตามโครงรางการวิจัยฉบบัที่ไดรบัการ

อนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กระทรวงสาธารณสุข และจะตองแจงหรอืรายงาน

สถานะการดําเนินการวจิัย ใหคณะกรรมการฯ ทราบทุกป และ/หรือ เมื่อเกิดเหตกุารณตางๆและ/หรอืขอมูล

ใหมเกิดขึ้น เปนการยื่นเสนอโครงการวิจัยภายหลงัการอนุมตัิเพื่อการพิจารณาตอเนื่อง (Continuing Review) 

ไดแก  

1. การแกไขเพิ่มเติมโครงรางการวิจัย  (Protocol Amendment) เชน การขยายระยะเวลาดําเนินการ 

การแกไขเนื้อหาตางๆในโครงรางการวิจัย 

2. การรายงานสถานะการดาํเนินการวิจัยในระยะตางๆ 

1.2.1 รายงานความกาวหนาของโครงการวิจัย 

1.2.2 การตออายุโครงการ 

1.2.3 รายงานการยุติโครงการวิจัย   

1.2.4 รายงานฉบบัสมบรูณ  

3. เหตุการณ/ปญหาตางๆที่เกิดขึ้น  

1.3.1 รายงานเหตุการณไมพึงประสงคทีร่ายแรง  

1.3.2 การรายงานเหตุการณไมพงึประสงค 

1.3.3 รายงานการเบี่ยงเบน/ฝาฝน/การไมปฏิบัติตามโครงรางการวิจัย 

1.3.4 รายงานปญหาที่ไมคาดคิด                    

4. เรื่องอื่นๆ เชน สงสําเนาประกันภัย การขอเอกสารตางๆ ฯลฯ 

 

ในการยื่นเสนอโครงการวิจัยภายหลังการอนุมัตเิพื่อการพจิารณาตอเนื่อง ใหผูวิจัยจัดสงเอกสาร: 

แบบเสนอโครงการวิจัยภายหลังการอนุมัตเิพื่อการพจิารณาตอเนื่อง และเอกสารที่เกี่ยวของ 

เปนตนฉบบั 1 ชุด สําเนา 4 ชุดและ ตองสงเอกสารทั้งหมดในรูปแบบ Electronic File (CD) 

หากเอกสารวิจัยที่ยื่นเสนอเปนภาษาอังกฤษ ใหผูวิจัยแปลสรุปเปนภาษาไทย 
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คําแนะนําในการสงโครงการวิจัยเพื่อรับการพิจารณา: ฉบับที่ 1.0_เดือนกันยายน 2561 

รหัสโครงการวิจัย (Reference#): / 

แบบเสนอโครงการวิจัยภายหลังการอนุมัติเพื่อการพิจารณาตอเนื่อง 

 

1. ชื่อโครงการวิจัย  (ภาษาไทย): .............................................................................................................. 
 Protocol Title (ภาษาอังกฤษ): .......................................................................................................... 
2. ชื่อหัวหนาโครงการวิจัย (ภาษาไทย): .................................................................................................... 

 หนวยงานตนสังกัด(ภาษาไทย): ............................................................................................................ 
ที่อยู: ...............................................................โทรศัพท: .............................อีเมล: ……………................ 

3. ชื่อผูติดตอ (ภาษาไทย): ........................................................................................................................ 
 หนวยงานตนสังกัด(ภาษาไทย): ............................................................................................................ 
ที่อยู: ...............................................................โทรศัพท: .............................อีเมล: ……………................ 

สถานะการดําเนินการวิจัย: วันที่อนุมัติ.......................วันที่สิ้นสุดการอนุมัติ......................จํานวนอาสาสมัครที่วางแผนไว…...คน        

 ยังไมไดเริ่มรับอาสาสมัคร                                   กําลังเปดรับอาสาสมัคร วันที่เริ่ม ……                          เสร็จสิ้นการรับอาสาสมัคร 
วันที่................................. มีอาสาสมัคร………………..คน วันที.่........................... มีอาสาสมัคร……………...คน 
อาสาสมัครที่อยูในระยะทดลอง………………..………คน อาสาสมัครที่อยูในระยะทดลอง……………..……คน 
อาสาสมัครที่อยูในระยะตดิตาม…………….….…...….คน อาสาสมัครที่อยูในระยะตดิตาม…………..…...….คน 
อาสาสมัครสิ้นสุดการศึกษาแลว…...…………………..คน   อาสาสมัครสิ้นสุดการศึกษาแลว…...……………..คน   
อาสาสมัครที่ออกจากการศึกษากอนเวลา………..คน กรุณาระบุเหตุผล………………………………………………. 

 โครงการวิจัยเสร็จสมบูรณแลวเมื่อวันที่.................................................จํานวนอาสาสมัครเมื่อสิ้นสุดการศึกษาแลว…..………………………….…..คน   

                                                                                       

 การแกไขเพิ่มเติมโครงรางการวิจยั (protocol amendment)  เหตุการณ/ปญหาตางๆที่เกดิขึน้ Event/Problems Submissions 
 เอกสารสรุปการเปล่ียนแปลงแกไข   รายงานเหตุการณไมพึงประสงคทีร่ายแรง (SAE)  
 เอกสารโครงรางการวิจัยที่แสดงการแกไข   เอกสารรายงานเหตุการณไมพึงประสงคที่รายแรง 
 เอกสารโครงรางการวิจัยฉบับที่แกไขแลว   รายงานเหตุการณไมพึงประสงค (AEs) 

การรายงานสถานะการดาํเนินการวจิัยในระยะตางๆ  เอกสารรายงานเหตุการณไมพึงประสงค 
 รายงานความกาวหนาของโครงการวิจยั  ตออายุ   ขยายเวลา   รายงานอาการไมพึงประสงคจากยา (ADRs)  

 เอกสารรายงานความกาวหนาของโครงการวิจัย   เอกสารรายงานอาการไมพึงประสงคจากยา 
 เอกสารที่ใชในโครงการทั้งหมด    รายงานการเบีย่งเบน/ฝาฝน/การไมปฏบิตัติามโครงรางการวิจยั                   
 เอกสารรายชื่อทีมวิจัย  เอกสารรายงานการเบี่ยงเบน/ฝาฝน/การไมปฏิบัติตามโครงรางการวิจัย 

 รายงานการยตุิโครงการวจิัย    รายงานปญหาทีไ่มคาดคดิ 
 เอกสารรายงานการยุติโครงการวิจัย   เอกสารรายงานปญหาที่ไมคาดคิด 

 รายงานฉบบัสมบรูณ   Electronic File (CD) เอกสารท่ีสงทั้งหมด 
 เอกสารรายงานฉบับสมบูรณ 

ยื่นเสนอเรื่องอนืๆ Other submission ยื่นเสนอเรื่องอนืๆ Other submission ระบ ุ
 การเปลี่ยนแปลงหัวหนาโครงการวิจยัหรือเพิ่มเติมคณะผูวิจยั 

 
 ประวัติของคนที่เปลี่ยนแปลงพรอมเหตุผล 

 
 เอกสารอ่ืนๆ เชน ใบอนุญาตประกอบโรคศิลป GCP 

 
 การเปลี่ยนแปลงแกไขคูมือผูวิจัย 

 
 สรุปรายงานการเปลี่ยนแปลงเปนภาษาไทย 

 
 ยื่นขอเอกสารที่ผานการรบัรองไปแลวระบุชื่อเอกสาร วันที ่

 
หากทานมีขอสงสยัตดิตอ สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาการศกึษาวิจยัในคน กระทรวงสาธารณสุข อาคาร 2 ชั้น 3             
ตึกกรมการแพทย    ถนนติวานนท อําเภอเมือง จังหวดันนทบรุ1ี1000 โทรศพัท 02-590-6171-2 โทรสาร 02- 591-8250-51               
Email: ecmoph@gmail.com 
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การแกไขเพิ่มเติมโครงรางการวิจัย 

 

การแกไขโครงรางการวิจัยอาจเกิดจากผูใหทุน หรือ มติของคณะกรรมการฯพิจารณาเห็นสมควรใหแกไข 

ผูวิจัยตองสงเอกสารดงัตอไปนี ้

1. เอกสารสรุปการแกไขเปนภาษาไทยแบบยอๆใหชัดเจนวา มีการแกไขโครงรางการวิจัย จากฉบับใดเปนฉบับ

ที่เทาไร แกไขอะไรบาง เหตุผลที่แกไข (ขอใหเปนเหตุผลที่ชัดเจนในเชิงวิทยาศาสตร) ระบุดวยวาการแกไขนี้ 

1.1 มีผลกระทบตอความปลอดภัยของอาสาสมัครหรือไม 

1.2 ทําใหตองปรับปรุงแกไขเอกสารวิจัยอื่นๆหรือไม หากมีผูวิจัยตองแนบเอกสารวิจัยเหลานี้มาดวย 

2. เปรียบเทียบเอกสารฉบับเกากับเอกสารที่ปรับปรุงแกไขเพิ่มเติม  โดยระบุ 

2.1 เอกสารที่แสดงการแกไข (Highlight) และฉบับที่แกไขแลว 

2.2 แบบฟอรมสรปุการเปลี่ยนแปลงแกไข ที่มีขอความเดิม และขอความที่แกไขใหม พรอมเหตผุล  

หมายเหตุ หากผูวิจัยไมสงเอกสารสรปุการแกไข คณะกรรมการฯอาจสงเอกสารกลบัคืนแกผูวจิัยใหกลับไปทํา

ใหมได 

 

หากมีการเปลี่ยนแปลงแกไข/ปรบัปรงุโครงรางการวิจัย ตามมติคณะกรรมการฯ ผูวิจัยตองสงโครงรางการวิจัย

ฉบับแกไขภายใน 30 วันปฏิทิน กรณีที่มีเหตุจําเปนอยางยิ่งที่ไมสามารถแกไขกลบัมาไดภายใน 30 วันปฏิทิน

ใหทําหนงัสือชี้แจงขอขยายระยะเวลา พรอมระบเุหตผุลและระยะเวลาที่ขอขยาย กอนวันหมดอาย ุ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่ม แพทยผูวิจัยตองแนบ 

ประวัติการทํางาน/การอบรมจริยธรรม-GCP/ใบประกอบโรคมาดวย 
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แบบสรุปการเปลี่ยนแปลงแกไขโครงรางการวิจัย 

 

รหัสโครงการวิจัย (Reference#): / 

ชื่อโครงการวิจัย………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………..……………….………………………………… 

ผูวิจัย…………………..……………โทรศัพท……..………………อีเมล: ...............................ผูติดตอ…………………..……………โทรศัพท……..………………อีเมล: ............................ 

การแกไขเพิ่มเติมครั้งสุดทาย ครั้งท่ี…………....…….  วันท่ีอนุมัติ ..…………/…….………….…………..../ ..………...… การแกไขเพิ่มเติมครั้งนี้เปนครั้งท่ี………………..………….   

 

โครงรางการวิจัยเดมิ  

ฉบับที.่.... วันท่ี............................................. 

โครงรางการวิจัยท่ีแกไขเพิ่มเติม 

ฉบับที.่.... วันท่ี............................................. เหตุผล 

หนา/ บรรทัด ขอมูลเดิม หนา/ บรรทัด ขอมูลใหม 

  

 

  
เหตุผลเชิงการบริหาร  
วิชาการ 
จริยธรรม 

     
 

การเปลี่ยนแปลงแกไขนี้สงผลกระทบตอความปลอดภัยของอาสาสมัคร/วัตถุประสงคการวิจัยหรอืไม และมกีารแกไขเอกสารวจิัยอื่นๆดวยหรือไม อยางไร 

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

ผูวิจัย …………………………………………………   วันที่รายงาน…………../……………………/…………. 
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การเปลี่ยนแปลงแกไขเอกสารคูมือผูวิจัย (Investigator's Brochure or IB) 

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแกไข/ปรับปรุงเอกสารคูมือผูวิจัย ( Investigator's Brochure or IB) ผูวิจัยตองสง

เอกสารดังตอไปนี ้

1. จดหมายนําสงเอกสาร(Cover letter) ผูวิจัยตองสรุปเปนภาษาไทยใหชัดเจนวา มีการแกไขเอกสารคูมือ

ผูวิจัย จากฉบับใดเปนฉบับที่เทาไร แกไขอะไรบาง เหตุผลที่แกไข (ขอใหเปนเหตุผลที่ชัดเจนในเชิง

วิทยาศาสตร) ระบุดวยวาการแกไขนี้มีผลกระทบตอความปลอดภัยของอาสาสมัครหรือไม ถามี

Summary of change จาก sponsor ควรทําสรุปภาษาไทยมาใหดวย 

2. เปรียบเทียบเอกสารคูมือผูวิจัยฉบับเกากับเอกสารคูมือผูวิจัยที่แกไขเพิ่มเติม  โดยระบุ 

2.1 เอกสารคูมือผูวิจัยที่แสดงการแกไข (Highlight) และฉบับที่แกไขแลว 

2.2 เอกสารสรปุการเปลี่ยนแปลงแกไข ที่มีขอความเดิม และขอความที่แกไขใหม พรอมเหตผุล  
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แบบรายงานการแกไขเอกสารคูมือผูวิจัย 

 
 

รหัสโครงการวิจัย (Reference#): / 

ชื่อโครงการวิจัย………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………..……………….………………………………… 

ผูวิจัย…………………..……………โทรศัพท……..………………อีเมล: ...............................ผูติดตอ…………………..……………โทรศัพท……..………………อีเมล: ............................ 

การแกไขเพิ่มเติมครั้งสุดทาย ครั้งท่ี…………....…….  วันท่ีอนุมัติ ..…………/…….………….…………..../ ..………...… การแกไขเพิ่มเติมครั้งนี้เปนครั้งท่ี………………..………….   
 

เอกสารคูมือผูวิจัย เดมิ  

ฉบับที่..... วันที่............................................. 

เอกสารคูมือผูวิจัยที่แกไขเพิ่มเติม 

ฉบับที่..... วันที่..................... เหตุผล 

หนา/ บรรทัด ขอมูลเดิม หนา/ บรรทัด ขอมูลใหม 

  

 

  
เหตุผลเชิงการบริหาร  
วิชาการ 
จริยธรรม 

     
 

การเปลี่ยนแปลงแกไขนี้สงผลกระทบตอความปลอดภัยของอาสาสมัครหรือไม และมีการดําเนินการอยางไร  

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

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

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

ผูวิจัย…………………………………………………   วันที่รายงาน…………../……………………/…………. 
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การรายงานความกาวหนา 
(Progress Report/Annual Report/Continue Review Report/ Renewal Request Report) 

 

ผูวิจัยตองสงรายงานความกาวหนาของโครงการวจิัยตามตัวอยาง อยางนอยปละ 1 ครั้ง ในกรณีที่
โครงการวิจัยทีม่ีความเสี่ยงตออาสาสมัครสูงคณะกรรมการฯอาจขอใหผูวิจัยสงรายงานความกาวหนา ทุก 3 
เดือน หรอืทุก 6 เดือน ตามที่คณะกรรมการฯกําหนด 

การขอตออายุโครงการ (Renewal Report)  
กรณีขอตออายุใบรับรอง เพื่อขออนุมัติดําเนินการตอในปถัดไป ผูวิจัยตองสงเอกสารรายงานความกาวหนา

ของโครงการวิจัย พรอมทั้งระบุวาขอตออายุโครงการดวย ผูวิจัยตองดําเนินการตออายุโครงการวิจัยกอนใบรับรอง
หมดอายุอยางนอย 30 วัน โดยยึดจากวันที่เอกสารมาถึงสํานักงานเลขาฯและไดรับการประทับรับหนังสือ (นับวันที่
รับหนังสือ) พรอมเอกสารที่ใชฉบับปจจุบัน ไดแก โครงรางการวิจัย เอกสารคําแนะนําสําหรับอาสาสมัคร และ 
แบบใบยินยอม เปนตน เชน โครงการวิจยัหมดอายุวันที่ 30 เมษายน ผูวิจัยตองสงเอกสารกอนวันที่ 1 เมษายน 
เปนตน ถาขาดตออายุใหรบีดําเนนิการยื่นตออายุพรอมสงรายงานการไมปฏบิัติตามขอกําหนดดวย 

กรณีที่การดําเนินการวจิัยไมแลวเสรจ็ตามเวลาทีร่ะบุไวในโครงรางการวยั แตผูวจิัยจะใชเวลาอกีไมเกนิ 
1 ป ใหดําเนินการขอขยายในลักษณะเดยีวกบัการขอตออาย ุพรอมระบุเหตผุลที่ไมแลวเสรจ็ตามกาํหนด แผน
และกจิกรรมทีจ่ะแกไขปญหาความลาชา และแผนการณทีจ่ะดําเนินการใหแลวเสรจ็ภายในระยะเวลาทีข่ยาย
ออกไป 

หากผูวิจัยตองการขยายระยะเวลาการดําเนนิการวิจัยเปนเวลานาน ควรจดัทําเปนการแกไขโครงราง
การวิจยั และใหดาํเนินการสงเอกสารแบบการแกไขโครงรางการวิจัย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําแนะนําในการกรอกแบบฟอรม 
ขอ11. ใหสรุปรายการเปลี่ยนแปลงตางที่เกิดขึ้นในโครงการวิจัยในปที่ผานมา เชน เพิ่ม/ลด/เปลี่ยน ชื่อโครงการ ผูวิจัย 
สถานที่วิจัย ฯลฯ  มีการเปลี่ยนแปลงโครงรางการวิจัยที่ยื่นเสนอมาแลว กี่ครั้ง เรื่องอะไรบาง ไดรับการอนุมัติเมื่อใด 
ขอ13 รายงานสรุปเหตุการณไมพึงประสงครายแรงและรายงานเหตุการณไมพึงประสงคที่เกิดขึ้นในปที่ผานมากี่ครั้ง 
รวมทั้งใหจําแนกวาเปนประเภท ระบบหายใจ ทางเดินอาหาร จากยาเทาไร ตองมีการวิเคราะหดวย  
ขอ14 สรุปจํานวนการเบี่ยงเบน/ฝาฝน/การไมปฏิบัติตามโครงรางการวิจัยที่เกิดทั้งหมดในปที่ผานมาก่ีครั้งและรายงาน
มาแลวในรอบปที่ผานมา และคณะกรรมการฯรับทราบแลวเมื่อวันที่ โดยสรุปเปนเรื่องๆ ตัวอยาง เชน    Out of 
window period, Non-compliance 
ขอ17 แผนการดําเนินงานวิจัยที่ทําแลวและที่จะทําในปตอๆไป จากปญหาที่รายงานมาแกไขอยางไร ปหนาคงเหลือ
กิจกรรมวิจัยอะไรที่ยังไมทํา อาจแสดงเปนตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามแผนการวิจัยที่เสนอไว กิจกรรมใด
ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว กิจกรรมใดกําลังดําเนินการอยูและกิจกรรมใดจะทําในลําดับตอไป 
ขอ18 ในการรายงานความกาวหนาครั้งนี้มีการขอตออายุการรับรองโครงการอีก 1 ป หรือไม โดยปกติเมื่อมีการตออายุ
โครงการทางคณะกรรมการฯตองใหมีการรายงานความกาวหนาดวย บางครั้งผูวิจัยสงแตรายงานความกาวหนาโดยไม
ระบุวาขอตออายุ คณะกรรมการจึงไมไดตออายุให ดังนั้นเมื่อสงรายงานความกาวหนาและตองการตออายุการรับรองให
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คําแนะนําในการสงโครงการวิจัยเพื่อรับการพิจารณา: ฉบับที่ 1.0_เดือนกันยายน 2561 

รหัสโครงการวิจัย: / 
 

แบบรายงานความกาวหนาและตออายุ/ขยายเวลาโครงการวิจัย 
Continue Review Report/Annual Report/Progress Report/Extension Request Form 

รายงานครั้งท่ี..........วันกําหนดรายงาน …..…..…………..……             วันท่ีรายงาน………….………....….… 
1. ชื่อโครงการวิจัย (ไทย)………...…………………………………………………………………..…………………………………... 
2. ชื่อโครงการวิจัย (English)…………………………………………………………………………….………………………………. 
3. ชื่อผูวิจัยหลัก.....………………………………………………………ชื่อ/โทรศัพทผูติดตอ……………………………………………….. 
4. แหลงทุน…………………………………………………………….............................…………………..……………………………. 
5. ระยะเวลาดาํเนินการวิจัย (ตามที่ระบุในโครงรางการวิจัย)…………….ป 

วันท่ีไดรับอนุมัต ิ……….…….....................................…….…วันท่ีเริ่มโครงการวิจัย.................................…….                      
6. สรุปยอโครงการวิจัย………………………………………………………..……………………………….…………………………… 
7. วัตถุประสงคของการวิจัย………………………………….…..……………………………………………….……………………… 
8. สถานที่วิจัย…………………………………………………..……………..……………………………………….……………………… 
9. ความกาวหนา (Progression) จนถึงวันท่ีรายงาน จํานวนผูเขารวมการวิจัยที่วางแผนไว………….คน  
 การรบัอาสาสมัครเสร็จสิ้นเมือ่วันที่..........................    ยังดําเนินการอยู 

- ปจจุบันมผีูเขารวมการวจิัย………..คน 
- ผูเขารวมที่อยูในระยะทดลอง…………คน              ผูเขารวมที่อยูในระยะติดตาม….….คน 
- ผูเขารวมที่สิ้นสุดการศึกษาแลว………..คน            ผูเขารวมที่เสียชีวิต….….คน ระบเุหตผุล        
- ผูเขารวมที่ออกจากการศึกษากอนเวลา………คน ระบุเหตุผลที่ออก 
10. กิจกรรมกับอาสาสมัครเสร็จสมบูรณแลว เมื่อวันที…่……………/………………………./……………………. 
11. สรปุการเปลีย่นแปลงการวิจัย เชน เพิม่/ลด/เปลี่ยน ชื่อโครงการ ผูวจิัย สถานที่วิจัย ฯลฯ ฉบบัที่/วันที่/เหตผุล/วันอนุมัต ิ
12. รายงานผลการรับอาสาสมัครเปนไปตามแผนงาน  ใช    ไมใช ระบุเหตุผล..................................... 
13. เหตุการณไมพึงประสงครายแรง  ไมมี มี รายงาน………ครั้งไมรายงาน………ครั้งระบุเหตุผล 
14. การเบี่ยงเบน/ฝาฝน/ไมปฏิบัติตามโครงรางการวิจัยไมมีมี รายงาน…ครั้งไมรายงาน…ครั้งระบุเหตุผล 
15. ผลขางเคียง/ปญหา/ขอมูลใหมอ่ืนๆท่ีเกิดขึ้นในโครงการ 
16. สรุปผลการวิจัย เชน Interim Report ฯลฯ 
17. แผนการดําเนินงานวิจัยท่ีทาํแลวและที่จะทําในปตอๆไป  
18. ขอตออายุการรับรองโครงการอีก 1 ป  ไมใช    ใช ระบเุหตผุล................ 
19. ขอขยายระยะเวลาดาํเนินการวิจัย  ไมใช    ใช ครั้งที่ ........ /ต้ังแตเดือน .................พ.ศ.  ........... 
ถึงเดือน  ................................  พ.ศ.  ...................... ระบุเหตุผล…………………………………………………................ 
20. แนบเอกสารที่ใชในปจจุบันทั้งหมด                                                                                    

 โครงรางการวิจัย  เอกสารคําแนะนําสําหรบัอาสาสมัคร  แบบใบยินยอม 
         อื่นๆ ระบ.ุ............................  
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คําแนะนําในการสงโครงการวิจัยเพื่อรับการพิจารณา: ฉบับที่ 1.0_เดือนกันยายน 2561 

 Initial     Follow-up ครั้งที่……………… รหัสโครงการวิจัย (Reference#): / 

แบบรายงานเเหตุการณไมพึงประสงครายแรง/เหตุการณที่ไมอาจคาดการณไดลวงหนาที่มีความรุนแรง 
(Serious Adverse Event or Suspected Unexpected Serious Adverse Reaction) 

1. ชื่อโครงการวิจัย  (ภาษาไทย): ....................................................................................................................... 
2. ชื่อหัวหนาโครงการวิจัย: ............................................................................................................................... 
3. ชนิดของเหตุการณ  SAE   SUSAR    Unanticipated Problems  อื่นๆระบ…ุ…………..…… 
4. สถานที่เกิดเหตุการณ:  สถานที่วิจัย ระบ.ุ...........................  สถานที่อื่น ระบ.ุ................................... 
5. ผลิตภัณฑวิจัย ไมมี  มี ระบ ุ............................................................................................................... 
6. โครงการนี้มีคณะกรรมการกาํกับดูแลดานความปลอดภัย (DSMB/DMC) หรือไม ไมมี  ม ี 
7. รายการเหตุการณที่เกิดขึ้น 
ลําดับที่ 

No. 

เลขท่ี 
อาสาสมัคร 
Subject No. 

วันที่เกิด 
Date of 
occured 

วันที่ 
ทราบ 
Found 
date 

ประเทศ 
Country 

รายละเอียดเหตุการณ 
Event 
(วันเวลาท่ีเกิดเหตุหรือเริ่ม
อาการ/สถานที่วิจัย/
ประเทศ/ อาการและอาการ
แสดง/ การวินิจฉัย/ วันท่ี
แกไขหรือเริ่มรักษา/การ
รักษา/ ผล/เอกสารแนบ
ประกอบคําอธิบาย)  

ผลลัพธ  
 หายดี 
(Resolved)  
 มีผลตามมา 
(Resolved with 
Sequalae)  
 ยังคงมีอยู  
(Continuing) 
 ตาย 
(Death) 
 อื่นๆ ระบุ 

       
8. ระดับความรายแรง (Serious)  ไมรายแรง (Not serious) ….. ราย  รายแรง (Serious) ….. ราย  

 ตาย (Death) ….. ราย 
 รุนแรงและอาจทําใหเสียชีวิต (Life threatening) ….. ราย 
 ตองรักษาในโรงพยาบาล (Hospitalization/ Prolonged hospitalization) ….. ราย 
 พิการหรือทุพลภาพ (Persistent or significant disability/ incapacity) ….. ราย 
 ทารกพกิารแตกําเนิด (Congenital anomaly/ birth defect)  ….. ราย 
 อื่นๆ (ระบ)ุ…………………………… 

9. ระดับความรุนแรง (Severity Grade)  
 เล็กนอย (Mild) ….ราย  ปานกลาง (Moderate) ….. ราย  รุนแรง (Severe) ….. ราย 
 รุนแรงและอาจทําใหเสียชีวิต (Life threatening) 
10. ความเกี่ยวของกับการวิจัย (Relationship with study) 
 ยังสรุปไมได (Unconcluded) ….ราย  
 อาจจะเกี่ยวของ (Possibly related) ….ราย 
 ไมเกี่ยวของ (Not related) ….ราย     เกี่ยวของแนนอน (Definitely related) ….ราย  
11. การดําเนนิการกบัอาสาสมคัรภายหลังเกิดเหตุการณ (Action taken) 
 ไมมี (No action)     หยุดการรักษาช่ัวคราวและเริม่ตนใหม (Discon+restarted)  
 การรกัษาและการปองกันในอนาคต (Treatment& Prevention) 
 ผูวิจัยขอใหอาสาสมัครออกจากการวิจัย (Discon. Permanently) 
 ดําเนินการวิจัยตอโดย 
- การเปลี่ยนแปลงโครงการวจิัย    ไมมี      ม ี(ระบุรายละเอียด)…………………………………… 
- การเปลี่ยนแปลงเอกสารเพือ่ขอความยินยอม      ไมมี      มี (ระบุรายละเอียด) )…………… 

 อื่นๆ ระบ…ุ………………………………. 
12. ผลลัพธ  หายด ี….ราย  มีผลตามมา ….ราย  ยังคงมอียู ….ราย  ตาย ….ราย  อื่นๆ ระบ…ุ… 
ลงนาม.............................. ..............................ผูรายงาน โทรศัพท......... ….....................วันที่....................... 
เหตุการณไมพึงประสงครายแรงใหเปนไปตามนิยามที่ระบุไวในICH-GCP และโครงรางการวิจัย ผูวิจัยตองรายงาน
คณะกรรมการฯหลังจากทราบเหตุการณโดยเร็วที่สุดภายใน 10 วันทําการ 

ระบุผล    
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แบบรายงานเเหตุการณไมพึงประสงค  
 

รหัสโครงการวิจัย (Reference#): / 

ชื่อโครงการวิจัย………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

ผูวิจัยหลัก………………………………เบอรโทรศัพท………………….อีเมล: .....................................ชื่อผูติดตอ …………………………...เบอรโทรศัพท…………………อีเมล: ................. 

 

ID# Country Adverse 

Event 

วันที่-

เวลา 

ที่เกิด

เหตุการณ 

วันที่พบ

เหตุการณ 

ระดับความรายแรง 

(Serious)  

 ไมรายแรง  

     (Not serious) 

 รายแรง (Serious)  

 

ระดับความรุนแรง  
(Severity Grade)  
 เล็กนอย (Mild) 3 
 ปานกลาง 
(Moderate)  
 รุนแรง (Severe)  
 รุนแรงอาจทําให
เสียชีวิต (Life 
threatening) 
 

ความเกี่ยวของ 
กับการวิจัย  
 ยังสรุปไมได 
(Unconcluded)  
 อาจจะเกี่ยวของ 
(Possibly related)  
 ไมเกี่ยวของ       
(Not related)      
  เกี่ยวของ
แนนอน    
(Definitely 
related) 
 

การดําเนินการ 
(Action taken) 
 ไมมี (No action)     
 หยุดช่ัวคราวและเริ่มตนใหม  
     (Discon+restarted)  
 รักษาและการปองกันในอนาคต  
      (Treatment& Prevention) 
 อาสาสมัครออกจากการวิจัย 
     (Discon. Permanently) 
 ดําเนินการวิจัยตอโดย 
- การเปลี่ยนแปลงโครงการวิจัย        

ไมมี     มี  
- เปลี่ยนแปลงICF Doc.         

ไมมี     มี 
 อื่นๆ ระบุ………………………… 

ผลลัพธ  
 หายดี 
(Resolved)  
 มีผลตามมา 
(Resolved with 
Sequalae)  
 ยังคงมีอยู  
(Continuing) 
 ตาย 
(Death) 
 อื่นๆ ระบุ 
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การเบี่ยงเบน/ฝาฝนโครงรางการวิจัยและการไมปฏิบัติตามขอกําหนด 
(Protocol Deviation / Violation and Non-Compliance) 

 

การเบี่ยงเบนจากโครงรางการวิจัย (Protocol Deviation)  หมายถึงการดําเนินการวิจัยที่ผิดพลาดจากขัน้ตอนที่

ระบุไวในโครงรางการวิจัย มาตรฐานการปฏิบัติงาน และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวของ ที่อาจกอใหเกิดความเสียหาย

ตออาสาสมัครหรือขอมูลผลการวิจัยเพียงเล็กนอย 

 

การฝาฝนโครงรางการวิจัย (Protocol Violation) หมายถึง การดําเนินการวิจัยที่มีความผิดพลาดมาก หรือการ

จงใจฝาฝน บิดเบือน หรือละเลยไมกระทําตามขั้นตอนที่ระบุไว ในโครงการวิจัย มาตรฐานการปฏิบัติงาน และ/หรอื

กฎระเบียบที่เกี่ยวของ อาจกอใหเกิดความเสียหายตออาสาสมัคร หรือการตัดสินใจของอาสาสมัครที่จะอยูรวมใน

โครงการวิจัยตอไป หรือมีผลตอความนาเชื่อถือของขอมูลวิจัยและผลการวิจัยอยางรายแรง 

 

การไมปฏิบัติตามขอกําหนด (Non-compliance) หมายถึง การไมปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติการวิจัย

ทางคลินิกที่ดีของ International Conference on Harmonization (ICH) Good Clinical Practice หรือ 

ICH GCP หรอืไมปฏิบัติตามขอกําหนดของคณะกรรมการฯ และ/หรือกฎระเบยีบที่เกี่ยวของ 

 

เมื่อผูวิจัยตรวจพบ หรือไดรบัแจงจากผูใหทุนวิจัย หรือเจาหนาที่ผูมีอํานาจตรวจตรา วาผูวิจัยมกีารดําเนินการ

วิจัยที่เบียงเบน/ฝาฝนโครงรางการวิจัยทีผ่านการรับรอง หรอืไมปฏิบัติตามขอกําหนด หรอืมีการกระทําทีอ่าจ

ขัดตอหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ผูวิจัยจะตองจัดทํารายงานเหตกุารณนั้นๆ และสงรายงาน ภายใน 10 

วันทําการหลังจากรับทราบขอมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อยาลืม รายงานวันที่เกิดเหตกุารณ วันที่พบเหตุการณ (ซึ่งอาจจะเปนวันที่ 

monitorตรวจพบ) และวันทีร่ายงาน รวมทัง้การแกไขที่มีความเหมาะสมและ

ชัดเจน เชน มีการอบรมเรื่องอะไรบาง หรอืเพิม่การmonitorใหถี่ข้ึนอยางไร 
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คําแนะนําในการสงโครงการวิจัยเพื่อรับการพิจารณา: ฉบับที่ 1.0_เดือนกันยายน 2561 

รหัสโครงการวิจัย (Reference#): / 

  
แบบรายงานการดําเนินการที่เบี่ยงเบน/ฝาฝน/การไมปฏิบัติตามขอกําหนด 

(Deviation / Violation / Non-Compliance Report) 
 

1. ชื่อโครงการวิจัย  (ภาษาไทย): ............................................................................................................................................. 
 ชื่อผูวิจัยหลัก: .......................................................โทรศัพท: .........................................อีเมล: ............................................ 
 ชื่อผูติดตอ: …………………………………………………….โทรศัพท: .........................................อีเมล: ........................................... 
2. สถานท่ีเกิดเหตุการณ:  สถานท่ีวิจัย ระบุ......................................  สถานที่อื่น ระบุ................................................ 
3. ประเด็นรายงาน   

ลําดับ
ที่ 

เลขท่ี 
อาสาสมัคร ประเทศ 

วันที่-เวลา 
ที่เกิด

เหตุการณ 

วันที่พบ
เหตุการณ 

รายละเอียด
เหตุการณ ผลลัพธ 

      ความเสี่ยงตออาสาสมัคร  
 ไมมี  มี เชน เกิดAEs 
เสียหายตอขอมูลการวิจัย  
 ไมมี  มี  
อื่นๆ ระบุ ………………………….. 

4. ความรุนแรงของเหตุการณ ซึ่งสามารถประเมินไดจาก 

 ความเสี่ยงหรืออันตรายที่เกิดขึ้นแกอาสาสมัคร/ชุมชน 
 ความเสียหายตอขอมูลการวิจัย 
 เหตุการณที่เกิดขึ้นเปนจากเหตุสุดวิสัย 
 เหตุการณที่เกิดขึ้นเปนเพราะนักวิจัยมีเจตนาจงใจ 

5. บรรยายสรุป (Description):   

6. ดําเนินการอยางไร (Actions taken):  

 ถอนอาสาสมัครออกจากโครงการวิจัย 
 ถอนอาสาสมัครออกจากโครงการวิจัยแตยังติดตาม 
 อาสาสมัครยังคงอยูในโครงการวิจัยและมีการติดตามดูแลอยางใกลชิด       
 อาสาสมัครยังคงอยูในโครงการวิจัยแตมีการแกไขการวิเคราะหขอมูล                                     
 แจงผูวิจัย หรือ ผูใหทุน วันที่  __/__/___ 
 อื่นๆ ระบุ…………………………………………………………………… 

7. แผนการปองกันเหตุการณในอนาคต 

 อบรมทีมผูวิจัย เรื่อง วิธีดําเนินการมาตรฐาน (SOPs)  วันที่  __/__/___ 
 อบรมทีมผูวิจัย เรื่อง การปฎิบัติการวิจัยที่ดี (ICH GCP)  วันที่  __/__/___ 
 เพิ่มจํานวนทีมผูวิจัย  
 เพิ่มความปลอดภัยของขอมูลโดย………………………………………………………….. 
 ซอม หรือ หาอุปกรณใหมมาทดแทน  
 อื่นๆ ระบุ…………………………………………………………………… 

        

       รายงานโดย ………………………… วันที่รายงาน..................................... 
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คําแนะนําในการสงโครงการวิจัยเพื่อรับการพิจารณา: ฉบับที่ 1.0_เดือนกันยายน 2561 

 

เรื่องรองเรียน (Subject Complaint) 

 

อาสาสมัครทีเ่ขารวมในโครงการวิจัยหรือญาติหรอืผูรองเรียนอื่นๆ เชน ผูรวมงานของนักวิจัย ผูแทน

ชุมชน เปนตน สามารถติดตอคณะกรรมการฯเมื่อมีขอคําถาม/ความกังวล/ความสงสัยหรอืตองการแจงเรื่อง

รองเรียน เมื่อรูสึกวาไดรับการกระทําที่ไมถูกตอง หรือไมเปนธรรมจากผูวจิัย ซึ่งอาจสงขอคําถาม/ความกังวล/

ความสงสัย/รองเรียนมาไดหลายชองทางไดแก  ทางจดหมาย หรือ ทางโทรศัพท หรือโทรสาร หรอืจดหมายอิ

เลกทรอนกิส หรือทาง website ซึ่งเจาหนาที่ฯบันทึกการรองเรียนลงในแบบบันทึกการลงรับเอกสาร”ลับ” 

และแจงตอประธานฯ / เลขานุการฯ/ ผูที่ไดรับมอบหมาย เทานั้น 
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คําแนะนําในการสงโครงการวิจัยเพื่อรับการพิจารณา: ฉบับที่ 1.0_เดือนกันยายน 2561 

 

แบบบันทึกเรื่องรองเรียน 
Subject Complaint Record 

 
วันท่ีรับเรื่อง………………..…….… 

รองเรียนทาง  มาเอง  ไปรษณีย  โทรศัพท  แฟกซ  อีเมล    อื่นๆ ระบ…ุ………..………..... 

ผูรองเรียนชื่อ  …………………………………….......   ติดตอกลบัที่…………………………......………….……….…………….…  

 อาสาสมัครวิจัย     ญาติ     อื่นๆ ระบุ   ........................................................................................... 

ชื่อโครงการวิจัย (ไทย)………...…………………………………………………………………………….………………..…………..... 

ชื่อผูวิจัย…………………………………………………………สถานที่วิจัย……………………………….………………………………… 

เขารวมโครงการวิจัยเมื่อวันที…่…………………………………………………………..……………….………………………………. 

รายละเอียดเรื่องรองเรียน 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 

ระดับความรุนแรง (Severity Grade) 

 ไมมีความรุนแรง  เล็กนอย (Mild)  ปานกลาง (Moderate)  รุนแรง (Severe) 

ความเกี่ยวของกับการวิจัย  

 ยังสรุปไมได (Unconcluded)                   อาจจะเกี่ยวของ (Possibly related) 

 ไมเกี่ยวของ (Not related)                      เกี่ยวของแนนอน (Definitely related) 

การดําเนนิการ 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

ผลลัพธ  

 ยุติ เนื่องจาก………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

 สงเรื่องใหดําเนินการตอโดย……………………………………………………………………………..…………………..………….   

 อื่นๆ ระบ ุ………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

ลงนาม.............................................................................  

ชื่อ สกุล ผูรายงาน (ตัวบรรจง).........................................     รายงาน ณ วันที ่………………………………………. 
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คําแนะนําในการสงโครงการวิจัยเพื่อรับการพิจารณา: ฉบับที่ 1.0_เดือนกันยายน 2561 

 

รายงานการยุติโครงการวิจัยกอนกําหนด  
(Protocol Termination Report) 

  
  
การยุติโครงการวจิัยซึ่งอาจเกิดจากผูวิจัย ผูสนบัสนุนการวิจยั สถาบันตนสังกัดของผูวิจัย หรอื  

คณะกรรมการฯมีความเห็นใหยุติโครงการวจิัย ใหผูวิจัยสงรายงานการยุติโครงการวิจัย หลงัจากยุติโครงการไม

เกิน 3  เดือน โดยระบุ สาเหตุที่ตองยุติโครงการ ผลกระทบตออาสาสมัครและโครงการวิจัย ระบุจํานวน

อาสาสมัครที่ยงัคงอยูในโครงการ และ การดําเนินการกบัอาสาสมัครในโครงการหลงัจากที่ยุติโครงการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําแนะนาํในการกรอกแบบฟอรม 
ขอ 9 ประวัติการตออายุทุกครั้ง เชน ครั้งที่ 1 ไดรับการตออายุตังแตวันที่เทาไรถึงวันที่เทาไร, ครั้งที่ 2 ไดรับการตออายุ
ตังแตวันที่ถึงวันที่, ครั้งที่ 3 ไดรับการตออายุตังแตวันที่ถึงวันที่…….. 
ขอ 10 ใหสรุปรายการเปลี่ยนแปลงตางที่เกิดขึ้นในโครงการวิจัยเชน เพิ่ม/ลด/เปลี่ยน ชื่อโครงการ ผูวิจัย สถานที่วิจัย 
ฯลฯ  มีการเปลี่ยนแปลงโครงรางการวิจัยที่ยื่นเสนอมาแลว กี่ครั้ง เรื่องอะไรบาง  เหตุผลที่มีการเปลี่ยนแปลง  เชน มี
Amendment ครั้งที่ 1 ฉบับที่... วันที่.....เหตุผลที่มีการแกไขและวันที่ไดรับการอนุมัติ ทุกฉบับจนยุติโครงการ 
ขอ 12.1 ระบุวันที่เริ่มรับอาสาสมัครคนแรกและวันที่รับอาสาสมัครคนสุดทาย จํานวนอาสาสมัครที่วางแผนไวและ
จํานวนที่เขาโครงการจริง Subject Demographics  จํานวนอาสาสมัครที่อยูจนจบโครงการ จํานวนอาสาสมัครที่ออก/
เสียชีวิตในระหวางการวิจัย พรอมสาเหตุ เชน Lost to follow-up, Early terminate due to AEs/ConMed,  
ขอ 12.2 &12.3 รายงานดานความปลอดภัย สรุปเหตุการณไมพึงประสงครายแรงและรายงานเหตุการณไมพึงประสงคที่
เกิดขึ้นทั้งหมด จําแนกวาเปนประเภท ระบบหายใจ ทางเดินอาหาร จากยาเทาไร ตองมีการวิเคราะหดวย  
ขอ 12.4 สรุปจํานวนการเบี่ยงเบน/ฝาฝน/การไมปฏิบัติตามโครงรางการวิจัยที่เกิดทั้งหมด และคณะกรรมการฯรับทราบ
แลวเมื่อวันที ่โดยสรุปเปนเรื่องๆ ตัวอยาง เชน    Out of window period, Non-compliance 
 



- 27 - 
 

คําแนะนําในการสงโครงการวิจัยเพื่อรับการพิจารณา: ฉบับที่ 1.0_เดือนกันยายน 2561 

 
แบบรายงานยุติโครงการวิจัยกอนกําหนด 

Study Termination Report  
 

รหัสโครงการวิจัย (Reference#): / 

                                                      
1. ชื่อโครงการวิจัย (ไทย/ English) ………………………………………………………………………………………………… 
2. ชื่อ/หนวยงาน/เบอรโทรศัพท/อีเมล ของ ผูวิจัยหลัก……………………….…………………………………………… 
3. ชื่อทีมผูวิจัยทั้งหมด……………………………………………………….…………………….….……………………………….… 
4. แหลงทุน……………………………………………งบประมาณที่ใชท้ังสิ้น.............................................................. 
5. สถานที่วิจัย……………………………………………………..………………………………………………………………………… 
6. วัตถุประสงคของการวิจัย………………………………..………………………………………………………………..………… 
7. ระยะเวลาที่วางแผน.......ป ตั้งแตเดือน..................พ.ศ. .......... ถึงเดือน..................พ.ศ................ 
8. วันท่ีไดรับอนุมัต ิ………………..วันท่ีเริ่มโครงการ………………………วันท่ียุติโครงการ.................................... 
9. ประวัติการตออายุ/ขยายเวลา ครัง้ที่/อนมุัติใหตอตั้งแตวันที่/ถึงวันที ่
10. ประวัติการเปลี่ยนแปลงโครงรางการวิจัย ครั้งที่/ฉบับที่/วันที่/เหตผุลที่เปลี่ยนแปลง/อนุมัติวันที ่
11. สรุปยอโครงการวิจัย………………………………………………………………….………..……………… 
12. รายงานผลการดาํเนินการวิจัย จนถึงวันท่ียุติโครงการ 

12.1 อาสาสมัคร วันที่รบัอาสาสมัครคนแรก ................... วันที่รบัอาสาสมัครคนสุดทาย ................... 
จํานวนอาสาสมัครที่วางแผนไว………….คน อาสาสมัครทั้งหมดที่เขาโครงการ………..คน 
ผูเขารวมที่สิ้นสุดการศึกษาแลว………..คน      
ผูเขารวมที่เสียชีวิตระหวางการวิจัย………คน ระบเุหตผุลที่เสยีชีวิต 
ผูเขารวมที่ออกจากการศึกษากอนเวลา………คน ระบุเหตุผลที่ออก 
การรบัอาสาสมัครเปนไปตามแผนงาน  ใช    ไมใช ระบุเหตุผล........................................................ 
12.2 จํานวนเหตุการณไมพึงประสงค(รายแรง)………ครั้ง 
12.3 จํานวนรายงานเหตุการณไมพึงประสงค………ครั้ง  
12.4 จํานวนการเบีย่งเบน/ฝาฝน/การไมปฏิบัติตามโครงรางการวิจัย 
12.5 ผลขางเคียง/ปญหา/ขอมูลใหมท่ีเกิดขึ้นในโครงการ 

13 สรุปผลการวิจัย เชน Interim Report ฯลฯ 

14 ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึน้ในโครงการวิจัย การแกไขและการปองกัน 

15 สาเหตุของการยุติการวิจัยกอนกาํหนดหรือการระงับการวจิัย 

16 แผนการดําเนินงานในขั้นตอไป เชน 

- การรกัษาหรอืการติดตามอาสาสมัครอยางเหมาะสม ภายหลังการยุติการวจิัย หรอืระงับการวิจัย  

- แผนการแจงขอมลูใหอาสาสมัครไดรับทราบ 

ลงนาม.............................................................................  

ชื่อ สกุล ผูรายงาน (ตัวบรรจง).........................................     รายงาน ณ วันที่......................................... 
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รายงานฉบับสมบูรณการวิจัย (Final Report) 

 

เมื่อโครงการเสรจ็สิน้สมบรูณ ผูวิจัยตองสงรายงานฉบับสมบูรณ ตามตัวอยางรายงานฉบบัสมบูรณ เพื่อสรุปการ

ดําเนินการวิจัยและผลการวิจัยตามเวลาทีร่ะบุในโครงรางการวิจยั หรือ หลงัจากยุติโครงการไมเกิน 6 เดือน  

กรณีที่มกีารเผยแพรตีพิมพโครงการวิจัย  ขอใหผูวิจัยสงบทความที่เผยแพร  ใหคณะกรรมการฯ ดวย  1 ชุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําแนะนาํในการกรอกแบบฟอรม 
ขอ 7 ระยะเวลาโครงการที่วางแผนไว และระยะเวลาเมื่อดําเนินงานจริง  
ขอ 8 ระบุวันที่ไดรับการอนุมัติครั้งแรกและประวัติการตออายุทุกครั้ง เชน ครั้งที่ 1 ไดรับการตออายุตังแตวันที่เทาไรถึง
วันที่เทาไร, ครั้งที่ 2 ไดรับการตออายุตังแตวันที่ถึงวันที่, ครั้งที่ 3 ไดรับการตออายุตังแตวันที่ถึงวันที่…….. 
ขอ 9 ใหสรุปรายการเปลี่ยนแปลงตางที่เกิดขึ้นในโครงการวิจัยเชน เพิ่ม/ลด/เปลี่ยน ชื่อโครงการ ผูวิจัย สถานที่วิจัย ฯลฯ  
มีการเปลี่ยนแปลงโครงรางการวิจัยที่ยื่นเสนอมาแลว กี่ครั้ง เรื่องอะไรบาง  เหตุผลที่มีการเปลี่ยนแปลงประวัติการ
เปลี่ยนแปลงโครงรางการวิจัย เชน มีAmendment ครั้งที่ 1 ฉบับที่... วันที่.....เหตุผลที่มีการแกไขและวันที่ไดรับการ
อนุมัติ ทุกฉบับจนจบโครงการ 
ขอ 11 ระบุวันที่เริ่มรับอาสาสมัครคนแรกและวันที่รับอาสาสมัครคนสุดทาย จํานวนอาสาสมัครที่วางแผนไวและจํานวน
ที่เขาโครงการจริง Subject Demographics  จํานวนอาสาสมัครที่อยูจนจบโครงการ จํานวนอาสาสมัครที่ออก/เสียชีวิต
กอนจบการวิจัย พรอมสาเหตุ เชน Lost to follow-up, Early terminate due to AEs/ConMed,  
ขอ 13&14 รายงานดานความปลอดภัย สรุปเหตุการณไมพึงประสงครายแรงและรายงานเหตุการณไมพึงประสงคที่
เกิดขึ้นทั้งหมด จําแนกวาเปนประเภท ระบบหายใจ ทางเดินอาหาร จากยาเทาไร ตองมีการวิเคราะหดวย  
ขอ 15 สรุปจํานวนการเบี่ยงเบน/ฝาฝน/การไมปฏิบัติตามโครงรางการวิจัยที่เกิดทั้งหมด และคณะกรรมการฯรับทราบ
แลวเมื่อวันที ่โดยสรุปเปนเรื่องๆ ตัวอยาง เชน    Out of window period, Non-compliance 
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หมวดที่หมวดที่หมวดที่   222   

ผูวิจัยผูวิจัยผูวิจัย   
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ผูวิจัย (Investigator) 

ผูวิจัย (Investigator) หมายถึง บุคคลทีร่ับผิดชอบการดําเนนิการวิจัยทางคลินิก ณ สถานที่วิจัย    

ถาการวิจัยดําเนินการโดยทมีงานหลายคน ผูวิจัยที่รบัผิดชอบเปนหัวหนาทมีอาจเรียกวา ผูวิจัยหลัก   

(Principal Investigator), ICH GCP 1.34 

ผูวิจัยรวม (Coordinating Investigator, Co-investigator) หมายถึง ผูวิจัยที่ไดรับมอบหมายให

ประสานงานกบัผูรับชวงวิจัย (Sub-investigator) ในสถานที่วิจัยแตละแหง ที่เขารวมการวจิัยในหลายสถานที่

วิจัย และมีหนาที่ตามทีห่ัวหนาโครงการวิจัยมอบหมายในการรวมตัดสินใจ และ/หรอืดําเนินกระบวนการวิจัย, 

ICH GCP 1.19  

ผูรับชวงวิจัย (Sub-investigator) หมายถึง ผูที่อยูในทมีงานวิจัยทางคลินกิซึ่งไดรับมอบหมายหนาที่

ใหดําเนินการที่เกี่ยวของกับการวิจัย และไดรับการกํากับดูแลจากผูวิจัยหลกัและ/หรอืผูวิจัยรวม ณ สถานที่

วิจัย ใหทําหนาทีท่ี่สําคัญ และ/หรือตัดสินใจในเรื่องสําคัญทีเ่กี่ยวกับการวิจัย (เชน ผูชวยวิจัย แพทยประจํา 

บาน และแพทยผูปฏิบัตงิานวิจัย), ICH GCP 1.56 

ผูวิจัยตองมีคุณสมบัตทิี่เหมาะสมโดยผานการศึกษาอบรม มปีระสบการณและความชํานาญในสาขาที่วิจยั 

โดยมหีลักฐาน เชน ใบประกอบโรคศลิป ใบประกาศนียบัตร เปนตน ยินดทีี่จะปฏิบัติตาม ICH GCP และขอกําหนด

ที่เกีย่วของอยางเครงครัด ยอมใหมกีารตรวจสอบจากผูใหทนุและ/หรือหนวยงานทีเ่กี่ยวของ ทั้งยงัควรไดรบัการ

อบรมหรือแสดงใหเห็นวามีการเพิม่พูนความรูดานจริยธรรมอยางตอเนื่องอยางนอย 1 ครัง้ ทกุ 2 ป ในเรื่อง 

 จริยธรรมการวิจัยในมนุษย (Human Research Ethics) 

 แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (International Committee Harmonization  

            Good Clinical Practice-ICH GCP) และอื่นๆตามความเหมาะสม 

ผูวิจัยตองแสดงใหเห็นวามีศักยภาพในการทําวิจัย เชน ขอมูลที่แสดงวามีจํานวนอาสาสมัครเพียงพอ เต็ม

ใจและมีเวลาทําวิจัย ไดรับการสนบัสนุนจากหนวยงานทั้งดานบุคลากร สถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ 

 

 

 

 

หนาที่รับผิดชอบของผูวิจัย 

1. ติดตอสื่อสารกับคณะกรรมการจรยิธรรม 

ผูวิจัยติดตอกับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย (IRB/EC) ทุกที่ที่เกี่ยวของ โดยจะตองยื่นเสนอโครง

รางการวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวของครั้งแรก เพื่อรับการพิจารณาและอนุมัติ จึงจะเริ่มดําเนินการวิจัยได 

หลังจากดําเนินการวิจัยผูวิจัยจะตองแจงหรือรายงานสถานะ (status) การดําเนินการวิจัย ใหคณะกรรมการฯ 

ทราบทุกป และ/หรือ เมื่อเกิดเหตุการณตอไปนี้ทุกครั้ง ไดแก 

ประกาศปฏิญญาเฮลซิงก ิ(Declaration of Helsinki) 2013 ขอที่ 12 กลาววา การวิจยัทางการแพทยที่
เกี่ยวของกบัคนตองดาํเนนิการโดยบุคคลที่ไดรบัการศกึษา อบรม และมีคุณสมบัติทีเ่หมาะสมทางดาน
จรยิธรรมและวิทยาศาสตร การวิจัยในผูปวยหรอือาสาสมัครทีม่ีสุขภาพดีตองอยูภายใตการดูแลของแพทยหรอื
ผูประกอบวิชาชีพอืน่ๆที่มีความรูความชํานาญและคุณสมบัติทีเ่หมาะสม 
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 เมื่อโครงการวิจัยยุติลง ซึ่งอาจจะเปนการดําเนินการวจิัยเสรจ็สิ้นสมบูรณ หรืออาจจะไมสามารถ

ดําเนินการวิจัยตอไปได พรอมทั้งแจงสาเหตุของการยุตโิครงการวิจัยใหทราบดวย 

 เมื่อมกีารเปลี่ยนแปลงในโครงการวิจัยตองระบุใหชัดเจนวา มีการเปลี่ยนแปลงอะไร อยางไร พรอม

เหตผุลที่ตองเปลี่ยนแปลง 

 เมื่อมกีารเปลี่ยนแปลงหัวหนาโครงการวจิัยหรือเพิ่มเตมิคณะผูวิจัย ตองสงประวัติของคนที่ 

เปลี่ยนแปลงพรอมเหตผุลใหคณะกรรมการ ฯ ทราบดวย         

 เมือ่มีอาการไมพึงประสงคเกดิขึ้นในโครงการวิจัย  ขอใหผูวจิัยวิเคราะหสถานการณการเกิดอาการไมพงึ

ประสงคที ่เกีย่วของ (relate), มีความเปนไปไดทีจ่ะเกี่ยวของ (possible/likely), อาจจะเกีย่วของ (probably 

related) กับโครงการวจิัยทีท่านรับผิดชอบอยางไร   รวมทัง้ขอทราบมาตรการในการดูแลปองกันอาสาสมัครใน

ประเทศไทยดวย 

 ผูวิจัยตองดําเนินการตออายุโครงการวิจัยกอนใบรับรองหมดอายุอยางนอย 30 วัน โดยยึดจากวันที่

สํานักงานเลขาฯ ประทับรับหนังสือ 

 

2. เก็บรักษาเอกสารอาสาสมัครที่รวมวิจัย  

ผูวิจัยมหีนาทีร่ักษาความลับและความเปนสวนตัวของอาสาสมัคร โดยการเก็บรักษาเอกสารไวในที่ที่

ปลอดภัยและจํากัดการเขาถึง หลักฐานเอกสารของอาสาสมคัรไดแก  

 เอกสารขอความยินยอมของอาสาสมัครทุกคน   

 หลักฐานเอกสารที่บันทึกวา ไดมีการขอความยินยอม กอนเริ่มตนกจิกรรมวจิัย     

 หลักฐานเอกสารที่บันทึกวา อาสาสมัครไดรบัสําเนาใบยินยอมฉบับที่มีการลงนามและวันที ่    

 หลักฐานเอกสารที่บันทึกวา อาสาสมัครมีคุณสมบัตทิี่เหมาะสมตามเกณฑทีก่ําหนด                                        

 แหลงขอมูล                                                                     

 บันทึกความกาวหนา (Progress notes)                                                                    

 แบบบันทึกขอมลู (Case Report Forms: CRFs)                                                                     

 บันทึกการใชยารวม (Concomitant medications recorded)  

 การลงนามและวันที่ของเจาหนาที่วิจัยทีร่วบรวมขอมลู 

 

3. ดําเนินการวิจัยตามที่ไดตกลงและลงนามไวในใบลงนามสําหรบัผูวิจัย (Protocol Signature 

Page/Protocol Agreement Page) โดยจะปฏิบัติตามโครงรางการวิจัยฉบับที่ไดรับการอนุมัตจิาก IRB/EC 

และกฎระเบียบทีเ่กี่ยวของทัง้หมด ไดแก 

 ขอความยินยอมกับอาสาสมัครกอนดําเนินกจิกรรมวจิัยและเมื่อมกีารเปลี่ยนแปลง/ขอมลูใหมทุกครั้ง  
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 รายงานการฝาฝน (violations)/การเบี่ยงเบน (deviations)/การไมปฎิบัติตาม โครงรางการวิจัยหรือ

ขอกําหนดทีเ่กี่ยวของตอIRB/EC      

 รายงานเหตุการณไมพึงประสงค หรือเหตุการณไมคาดคิดตอ IRB/EC ตามขอกําหนด  

 

4.  บริหารจัดการทีมวิจัย ผูวิจัยตองแนใจวา 

มีบุคลากรทีม่ีความรูความสามารถ และเหมาะสมสําหรบัการดําเนินกจิกรรมวจิัย ในจํานวนที่พอเพียง 

เรื่อง หลักฐาน 
มีการมอบหมายงานตามความเหมาะสม เชน เก็บ
ตัวอยางวิจัยโดยพยาบาลวิจัย เก็บและดูแลยาวิจัยโดย
เภสัชกร เปนตน 

ทะเบียนมอบหมายงาน (Delegation log) 
 

มีการอบรมใหความรูแกทีมวิจัย เชน 
โครงรางการวิจัย การบันทึกขอมูล GCP 

รายชื่อผูเขารับการอบรม (Staff training  log) 
 

มีการกํากับดูแลทีมวิจัย การประชุมติดตามความกาวหนาของการดําเนินงานกับ
ทีมวิจัย และ/หรือผูกํากับดูแลการวิจัย (Monitor) 
รายงานการประชุม 
กระบวนการตรวจสอบขอมูลภายใน 

 
5. ปกปองสิทธิ สวัสดิภาพและความปลอดภัยของอาสาสมัคร 

โดยดําเนินการวิจัยตามที่กําหนดไวในโครงรางการวิจัย มีเวลาที่จะทําวิจัยและดูแลอาสมัครดวยตนเอง 

หากไมสามารถดูแลอาสาสมัครดวยตนเอง ผูวิจัยก็ตองมอบหมายงานใหผูวิจัยรวมทีม่ีคุณสมบัติเหมาะสมดูแล

แทน หากเกิดเหตุการณไมพึงประสงคใดๆกับอาสาสมัครผูวจิัยควรใหการรกัษาพยาบาลตามความเหมาะสม 

 
6. รายงานตอผูใหทุน 

ผูวิจัยตองรายงานสถานะ (Status) การดําเนินการวิจัยแกผูใหทุนตามเวลาที่กําหนด หรอืทันททีี่เกิด

เหตุการณ ไดแก 

 รายงานความกาวหนาของการดําเนินการวิจัย (Progress Reports) เชน รายงานจํานวน

อาสาสมัครทกุสปัดาห ถึง จํานวนอาสาสมัคร คัดกรอง เขารวมการวิจัย สิ้นสุดการวิจัย หรือ   

ผูเขารวมที่ออกจากการศึกษากอนเวลา พรอมระบุเหตผุลทีอ่อก 

 รายงานดานความปลอดภัย (Safety Reports) ไดแก เหตุการณไมพึงประสงครายแรง อาสาสมัคร

ใชยาหาม (Use Prohibit Medication) 

 รายงานการเบี่ยงเบนไปจากโครงรางการวจิัย (Protocol Deviation) 

 รายงานเมื่อการวิจัยเสรจ็สิ้นสมบรูณ (Final Report) 

 รายงานการเปดเผยขอมูลการเงิน (Financial  disclosure reports)  
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7.   บริหารจัดการผลิตภัณฑวิจัย   

ผูวิจัยตองเกบ็รักษาเอกสารที่เกีย่วของกบัผลิตภัณฑวิจัย และดแูลจัดเกบ็ผลิตภัณฑวิจัยใหมสีภาพที่ดีอยู

เสมอ หากพบวา ผลิตภัณฑวิจัยอยูในสภาพที่ไมเหมาะสม เชน อุณหภูมิในทีเ่ก็บเกินจากที่กําหนด มีการฉีกขาดของ

หอบรรจุ ฉลากยาผิด เปนตน ผูวิจัยตองรายงานตอผูใหทุนทันท ี

เอกสารทีเ่กี่ยวของกบัผลิตภัณฑวิจัย ไดแก เอกสารนําเขายา (ถามี) บัญชีรับ-จาย Lot # เปนตน ซึ่ง

เมื่อมกีารตรวจสอบเอกสารตองสอดคลองกับขอมลูใน ทะเบียนผูเขารวมโครงการวิจัย (Enrollment log) 

และ/หรือทะเบียนการสุม (Randomization log) รวมถึงเจาหนาที่วิจัยที่ไดรับมอบหมายหนาที่ใหดูแล

รับผิดชอบผลิตภัณฑวิจัยตองมีบันทึกในทะเบียนมอบหมายงาน (Delegation log) 

 

8.  บริหารจัดการเอกสารการวิจัย     

ผูวิจัยตองทําใหแนใจวา เอกสารที่เกี่ยวของกับการวิจัยมีความถูกตองและเปนไปตามขอกําหนดของ

ผูใหทุน สถาบัน หนวยงานทองถิ่นและสากล 

เก็บรักษาเอกสารทัง้หมดที่เกี่ยวของกับการวิจัยจนประเทศสุดทายในกลุม ICH อนุมัติการจําหนาย

ผลิตภัณฑวิจัย ไมต่ํากวา 2 ป และจนกระทั่งไมมกีารยื่นหรอืรออนุมัติวางจําหนายในกลุม ICH หรือหลังยุติการ

พัฒนาผลิตภัณฑวิจัยอยางเปนทางการ  ไมต่ํากวา 2 ป  อยางไรก็ตาม ผูใหทุนมหีนาทีร่ับผิดชอบในการแจง

ผูวิจัยวาเมื่อใดสามารถทําลายเอกสารวิจัยได        
 

****************************************************** 
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แบบฟอรมประวัติ (Curriculum Vitae) 

1. ขอมูลสวนบุคคล Personal Information 
1.1 ชื่อ นามสกุล (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) Name, Surname (Thai/English) 
1.2 เพศ Gender 
1.3 ที่อยู Address 
1.4 โทรศัพท/โทรสาร Telephone/Facsimile 
1.5 อีเมล Email 

2. ประวัติการศึกษา (ปรญิญาตรี – เอก: สาขา และสถาบัน) Education (Bachelor Degree to Ph.D.:  (Field and University) 
3. งานที่ทําในปจจปุน: ยศ/ตําแหนง ที่ทํางาน สถาบันทีส่ังกัด  

Current Employment:  Rank/Position, Institute/Organization, and Affiliation 
3.1 งานวิจัยที่รบัผิดชอบในปจจบุัน Current Responsible Research Project 

4. ประวัติการทํางาน Work Experience 
5. ผลงานวิชาการ Academic Achievements 

5.1 ผลงานวิจัย: ตีพิมพในวารสารระดบัชาติและนานาชาติ, ที่สามารถนําไปใชประโยชนได, อื่นๆ 
          Publications: Nation and International Publication,  

5.2 ผลงานอื่นๆ เชน ตํารา บทความ สทิธิบัตร ฯลฯ Other Achievements e.g. Textbooks, 
Manuscripts, Patent, etc. 

5.3 สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ Expertise   
5.4 รางวัลทีเ่คยไดรับ Award 
 สมาชิกองคกรวิชาชีพ Professional Membership   ไมเปน No   เปน ระบุชื่อ Yes, specified              

6. มีการยืนยันวาไดรับอนุญาตจากหัวหนางานใหดําเนินการวิจยัได กรุณาแนบเอกสาร 
     Ensure supervisor gives permission for being a study investigator, please attach document  
      ไมมี   มี เอกสารแนบ...................................................  
7. หลักฐาน Training Certificate และอื่นๆ 
 Professional licenses  
 จริยธรรม research Ethics 
 GCP 
 อื่นๆ Others 

 

ลายเซน (ภาษาไทย): ……………………   

Signature (Thai)                            

ลายเซน (ภาษาอังกฤษ): ……………… 

Signature (English) 

 

วันที่ลงนาม:…………………… 

Signed Date 
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หมวดที่หมวดที่หมวดที่   333   

โครงรางการวิจัยโครงรางการวิจัยโครงรางการวิจัย   
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แนวทางการเขียนโครงรางการวิจัยเพื่อรับการพิจารณาจาก 
คณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กระทรวงสาธารณสุข 

 
โครงรางการวิจัย (Protocol) เปนรายละเอียดโครงการวิจัยและแผนการวิจัย ซึ่งจะทําใหผูวิจัยและ

ทีมวิจัยสามารถใชเปนแนวทางในการดําเนินการวจิัยไดถูกตองตามวัตถุประสงคของการวจิัยทั้งในดาน
วิทยาศาสตร ดานการแพทยและดานจริยธรรม สามารถประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑวิจัยไดอยางแทจริง (หากม)ี รวมทั้งผลการวิจัยที่ไดมีความนาเชื่อถือ  
 เพื่อใหโครงการวิจัยไดรบัการพิจารณาจากคณะกรรมการพจิารณาการศึกษาวิจัยในคน กระทรวง
สาธารณสุข  ไดเรียบรอย  รวดเร็ว  และเหมาะสม  โครงการวิจัยที่ยื่นเสนอควรมีหลักการและการดําเนินการ
สอดคลองกบัเกณฑการพจิารณาของคณะกรรมการฯ โดยไมขัดตอกฎหมาย ความสงบเรียบรอยและศีลธรรม
อันดีของประเทศไทย มีการดําเนินการโดยยึดถือหลกัจริยธรรมและกฎระเบียบของไทยและสากล ผลการวิจัย
ทําใหไดขอมูลหรอืความรูใหมที่เปนประโยชน และมีความจาํเปนอยางหลีกเลี่ยงไมไดทีจ่ะตองดําเนินการ
ทดลองในมนุษย 
 โครงการวิจัยทีเ่สนอใหคณะกรรมการฯ พิจารณา  ควรประกอบดวยหัวขอตาง ๆ  ตามขอกําหนดใน
การเขียนโครงรางการวิจัยของคณะกรรมการฯและเปนไปตามขอกําหนดของ ICH-GCP ตามหัวขอดังตอไปนี ้
 
1. ชื่อโครงการภาษาไทย (Thai Protocol Title) ชื่อควรสื่อถึงความคิดรวบยอดของการวจิัย สั้น กระชับ 
ชวนอาน เขาใจงาย และมีขอมลูครบถวน วาจะศึกษาอะไร ใครเปนกลุมเปาหมาย ทําที่ไหน และจะเริ่มทํา
เมื่อไหร ควรใหจดจําไดงายและสื่อความหมายไดดี พยายามหลีกเลี่ยงภาษาอังกฤษ ชื่อไมควรซ้ํากับ
โครงการวิจัยอื่น ถามีชื่อยอใหใสมาดวย ชื่อเรื่องควรมปีระมาณ 12-15 คํา  
2. ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ (English Protocol Title ตองมีความหมายตรงกับชื่อโครงการภาษาไทย 
3. หมายเลขฉบับและวันท่ีปรับปรุง (Version and Date) เปนสิง่ทีส่ําคัญ เพื่อใหงายตอในการติดตามการ
แกไขและเพื่อใหแนใจวา ทีมวิจัยใชโครงรางการวิจัยฉบับที่ถูกตองและเปนฉบับเดียวกัน ตัวอยาง เชน ฉบับที ่
1.00 วันที่ 23 มิถุนายน 2560 Protocol Version 1.00, 23 June 2017) 
4. รายชื่อคณะผูวิจัย (Name of Study Team)โดยระบ ุช่ือ ที่ทํางาน หมายเลขโทรศัพทและอีเมลของ
ผูวิจัยหลัก/ผูวิจัยรวม/ที่ปรึกษา/ผูใหทุนวจิัย/สถาบัน/หองปฏิบัติการ/หนวยงานที่เกี่ยวของในการดําเนินการ
วิจัย พรอมบทบาทหนาที ่กรณีที่โครงการทําในหลายประเทศรวมทั้งในประเทศไทย โครงการวิจัยในประเทศ
ไทยใหผูวิจัยหลกัเปนคนไทย และไมอนญุาตใหผูวจิัยตางชาติทําเวชกรรมในการรักษา ใหดําเนินการไดเฉพาะ
การอํานวยการและประสานงาน  บริษัทผูใหทุน/บริษัทผูประสานงานวิจัย (CRO) ตองมกีารจดทะเบียนอยาง
ถูกตองตามกฎหมายในประเทศไทย 
5. บทนํา (Introduction) ใหระบรุายละเอียดตอไปนี ้

5.1 ความเปนมา (Background) และการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการวิจัย (Literature 
review) ระบุชื่อของผลิตภัณฑวิจัย (ถามี) ตองมหีลักฐานเอกสารอางองิที่มีความเชื่อถือไดทางวิทยาศาสตร
เกี่ยวกับผลการวิจัยในหองปฏิบัติการและ/หรอืสัตวทดลอง และ/หรือผลการวิจัยทางคลินิกอื่นทีป่ระสบ
ความสําเรจ็พอสมควร  เพื่อยืนยันถึงความปลอดภัยของการวิจัยนั้นอยางพอเพียง 

5.2 หลักการและเหตุผล (Rational) และเหตผุลที่ตองทําการวิจัยในคน ระบแุนวคิด ทฤษฎี หลกัการที่
จะใชหรอืดัดแปลงมาจากไหน แตกตางจากวิธีการเดมิอยางใด ปญหาและคําถามการวิจัย เชน คําอธิบาย เกี่ยวกบั
โรค และ ขอจํากัดของความรูและการรักษา สมมตฐิานเหตผุลที่ตองที่ตองดําเนินการวจิัยแบบนี ้วิเคราะหจุดออน
ของการวิจัยในอดีตและนํามาออกแบบการศึกษาและทีจ่ะทําใหคาดวามโีอกาสจะประสบผลสําเรจ็ตามวัตถุประสงค
ของการวิจัย  

5.3 ความเสีย่งและประโยชนที่อาจเกิดขึ้นได (Potential Risks and Benefits) 
5.3.1 ความเสี่ยงที่รูมากอน ที่อาจเกิดขึ้นได (Known Potential Risks)  
ความเสี่ยงตออาสาสมัคร ทั้งดานรางกาย จิตใจ สังคม กฏหมาย เศรษฐกิจ รวมทั้งชุมชน ที่พบในการวิจัยที่
ผานมา หรอืทีบ่ันทึกไวในคูมือกํากบัยา (Package Insert) /เอกสารคูมือผูวิจัย (Investigator’s Brochure) /
เอกสารอางอิง หรือผูวิจัยคาดวาอาจจะเกิด 
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5.3.2 ประโยชนที่รูมากอน ที่อาจเกิดขึ้นได (Known Potential Benefits) 
ประโยชนตออาสาสมัคร ชุมชน สถาบัน และ ผูวิจัยทีพ่บในการวจิัยทีผ่านมา หรือที่บันทกึไวในคูมือกํากบัยา/คูมือ
ผูวิจัย/เอกสารอางองิ หรือผูวิจัยคาดวาจะไดรับจากการวจิัย (อาสาสมัครกอน  ตามดวยชุมชน สถาบันและผูวิจัย) 
หมายเหต ุเงินคาตอบแทนที่มอบใหแกอาสาสมัครในการเขารวมวิจัย รวมทัง้การดูแลรกัษาอาสาสมัครใน
ระหวางการวิจัยไมถือวาเปนประโยชนของอาสาสมัคร 
6. วัตถุประสงค (Objective) ควรมีความชัดเจน อะไรทีก่ารวิจยัตั้งใจจะใหสําเรจ็ และเหตุผลทีท่ําวิจัยจากการ
ทบทวนวรรณกรรมเพื่อตอบคําถามวิจัยในเชิงวิทยาศาสตร มีความเปนไปไดทีจ่ะทํา และสอดคลองกบัชื่อเรื่อง  
ตัวอยางเชน เพื่อเพิม่พูนความรูที่เกี่ยวของกับโรคซิฟลสิในกลุมชายรักชายอายุ 18-24 ป ตองระบหุัวขอ
ตอไปนี้  สาเหต ุการรักษา การปองกัน  การวัด เปนตน วัตถุประสงค (ที่ดี) ควรมีความจําเพาะ วัดได ทําได 
ตรงประเด็น ทําใหการวิจัยมีการจัดระบบที่ดีและเก็บขอมูลเทาที่จําเปน 

6.1 วัตถุประสงคหลัก (Primary Objective) เปนเปาหมาย/คําถามที่สําคัญทีสุ่ดของโครงการวิจัย 
ซึ่งนําไปสูการออกแบบการวิจัยและการวิเคราะหทางสถิติ เชน การคํานวณขนาดตัวอยาง เขียนอยางยอๆ ไม
ควรมีเยอะ   ซัก 2-5 เรื่องกําลังด ีเปนประโยคกริยาแสดงกจิกรรมของวัตถุประสงคเชน เพื่อกําหนด (to 
determine) เพื่อเปรียบเทียบ (to compare) เพื่อพสิูจนความจริงวา (to verify) เพื่อคํานวณ (to 
calculate) เพื่อลด (to reduce) เพื่ออธิบาย (to describe) 

6.2 วัตถุประสงครอง (Secondary Objective) มีหรอืไมมีก็ได (Optional) เปนเปาหมาย
รองลงมาซึ่งอาจมมีากกวาหนึง่ 
7. ระบุสถานที่ศึกษาวิจัย 
8. ระยะเวลาศึกษาวิจัย 
9. รูปแบบการวิจัย (อาจมีไมครบทุกรายการ) ใหระบ ุ
วัตถุประสงค Purpose รูปแบบการวิจัย Study Design 
เพื่อหาความถี่และภาระของโรค  
To determine frequency and burden of a disease 

* การวิจัยเชิงสํารวจแบบตัดขวาง (ดูความชุกของ
โรค)   
  Cross-sectional survey (Prevalence)  
* Cohort study (ดูอุบัติการณ Incidence) 

เพื่อหาปจจัยเสี่ยง  
To identify the risk factors 

* Cohort study 
* Case-Control study 

เพื่อหาการพยากรณโรค 
To determine prognosis of a disease 

* Cohort study 

เพื่อหาประสิทธิภาพและประสิทธผิลของการรักษาชนิดใหม       
To determine efficacy/effectiveness of a new 
treatment 

* การวิจัยทางคลินิก (Clinical trials)  
* การวิจัยเชิงทดลองในชุมชน 
  (Community intervention) 

เพื่อประเมินโปรแกรมในชุมชน 
To evaluate community programs 

* การประเมิน (Evaluation) 

 
9.1 ประชากรศึกษา (Study population) หรือ อาสาสมัครวิจัย (Study subjects):  

จะทําวิจยัที่ไหน และใครเปนประชากรทีจ่ะศึกษา ทําไมจะทําวิจยัที่นี่ และทําไมถึงเลือกประชากรกลุมนี ้ 
อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกบัอาสาสมัครวิจยั ขั้นตอนการคัดเลอืกทั้งหมด และการคํานวณขนาดตัวอยาง (sample size 
calculation) ใหคํานิยามของอาสาสมัครวิจัย ไดแก คุณสมบัตทิีเ่หมาะสม (eligibility criteria), เกณฑคัดเขา 
(inclusion criteria), เกณฑคัดออก (exclusion criteria) และ เกณฑยกเลิก (discontinuation criteria) อธิบายการ
แบงกลุมอาสาสมัคร วิธีการปกปด และกระบวนการ กลุมประชากรทีจ่ะศึกษา ทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุม ระบ ุ
เพศ วัย ลักษณะ โรคหรืออาการเฉพาะ จํานวนประชากรและที่มาของประชากร 
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9.2 การคํานวณขนาดตัวอยางและการสุมตัวอยาง  
9.2.1 การคํานวณขนาดตัวอยางเปนเหตุผลดานจริยธรรมและงบประมาณ ควรอธิบายข้ันตอนการคํานวณ
ขนาดตัวอยางและการสุมตัวอยาง ระบทุี่มาของขนาดตัวอยาง แสดงสูตรที่ใชคํานวณ ระบุคาตัวแปรที่แทนคา
ในสูตร พรอมแหลงอางอิงของคาตัวแปรนั้น การคํานวณขนาดตัวอยางตองอธิบายถึงthe power of the 
sample บอก เชน การสุมใชเพื่อใหไดมาซึ่งกลุมตัวอยางทีเ่ปนตัวแทนของประชากรที่ศึกษา จํานวนคนที่ใชใน
การวิจัยควรตองจํากัดตามความจําเปนทางสถิต ิโดยใชจํานวนนอยที่สุดทีเ่พียงพอสําหรบัการแปลผล 
9.2.2 อธิบายวิธีการลดอคติ: การสุมและการปกปดการรกัษา (Minimize Bias Method) 

9.2.2.1 ข้ันตอนการรับอาสาสมัครเขารวมวิจัย (Enrollment๗ /วิธีการสุม (sampling 
          technique)/การปกปดการรักษา (Blinding Procedures)    
9.2.2.2 การประเมินความสําเร็จในการปกปดการรกัษา (Evaluation of Success of Blinding) 
9.2.2.3 การเปดรหสั (Breaking the Study Blind/Participant Code)  

9.3 คุณสมบัติที่เหมาะสม (eligibility criteria) 
9.3.1 เกณฑการคัดเลอืกอาสาสมัครเขารวมโครงการ (Inclusion criteria) 
9.3.2 เกณฑการแยกอาสาสมัครออกจากโครงการ (Exclusion Criteria) 
9.3.3 การถอนตัวหรือยุติการรวมวิจัย (Withdraw consent)  

9.3.3.1 เหตผุลที่ถอนตัวหรือยุติการรวมวิจัย Reasons for Withdrawal or Termination  
9.3.3.2 การปฏิบัติตออาสาสมัครเมื่อถอนตัวหรือยุติการรวมวิจัย Handling of Subject  
          Withdrawals or termination  

9.3.4 เกณฑการใหเลิกจากการศึกษา (Discontinuation Criteria) ประกอบดวย 
9.3.4.1 เกณฑใหอาสาสมัครเลิกจากการศึกษาทัง้โครงการ (Discontinuation Criteria for Participant) 
9.3.4.2 เกณฑการพิจารณาเลิกหรือยุติการศึกษาทัง้โครงการ (Termination Criteria for Study) 

9.4 ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย  
9.4.1 รายละเอียดกระบวนการวิจัย (Research Methodology)  

9.4.1.1 ข้ันตอนการดําเนินการวิจัยเฉพาะ (Study Specific Procedures)   
ก. กลยทุธและกระบวนการในการสรรหาอาสาสมัครและการคงไว (Strategies for Recruitment and Retention) 
ข. นัดคัดกรอง (Screening Visit) 
ค. นัดรับเขารวมโครงการ (Enrollment Visit)       
ง. นัดวิจัย (Study Visits)             
จ. การโทรศัพทติดตาม (ถามี) (Follow-Up Phone Calls)            
ฉ. กระบวนการติดตามสําหรบัผูเขารวมทีห่ยุดใชผลิตภัณฑที่วิจัย (ถาม)ี (Follow-up Procedures for 
Participants Who Discontinue Study Product)  
ช. นัดเพิ่มเติม (Interim Visits)     

9.4.1.2 การดูแลตามมาตรฐานการรักษาในระหวางดําเนินการวิจัย 
9.4.1.3 ข้ันตอนการวิจยัและประเมินทางหองปฏิบัตกิาร (Laboratory Procedures/Evaluations) 

ก. การตรวจประเมินทางคลินิกทางหองปฏิบัตกิาร (Clinical Laboratory Evaluations) 
ข. การตรวจวิจัยทางหองปฏิบัติการ (Research Laboratory) เชน Genetic Testing 
ค. การจัดการกับตัวอยางที่เก็บ กรรมวิธีและการเก็บตัวอยาง (Specimen Handling, Specimen 
Collection and Processing) 
- การเก็บชีววัตถุ/เลือด/ผลิตภัณฑเลือดไวใชในอนาคต มีหลกัฐานวาอาสาสมัครอนญุาตใหนําตัวอยางทีเ่หลือ
ศึกษาเพิ่มเตมิในอนาคตได ระบุระยะเวลาในการเก็บ เมื่อจะมีการนําตัวอยางที่เหลอืไปใชตองขออนุมัตจิาก
คณะกรรมการฯกอนและตองเปนการศึกษาที่เกี่ยวของกับโครงการนี ้หามมิใหนําไปประยุกตใชเพือ่ใหเกิดผล
ประโยชนในเชงิพาณิชย 
- คณะกรรมการฯอนุญาตใหเก็บคราวละ ไมเกิน 5 ป นับจากวันที่อนุมัต ิถาจะเก็บตอจาก 5 ป ใหขออนุมัติ
ใหม พรอมกับรายงานผลการดําเนินการในชวง 5 ปที่ผานมา   สถานที่เกบ็ตองอยูในประเทศไทย ตองไดรับ
อนุญาตจากเจาของสถานทีเ่ก็บ  
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- ยกเวนมีเหตผุลจําเปน คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาอนุญาตใหเก็บในตางประเทศได  แตใหมีการเกบ็สํารอง
ไวในประเทศไทยดวย   
- กรณีที่ตองสงตัวอยางไปตางประเทศ ใหระบเุหตผุล ความจําเปน สถานที่ทีส่งไปตรวจ ตรวจอะไร การเก็บ
รักษา/ทําลาย การเขาถึงขอมลู 
ง. การควบคุมสารชีวภาพอันตราย (Biohazard Containment) 
9.4.2 การควบคุมคุณภาพการวิจัย (Quality control)  
9.4.3 การเก็บรวมรวมขอมลู (Data collection) เครื่องมือในการเกบ็ขอมลู ไดแก  
• ขอมูลยอนหลัง (เวชระเบียน) Retrospective data (medical records) [19]  
• แบบสอบถาม Questionnaires [20]  
• บทสัมภาษณ แบบมีโครงสราง กับ แบบกึง่มีโครงสราง Interviews (Structured, Semi-Structured) 
• การทดสอบทางหองปฏิบัติการ (อางอิงวรรณกรรม หรือความรูสวนบุคคล ถาเปนการทดสอบที่คิดขึ้นมาเอง 
หรือ มีคํารายละเอียด คิดเอง  
• การตรวจทางคลินิก Clinical examinations  
• อธิบายถึงอุปกรณเครื่องมือที่ใช เครื่องมือที่ใชเก็บขอมูล รวมถึงวิธีการที่ใชในการทดสอบความตรงและความ
นาเชื่อถือของเครื่องมอื 
9.4.4 การจัดการขอมลู และการเก็บรักษาแบบบันทกึขอมลู  (Data Handling and Record Keeping) 

9.4.4.1 การเก็บขอมูลและความรบัผิดชอบในการจัดการขอมูล (Data Collection and 
Management Responsibilities)                                                         

9.4.4.2 การเก็บรักษาแบบบันทึกขอมลูวิจัย (Study Records Retention) 
9.4.4.3 การเบี่ยงเบนไปจากโครงรางการวิจัย (Protocol Deviations) 
9.4.4.4 การเผยแพรผลการวิจัย (Disseminating research results)     

9.4.5 ขอพิจารณาดานสถิติ (Statistic Considerations)  
9.4.5.1 สถิติที่ใชวิเคราะหขอมลูและแผนการวิเคราะหขอมลู (Statistic and Analysis Plan) 
9.4.5.2 สมมุติฐานทางสถิต ิ(Statistic Hypotheses)  
9.4.5.3 การวิเคราะหขอมูล (Data Analysis) 
9.4.5.4 รายละเอียดวิธีการทางสถิติ (Description of Statistical Methods)  

10. ขอพิจารณาเฉพาะ  
10.1 กรณีที่มีหัตถการใหระบรุายละเอียด ขันตอนและเหตผุล เชน การเจาะเลือดใหระบจุํานวนครั้งที่

เจาะปริมาณและความถี่ในการเจาะพรอมเหตุผลที่เจาะวาตรวจอะไร 
10.2 กรณีการทดลองยาทางคลินกิ ใหระบุชื่อยา  ชื่อสามัญทางยา บริษัทผูผลิตและผูจําหนาย    
10.3 ขนาดที่ใช  วิธีการบรหิารยา และทะเบียนยา (ถามี) รายละเอียดผลการวจิัยที่เกี่ยวของ 
10.4 กรณีการทดลองผลิตภัณฑอื่น ใหแนบเอกสาร รายละเอียดผลการวิจัยที่เกี่ยวของ  
10.5 กรณีเปนการศึกษาที่ตองผาตัด หรือหัตถการอื่นใด ใหอธิบายวิธีการพอสงัเขป 

11. จริยธรรมและการคุมครองอาสาสมัครวจิัย Ethics and Protection of Human Subjects 
11.1 มาตรฐานดานจริยธรรม Ethical Standard 
11.2 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย Institutional Review Board 
11.3 กระบวนการขอความยินยอม Informed Consent Process 

11.3.1 การใหเอกสารขอความยินยอมแกอาสาสมัคร Consent/assent and Other 
Informational Documents Provided to Participants  

11.3.2 กระบวนการขอความยินยอมและการบันทึก Consent Procedures and Documentation  
11.4 การรักษาความลบัของอาสาสมัครและขอมลู Participant and Data Confidentiality  
11.5 การนําตัวอยางของคนที่เก็บไวมาทําวิจัย: สิ่งสงตรวจ หรือ ขอมูล Research Use of Stored 

Human Samples, Specimens or Data  
11.6 การนําสิ่งสงตรวจทีเ่หลือเก็บไวมาใชในอนาคต Future Use of Stored Specimens  
11.7 ระบุความเสี่ยงทีอ่าจเกิดข้ึนและการปองกันแกไข  รวมทั้งการแกไขปญหาอื่นๆ กรณีเกิดผล

แทรกซอนแกผูรวมวิจัย  
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11.8 ผลประโยชน 
11.9 คาตอบแทนการตอบแทนและชดเชยแกอาสาสมัครจะไดรับในกรณีตางๆ (เงิน บรกิารและ/หรือ

ของขวัญ) รายละเอียดคาใชจายใดๆทีอ่าสาสมัครตองจาย 
11.10 ระบุการตอบแทน ชดเชย คาปวยการ การดูแลรักษา การทําประกัน(กรมธรรม) และการ

แกปญหาอื่นๆกรณีเกิดผลแทรกซอนแกผูวิจัย 
กรณีที่อาสาสมัครเขารวมการวจิัยแลว โครงการวิจัยตองรบัผิดชอบคาใชจายที่เกิดจากการวิจัยโดยไมปดความ
รับผิดชอบ ใหอาสาสมัครไปใชสทิธิการรักษาจากหลกัประกนัสุขภาพหรอืสิทธิอื่นๆ ยกเวนคาใชจายในการ
รักษาพยาบาลตามปกติที่อาสาสมัครตองจายอยูเปนประจํากอนเขารวมโครงการ 
โดยหลกัการผูวิจัยตองรบัผิดชอบคาใชจายทั้งคายามาตรฐาน/การตรวจตามปกติและยาวิจัย  โดยไมผลักภาระ
ใหสิทธิทีผู่รับการวิจัยมีอยู  ทั้งนี้คณะกรรมการฯ จะพจิารณาเปนรายกรณีไป เชน ยาที่ราคาสูงและเปนยาที่ใช
รักษาตามปกติโดยไมใชเปนยาวิจัย 

11.11 ระบุวิธีการและกระบวนการขอความยินยอมใหชัดเจน (Consent process)                           
11.12 ระบุผลประโยชนทบัซอนของผูวจิัย (Conflict of Interest) 
11.13 ระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน การปองกันแกไขรและการแกปญหาอื่นๆ  กรณีเกิดผลแทรกซอน

แกผูถูกวิจัย 
11.14 การเขาถึงขอมูล การรกัษาความลับและขอมลูสวนตวั 
11.15 ระบุการตอบแทน ชดเชย  การดูแลรกัษา การประกนั(กรมธรรม) 
11.16 การสนับสนุนผลิตภัณฑวิจัยใหกับอาสาสมัคร (Post trial provisions) 
11.17 ระบุประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวกบัดานจริยธรรม 

12. หนาลงนามสาํหรับผูวิจัย Protocol Signature Page/Protocol Agreement Page  
หนาลงนาม ลงนามโดยผูวจิัยหลักหรือหัวหนาโครงการ และผูรวมวิจัยอื่นๆ ในโครงการทกุคน เพื่อรับรองวาผู
ลงนามรับทราบและรับรองโครงรางการวิจัยฉบับนี ้
13. เอกสารอางอิง (References) 
การอางอิงเปนเรื่องปกติเพือ่ใหรบัรูวาขอมูลที่กลาวมาจากการทํางานของผูวิจัยทานอื่น การอางอิงที่เหมาะสมจะ
ทําใหผูอานไปติดตามเรื่องอางอิงที่นาสนใจตอได  การขโมยความคิด (plagiarism) คือการอางสิทธหรือเอา
ความคิดของคนอื่นมาเปนของตนซึ่งถือวาเปนการกระทําผิดทางอาชญากรรม ความบกพรองในการอางอิงถึง
ความคิดที่คุณพบในงานวิจัยของคุณ หรือรบัทราบงานที่สมาชิกในทีมไดรับมอบหมายถือวาเปนการขโมยความคิด
ผูอื่น  ดังนั้นการอางอิงถือไดวาเปนหัวขอที่สําคัญหัวขอหนึ่งในโครงรางการวิจัย ระบบการอางอิงที่นิยมใชในการ
เขียนในทางคลินิกมี 2 ระบบ คือ Vancouver system และ the Harvard system [27, 28]. การเลือกระบบ
การอางอิงขึ้นอยูกับงบประมาณขององคกรที่โครงรางการวิจัยถูกยื่นเสนอ สวนใหญจะระบุระบบการอางอิงที่ใช
และตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด  บทความทันตกรรมโดยทัว่ไปใชระบบ Vancouver style.  
14. ภาคผนวก (Appendices) ตอไปนี ้ควรแนบในสวนทายของโครงรางการวิจัย  

1. เอกสารขอความยินยอม Informed consent form  
2. จดหมายจากคณะกรรมการจริยธรรมวจิัย Letters from ethics committees  
3. แบบสอบถาม (สําเนา หรือ ฉบับราง)   
4. แบบบันทึกขอมลูผูปวย Case Record Forms (CRFs) 
5. รายละเอียดงบประมาณ Budget details 

สวนสรปุโดยยอของงบประมาณที่ตองใชแสดงคาใชจายในหวัขอตางๆสําหรับกําลงัคนในทีมวิจัย คาขนสง คาอุ
กรณ-เครื่องมือ-เครื่องใช คาตรวจทางหองปฏิบัติการ และคายา  จัดทําประมาณการของงบประมาณเปน
เอกสารแนบ คาใชจายทั้งหมด รวมถึง คาบุคลากร คาเครื่องอุปโภคบริโภค คาเครื่องมือ คาพัสด ุคา
ติดตอสื่อสาร และเงินทุนสําหรับผูปวย และคาใชจายในการจัดการขอมูลตองรวมอยูในงบประมาณดวย แตละ
รายการตองบอกเหตุผลดวย  

6. ประวัติผูวจิัยหลัก และผูวิจัยรวม และบทบาทหนาที่ในโครงการวิจัย เพื่อใหมั่นใจวา บทบาทของ
ผูวิจัยแตละคนมีความชัดเจน 
รูปภาพ Figures> รูปภาพ 1: ขั้นตอนการวิจัย รูปภาพ 2: ข้ันตอนการตรวจ……. 
ตาราง Table >ตารางที ่1: ตารางนัดวิจัย ตารางที ่2: ตารางกําหนดการเก็บตัวอยาง 
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ตัวอยาง ใบลงนามสําหรับผูวิจัยหลัก (Protocol Signature Page) 
 

ขาพเจา ผูวิจัยหลกัประจําสถานที่วิจัยตกลงจะปฏิบัติตามโครงรางการวิจัยฉบบันี้ซึ่งไดรับการอนุมัติ โดย

คณะกรรมการพจิารณาการศึกษาวิจัยในคน (IRB/ERC) 

ขาพเจาจะดําเนินการวิจัยใหเปนไปตามขอกําหนดของ IRB/ERC กฎหมายทองถิ่นเพื่อปกปองสิทธิ ความ

ปลอดภัยและความเปนอยูที่ดีของผูเขารวมการวิจัย  

ขาพเจาขอรบัรองวา ขาพเจาและเจาหนาที่ที่ทําการวิจัยทุกคนไดรับการฝกอบรมทีจ่ําเปนเพื่อดําเนินการตาม

โครงรางการวิจัยนี้  

ขาพเจาจะไมแกไขเปลี่ยนแปลงโครงรางการวิจัยกอนไดรับการอนุมัติใหแกไขและจะใชโครงรางการวิจัยฉบบั

ใหมที่ไดรบัอนุมัตจิากIRB/ERCกอน เวนแตในกรณีจําเปนเพือ่ปกปองสิทธิ ความปลอดภัยและความเปนอยูที่ดี

ของผูเขารวมการวิจัย 

ขาพเจาจะตรวจสอบใหมั่นใจวาขอมูล (และ/หรือตัวอยาง) ไดเก็บรักษาไวตามวิธีจัดการขอมลู (และ/หรือ

ตัวอยาง) ที่ระบุในโครงรางการวิจัยนี ้การแกไขเปลี่ยนแปลงในแผนงานนี้ควรไดรับการตรวจสอบและอนุมัติ

จาก IRBs/ERCs ที่เกี่ยวของกอน 

ขาพเจาจะรายงานการเปลี่ยนแปลงการวิจัยหรือปญหาที่ไมคาดคิดตอ IRBs/ERCs ที่เกี่ยวของ  

ขาพเจาจะเตรียมรายงานความกาวหนาของโครงการวิจัยตามชวงเวลาที่  IRB/ERC กําหนด และรายงานยุติ

การศึกษาวิจัยเมื่อกจิกรรมในการวิจัยทกุอยางเสร็จสมบูรณ 

ขาพเจาตกลงจะเก็บรักษาบันทกึที่ถูกตองและเหมาะสมตามขอกําหนด 

ขาพเจาไดอานและเขาใจขอมูลและจะทําใหมั่นใจวาผูมีสวนรวมผูรวมงานและลูกจางทุกคนที่ชวยทําการวิจัย

ไดรับการแจงใหทราบถึงความผูกพันที่เกิดจากการมีสวนรวมของพวกเขาในการวิจัยนี้ 

 

ชื่อของผูวิจัยหลกัประจําสถานที่วิจัย 

 

  

ลายเซ็นผูวิจัยหลกัประจําสถานที่วิจัย  วันที่ 
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ตัวอยางเอกสารลงนามผูวิจัย แบบสั้น 

 

ผูมีรายนามดานลาง ขอยืนยันวา ไดอานและทําความเขาใจโครงรางการวิจัยฉบับนี้และขอมูลเกี่ยวกับ

การวิจัยตางๆที่ไดรับทั้งหมด อยางละเอียดถ่ีถวน และเต็มใจที่จะดําเนินการวิจัยทางคลินิกตามที่ไดวางแผนไว

ในโครงรางการวิจัยฉบับนี ้โดยใหเปนไปตามหลักการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดีฉบับปจจุบัน และกฎหมาย/

ขอกําหนดของสถาบันและประเทศไทย 

ขาพเจาจะทําใหมั่นใจวา ผูชวยวิจัยและเจาหนาที่วิจัยที่เกี่ยวของไดอานและมีความเขาใจโครงรางการ

วิจัยฉบับนี้เปนอยางด ี

ขาพเจาจะเก็บรักษาความลับและไมเผยแพรเนื้อหาในโครงรางการวิจัยไปยังบุคคลที่สามโดยไมไดรับ

อนุญาตจากผูใหทุน 

  

ผูวิจัยหลัก 

     

ชื่อ                   ลายเซ็น  วันที่/เดือน/ป 

 

ผูวิจัยรวม 

     

ชื่อ                   ลายเซ็น  วันที่/เดือน/ป 

 

ชื่อ                   ลายเซ็น  วันที่/เดือน/ป 

 

ชื่อ                   ลายเซ็น  วันที่/เดือน/ป 
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หมวดที่หมวดที่หมวดที่   444   
กระบวนการขอความยินยอม กระบวนการขอความยินยอม กระบวนการขอความยินยอม    

เอกสารแนะนําสําหรับอาสาสมัคร และใบยินยอมเอกสารแนะนําสําหรับอาสาสมัคร และใบยินยอมเอกสารแนะนําสําหรับอาสาสมัคร และใบยินยอม   
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กระบวนการขอความยินยอม 

 กระบวนการขอความยินยอม เปนกระบวนการทีผู่วิจัยใชสือ่ที่ผานการอนุมัตจิากคณะกรรมการ

จริยธรรมวิจัย ประกาศทางสือ่ตางๆ เชน ใบประกาศโฆษณา (Advertisement) ขอความโฆษณาในวิทยุ/

โทรทัศน และอื่นๆ เพื่อประชาสัมพันธเชิญชวนผูที่คาดวาจะเปนอาสาสมัครมารับฟงรายละเอียดของ

โครงการวิจัย  

โดยปกติผูวจิัยจะเปนผูรับหนาที่ในการขอความยินยอม แตบอยครั้งทีผู่วิจัยจะมอบหมายให

เจาหนาที่วิจัย ไดแก ผูประสานงานวิจัย (Study coordinator/ Clinical research coordinator) พยาบาล

วิจัย (Research nurse) เปนผูทําหนาที่ขอความยินยอม ผูวิจัยไมควรเปนผูขอความยินยอมเองหากผูที่คาดวา

จะเขารวมโครงการมีความสัมพันธ แบบพึง่พากัน เชน ผูวิจัยเปน แพทยประจําตัว เปนอาจารย เปนเจานาย 

ของผูที่คาดวาจะเขารวมโครงการ และตองพยายามลดความเปนไปไดที่จะเกิดสภาวะการบีบบังคับ/ขูเข็ญ 

(Coercion) หรือใชอทิธิพลกดดัน (Undue) จนเกินควร (21 CFR 50.20.) ตองเคารพศักดิ์ศรีแหงความเปน

มนุษย ความเปนสวนตัวและการรกัษาความลับขอมลูของอาสาสมัคร (ICH GCP 2.11)   

 ผูขอความยินยอมตองเปนผูที่ไดรับการอบรม และมีความรูความเขาใจในเรือ่งโครงการวิจัย สามารถ

ชี้แจงรายละเอียดของโครงการวจิัยโดยละเอียดทุกแงทกุมุม มีการแลกเปลี่ยนขอมูลและสนทนาเนือ้หาจาก

เอกสารแนะนําอาสาสมัคร ใหโอกาสและเวลากับอาสาสมัครในการซักถาม คําถาม ขอสงสัย หรือขอวิตกกังวล

จนเขาใจ กอนตัดสินใจเขารวมการวิจัยอาสาสมัครอาจนําเอกสารแนะนําโครงการวิจัยกลบัไปปรึกษา

ครอบครัว เพือ่นหรือทนายความ เพื่อเปนหลกัฐานยืนยันการเขารวมการวิจัยโดยความสมัครใจตองทําเปนลาย

ลักษณอักษร โดยมกีารลงนามและลงวันที่ในเอกสารใบยินยอม (ICH GCP 1.28)   

ความเปนสวนตัวเปนเรื่องทีส่ําคัญที่สุดของกระบวนการขอความยินยอม ดังนั้นการขอความยินยอม

ควรดําเนินการในหองทีเ่ปนสัดสวน อนุญาตใหเฉพาะ ผูที่คาดวาจะเขารวมโครงการทลีะ 1 คน หรือบางครั้ง

อาจมี พยาน ลาม ทนาย หรือผูอื่นทีท่ําใหมั่นใจวาเกิดความเปนธรรมในกระบวนการขอความยินยอม  ตองไม

อยูในสภาพแวดลอมทีม่ีการบีบบังคบั กดดัน หรือเรงรัดการตัดสินใจ เชน การขอความยินยอมกอนผาตัดซึ่ง

ไมใหโอกาสในการตัดสินใจมากนัก 

จากรายงานเบลมอนท (Belmont report) การบบีบังคบัเปนสถานการณทีเ่กิดข้ึนเมื่อมีการชักชวน

บุคคลโดยใชกําลงัหรืออํานาจใหทําในสิ่งที่ไมเต็มใจ ในทางกลับกัน การใชอิทธิพลกดดัน (Undue Influence) 

เกิดข้ึนเมือ่มีการเสนอในลกัษณะอันเกินสมควร ไมเหมาะสม หรือไมถูกตอง เพื่อใหไดรับการปฏบิัติที่ตองการ 

ดังนั้น องคประกอบที่สําคญัของกระบวนการขอความยินยอม คือ 

1. ขอมูลที่ให (Information) ตองถูกตอง ครบถวน  

2. ความเขาใจของอาสาสมัครตอการเขารวมโครงการ (Comprehension)  

3. ความอิสระในการตัดสินใจเขารวมโครงการ (Voluntariness) ตองไมมกีารกดดัน (Undue) บีบ
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บังคับ (Coercion) จูงใจ (Inducement ) หรอืโนมนาว (Persuasion) ใหเขารวมในโครงการวิจัย 

และคณะผูวิจัยตองไมปดความรับผิดชอบตอผลที่จะเกิดกบัอาสาสมัคร (Exculpatory) (ICH GCP 2.9) 

 
  

 เอกสารที่ใชในการขอความยินยอม คือ เอกสารแนะนํา (Participant Information Sheet) และใบ

ยินยอม (Informed Consent) ซึ่งอาจแยกออกจากกัน หรอืรวมเปนฉบบัเดียวกันก็ได กรณรีวมกันเปนฉบบั

เดียว ควรเริ่มตนดวยเนื้อหาในสวนเอกสารแนะนํา และมีขอความในสวนของการแสดงความยินยอมอยู

ตอนทาย แยกกันเห็นชัดเจน 

 นอกเหนอืจากเอกสาร ในโครงการวิจัยทีม่ีความซับซอนยุงยาก ผูวิจัยอาจมีสื่ออื่นๆประกอบในการ

กระบวนการขอความยินยอมเพื่อเสริมความเขาใจ เชน วิดีโอ แผนภาพ แผนพับ เปนตน 

หลงัจากลงนามในใบยินยอมแลว ผูวิจัยควรเก็บตัวจริงไว 1 ชุด แลวมอบสําเนาใหอาสาสมัคร 1 ชุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานเบลมอนท (Belmont report)  

• หลักเคารพในบุคคล  (Respect for persons) 

บุคคลควรไดรับความเคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรีและมีอิสระในการตัดสินใจ 

บุคคลที่ขาดความเปนอิสระตองไดรับความคุมครองอยางเหมาะสม  

• หลักผลประโยชน (Beneficence) 

การวิจัยตองใหเกิดประโยชนสูงสุดและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใหเหลือนอยที่สุด 

• หลักความยุติธรรม  (Justice) 

ตองมีความเที่ยงธรรม (Fairness) และความเสมอภาค (Equity) 
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แนวทางการเขียนเอกสารแนะนําสําหรับอาสาสมัคร 

เอกสารคําแนะนําอาสาสมัคร ถือเปนเอกสารสําคัญสําหรับทุกโครงการวิจัย  เพื่อใชประกอบการพิจารณา 

ดานจริยธรรม 

เอกสารนี้ควรใหขอมูลที่ ครบถวน ชัดเจน กระชับ ภาษาทีใ่ชควรเปน ภาษาไทยที่อานแลวเขาใจไดงาย อาจมี

รูปภาพประกอบเพื่อใหอาสาสมัครเขาใจงาย หลกีเลี่ยงศัพทภาษาอังกฤษ/เทคนิค/ วิชาการ ถาจําเปนตองใช

คําศัพททางเทคนิคหรือมีความจําเปนตองใชคําภาษาอื่นที่ไมใชภาษาไทย  ควรใชเพื่อเสริมความเขาใจใหแก

อาสาสมัคร   โดยใชการอธิบายเปนภาษาไทยอยางงาย ๆ  และวงเล็บดวยศัพทเทคนิคหรอืภาษาตางประเทศ 

(ICH GCP 4.8.10) 

กรณีที่ตองใชอาสาสมัครซึง่ไมไดใชภาษาไทย เปนภาษาหลัก หรือไมอาจเขาใจภาษาไทยได  เอกสารคําแนะนํา

อาสาสมัคร ควรแปลเปนภาษาที่อาสาสมัครสามารถเขาใจได          โดยการแปลใหยึดเอกสารฉบับภาษาไทย 

เปนเอกสารหลัก  ทําการแปลโดยบุคคลที่ขึ้นทะเบียนไวกับศาล หรือกระทรวงการตางประเทศ  หรอืไดรับการ

รับรองจากสถาบันการศกึษา ในกรณีที่ใชลามควรมเีอกสารรบัรองจากผูนําทองถิ่น 

เพื่อความมั่นใจวาขอความ สํานวน และภาษาที่ใชเขาใจงาย ควรทําการทดสอบกบัผูที่มีความรูระดบั

ประถมศึกษาปที ่6 หรือผูทีม่ีคุณลักษณะใกลเคียงกับอาสาสมัครกอน และควรมีการทดสอบความเขาใจดวย 

เอกสารแนะนํา (Participant Information Sheet) และใบยินยอม (Informed Consent) อาจแยกออกจาก

กัน หรือรวมเปนฉบับเดียวกันก็ได กรณรีวมกันเปนฉบบัเดียว ควรเริ่มตนดวยเนื้อหาในสวนเอกสารแนะนํา 

และมีขอความในสวนของการแสดงความยินยอมอยูตอนทาย ควรแยกกันเห็นชัดเจน 

เอกสารคําแนะนําอาสาสมัคร  และสําเนาเอกสารใหความยนิยอม ตองมอบใหอาสาสมัครทกุคน  สวนเอกสาร

ใหความยินยอมตนฉบับ ผูวิจัยเก็บไว 

เอกสารแนะนําทีเ่สนอใหคณะกรรมการฯ พจิารณา  ควรมีขอมูลครบถวนทุกหัวขอ ควรประกอบดวยหัวขอ

ตาง ๆดังตอไปนี ้

1. ชื่อโครงการวิจัย 

2. ชื่อผูวิจัยใหระบุใหสอดคลองกับเอกสารคําแนะนําของแตละแหง   

ชื่อผูวิจัยหลัก/ผูวิจัยรวม ตําแหนง สถานทีป่ฏิบัติงาน โทรศัพท (ที่ทํางาน/บาน) โทรศัพทเคลื่อนที่ที่ติดตอ

ไดตลอด 24 ชั่วโมง โทรสาร 

3. เนื้อหาสาระของโครงการและความเกี่ยวของอาสาสมัครไดแก 

3.1 ขอความที่ระบุวา “โครงการนี้เปนการวิจัย” 

3.2 เหตผุลและความจําเปนที่ตองทําการศึกษาวิจัย 

3.3 เหตผุลทีอ่าสาสมัครไดรับเชิญใหเขารวมในโครงการวจิัย 

3.4 วัตถุประสงคของการศึกษาวิจัย 



- 49 - 
 

คําแนะนําในการสงโครงการวิจัยเพื่อรับการพิจารณา: ฉบับที่ 1.0_เดือนกันยายน 2561 

3.5 จํานวนอาสาสมัครทีเ่ขารวมในโครงการวิจัย 

3.6 สถานที่วิจัย 

3.7 แหลงเงินทุนวิจัย  

3.8 วิธีการศึกษาวิจัยโดยสังเขป 

3.9 ระยะเวลาที่คาดวาอาสาสมัครเขารวมการวิจัย 

3.10 วิธีการดําเนินการวิจัยรวมถึงวิธีการดําเนินการตางๆ ที่มกีารลวงล้ํารางกายของอาสาสมัคร 

3.11 หนาที่รบัผิดชอบของอาสาสมัคร 

3.12 สวนของโครงการวจิัยที่เปนการทดลอง 

3.13 การรักษาที่ใหในการวิจัยและโอกาสที่อาสาสมัครจะไดรับการรักษาอยางใดอยางหนึ่งตามวิธีการสุมเลือก 

3.14 ประโยชนที่คาดวาจะเกิดข้ึนทัง้ตออาสาสมัครและตอผูอื่น กรณีเปนการศึกษาที่ไมมีประโยชนตอ

อาสาสมัครโดยตรงใหแจงใหอาสาสมัครทราบอยางชัดเจน  

3.15 ความเสี่ยงหรอืความไมสบายทุกประการที่คาดวาจะเกิดข้ึนกับอาสาสมัครในการเขารวมการศึกษา 

และในบางกรณีแกตัวออน  หรอืทารกในครรภ  หรอืทารกทีด่ื่มน้ํานมมารดา รวมทั้งความเสี่ยงทาง

รางกาย จิตใจ และผลกระทบทางสงัคม  การปองกันความเสี่ยง และการแกไขกรณีเกิดปญหา 

3.16 กรณีมีการตรวจรักษาหรือวินิจฉัยตามมาตรฐาน หรือทางเลอืกการตรวจรกัษาอื่นๆ แจงประโยชน

และความเสี่ยงทีส่ําคัญของทางเลือกอื่นๆนั้น ใหอาสาสมัครทราบโดยชัดเจน 

3.17 ขอบเขตการดูแลรกัษาความลับของขอมลูตางๆ ของอาสาสมัคร 

3.18 การดูแลรักษาทีผู่วิจัยจัดให กรณีเกิดอันตรายหรอืผลไมพึงประสงคจากการวิจัย อาสาสมัครจะ

ไดรับการดูแลรกัษาโดยไมตองเสียคาใชจายอยางไรบาง 

3.19 การจายคาตอบแทน (ถามี) ซึ่งกําหนดเปนรายครั้งแกอาสาสมัครที่เขารวมการวิจัย โดยระบจุํานวน

และกําหนดเวลาอยางชัดเจน 

3.20 คาใชจายตางๆ (ถามี) สําหรับอาสาสมัครที่เขารวมการวจิัย 

3.21 ในกรณีเกิดอันตรายถึงขั้นรายแรง เชน พิการ เสียชีวิต อาสาสมัครหรือทายาทจะไดรับการชดเชย

อยางไร 

3.22 ขอความที่ระบุวาการเขารวมการวิจัยของอาสาสมัครเปนไปโดยความสมัครใจ  และอาสาสมัครอาจ

ปฏิเสธทีจ่ะเขารวมมือหรอืถอนตัวออกจากการวจิัยไดทุกขณะ  โดยไมมีความผิดหรือสูญเสีย

ประโยชนทีอ่าสาสมัครพึงไดรบั ไมควรมีคําวา ขอขอบคุณในความรวมมือ 

3.23 สภาวการณ และ/หรือ เหตุผลที่อาจเพกิถอนอาสาสมัครออกจากการวิจัย 

3.24 ขอความที่ระบุวาผูกํากับดูแลการวิจัย  ผูตรวจสอบการวจิัย IRB/IEC และหนวยงานควบคุมระเบียบ

กฎหมาย  จะไดรับการอนญุาตใหตรวจสอบเวชระเบียนตนฉบับของอาสาสมัครโดยตรง  เพื่อ

ตรวจสอบความถูกตองของวิธีดําเนินการวิจัยทางคลินกิและ/หรือขอมูลอื่นๆ โดยไมละเมิดสิทธิของ

อาสาสมัครในการรักษาความลบัเกินขอบเขตที่กฎหมายและระเบียบกฎหมายอนญุาตไว  ทั้งนี้ โดย
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การลงนามในเอกสารใบยินยอม  อาสาสมัครหรือผูแทนโดยชอบธรรมของอาสาสมัครอนุญาตให

บุคคลตางๆ ขางตนมสีิทธิตรวจสอบเวชระเบียนตนฉบับของอาสาสมัครโดยตรง 

3.25 มีขอความที่ระบุวาบันทึกที่ระบุขอมลูสวนบุคคลของอาสาสมัครจะไดรับการเก็บรักษาเปนความลับ  

และจะไมเปดเผยขอมูลเหลานี้แกสาธารณชนเกินขอบเขตทีก่ฎหมาย และ/หรือระเบียบกฎหมาย

อนุญาต  ในการตีพิมพผลการวิจัย  ขอมูลสวนบุคคลของอาสาสมัครจะยังคงเก็บรักษาเปนความลบั 

3.26 มีขอความที่ระบุวาอาสาสมัครหรอืผูแทนโดยชอบธรรม  จะไดรับแจงใหทราบขอมูลใหมในเวลาอัน

สมควร  ซึ่งมผีลตอความสมัครใจของอาสาสมัครที่จะคงเขารวมการวจิัยตอไป 

3.27 บุคคลทีจ่ะติดตอขอขอมลูเพิม่เตมิเกี่ยวกบัการวจิัยและสิทธขิองอาสาสมัคร เชน ช่ีอ ที่อยู. เบอร

โทรศัพทของคณะกรรมการฯ ติดตอไดสะดวก ทั้งในและนอกเวลาราชการ  

3.28 ชื่อ ที่อยู เบอรโทรศัพทของแพทย หรือผูทีอ่าสาสมัครสามารถติดตอไดสะดวก ทั้งในและนอกเวลา

ราชการ กรณีมเีหตจุําเปนหรือฉุกเฉิน 

4 เอกสารคําแนะนําอาสาสมัคร  ใหระบุหมายเลข และลงวันที่ (version and date) 

5 เมื่อการวิจัยเกี่ยวของกับเด็กอายุ 7-18 ป ซึ่งตองขอความยินยอมจากผูแทนโดยชอบธรรม   อาสาสมัคร

ควรไดรับการอธิบายเกี่ยวกับการวิจัย ดวยวิธีที่เหมาะสม ที่อาสาสมัครนั้นจะเขาใจได  
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ตัวอยางตัวอยางตัวอยาง   

เอกสารที่เกี่ยวของกับการวิจัยเอกสารที่เกี่ยวของกับการวิจัยเอกสารที่เกี่ยวของกับการวิจัย   
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ตัวอยางใบยินยอมสําหรับอาสาสมัคร แบบที่ 1 

 
ชื่อโครงการวิจัย: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
หมายเลขโครงการวจิัย: ………………………………………………………………………………………………………………….……. 
ผูสนบัสนุนโครงการวิจัย: ………………………………………………………………………………………………………………………  
ชื่อผูวิจัย: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
สถาบัน: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
        ขาพเจาขอยืนยันวาไดอานเอกสารการวิจัยเรื่อง “…………………………………………” และไดรับการอธิบาย
เกี่ยวกับเนื้อหาในเอกสารการวิจัยนี้แกขาพเจาแลว 

กอนที่จะลงนามในใบยินยอมเขารวมเปนอาสาสมัครในโครงการวิจัยนี้ ขาพเจาและบุตรหลาน (ถา
อาสาสมัครเปนเดก็) มีโอกาสไดซักถามขอสงสัยตางๆเกี่ยวกบัโครงการวิจัยนีจ้ากผูวิจัยเและขอยืนยันวาไดรับ
คําตอบและอธิบายตางๆจนเขาใจเปนอยางดีทุกประการแลว ดังนั้นขาพเจาหรือบุตรหลานขาพเจามีความยินดี
เขารวมเปนอาสาสมัครในโครงการวิจัยนี้  จงึไดลงนามในใบแสดงความยินยอมไวเปนหลักฐานดวยความเต็มใจ 

การเขารวมโครงการนี้ของขาพเจาหรือบุตรหลานขาพเจาเปนไปดวยความสมัครใจ และขาพเจา
สามารถปฏิเสธการเขารวมโครงการนี้ไดโดยจะไมมีผลตอการรักษาทางการแพทยที่ขาพเจาหรือบุตรหลาน
ขาพเจาควรไดรับ   ถาเขารวมแลวก็อาจตัดสินใจยุติการเขารวมโครงการไดทุกเมื่อโดยไมสูญเสียผลประโยชน  
การตัดสินใจเขารวมหรือไมเขารวมโครงการจะไมมีผลกระทบตอการดูแลรักษาที่ขาพเจาหรือบุตรหลาน
ขาพเจาไดรับจากโรงพยาบาล 

ขาพเจายินดีและใหอนญุาตเฉพาะผูวิจัยของโครงการวิจัยนีเ้ทานั้นที่สามารถเก็บรวบรวม ใช และ
แบงปนขอมูลสวนตัวทางการแพทยและทางการวิจัยนี้ของขาพเจา หรือ บุตรหลานขาพเจา 

ขาพเจาหรือบุตรหลานขาพเจาจะไดรับการดูแลรักษาจากโรงพยาบาลโดยไมตองเสียคาใชจาย  ในกรณี
ที่มีการเจ็บปวยหรือบาดเจ็บอันเปนผลมาจากการวิจัยโดยตรง  ขาพเจาหรือบุตรหลานขาพเจาจะไมไดรับ
คาตอบแทนเปนเงินสําหรับการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นนั้นๆ  และขาพเจาจะไมเสียสิทธิหรือประโยชนใดๆในการเขา
รวมโครงการวิจัยนี้ 

ขาพเจาสามารถสอบถามขอสงสัยตางๆเกี่ยวกับโครงการวิจัย การบาดเจ็บ หรือสิทธิตางๆเมื่อเขารวมใน
โครงการวิจัย ไดโดยตรงที่ผูวิจัยดานลางนี้ 
นายแพทย............................................................................................................................................................. 
ที่ทํางาน................................................................................................................................................................  
โทรศัพท .........................................โทรสาร .............................................โทรศัพทมอืถือ .............................. 
คัดกรอง: 

____________  ใช ยินยอมที่จะรบัการคัดกรองเพือ่เขารวมการวิจัย 
อักษรยอ/วันที ่  
____________  ไม ไมยินยอมที่จะรับการคัดกรองเพื่อเขารวมการวิจัย 
อักษรยอ/วันที ่  

เขารวม: 
____________  ใช ยินยอมที่จะเขารวมการวิจัย 
ชื่อ/วันที่  
____________  ไม ไมยินยอมที่จะเขารวมการวิจัย 
ชื่อ/วันที่  

การเก็บตัวอยางเลือดของขาพเจาหรือของบุตรหลานขาพเจาจากโครงการวิจัยนี้  ผูวิจัยไดขออนุญาตเก็บรักษา
ตัวอยางเลือดที่เหลือจากการตรวจแลวน้ีไว ถาขาพเจาอนุญาตอาจมีการนําตัวอยางเลือดทีเก็บไวนี้ไปตรวจยังหองปฏิบัติการใน
ตางประเทศ  ซึ่งจะมีการขออนุญาตจากคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทย



- 53 - 
 

คําแนะนําในการสงโครงการวิจัยเพื่อรับการพิจารณา: ฉบับที่ 1.0_เดือนกันยายน 2561 

กอนที่จะดําเนินการตรวจใดๆที่ไมไดระบุไวในโครงการวิจัยนี้ ตัวอยางเลือดที่เก็บไวเหลานี้จะไมมีการนํามาใชเพื่อประโยชน
ทางการคาใดๆ 

เลือกกา    ลงในชองที่ตองการเพียง 1 ชองและลงชื่อไวดานขาง 

 อนุญาต    ............................ชื่อ/วันที่                  ไมอนุญาต      .........................ชื่อ/วันที่ 

ขาพเจาจะไดรับสําเนา ของเอกสารการวิจัยและใบแสดงความยินยอมที่มีลายมือชื่อของขาพเจาที่ไดลงนามไวดานลางนี้จํานวน 1 ชุด 

     
ชื่ออาสาสมัคร 
(อาสาสมัครผูใหญ อายุมากกวา/เทากับ 18 ป) 
 
สําหรับผูที่อานไมออก และเขียนไมได ใหพิมพ 
ลายน้ิวหัวแมมือขวาลงในชองที่กําหนดให 
หลังจากที่ผูวิจัย/ตัวแทนไดอานเนื้อหา 
ในแบบฟอรมนี้ใหฟงจนเขาใจดีแลว   

 ลายเซ็น 

 

 

(ลายน้ิวหัวแมมือขวา) 

 วันที่/เดือน/ป 

     

ชื่อ บิดา/มารดา/ผูปกครอง ของอาสาสมัคร 
(อาสาสมัครเด็กอายุมากกวา 6 เดือน – นอย
กวา 18 ป)  
 
สําหรับผูที่อานไมออก และเขียนไมได ใหพิมพ 
ลายน้ิวหัวแมมือขวาลงในชองที่กําหนดให 
หลังจากที่ผูวิจัย/ตัวแทนไดอานเนื้อหา 
ในแบบฟอรมนี้ใหฟงจนเขาใจดีแลว 

 ลายเซ็น 

 

 

(ลายน้ิวหัวแมมือขวา) 

 วันที่/เดือน/ป 

     

ชื่อผูวิจัย/ผูแทน  ลายเซ็น  วันที่/เดือน/ป 

     

ชื่อพยาน  ลายเซ็น  วันที่/เดือน/ป 

     

ชื่อพยาน  ลายเซ็น  วันที่/เดือน/ป 

     

 

 

 

 

 

ใบยินยอม 

ไมใหมีของความขั้นระหวางผูลงนาม 

หากมีการพิมพนิ้วหัวแมมือขอใหมีพยานลงนาม 2 คน 

ใบยินยอมโครงการวิจัยหลักและโครงการวิจัยทีเ่ปนทางเลือกแยกออกมาจากกัน 
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ตัวอยางใบยินยอมเขารวมโครงการวิจัย 
 

โครงการวิจัยเรื่อง……………………………………………………….……… 

กอนที่จะลงนามในใบยินยอมใหทําการวิจัยนี้ ขาพเจา ไดรับการอธิบายจากผูวจิัย ถึงวัตถุประสงคของการวิจัย 

วิธีการวิจัย ความเสี่ยง อันตรายหรอือาการที่อาจเกิดขึ้นจากการวิจัยหรือจากยาที่ใช รวมทัง้ประโยชนทีจ่ะ

เกิดข้ึนจากการวิจัยอยางละเอียด และมีความเขาใจดีแลว  

ผูวิจัยไดตอบคําถามตางๆ ที่ขาพเจาสงสัยดวยความเต็มใจ ไมปดบงั ซอนเรนจนขาพเจาพอใจ  

ขาพเจาไดเขารวมโครงการวิจัยนี้โดยสมัครใจ และขาพเจามสีิทธิที่จะบอกเลิกการเขารวมในโครงการวิจัยนี้

เมื่อใดก็ได และการบอกเลิกการเขารวมการวจิัยนี้จะไมมีผลตอการรกัษาโรคที่ขาพเจาพงึไดรบัตอไป  

ผูวิจัยรบัรองวาจะเกบ็ขอมูลเฉพาะเกี่ยวกับตัวขาพเจาเปนความลับและจะเปดเผยไดเฉพาะในรปูที่เปนสรปุ

ผลการวิจัย หรือการเปดเผยขอมลูตอผูมีหนาที่ที่เกี่ยวของกบัการสนับสนุนและกํากบัดูแลการวิจัย  

ผูวิจัยรบัรองวาหากเกิดอันตรายใดๆจากการวจิัยดังกลาว ขาพเจาจะไดรบัการรักษาพยาบาลโดยไมคิดมลูคา 

และจะไดรับการชดเชยรายไดทีสู่ญเสียไประหวางการรักษาพยาบาลดงักลาว ตลอดจนเงินทดแทนความพิการ

ที่อาจเกิดขึ้น และรายละเอียดเกี่ยวกบัการรักษาพยาบาลหรอืเงินชดเชยดังกลาว ขาพเจา สามารถติดตอได

ที่………………………………………………………………………………………………………………………………………………….โดย

บุคคลทีร่ับผิดชอบเรื่องนี้คือ……………….………………………………ระบุชื่อผูวิจัยพรอมที่อยูและหมายเลขโทรศัพที่

สามารถติดตอได 24 ช่ัวโมง 

ขาพเจาไดอานขอความขางตนแลว และมีความเขาใจดีทกุประการ และไดลงนามในใบยินยอมนี้ดวยความเตม็ใจ 

ลงนาม………………………………………………ผูยินยอม  (วันที่....... เดือน ......... พ.ศ............) 

ลงนาม………………………………………………ผูวิจัย (วันที่....... เดือน ......... พ.ศ............) 

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

ลงนาม………………………………………………พยาน (วันที่....... เดือน ......... พ.ศ............) 
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ขาพเจาไมสามารถอานหนังสือได แตพยานไดอานขอความในใบยินยอมนี้ใหแกขาพเจาฟงจนเขาใจดีแลวและ

ขาพเจาจงึไดลงนาม หรอืพิมพลายนิ้วมือ )กรณีทีเ่ขียนไมได( ในใบยินยอมนี้ดวยความเต็มใจ  

ลงนาม………………………………………………ผูยินยอม  (วันที่....... เดือน ......... พ.ศ............) 

ลงนาม………………………………………………ผูวิจัย  (วันที่....... เดอืน ......... พ.ศ............) 

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

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

ในกรณีผูเขารวมการวิจัย ยังไมบรรลุนิติภาวะ จะตองไดรับการยินยอมจากผูปกครองหรอืผูอปุการะโดยชอบ

ดวยกฎหมาย  

ลงนาม……………………………………............ผูปกครอง/   (วันที่....... เดอืน ......... พ.ศ............) 
       ผูอปุการะโดยชอบดวยกฎหมาย 

ลงนาม………………………………………………ผูวิจัย  (วันที่....... เดอืน ......... พ.ศ............) 

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

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

ในกรณีที่ผูเขารวมการวิจัย ไมสามารถตัดสินใจเองได )โรคจติ-หมดสติ(ใหผูแทนโดยชอบดวยกฎหมายหรอื

ผูปกครอง หรือญาติที่ใกลชิดที่สุดเปนผูลงนามยินยอม 

ลงนาม………………………………ผูแทน /ผูปกครอง/  ญาต (วันที่....... เดือน ......... พ.ศ............) 

ลงนาม………………………………………………ผูวิจัย  (วันที่....... เดอืน ......... พ.ศ............) 

ลงนาม………………………………………………พยาน  (วันที่....... เดอืน ......... พ.ศ............) 

ลงนาม………………………………………………พยาน  (วันที่....... เดอืน ......... พ.ศ............) 

         หมายเหต ุ  ใหปรบัปรุงแบบใบยินยอมใหเหมาะสม โดยตัดขอความที่ไมเกี่ยวของออก และเพิม่เติม

ขอความที่จําเปน  
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ตัวอยางแบบแสดงรายการ/ประมาณการคาใชจายในการวิจัย (จําแนกตามรายป) 

 

ชื่อโครงการ………………………………………………………………………………………………………………………………….…...... 

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

ชื่อผูวิจัยหลัก………………………………………………………………………..……………………………………………………………… 

หนวยงานรบัผิดชอบ…………………………………………………..………………………………………………………………………… 

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

แหลงเงินทุน (ระบุความสัมพันธของผูวจิัยกับแหลงเงินเงินทนุดวย) 

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

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

ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย…………………………………..…………….(ระบุใหชัดเจน)…………………………….……………….. 

 

รายละเอียดคาใชจายในการวิจัย (จําแนกตามรายป) 

1. เงินเดือน คาจางบุคลากร………………………………………………………………………………………………. 

1.1 เต็มเวลา……………….คน  ระยะเวลา…………..เดือน เปนเงิน………………….บาท 

1.2 บางเวลา……………....คน  ระยะเวลา…………..เดือน เปนเงิน………………….บาท 

2. คาตอบแทนผูวิจัย………………………………………………….……………………………………………………… 

3. คาตอบแทนที่ปรึกษา…………………………………………..….…………………………………………………….. 

4. คาตอบแทนผูยอมตนใหทดลอง……………………….………………..……………………………………………. 

5. คาดูแลรักษาผูปวย (ถามี)………………………………………….…………………………………………………… 

6. คาใชจายดําเนินการทัง้หมด…………………………………………………………………………………………… 

7. คาจัดพิมพรายงานวิจัย…………………………………………………..……………………………………………… 

8. อื่นๆ…………………………………………………………………..………………………………………………………… 

                                                                   รวม……………………………………..บาท 
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ตัวอยางแบบฟอรมการแจงผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest) 
 
ที่ .............................................                                                            

  
ตามที่ ขาพเจา  นาย   นาง   นางสาว ........................................................................................................

ไดปฏิบัติงาน ในโครงการวิจัยเรื่อง.......………………………………………….………………………………………………………… 

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

ในฐานะ   ผูวิจัย /   เจาหนาที่วิจัย /  อื่นๆ ระบ ุ....,………….…………………………….…………........... )  

โดยมีผูใหทุนวิจัย คือ .......................................................................................................................................... 

ขาพเจาตกลงวาจะแจงใหทราบทันที ในกรณีที่มหีรอืสงสัยวามีผลประโยชนทับซอน 

ขาพเจาไดรบัทุนสนับสนุนการทําวิจัยโครงการดังกลาวขางตน เปน 

 เงินเดือนจายตลอดชวงเวลาโครงการวิจัย จํานวนเงิน  ………………………………………………………………..บาท 

 เงินเหมาจายตอโครงการ      จํานวนเงิน  …………………………………………..…………………..บาท 

 อื่นๆ (ระบ)ุ…………………………………….…  จํานวนเงิน  ………………………………………………………………..บาท 

ในรอบ 5 ปทีผ่านมา ขาพเจามีผลประโยชนทบัซอนกับผูใหทุนวิจัย  

 ไมมี   มี (ใสเครื่องหมาย  ใน  ที่มีดานลาง    

 ทานหรือสมาชิกในครอบครัวของทานไดรบัผลประโยชนในบริษัทหรือจากบริษัทที่เปนผูใหทุนวิจัย 

 ทานมีตําแหนงบริหารหรือตําแหนงทางงานวิทยาศาสตรในบริษทัที่เปนผูใหทุนวิจัย 

 ทานเปนที่ปรึกษาดานวิทยาศาสตร ดานการเงิน ดานกฎหมาย หรือเปนสมาชิกของคณะวิทยากรที ่

บรรยายเกี่ยวกบัผลิตภัณฑของบริษัททีเ่ปนผูใหทุนวิจัย 

 ทานมีสวนรวมในดานการเงิน หรือมสีวนเกี่ยวของดานการเงินของสถาบันกับบริษัทที่เปนผูใหทุนวิจัยดาน

ตอไปนี้: การจัดซื้อ การขาย การเชาซื้อ การขึ้นทะเบียน การทําสญัญา 

 ทานไดมอบหมายงานใหนิสิต นักศึกษาระดับปรญิญาบณัฑิต หรือหลังปรญิญา,ผูฝกงาน เจาหนาที่ ใหทํา

โครงการวิจัยที่ไดรบัทุนจากบริษัทที่เปนผูใหทุนวิจัย 

 อื่นๆ ระบ ุ

ลงชื่อ………………………………………………     

  (..........................................................) 

 วันที่  .................................................. 
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ตัวอยางขอตกลงถายโอนวัสดุ 
(Material Transfer Agreement, MTA) 

1. คูสัญญาของขอตกลงนี้คือ 
1.1 (ตอไปนี้จะเรียกวา “......................................................................................”) และ 
1.2 ...........................................................................................(ตอไปนี้จะเรียกวา “ผูรับ”) 
1.3 “ผูรับ” รวมทั้ง หัวหนาโครงการวิจัย / หัวหนาหองปฎิบัตกิาร /  อาจารยที่ปรึกษา 

“.......................................” ตกลงทีจ่ะจัดหาวัสดุตามที่จะระบุในขอตกลงนี้ใหกบั “ผูรับ” 
เพื่อใชตามขอตกลงและเงือ่นไขที่ระบุในขอตกลงนี ้

2. ในขอตกลงนี้ : 
 วัสดุ (material) หมายถึง วัสดุตั้งตน (original material) เชื้อสายและอนพุันธุที่ไมไดรับการ
ดัดแปลง เชื้อสาย (progeny) หมายถึง สิง่สบืทอดที่ไมไดรบัการดัดแปลง (unmodified descendant) 
ที่มาจากวสัดุ เชน ไวรัส จากไวรัส เซลลจากเซลล หรือสิ่งมีชีวิตจากสิง่มีชีวิต (organism from 
organism) 
 อนุพันธที่ไมไดรับการดัดแปลง (unmodified derivative) หมายถึง สสารทีส่รางสรรคโดยผูรบั 
ซึ่งประกอบขึ้นเปนโครงสรางหนวยยอยที่ไมไดรบัการดัดแปลง (unmodified functional sub-unit) 
หรือผลิตภัณฑที่ไดมาจากวัสดุตัง้ตน เชน กลุมยอยที่ไดถูกทาํใหบรสิุทธิ์ หรอืแยกเปนสวนๆ ของวัสดุตัง้ตน 
เซลลเพาะเลี้ยงที่ผลิตไดจากเซลลเพาะเลี้ยงตั้งตนที่ไมไดมกีารดัดแปลง โมโนโคลนอลแอนติบอดผีลิต
ออกมาโดยเซลลไฮบริโดมา โปรตีนที่แสดงออกโดยดีเอ็นเอ/อารเอ็นเอ ที่ไดรบัมาจาก “.................” กลุม
ยอยตางๆ ของวัสดุตั้งตน เชน พลาสมิดหรอืพาหะ (vector) ใหมๆ 
 สิ่งดัดแปลง (modification) หมายถึง สสารทีส่รางสรรคโดยผูรบั ซึ่งบรรจุไวดวย หรือรวมไวซึ่งวสัด ุ
(วัสดุตั้งตน เชื้อสาย หรืออนพุันธที่ไมไดรับการดัดแปลง) 
 จุดประสงคทางการคา หมายถึง การขายวัสดุ, การจดสิทธบิัตร, การไดมาหรือการถายทอดทรัพยสิน
ทางปญญาหรือสิทธิทีจ่ับตองไดและทีจ่ับตองไมไดที่ไดมาโดยการขายหรืออนุญาต, การพฒันาผลิตภัณฑ
และการรับรองกอนการขาย 

3. ในขอตกลงฉบบันี้วัสดรุวมถึง 
1.1 วัสดุทางชีวภาพ ทั้งที่มีชีวิตหรอืไมมีชีวิตทั้งหมด ตามทีร่ะบุในเอกสารแนบ ก 
1.2 ความรู และขอมลูใดๆ ที่เกี่ยวของ 
1.3 เชื้อสาย อนุพันธที่ไมไดรบัการดัดแปลงและสิ่งดัดแปลง 
1.4 เซลล หรือดีเอ็นเอ, โมเลกลุซึ่งลอกเลียนหรือไดมาจากสิง่เหลานั้น 

4. “ผูรับ” ตกลงวา 
4.1 วัสดุเปนทรัพยสินของ.......และจะถูกใชโดยผูรับเพียงเพื่อจุดประสงคขอใดขอหนึง่ ตอไปนี ้

 [  ] งานวิจัย  [  ] การวิจัยตามหลักสูตรปรญิญาตรี / โท / เอก 
 [  ] การควบคุมคุณภาพ  [  ] การฝกอบรมและการสอนนอกเหนืองานวิจัย 
 [  ] การทดสอบอางอิง, การตรวจวเิคราะห 

ดําเนินการทีส่ถาบันของ “ผูรับ” และภายใตการควบคุมดูแลของ “ผูรับ” งานวิจัยที่จะ
ดําเนินการโดย “ผูรับ” จะถูกจํากัดอยูเพียงภายใตโครงการ เรื่อง 
………………………………………………….ที่ปรากฏตามเอกสารแนบ ข (หัวหนาโครงการวิจัย/
หัวหนาหองปฏิบัตกิาร/อาจารยที่ปรึกษาช่ือ................................................. 
............................................................. นสิิต/นักศึกษาชื่อ....................................................
จะตองปฏิบัติตามขอตกลงในเอกสาร) 

4.2 วัสดุจะไมถูกใชในมนุษย/การทดลองในมนุษย โดยไมไดรบัความยินยอมเปนลายลักษณอักษร
จาก “...........................” 
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5. “ผูรับ” ตกลงทีจ่ะไมถายโอนวัสดุใหกบับุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ไมไดทํางานภายใตการควบคุมโดยตรงที่
สถาบันของผูรบัโดยไมไดรบัความยินยอมเปนลายลักษณอกัษรจาก “..............." “ผูรับ” จะสงคํารองขอ
วัสดุใดๆ ใหแก “................................” 

6. “ผูรับ” ตกลงที่จะใชวัสดุในสถานที่เหมาะสม โดยพนักงานผูมีความรู ความสามารถ 
7. “ผูรับ” ตกลงทีจ่ะแจง “................” ถึงผลการวิจัยทั้งหมดซึ่งเกี่ยวกับวสัดุเปนลายลักษณอักษรภายใน

ระยะเวลา 1 ป หลังสิ้นสุดการวิจัย 
8. “ผูรับ” ตกลงที่จะยอมรบัวา “...................” เปนแหลงที่มาของวัสดุ และใหขอมลูนั้นในสิง่ตีพิมพใดๆ 

ทั้งหมด และในใบขอสิทธิบัตรที่อยูบนพื้นฐานหรือเกี่ยวกบัวัสดุ สิ่งลอกเลียน หรือสิ่งที่ไดมาจากสิ่ง
เหลานั้น และจากการวจิัยสิง่เหลานั้น 

9. “ผูรับ” ยอมรบัวาวัสดุเปนหรอือาจจะเปนวัตถุแหงการขอสิทธิบัตรได “ผูรับ” ยอมรับวาตนไมไดรบัการ
อนุญาตหรือสทิธิใดๆ ไมวาโดยนัย หรือโดยแจงชัดในสิทธิบตัรใดๆ หรอืคําขอสิทธิบัตรใดๆ หรือความลบั
ทางการคา หรอื ความเปนเจาของอยางอื่นของ “...............” รวมถึงรูปแบบใดๆ ที่เปลี่ยนไปของวัสดุทีท่ํา
โดย “.................” เวนแตไดระบุไวในขอตกลงนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่ง “ผูรับ” ไมไดรับการอนุญาตหรอื
สิทธิใดๆ ไมวาโดยนัย หรือโดยแจงชัดในการใชวัสดุ วัสดุที่ปรับปรงุในรปูแบบใดๆ หรือสิทธิบัตรที่
เกี่ยวของใดๆ ของ “..................” เพื่อจุดประสงคทางการคา 

10. ถา “ผูรับ” ตองการใช หรือขออนุญาตใหใชวัสด ุ หรือวสัดุที่ปรับปรงุเพือ่จุดประสงคทางการคา 
“..............” ตกลงลวงหนาที่จะเจรจาตอรองโดยสุจริตกับ “ผูรับ” เพื่อทีจ่ะกําหนดเงื่อนไขเชงิพาณิชยขึ้น 

11. “ผูรับ” จะใชวัสดุภายใตบังคับของกฎหมายและขอบงัคับภายในประเทศและระหวางประเทศของตน 
รวมถึงภายใตบังคับของพระราชบญัญัตเิชื้อโรคและพิษจากสัตว พ.ศ.2525 และพระราชบญัญัติเชื้อโรค
และพิษจากสัตว (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2544 วัสดุนี้มีไวเพื่อการทดลองเทานั้น “.................” จัดหาใหโดยไม
รับประกันไมวาโดยชัดแจงหรือโดยปริยายใดๆ ทัง้สิ้น “.....................” ไมรับรองวาการใชวัสดุจะไมเปน
การละเมิดสิทธิบัตรหรือสิทธิ์ความเปนเจาของอยางอื่น “ผูรับ” จะรับผิดแทน “……………” และลูกจาง
ของ “................” จากขอเรียกรองใหมีการรบัผิดชอบใด ๆ ซึ่งอาจเกิดข้ึนจากการใชวัสดุโดย “ผูรับ” 

12. วัสดุไดถูกจัดไวใหโดยไมคิดคาใชจาย อยางไรก็ตาม จะเรียกคาธรรมเนียมเพียงเพื่อเปนคาเตรียมการ และ
คาแจกจายวัสดุ อัตราคาธรรมเนียมจะเปนไปตามทีร่ะบุในเอกสารแนบ ก 

13. “ผูรับ” จะสงคืนหรือทําลายขอมลู และวัสดทุั้งหมดเมื่อ “........................” รองขอ 
14. ขอตกลงนีจ้ะมผีลใชบังคับนบัตั้งแตวันที่ลงนามโดย “................” ทายขอตกลงนี้ และมผีลใชกับขอมลู

และวัสดุทัง้หมดที่รบัจาก “........................” และจะสิ้นผลใชบังคับเมื่อ “ผูรับ” ทําการวิจัยเรือ่งปจจุบัน
กับวัสดุเสร็จสมบูรณ (.......ป นบัแตวันที่มีผลใชบังคบั) เวนแตคูสัญญาตกลงเปนลายลกัษณอักษรทีจ่ะ
ขยายสัญญา 

15. “……………” และ “ผูรับ” จะใชความพยายามอยางทีสุ่ดในอันที่จะตกลงกันใหไดในลักษณะที่เปนธรรม 
และเปนเหตุเปนผลในขอขัดแยงตางๆ ทีเ่กิดข้ึนภายใตขอตกลงนี้ หากวาขอขัดแยงนั้นไมสามารถตกลงกัน
ไดระหวางคูสญัญาใหเสนอขอขัดแยงนั้นตอผูไกลเกลี่ยซึ่งเลอืกโดยคูสัญญารวมกัน 

 
ลงนามในฐานะ “ผูรับ” ลงนามในฐานะ “............................” 
ชื่อ..................................................................... ชื่อ .................................................... 
(.......................................................................)     (………………………………………….) 
ตําแหนง.....................................                            ตําแหนง  ........................ 
วันที่........................................... วันที่.................................................... 
 
ลงนามในฐานะพยาน ลงนามในฐานะพยาน 
ชื่อ......................................................        ช่ือ ................................................................... 
(.........................................................) (........................................................) 
ตําแหนง.....................................                           ตําแหนง ................................. 
วันที่........................................... วันที่.................................................... 

เลขที่ MTA………… 
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เอกสารแนบ ก 

ตัวอยางรายการถายโอนวัสดุ 

..............................................................ตกลงทีจ่ะถายโอนวัสดุใหแก ……………… ดังรายการตอไปนี ้

ลําดับที ่ รายชื่อวัสด ุ ปริมาณ หมายเหต ุ
1    
2    
3    
4    
5    
6    

อัตราคาธรรมเนียม : การเตรียมวัสดุขางตน.................บาทตอ..................รวมทัง้สิ้นเปนเงิน...............บาท  

กรณีสงทางไปรษณียคิดคาขนสงเปนเงิน....................บาท 

[  ]  มารับวสัดุเอง (ระบุลวงหนาอยางนอย........วัน/สัปดาห) วันที่......................................... 

[  ]  ใหสงวสัดุทางไปรษณีย ตามช่ือ ที่อยูขางลาง 

ลงนามโดย............................................ที่เปนผูจัดสง 
 
 
ลายเซ็น ..................................................................  
ชื่อ สกุล (ตัวบรรจง) ...............................................  
ภาควิชา/หนวยงาน ................................................  
วันที่ .......................................................................  
 

ลงนามโดยหัวหนาโครงการวิจัย/หัวหนา
หองปฏิบัติการ/อาจารยที่ปรึกษา ของ “ผูรบั” 
 
ลายเซ็น ..................................................................  
ชื่อ สกุล (ตัวบรรจง) ...............................................  
ภาควิชา/หนวยงาน ................................................  
ที่อยู  ......................................................................  
วันที่ .......................................................................  
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หลักจริยธรรมกฎระเบียบกฎหมาย 

ที่เกี่ยวของกับการทําวิจัย 

ประเทศไทย 
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หลักจริยธรรมกฎระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของกับการทําวิจัยประเทศไทย 

 

 

กฎหมาย  เปนกฎเกณฑทีร่ัฐกําหนดขึ้นเพื่อวางแนวทางใหสมาชิกในสังคมปฏิบัติโดยมสีภาพบงัคับกําหนดไว       

เมื่อมกีารฝาฝนหรอืไมปฏิบัติตามตองไดรบัผลตามสภาพบังคับของกฎหมาย 

 

วัตถุประสงคของกฎหมาย 

• สรางและรักษาความสงบเรียบรอยความปลอดภัยและความมั่นคงของสังคม 

• กําหนดรบัรองและคุมครองสทิธิของสมาชิกในสังคม 

• เปนเครื่องมือกําหนดแนวทางในการพัฒนาปฏิรูปเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมวฒันธรรมความ

ประพฤติและแนวทางการปฏิบัติของสมาชิกในสังคม 

• จัดตั้งและกําหนดโครงสรางทางการเมืองการปกครอง 

• จัดสรรทรัพยากรกําหนดโครงสรางทางเศรษฐกิจ 

• ระงบัขอพิพาท 
 

จริยธรรม“ ประมวลหลักประพฤตปิฏิบัติที่ดีในการวิจัยที่นกัวิจัยควรยึดถือปฏิบัติเพื่อใหไดรับการยอมรับวา

เปนผูมีคุณธรรมคือคุณงามความดีและมีจริยธรรมคือความถูกตองดวยศีลธรรม”  

 

จริยธรรมการวิจัยในคน “ประมวลหลักประพฤติปฏิบัติที่ดีในการวิจัยที่นกัวิจัยควรยึดถือปฏิบัติในการวิจัย

เกี่ยวกับคนเพื่อปกปองศักด์ิศรสีิทธิสวสัดิภาพใหความเปนอสิระและความเปนธรรมแกผูรบัการวจิัย”               

(จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัต,ิสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ) 

 

หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย 

1. หลักการเคารพในตัวบุคคล 

• การปฏิบัติตอบุคคลอยางเคารพในความเปนอสิระของบุคคลนั้น 

• บุคคลที่ขาดความเปนอิสระหรือออนดอยในความสามารถตองไดรับความคุมครอง 

• ความยินยอมเขารวมในการวิจัยของบุคคลผูเปนอาสาสมัครเกิดจากการไดรับการบอกกลาวอยาง

เพียงพอเพื่อใหมีความเขาใจอยางถองแทกอนทีจ่ะเขารวมการวิจัย 

 

2. หลักการมุงประโยชนและไมกอใหเกิดอันตราย 
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ไมทําใหเกิดอันตรายกอใหเกิดประโยชนสงูสุดและลดอันตรายที่อาจเกิดข้ึนกับบุคคลผูเปนอาสาสมัคร

ใหเหลือนอยที่สุด 

 

3. หลักความยุติธรรม 

ตองพิจารณาไมเสนอการวิจัยที่มีแนวโนมวาจะมปีระโยชนเฉพาะแกบุคคลหรือกลุมคนบางกลุมที่ตน
ชอบหรอืเลือกบุคคลหรือกลุมคนที่ไมพึงประสงคสําหรับการวิจัยที่มีความเสี่ยง 

กระบวนการ และผลการคัดเลือกอาสาสมัคร จะตองพจิารณาวาจะไมกอใหเกิดภาระเฉพาะกลุมคน

บางกลุมทีม่ักถูกเลือกเขาสูการวิจัย และกลุมคนที่ไดเปรียบอยูแลว มักเปนผูไดรบัผลประโยชนจากการวิจัยนั้น 
 
บทบาทของบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข 

• ฐานะผูประกอบวิชาชีพทางการแพทยและสาธารณสุขมีหนาที่ดําเนินการหรือปฏิบัติหนาที่ใหบริการ
สาธารณสุขไดแกการตรวจวินิจฉัยการรักษาพยาบาลการบําบัดรักษาโรคการปองกันและควบคุมโรคการสราง
เสริมสุขภาพและการฟนฟูสมรรถภาพของผูปวยบุคคลหรือประชาชนทั่วไปผูมารับบริการสาธารณสุขตาม

อํานาจหนาที่กฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวของหรือโดยมนุษยธรรมยอมตองปฏิบัติหนาที่เพื่อชวยเหลือ
ผูปวยเพื่อใหพนจากความเจ็บปวยบาดเจ็บพิการตามขอบเขตและอํานาจหนาที่แหงวิชาชีพของตน 
• ฐานะนักวิทยาศาสตรหรือนักวิจัยที่มีหนาที่หรือความมุงหมายในการดําเนินการหรือปฏิบัติการใน

ฐานะนักวิจัย/นักวิทยาศาสตรเพื่อศึกษาคนควาหรือวิจัยเพื่อใหไดมาซึ่งองคความรูในวิชาชีพโดยการศึกษาการ
วิจัยจากกระบวนการรักษาพยาบาลที่กระทําตอรางกายอวัยวะวัตถุสิ่งสงตรวจหรือดําเนินการสํารวจติดตาม
ประเมินผลหรือการเก็บขอมูลดานสุขภาพของผูปวยบุคคลหรือประชาชนทั่วไป 

• ฐานะนักวิทยาศาสตรซึ่งดําเนินการศึกษาคนควาหรือวิจัยโดยมีวัตถุประสงคเพื่อไดรับในความรูทาง
วิชาการหรือความกาวหนาในอาชีพการงานช่ือเสียงและประโยชนตอบแทนตอตนเองหนวยงานหรือสถาบันที่
ตนสังกัดหรือที่ใหการสนับสนุนในการวิจัย 

มีหนาที่ตองคํานึงถึงสิทธิสวัสดิภาพและความปลอดภัยของผูปวยหรือบุคคลทั่วไปที่เขารวมการวิจัยที่
จะตองไดรับการรับรองสิทธิดังกลาวหรือใหหลักประกันในการปกปองคุมครองสิทธิดังกลาว 
 

กฎหมายการวิจัยในมนุษยของประเทศไทย 
ปจจุบันยังไมมีกฎหมายระดบัพระราชบญัญัติที่ใชบงัคับโดยเฉพาะสําหรับการดําเนินการเกี่ยวกับการ

วิจัยในมนุษยทั้งกระบวนการแตจะมีกําหนดอยูในกฎหมายเฉพาะที่มีขอกําหนดเกี่ยวกบัการวจิัยในมนุษย

เฉพาะเรื่องหรอืกรณีกฎหมายเฉพาะที่มีขอกําหนดเกี่ยวกับการวิจัยในมนุษยเฉพาะกรณ ี
 กฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพดานการแพทยและสาธารณสุขกําหนดไวเปนเรือ่งจริยธรรมแหงการประกอบ

วิชาชีพตามกฎระเบียบหรือขอบงัคับที่ออกโดยองคกรวิชาชีพของตน 

 กฎหมายพระราชบญัญัตสิุขภาพแหงชาติพ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติสุขภาพจิตพ.ศ. 2551  
 กฎหมายของสถาบันการศึกษาหรือหนวยงานของรัฐกําหนดเปนเรื่องแนวทางปฏิบัติในการวิจัยตาม

กฎระเบียบหรือขอบังคบัขององคกร 
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 ขอกําหนดของภาคเอกชนทีป่ระกอบธุรกจิดานการแพทยและสาธารณสุขหรือทางวิทยาศาสตรหรือ
การศึกษาวิจัย 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560 

มาตรา 47  

 บุคคลยอมมีสทิธิไดรับบริการสาธารณสุขของรฐั 

 บุคคลผูยากไรยอมมีสทิธิไดรับบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไมเสียคาใชจายตามทีก่ฎหมายบัญญัติ 

 บุคคลยอมมีสทิธิไดรับการปองกันและขจัดโรคติดตออันตรายจากรัฐโดยไมเสียคาใชจาย 

 

มาตรา 55  

 รัฐตองดําเนินการใหประชาชนไดรับบริการสาธารณสุขที่มปีระสทิธิภาพอยางทั่วถึงเสริมสรางให

ประชาชนมีความรูพื้นฐานเกี่ยวกบัการสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรคและสงเสริมสนับสนุนใหมี

การพัฒนาภูมปิญญาดานแพทยแผนไทยใหเกิดประโยชนสงูสุด 

 การบริการสาธารณสุขตองครอบคลมุการสงเสริมสุขภาพการควบคุมและปองกันโรคการ

รักษาพยาบาลและการฟนฟูสุขภาพดวย 

 รัฐตองพฒันาการบริการสาธารณสุขใหมีคุณภาพและมมีาตรฐานสงูขึ้นอยางตอเนื่อง 

 

มาตรา 69  

 รัฐพึงจัดใหมีและสงเสริมการวิจัยและพฒันาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและศิลปะวิทยาการแขนงตางๆ 

 ใหเกิดความรูการพัฒนาและนวัตกรรมเพื่อความเขมแข็งของสังคมและเสริมสรางความสามารถของคนในชาติ 

 

มาตรา 27  

 บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายมสีิทธิและเสรีภาพและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน 

 ชายและหญงิมสีิทธิเทาเทียมกัน 

 การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลไมวาดวยเหตุความแตกตางในเรื่องถิ่นกําเนิดเชื้อชาติภาษา

เพศอายุความพิการสภาพทางกายหรือสุขภาพสถานะของบคุคลฐานะทางเศรษฐกจิหรือสังคมความ

เชื่อทางศาสนาการศึกษาอบรมหรือความคิดเห็นทางการเมอืงอันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนญู

หรือเหตุอื่นใดจะกระทํามิได 

 มาตรการที่รฐักําหนดขึ้นเพื่อขจัดอปุสรรคหรอืสงเสรมิใหบุคคลสามารถใชสิทธิหรือเสรีภาพได

เชนเดียวกับบุคคลอื่นหรือเพื่อคุมครองหรืออํานวยความสะดวกใหแกเด็กสตรผีูสงูอายุคนพิการหรือ

ผูดอยโอกาสยอมไมถือวาเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตามวรรคสาม 
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มาตรา 28 

 บุคคลยอมมีสทิธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย 

 การจบัและการคุมขงับุคคลจะกระทํามิไดเวนแตมีคําสั่งหรอืหมายของศาลหรือมเีหตุอยางอื่นตามที่

กฎหมายบญัญัต ิ

 การคนตัวบุคคลหรือการกระทําใดอันกระทบกระเทือนตอสทิธิหรือเสรีภาพในชีวิตหรือรางกายจะ

กระทํามิไดเวนแตมีเหตุตามที่กฎหมายบญัญัต ิ

 การทรมานทารุณกรรมหรือการลงโทษดวยวิธีการโหดรายหรือไรมนุษยธรรมจะกระทํามิได 

กฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพดานการแพทยและสาธารณสุข 
 

พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรมพ.ศ. 2525 

 

มาตรา 4 บทนิยาม 

“วิชาชีพเวชกรรม” 

 วิชาชีพที่กระทาํตอมนุษยเกี่ยวกบัการตรวจโรคการวินิจฉัยโรคการบําบัดโรคการปองกนัโรคการผดงุครรภ

การปรับสายตาดวยเลนซสมัผสัการแทงเข็มหรอืการฝงเขม็เพื่อบําบัดโรคหรือเพือ่ระงบัความรูสกึ 

 การกระทําทางศัลยกรรมการใชรังสีการฉีดยาหรือสสารการสอดใสวัตถุใดๆเขาไปในรางกายทั้งนี้เพื่อ

การคุมกําเนิดการเสริมสวยหรือการบํารงุรางกาย 

“โรค”ความเจ็บปวยการบาดเจ็บความผิดปกติของรางกายหรือจิตใจและหมายความรวมถึงอาการทีเ่กิดจาก

ภาวะดังกลาวดวย 

“ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม”บุคคลซึง่ไดข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมจาก

แพทยสภา 

“ใบอนุญาต”ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา 

 

มาตรา 7 แพทยสภามีวัตถุประสงคดังตอไปนี ้

          (2) สงเสริมการศึกษาการวจิัยและการประกอบวิชาชีพในทางการแพทย 

 

มาตรา 26 หามมิใหผูใดประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรอืแสดงดวยวิธีใดๆวาพรอมที่จะประกอบวิชาชีพเวชกรรม

โดยมิไดเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมฯลฯ 

 

มาตรา 31 ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตองรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรมตามที่กําหนดไวในขอบังคับ

แพทยสภา 
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ขอบังคับแพทยสภาวาดวยการรักษาจริยธรรมแหงวิชาชพีเวชกรรมพ.ศ. 2549 

ขอ 4 บทนิยามที่เกี่ยวของกับจรยิธรรมการวิจัยในมนุษย 

"การศึกษาวิจัยและการทดลองในมนุษย” 

- การศึกษาวิจัยและการทดลองเภสัชผลิตภัณฑเครื่องมือแพทยการศึกษาธรรมชาติของโรค 

- การวินิจฉัยการรกัษาการสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรคที่กระทําตอมนุษย 

 การศึกษาวิจัยจากเวชระเบียนและสิง่สงตรวจตางๆจากรางกายของมนุษย 

"คณะกรรมการดานจรยิธรรม"คณะกรรมการทีส่ถาบันองคกรหรือหนวยงานแตงตั้งทําหนาทีท่บทวนพจิารณา

ดานจริยธรรมของการศึกษาวิจัยและการทดลองในมนุษยเพือ่คุมครองสิทธิความปลอดภัยและความเปนอยูที่ดี

ของอาสาสมัครในการศึกษาวิจัยและการทดลองในมนุษย 

"แนวทางจริยธรรมของการศึกษาวิจัยและการทดลองในมนุษย"   

แนวทางหรอืหลักเกณฑดานจริยธรรมเกี่ยวกับการศึกษาวิจยัและการทดลองในมนุษยเชนปฏิญญาเฮลซิงกิและ

แนวทางฯที่แตละสถาบันกําหนดเปนตน 

 

"จรรยาบรรณของนักวิจัย"  

จรรยาบรรณนักวิจัยของสภาวิจัยแหงชาต ิ
 

หมวด 9 การศึกษาวิจัยและการทดลองในมนษุย 

 ขอ 47ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมผูทําการศึกษาวิจัยและการทดลองในมนุษย 

- ตองไดรับความยินยอมจากผูเขารวมการวิจัย  

- ตองพรอมทีจ่ะปองกันผูเขารวมการวิจัย จากอันตรายทีเ่กดิข้ึนจากการทดลองนั้น 

 ขอ48ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

    - ตองปฏิบัติตอผูเขารวมการวิจัย เชนเดียวกบัการปฏิบัตติอผูปวยในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ตามหมวด4 * โดยอนุโลม 

 

หมวด 4 การประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

ขอ 15 ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตองรักษามาตรฐานของการประกอบวิชาชีพเวชกรรมในระดบัที่ดี

ที่สุดในสถานการณนั้นๆภายใตความสามารถและขอจํากัดตามภาวะวิสัยและพฤติการณที่มีอยู 

ขอ 16 ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตองไมเรียกรองสินจางรางวัลพิเศษนอกเหนอืจากคาบริการที่ควร

ไดรับ 

ขอ 17 ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตองไมจงูใจหรือชักชวนผูปวยใหมารบับริการทางวิชาชีพเวชกรรม

เพื่อผลประโยชนของตน 

ขอ 18 ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตองไมใหหรือรบัผลประโยชนเปนคาตอบแทนเนื่องจากการรบัหรือ

สงผูปวยเพือ่รบับริการทางวิชาชีพเวชกรรมหรือเพื่อการอื่นใด 
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ขอ 19 ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตองปฏิบัติตอผูปวยโดยสภุาพ 

ขอ 20 ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตองปฏิบัติตอผูปวยโดยปราศจากการบังคับขูเข็ญ 

ขอ 21 ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตองไมหลอกลวงผูปวยใหหลงเขาใจผิดเพื่อประโยชนของตน 

ขอ 22 ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตองไมประกอบวิชาชีพโดยไมคํานึงถึงความปลอดภัยของผูปวย 

ขอ 23 ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตองไมประกอบวิชาชีพโดยไมคํานึงถึงความสิ้นเปลืองของผูปวย

 ขอ 24 ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตองไมสั่ง ใช หรือสนับสนุนการใชยาตํารับลับ รวมทั้งใชอุปกรณ

การแพทยอันไมเปดเผยสวนประกอบ 

ขอ 25 ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตองไมเจตนาทจุริตในการออกใบรบัรองแพทย 

ขอ 26 ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตองไมใหความเห็นโดยไมสุจริตอันเกี่ยวกับวิชาชีพเวชกรรม 

 ขอ 27 ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตองไมเปดเผยความลับของผูปวย หรือผูปวยทีเ่สียชีวิตแลวซึง่ตน

ทราบมาเนื่องจากการประกอบวิชาชีพ เวนแตไดรับความยินยอมโดยชอบดวยกฎหมาย หรือเมื่อตองปฏิบัติ

ตามกฎหมายหรือตามหนาที ่

 ขอ 28 ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตองไมปฏิเสธการชวยเหลือผูที่อยูในระยะอันตรายจากการ

เจ็บปวยเมือ่ไดรับคําขอรอง และตนอยูในฐานะทีจ่ะชวยได เวนแตผูปวยไมอยูในสภาวะฉุกเฉินอันจําเปน

เรงดวนและ เปนอันตรายตอชีวิตโดยตองใหคําแนะนําทีเ่หมาะสม 

 ขอ 29 ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตองไมใช หรอืสนบัสนุนใหมีการประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือ

วิชาชีพใด ๆ ทางการแพทยหรอืสาธารณสุขหรือการประกอบโรคศิลปะโดยผิดกฎหมาย 

      ฯลฯ 

ขอ 49 ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตองรับผิดชอบตออันตรายหรือผลเสียหายเนื่องจากการทดลองที่

บังเกิดตอผูเขารวมการวิจัย อันมิใชความผิดของผูเขารวมการวิจัย เอง 

ขอ 50 ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมผูทําการหรอืรวมทําการศึกษาวิจัยหรือการทดลองในมนุษย 

สามารถทําการวิจัยไดเฉพาะเมื่อโครงการศกึษาวิจัยหรือการทดลองดงักลาวไดรับการพิจารณาเห็นชอบจาก

คณะกรรมการดานจริยธรรมที่เกี่ยวของแลวเทานั้น 

 ขอ 51 ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมผูทําการหรอืรวมทําการศึกษาวิจัยหรือการทดลองในมนุษย 

จะตอง ปฏบิัติตาม  

- แนวทางจริยธรรมของการศึกษาวิจัยและการทดลองในมนุษย 

- จรรยาบรรณของนกัวิจัย 
 

พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภพ.ศ. 2528  

มาตรา 4 บทนิยาม 

“วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ”วิชาชีพเกี่ยวกับการพยาบาลและการผดุงครรภ 
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“การพยาบาล”การกระทําตอมนุษยเกี่ยวกับการดูแลและการชวยเหลอืเมือ่เจ็บปวยการฟนฟสูภาพการ

ปองกันโรคและการสงเสริมสุขภาพรวมทัง้การชวยเหลอืแพทยกระทําการรักษาโรคทั้งนี้โดยอาศัยหลกั

วิทยาศาสตรและศลิปะการพยาบาล 

“การผดุงครรภ”การกระทําเกี่ยวกบัการดูแลและการชวยเหลือหญงิมีครรภหญิงหลังคลอดและทารกแรกเกิด

รวมถึงการตรวจการทําคลอดการสงเสริมสุขภาพและปองกนัความผิดปกติในระยะตั้งครรภระยะคลอดและ

ระยะหลังคลอดรวมทั้งชวยเหลือแพทยกระทําการรกัษาโรคทั้งนี้โดยอาศัยหลักวิทยาศาสตรและศิลปะการผดุง

ครรภ 

“การประกอบวิชาชีพการพยาบาล”การปฏิบัตหินาที่การพยาบาลตอบุคคลครอบครัวและชุมชนโดยกระทํา

การดังตอไปนี ้

 การสอนการแนะนําการใหคําปรกึษาและการแกไขปญหาเกีย่วกับสุขภาพอนามัย 

 การกระทําตอรางกายและจิตใจของบุคคลการจัดสภาพแวดลอมเพื่อการแกปญหาความเจ็บปวยการ

บรรเทาอาการของโรคการลกุลามของโรคและการฟนฟสูภาพ 

 การกระทําตามวิธีที่กําหนดไวในการรักษาโรคเบื้องตนและการใหภูมิคุมกันโรค 

 ชวยเหลือแพทยกระทําการรักษาโรค 

โดยอาศัยหลกัวิทยาศาสตรและศิลปะการพยาบาลในการประเมินสภาพการวินิจฉัยปญหาการวางแผนและการ

ประเมินผล 

“การประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ”การปฏิบัตหินาที่การผดุงครรภตอหญิงมีครรภหญิงหลงัคลอดทารกแรก

เกิดและครอบครัวโดยกระทําการดังตอไปนี ้

 การสอนการแนะนําการใหคําปรกึษาและการแกไขปญหาเกีย่วกับสุขภาพอนามัย 

 การกระทําตอรางกายและจิตใจของหญงิมีครรภหญงิหลังคลอดและทารกแรกเกิดเพื่อปองกันความ

ผิดปกติในระยะตั้งครรภระยะคลอดและระยะหลงัคลอด 

 การตรวจการทําคลอดและการวางแผนครอบครัว 

 ชวยเหลือแพทยกระทําการรักษาโรค 

โดยอาศัยหลกัวิทยาศาสตรและศิลปะการผดงุครรภในการประเมินสภาพการวินิจฉัยปญหาการวางแผนและ

การประเมินผล 

“ผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล”บุคคลซึ่งไดขึ้นทะเบียนและรบัใบอนญุาตเปนผูประกอบวิชาชีพการ- 

พยาบาลจากสภาการพยาบาล 

“ผูประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ”บุคคลซึ่งไดขึ้นทะเบียนและรบัใบอนญุาตเปนผูประกอบวิชาชีพการผดุง

ครรภจากสภาการพยาบาล 

“ผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ”บุคคลซึ่งไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบ

วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภจากสภาการพยาบาล 



- 69 - 
 

คําแนะนําในการสงโครงการวิจัยเพื่อรับการพิจารณา: ฉบับที่ 1.0_เดือนกันยายน 2561 

“ใบอนุญาต”ใบอนุญาตซึง่สภาการพยาบาลออกใหแกผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลการผดุงครรภหรือการ

พยาบาลและการผดงุครรภ 

“สมาชิก” 

สมาชิกสภาการพยาบาล 

 

มาตรา 7   

สภาการพยาบาลมีวัตถุประสงคดังตอไปนี ้

          (2) สงเสริมการศึกษาการบรกิารการวิจัยและความกาวหนาในวิชาชีพการพยาบาลการผดุงครรภหรือ

การพยาบาลและการผดุงครรภ 

 

มาตรา 27   

 หามมิใหผูใดซึง่มิไดเปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลหรือมิไดเปนผูประกอบวิชาชีพการผดงุครรภ

หรือมิไดเปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภกระทําการพยาบาลหรือการผดงุครรภหรอืแสดง

ดวยวิธีใดๆใหผูอื่นเขาใจวาตนเปนผูมสีิทธปิระกอบวิชาชีพดังกลาวโดยมิไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตฯลฯ 

 

มาตรา 32 

 ผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลการผดุงครรภหรือการพยาบาลและการผดุงครรภตองรักษาจริยธรรม

แหงวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภตามที่กําหนดไวในขอบังคับสภาการพยาบาล 
 

ขอบังคับสภาการพยาบาลวาดวยการรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภพ.ศ. 2550  

หมวด 1 บทท่ัวไป 

ขอ 3 “ผูประกอบวิชาชีพ”ผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลผูประกอบวิชาชีพการผดงุครรภและผู

ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดงุครรภ 

 

หมวด 2 สวนท่ี 4 การศึกษาวิจัยและการทดลองในมนุษย 

ขอ 25 ผูประกอบวิชาชีพผูทําการทดลองตอมนุษย 

• ตองไดรับความยินยอมจากผูเขารวมการวจิัย  

• ตองพรอมทีจ่ะปองกันผูเขารวมการวจิัย จากอันตรายที่อาจเกิดข้ึนจากการทดลองนั้นๆ 

ขอ 26 ผูประกอบวิชาชีพ  

• ตองปฏิบัติตอผูเขารวมการวจิัย เชนเดียวกับการปฏิบัติตอผูปวยหรือผูใชบริการในการประกอบวิชาชีพ

การพยาบาลและการผดุงครรภตามสวนที่ 1โดยอนุโลม 
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* สวนที่ 1 การปฏิบัติตอผูปวยหรือผูใชบริการ 

ขอ 7 ผูประกอบวิชาชีพตองรกัษามาตรฐานของวิชาชีพตามที่สภาการพยาบาลประกาศกําหนดโดยไม

เรียกรองสินจางรางวัลพเิศษนอกเหนือจากคาบริการที่ไดรับตามปกต ิ

ขอ 8 ผูประกอบวิชาชีพตองไมจงูใจหรอืชักชวนผูใดใหมาใชบริการการพยาบาลหรือการผดงุครรภ

เพื่อผลประโยชนของตน 

ขอ 9 ผูประกอบวิชาชีพตองไมเรียกรองขอรับผลประโยชนเปนคาตอบแทนเนื่องจากการรบัหรือสง

ผูปวยหรือผูใชบริการเพื่อรบับริการทางการพยาบาลหรือการผดุงครรภ 

ขอ 10 ผูประกอบวิชาชีพตองปฏิบัติตอผูปวยหรือผูใชบริการโดยสุภาพและปราศจากการบงัคับขูเขญ็ 

ขอ 11 ผูประกอบวิชาชีพตองไมหลอกลวงผูปวยหรือผูใชบรกิารใหหลงเขาใจผิดเพื่อประโยชนของตน 

ขอ 12 ผูประกอบวิชาชีพตองไมประกอบวิชาชีพโดยไมคํานึงถึงความปลอดภัยและความสิ้นเปลือง

ของผูปวยหรือผูใชบริการ 

ขอ 13 ผูประกอบวิชาชีพตองไมสั่งใชหรือสนับสนุนการใชยาตําราลับรวมทัง้ใชอุปกรณทางการ- 

แพทยอันไมเปดเผยสวนประกอบ 

ขอ 14 ผูประกอบวิชาชีพตองไมออกใบรับรองอันเปนเทจ็โดยเจตนาหรือใหความโดยไมสจุริตในเรื่อง

ใดๆอันเกี่ยวกบัวิชาชีพของตน 

ขอ 15 ผูประกอบวิชาชีพตองไมเปดเผยความลับของผูปวยหรือผูใชบรกิารซึ่งตนทราบมาเนื่องจากการ

ประกอบวิชาชีพเวนแตดวยความยินยอมของผูปวยหรือผูใชบรกิารหรือเมื่อตองปฏิบัติตามกฎหมายหรอืตามหนาที ่

ขอ 16 ผูประกอบวิชาชีพตองไมปฏิเสธการชวยเหลอืผูที่อยูในระยะอันตรายจากการเจ็บปวยเมือ่

ไดรับคํารองขอและตนอยูในฐานะที่จะชวยได 

ขอ 17 ผูประกอบวิชาชีพตองไมประกอบการในทางสาธารณะหรือสถานที่สาธารณะเวนแตเหตฉุกุเฉนิ

ในการปฐมพยาบาลหรือในการปฏิบัติหนาที่การงานของกระทรวงทบวงกรมกรุงเทพมหานครเมืองพัทยา

องคการบริหารสวนจังหวัดเทศบาลองคการบริหารสวนทองถิ่นอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา

หรือสภากาชาดไทย 

ขอ 18 ผูประกอบวิชาชีพตองไมใชหรือสนับสนุนใหมกีารประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดงุ

ครรภการประกอบวิชาชีพดสนการแพทยและสาธารณสุขหรอืการประกอบโรคศิลปะโดยผิดกฎหมาย 

ฯลฯ 

ขอ 27 ผูประกอบวิชาชีพตองรบัผิดชอบตออันตรายหรอืผลเสียหายเนื่องจากการทดลองที่บงัเกิดตอ

ผูเขารวมการวิจัย อันมิใชความผิดของผูเขารวมการวิจัย  

ขอ 28 ผูประกอบวิชาชีพสามารถทําการวิจัยไดเฉพาะเมื่อโครงการศกึษาวิจัยหรือการทดลองดังกลาว

ไดรับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการดานจริยธรรมที่เกี่ยวของแลวเทานั้น 

ขอ 29ผูประกอบวิชาชีพตองปฏิบัติตามแนวทางจรยิธรรมของการศกึษาวิจัยและการทดลองในมนุษย

และจรรยาบรรณของนักวิจัย 
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พระราชบัญญัตสิุขภาพแหงชาติพ.ศ. 2550 ใชกับกรณีการวิจัยในบุคคลที่เปนผูรบับริการสาธารณสขุ 

มาตรา 3 บทนิยาม 

“สุขภาพ”ภาวะของมนุษยที่สมบูรณทัง้ทางกายทางจิตทางปญญาและทางสงัคมเชื่อมโยงกันเปนองครวมอยาง

สมดุล 

“บริการสาธารณสขุ”บริการตางๆอันเกี่ยวกบัการสรางเสรมิสุขภาพการปองกันและควบคุมโรคและปจจัยที่

คุกคามสุขภาพการตรวจวินิจฉัยและบําบัดสภาวะความเจบ็ปวยและการฟนฟสูมรรถภาพของบุคคลครอบครัว

และชุมชน 

“ผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุข”หมายความวาผูประกอบวิชาชีพตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

 

มาตรา 6  

• สุขภาพของหญิงในดานสุขภาพทางเพศและสุขภาพของระบบเจริญพันธุซึ่งมีความจําเพาะซับซอนและมี

อิทธิพลตอสุขภาพหญงิตลอดชวงชีวิตตองไดรบัการสรางเสรมิและคุมครองอยางสอดคลองและเหมาะสม 

• สุขภาพของเด็กคนพกิารคนสงูอายุคนดอยโอกาสในสังคมและกลุมคนตางๆที่มีความจําเพาะในเรื่อง

สุขภาพตองไดรับการสรางเสรมิและคุมครองอยางสอดคลองและเหมาะสมดวย 

 

มาตรา 7  

• ขอมูลดานสุขภาพของบุคคลเปนความลบัสวนบุคคลผูใดจะนําไปเปดเผยในประการที่นาจะทําใหบุคคล

นั้นเสียหายไมไดเวนแตการเปดเผยนั้นเปนไปตามความประสงคของบุคคลนั้นโดยตรงหรือมีกฎหมาย

เฉพาะบญัญัติใหตองเปดเผย 

• แตไมวาในกรณีใดๆผูใดจะอาศัยอํานาจหรือสิทธิตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการหรือ

กฎหมายอื่นเพื่อขอเอกสารเกี่ยวกับขอมลูดานสุขภาพของบคุคลที่ไมใชของตนไมได 

 

มาตรา 9  

• ในกรณีที่ผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุขประสงคจะใชผูรบับรกิารเปนสวนหนึ่งของการทดลองใน

งานวิจัยผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุขตองแจงใหผูรบับริการทราบลวงหนาและตองไดรบัความ

ยินยอมเปนหนังสือจากผูรบับริการกอนจงึจะดําเนินการไดความยินยอมดังกลาวผูรบับริการจะเพิกถอน

เสียเมื่อใดก็ได  

 

มาตรา 49 ผูใดฝาฝนมาตรา 7 และมาตรา 9 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดอืนหรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่น

บาทหรือทัง้จําทั้งปรับความผิดตามมาตรานี้เปนความผิดอันยอมความได 
 

พระราชบัญญัตสิุขภาพจิตพ.ศ. 2551 ใชกับกรณีการวิจัยในผูปวยที่มีความผิดปกตทิางจิต  
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มาตรา 3 บทนิยาม 

“ผูปวย”บุคคลที่มีความผิดปกติทางจิตซึง่ควรไดรบัการบําบดัรักษา 

“ความผิดปกติทางจิต”อาการผิดปกติของจิตใจที่แสดงออกมาทางพฤติกรรมอารมณความคิดความจํา

สติปญญาประสาทการรับรูหรือการรูเวลาสถานที่หรือบุคคลรวมทั้งอาการผิดปกติของจิตใจที่เกิดจากสุราหรือ

สารอื่นที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท 

 

หมวด 2 สิทธิผูปวย  (ผูปวยที่มีความผิดปกติทางจิต)   

มาตรา 15 ผูปวยยอมมีสทิธิดังตอไปนี ้

1. ไดรับการบําบัดรักษาตามมาตรฐานทางการแพทยโดยคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 

2. ไดรับการปกปดขอมลูเกี่ยวกบัการเจบ็ปวยและการบําบัดรักษาไวเปนความลับเวนแตมีกฎหมายบญัญัติไว

ใหเปดเผยได  

3. ไดรับการคุมครองจากการวิจัยตามมาตรา 20 

4. ไดรับการคุมครองในระบบประกันสุขภาพและประกันสังคมและระบบอื่นๆของรัฐอยางเสมอภาคและเทา

เทียมกัน 

 

มาตรา 16  หามมิใหผูใดเปดเผยขอมลูดานสุขภาพของผูปวยในประการที่นาจะทําใหเกิดความเสียหายแก

ผูปวยเวนแต 

1. ในกรณีที่อาจเกิดอันตรายตอผูปวยหรือผูอื่น 

2. เพื่อความปลอดภัยของสาธารณชน 

3. มีกฎหมายเฉพาะบญัญัติใหตองเปดเผย 

 

มาตรา 20 การคุมครองจากการวิจัย 

การวิจัยใดๆที่กระทําตอผูปวยจะกระทําไดตอเมือ่ 

• ไดรับความยินยอมเปนหนงัสอืจากผูปวย 

• ตองผานความเหน็ชอบของคณะกรรมการที่ดําเนินการเกี่ยวกับจริยธรรมการวจิัยในคนของหนวยงานทีเ่กี่ยวของ 

• ใหนําความในมาตรา 21 วรรคสามมาใชบงัคับกบัการใหความยินยอมโดยอนุโลม 

• ความยินยอมดังกลาวผูปวยจะเพกิถอนเสียเมือ่ใดก็ได 

 

มาตรา 21 การบําบัดรักษาจะกระทําไดตอเมื่อผูปวยไดรับการอธิบายเหตุผลความจําเปนในการบําบัดรักษา

รายละเอียดและประโยชนของการบําบัดรักษาและไดรบัความยินยอมจากผูปวยเวนแตเปนผูปวยตามมาตรา 

22 คือมีภาวะอันตรายหรือมีความจําเปนตองไดรบัการบําบดัรักษา 
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ถาตองรับผูปวยไวในสถานพยาบาลของรัฐหรือสถานบําบัดรกัษาความยินยอมตองทําเปนหนังสือและลง

ลายมือชื่อผูปวยเปนสําคัญ 

 

มาตรา 21 (วรรคสาม)ในกรณีทีผู่ปวย 

• มีอายุไมถึงสบิแปดปบริบรูณหรอื 

• ขาดความสามารถในการตัดสินใจใหความยินยอมรบัการบําบัดรักษา 

• ใหคูสมรสผูบพุการผีูสืบสันดานผูปกครองผูพิทักษผูอนุบาลหรือผูซึง่ปกครองดูแลบุคคลนั้นแลวแตกรณี

เปนผูใหความยินยอมตามวรรคสองแทน 

• หนังสือใหความยินยอมตามวรรคสองและวรรคสามเปนไปตามแบบที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศ

ในราชกิจจานเุบกษา 

 

ประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย 

1. บุคคลที่บรรลุนิติภาวะแลว บุคคลพนจากภาวะผูเยาวและบรรลุนิติภาวะเมือ่มีอายุ 20 ปบรบิรูณ(ม.19) 

2. ผูเยาว บุคคลทีม่ีอายุไมถึง 20 ปบริบรูณแตยอมบรรลุนิติภาวะกอนอายุดังกลาวไดเมื่อทําการสมรสตาม 

 

มาตรา1448 (ม.20) การสมรสจะทําไดเมื่อชายและหญงิมอีายุ 17 ปบริบรูณแตกรณีมเีหตุอันสมควรศาลอาจ

อนุญาตใหทําการสมรสกอนนั้นได (ม.1448) 

ผูเยาวจะทํานิติกรรมใดๆตองไดรบัความยินยอมของผูแทนโดยชอบธรรมกอน 

การใดๆทีผู่เยาวไดทําลงปราศจากความยินยอมเปนโมฆียะเวนแตจะบัญญัติไวเปนอยางอื่น  (ม. 21)  

“ผูแทนโดยชอบธรรม”บุคคลซึ่งตามกฎหมายมีสิทธิที่จะทําการแทนบุคคลผูไรความสามารถหรือใหความ

ยินยอมแกผูไรความสามารถในอันที่จะกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง(ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงม. 

1 (13) 

หมายความวาจะปฏิบัติตาม ม 21 ดานบน แลวยังตองปฏิบัติตาม ประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความ

แพง ม. 1 (13) หรือไม* เปนการอธิบายความหมายของผูแทนโดยชอบธรรม 

 

การขอความยินยอมเพื่อใหบุคคลเขารวมการวิจัยถือเปนหลกัดานจริยธรรมในกรณี หลักการเคารพในบุคคล

หากจะใหบุคคลใดเขารวมการวิจัยจึงสมควรมกีารขอความยนิยอมจากบุคคลนั้นกอน 

การวิจัยทีจ่ะใหผูเยาวเขารวมจงึสมควรจัดใหมีการขอความยินยอมจากผูแทนโดยชอบธรรมของผูเยาวนั้นดวย 

3. บุคคลวิกลจริต 

4. คนไรความสามารถ คือ บุคคลวิกลจริตที่ศาลสั่งใหเปนคนไรความสามารถและตองอยูในความอนุบาลของ

ผูอนุบาล(ม.28)  
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5. คนเสมือนไรความสามารถ คือ บุคคลที่มีกายพิการจิตฟนเฟอนไมสมประกอบประพฤตสิุรุยสรุายเสเพล

เปนอาจิณติดสุรายาเมาหรือมีเหตุอื่นทํานองเดียวกันแลวมีการรองขอตอศาลใหสัง่ใหเปนคนเสมือนไร

ความสามารถและตองอยูในความพทิักษของผูพิทักษ (ม.32) 
 

พระราชบัญญัติคุมครองเด็กพ.ศ. 2546  

มาตรา 4   

“เด็ก”บุคคลซึ่งมีอายุตํ่ากวา 18 ปบรบิูรณแตไมรวมถึงผูทีบ่รรลุนิติภาวะดวยการสมรส 

 

มาตรา 22 การปฏิบัติตอเด็กไมวากรณีใดใหคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของเด็กเปนสําคัญและไมใหมีการเลอืก

ปฏิบัติโดยไมเปนธรรม 
 

พระราชบัญญัตสิงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ. 2550  

มาตรา 4 นยิาม 

“คนพิการ”บุคคลซึ่งมีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือเขาไปมีสวนรวมในสังคมเนือ่งจากมี

ความบกพรองทางการเห็นการไดยินการเคลื่อนไหวการสื่อสารจิตใจอารมณพฤติกรรมสติปญญาการเรียนรู

หรือความบกพรองอื่นใดประกอบกับมีอุปสรรคในดานตางๆและมีความจําเปนเปนพิเศษที่จะตองไดรับการ

ชวยเหลือดานหนึ่งดานใดเพื่อใหสามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือเขาไปมีสวนรวมทางสังคมได

อยางบุคคลทั่วไปทั้งนี้ตามประเภทและหลักเกณฑที่รัฐมนตรีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษยประกาศกําหนด 

 

มาตรา 15  การปฏิบัติตอคนพิการ 

การปฏิบัตกิารกําหนดนโยบายกฎระเบียบมาตรการโครงการหรือวิธีปฏิบัติของหนวยงานของรัฐองคกรเอกชน

หรือบุคคลใดในลกัษณะที่เปนการเลอืกปฏบิัติโดยไมเปนธรรมตอคนพิการจะกระทํามิได 

การกระทําในลักษณะที่เปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอคนพิการตามวรรคหนึง่ใหหมายความรวมถึง

การกระทําหรืองดเวนกระทําการที่แมจะมิไดมุงหมายใหเปนการเลือกปฏิบัติตอคนพิการโดยตรงแตผลของการ

กระทํานั้นทําใหคนพิการตองเสียสิทธิประโยชนที่ควรจะไดรบัเพราะเหตุแหงความพิการดวย 

การเลือกปฏิบัติทีม่ีเหตุผลทางวิชาการจารีตประเพณหีรือประโยชนสาธารณะสนบัสนุนใหกระทําไดตามความ

จําเปนและสมควรแกกรณีไมถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตามวรรคหนึ่งและวรรคสองแตผูกระทํา

การนั้นจะตองจัดใหมมีาตรการชวยเหลือเยียวยาหรือรักษาซึ่งสทิธิหรอืประโยชนแกคนพิการตามความจําเปน

เทาทีจ่ะกระทําได 
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มาตรา 16  

คนพิการที่ไดรบัหรือจะไดรับความเสียหายจากการกระทําในลักษณะทีเ่ปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม

ตามมาตรา๑๕มสีิทธริองขอตอคณะกรรมการสงเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติใหมีคําสัง่เพกิ

ถอนการกระทําหรือหามมิใหกระทําการนั้นได 

การรองขอตามวรรคหนึ่งไมเปนการตัดสิทธิในการฟองเรียกคาเสียหายฐานละเมิดตอศาลศาลมีอํานาจกําหนด

คาเสียหายอยางอื่นอันมิใชตัวเงินใหแกคนพิการที่ถูกเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมไดและหากการเลือกปฏิบัติ

โดยไมเปนธรรมนั้นเปนการกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงศาลจะกําหนดคาเสียหายในเชิง

ลงโทษใหแกคนพิการไมเกินสี่เทาของคาเสียหายที่แทจริงดวยก็ได 

หลักเกณฑและวิธีการในการรองขอและการวินิจฉัยตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ

กําหนด 
 

พระราชบัญญัตผิูสูงอายุพ.ศ. 2546  

มาตรา 3 นยิาม 

“ผูสูงอายุ” บุคคลซึง่มีอายุเกินหกสบิปบรบิูรณข้ึนไปและมสีญัชาติไทย 
 

พระราชบัญญัติการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนพ.ศ. 2559 

มาตรา ๓ นิยาม 

“วัยรุน”บุคคลอายุเกินสบิปบริบรูณแตยังไมถึงยีส่ิบปบริบรูณ 

 

มาตรา ๕ 

วัยรุนมีสิทธิตัดสินใจดวยตนเองและมีสิทธิไดรับขอมูลขาวสารและความรูไดรับการบริการอนามัยการเจริญ

พันธุไดรับการรักษาความลับและความเปนสวนตัวไดรับการจัดสวัสดิการสังคมอยางเสมอภาคและไมถูกเลือก

ปฏิบัติและไดรับสิทธิอื่นใดที่เปนไปเพื่อประโยชนตามพระราชบัญญัตินี้อยางถูกตองครบถวนและเพียงพอ 

 

ความรับผดิของผูที่เกี่ยวของกับการดาํเนินการเกี่ยวกับการวิจัย 

1. ความรับผดิทางแพง (ประมวลกฎหมายแพงละพาณชิย)  

ผูใดจงใจหรือประมาทเลินเลอทําตอบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายใหเขาเสียหายถึงแกชีวิตก็ดีแกรางกายก็ดีอนามัย

ก็ดีเสรีภาพก็ดีทรัพยสินก็ดีหรือสิทธิอยางหนึ่งอยางใดก็ดีทานวาผูนั้นทําละเมิดตองชดใชคาสินไหมทดแทนเพื่อ

การนั้น (ม.420) 
 

คาสินไหมทดแทนจะพงึใชโดยสถานใดเพียงใดนั้นใหศาลวินจิฉัยตามควรแกพฤติการณและความรายแรงแหง

ละเมิด(ม.438 วรรคแรก) 

การกระทําใหเกิดความเสียหายตอบุคคลอื่นถือเปนการกระทําละเมิดผูกระทําตองชดใชคาสินไหมทดแทน 
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“คาสินไหมทดแทน”ไดแก 

• การคืนทรพัยสิน  

• การใชราคาทรัพยสินรวมถงึคาเสียหายอันจะพงึบังคับใหใชเพือ่ความเสียหายอยางใดๆอนัไดกอขึ้นนัน้ 

• ศาลจะเปนผูวินิจฉัยตามพฤติการณและความรายแรงแหงละเมิด 
 

2. ความรับผดิทางอาญา   (ประมวลกฎหมายอาญา)  

• บุคคลจะตองรับผิดในทางอาญาก็ตอเมื่อ 

กระทําโดยเจตนาเวนแตจะไดกระทําโดยประมาทในกรณีทีก่ฎหมายบญัญัติใหตองรบัผิดเมื่อไดกระทําโดย

ประมาท  (ประมวลกฎหมายอาญาม.59 วรรคหนึง่)  
 

การกระทําโดยประมาทคือการกระทําความผิดที่มิใชโดยเจตนาแตกระทําโดยปราศจากความระมัดระวังซึ่ง

บุคคลในภาวะเชนนั้นจะตองมีตามวิสัยและพฤติการณและผูกระทําอาจใชความระมัดระวังเชนวานั้นไดแตหา

ไดใชใหเพียงพอไม 
 

การกระทําหมายความรวมถึงการกอใหเกิดผลอันใดอันหนึ่งข้ึนโดยงดเวนการที่ตองกระทําเพื่อปองกันผลนั้น

ดวย(ประมวลกฎหมายอาญาม.59 วรรคหา ) 
 

ผูกระทําความผิดอันเปนความผิดทางอาญายอมไดรับโทษทางอาญาไดแก 

•  ประหารชีวิต  

• จําคุก  

• กักขัง  

• ปรับ  

• ริบทรัพยสิน 

(ประมวลกฎหมายอาญา ม.18) 

 

3. ความรับผดิทางจริยธรรมแหงวิชาชีพ 

หากเปนการกระทําของผูประกอบวิชาชีพและเปนเหตุใหบุคคลอื่นไดรับความเสียหายเพราะเหตุแหงการ

ประพฤตผิิดจริยธรรมหรือจรรยาบรรณแหงวิชาชีพตามที่กฎหมายวาดวยวิชาชีพน้ันๆกําหนดไวยอมไดรับโทษ

ทางวิชาชีพไดแก 

• วากลาวตักเตือน  

• ภาคทัณฑ   

• พักใชใบอนุญาต  

• เพิกถอนใบอนุญาต  
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4. ความรับผดิทางวินัย  

ในกรณีที่ผูกระทําความเสียหายหรือกระทําความผิดมสีถานะเปนขาราชการพลเรือน ตามกฎหมายวา

ดวยระเบียบขาราชการพลเรือน (พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรือน2551) หรือเปนเจาหนาที่ของรัฐหรอื

พนักงานประเภทอื่น ๆ ตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเฉพาะเรื่อง 

          หากเปนการฝาฝนหรือไมปฏบิัติตามกฎ ระเบียบ ขอกําหนดหรือแนวทางในการปฏบิัติหนาทีจ่ะเปน

การกระทําผิดวินัยยอมไดรับโทษทางวินัยไดแก 

• ภาคทัณฑ  

• ตัดเงินเดือน  

• ลดเงินเดือน  

• ปลดออก  

• ไลออก  
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กิตติกรรมประกาศ 

เอกสารฉบับนี้จัดเตรียมโดย คณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน คณะอนุกรรมการพิจารณา

การศึกษาวิจัยในคนและสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กระทรวง

สาธารณสุข นอกจากนี้ยังไดรับคําแนะนําจากหลายภาคสวน ไดแก สมาคมผูวิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ        

ศูนยความรวมมือไทย-สหรัฐดานสาธารณสุข สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรการแพทยทหาร เปนตน หากมี

ขอบกพรองใดๆเกิดขึ้นคณะผูจัดทํายินดีนอมรับ เพื่อนําไปปรับปรุงแกไขใหดีขึ้นในโอกาสตอไป 
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แบบประเมนิ 
คูมือการยื่นเสนอโครงรางการวิจัยเพื่อรับการพิจารณา 

สําหรับผูวิจัย 
คําชี้แจง 
1. ขอมูลที่ไดจากทานจะเปนประโยชนอยางมาก ในการพัฒนาการจัดทําคูมือที่เหมาะสมในโอกาสตอไป  
2. ขอความกรุณาทานไดตอบคําถาม โดยทําเครื่องหมาย  ในชองที่ทานคิดวา เหมาะสมที่สุด 
สวนที่ 1  ขอมูลทั่วไป 
1. เพศ   หญิง               ชาย 
2. อายุ   20-30 ป   31-40 ป    41-50 ป   51 ปขึ้นไป 
3. หนวยงานของทาน คือ  CRO  บริษัทยา   หนวยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข    อื่นๆ ระบ ุ
4. บทบาทในทีมวิจัยของทานคือ PI  Study Coordinator/Research Nurse  CRA  อื่นๆ ระบุ 
สวนที่ 2  ความพึงพอใจตอเนื้อหา และรปูเลมโดยรวม 

รายการ ความพึงพอใจ 
พอใจ ไมพอใจ ขอเสนอแนะเพิ่มเติม (ถามี) 

1. รูปเลมกะทัดรัด นาสนใจ นาอาน    
2. รูปแบบตัวอักษรอานงาย และสวยงาม    
3. เนื้อหาเขาใจงาย    
4. การลําดับเนื้อหา สอดคลอง  เชื่อมโยงกัน    
5. เนื้อหาตรงกับความตองการ    
6. สามารถนําไปใชไดจริง    

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

 

สวนที่ 2  ความพึงพอใจตอเนื้อหาและแบบฟอรม 

รายการ ความพึงพอใจ 
พอใจ ไมพอใจ ขอเสนอแนะเพิ่มเติม (ถามี) 

เกณฑการปฏิบัติในการสงโครงการวิจัย    
แผนผังขั้นตอนการพิจารณาโครงรางการวิจัยครั้งแรก    
การยื่นเอกสารโครงรางการวิจัย    
แบบเสนอโครงรางการวิจัยเพื่อพิจารณาครั้งแรก    
แบบตรวจสอบความครบถวนของโครงรางการวิจัย    
การยื่นโครงการวิจัยภายหลังการอนุมัติ    
แผนผังขั้นตอนการพิจารณาโครงการที่ผานการอนุมัติ    
แบบเสนอโครงรางการวิจัยที่ผานการอนุมัติ    
การแกไขเพิ่มเติมโครงรางการวิจัย    
แบบสรุปการแกไขเพิ่มเติมโครงรางการวิจัย    
การเปลี่ยนแปลงแกไขเอกสารคูมือผูวิจัย    
แบบรายงานการแกไขเอกสารคูมือผูวิจัย    
การรายงานความกาวหนา    
แบบรายงานความกาวหนาและตออาย/ุขยายเวลา    
แบบรายงานไมพึงประสงครายแรง     
แบบรายงานเหตุการณไมพึงประสงคแบบกลุม    
การเบี่ยงเบน/ฝาฝน/การไมปฏิบัติตามขอกําหนด    
แบบรายงานการเบี่ยงเบน/ฝาฝน/การไมปฏิบัติตามขอกําหนด    
เรื่องรองเรียน    
แบบบันทึกเรื่องรองเรียน    
รายงานยุติโครงการวิจัยกอนกําหนด    
แบบรายงานยุติโครงการวิจัยกอนกําหนด    
รายงานฉบับสมบูรณ    
แบบรายงานฉบับสมบูรณ    
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