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ค าน า 
 
          มาตรฐานวิธีปฏิบัติ การพิจารณาจริยธรรมการศึกษาวิจัยในมนุษย์  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ฉะเชิงเทรา จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติส าหรับคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการศึกษาวิจัยในมนุษย์ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา และเพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่ผู้วิจัยในการจัดท าและเสนอโครงการวิจัยใน
มนุษย์ เพ่ือขอรับการพิจารณาด้านจริยธรรม ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติตั้งแต่ต้น ท าให้ผ่านการ
พิจารณาได้รวดเร็วสามารถเริ่มท าการวิจัยได้โดยไม่ล่าช้า มีคุณภาพและถูกต้องตามหลักจริยธรรมการศึกษาวิจัย
ในมนุษย ์

แนวทางการปฏิบัติในการท าวิจัยและการทดลองทางชีวเวชศาสตร์ในมนุษย์  ที่มีในต่างประเทศ        
และประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามขององค์กรต่างๆ   ในการวางแนวปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสม     
โดยตระหนักถึงสิทธิ  ศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ เข้าร่วมการวิจัย      
และในการด าเนินการศึกษาวิจัยในมนุษยน์ั้น  ต้องรวมถึงระเบียบวิธีวิจัยที่ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์ด้วย   

คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการศึกษาวิจัยในมนุษย์  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา      
หวังว่าผู้วิจัยจะได้ใช้ประโยชน์จากคู่มือฉบับนี้ และสามารถด าเนินการวิจัยไปได้โดยถูกต้องตามหลักจริยธรรม    
โดยปราศจากความรู้สึกว่าถูกบังคับให้ท าตามกฎเกณฑ์ แต่เป็นความสมัครใจของผู้วิจัยเองที่ต้องการด าเนินการ
วิจัยให้ถูกต้องตามหลักจริยธรรม อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ เข้าร่วมการวิจัย ชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ  รวมทั้งน ามาซึ่งชื่อเสียงและเกียรติยศของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
 
  
                 นายอภิรัต  กตัญญุตานนท์ 

  ประธานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  
                                        ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
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สารบัญ 
 

 หน้า 
ค าน า                        2 
บทน า 5 
หมวด 1  ค าจ ากัดความของการวิจัยในมนุษย์ 6 
หมวด 2  ขอบเขตและประเภทของโครงการวิจัยที่ต้องขอรับการพิจารณารับรองฯ 7-8 
หมวด 3  การเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณารับรองฯ 9-14 
หมวด 4  การด าเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการศึกษาวิจัยในมนุษย์ฯ 15-18 
หมวด 5  การติดต่อกับคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมฯ ภายหลังได้รับการรับรอง 19-20 
หมวด 6 สรุปขั้นตอนการขอรับการรับรองจริยธรรมการศึกษาวิจัยในมนุษย์ฯ 21-25 
ภาคผนวก  
ค าแนะน าในการส่งโครงการวิจัยเพื่อขอการรับรองจริยธรรมการศึกษาวิจัยในมนุษย์ฯ (ฉบับย่อ) 27-28 
รายการเอกสารประกอบวิธีด าเนินงานตามมาตรฐาน  29 
 แบบเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการศึกษาวิจัยในมนุษย์ 30-32 
 (ตัวอย่าง) เอกสารชี้แจงข้อมูลแก่อาสาสมัคร (Participant Information Sheet) 33-35 
 (ตัวอย่าง) หนังสือยินยอมตนให้ท าการวิจัย (Informed  Consent Form) 36-38 
 แบบตรวจสอบรายการเอกสารที่เสนอขอพิจารณาจริยธรรมการศึกษาวิจัยในมนุษย์  

(โดยเลขาคณะกรรมการฯ) 
39-40 

 ใบรับรองการรักษาความลับ ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการฯ 41 
 แบบลงความเห็นกรรมการ 42 
 รายงานการทบทวนแบบยกเว้นการพิจารณา (Exemption Review Report) 43 
 รายงานการพิจารณาทบทวนโครงการวิจัยแบบเร่งด่วน (โดยเลขาคณะกรรมการฯ) 44 
 รายงานการพิจารณาโครงการวิจัยโดยกรรมการผู้ทบทวน 45-49 
 แบบตรวจเอกสารชี้แจงข้อมูลแก่อาสาสมัคร (Consent  Form  Elements Checklist) 50-52 
 รายงานความก้าวหน้าของการวิจัย (Progress  Report) 53-55 
 รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง (Serious Adverse Event Report) 56-57 
 รายงานส่วนแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัย (Protocol Amendment) 58-60 
 รายการเบี่ยงเบนหรือไม่ปฏิบัติตามโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรอง  

          (Report of Protocol Deviation/Violation) 
61-62 

 รายงานการยุติการวิจัยก่อนก าหนด (Premature  termination or suspension  of a trial) 63-64 
 รายงานสรุปผลการวิจัย  (Final  Report) 65 
 รายงานการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับโครงการวิจัย (Report of Compliant) 66 
 รายงานการพิจารณาให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการท าวิจัย 67 
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สารบัญ (ต่อ) 
 

 หน้า 
ส าเนาค าสั่งส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่  ๑๓๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการศึกษาวิจัยในมนุษย์  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา   

๖๘-๖๙ 

ส าเนาค าสั่งส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่  ๑๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาจริยธรรมการศึกษาวิจัยในมนุษย์ (ชุดพิจารณาเร่งด่วน) 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา   

๗๐ 
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บทน า 
 
แนวทางการปฏิบัติในการท าวิจัยและการทดลองทางชีวเวชศาสตร์ในมนุษย์   ที่มีในต่างประเทศ         

และประเทศไทย  ได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามขององค์กรต่างๆ ในการวางแนวปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสม   
โดยตระหนักถึงสิทธิ ศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์  ความปลอดภัย  และความเป็นอยู่ที่ดีของผู้เข้าร่วมการวิจัย     
และในการด าเนินการศึกษาวิจัยในมนุษย์นั้น ต้องรวมถึงระเบียบวิธีวิจัยที่ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์ด้วย  

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จึงได้จัดท ามาตรฐานวิธีปฏิบัติงาน การพิจารณาจริยธรรม          
การศึกษาวิจัยในมนุษย์ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
 ๑) เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติส าหรับคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการศึกษาวิจัยในมนุษย์ ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ๒) เพ่ือสนับสนุนให้ผู้วิจัยที่เสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรมการศึกษาวิจัยในมนุษย์  ด าเนิ นการได้
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติตั้งแต่ต้น  ท าให้ผ่านการพิจารณาได้รวดเร็ว สามารถเริ่มท าการวิจัยได้  
โดยไม่ล่าช้า  ถูกต้องตามหลักจริยธรรม โดยปราศจากความรู้สึกว่าถูกบังคับให้ท าตามกฎเกณฑ์ 
 ๓) เพ่ือปกป้องและคุ้มครองอาสาสมัครตัวอย่างการวิจัยให้ได้รับความเป็นธรรม ในการเข้าร่วม
โครงการวิจัย 

มาตรฐานวิธีปฏิบัติงาน :  การพิจารณาจริยธรรมการศึกษาวิจัยในมนุษย์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
ฉะเชิงเทรา ฉบับนี้  ประกอบด้วยสาระส าคัญ 6 หมวด  

หมวด 1  ค าจ ากัดความของการวิจัยในมนุษย์ 
หมวด 2  ขอบเขตและประเภทของโครงการวิจัยที่ต้องขอรับการพิจารณารับรองฯ 
หมวด 3  การเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณารับรองฯ 
หมวด 4  การด าเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการศึกษาวิจัยในมนุษย์ฯ 
หมวด 5  การติดต่อกับคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมฯ ภายหลังได้รับการรับรอง 
หมวด 6 สรุปขั้นตอนการขอรับการรับรองจริยธรรมการศึกษาวิจัยในมนุษย์ฯ 
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หมวด 1 
ค าจ ากัดความของการวิจัยในมนุษย์ (Definition of Human Research) 

 
      ค าจ ากัดความของ “การวิจัยในมนุษย์”  หรือ  “การวิจัยในคน”   ตามหนังสือแนวทางปฏิบัติในการท า
วิจัยในคน ส าหรับคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน ระดับจังหวัด/โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาล
ทั่วไป หมายถึง  กระบวนการศึกษาที่เป็นระบบ เพ่ือให้ได้มาซึ่งความรู้ทางด้านสุขภาพ หรือวิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ไดก้ระท าต่อร่างกายหรือจิตใจของอาสาสมัครในการท าวิจัย หรือที่ได้กระท าต่อเซลล์ ส่วนประกอบ
ของเซลล์ วัสดุสิ่งส่งตรวจ เนื้อเยื่อ น้ าคัดหลั่ง สารพันธุกรรม เวชระเบียน หรือข้อมูลด้านสุขภาพของอาสาสมัคร
ในการวิจัย และให้หมายความรวมถึงการศึกษาทางสังคมศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ที่เกี่ยวกับ
สุขภาพ 
 
ข้อพิจารณาจริยธรรมการศึกษาวิจัยในมนุษย์  โดยใช้หลักของเบลมองต์  

o หลักเคารพในบุคคล  (respect for persons)  
 ให้โอกาสเลือกตัดสินใจและได้รับการบอกกล่าวอย่างเพียงพอ 
 การชี้แจง/เอกสารชี้แจงอาสาสมัคร  
 การให้ความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัยของอาสาสมัคร 
 การรักษาความลับ ในขั้นตอนต่างๆ ของการวิจัย เช่น การบันทึกข้อมูล คอมพิวเตอร์

ที่ใช้มีความเป็นส่วนตัว   การเข้าถึงข้อมูลที่เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ และการท าลาย
ข้อมูล  

o หลักผลประโยชน์ (beneficence) 
 ระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนและการป้องกันแก้ไข   แม้เป็นการใช้แบบสอบถามก็อาจ

มีข้อค าถามท่ีรบกวนจิตใจ  หรือข้อค าถามท่ีมากไป  
 ระบุการตอบแทน  ประโยชน์ที่อาสาสมัครจะได้รับ   และแก้ปัญหาอ่ืนๆ กรณีที่อาจ

เกิดขึ้นได ้
o หลักความยุติธรรม  (justice) 

 การกระจายภาระและผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน 
เช่น  อาสาสมัครทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมการวิจัย และการรับ
ผลประโยชน์ 
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หมวด 2 
ขอบเขตและประเภทของโครงการวิจัยท่ีต้องขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการศึกษาวิจัยในมนุษย์ 

 
2.1 ขอบเขตการพิจารณา 
 1)  บุคลากรในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา   

2)  บุคคลนอกสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่จะเข้ามาท าวิจัยในพ้ืนที่จังหวัด
ฉะเชิงเทรา   

ข้อยกเว้น   
 ตามข้อ 2.1  1) ยกเว้นในกรณีที่ผ่านการรับรองจาก คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม      

การศึกษาวิจัยในคน โรงพยาบาลพุทธโสธร 
 ตามข้อ 2.1  2)  ยกเว้นในกรณีท่ีผ่านการรับรองจาก   คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการ

วิจัยในมนุษย์ระดับประเทศ กรม/กระทรวงสาธารณสุข หรือ คณะกรรมการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจ าก
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  โดยเฉพาะโครงการวิจัยที่เป็น Multicenter   

 ในกรณีที่เป็นโครงการวิจัยที่ขอ ข้อมูล ประกอบการวิจัย หรือ ขอความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถาม  การวิจัย  ที่มีความเสี่ยงต่ า  ซึ่งผ่านการรับรองจากคณะกรรมการวิจัยในมนุษย์ของหน่วยงาน/
องค์กร/สถาบัน/สถาบันการศึกษาแล้ว  

ซึ่งตามข้อยกเว้น ดังกล่าวข้างต้น จะพิจารณาโดยเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์   ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา และให้ความเห็นเสนอผู้มีอ านาจอนุมัติ 

๒.๒ การพิจารณารับรองโครงการวิจัย 
  การพิจารณารับรองโครงการวิจัย ของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการศึกษาวิจัยในมนุษย์ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา แบ่งโครงการวิจัยออกเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ 
  ๑) Exemption  Review  ส าหรับโครงการที่สามารถขอยกเว้นการรับรอง การตัดสินไม่ต้องอาศัย    
การลงมติ แต่ต้องได้รับการรับรองการยกเว้นการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการศึกษาวิจัย
ในมนุษย์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา (พิจารณาโดยกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
พิจารณาจริยธรรมการศึกษาวิจัยในมนุษย์) 
  ๒) Expidite  Review  ส าหรับโครงการที่มีความเสี่ยงต่ออาสาสมัครปานกลาง/ต่ า หรือที่ไม่มีความ
เสี่ยงต่ออาสาสมัคร หรือไม่มีอาสาสมัครร่วมโครงการ แต่ยังต้องได้รับการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณา
จริยธรรมการศึกษาวิจัยในมนุษย์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา  แบ่งเป็น ๒  กรณ ี

๒.๑) พิจารณาโดยคณะกรรมการชุดเร่งด่วน (Expidited  review)  กรรมการเข้าร่วมประชุม      
อย่างน้อย ๓ ท่าน    

๒.๒) พิจารณาโดยกรรมการฯ ๑ ท่าน  ส าหรับงานวิจัยที่ใช้ข้อมูลจากเวชระเบียนที่มีความ
เสี่ยงต่ า และไม่ขัดต่อกฎหมาย   
  ๓) Full  Board Review  ส าหรับโครงการที่มีความเสี่ยงต่ออาสาสมัครสูง ซึ่งการพิจารณาวิธีนี้ต้อง
ได้รับการลงมติในท่ีประชุมของคณะกรรมการฯ   
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2.3 ประเภทของงานวิจัยที่ต้องได้รับการรับรองพิจารณาจริยธรรมการศึกษาวิจัยในมนุษย์ 
       แบ่งเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 
        1)  การวิจัยทางคลินิกซึ่งเก่ียวกับยาหรือเครื่องมือทางการแพทย์  
        2)  การวิจัยเกี่ยวกับการตรวจและการรักษาทางรังสีวิทยา     
       3)  การวิจัยเกี่ยวกับวิธีการผ่าตัด    
        4)  การวิจัยที่ใช้สิ่งส่งตรวจต่างๆ  จากร่างกายมนุษย์    
         5)  การศึกษาวิจัยจากเวชระเบียนที่วิธีการเก็บข้อมูลต้องมีความเชื่อมโยงและมีผลกระทบต่อบุคคล   
        6)  การวิจัยทางระบาดวิทยา     
          7)  การวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์หรือจิตวิทยา ที่ด าเนินการส ารวจ สัมภาษณ์              
การสังเกตพฤติกรรม  ข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะและเป็นส่วนบุคคล 
 
2.4  ประเภทของโครงการที่ไม่ต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมฯ ก่อนเริ่ม 
      ด าเนินการวิจัย   โดยจะได้รับเอกสารรับรองยกเว้นการพิจารณา (Exemption review) 

การวิจัยที่ด าเนินการโดยวิธีการส ารวจ   สัมภาษณ์    สังเกตพฤติกรรมภายในชุมชน   โดยวิธีการเก็บข้อมูลนั้น           
ไม่สามารถเชื่อมโยงถึงผู้เข้าร่วมการวิจัยเป็นรายบุคคล และไม่มีผลกระทบต่อบุคคลในแง่สถานภาพและภาพลักษณ์ทาง
สังคม, การจ้างงาน, สถานภาพทางการเงิน, หรือท าให้เกิดความเสี่ยงที่จะท าให้ถูกฟ้องร้องด าเนินคดีตามกฎหมาย 

การวิจัยที่เก็บข้อมูลจากฐานข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าจะในรูปเอกสาร สิ่งส่งตรวจทางพยาธิวิทยา
หรือห้องปฏิบัติการ โดยวิธีเก็บข้อมูลนั้นไม่สามารถเชื่อมโยงถึงผู้เข้าร่วมการวิจัยเป็นรายบุคคล  ไม่ว่าจะทางตรง
หรือทางอ้อมโดยผ่านรหัสใดๆ  ที่ผู้วิจัยจัดท าขึ้น  เพ่ือจะสืบค้นไปถึงผู้ที่เป็นเจ้าของข้อมูลหรือสิ่งส่งตรวจได้ อาทิ เช่น  

1) การทดสอบเครื่องมือหรือสิ่งอุปกรณ์ใดๆ ที่ไม่ได้กระท าในคน เช่น การศึกษาพาหะน าโรค   ซึ่งไม่ได้
กระท าการใดๆ ในคน      

2) การรายงานข้อมูลทางสถิติของหน่วยงาน โดยไม่มีข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงถึงตัวบุคคลฯ 
3) งานวิจัยซึ่งน าผลตรวจที่มีอยู่แล้วมาท าการวิเคราะห์ใหม่ในภาพรวมโดยไม่เชื่อมโยงถึงข้อมูล 

ส่วนบุคคล เช่น วิเคราะห์ผลการตรวจชิ้นเนื้อไตทางพยาธิวิทยา 10 ปีย้อนหลัง เป็นต้น 
4) งานวิจัยเกี่ยวกับเชื้อจุลชีพโดยใช้เชื้อที่เพาะเลี่ยงไว้ในห้องปฏิบัติการ หรืองานวิจัยที่ใช้ตัวอย่างจุลชีพ  

ที่แยกได้จากสิ่งส่งตรวจโดยไม่เชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนบุคคล 
5) งานวิจัยซึ่งท าการศึกษาใน commercially available cell lines ในห้องปฏิบัติการ 
6) การประเมินการปฏิบัติงาน หรือการประเมินโครงการบริหารจัดการของหน่วยงาน ซึ่งไม่มีการ

ด าเนินการใดๆ เป็นรายบุคคล 
7) งานวิจัยด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพ ที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการตามความ

เห็นชอบและอนุมัติจากสถาบัน เพ่ือแสวงหาแนวทางใหม่ ปรับเปลี่ยนองค์กร พัฒนาระบบงานให้มี 
ประสิทธิภาพ ยกระดับมาตรฐานขึ้นสู่สากล โดยไม่กระทบข้อมูลส่วนบุคคลและไม่ขัดต่อกฎหมาย 

8) งานวิจัยเกี่ยวกับรสชาติ คุณภาพของอาหาร และความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวม 
9) รายงานผู้ป่วย (case report) รายเดียว  
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หมวด 3 
การเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณารับรอง 

จากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการศึกษาวิจัยในมนุษย์ 
 
3.1 วิธีการเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณา  

 การยื่นโครงการวิจัยเพ่ือขอรับการพิจารณาจริยธรรมการศึกษาวิจัยในมนุษย์  
ควรส่งในสัปดาห์ที่ ๑-๒ ของเดือน  เพื่อได้รับการพิจารณาในเดือนที่ส่ง 

 ผู้วิจัยส่งโครงการวิจัยและเอกสารที่เก่ียวข้อง ที่งานสารบรรณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
ฉะเชิงเทรา   ตามแบบเสนอโครงการวิจัย และเอกสาร/แบบฟอร์มที่ก าหนด  ดังนี้ 
 

ล าดับที่ เอกสารที่ผู้วิจัยต้องส่ง จ านวน 
1. หนังสือน าส่ง การขอพิจารณาจริยธรรมการศึกษาวิจัยในมนุษย์                 

จากหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัดของผู้วิจัยหลัก  
๑ ฉบับ 

๒. แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  
(ตามแบบฟอร์มของ สสจ.ฉะเชิงเทรา) 

๔ ชุด 

๓. โครงร่างวิจัยตามที่แหล่งทุนวิจัยก าหนด (ถ้ามี)   หรือ บทที่ 1 – 3  (ถ้ามี) ๔ ชุด 
๔. เครื่องมือการวิจัยทั้งหมดของโครงการวิจัย อาทิเช่น แบบบันทึกข้อมูล 

แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 
๔ ชุด 

๕. เอกสารชี้แจงอาสาสมัคร (Participant Information Sheet) ๔ ชุด 
๖. ใบยินยอมของอาสาสมัคร  (Informed  Consent  Form) ๔ ชุด 
๗. หนังสือแสดงความยินยอมหรืออนุญาตของสถาบันที่ท าการศึกษาวิจัย (ถ้ามี) ๔ ชุด 
๘. ผลการพิจารณาด้านจริยธรรมหรือสิทธิมนุษยชนของสถาบันที่ท าการศึกษาวิจัย 

(ถ้ามี) 
๔ ชุด 

๙. แผ่น CD หรือ DVD บันทึกข้อมูลโครงการวิจัย และเอกสารประกอบฯ        
ในรูป Microsoft Word  และ PDF 

๑ ชุด 

 
3.2 องค์ประกอบของโครงการวิจัย  ผู้วิจัยต้องเสนอโครงการวิจัยที่มีองค์ประกอบต่อไปนี้ 
     

1) ชื่อโครงการ (ระบุชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
2) ผู้วิจัย  ผูว้ิจัยร่วม  และท่ีปรึกษา (ถ้ามี) 

     (ระบุ..ชื่อ-สกุล  สถานที่ท างาน  เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวก และ E- mail)  
3) สรุปย่อโครงการวิจัย (Project summary)   

     (ควรมีความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ  เป็นเรื่องย่อคล้าย Abstract ซึ่งยังไม่มีผลการวิจัย) 
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4) สาระส าคัญของโครงการ 
 4.1) บทน า 
  4.1.1) ความเป็นมา 
  4.1.2) เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องวิจัย 

  4.1.3) ประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย    
             (ระบุ..ประโยชน์ต่อผู้ร่วมวิจัย/อาสาสมัคร, ประโยชน์ต่อวิชาชีพโดยรวม,    
                     ประโยชน์ตอ่สังคม และอ่ืนๆ)   

 4.2) วัตถุประสงค์ 
  ๔.๒.๑) ค าถามการวิจัย 
  ๔.๒.๒) วัตถุประสงค์การวิจัย 
  ๔.๒.๓) สมมติฐานการวิจัย  (ถ้ามี) 
 4.3) รูปแบบการวิจัย  และกรอบแนวคิดของการวิจัย 
 4.4) ค านิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ 
 4.5) สถานที่ศึกษาวิจัยและระยะเวลาศึกษาวิจัย 
 4.6) การวางแผนการวิจัย (อาจมีไม่ครบทุกรายการ) ให้ระบุ.. 
  4.6.1) กลุ่มประชากรที่จะศึกษา ตัวอย่างการวิจัย  การเลือกตัวอย่าง ขนาดตัวอย่าง    

          กลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม   
  4.6.2) เกณฑ์การคัดเลือกอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการ (Inclusion Criteria) 
  4.6.3) เกณฑ์การแยกอาสาสมัครออกจากโครงการ (Exclusion Criteria) 
  4.6.4) เกณฑ์การให้เลิกจากการศึกษา (Discontinuation Criteria) 
   ก. เกณฑ์ให้อาสาสมัครเลิกจากการศึกษา  (Discontinuation Criteria for 

participant) 
   ข. เกณฑ์การพิจารณาเลิกหรือยุติการศึกษาทั้งโครงการ  

   (Discontinuation Criteria for the   Study) 
  4.6.5)  ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย ได้แก่ เครื่องมือการวิจัย การสร้างเครื่องมือการวิจัย   

           และการทดสอบเครื่องมือ// ขั้นตอนการวิจัยหรือทดลอง// วิธีการเก็บรวบรวม  
              ข้อมูล// และการวิเคราะห์ข้อมูล  (ปรับหัวข้อให้สอดคล้องกับรูปแบบการวิจัย ข้อ ๔.๓) 

  4.6.6)  ข้อพิจารณาเฉพาะ (ถ้ามี) 
   ก. กรณีการเจาะเลือดให้ระบุวัตถุประสงค์ จ านวนครั้ง ปริมาณและความถี่ในการเจาะ 
   ข. กรณีการทดลองยาทางคลินิก ให้ระบุชื่อยา ชื่อสามัญทางยา บริษัทผู้ผลิต  ผู้จ าหน่าย  

    และทะเบียนยา 
   ค. กรณีการทดลองผลิตภัณฑ์อ่ืน ให้แนบเอกสารรายละเอียดผลการวิจัย  

    ที่เก่ียวข้องตามความเหมาะสม 
   ง. กรณีเป็นการศึกษาวิจัยที่ต้องผ่าตัด หรือหัตถการอ่ืนใด ให้อธิบายวิธีการพอสังเขป 
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5) ข้อพิจารณาด้านจริยธรรม   ให้มีเนื้อหาและเอกสาร   ดังนี้ 
 5.1) ระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและการป้องกันแก้ไข 

      (ระบุ..ผลกระทบต่อร่างกาย จิตใจ สังคม เศรษฐกิจ โดยเฉพาะความเสี่ยงมีหรือไม่อย่างไร และ
การป้องกันแก้ไขเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์) 

 5.2) ระบุการตอบแทน ชดเชยความเสียหาย การดูแลรักษา และแก้ปัญหาอื่นๆ กรณีเกิดผลแทรก
ซ้อนแกอ่าสาสมัคร 

 5.3) ระบุประเด็นอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านจริยธรรม  
      (ระบุ..การปกป้องความลับหรือข้อมูลส่วนตัวของอาสาสมัครที่เข้าร่วมวิจัย เช่น วิธกีารบันทึก
ข้อมูล  ผู้ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้    สถานที่ที่จะจัดเก็บข้อมูล   ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล  วิธีการ
ท าลายข้อมูลเมื่อสิ้นสุดการวิจัย  เป็นต้น) 

 5.4) เอกสารชี้แจงข้อมูลแก่อาสาสมัคร (Participant Information Sheet)  ให้แนบท้ายภาคผนวก 
      (เป็นภาษาไทยตามแบบหรือที่มีข้อความสอดคล้องกับแบบของคณะกรรมการฯ ก าหนด)  

 5.5) ใบยินยอมของอาสาสมัคร  (Informed  consent  form) ให้แนบท้ายภาคผนวก 
      (เป็นภาษาไทยตามแบบหรือที่มีข้อความสอดคล้องกับแบบของคณะกรรมการฯ ก าหนด)    

 5.6) กรณีที่ผู้วิจัยต้องการขอยกเว้นไม่ขอความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร หรือเห็นว่าไม่สมควรหรือ   
      ไม่จ าเป็นต้องมีเอกสารชี้แจงอาสาสมัคร หรือใบยินยอมของอาสาสมัคร  ให้แสดงเหตุผล   
      และความจ าเป็นให้ชัดเจน  เพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ 

 *ไม่ควรท าโครงการวิจัยแบบเดียวกันในสถานที่ต่างกัน  โดยไม่มีอะไรเพ่ิมเติม   ถ้าพบภายหลังว่ามี
การคัดลอกผลงานวิชาการ  (Plagiarism) จะต้องถูกยกเลิกการรับรอง   ปัจจุบันมีโปรแกรมที่ใช้
ตรวจสอบแล้ว  เช่น Turn it in  และโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ที่จุฬาฯ พัฒนาขึ้น 

6) รายละเอียดงบประมาณและแหล่งทุน 
    (ระบุแหล่งที่มาของบประมาณและจ าแนกรายละเอียดของงบประมาณให้ชัดเจน) 

7) โครงการวิจัยที่กระท าพร้อมกันหลายแห่ง (Multi centered  research) (ถ้ามี) 
     (ควรระบุว่าโครงการวิจัยได้ยื่นขอรับการพิจารณาฯ จากสถาบัน/หน่วยงานใดบ้าง  
     และผลการพิจารณาเป็นอย่างไร)  

8) เอกสารอ้างอิง (ตามหลักวิทยาศาสตร์  หรือหลักสังคมศาสตร์) 
9) ลงนามโดยผู้วิจัยหลักหรือหัวหน้าโครงการ และผู้ร่วมวิจัยคนอื่นๆ ทุกคน 

     (กรณีท่ีเป็นโครงการร่วมระหว่างประเทศ ต้องมีผู้วิจัยหลักฝ่ายไทย และต่างประเทศฝ่ายละ 1 คน                  
     ที่เหลือเป็นผู้วิจัยร่วม) 
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๑๐) ภาคผนวก  
  ประวัติผู้วิจัยทุกคน 
  เครื่องมือการวิจัยทั้งหมดของโครงการวิจัย อาทิเช่น แบบบันทึกข้อมูล แบบสอบถาม          

     แบบสัมภาษณ์ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 
  เอกสารชี้แจงข้อมูลแก่อาสาสมัคร (Participant Information Sheet) 
  ใบยินยอมของอาสาสมัคร  (Informed  consent  form) 
  หนังสือแสดงความยินยอมหรืออนุญาตของสถาบันที่ท าการศึกษาวิจัย (ถ้ามี) 
  ผลการพิจารณาด้านจริยธรรมหรือสิทธิมนุษยชนของสถาบันที่ท าการศึกษาวิจัย (ถ้ามี) 
  กรณีท่ีมีการส่งเลือดไปต่างประเทศ ขอให้จัดท า material transfer agreement (MTA)  

3.3 ค าแนะน าเกี่ยวกับการเตรียมเอกสารชี้แจงโครงการวิจัยและหนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้ าร่วม      
การวิจัย  

  3.3.1  การขอความยินยอมให้เข้าร่วมการวิจัย จะกระท าต่อผู้ที่จะเข้าร่วมการวิจัยใน 2 ลักษณะ 
คือ 

1) กระท าต่อผู้เข้าร่วมการวิจัยโดยตรง ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมการวิจัยมีอายุเกิน 18 ปี และมี
สติสัมปชัญญะปกติ ไม่เจ็บป่วยด้วยโรคทางจิต หรือมีสติปัญญาบกพร่อง สามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเอง 

2) กระท าต่อผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เข้าร่วมการวิจัย ในกรณีต่อไปนี้ 
  -  ผู้เข้าร่วมการวิจัยเป็นผู้เยาว์ (อายุต่ ากว่า 18 ปี) 
  -  ผู้เข้าร่วมการวิจัยไม่รู้สึกตัว มีสติสัมปชัญญะไม่ปกติ 
  -  ผู้เข้าร่วมการวิจัยมีความเจ็บป่วยทางจิต หรือสติสัมปชัญญะบกพร่อง 

ซึ่งในกรณีต่างๆ ดังกล่าวแล้วในข้อนี้มีข้อแนะน าเพิ่มเติม ดังนี้ 
  - กรณีผู้เข้าร่วมการวิจัยอายุต่ ากว่า 18 ปี 
  - หากมีอายุต่ ากว่า 7 ปี ผู้วิจัยต้องท าเอกสารชี้แจงส าหรับผู้ปกครองของผู้เข้าร่วมการวิจัยที่
เป็นผู้เยาว์ และผู้ปกครองโดยชอบธรรมตามกฎหมายจะเป็นผู้อ่าน และลงนามในเอกสารชี้แจง 

  - หากมีอายุตั้งแต่ 7 ปี ขึ้นไป – ต่ ากว่า 15 ปี ผู้วิจัยควรท าเอกสารชี้แจง 2 ฉบับโดยฉบับ
หนึ่งชี้แจงผู้ปกครองของผู้เข้าร่วมการวิจัย และอีกหนึ่งฉบับส าหรับ เด็กผู้เข้าร่วมการวิจัยโดยใช้ภาษาให้
เหมาะสมกับวัย (Assent form) และให้เด็กแสดงความยินยอมพร้อมใจ (Assent) โดยอาจใช้วิธีให้เด็กท า
เครื่องหมายหรือลงนาม 
  - หากมีอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป - 18 ปี ผู้วิจัยสามารถให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยอ่านเอกสารฉบับ
เดียวกับท่ีเตรียมไว้ให้ผู้ปกครองของผู้เยาว์อ่าน และให้ผู้เยาว์ลงนามในเอกสารฉบับเดียวกันกับผู้ปกครองได้  
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- กรณีผู้เข้าร่วมการวิจัยเป็นผู้ที่มีอายุเกิน 18 ปี แต่มีภาวะที่ไม่อาจตัดสินใจได้ด้วยตนเอง   
โดยเฉพาะกรณีเจ็บป่วยทางจิต อาจมีบางช่วงที่ผู้ป่วยมีอาการดีจนสามารถตัดสินใจด้วยตนเองได้ จึงควร
ด าเนินการเช่นเดียวกับผู้เข้าร่วมการวิจัยที่มีอายุระหว่าง 15-18 ปี โดยให้ผู้ป่วยได้อ่านและลงนามแสดงความ
ยินยอมร่วมกับผู้แทนโดยชอบธรรม 

     - ควรมีการอธิบายเพื่อให้ข้อมูลกับผู้ที่จะเข้าร่วมการวิจัย  ก่อนการส่งเอกสารให้ผู้ที่จะเข้าร่วม
การวิจัยอ่าน จะท าให้เข้าใจและได้ข้อมูลที่ครบถ้วนกว่าการอ่านเอกสารแต่เพียงอย่างเดียว 

     - ควรจัดสถานที่และเวลาให้เหมาะสม  เพ่ือให้ผู้ที่จะเข้าร่วมการวิจัย    ได้มีโอกาสไตร่ตรอง
ก่อนการตัดสินใจ หรือมีเวลาได้ปรึกษาหารือกับผู้อ่ืน เช่น สมาชิกในครอบครัวด้วย 

     - ควรเปิดโอกาสให้ผู้ที่จะเข้าร่วมการวิจัยได้สอบถามในส่วนที่ยังไม่เข้าใจ   และเมื่อผู้วิจัย
อธิบายรายละเอียดและข้อค าถามของโครงการวิจัยจนเข้าใจแล้ว   ผู้เข้าร่วมวิจัยสามารถน าเอกสารชี้แจง
ผู้เข้าร่วมการวิจัยไปปรึกษาเพ่ือขอค าแนะน าหรือความคิดเห็นจากบุคคลในครอบครัวหรือผู้อ่ืนทีต่้องการได้ 

 3) ในกรณีที่เป็นการศึกษาข้อมูลย้อนหลังจากแฟ้มประวัติของผู้ป่วย หรือการน าสิ่งส่งตรวจ/ชิ้น
เนื้อมาตรวจย้อนหลัง การวิจัยในลักษณะดังกล่าวจัดเป็นโครงการวิจัยที่มีความเสี่ยงต่ า ไม่ก่อความเสียหายต่อ
สิทธิและสวัสดิภาพของผู้เข้าร่วมการวิจัย การวิจัยในลักษณะนี้ไม่จ าเป็นต้องขอความยินยอมจากผู้ เข้าร่วมการ
วิจัยเป็นราย บุคคล   แต่ผู้วิจัยจะต้องขออนุญาตใช้ข้อมูล หรือ สิ่งส่งตรวจ  จากผู้ที่มีอ านาจหน้าที่ในการเก็บ
รักษาข้อมูล  หรือสิ่งส่งตรวจนั้นๆ เช่น ผู้อ านวยการโรงพยาบาล หัวหน้าแผนก หรือหัวหน้าภาควิชาที่เก็บรักษา
สิ่งส่งตรวจนั้น โดยเปรียบเสมือนผู้มีอ านาจในการเก็บรักษาข้อมูล/สิ่งส่งตรวจ เป็นผู้ตัดสินใจแทนเจ้าของข้อมูล/
สิ่งส่งตรวจ 

4) กรณีท่ีผู้เข้าร่วมวิจัยไม่สามารถเขียนหนังสือได้ จะให้พิมพ์ลายนิ้วมือแทน 

3.3.2  ข้อมูลส าหรับผู้เข้าร่วมการวิจัย   ควรเขียนโดยใช้ภาษาที่บุคคลทั่วไปเข้าใจได้ง่าย  ไม่ใช้ศัพท์ 
เทคนิค ควรประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้  

-  เหตุผลและความจ าเป็นที่จะต้องท าการวิจัยนี้ 
-  เหตุผลที่เชิญให้เข้าร่วมการวิจัย บุคคลที่จะเข้าร่วมการวิจัยได้จะมีคุณสมบัติอย่างไร 
-  ระยะเวลาที่จะต้องเข้าร่วมโครงการวิจัย จะต้องมาตามนัดกี่ครั้ง 

                          - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการที่ประมาณการไว้ (หากเป็นการวิจัยแบบ multicenter study 
ขอให้ระบุจ านวนผู้เข้าร่วมการวิจัยทั้งหมด สถานที่ร่วมวิจัยมีกี่แห่ง ที่ใดบ้าง  และในสถานที่วิจัยที่ผู้วิจัย
รับผิดชอบจะรับกี่คน) 
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  3.3.3 รายละเอียดขั้นตอนต่างๆในการวิจัยท่ีผู้เข้าร่วมการวิจัยจะต้องปฏิบัติหรือได้รับการปฏิบัติ 
*  กรณีท่ีเป็นการวิจัยทางคลินิก 

  -  ขอให้อธิบายวิธีการที่จะใช้เป็นภาษาท่ีบุคคลทั่วไปเข้าใจได้ หากมีการเจาะเลือด กรุณา 
     ระบุปริมาณเป็นช้อนชา/ช้อนโต๊ะ จะเจาะกี่ครั้ง เป็นต้น 
  - หากมีข้ันตอนที่เปน็การรักษาพยาบาลตามปกติร่วมด้วย ขอให้แจ้งให้ชัดเจนว่า ส่วนใด  
     เป็นกระบวนการรักษา ส่วนใดเป็นการวิจัย อธิบายแยกจากกันให้ชัดเจน 
  - จะมีการแบ่งผู้เข้าร่วมการศึกษาออกเป็นก่ีกลุ่ม ด้วยวิธีใด และโอกาสที่จะเข้าในแต่ละ 
     กลุ่มเป็นสัดส่วนเท่าใด 
  -  มีการใช้ยาหลอกซ่ึงเปรียบเสมือนมิได้รับการรักษาด้วยหรือไม่ ขอให้แจ้งโอกาสที่จะ 
      ได้รับยาหลอกเป็นสัดส่วนเท่าใดเทียบกับยาจริงที่ใช้ในการวิจัย 

       *   กรณีเป็นการวิจัยทางสังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์ 
  - ขอให้ระบุว่าจะได้รับการปฏิบัติอย่างไร เช่น ตอบแบบสอบถาม, สัมภาษณ์, มีกิจกรรม 
     อย่างไร จ านวนกี่ครั้ง 
  -  จะมีการแบ่งผู้เข้าร่วมการศึกษาออกเป็นก่ีกลุ่ม ด้วยวิธีใด และโอกาสที่จะเข้าในแต่ละ  
     กลุ่มเป็นสัดส่วนเท่าใด 
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หมวด 4 
การด าเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการศึกษาวิจัยในมนุษย์ 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
4.1 การลงทะเบียนรับโครงการวิจัย (Protocol Registration) 
 1) ผู้วิจัยส่งโครงการวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ที่งานสารบรรณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

2) เจ้าหน้าที่/เลขานุการคณะกรรมการฯ จะตรวจสอบเอกสารเมื่อได้รับจากงานสารบรรณ   
 กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน จะแจ้งว่ายังขาดเอกสาร หรือข้อมูลใดแก่ผู้วิจัย และจะส่งคืน

เอกสารทั้งหมดให้ผู้วิจัย  โดยไม่รับลงทะเบียน 
 กรณีเอกสารครบถ้วน จะลงทะเบียนรับและออกเลขรหัสโครงการวิจัย รวมทั้งก าหนด     

วันน าเข้าประชุมเพ่ือพิจารณาโครงการวิจัย 

4.2  ก าหนดการประชุม  
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการศึกษาวิจัยในมนุษย์ สสจ.ฉะเชิงเทรา  ก าหนดการประชุม ดังนี้ 

๑) ประชุมคณะกรรมการครบชุด (Full  Board) กรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อย ๗  ท่าน 
ซึ่งมีกรรมการภายนอกฯ (lay  person) รวมอยู่ด้วย ๑ ท่าน  ก าหนดการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง 

 สัปดาห์ที่ 3  ของเดือนกุมภาพันธ์ 
 สัปดาห์ที่ 3  ของเดือนเมษายน 
 สัปดาห์ที่ 3  ของเดือนมิถุนายน 
 สัปดาห์ที่ 3  ของเดือนสิงหาคม 

๒) ประชุมคณะกรรมการชุดเร่งด่วน (Expidited  review)  กรรมการเข้าร่วมประชุม      
อย่างน้อย ๓ ท่าน   ก าหนดการประชุมเดือนละ ๑ ครั้ง  (ยกเว้น งานวิจัยที่ใช้ข้อมูลจากเวชระเบียนที่มีความ
เสี่ยงต่ า และไม่ขัดต่อกฎหมาย  จะพิจารณาโดยกรรมการฯ ๑ ท่าน) 

 สัปดาห์ที่ 3-4  ของทุกเดือน 
หมายเหตุ :  

๑) ก าหนดการประชุมฯ ข้างต้น  อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม   
๒) คณะกรรมการฯ จะไม่รับพิจารณาโครงการวิจัยที่เริ่มด าเนินการ ก่อนได้รับการรับรองจาก

คณะกรรมการฯ  
๓) กรณีที่คณะกรรมการมีส่วนได้ส่วนเสียกับงานวิจัยที่เข้าพิจารณาฯ  ขอให้ถอนตัวออกเมื่อถึง

วาระท่ีต้องพิจารณางานวิจัยนั้นๆ 
๔) กรรมการทุกท่านเซ็นต์ชื่อในใบรับรองการรักษาความลับทุกครั้งที่มีการประชุมฯ  
๕) ส านักเลขานุการคณะกรรมการฯ จะต้องเก็บเอกสารที่พิจารณาทั้งหมด ไว้อย่างน้อย 3 ปี 
๖) ในการพิจารณา ไม่จ าเป็นต้องเชิญผู้วิจัยมาทุกโครงการ ยกเว้น กรณีท่ีจ าเป็นต้องให้มาชี้แจง            

ด้วยตนเอง  แต่ถ้ากรณีอยู่ต่างประเทศ ไม่สะดวกเดินทางมา อาจขอให้ส่งรายละเอียดเพิ่มเติมทาง E-mail ได ้
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4.3 การพิจารณารับรอง 
การพิจารณาแบบเร่งด่วน (Expidited  review) เป็นกระบวนการที่กรรมการคณะหนึ่ง  ซึ่งได้รับการ

แต่งตั้งจากผู้บริหารสถาบัน ให้ท าหน้าที่พิจารณาและรับรองโครงการวิจัยบางประเภทและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
อ่ืนๆ  โดยมิต้องผ่านกระบวนการประชุมที่ครบองค์ประชุมของคณะกรรมการตามปกติ  (Full  Board)        
เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว และคล่องตัวในการรับรองโครงการวิจัยหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ ลดภาระการ
ประชุม  และผู้วิจัยสามารถด าเนินการวิจัยได้อย่างรวดเร็วตามเวลาที่ก าหนด โดยมีมาตรฐานไม่แตกต่างไปจาก
การพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมฯ ที่ครบองค์ประชุม  ซึ่งจะต้องประกอบไปด้วยหลักส าคัญ
ดังต่อไปนี้ คือ 

1)  สัดส่วนของความเสี่ยงหรืออันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย มีความคุ้มค่ากับ 
ประโยชน์อันพึงจะได้รับจากการวิจัย 

2) ความรุนแรงของความเสี่ยงหรืออันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นมีมากน้อยเพียงใด 
3)   มีมาตรการในการป้องกันและแก้ไขผลข้างเคียงอันไม่พึงประสงค์เตรียมไว้อย่างเหมาะสม

หรือไม่ 
4) มีผู้อื่นที่อาจถูกพาดพิงถึง เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย (secondary 

subject) หรือไม่ 
 4.3.1  ในกรณีที่เป็นการพิจารณารับรองเริ่มแรกก่อนเริ่มท าการวิจัย ควรเป็นโครงการวิจัยที่มี
ลักษณะดังต่อไปนี้ คือ 

     1) การวิจัยนั้นจะต้องไม่ท าให้ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยมีความเสี่ยง ที่จะถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย 
(เช่น เป็นผู้ติดยาเสพติด เป็นต้น) หรืออาจเกิดความเสียหายต่อผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย ท าให้เสื่อม เสียชื่อเสียง 
ทางการเงิน ความนับหน้าถือตา หรือสถานภาพทางสังคม ท าให้ถูกปลดออกจากต าแหน่งหน้าที่การงาน หรือ
ล่วงละเมิดความลับและความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย (invasion of privacy and breach of 
confidentiality) 

     2)   การวิจัยที่มีความเสี่ยงต่ า ควรมีลักษณะดังต่อไปนี้ คือ 
2.1) หากเป็นการวิจัยที่ต้องเก็บเลือดจากผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยโดยการเจาะปลายนิ้ว 

เจาะส้นเท้าหรือติ่งหูในกรณีที่เป็นเด็กทารก หรือเจาะจากหลอดเลือดด า ปริมาณเลือด และจ านวนครั้งที่เจาะ
ควรเป็นดังนี้ คือ 

2.1.1)  ในกรณีเจาะเลือดจากผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย เป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพแข็งแรง
และ มิใช่สตรีมีครรภ์   มีน้ าหนักตัวไม่ต่ ากว่า  50  กิโลกรัม  ปริมาณเลือดท่ีเจาะจะต้องไม่เกิน 550  มิลลิลิตร   
ภายในระยะเวลา  8  สัปดาห์   และการเจาะเลือดจะต้องไม่บ่อยกว่าสัปดาห์ละ 2 ครั้ง) 

  2.1.2)  ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยเป็นเด็ก หรือผู้ใหญ่ที่มีน้ าหนักตัวน้อยกว่า 
50 กิโลกรัม ปริมาณเลือดท่ีเจาะจะต้องไม่เกิน 50 มิลลิลิตร หรือไม่เกิน 3 มิลลิลิตร ต่อน้ าหนักตัว 1 กิโลกรัม 
ภายในระยะเวลา 8  สัปดาห์ และการเจาะเลือดจะต้องไม่บ่อยกว่าสัปดาห์ละ 2 ครั้ง 
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2.2)   การวิจัยนั้นเป็นการเก็บตัวอย่างส่งตรวจด้วยวิธีที่ไม่ท าให้เกิดการบาดเจ็บต่อ
ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย  ได้แก่ 

2.2.1) การเก็บตัวอย่างผม  และเล็บ  โดยการตัดที่มิได้ท าให้เกิดการผิดรูป 
2.2.2) การเก็บฟันน้ านมที่หลุดเองตามธรรมชาติหรือจ าเป็นต้องถอนออกเพ่ือการ

รักษาตามมาตรฐานทางทันตกรรม 
2.2.3)  การเก็บฟันแท้ที่จ าเป็นต้องถอนออกเพ่ือการรักษาตามมาตรฐานทาง 

ทันตกรรม 
2.2.4)  การเก็บสิ่งคัดหลั่งโดยธรรมชาติ  เช่น  เหงื่อ 
2.2.5)  การเก็บน้ าลาย 
2.2.6)  การเก็บรกหลังคลอดตามปกติ 
2.2.7)  การเก็บน้ าคร่ าในระหว่างการคลอดปกติ 
2.2.8)  การเก็บหินปูนที่คอฟันหรือแผ่นคราบฟัน  (supra  and  sub  gingival  

dental  plague) จากการรักษาขูดหินปูนตามปกติ 
2.2.9) การเก็บเยื่อเมือกโดยการขูดเบา ๆ  ที่กระพุ้งแก้ม  หรือบ้วนปาก 
2.2.10) การเก็บเสมหะ  

2.3) การวิจัยนั้นเป็นการเก็บข้อมูลโดยใช้เครื่องมือที่ไม่ท าให้เกิดการบาดเจ็บต่อผู้ถูก
ตรวจ ไม่ต้องใช้ยาชาหรือยาสลบเข้าร่วมในการตรวจ  และเป็นวิธีการที่ใช้ในการตรวจเพ่ือการรักษาตาม
มาตรฐาน เครื่องมือนั้นเป็นเครื่องมือที่ได้รับการรับรองว่าเป็นเครื่องมือทางการแพทย์และมีจ าหน่ายตาม
ท้องตลาด  (ยกเว้นเครื่องมือที่เก่ียวข้องกับ x-ray และ microwave) ดังต่อไปนี้ คือ 

2.3.1) เป็นเครื่องมือที่ใช้ตรวจวัดที่ผิวหนัง หรืออยู่ห่างจากร่างกายของผู้ถูกตรวจ 
2.3.2) เป็นการตรวจวัดความไวในการสัมผัส (sensory  acuity)  
2.3.3) Magnetic  resonance  imaging (MRI) 
2.3.4) การตรวจโดยวิธีการต่อไปนี้  คือ : Electrocardiography, 

Echocardiography, Doppler blood flow, Ultrasound, Diagnostic infrared imaging, 
Electroencephalography, Electroretinography, Detection of naturally occurring radioactivity. 

2.3.5) การตรวจสมรรถภาพร่างกายโดยทั่วไป เช่น muscular strength testing, 
body composition assessment,  flexibility testing ที่เหมาะสมกับอายุน้ าหนัก     และสุขภาพโดยทั่วไป
ของ ผู้ถูกตรวจ 

2.4)  การเก็บข้อมูลจากรายงานต่าง ๆ หรือตรวจตัวอย่างส่งตรวจจากคลังที่ได้รับการ 
เก็บไว้เพ่ือการตรวจรักษาตามปกติมิใช่เพื่อการวิจัย 

2.5)  การเก็บข้อมูลจากการบันทึกเสียงหรือภาพโดยการถ่ายจากกล้องถ่าย Video กล้อง  
Digital 

           2.6)  การวิจัยที่เป็นการสังเกตพฤติกรรม หรือการสัมภาษณ์กลุ่มบุคคล 
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4.4  การลงมติสรุปผลการพิจารณาโครงการวิจัย และการแจ้งผลการพิจารณา 
4.4.1 คณะกรรมการจะสรุปความเห็น โดยเสียงข้างมาก (ตั้งแต่ ร้อยละ 60 ขึ้นไป)  
4.4.2 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ 

[    ]  1. สมควรรับรอง  
[    ]  2. สมควรรับรอง โดยปรับปรุงแก้ไขโครงการตามข้อเสนอแนะ 
[    ]  3. สมควรปรับปรุงโครงการ  แล้วเสนอขอการรับรองใหม่  (ลงทะเบียนใหม่) 
[    ]  4. ไม่สมควรรับรอง 

4.4.3 ผู้วิจัยจะได้รับการแจ้งผลการพิจารณาเป็นหนังสือราชการ ภายใน 2 สัปดาห์หลังการประชุม 

 ผลการพิจารณาประเภทท่ี 1  
    ผู้วิจัยจะได้รับเอกสารรับรองโครงการวิจัย  พร้อมกับจดหมายแจ้งผลการพิจารณา 

 ผลการพิจารณาประเภทท่ี 2   
     ผู้วิจัยจะได้รับหนังสือราชการแจ้งผลการพิจารณาพร้อมข้อเสนอแนะ โดยผู้วิจัย
จะต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไขและส่งกลับให้คณะกรรมการฯ ภายใน 1 เดือน หลังได้รับหนังสือฯ แจ้งผล  
โดยขอให้จัดท าแบบสรุปตอบข้อค าถามเรียงตามล าดับตามจดหมายแจ้งผล พร้อมทั้ง ระบุหน้าที่แก้ไขพร้อมทั้ง
ขีดเส้นใต้ ระบายทึบ หรือติดแถบสี   ในโครงการวิจัย จ านวน 2 ชุด ส่งกลับมายังส านักงานคณะกรรมการ
พิจารณาจริยธรรมฯ ได้โดยตรง ไม่ต้องผ่านต้นสังกัด   เพ่ือลดขั้นตอนในการพิจารณาให้เร็วขึ้น   และจะมีการ
ตรวจสอบเอกสารที่แก้ไข โดยเลขานุการคณะกรรมการฯ หากพบว่ามีการแก้ไขที่เหมาะสม และเป็นไปตามที่
คณะกรรมการแจ้งให้แก้ไข จะพิจารณาเสนอขอการรับรองจากประธานฯ และออกเอกสารรับรอง พร้อมกับ
หนังสือราชการแจ้งผลการพิจารณา ภายใน 2 สัปดาห์  หากพบว่าไม่เหมาะสม ก็จะส่งกลับให้ด าเนินการแก้ไข
ใหม ่

 ผลการพิจารณาประเภทท่ี 3   
     ผู้วิจัยจะได้รับหนังสือราชการแจ้งผลพร้อมข้อเสนอแนะ โดยผู้วิจัยจะต้องด าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขและเสนอขอการรับรองใหม่ ตามข้ันตอนปกติ   

หมายเหตุ : หากผู้วิจัยขาดการติดต่อกับคณะกรรมการฯ นานเกิน 1 เดือน โดยไม่แจ้งเหตุผล        
ทางส านักงานเลขานุการคณะกรรมการฯ จะด าเนินการสอบถามด้วยวาจา 1 ครั้ง และโดยทางหนังสือ อีก 1 
ครั้ง ถ้าไม่พบว่ามีความก้าวหน้าใดๆ จะส่งเอกสารคืนผู้วิจัย และต้องเริ่มกระบวนการทั้งหมดใหม่ 

 ผลการพิจารณาประเภทท่ี 4  
    ผู้วิจัยจะได้รับหนังสือราชการแจ้งผลการพิจารณาพร้อมเหตุผล 
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หมวด 5 
การติดต่อกับคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการศึกษาวิจัยในมนุษย์ ภายหลังได้รับการรับรอง 

 
5.1  การปรับแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย (Protocol Amendment)  

กรณีเมื่อด าเนินการวิจัยไประยะหนึ่งแล้ว ต้องการปรับโครงการ ให้ผู้วิจัยท าบันทึกยื่นเสนอต่อคณะ
กรรมการฯ พร้อมกรอกข้อมูลในแบบรายงานส่วนแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัยฯ (AF_CCO_013/60)          
ว่าต้องการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง  โดยกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มฯ  ขอปรับแก้ไขโครงร่างวิจัย แจ้ง
รายละเอียดส่วนที่ต้องการแก้ไขพร้อมเหตุผล ระบุหน้า ที่แก้ไข และระบุว่ามีการแก้ไขข้อความในเอกสารชี้แจง
โครงการวิจัย และหนังสือแสดงเจตนายินยอมฯ ด้วยหรือไม่  โดยเฉพาะในกรณีที่การปรับ โครงร่างวิจัยมี
ผลกระทบโดยตรงต่อผู้เข้าร่วมการวิจัย 

5.2  การรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (Adverse Event Report) 
 เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์  หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างการด าเนินการวิจัยที่มีผลกระทบต่อ
สุขภาพของผู้เข้าร่วมการวิจัยตั้งแต่น้อยจนกระทั่งรุนแรงถึงแก่ชีวิต หรือยารวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการวิจัยก็ไ ด้ 
เมื่อมีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้น ผู้วิจัยจะต้องรายงานให้ผู้ให้ทุนและคณะกรรมการ พิจารณาจริยธรรมฯ 
ทราบโดยเร็ว  ภายใน ๕  วันท าการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง ซึ่งมีผลท าให้ผู้เข้าร่วม
การวิจัยเสียชีวิต เสี่ยงต่อการเสียชีวิต พิการหรือทุพพลภาพ มีผลกระทบต่อทารกในครรภ์ท าให้เกิดภาวะวิกลรูป 
(Congenital anomaly birth defect) หรือต้องรับการศึกษาในโรงพยาบาล ผู้วิจัยจะต้องรายงานต่อผู้ให้ทุน
ทันที และรายงานต่อคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมฯ ภายใน 24 ชั่วโมง   หลังทราบเหตุการณ์    
 วิธีการรายงาน ให้ผู้วิจัยรายงานโดยท าบันทึกยื่นเสนอต่อคณะกรรมการฯ  พร้อมกรอกข้อมูลในแบบ
รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง (AF_CCO_012/60)  แต่หากโครงการนั้น มีแบบฟอร์มของผู้ให้ทุน
ส าหรับรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์อยู่แล้ว โดยเฉพาะโครงการที่เป็น multicenter-study ขอให้ผู้วิจัยส่ง
ส าเนาแบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์นั้น จ านวน ๑ ชุด  มาให้คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมฯ ด้วย 
โดยไม่ต้องคัดลอกลงในแบบฟอร์มอ่ืน 
 การรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ทุกกรณีมีประโยชน์อย่างยิ่งในการพิทักษ์สิทธิ์และสวัสดิภาพของ
ผู้เข้าร่วมการวิจัย จึงขอให้ผู้วิจัยปฏิบัติตามระเบียบข้อนี้อย่างเคร่งครัด เพ่ือแสดงความเคารพในสิทธิ์ของ
ผู้เข้าร่วมการวิจัย 
 หมายเหตุ :  กรณีมีตัวอย่างเสียชีวิต คณะกรรมการฯ ต้องลงพื้นที่ทันที  

5.3  การรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย (Progress  Report) 
 การรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย ว่าได้มีการด าเนินการถึงขั้นตอนไหน และได้รับการ
เผยแพร่ที่ใด ซึ่งผู้วิจัยจะต้องรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัยตามที่คณะกรรมการฯ ก าหนด โดยท า
บันทึกยื่นเสนอต่อคณะกรรมการฯ  พร้อมกรอกข้อมูลในแบบรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย 
(AF_CCO_011/60)  กรณีท่ีโครงการวิจัยมีความเสี่ยงสูงหรือต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ คณะกรรมการ
พิจารณาจริยธรรมฯ อาจขอให้นักวิจัยรายงานความก้าวหน้าทุก  ๓  เดือน หรือบ่อยกว่าหากจ าเป็น ส านักงานฯ 
จะส่งแบบติดตามผลการด าเนินการวิจัยประจ าปี ส่งให้แก่ผู้วิจัยภายใน 30 วัน ก่อนถึงวันสิ้นอายุของเอกสาร
รับรองโครงการวิจัย ขอให้ผู้วิจัยด าเนินการ ดังนี้ 
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  1) กรณีโครงการวิจัยเสร็จสิ้นภายใน 1 ปี ผู้วิจัยสามารถแจ้งสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการวิจัย  
ในรอบปีที่ผ่านมาพร้อมแจ้งปิดโครงการ (แนบใบยินยอมเข้าร่วมวิจัยของอาสาสมัครคนแรกมาด้วย) 
  2) กรณีที่โครงการวิจัยไม่แล้วเสร็จภายใน 1 ปี เมื่อผู้วิจัยแจ้งรายงานผลความก้าวหน้ามาภายใน
ก าหนดหรือไม่ช้ากว่า 30 วัน หลังวันสิ้นอายุของเอกสารรับรองฯ คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมฯ จะต่ออายุ
เอกสารรับรองให้อีก 1 ปี โดยนับต่อจากวันสิ้นอายุการรับรองโครงการวิจัยครั้งแรก หากผู้วิจัยให้ข้อมูล
ความก้าวหน้าของโครงการวิจัยมาครบถ้วน ไม่มีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงซึ่งเป็นเหตุอันควรให้ยุติการวิจัย 
และไม่มีการเบี่ยงเบนจากโครงร่างวิจัยที่ได้รับการรับรอง 
 หากผู้วิจัยมิได้ด าเนินการตามที่ก าหนด  คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมฯ จะแจ้งเตือนอีก 1 ครั้ง 
หลังหมดอายุเอกสารรับรองโครงการวิจัย หากผู้วิจัยยังมิได้ติดต่อมาภายใน 1 เดือนหลังวันออกจดหมายเดิม 
หากผู้วิจัยต้องการด าเนินโครงการวิจัยต่อ จะต้องเริ่มกระบวนการของการขอรับรองใหม่ 

5.4  การแจ้งปิดโครงการวิจัย 
 ขอให้ผู้วิจัยแจ้งปิดโครงการวิจัยเมื่อสิ้นสุดกระบวนการวิจัยในมนุษย์กับผู้เข้าร่วมการวิจัย  โดยผู้วิจัย
บันทึกยื่นเสนอต่อคณะกรรมการฯ  พร้อมกรอกข้อมูลในแบบรายงานสรุปผลการวิจัยฯ (AF_CCO_016/60)  
และแนบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  ๑ เล่ม พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD) ๑ แผ่น รวมทั้งใบ Consent Form 
ฉบับแรก มายังคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมฯ โดยคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมฯ จะจ าหน่าย
โครงการวิจัยออกจากการดูแล เมื่อครบ 3 ปี หลังแจ้งปิดโครงการวิจัย 

5.5  การติดต่ออ่ืนๆ 
หากผู้วิจัยต้องการเพ่ิมเติมข้อมูลอ่ืนๆ เช่น ได้รับข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์/ยาที่ใช้ในการวิจัย

จากผู้ให้ทุนในรูปของเอกสารคู่มือผู้วิจัย และต้องการส่งสื่อเกี่ยวกับการวิจัยให้ผู้เข้าร่วมการวิจัย เป็นต้น ขอให้
ผู้วิจัยส่งข้อมูลดังกล่าวมายังคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมฯ ด้วย  
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หมวด 6 
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๖.๑  การพิจารณารับรองโครงการวิจัย ประเภท Exemption Review 

ที ่ ขั้นตอนการปฏบิตัิงาน แนวทางปฏิบตัิ  
ระยะ 
เวลา 

แบบฟอร์ม/ 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1  -ผู้วิจัยจัดส่งโครงการวิจัยและเอกสาร           
 ท่ีเกี่ยวข้อง พร้อมหนังสือน าส่ง 
*ผู้วิจัย ควรส่งในสัปดาห์ท่ี ๑-๒ ของเดือน 

- -แบบเสนอ 
โครงการวิจัยฯ 

๒  
 
 
 

-งานสารบรรณ สสจ.ฉช. ลงรับแล้วส่ง
เอกสารให้กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
-กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล     
เสนอผู้บริหารตามระบบ 

๑-๒ 
วันท าการ 

- 
 
 
 
 
 
 

3  
 
 
 

-เจ้าหน้าท่ี/ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ
พิจารณาจริยธรรมฯ 
(กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ) ตรวจสอบ
เอกสารโครงการวิจัย  และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

 

ภายใน  1 
วันท าการ 

- 

4 
 
 

 

 
-เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมฯ 
พิจารณากลั่นกรองว่าโครงการวิจัยเข้าข่าย 
Exemption Review, Expidite Review,  
Full Board  Review 

ภายใน  1 
วันท าการ 

แบบฟอร์ม
AF_CCO_04/60 

5  -โครงการวิจัยท่ีได้รับการยกเว้น Exemption  
Review จะพิจารณาโดยเลขานุการ
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมฯ 

ภายใน  1 
วันท าการ 

แบบฟอร์ม
AF_CCO_07/60 
 
 

 6     
 

-จนท./ผู้ช่วยเลขานุการฯ  เสนอประธาน
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการ
ศึกษาวิจัยในมนุษย์ฯ ลงนามเอกสารรับรอง
การพิจารณาจริยธรรมการศึกษาวิจัยในมนุษย์ 

ไม่ก าหนด
(ราว 1-๒   
วันท าการ) 

- 

7  -นพ.สสจ. ลงนามแจ้งผลการพิจารณารับรอง
จริยธรรมการศึกษาวิจัยในมนุษย์ฯ 

ไม่ก าหนด
(ราว 1-๒   
วันท าการ) 

- 

8  -กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ ส่งเอกสาร
รับรองจริยธรรมการศึกษาวิจัยในมนุษย์ฯ  

ภายใน 1 
วันท าการ 

 

 

รวมระยะเวลาประมาณ 
7 – 10 

 วันท าการ 
นับต้ังแต่วันท่ีเอกสาร

ครบถ้วนถูกต้อง 

ไม่ครบ 

ครบ 

เข้าเกณฑ ์

 

ผู้วิจัยจัดส่งโครงการวจิัย 

 สารบรรณ  สสจ./ 
กลุ่มงาน บค. 

 ลงรับ/เสนอผู้บริหาร 
 

Exemption  Review  

 เลขานุการ คกก. 
พิจารณา 

ประธาน คกก. 
ลงนามเอกสารรับรองฯ 

นพ.สสจ. ลงนาม 
แจ้งผลการพิจารณา 

ส่งเอกสารรับรองจริยธรรมฯ 

จนท./
ผู้ช่วยเลขานุการ 

ตรวจสอบ  
กลุ่มงาน บค. 

 ลงรบั/เสนอผู้บริหาร 
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๖.๒  การพิจารณารับรองโครงการวิจัย ประเภท Expidite  Review 

ที ่ ขั้นตอนการปฏบิตัิงาน แนวทางปฏิบตัิ  ระยะเวลา 
แบบฟอร์ม/ 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1  -ผู้วิจัยจัดส่งโครงการวิจัยและเอกสาร    
ท่ีเกี่ยวข้อง พร้อมหนังสือน าส่ง 
*ผู้วิจัย ควรส่งในสัปดาห์ท่ี ๑-๒        
ของเดือน 

- -แบบเสนอ 
โครงการวิจัยฯ 

๒  -งานสารบรรณ สสจ.ฉช.  
ลงรับแล้วส่งเอกสาร 
ให้กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
-กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล     
เสนอผู้บริหารตามระบบ 

๑-๒ 
วันท าการ 

- 
 
 
 
 
 
 

3  

 

 
 

-เจ้าหน้าท่ี/ผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมฯ 
(กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ)    
ตรวจสอบเอกสารโครงการวิจัย         
และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

 

ภายใน  1 
วันท าการ 

- 
 

4 
 
 

 

 
-เลขานุการคณะกรรมการพิจารณา
จริยธรรมฯ พิจารณากลั่นกรองว่า
โครงการวิจัยเข้าข่าย Exemption 
Review, Expidite Review,   
Full Board  Review 

ภายใน  1 
วันท าการ 

แบบฟอร์ม
AF_CCO_04/60 

5  

 

 

-โครงการวิจัยท่ีเข้าเกณฑ์/มีความเสี่ยง
ต่ า/ปานกลาง จะพิจารณาโดย
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมฯ 
Expidite  Review 

- - 

6 
 
 

 -จัดประชุม Expidite  Review สัปดาห์ท่ี 
3-4 ของเดือน  โดยมีกรรมการเข้าร่วม
ประชุม อย่างน้อย   ๓ ท่าน  
**ยกเว้น งานวิจัยท่ีขอใช้ข้อมูลจากเวช
ระเบียน/ฐานข้อมูล ท่ีมีความเสี่ยงต่ า 
และไม่ขัดต่อกฎหมาย จะพิจารณาโดย
กรรมการ ๑ ท่าน 
 
 

ราวสัปดาห์  
ท่ี ๓-๔ ของ

เดือน 

แบบฟอร์ม
AF_CCO_05/60 
AF_CCO_08/60 
AF_CCO_09/60 
AF_CCO_010/60 

 

 

ครบ 

เข้าเกณฑ ์

(ต่อ) 

Expidite Review 
กรณีความเส่ียงต่ า/ปานกลาง 

 

ประชุมพิจารณา 
สัปดาห์ที่ 3-4       

ของเดือน 

กรรมการ 
อย่างน้อย ๓ ทา่น 

ผู้วิจัยจัดส่งโครงการวจิัย 

 สารบรรณ  สสจ./ 
กลุ่มงาน บค. 

 ลงรับ/เสนอผู้บริหาร 

ไม่ครบ 

 เลขานุการ คกก. 
พิจารณา 

 
จนท./

ผู้ช่วยเลขานุการ 
ตรวจสอบ 
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๖.๒ การพิจารณารับรองโครงการวิจัย ประเภท Expidite  Review (ต่อ) 

ที ่ ขั้นตอนการปฏบิตัิงาน แนวทางปฏิบตัิ  ระยะเวลา 
แบบฟอร์ม/

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

7 
 
 
 

 -ผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ 
แบ่งออกเป็น ๔ ประเภท 
๑) สมควรรับรอง  
๒) สมควรรับรอง โดยปรับปรุงแก้ไข
โครงการตามข้อเสนอแนะ 
๓) สมควรรับรอง แล้วเสนอขอการ
รับรองใหม่ (ลงทะเบียนใหม่) 
๔) ไม่สมควรรับรอง 

 
 

 
 
 

 

- แบบฟอร์ม 
AF_CCO_06/60  

 
 

8   

 

-กรณีผลการพิจารณา “สมควรรับรอง”  
จนท./ผู้ช่วยเลขานุการฯ เสนอประธาน
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม        
การศึกษาวิจัยในมนุษย์ฯ ลงนามเอกสาร
รับรองการพิจารณาจริยธรรม           
การศึกษาวิจัยในมนุษย์ 
 

ไม่ก าหนด
(ราว 1-๒   
วันท าการ) 

- 

9  -นพ.สสจ. ลงนามแจ้งผลการพิจารณา
รับรองจริยธรรมการศึกษาวิจัยในมนุษย์ฯ 
-หากผลการพิจารณาข้อ ๒), ๓), ๔)         
จะแนบข้อเสนอแนะในการปรับแก้ 
 
 

 

ไม่ก าหนด
(ราว 1-๒   
วันท าการ) 

- 

10  -กรณีผลการพิจารณา ข้อ ๑)  
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ  
ส่งเอกสารรับรองการพิจารณาจริยธรรม
การศึกษาวิจัยในมนุษย์ฯ  
-กรณีผลการพิจารณา ข้อ ๒), ๓), ๔)          
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ  
ส่งเอกสารแจ้งผลการพิจารณาฯ  

ภายใน 1 วัน
ท าการ 

 

รวมระยะเวลาประมาณ 
๓๐ วัน 
ท าการ 

นับตั้งแต่วันที่เอกสาร
ครบถ้วนถูกต้อง 

๒) สมควรรับรอง 
โดยปรับปรุงแก้ไขโครงการ 

ตามข้อเสนอแนะ 

๓) สมควรรับรอง 
แล้วเสนอขอการรับรองใหม่ 

(ลงทะเบียนใหม่) 

๔) ไม่สมควรรับรอง 

๑) สมควรรับรอง 
 

ประธาน คกก. 
ลงนามเอกสารรับรองฯ 

นพ.สสจ. ลงนาม 
แจ้งผลการพิจารณา 

ส่งเอกสารรับรองฯ/ 
แจ้งผลการพิจารณาฯ 

ข้อเสนอแนะในการ
ปรับแก ้(ถ้ามี) 
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คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการศึกษาวิจัยในมนุษย์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา       24 
 

๖.๓  การพิจารณารับรองโครงการวิจัย ประเภท Full  Board  Review 

ที ่ ขั้นตอนการปฏบิตัิงาน แนวทางปฏิบตัิ  ระยะเวลา 
แบบฟอร์ม/ 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1  -ผู้วิจัยจัดส่งโครงการวิจัยและเอกสาร    
ท่ีเกี่ยวข้อง พร้อมหนังสือน าส่ง 
*ผู้วิจัย ควรส่งในสัปดาห์ท่ี ๑-๒        
ของเดือน 

- -แบบเสนอ 
โครงการวิจัยฯ 

๒  

 

 

 

-งานสารบรรณ สสจ.ฉช.  
ลงรับแล้วส่งเอกสาร 
ให้กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
-กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล     
เสนอผู้บริหารตามระบบ 

๑-๒ 
วันท าการ 

- 
 
 
 
 
 
 

3  

 

 
 

-เจ้าหน้าท่ี/ผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมฯ 
(กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ)    
ตรวจสอบเอกสารโครงการวิจัย         
และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

 

ภายใน  1 
วันท าการ 

- 
 

4 
 
 

 

 
-เลขานุการคณะกรรมการพิจารณา
จริยธรรมฯ พิจารณากลั่นกรองว่า
โครงการวิจัยเข้าข่าย Exemption 
Review, Expidite Review,   
Full Board  Review 

ภายใน  1 
วันท าการ 

แบบฟอร์ม
AF_CCO_04/60 

5  -โครงการวิจัยท่ีเข้าเกณฑ์/มีความ 
เสี่ยงสูง จะพิจารณาโดยคณะกรรมการ
พิจารณาจริยธรรมฯ   
Full  Board Review 

- - 

6 

 

 

 -จัดประชุม Full  Board  Review      
ทุก ๒ เดือน/ครั้ง  โดยต้องมีกรรมการ      
เข้าร่วมประชุมอย่างน้อย ๗ ท่าน 
  
 
 
 
 
 

ราวสัปดาห์  
ท่ี ๓-๔ ของ

เดือน 

แบบฟอร์ม
AF_CCO_05/60 
AF_CCO_08/60 
AF_CCO_09/60 
AF_CCO_010/60 

กรรมการ 
อย่างน้อย ๗ ทา่น 

เข้าเกณฑ ์

(ต่อ) 

 

Full  Board Review 
กรณีความเส่ียงสูง 

 

ผู้วิจัยจัดส่งโครงการวจิัย 

 สารบรรณ  สสจ./ 
กลุ่มงาน บค. 

 ลงรับ/เสนอผู้บริหาร 

 เลขานุการ คกก. 
พิจารณา 

ไม่ครบ 

ครบ 

ประชุมพิจารณา 
ทุก ๒ เดือน/ครั้ง 

จนท./
ผู้ช่วยเลขานุการ 

ตรวจสอบ 



 
 

 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา  กระทรวงสาธารณสุข 

มาตรฐานวิธีปฏิบัตงิาน : การพิจารณาจริยธรรมการศึกษาวิจัยในมนุษย์ 
 

คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการศึกษาวิจัยในมนุษย์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา       25 
 

๖.๓  การพิจารณารับรองโครงการวิจัย ประเภท Full  Board  Review (ต่อ) 

ที ่ ขั้นตอนการปฏบิตัิงาน แนวทางปฏิบตัิ  ระยะเวลา 
แบบฟอร์ม/ 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

7 
 
 
 

 -ผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ 
แบ่งออกเป็น ๔ ประเภท 
๑) สมควรรับรอง  
๒) สมควรรับรอง โดยปรับปรุงแก้ไข
โครงการตามข้อเสนอแนะ 
๓) สมควรรับรอง แล้วเสนอขอการ
รับรองใหม่ (ลงทะเบียนใหม่) 
๔) ไม่สมควรรับรอง 

 
 

 
 
 

 

- แบบฟอร์ม 
AF_CCO_06/60  

 
 

8   

 

-กรณีผลการพิจารณา “สมควรรับรอง”  
-จนท./ผู้ช่วยเลขานุการฯ  
เสนอประธานคณะกรรมการพิจารณา
จริยธรรมการศึกษาวิจัยในมนุษย์ฯ        
ลงนามเอกสารรับรองการพิจารณา
จริยธรรมการศึกษาวิจัยในมนุษย์ 
 

ไม่ก าหนด
(ราว 1-๒   
วันท าการ) 

- 

9  -นพ.สสจ. ลงนามแจ้งผลการพิจารณา
รับรองจริยธรรมการศึกษาวิจัยในมนุษย์ฯ 
-หากผลการพิจารณา ๒), ๓), ๔)     
จะแนบข้อเสนอแนะในการปรับแก้ 
 

 

ไม่ก าหนด
(ราว 1-๒   
วันท าการ) 

- 

10  -กรณีผลการพิจารณา ข้อ ๑)  
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ  
ส่งเอกสารรับรองการพิจารณาจริยธรรม
การศึกษาวิจัยในมนุษย์ฯ  
-กรณีผลการพิจารณา ข้อ ๒), ๓), ๔)          
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ  
ส่งเอกสารแจ้งผลการพิจารณาฯ 

ภายใน 1 วัน
ท าการ 

 

รวมระยะเวลาประมาณ 
๓๐ วัน 
ท าการ 

นับตั้งแต่วันที่เอกสาร
ครบถ้วนถูกต้อง 

 

๒) สมควรรับรอง 
โดยปรับปรุงแก้ไขโครงการ 

ตามข้อเสนอแนะ 

๓) สมควรรับรอง 
แล้วเสนอขอการรับรองใหม่ 

(ลงทะเบียนใหม่) 

๔) ไม่สมควรรับรอง 

๑) สมควรรับรอง 
 

ประธาน คกก. 
ลงนามเอกสารรับรองฯ 

นพ.สสจ. ลงนาม 
แจ้งผลการพิจารณา 

ข้อเสนอแนะในการ
ปรับแก ้(ถ้ามี) 

ส่งเอกสารรับรองฯ/ 
แจ้งผลการพิจารณาฯ 



 
 

 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา  กระทรวงสาธารณสุข 

มาตรฐานวิธีปฏิบัตงิาน : การพิจารณาจริยธรรมการศึกษาวิจัยในมนุษย์ 
 

คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการศึกษาวิจัยในมนุษย์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา       26 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



 
 

 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา  กระทรวงสาธารณสุข 
ค าแนะน าในการส่งโครงการวิจัยเพื่อขอการรับรองจริยธรรมการศึกษาวิจัยในมนุษย์ 

จากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการศึกษาวิจัยในมนุษย์  สสจ.ฉะเชิงเทรา 
ปีงบประมาณ 2560 

 

คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการศึกษาวิจัยในมนุษย์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา  หน้า 27 

๑. เอกสารโครงการวิจัย  ที่ผู้วิจัยต้องส่งเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมฯ 

 ผู้วิจัยจัดท าเอกสารประกอบการพิจารณา โดยเรียงล าดับก่อนหลัง ตามจ านวนที่ก าหนด ดังนี้ 

ล าดับที่ เอกสารที่ผู้วิจัยต้องส่ง จ านวน 
1. หนังสือน าส่ง การขอพิจารณาจริยธรรมการศึกษาวิจัยในมนุษย์                 

จากหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัดของผู้วิจัยหลัก  
๑ ฉบับ 

๒. แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการศึกษาวิจัย 
ในมนุษย ์ (หัวข้อตามแบบฟอร์มของ สสจ.ฉะเชิงเทรา) 

๔ ชุด 

๓. โครงร่างวิจัยตามที่แหล่งทุนวิจัยก าหนด (ถ้ามี)   หรือ บทที่ 1 – 3  (ถ้ามี) ๔ ชุด 
๔. เครื่องมอืการวิจัยทั้งหมดของโครงการวิจัย อาทเิช่น แบบบันทึกข้อมูล 

แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 
๔ ชุด 

๕. เอกสารชี้แจงข้อมูลแก่อาสาสมัคร (Participant Information Sheet) ๔ ชุด 
๖. หนังสือยินยอมตนให้ท าการวิจัย  (Informend  consent  form) ๔ ชุด 
๗. หนังสือแสดงความยินยอมหรืออนุญาตของสถาบันที่ท าการศึกษาวิจัย (ถ้ามี) ๔ ชุด 
๘. ผลการพิจารณาด้านจริยธรรมหรือสิทธิมนุษยชนของสถาบันที่ท าการศึกษาวิจัย 

(ถ้ามี) 
๔ ชุด 

๙. แผ่น CD หรือ DVD บันทึกข้อมูลโครงการวิจัย และเอกสารประกอบฯ        
ในรูป Microsoft Word  และ PDF 

๑ แผ่น 

 

๒. วิธีการส่งโครงการวิจัย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

๒.๑ การยื่นโครงการวิจัยเพ่ือขอรับการพิจารณาจริยธรรมการศึกษาวิจัยในมนุษย์  
 ควรส่งเอกสารโครงการวิจัยในสัปดาห์ที่ 1-2 ของเดือน                                      

เพ่ือได้รับการพิจารณาภายในเดือน 
๒.๒ ส่งโครงการวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ที่งานสารบรรณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 

(งานสารบรรณ จะลงรับ และส่งเอกสารฯ ให้กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล) 
๒.๓ เจ้าหน้าที่/เลขานุการคณะกรรมการฯ จะตรวจสอบเอกสารเมื่อได้รับจากงานสารบรรณ   

 กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน จะแจ้งว่ายังขาดเอกสาร หรือข้อมูลใดแก่ผู้วิจัย และจะส่งคืน
เอกสารทั้งหมดให้ผู้วิจัย  โดยไม่รับลงทะเบียน 

 กรณีเอกสารครบถ้วน จะลงทะเบียนรับและออกเลขรหัสโครงการวิจัย รวมทั้งก าหนด     
วันน าเข้าประชุมเพ่ือพิจารณาโครงการวิจัย 



 
 

 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา  กระทรวงสาธารณสุข 
ค าแนะน าในการส่งโครงการวิจัยเพื่อขอการรับรองจริยธรรมการศึกษาวิจัยในมนุษย์ 

จากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการศึกษาวิจัยในมนุษย์  สสจ.ฉะเชิงเทรา 
ปีงบประมาณ 2560 

 

คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการศึกษาวิจัยในมนุษย์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา  หน้า 28 

๓. การพิจารณาโครงการวิจัยและการแจ้งผลการพิจารณา 
๓.๑ คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการศึกษาวิจัยในมนุษย์ สสจ.ฉะเชิงเทรา ก าหนดการประชุม 

ดังนี้ 
 ๓.๑.๑ ประชุมคณะกรรมการครบชุด (Full  Board) กรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อย          

๗  ท่าน ซ่ึงมีกรรมการภายนอกฯ (Lay  Person) รวมอยู่ด้วย ๑ ท่าน  ก าหนดการ
ประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง 

 สัปดาห์ที่ 3-4  ของเดือนกุมภาพันธ์ 
 สัปดาห์ที่ 3-4  ของเดือนเมษายน 
 สัปดาห์ที่ 3-4  ของเดือนมิถุนายน 
 สัปดาห์ที่ 3-4  ของเดือนสิงหาคม 

 ๓.๑.๒ ประชุมคณะกรรมการชุดเร่งด่วน (Expidited  Review)  กรรมการเข้าร่วมประชุม      
อย่างน้อย ๓ ท่าน   ก าหนดการประชุมเดือนละ ๑ ครั้ง 

 สัปดาห์ที่ 3-4  ของเดือน 
๓.๒ การแจ้งผลการพิจารณาฯ ผู้วิจัยจะได้รับทราบผลการพิจารณาเป็นหนังสือราชการ                    

ไม่เกิน ๒ สัปดาห์  ภายหลังการประชุมฯ 

 หมายเหตุ :  ๑) ก าหนดการประชุมฯ ข้างต้น อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 
                ๒)  คณะกรรมการฯ จะไม่รับพิจารณาโครงการวิจัยที่เริ่มด าเนินการ ก่อนได้รับการรับรอง
จากคณะกรรมการฯ   

หากท่านมีข้อสงสัยโปรดติดต่อสอบถามได้ที่... 
เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการศึกษาวิจัยในมนุษย์  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ  
31 ถนนยุทธด าเนิน ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000  
โทร. 0 3851 1189, 0 3851 1640  
ดาวน์โหลดเอกสารฯ ได้ที่ www.cco.moph.go.th หัวข้อดาวน์โหลด 

http://www.cco.moph.go.th/


 
 

 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา  กระทรวงสาธารณสุข 
รายการเอกสารประกอบวิธีด าเนินงานตามมาตรฐาน (AF) 

ของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการศึกษาวิจัยในมนุษย์   
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการศึกษาวิจัยในมนุษย์  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา  หน้า 29  

ล าดับ AF รายการ 
1 AF_CCO_01/60 แบบเสนอโครงการวิจัย เพ่ือขอรับการพิจารณาจริยธรรมการศึกษาวิจัยในมนุษย์ 
2 AF_CCO_02/60 เอกสารชี้แจงข้อมูลแก่อาสาสมัคร (Participant Information Sheet) 
3 AF_CCO_03/60 หนังสือยินยอมตนให้ท าการวิจัย (Informed  Consent Form) 
4 AF_CCO_04/60 แบบตรวจสอบรายการเอกสารที่เสนอขอพิจารณาจริยธรรมการศึกษาวิจัย 

ในมนุษย์  (โดยเลขาคณะกรรมการฯ) 
5 AF_CCO_05/60 ใบรับรองการรักษาความลับ ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการฯ 
6 AF_CCO_06/60 แบบลงความเห็นกรรมการ 
7 AF_CCO_07/60 รายงานการทบทวนแบบยกเว้นการพิจารณา (Exemption Review Report) 
8 AF_CCO_08/60 รายงานการพิจารณาทบทวนโครงการวิจัยแบบเร่งด่วน  

(โดยเลขาคณะกรรมการฯ) 
9 AF_CCO_09/60 รายงานการพิจารณาโครงการวิจัยโดยกรรมการผู้ทบทวน 

10 AF_CCO_010/60 แบบตรวจเอกสารชี้แจงข้อมูลแก่อาสาสมัคร 
(Consent  Form  Elements Checklist) 

11 AF_CCO_011/60 รายงานความก้าวหน้าของการวิจัย (Progress  Report) 
12 AF_CCO_012/60 รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง (Serious Adverse Event Report) 
13 AF_CCO_013/60 รายงานส่วนแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัย (Protocol Amendment) 
14 AF_CCO_014/60 รายการเบี่ยงเบนหรือไม่ปฏิบัติตามโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรอง  

(Report of Protocol Deviation/Violation) 
15 AF_CCO_015/60 รายงานการยุติการวิจัยก่อนก าหนด  

(Premature  termination or suspension  of a trial) 
16 AF_CCO_016/60 รายงานสรุปผลการวิจัย (Final  Report) 
17 AF_CCO_017/60 รายงานการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับโครงการวิจัย (Report of Compliant) 
18 AF_CCO_018/60 รายงานการพิจารณาให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการท าวิจัย 
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1. ชื่อโครงการ (ระบชุื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
2. ผู้วิจัย  ผู้วิจัยร่วม  และที่ปรึกษา (ถ้ามี) 

     (ระบ.ุ.ชื่อ-สกุล  สถานที่ท างาน  เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวก และ E- mail)  
3. สรุปย่อโครงการวิจัย (Project summary)   

     (ควรมีความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ  เป็นเรื่องย่อคล้าย Abstract ซึ่งยังไม่มีผลการวิจัย) 
4. สาระส าคัญของโครงการ 
 4.1 บทน า 
  4.1.1 ความเป็นมา 
  4.1.2 เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องวิจัย 

  4.1.3 ประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย    
             (ระบุ..ประโยชน์ต่อผู้ร่วมวิจัย/อาสาสมัคร, ประโยชน์ต่อวิชาชีพโดยรวม,    
                     ประโยชน์ตอ่สังคม และอ่ืนๆ)   

 4.2 วัตถุประสงค์ 
  ๔.๒.๑ ค าถามการวิจัย 
  ๔.๒.๒ วัตถุประสงค์การวิจัย 
  ๔.๒.๓ สมมติฐานการวิจัย  (ถ้ามี) 
 4.3 รูปแบบการวิจัย  และกรอบแนวคิดของการวิจัย 
 4.4 ค านิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ 
 4.5 สถานที่ศึกษาวิจัยและระยะเวลาศึกษาวิจัย 
 4.6 การวางแผนการวิจัย (อาจมีไม่ครบทุกรายการ) ให้ระบุ.. 
  4.6.1 กลุ่มประชากรที่จะศึกษา ตัวอย่างการวิจัย  การเลือกตัวอย่าง ขนาดตัวอย่าง    

        กลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม   
  4.6.2 เกณฑ์การคัดเลือกอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการ (Inclusion Criteria) 
  4.6.3 เกณฑ์การแยกอาสาสมัครออกจากโครงการ (Exclusion Criteria) 
  4.6.4 เกณฑ์การให้เลิกจากการศึกษา (Discontinuation Criteria) 
   ก. เกณฑ์ให้อาสาสมัครเลิกจากการศึกษา  (Discontinuation Criteria for participant) 
   ข. เกณฑ์การพิจารณาเลิกหรือยุติการศึกษาทั้งโครงการ  

   (Discontinuation Criteria for the   Study) 
  4.6.5  ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย ได้แก่ เครื่องมือการวิจัย การสร้างเครื่องมือการวิจัยและการ  

          ทดสอบเครื่องมือ// ขั้นตอนการวิจัยหรือทดลอง// วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล// และการ 
          วิเคราะห์ข้อมูล  (ปรับหัวข้อให้สอดคล้องกับรูปแบบการวิจัย ข้อ ๔.๓) 
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  4.6.6  ข้อพิจารณาเฉพาะ (ถ้ามี) 
   ก. กรณีการเจาะเลือดให้ระบุวัตถุประสงค์ จ านวนครั้ง ปริมาณและความถี่ในการเจาะ 
   ข. กรณีการทดลองยาทางคลินิก ให้ระบุชื่อยา ชื่อสามัญทางยา บริษัทผู้ผลิต  ผู้จ าหน่าย  

    และทะเบียนยา 
   ค. กรณีการทดลองผลิตภัณฑ์อ่ืน ให้แนบเอกสารรายละเอียดผลการวิจัย  

    ที่เก่ียวข้องตามความเหมาะสม 
   ง. กรณีเป็นการศึกษาวิจัยที่ต้องผ่าตัด หรือหัตถการอ่ืนใด ให้อธิบายวิธีการพอสังเขป 

5. ข้อพิจารณาด้านจริยธรรม   ให้มีเนื้อหาและเอกสาร   ดังนี้ 
 5.1 ระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและการป้องกันแก้ไข 

      (ระบุ..ผลกระทบต่อร่างกาย จิตใจ สังคม เศรษฐกิจ โดยเฉพาะความเสี่ยงมีหรือไม่อย่างไร และการ
ป้องกันแก้ไขเม่ือเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์) 

 5.2 ระบุการตอบแทน ชดเชยความเสียหาย การดูแลรักษา และแก้ปัญหาอื่นๆ กรณีเกิดผลแทรกซ้อน  
      แก่อาสาสมัคร 

 5.3 ระบุประเด็นอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับด้านจริยธรรม  
      (ระบุ..การปกป้องความลับหรือข้อมูลส่วนตัวของอาสาสมัครที่เข้าร่วมวิจัย เช่น วิธกีารบันทึกข้อมูล  
ผู้ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้    สถานที่ที่จะจัดเก็บข้อมูล   ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล  วิธกีารท าลาย
ข้อมูลเมื่อสิ้นสุดการวิจัย  เป็นต้น) 

 5.4 เอกสารชี้แจงข้อมูลแก่อาสาสมัคร (Participant Information Sheet)  ให้แนบท้ายภาคผนวก 
      (เป็นภาษาไทยตามแบบหรือที่มีข้อความสอดคล้องกับแบบของคณะกรรมการฯ ก าหนด)  

 5.5 ใบยินยอมของอาสาสมัคร  (Informed  consent  form) ให้แนบท้ายภาคผนวก 
      (เป็นภาษาไทยตามแบบหรือที่มีข้อความสอดคล้องกับแบบของคณะกรรมการฯ ก าหนด)    

 5.6 กรณีท่ีผู้วิจัยต้องการขอยกเว้นไม่ขอความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร หรือเห็นว่าไม่สมควรหรือ   
      ไม่จ าเป็นต้องมีเอกสารชี้แจงอาสาสมัคร หรือใบยินยอมของอาสาสมัคร  ให้แสดงเหตุผล   
      และความจ าเป็นให้ชัดเจน  เพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ 

6. รายละเอียดงบประมาณและแหล่งทุน 
    (ระบุแหล่งที่มาของบประมาณและจ าแนกรายละเอียดของงบประมาณให้ชัดเจน) 

7. โครงการวิจัยท่ีกระท าพร้อมกันหลายแห่ง (Multi centered  research) (ถ้ามี) 
     (ควรระบุว่าโครงการวิจัยได้ยื่นขอรับการพิจารณาฯ จากสถาบัน/หน่วยงานใดบ้าง  
     และผลการพิจารณาเป็นอย่างไร)  

8. เอกสารอ้างอิง (ตามหลักวิทยาศาสตร์  หรือหลักสังคมศาสตร์) 
9. ลงนามโดยผู้วิจัยหลักหรือหัวหน้าโครงการ และผู้ร่วมวิจัยคนอ่ืนๆ ทุกคน 

     (กรณีท่ีเป็นโครงการร่วมระหว่างประเทศ ต้องมีผู้วิจัยหลักฝ่ายไทย และต่างประเทศฝ่ายละ 1 คน                  
     ที่เหลือเป็นผู้วิจัยร่วม) 
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๑๐. ภาคผนวก  
  ประวัติผู้วิจัยทุกคน 
  เครื่องมือการวิจัยทั้งหมดของโครงการวิจัย อาทิเช่น แบบบันทึกข้อมูล แบบสอบถาม          

     แบบสัมภาษณ์ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 
  เอกสารชี้แจงข้อมูลแก่อาสาสมัคร (Participant Information Sheet) 
  ใบยินยอมของอาสาสมัคร  (Informed  consent  form) 
  หนังสือแสดงความยินยอมหรืออนุญาตของสถาบันที่ท าการศึกษาวิจัย (ถ้ามี) 
  ผลการพิจารณาด้านจริยธรรมหรือสิทธิมนุษยชนของสถาบันที่ท าการศึกษาวิจัย (ถ้ามี) 
  กรณีท่ีมีการส่งเลือดไปต่างประเทศ ขอให้จัดท า material transfer agreement (MTA)  

 

************************ 
หมายเหตุ : ๑. โครงการวิจัยที่เสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณา ควรประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ ตามแบบ

เสนอโครงร่างการวิจัยนี้ 
 2. กรณีเสนอโครงการวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ ต้องมีการแปลเป็นฉบับภาษาไทย  

โดยกรรมการฯ จะรับรองโครงการวิจัยฉบับภาษาไทยเท่านั้น 
 ๓. ควรใส่ หมายเลขหน้า ที่ท้ายกระดาษทุกหน้า 

 

  หากท่านมีข้อสงสัยโปรดติดต่อสอบถามได้ที่... 
เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการศึกษาวิจัยในมนุษย์  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ  
31 ถนนยุทธด าเนิน ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000  
โทร. 0 3851 1189, 0 3851 1640  
ดาวน์โหลดเอกสารฯ ได้ที่ www.cco.moph.go.th หัวข้อดาวน์โหลด 

http://www.cco.moph.go.th/
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ชื่อโครงการวิจัย (เขียนชื่อโครงการวิจัยเฉพาะภาษาไทย) : …………………………………………………………………………… 
สถานที่ท่ีท าการวิจัย : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
ชื่อผู้วิจัย : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
สถานที่ปฏิบัติงาน : ที่อยู่/โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก 24 ชั่วโมง : …………………………………………………………….. 
ชื่อผู้วิจัยร่วม (ถ้ามี)  :  ที่อยู่/โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก 24 ชั่วโมง : …………………………………………………….…. 
 

ท่านได้รับการเชิญชวนให้เข้าร่วมในโครงการวิจัยนี้  แต่ก่อนที่ท่านจะตกลงใจเข้าร่วมหรือไม่ โปรด
อ่านข้อความในเอกสารนี้ทั้งหมด เพ่ือให้ทราบว่า เหตุใดท่านจึงได้รับเชิญให้เข้าร่วมในโครงการวิจัยนี้ 
โครงการวิจัยนี้ท าเพ่ืออะไร  หากท่านเข้าร่วมโครงการวิจัยนี้ท่านจะต้องท าอะไรบ้าง รวมทั้งข้อดีและข้อเสียที่
อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการวิจัย 

ในเอกสารนี้ อาจมีข้อความที่ท่านอ่านแล้วยังไม่เข้าใจ โปรดสอบถามผู้วิจัยหรือผู้ช่วยผู้วิจัยที่ท า
โครงการนี้ เพ่ือให้อธิบายจนกว่าท่านจะเข้าใจ ท่านจะได้รับเอกสารนี้ ๑ ชุด กลับไปอ่านที่บ้านเพ่ือปรึกษาหรือ
ญาติ พ่ีน้อง เพ่ือน หรือแพทย์ที่ท่านรู้จัก  ให้ช่วยตัดสินใจว่าควรจะเข้าร่วมโครงกานวิจัยนี้หรือไม่ การเข้าร่วมใน
โครงการวิจัยนี้ จะต้องเป็นความสมัครใจของท่าน ไม่มีการบังคบหรือชักจูง ถึงแม้ท่านจะไม่เข้าร่วมใน
โครงการวิจัย ท่านก็จะได้รับการรักษาพยาบาลตามปกติ การไม่เข้าร่วมหรือถอนตัวจากโครงการวิจัยนี้ จะไม่มี
ผลกระทบต่อการได้รับบริการ การรักษาพยาบาลหรือผลประโยชน์ที่พึงจะได้รับของท่านแต่อย่างใด 

 ระบุ...เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องท าศึกษาวิจัยโครงการนี้  
(เขียนสั้นๆ อย่างย่อ ให้สามารถเข้าใจถึงความเป็นมาในเชิงวิชาการและเหตุผลที่จะท าการศึกษา

วิจัยของโครงการวิจัยนี้  โดยใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่ายส าหรับผู้ยินยอมตน ไม่มีการอ้างอิงเอกสาร)  

ระบุ...วัตถุประสงค์หลักของโครงการวิจัย 
(เขียนให้มีความหมายเช่นเดียวกับในแบบเสนอโครงการวิจัย  โดยใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย  อาจระบุ 

     เพียงวัตถุประสงค์ทั่วไปอย่างเดียวได้) 

 ระบุ...เหตุผลที่เชิญชวนให้ผู้ยินยอมตน เข้าร่วมโครงการวิจัย 
  (เขียนในลักษณะชี้แจงถึงความเหมาะสมและจ าเป็น  ในการเชิญชวนให้เข้าร่วมโครงการวิจัย)  

 ระบุ...ระยะเวลาที่ผู้ยินยอมตน  จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับกับกิจกรรมของโครงการวิจัยนี้ (ทดลอง/
รวบรวมข้อมูล) 

  (เขียนบอกระยะเวลาที่ผู้ยินยอมตนต้องเสียเวลาในการให้ข้ อมูลหรือทดสอบ ทดลองใน
กระบวนการวิจัย เช่น “ท่านจะได้รับการสัมภาษณ์ เป็นเวลาประมาณ 30 นาท”ี เป็นต้น)  
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  ระบุ... ประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดข้ึนทั้งต่อผู้ยินยอมตน  และต่อผู้อ่ืน  
  (อธิบายถึงว่า เมื่อผู้ยินยอมตนเข้าร่วมโครงการวิจัยแล้ว  ผลการด าเนินการวิจัย หรือผลการวิจัย     
ที่เกิดขึ้นนั้น จะเป็นประโยชน์อย่างไรต่อผู้ยินยอมตนเอง ต่อชุมชน สังคม และประเทศ 

   ในกรณีที่ไม่มีประโยชน์ต่อผู้ยินยอมตนโดยตรง   ควรระบุว่า “การศึกษานี้  แม้ว่าท่านจะไม่ได้มี
ประโยชน์โดยตรง แต่ผลจากการศึกษาจะน าไป...”) 

 

 ระบุ...ความเสี่ยงและความไม่สบายทุกประการ ที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ยินยอมตน  และมาตรการหรือ
วิธีการในการป้องกันหรือลดความเสี่ยง ความไม่สบายใดๆ ที่อาจเกิดข้ึนในระหว่างการเข้าร่วมโครงการวิจัย   

  (อธิบายถึงความเสี่ยง ความไม่สบายใด  ๆที่อาจเกิดขึ้นอย่างไม่ปิดบัง  เพ่ือให้ผู้ยินยอมตนเข้าใจ   และตัดสินใจ
ได้ว่าตัวเขาจะยอมรับสถานการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้นได้หรือไม่  ก่อนเข้าร่วมโครงการ 

   อธิบายถึงมาตรการและวิธีการในการป้องกัน  หรือลดความเสี่ยงหรือความไม่สบายใดๆ ที่จะเกิดขึ้นกับ           
ผู้ยินยอมตน  ได้เข้าใจว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นนั้น  มีทางป้องกันและการแก้ไขที่ช่วยลดอันตรายหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ได้)  

 ระบุ... กรณีมีการรักษาหรือการตรวจวินิจฉัยตามมาตรฐาน   หรือทางเลือกการตรวจรักษาอ่ืนๆ ต้อง
แจ้งใหผู้้ยินยอมตนทราบโดยชัดเจน 

  ระบุ...การรักษาความลับของข้อมูลต่างๆ ของผู้ยินยอมตน  (ได้แก่ เก็บรักษาข้อมูลจะท าอย่างไร 
เก็บไว้ที่ไหน  ใครสามารถเข้าถึงข้อมูลได้บ้าง  และมีวิธีท าลายข้อมูลอย่างไร และเม่ือไร) 

   (อธิบายให้ผู้ยินยอมตนเชื่อมั่นว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่รั่วไหลในลักษณะระบุตัวบุคคลได้  โดย 
ไม่มีการระบุชื่อ หรือรหัสตัวเลขใดๆ ที่เชื่อมโยงถึงตัวบุคคลได้  การวิเคราะห์ข้อมูลแสดงเป็นภาพรวมเท่านั้น  เมื่อ
การวิเคราะห์ข้อมูล  และโครงการสิ้นสุดลง  แบบสอบถามทั้งหมดจะถูกท าลายโดยวิธีที่เหมาะสม)    

  ระบุ...กรณีเกิดอันตรายหรือผลไม่พึงประสงค์จากการศึกษาวิจัย ผู้ยินยอมตนจะได้รับการดูแลรักษา
อย่างไร 
  ระบุ...ค่าตอบแทน ค่าชดเชยแก่ผู้ยินยอมตน  (ถ้ามี)  
  ระบุ...ผู้ยินยอมตนจะถอนตัวจากโครงการวิจัยได้ทุกเมื่อ  โดยไม่กระทบต่อการดูแลรักษาที่พึงได้รับตามปกติ 
  ระบุ...กรณีท่ีมีเหตุจ าเป็น หรือฉุกเฉิน ที่เกี่ยวกับโครงการวิจัย  สามารถติดต่อผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย อย่างน้อย 
๒ ท่าน (ผู้วิจัยหลัก/ผู้วิจัยร่วม และ/หรือ ผู้บังคับบัญชาของผู้วิจัย) ได้โดยสะดวกที่ 

๑) ชื่อ................................................................................................................... ........................... 
         สถานที่ปฏิบัติงาน(ในเวลาราชการ)................................................................................................. 
         สถานที่ปฏิบัติงาน(นอกเวลาราชการ).............................................................................................  
             โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก 24 ชั่วโมง.............................................................................................  

๒) ชื่อ................................................................................................................... ........................... 
         สถานที่ปฏิบัติงาน(ในเวลาราชการ).............................................................................................. ... 
         สถานที่ปฏิบัติงาน(นอกเวลาราชการ)............................................................................... .............. 
             โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก 24 ชั่วโมง.............................................................................................  
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  ระบุ...กรณีท่านรู้สึกว่าได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมในระหว่างเข้าร่วมโครงการวิจัยนี้ ท่าน
สามารถแจ้งเรื่องได้ที่ 
               (ส านักงานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการศึกษาวิจัยในมนุษย์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ฉะเชิงเทรา  โทรศัพท์ 0 3851 7080) 

 
 

หมายเหตุ  :  ค าแนะน าการเขียนเอกสารชี้แจงอาสาสมัครตัวอย่างการวิจัย 
1. เอกสารค าชี้แจงการวิจัยแก่อาสาสมัครตัวอย่างการวิจัยนี้  จะต้องจัดท าข้ึนโดยเขียนลักษณะเป็น

ความเรียงให้ครบทุกประเด็นตามรายละเอียดของแบบฟอร์มข้างต้น  โดยปรับเนื้อหาให้สอดคล้องกับโครงการวิจัย
ของตนเอง  สรุปให้สั้น กระชับ  และใช้ภาษาท่ีง่ายต่อการเข้าใจของผู้ร่วมการวิจัย  จึงควรหลีกเลี่ยงภาษาวิชาการ 
หรือศัพท์ทางเทคนิคท่ีเข้าใจยาก  หรือภาษา ต่างประเทศ  และไม่ต้องมีอ้างอิง  

2. เนื่องจากเอกสารชี้แจงนี้  ท าขึ้นเพ่ือให้อาสาสมัครตัวอย่างการวิจัยเป็นผู้อ่าน ดังนั้น สรรพนาม
ให้ใช้ “ท่าน” แทน  “ผู้ยินยอมตน” ตลอดทุกต าแหน่ง 

3. หากอาสาสมัครตัวอย่างการวิจัยเป็นผู้เยาว์  (อายุต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์)  และเอกสารชี้แจงนี้
จัดท าขึ้นเพ่ือให้ผู้ปกครองเป็นผู้อ่าน  ดังนั้น  สรรพนามให้ใช้ “เด็กในปกครองของท่าน” ตลอดทุกต าแหน่ง     
ส่วนเอกสารชี้แจงที่จัดท าขึ้นเพ่ือผู้เยาว์ (หรือนักเรียน) เป็นผู้อ่าน   ดังนั้น  สรรพนามให้ใช้ “นักเรียน” แทน      
“ผู้ยินยอมตน” ตลอดทุกต าแหน่ง  
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โครงการวิจัยเรื่อง……………….……………………………………………………………………………………………………….……..… 
วันที่ให้ค ายินยอม  วันที่……………เดือน…………..….……พ.ศ.………………………….………………………. 
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)………………………………….………………………ขอท าหนังสือนี้ไว้ต่อหัวหน้าโครงการเพื่อ
เป็นหลักฐานแสดงว่า 

ก่อนที่จะลงนามในใบยินยอมตนให้ท าการวิจัยนี้  ข้าพเจ้าได้รับการอธิบายจากผู้วิจัย   ถึงวัตถุประสงค์
ของการวิจัย  วิธีการวิจัย  อันตราย หรืออาการที่อาจเกิดขึ้นจากการวิจัย รวมทั้งประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการ
วิจัยอย่างละเอียด  และมีความเข้าใจดีแล้ว 
 ผู้วิจัยรับรองว่าจะตอบค าถามต่าง  ที่ข้าพเจ้าสงสัยด้วยความเต็มใจ  ไม่ปิดบัง ซ่อนเร้น จนข้าพเจ้า
พอใจ 
 ข้าพเจ้าเข้าร่วมโครงการนี้ด้วยความสมัครใจ    และข้าพเจ้ามีสิทธิที่จะบอกเลิกการเข้าร่วม                
ในโครงการวิจัยนี้เมื่อใดก็ได้   และการบอกเลิกการเข้าร่วมการวิจัยนี้  จะไม่มีผลต่อการรักษาพยาบาลที่ข้าพเจ้า       
จะพึงได้รับในปัจจุบันและในอนาคต 
 ผู้วิจัยรับรองว่า จะเก็บข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับตัวข้าพเจ้าเป็นความลับ และจะเปิดเผยได้เฉพาะในรูปที่
เป็นสรุปผลการวิจัย  การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับตัวข้าพเจ้าต่อหน่วยงานต่าง  ที่เกี่ยวข้อง กระท าได้เฉพาะกรณี
ที่จ าเป็นด้วยเหตุผลทางวิชาการเท่านั้น 
 ผู้วิจัยรับรองว่าหากเกิดอันตรายใด  อันเนื่องจากการวิจัยดังกล่าว  ข้าพเจ้าจะได้การรักษาพยาบาล 
โดยไม่คิดมูลค่า  และจะได้รับการชดเชยรายได้ที่สูญเสียไประหว่างการรักพยาบาลดังกล่าว ตลอดจนเงินทดแทน
ความพิการที่อาจเกิดข้ึน 
  ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความข้างต้นแล้ว  และมีความเข้าใจดีทุกประการ และได้ลงนามในใบยินยอมนี้ด้วย
ความเต็มใจ 

 
  ลงนาม……………………………………………………… ผู้ยินยอม 
     (………………………………………………) 
  ลงนาม……………………………………………………… ผู้วิจัย 
     (………………………………………………) 
  ลงนาม……………………………………………………… พยาน 
     (………………………………………………) 
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 (ในกรณีผู้ยินยอมตนให้ท าการวิจัยยังไม่สามารถอ่านหนังสือได้  จะต้องได้รับการยินยอม   ในขณะที่ยัง
มีสติสัมปชัญญะ และระบุข้อความไว้ตามนี้) 

 ข้าพเจ้าไม่สามารถอ่านหนังสือได้ แต่ผู้วิจัยได้อ่านค าอธิบายโครงการวิจัย รวมทั้งใบหนังสือยินยอมด้วย
ความสมัครใจ และได้รับค าตอบต่อทุกข้อสงสัยทั้งหมดแล้ว ข้าพเจ้ามีความเข้าใจดีทุกประการ และได้ลงนาม/
มอบหมายให้ผู้แทนลงนาม ในใบยินยอมนี้ด้วยความเต็มใจ 
  
                        ลงนาม....……………………………......………………. ผู้ยินยอม/ผู้แทน 
     (………………………………………………) 

  ลงนาม……………………………………………………… ผู้วิจัย 
     (………………………………………………) 
  ลงนาม……………………………………………………… พยาน 
     (………………………………………………) 
 
 (ในกรณผีู้เข้าร่วมในโครงการวิจัย อายุน้อยกว่า ๑๘ ปี/ไม่สามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเอง และไม่สามารถ
ลงลายมือชื่อด้วยตนเอง  จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองหรือผู้อุปการะโดยชอบด้วยกฎหมาย) 
 ข้าพเจ้า............................................ในฐานะเป็น............................................(บิดา/มารดา/สามี -ภรรยา/
ผู้ปกครอง/ผู้แทนโดยชอบธรรม) ของ....................................................อนุญาตให้................................. ................ 
เข้าร่วมในโครงการวิจัยในครั้งนี้ 
  ลงนาม……………………………………………………… ผู้ปกครอง/ผู้อุปการะ 
     (………………………………………………) 

  ลงนาม……………………………………………………… ผู้วิจัย 
     (………………………………………………) 
  ลงนาม……………………………………………………… พยาน 
     (………………………………………………) 
 

  (ในกรณีผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัยไม่สามารถตัดสินใจเองได้ เช่น  โรคจิต, หมดสติ ให้ผู้แทนโดยชอบด้วย
กฎหมายหรือผู้ปกครอง หรือญาติที่ใกล้ชิดที่สุดเป็นผู้ลงนาม) 
  
 ลงนาม……………………………………………………... ผู้แทน/ผู้ปกครอง/ญาติ 
     (………………………………………………) 

 ลงนาม……………………………………………………… ผู้วิจัย 
     (………………………………………………) 
 ลงนาม……………………………………………………… พยาน 
     (………………………………………………) 
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(ตัวอย่าง) หนังสือยินยอมตนให้ท าการวิจัย (Informed  Consent Form) 
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ค าแนะน าการเขียนหนังสือยินยอมตนให้ท าการวิจัย 
1. เอกสารฉบับนี้เป็นตัวอย่างในการเขียน  ขอให้ผู้วิจัยปรับเนื้อหาให้สอดคล้องกับโครงการวิจัยของตนเอง  

ข้อความใดท่ีไม่เก่ียวข้องกับงานวิจัยให้ตัดออก 
2. เอกสารฉบับนี้ เป็นเอกสารส าคัญทางกฎหมาย สามารถใช้ประกอบการพิจารณาคดีในศาลได้ 
3. หนังสือยินยอมตนส าหรับเด็ก ควรเลือกรูปแบบและวิธีการสื่อสารให้เด็กเข้าใจง่ายที่สุด  และเป็น

หนังสือยินยอมตนคนละฉบับกับของผู้ปกครอง   
4. หนังสือยินยอมตนควรกระท าเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ผู้ยินยอมตนให้ท าการวิจัยลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน  

หนังสือยินยอมตนต้องไม่มีลักษณะผูกมัด  หรือก าหนดให้ผู้ยินยอมให้ท าการวิจัยสละสิทธิ์โดยชอบธรรม
ของตน 

5. หนังสือยินยอมตนควรกระท าเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ผู้ยินยอมตนให้ท าการวิจัยแต่ละคนลงชื่อยินยอม 
6. กรณีท่ีอาจเข้าข่ายยกเว้น ไม่ต้องขอหนังสือยินยอมตนเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ป่วยหรือผู้ยินยอมตน

ให้ท าการวิจัย  ได้แก่ การวิจัยที่ ถ้าต้องขอหนังสือยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วจะกระท าได้ยาก
มากหรือท าไม่ได้ เช่น  การศึกษาวิจัยจากตัวอย่างเลือดบริจาคในคลังเลือด  หรือ การศึกษาวิจัยจาก   
เวชระเบียนผู้ป่วยในโรงพยาบาล เป็นต้น  อย่างไรก็ดี การศึกษาวิจัยดังกล่าวจะต้องขออนุญาต        
ต่อผู้รับผิดชอบในสถานพยาบาล และขออนุญาตจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ก่อน รวมทั้ง ผู้ท าการวิจัยจะต้องระมัดระวังรักษาความลับของผู้ป่วยหรือผู้ยินยอมตนให้ท าการวิจัย  
ทั้งในขั้นตอนของการด าเนินการวิจัยและการน าเสนอรายงานผลการวิจัย 
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โครงการวิจัยเรื่อง : ............................................................................................................................. ............. 

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

ผู้วิจัย : ......................................................................................................... ..................................  
 

1. ชื่อโครงการเป็นภาษาไทยที่กะทัดรัด และสื่อความหมายได้ดี       
(ถ้ามีชื่อโครงการเป็นภาษาอังกฤษ ต้องมีความหมายตรงกับชื่อโครงการภาษาไทย)........  มี  ไม่มี   

2. ชื่อและท่ีท างานของผู้วิจัยหลัก..........................................................................................   มี  ไม่มี   
3. สรุปย่อโครงการวิจัย (Project summary)   

ในส่วนสรุปย่อนี้ควรมีความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ..................................................... มี  ไม่มี   
4. สาระส าคัญของโครงการ 

4.1 บทน า........................................................................................................................ .. มี  ไม่มี   
      4.1.1 ความเป็นมา..................................................................................................... มี  ไม่มี   

4.1.2 เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องวิจัย.......................................................... ......... มี  ไม่มี   
4.1.3 ประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย...................................................................... มี    ไม่มี   

4.2 วัตถุประสงค์..............................................................................................................   มี  ไม่มี 
4.3 รูปแบบการวิจัย  และกรอบแนวคิดของการวิจัย......................................................  มี  ไม่มี 
4.4 ค านิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ......................................................................................  มี  ไม่มี 
4.5 สถานที่ศึกษาวิจัยและระยะเวลาศึกษาวิจัย..............................................................  มี  ไม่มี 
4.6 การวางแผนการวิจัย (อาจมีไม่ครบทุกรายการ) ให้ระบุ...........................................  มี  ไม่มี 

4.6.1 กลุ่มประชากรที่จะศึกษา ตัวอย่างการวิจัย   
การเลือกตัวอย่าง ขนาดตัวอย่าง  กลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม              มี  ไม่มี 

4.6.2 เกณฑ์การคัดเลือกอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการ (Inclusion Criteria)..........  มี  ไม่มี   
4.6.3 เกณฑ์การแยกอาสาสมัครออกจากโครงการ (Exclusion Criteria)..............  มี  ไม่มี   
4.6.4 เกณฑ์การให้เลิกจากการศึกษา (Discontinuation Criteria)…………………..  มี  ไม่มี  

      ก. เกณฑ์ให้อาสาสมัครเลิกจากการศึกษา  
        (Discontinuation Criteria for participant)........................................  มี  ไม่มี   
     ข. เกณฑ์การพิจารณาเลิกหรือยุติการศึกษาท้ังโครงการ  
         (Discontinuation Criteria for the Study).......................................  มี  ไม่มี  

4.6.5 ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย ได้แก่ การสร้างเครื่องมือการวิจัยและการทดสอบเครื่องมือ            
                ขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล....................  มี  ไม่มี   
 

  



 
 

 

AF_CCO_04/60 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา  กระทรวงสาธารณสุข 
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4.6.6 ข้อพิจารณาเฉพาะ 
ก. กรณีการเจาะเลือดให้ระบุวัตถุประสงค์ จ านวนครั้ง ปริมาณ 
     และความถ่ีในการเจาะ..........................................................................  มี  ไม่มี 
ข. กรณีการทดลองยาทางคลินิก ให้ระบุชื่อยา ชื่อสามัญทางยา บริษัทผู้ผลิต  

          ผู้จ าหน่าย และทะเบียนยา (ถ้ามี)..........................................................  มี  ไม่มี     
     ค.  กรณีการทดลองผลิตภัณฑ์อ่ืน ให้แนบเอกสารรายละเอียดผลการวิจัย  
          ที่เก่ียวข้องตามความเหมาะสม......................................................... ....... มี  ไม่มี  

ง. กรณีเป็นการศึกษาวิจัยที่ต้องผ่าตัด หรือหัตถการอื่นใด ให้อธิบายวิธีการ 
          พอสังเขป...............................................................................................   มี  ไม่มี 

5. ข้อพิจารณาด้านจริยธรรม ให้มีเนื้อหาและเอกสาร ดังนี้  
5.1 ระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนและการป้องกันแก้ไข.....................................................  มี  ไม่มี   
5.2 ระบุการตอบแทน ชดเชย การดูแลรักษา และแก้ปัญหาอื่นๆ  

กรณีเกิดผลแทรกซ้อนแก่ผู้วิจัย.................................................................................   มี  ไม่มี 
5.3 ระบุประเด็นอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านจริยธรรม.........................................................  มี  ไม่มี   
5.4 เอกสารค าแนะน าหรือแจ้งข้อมูลแก่ผู้ถูกวิจัยหรืออนุญาต(Patient or Subject 

Information sheet) เป็นภาษาไทย ทั้งนี้ ต้องระบุชื่อ สถานที่ติดต่อหมายเลข 
โทรศัพท์ของแพทย์ หรือโรงพยาบาลที่รับผิดชอบดูแลรักษา กรณีเกิดผลแทรกซ้อน 
เอกสารค าแนะน าแก่ผู้ถูกวิจัยหรือผู้อนุญาตให้เป็นไปตามแบบของคณะกรรมการฯ  มี  ไม่มี   

5.5 ใบยินยอมให้ท าการวิจัยของอาสาสมัครเป็นภาษาไทยตามแบบ หรือที่มีข้อความ 
สอดคล้องกับแบบของคณะกรรมการฯ ก าหนด........................................................  มี  ไม่มี   

5.6 กรณีท่ีผู้วิจัยเห็นว่าไม่ควรหรือไม่จ าเป็นต้องมีแบบค าแนะน า หรือใบยินยอมของ 
อาสาสมัครให้แสดงเหตุผลความจ าเป็น เพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ..  มี  ไม่มี   

6. รายละเอียดงบประมาณและแหล่งทุนให้ชัดเจน................................................................  มี  ไม่มี  
7. เอกสารอ้างอิง................................................................................................................ ....  มี  ไม่มี  
8. ประวัติผู้วิจัยทุกคน (อาจแยกเป็นส่วนหนึ่งต่างหาก).........................................................  มี  ไม่มี  
9. กรณีท่ีเป็นโครงการร่วมระหว่างประเทศ ต้องมีผู้วิจัยหลักฝ่ายไทย และต่างประเทศ 

ฝ่ายละ 1 คน ที่เหลือเป็นผู้วิจัยร่วม..(ถ้ามี)......................................................................   มี  ไม่มี 
10. ลงนามโดยผู้วิจัยหลักหรือหัวหน้าโครงการ และผู้ร่วมวิจัยคนอื่นๆ ทุกคน.......................   มี  ไม่มี 
11. หนังสือแสดงความยินยอมหรืออนุญาตของสถาบันที่ท าการศึกษาวิจัย..(ถ้ามี)..................  มี  ไม่มี  
12. แบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ์ทั้งหมดในโครงการวิจัย.................................................  มี  ไม่มี 
13. หนังสือน าส่งจากหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัดของผู้วิจัยหลัก..............................................  มี  ไม่มี 
14. ผลการพิจาณาด้านจริยธรรมหรือสิทธิมนุษยชนของสถาบันที่ท าการศึกษาวิจัย.(ถ้ามี)....   มี  ไม่มี 
15. กรณีท่ีมีการส่งเลือดไปต่างประเทศ ขอให้จัดท า material transfer agreement 

(MTA) ด้วย...(ถ้ามี)................................................................................................. ..........  มี  ไม่มี 
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วันที่............................................... 

       ข้าพเจ้า...........................................................................อยู่บ้านเลขท่ี................................................ 

ถนน...........................................ซอย.....................................หมู่ที่.......... ...........แขวง/ต าบล..................................... 

เขต/อ าเภอ........................................จังหวัด...........................................ในฐานะคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม 

การศึกษาวิจัยในมนุษย์ นั้น 

        ข้าพเจ้าขอรับรองว่า จะรักษาความลับของโครงการวิจัยที่พิจารณาท้ังหมด ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลต่างๆ 

ที่เป็นความลับ ความรู้ หรือข้อมูลใดๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยและอ่ืนๆ โดยจะปฏิบัติตามมาตรฐานวิธี  

ปฏิบัติงานรักษาความลับอย่างเคร่งครัด 

 

       ลงชื่อ ............................................................ 

   (............................................................) 
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โครงการวิจัยเรื่อง : ........................................................................................................................................ 

ผู้วิจัย.............................................................................................................................................................. 

วันที่พิจารณา.................................................................................................................................................. 
 

ผลการพิจารณา 

[    ]  1. สมควรรับรอง  

[    ]  2. สมควรรับรอง โดยปรับปรุงแก้ไขโครงการตามข้อเสนอแนะ 

[    ]  3. สมควรปรับปรุงโครงการ  แล้วเสนอขอการรับรองใหม่  (ลงทะเบียนใหม่) 

[    ]  4. ไม่สมควรรับรอง 

 

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

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

                                                                               (...........................................................) 
                                                                    คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการศึกษาวิจัยในมนุษย์ 
                               ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา  
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ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา  กระทรวงสาธารณสุข 
รายงานการทบทวนแบบยกเว้นการพิจารณา (Exemption Review Report) 

 

คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการศึกษาวิจัยในมนุษย์  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา หน้า 43 
 

ชื่อโครงการวิจัย : …………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

ผู้วิจัยหลัก : ……………………………………………………………………………………………….………………………….. 
หน่วยงานที่สังกัด : ………………………………………………………………………………………………..…………………………. 
เบอร์โทรศัพท์ : ……………………………………………… E mail : …………………………………..………………..…… 

 
1. เกณฑ์ข้อยกเว้น (Criteria  for exemption) 
 [    ] 1) การทดสอบเครื่องมือหรือสิ่งอุปกรณ์ใดๆ ที่ไม่ได้กระท าในคน เช่น การศึกษาพาหะน าโรคซึ่ง

ไม่ได้กระท าการใดๆ ในคน      
 [    ] 2) การรายงานข้อมูลทางสถิติของหน่วยงาน โดยไม่มีข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงถึงตัวบุคคลฯ 
 [    ] 3) งานวิจัยซึ่งน าผลตรวจที่มีอยู่แล้วมาท าการวิเคราะห์ใหม่ในภาพรวมโดยไม่เชื่อมโยงถึงข้อมูล

ส่วนบุคคล เช่น วิเคราะห์ผลการตรวจชิ้นเนื้อไตทางพยาธิวิทยา 10 ปีย้อนหลัง เป็นต้น 
 [    ] 4) งานวิจัยเกี่ยวกับเชื้อจุลชีพโดยใช้เชื้อที่เพาะเลี่ยงไว้ในห้องปฏิบัติการ หรืองานวิจัยที่ใช้

ตัวอย่างจุลชีพที่แยกได้จากสิ่งส่งตรวจโดยไม่เชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนบุคคล 
 [    ] 5) งานวิจัยซึ่งท าการศึกษาใน commercially available cell lines ในห้องปฏิบัติการ 
 [    ] 6) การประเมินการปฏิบัติงาน หรือการประเมินโครงการบริหารจัดการของหน่วยงาน ซึ่งไม่มี

การด าเนินการใดๆ เป็นรายบุคคล 
 [    ] 7) งานวิจัยด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพ ที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการตาม

ความเห็นชอบและอนุมัติจากสถาบัน เพ่ือแสวงหาแนวทางใหม่ ปรับเปลี่ยนองค์กร พัฒนา
ระบบงานให้มี ประสิทธิภาพ ยกระดับมาตรฐานขึ้นสู่สากล โดยไม่กระทบข้อมูลส่วนบุคคล
และไม่ขัดต่อกฎหมาย 

 [    ] 8) งานวิจัยเกี่ยวกับรสชาติ คุณภาพของอาหาร และความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวม 
 [    ] 9) รายงานผู้ป่วย (case report) รายเดียว  
    
2. สรุปย่อโครงการวิจัย (Descriptive summary of the protocol) ซึง่สอดคล้องกับเกณฑ์ข้อยกเว้น

ข้างต้น 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 (ลงนาม)................................................. 

กรรมการผู้ทบทวน 
วันที่.............../................/................ 
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ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา  กระทรวงสาธารณสุข 
รายงานการพิจารณาทบทวนโครงการวิจัยแบบเร่งด่วน (โดยเลขาคณะกรรมการฯ) 

 

คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการศึกษาวิจัยในมนุษย์  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา หน้า 44 
 

ชื่อโครงการวิจัย : …………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

ผู้วิจัยหลัก : ……………………………………………………………………………………………….………………………….. 
หน่วยงานที่สังกัด : ………………………………………………………………………………………………..…………………………. 
เบอร์โทรศัพท์ : ……………………………………………… E mail : …………………………………..………………..…… 

 
1. เกณฑ์การพิจารณา 
 [    ] 1) ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์หรือในคน  

จากโรงพยาบาลพุทธโสธร      
 [    ] 2) ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ระดับประเทศ/

กระทรวง/กรม หรือ คณะกรรมการท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานจากส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  โดยเฉพาะโครงการวิจัยที่เป็น Multicenter 

 [    ] 3) โครงการวิจัยที่ขอ ข้อมูล ประกอบการวิจัย หรือ ขอความร่วมมือในการตอบ แบบสอบถาม  
ที่มีความเสี่ยงต่ า  ซึ่งผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
ของหน่วยงานระดับประเทศ กระทรวง/กรม หรือ คณะกรรมการท่ีได้รับการรับรอง
มาตรฐานจากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) แล้ว 

 [    ] 4) งานวิจัยที่ขอใช้ข้อมูลจากเวชระเบียน ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีความเสี่ยงต่ า และไม่ขัดต่อกฎหมาย 
    
2. สรุปย่อโครงการวิจัย (Descriptive summary of the protocol) ซึง่สอดคล้องกับเกณฑ์ข้อยกเว้น

ข้างต้น 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 (ลงนาม)................................................. 
 

กรรมการผู้ทบทวน 
วันที่.............../................/................ 
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รายงานการพิจารณาโครงการวิจัยโดยกรรมการผู้ทบทวน 
 

คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการศึกษาวิจัยในมนุษย์  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา หน้า 45 
 

ชื่อโครงการวิจัย : …………………………………………………………………………………………………………………………… 
ผู้วิจัยหลัก : ………………………………………………………………………………………………..…………………………. 
หน่วยงานที่สังกัด : ………………………………………………………………………………………………..…………………………. 
เบอร์โทรศัพท์ : ……………………………………………… E mail : …………………………………..………………..…… 

ลักษณะการพิจารณา [     ]    Expidite  Review         [      ]   Full   Board   Review 
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การเขียนโครงการวิจัย 
1. ชื่อโครงการ  

(ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
    

2. ผู้วิจัย  ผูว้ิจัยร่วม  และที่ปรึกษา  
 

    

3. สรุปย่อโครงการวิจัย  
(Project summary)   

    

4. สาระส าคัญของโครงการ     
๔.๑ บทน า     

 ความเป็นมา     
 

 เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องวิจัย     
 

 ประโยชน์ท่ีจะไดร้ับจากการวิจัย        
 

4.2 วัตถุประสงค์     
 ค าถามการวิจัย     

 
 วัตถุประสงค์การวิจัย     

 
 สมมติฐานการวิจัย     
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คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการศึกษาวิจัยในมนุษย์  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา หน้า 46 
 

ล า
ดับ

 

รายการ 

เห
มา

ะส
ม 

ไม
่เห

มา
ะส

ม 
ไม

่เกี่
ยว

ข้อ
ง 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

4.3 รูปแบบการวิจัย   
และกรอบแนวคิดของการวิจัย 

    

4.4 ค านิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ     
 

4.5 สถานที่ศึกษาวิจัยและระยะเวลา
ศึกษาวิจัย 

    

4.6 การวางแผนการวิจัย      
 กลุ่มประชากรที่จะศึกษา//

ตัวอย่างการวิจัย//การเลือก
ตัวอย่าง//ขนาดตัวอย่าง//    

    กลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม   

    

 เกณฑ์การคัดเลือกอาสาสมคัร 
เข้าร่วมโครงการ  
(Inclusion Criteria) 

    

 เกณฑ์การแยกอาสาสมคัรออกจาก
โครงการ (Exclusion Criteria) 

    
 
 

 เกณฑ์การให้เลิกจากการศึกษา 
(Discontinuation Criteria) 

    
 
 

 ก. เกณฑ์ให้อาสาสมคัรเลิก
จากการศึกษา  
(Discontinuation Criteria 
for participant) 

    

 ข. เกณฑ์การพิจารณาเลิก
หรือยุติการศึกษาทั้งโครงการ  
   (Discontinuation 
Criteria for the   Study) 

    

 ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย ได้แก่ 
การสร้างเครื่องมือการวจิัยและ
การทดสอบเครื่องมือ// ขั้นตอน      
และวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล// 
และการวิเคราะห์ข้อมูล 
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4.6  ข้อพิจารณาเฉพาะ (กรณีการเจาะ
เลือด//กรณีการทดลองยาทาง
คลินิก//กรณีการทดลอง
ผลิตภณัฑ์//กรณีเป็นการ
ศึกษาวิจัยที่ต้องผ่าตดั หรือ
หัตถการอื่นใด) 

    

การพิจารณาด้านจริยธรรม 
5.1 ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและการ

ป้องกันแก้ไข 
    

5.2 การตอบแทน ชดเชยความ
เสียหาย การดูแลรักษา และ
แก้ปัญหาอ่ืนๆ กรณีเกิดผลแทรก
ซ้อนแกอ่าสาสมัคร 

    

5.3 ประเด็นอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
กับด้านจริยธรรม 

    

 ความเป็นส่วนตัวและการ
รักษาความลับ 

    

 การใช้กลุ่มยาหลอก     
 

 การท าวิจัยในชุมชน     
 

 ความเหมาะสมและจ าเป็นที่
ต้องใช้อาสาสมัครกลุ่มนี้ใน
งานวิจัย 

    

๕.๔ เอกสารชี้แจงข้อมูลแก่อาสาสมัคร     
 

๕.๕ หนังสือยินยอมตนให้ท าการวิจัย     
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ข้อมูลและเอกสารอ่ืนๆ 
๖. รายละเอียดงบประมาณและ

แหล่งทุน 
    

๗. โครงการวิจัยที่กระท าพร้อมกัน
หลายแห่ง (Multi centered  
research) (ถ้ามี) 

    

๘. เอกสารอ้างอิง     
 

๙. การลงนามโดยผู้วิจัยหลัก หรือ
หัวหน้าโครงการวิจัย 

    

๑๐. เครื่องมือการวิจัย เช่น แบบ
บันทึกข้อมูล//แบบสอบถาม//
แบบสัมภาษณ์//แผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์ 

    

11. อ่ืนๆ (ระบุ).................................. 
.................................................... 
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สรุปความเห็นของกรรมการผู้ทบทวน 

๑. อัตราส่วนระหว่างความเสี่ยงและผลประโยชน์  (Risk/Benefit  Ratio) 
      [     ]  เหมาะสม 
 [     ]  ไม่เหมาะสม 
๒. ความรุนแรงของความเสี่ยง  (Risk  categories)   
 [     ]  การวิจัยมีความเสี่ยงน้อย ที่ไม่มากกว่าที่เกิดข้ึนในชีวิตประจ าวันของอาสาสมัครที่มีสุขภาพปกติ 
 [     ]  การวิจัยมีความเสี่ยงมากกว่าปกติ แต่คาดว่าจะมีประโยชน์ต่ออาสาสมัครที่เข้าร่วมในโครงการวิจัย 
 [     ]  การวิจัยมีความเสี่ยงมากว่าปกติ คาดว่าจะไม่มีประโยชน์ต่ออาสาสมัครที่เข้าร่วมในโครงการวิจัย  

         แต่อาจเป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือส่วนรวม 
๓. สรุปผลการพิจารณาเบื้องต้น 
 [     ]  สมควรรับรอง  
 [     ]  สมควรรับรอง โดยปรบัปรุงแก้ไขโครงการตามข้อเสนอแนะ 
 [     ]  สมควรปรับปรุงโครงการ  แล้วเสนอขอการรับรองใหม่  (ลงทะเบียนใหม่) 
 [     ]  ไม่สมควรรับรอง 
4. การส่งรายงานความก้าวหน้า 
 [     ]  ทุก  3  เดือน    
 [     ]  ทุก  ๖  เดือน   
 [     ]  สิ้นสุดการวิจัย หรือไม่เกิน ๑ ปี   

 
(ลงนาม)................................................. 

 
กรรมการผู้ทบทวน 

วันที่.............../................/................ 
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ชื่อโครงการวิจัย : …………………………………………………………………………………………………………………………… 
ผู้วิจัยหลัก : ………………………………………………………………………………………………..…………………………. 
หน่วยงานที่สังกัด : ………………………………………………………………………………………………..…………………………. 
เบอร์โทรศัพท์ : ……………………………………………… E mail : …………………………………..………………..…… 
 

ล าดับ รายการ 

เห
มา

ะส
ม 

ไม
่เห

มา
ะส

ม 
NA

 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

1. ระบชุื่อเรื่อง ตรงกับ ชื่อโครงการวิจัย     
 
 

2. ระบสุถานที่ที่ท าการวิจัย     
 
 

3. ระบชุื่อผู้วิจัย     
 
 

4. ระบสุถานที่ปฏิบัติงาน : ที่อยู่/ 
โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก 24 ชั่วโมง 

    
 
 

5. ระบชุื่อผู้วิจัยร่วม (ถ้ามี)  :  ที่อยู่/ 
โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก 24 ชั่วโมง 

    
 
 

6. ระบเุหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องท า
ศึกษาวิจัย  (เขียนสั้นๆ โดยใช้ภาษา 
ที่เข้าใจง่าย ไม่มีการอ้างอิงเอกสาร  
ความยาวประมาณครึ่งหน้ากระดาษ)  

    

7. ระบวุัตถุประสงค์หลักของโครงการวิจัย  
(ใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย)   
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ล าดับ รายการ 

เห
มา

ะส
ม 

ไม
่เห

มา
ะส

ม 
NA

 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

8. ระบกุิจกรรมการวิจัยและระยะเวลาที่ผู้
ยินยอมตน/อาสาสมัครจะเข้ามาเก่ียวข้อง    
กับโครงการวิจัย 

    

9. ระบุการรักษาความลับของข้อมูลต่างๆ               
ของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย       

10. ระบุประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นทั้งต่อ 
ผู้ยินยอมตน และต่อผู้อ่ืน    

 
 
 

11. ระบุความเสี่ยงและความไม่สบายทุกประการ       
ที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ยินยอมตน  และมาตรการ
หรือวิธีการในการป้องกันหรือลดความเสี่ยง 
ความไม่สบายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการ
เข้าร่วมโครงการวิจัย   

    

12. ระบุการดูแลรักษา/การรักษาพยาบาล 
ในกรณีเกิดอันตราย/การบาดเจ็บ/เจ็บป่วย 
หรือเกิดผลข้างเคียงอันไม่พึงประสงค์ที่เป็นผล
มาจากการวิจัยโดยตรง  (อาสาสมัครได้รับการ
ปฏิบัติอย่างไร  ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบในการ
รักษาพยาบาล  รวมถึงค่าใช้จ่ ายในการ
รักษาพยาบาล เป็นต้น) 

    

13. ระบุค่าตอบแทน ค่าชดเชยของผู้เข้าร่วม
โครงการวิจัย  เช่น เป็นค่าเดินทาง  ค่าชดเชย
ที่ต้องสูญเสียรายได้ แต่ต้องไม่มากจนเป็นเหตุ
จูงใจให้เข้าร่วมโครงการวิจัยโดยไม่เหมาะสม 

    

14. ระบุการถอนตัวออกจากโครงการวิจัย เช่น  
ผู้ยินยอมตน/ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย สามารถ
ถอนตัวจากโครงการวิจัยได้ทุกเม่ือ  โดยไม่
กระทบต่อการดูแลรักษาท่ีพึงได้รับตามปกติ 
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ล าดับ รายการ 

เห
มา

ะส
ม 

ไม
่เห

มา
ะส

ม 
NA

 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

15. ระบุการรักษาหรือการตรวจวินิจฉัยตาม
มาตรฐาน   หรือทางเลือกการตรวจรักษาอ่ืนๆ  
หากไม่ได้เข้าร่วมโครงการวิจัย เช่น หากไม่ได้
เข้าร่วมโครงการวิจัยนี้ จะได้รับการ
รักษาพยาบาลอย่างไร 

    

16. ระบุข้อมูลการติดต่อผู้วิจัยหรือผู้รับผิดชอบ
โครงการวิจัย  ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็น หรือ
ฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย  
(อย่างน้อย ๒ คน) 

    

 
 

(ลงนาม)................................................. 
 

กรรมการผู้ทบทวน 

วันที่.............../................/................ 
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ชื่อโครงการวิจัย : …………………………………………………………………………………………………………………………… 
รหัสโครงการวิจัย : PH_CCO_REC  ......................................... 
วันที่อนุมัติในเอกสารรับรองฯ : …..……./…………../………….… วันหมดอายุ :  ………./…………../…………… 
ผู้วิจัยหลัก : ………………………………………………………………………………………………..………………………… 
หน่วยงานที่สังกัด : ………………………………………………………………………………………………..………………………… 
เบอร์โทรศัพท์ : ……………………………………………… Email : …………………………………..………………..…… 
ความถี่ในการรายงานความก้าวหน้าที่คณะกรรมการฯ ก าหนด 
     [    ]  ทุก  3  เดือน         [    ]   ทุก  ๖  เดือน        [    ]  สิ้นสุดการวิจัย หรือไม่เกิน ๑ ปี   

๑. วันที่รายงานความก้าวหน้า        
     ตั้งแตว่ันที่..…........../............./..................ถึงวันที่..…........../............./..................  (ครั้งที่ ................)  

๒. รายละเอียดความก้าวหน้า (Progression) ของโครงการวิจัย 
          วันที่เริ่มโครงการวิจัย   .............../............./...............     
          มีอาสาสมัครที่ต้องการทั้งหมดในโครงการวิจัย จ านวน ..................คน       
          มีอาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการวิจัยแล้ว         จ านวน .................คน 
          มีอาสาสมัครที่ถอนตัวออกจากโครงการวิจัย    จ านวน .................คน 
          มีอาสาสมัครที่อยู่ในระหว่างการวิจัย             จ านวน .................คน 
          มีอาสาสมัครที่ติดตามอยู่ในโครงการฯ           จ านวน .................คน       
          มีอาสาสมัครที่สิ้นสุดการศึกษาแล้ว               จ านวน ……...........คน   
          การด าเนินงานวิจัยถึงขั้นตอนใด (ระบุ) .................................................................... ................................. 
          การเบิกจ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายในการท าวิจัย (ระบุ) ............................................................................. 
          ข้อมูลเพิ่มเติมอ่ืนๆ ……………………………………………………………………………..……………………………………… 
          ………………………………………………………………………………………………..………………………………………….…… 

  ………………………………………………………………………………………………..……………………………………………….  
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๓. เอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) 
          [    ]  รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง  (Serious Adverse  Event  Report) 
          [    ]  รายงานส่วนแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัย (Protocol  Amendment) 
          [    ]  รายงานการเบี่ยงเบนหรือไม่ปฏิบัติตามโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรอง  
                  (Report of Protocol Deviation/Violation) 
          [    ]  รายงานการเบี่ยงเบนหรือไม่ปฏิบัติตามโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรอง  
                  (Report of Protocol Deviation/Violation)  
          [    ]  รายงานการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับโครงการวิจัย (Report of Compliant) 

๔. การขอต่ออายุการรับรองโครงร่างการวิจัย (ครั้งละ 1 ปี)  
          [    ]  ขอต่ออายุการรับรอง         
          [    ]  ไม่ขอ เนื่องจากการรับรองยังไม่หมดอายุ        
          [    ]  ไม่ขอ เนื่องจากการวิจัยสิ้นสุดแล้ว (ให้ส่งรายงานสรุปผลการวิจัยให้คณะกรรมการฯ ด้วย) 
 
 

       

      
 ลงชื่อผู้วิจัย  .................................................... 

(………………………………………..) 
วันที่………./…………../…………….. 

  



 
 

 

AF_CCO_ 011/60 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา  กระทรวงสาธารณสุข 
รายงานความก้าวหน้าของการวิจัย (Progress  Report) 

 

คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการศึกษาวิจัยในมนุษย์  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา หน้า 55 
 

๕. ผลการพิจารณาโดยคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการศึกษาวิจัยในมนุษย์ฯ 

     5.1 ข้อคิดเห็นของกรรมการผู้ทบทวน 
  [    ] เหมาะสม 
  [    ] ควรปรับปรุง (ระบุ) .........................................................................................................  
  [    ] ควรน าเข้า  Full  Board 

 
 
 

(ลงนาม)................................................. 
 

กรรมการผู้ทบทวน 
วันที่.............../................/................ 

 

๕.๒ ผลการพิจารณา  
      [    ]  รับทราบ 

[    ]  ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
[    ]  ปรับปรุงแก้ไขและน าเข้าพิจารณาใหม่ 

  
 
 

(ลงนาม)................................................ 
 

ประธานคณะกรรมการฯ 
วันที่.............../................/................ 
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ชื่อโครงการวิจัย : …………………………………………………………………………………………………………………………… 
รหัสโครงการวิจัย : PH_CCO_REC  ......................................... 
วันที่อนุมัติในเอกสารรับรองฯ : …..……./…………../………….… วันหมดอายุ :  ………./…………../…………… 
ผู้วิจัยหลัก : ………………………………………………………………………………………………..………………………… 
หน่วยงานที่สังกัด : ………………………………………………………………………………………………..………………………… 
เบอร์โทรศัพท์ : ……………………………………………… E mail : …………………………………..………………..…… 
 

ชื่อย่อ/รหัสอาสาสมัคร (Patient Initial) : ………………………………………  
อายุ (ปี) : …………………………….  เพศ :    [    ]  ชาย     [     ]  หญิง 
วันที่เกิด SAE : …..……./…………../………….…     วันที่ผู้วิจัยทราบ SAE ที่เกิดขึ้น : …..……./…………../…………. 
ชนิดของการรายงาน :   [     ]  ครั้งแรก Initial report     [     ]  เพ่ือติดตาม Follow-up report     

๑. รายละเอียดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์  (รวมทั้งการตรวจทางห้องปฏิบัติการ) : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

๒. ความร้ายแรง (Seriousness)  
      [     ]  เสียชีวิต (Death) 
      [     ]  รุนแรงและอาจท าให้เสียชีวิต (Life  threatening) 
      [     ]  ต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาล (Hospitaliazation/prolonged hospitalization) 
      [     ]  พิการหรือทุพลภาพ (Persistent or significant disability/incapacity) 
      [     ]  ทารกพิการแต่ก าเนิด (Congenital  anomaly/birth defect) 
      [     ]  อ่ืนๆ (ระบุ) ............................................................ 

๓. ความเกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย (Relationship to  the study)  
      [     ]  Not  related              [     ]  Possibly  related         [     ]  Probably  related         
      [     ]  Definitely related              [     ]  Unknown          

๔.เป็นเหตุการณ์ที่ระบุในเอกสารโครงการวิจัยหรือไม่  
      [     ]  Yes              [     ]  No         [     ]  NA         
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๕. การด าเนินเหตุการณ์ (Progression)  
      [     ]  แก้ไขแล้ว (Resolved)      
      [     ]  ยังคงมีปัญหา (Ongoing         

๖. การเปลี่ยนแปลงโครงการวิจัย 
      [     ]  ไม่เปลี่ยน      
      [     ]  เปลี่ยน (แนบรายงานส่วนแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัย)      

๗. การเปลี่ยนแปลงเอกสารชี้แจงข้อมูลอาสาสมัคร 
      [     ]  ไม่เปลี่ยน      
      [     ]  เปลี่ยน (แนบรายงานส่วนแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัย)      

หมายเหตุ : ถ้าเป็นเหตุการณ์ไม่พงึประสงค์ชนิดรา้ยแรง  (Death, Life threatening) ผู้วิจัยต้องส่งรายงานแก่คณะกรรมการฯ  
               ภายใน 24 ช่ัวโมง   หลังทราบเหตุการณ ์   

 

ลงชื่อผู้วิจัย  .................................................... 
(………………………………………..) 

วันที่………./…………../…………….. 
 

๘. ผลการพิจารณาโดยคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการศึกษาวิจัยในมนุษย์ฯ   

[    ]   รับทราบ      
[    ]   รับทราบและมีข้อแนะน า 
[    ]   รับทราบและด าเนินการตรวจเยี่ยม      
[    ]   ระงับการรับรองโครงการวิจัยชั่วคราว 
[    ]   ถอนการรับรองโครงการวิจัย      
 
 
 

(ลงนาม)................................................ 
 

ประธานคณะกรรมการฯ 
วันที่.............../................/................ 

 
 



 
 

 

AF_CCO_013/60 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา  กระทรวงสาธารณสุข 
รายงานส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย (Protocol  Amendment) 

 

คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการศึกษาวิจัยในมนุษย์  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา หน้า 58 
 

ชื่อโครงการวิจัย : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
รหัสโครงการวิจัย : PH_CCO_REC  ......................................... 
วันที่อนุมัติในเอกสารรับรองฯ : …..……./…………../………….… วันหมดอายุ :  ………./…………../…………… 
ผู้วิจัยหลัก : ………………………………………………………………………………………………..…………………………… 
หน่วยงานที่สังกัด : ………………………………………………………………………………………………..…………………………… 
เบอร์โทรศัพท์ : ……………………………………………… E mail : …………………………………..………………..…… 

๑. ประเภทของการแก้ไขเพิ่มเติม (Type  of  amendment)  
[    ]  โครงการร่างการวิจัย  (Protocol  amendment)      
[    ]  เอกสารคู่มือผู้วิจัย  (Investigatior,s  Brochure)    
[    ]  ข้อมูลส าหรับผู้ป่วย/ใบยินยอม (Subject information sheet/Consent form)       
[    ]  อ่ืนๆ  (โปรดระบุ)  …………………………  

๒. การแก้ไขเพิ่มเติมเป็นการแก้ไขลักษณะใด 
[    ]  มาก (major  changers) 

                   การแก้ไขที่เสนอมาก่อความเสี่ยงต่ออาสาสมัครเพิ่มข้ึน   
         [    ]  เกิน  Minimal  Risk 
      [    ]  ไมเ่กิน  Minimal  Risk  

[    ]  น้อย (minor changers)  มีความเสี่ยงไม่เกิน Minimal  Risk 

๓. เอกสารที่แนบประกอบ 
[    ]  เอกสารตารางเปรียบเทียบการแก้ไข   
[    ]  โครงการร่างการวิจัยที่ปรับปรุงใหม่   
[    ]  เอกสารคู่มือผู้วิจัยฉบับปรับปรุง      
[    ]  ข้อมูลส าหรับผู้ป่วย/ใบยินยอมฉบับเดิม  
[    ]  ข้อมูลส าหรับผู้ป่วย/ใบยินยอมฉบับใหม่ 
[    ]  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ……………………………. 
 

  



 
 

 

AF_CCO_013/60 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา  กระทรวงสาธารณสุข 
รายงานส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย (Protocol  Amendment) 

 

คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการศึกษาวิจัยในมนุษย์  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา หน้า 59 
 

๔. ตารางเปรียบเทียบการแก้ไข ระหว่างโครงการวิจัยเดิม  กับโครงการวิจัยท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

 
ล าดับ

ที ่
ต าแหน่ง/

หน้าที่แก้ไข 
ข้อมูลเดิม ข้อความใหม่ 

เหตุผล 
ที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม 

   

 

 
 

 

  

   

 
 

 

 

  

   

 

 

 
 

  

หมายเหตุ : ขอให้ระบุต าแหน่งที่แก้ไขให้ชัดเจน  โดย 
  -ระบุย่อหน้า และ/หรือบรรทัดที่แก้ไข  พร้อมหน้าที่แก้ไข 
  -คั่นหน้าที่ปรับปรุงให้ตรงกับหน้าที่ระบุว่าแก้ไข 
  -ให้ท าแถบสี (หรือแถบเทา) หรือ ขีดเส้นใต้ในส่วนที่ปรับปรุงแก้ไข 
 
 
 

ลงชื่อผู้วิจัย  .................................................... 
(………………………………………..) 

วันที่………./…………../…………….. 
 
 



 
 

 

AF_CCO_013/60 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา  กระทรวงสาธารณสุข 
รายงานส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย (Protocol  Amendment) 

 

คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการศึกษาวิจัยในมนุษย์  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา หน้า 60 
 

๕. ผลการพิจารณาโดยคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการศึกษาวิจัยในมนุษย์ฯ 

    5.1 ข้อคิดเห็นของกรรมการผู้ทบทวน 
  [    ] เหมาะสม 
  [    ] ควรปรับปรุง (ระบุ) .........................................................................................................  
  [    ] ควรน าเข้า  Full  Board 
 
 

(ลงนาม)................................................. 
 

กรรมการผู้ทบทวน 
วันที่.............../................/................ 

 

 ๕.๒ ผลการพิจารณา  
      [    ]  รับรอง  

[    ]  รับรอง โดยปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
[    ]  ปรับปรุงแก้ไขและน าเข้าพิจารณาใหม่ 
[    ]  ไม่รับรอง 

 
 

(ลงนาม)................................................ 
 

ประธานคณะกรรมการฯ 
วันที่.............../................/................ 



 
 

 

AF_CCO_014/60 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา  กระทรวงสาธารณสุข 
รายงานการเบี่ยงเบนหรือไม่ปฏิบัติตามโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรอง 

 (Report of Protocol  Deviation/Violation) 
 

คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการศึกษาวิจัยในมนุษย์  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา หน้า 61 
 

ชื่อโครงการวิจัย : …………………………………………………………………………………………………………………………… 
รหัสโครงการวิจัย : PH_CCO_REC  ......................................... 
วันที่อนุมัติในเอกสารรับรองฯ : …..……./…………../………….… วันหมดอายุ :  ………./…………../…………… 
ผู้วิจัยหลัก : ………………………………………………………………………………………………..………………………… 
หน่วยงานที่สังกัด : ………………………………………………………………………………………………..………………………… 
เบอร์โทรศัพท์ : ……………………………………………… E mail : …………………………………..………………..…… 
 

๑. ประเด็นการเบี่ยงเบน 
       [    ]  ไม่ปฏิบัติตามโครงการวิจัย 
                   [    ]  เบี่ยงเบนจากโครงการวิจัย (Deviation from  protocol) 
                                 [    ]  Minor            [    ]  Major 
                   [    ]  ละเมิด  (Violation) 
                                 [    ]  Minor            [    ]  Major 
       [    ]  ไม่สอดคล้องกับหลักการ (Non-Compliance) 

๒. รายการการเบี่ยงเบนหรือไม่ปฏิบัติตามโครงร่างการวิจัยท่ีได้รับการรับรอง (บรรยายสรุป) :  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

๓. ผลกระทบต่ออาสาสมัคร :  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๔. แนวทางจัดการแก้ไขของผู้วิจัย และการป้องกันการเกิดซ  า :  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
      ลงชื่อผู้วิจัย  .................................................... 

(………………………………………..) 
วันที่………./…………../…………….. 



 
 

 

AF_CCO_014/60 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา  กระทรวงสาธารณสุข 
รายงานการเบี่ยงเบนหรือไม่ปฏิบัติตามโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรอง 

 (Report of Protocol  Deviation/Violation) 
 

คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการศึกษาวิจัยในมนุษย์  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา หน้า 62 
 

๕. ผลการพิจารณาโดยคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการศึกษาวิจัยในมนุษย์ฯ   

   5.1 ข้อคิดเห็นของกรรมการผู้ทบทวน 
  [    ] เหมาะสม 
  [    ] ควรปรับปรุง (ระบุ) .........................................................................................................  
  [    ] ควรน าเข้า  Full  Board 
 

 
(ลงนาม)................................................. 

 
กรรมการผู้ทบทวน 

วันที่.............../................/................ 
 ๕.๒ ผลการพิจารณา 

[    ]   รับทราบ      
[    ]   รับทราบและมีข้อแนะน า 
[    ]   รับทราบและด าเนินการตรวจเยี่ยม      
[    ]   ระงับการรับรองโครงการวิจัยชั่วคราว 
[    ]   ถอนการรับรองโครงการวิจัย      

 
 

(ลงนาม)................................................ 
 

ประธานคณะกรรมการฯ 
วันที่.............../................/................ 

 
 

 



 
 

 

AF_CCO_015/60 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา  กระทรวงสาธารณสุข 
รายงานการยุติการวิจัยก่อนก าหนด  

(Premature  termination or suspension of a trial) 
 

คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการศึกษาวิจัยในมนุษย์  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา หน้า 63 
 

ชื่อโครงการวิจัย : …………………………………………………………………………………………………………………………… 
รหัสโครงการวิจัย : PH_CCO_REC  ......................................... 
วันที่อนุมัติในเอกสารรับรองฯ : …..……./…………../………….… วันหมดอายุ :  ………./…………../…………… 
ผู้วิจัยหลัก : ………………………………………………………………………………………………..………….….…………… 
หน่วยงานที่สังกัด : ………………………………………………………………………………………………..……….….……………… 
เบอร์โทรศัพท์ : ……………………………………………… E mail : ……………………………………………………..… 
 

วันที่เริ่มต้นการวิจัย …..….…./…………../………….…  รวมระยะเวลาการท าวิจัย …..……......ป…ี……….…เดือน 
จ านวนอาสาสมัครที่ต้องการทั้งหมดในโครงการวิจัย    จ านวน...........คน 
จ านวนอาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการวิจัย                จ านวน...........คน 
จ านวนอาสาสมัครที่สิ้นสุดการศึกษาแล้ว                 จ านวน...........คน 
จ านวนอาสาสมัครที่อยู่ในระหว่างการวิจัย               จ านวน...........คน  
การด าเนินงานวิจัยถึงขั้นตอนใด (ระบุ) .................................................................................. ............................... 
การเบิกจ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายในการท าวิจัย (ระบุ) ........................................................................................  

๑. เหตุผลการยุติโครงการวิจัย : 

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

๒. แผนการติดตาม/การดูแลอาสาสมัคร ภายหลังการยุติการวิจัย : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
      ลงชื่อผู้วิจัย  .................................................... 

(………………………………………..) 
วันที่………./…………../…………….. 

  



 
 

 

AF_CCO_015/60 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา  กระทรวงสาธารณสุข 
รายงานการยุติการวิจัยก่อนก าหนด  

(Premature  termination or suspension of a trial) 
 

คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการศึกษาวิจัยในมนุษย์  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา หน้า 64 
 

๓. ผลการพิจารณาโดยคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการศึกษาวิจัยในมนุษย์ฯ 

    3.1 ข้อคิดเห็นของกรรมการผู้ทบทวน 
  [    ] เหมาะสม 
  [    ] ควรปรับปรุง (ระบุ) .........................................................................................................  
   
 

(ลงนาม)................................................. 
 

กรรมการผู้ทบทวน 
วันที่.............../................/................ 

 ๓.๒ ผลการพิจารณา  
     [    ]   รับทราบ      

[    ]   รับทราบและมีข้อเสนอแนะ 
 

 
(ลงนาม)................................................ 

 
ประธานคณะกรรมการฯ 

วันที่.............../................/................ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 
 

 

AC_CCO_016/60 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา  กระทรวงสาธารณสุข 
รายงานสรุปผลการวิจัย  (Final  Report) 

 

คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการศึกษาวิจัยในมนุษย์  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา หน้า 65 
 

ชื่อโครงการวิจัย : …………………………………………………………………………………………………………………………… 
รหัสโครงการวิจัย : PH_CCO_REC  ......................................... 
วันที่อนุมัติในเอกสารรับรองฯ : …..……./…………../………….… วันหมดอายุ :  ………./…………../…………… 
ผู้วิจัยหลัก : ………………………………………………………………………………………………..………………………… 
หน่วยงานที่สังกัด : ………………………………………………………………………………………………..………………………… 
เบอร์โทรศัพท์ : ……………………………………………… E mail : ……………………………………………………..… 
 

วันที่เริ่มต้นการวิจัย …..……./…………../………….…  รวมระยะเวลาการท าวิจัย …..……......ปี………….…เดือน 
จ านวนอาสาสมัครที่ต้องการทั้งหมดในโครงการวิจัย    จ านวน...........คน 
จ านวนอาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการวิจัย                 จ านวน...........คน 
จ านวนอาสาสมัครที่ถอนตัวออกจากโครงการวิจัย       จ านวน...........คน  
การเบิกจ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายในการท าวิจัย (ระบุ) ........................................................................................  

สรุปย่อการวิจัย (Abstract) : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ประโยชน์ของการวิจัย :  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
หมายเหตุ  :  ขอให้ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  ๑ เล่ม พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD) ๑ แผ่น 

      
 ลงชื่อผู้วิจัย  .................................................... 

(………………………………………..) 
วันที่………./…………../…………….. 

 
 

กรรมการและเลขานุการฯ ………..………………………. 
(………………………………..) 

วันที่………./………../………….. 

ประธานคณะกรรมการฯ …………………………………… 
(…………………………………..) 

วันที่………./…………../…………….. 
 



 
 

 

AF_CCO_ 017/60 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา  กระทรวงสาธารณสุข 
รายงานการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับโครงการวิจัย  (Report of Compliant) 

 

คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการศึกษาวิจัยในมนุษย์  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา หน้า 66 
 

ตอนที่ ๑ ส าหรับผู้ร้องเรียน 
เขียนที.่....................................................... 
วันที.่............../......................../.................. 

๑. ชื่อโครงการวิจัยหรือชื่อย่อ :  ........................................................................... ......................................... 
๒. ชื่อผู้วิจัยหรือชื่อเล่น : ....................................................................................................................  

3. สถานที่ท างานของผู้วิจัย : ....................................................................................................................  

๔. ประเด็นเรื่องท่ีร้องเรียน : ........................................................................................................... ......... 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

๕. สถานะผู้ร้องเรียน :  [    ] อาสาสมัคร/ตัวอย่างการวิจัย 
  [    ] ผู้ปกครอง/ผู้แทนโดยชอบธรรม 
  [    ] อ่ืนๆ (ระบุ)........................................................................................  
   

๖. ลงช่ือผู้ร้องเรียน : ................................................... 
  (...........................................................) 
   

ตอนที่ ๒ ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
๗. การจัดการแก้ไข  

 [ ก ] ผู้วิจัย ....................................................................................................................  
...................................................................................................................  

 [ ข ] หน่วยงาน     
      (....................................) 

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

...................................................................................................................  
 [ ค ] คกก.จริยธรรมฯ  

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

๘. สรุปผลการจัดการแก้ไข ....................................................................................................................  
...................................................................................................................  

  

(ลงนาม)................................................. 
 กรรมการและเลขานุการฯ 
 วันที่.............../................/................ 
  

 (ลงนาม)................................................ 
 ประธานคณะกรรมการฯ 
 วันที่.............../................/................ 

 



 
 

 

AF_CCO_018/60 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา  กระทรวงสาธารณสุข 
รายงานการพิจารณาให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการท าวิจัย 

 

คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการศึกษาวิจัยในมนุษย์  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา หน้า 67 
 

ชื่อโครงการวิจัย : …………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

ผู้วิจัยหลัก : ………………………………………………………………………………………………..………………………… 
หน่วยงานที่สังกัด : ………………………………………………………………………………………………..………………………… 
เบอร์โทรศัพท์ : ……………………………………………… E mail : …………………………………..………………..…… 
 
๑. ข้อมูลโครงการวิจัย 
     โครงการวิจัยตอบสนองต่อ : ยุทธศาสตร์ที่............................................................................. ....................... 
 แผนงานที่ ............................................................................... ......................... 
     ประเภทการวิจัย/R2R [   ]  วิจัย    ประเภท............................................สาขา.................................. 
 [   ]  R2R   ประเภท.............................................สาขา.................................. 
๒. วงเงินงบประมาณ ............................................................................................................................. .. 

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

๓. ผลการพิจารณาโดยคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการศึกษาวิจัยในมนุษย์ฯ 
 3.1 ข้อคิดเห็นของคณะกรรมการฯ 
              

 

[    ] เหมาะสม  
[    ] ควรปรับปรุง ............................................................................................................................. ..       
[    ] ไม่เหมาะสม 
 

  (ลงนาม)................................................. 
 

คณะกรรมการฯ 

วันที่.............../................/................ 
 ๓.๒ ผลการพิจารณา 
  [    ] เห็นชอบ 

[    ] เห็นชอบ โดยมีเงื่อนไข ....................................................................................................... .........      
[    ] ไม่เห็นชอบ 

  (ลงนาม)................................................ 
 

ประธานคณะกรรมการฯ 
วันที่.............../................/................ 

 



 
 

 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา  กระทรวงสาธารณสุข 
ค าสั่งส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ ๑๓๙/๒๕๕๘ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการศึกษาวิจัยในมนุษย์  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการศึกษาวิจัยในมนุษย์  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา หน้า 68 
 

  



 
 

 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา  กระทรวงสาธารณสุข 
ค าสั่งส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ ๑๓๙/๒๕๕๘ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการศึกษาวิจัยในมนุษย์  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการศึกษาวิจัยในมนุษย์  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา หน้า 69 
 

 



 
 

 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา  กระทรวงสาธารณสุข 
ค าสั่งส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ ๑0/๒๕๕๘ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาจริยธรรมการศึกษาวิจัยในมนุษย์  
(ชุดพิจารณาเร่งด่วน) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการศึกษาวิจัยในมนุษย์  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา หน้า 70 
 

 



ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
๓๑ ถนนยุทธด าเนิน  ต าบลหน้าเมือง  อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา   

จังหวัดฉะเชิงเทรา  ๒๔๐๐๐ 

โทร.-โทรสาร  ๐ ๓๘๕๑ ๗๐๘๐   www.cco.moph.go.th 

  




