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กรุณำกรอกแบบฟอร์มและแนบเอกสำรส ำคัญที่อ้ำงถึง  
แบบฟอร์มนี้จะน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรพัฒนำส่งเสริมและสนบัสนนุจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ 

หัวข้อ หมายเหตุ 

1. โครงกำรวิจัย 

ก. ชื่อโครงกำรวิจัย (ภำษำไทย) 

 

ข. ชื่อโครงกำรวิจัย (ภำษำอังกฤษ) 

 

 

2. ชื่อหัวหน้ำโครงกำร 

 

คุณวุฒิและต ำแหน่งทำงวชิำกำร 

 

สถำบนั/หน่วยงำนที่สังกัด  

 

โทรศัพท์                                                    โทรสำร 

อีเมลล ์

รำยชื่อผู้ร่วมวิจัย 

 

 

3. สรุปย่อโครงกำร (Summary) ไม่เกิน 1 หน้ำกระดำษ 

 
 

 

4. หลักกำรและเหตุผล (Justification) 

 
 

 

5. สรุปย่อกำรศึกษำวิจัยที่มีมำก่อน 

 
 

 

6. รำยละเอียดโดยสังเขปเก่ียวกับสถำนทีท่ี่จะท ำกำรวิจัย 
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หัวข้อ หมายเหตุ 

7. ชื่อและที่อยู่ของผู้สนับสนุนกำรวิจัย 

 

 

8. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

 

 

9. รำยละเอียดของกำรออกแบบกำรวิจัย   

 

 

10. จ ำนวนอำสำสมัครที่จ ำเป็นต้องใช้ และวิธีค ำนวณขนำดตัวอยำ่ง 

 

 

11. เกณฑ์กำรคัดเลือกอำสำสมัคร 

ก. เกณฑ์คัดเข้ำ (Inclusion Criteria) 
 

ข. เกณฑ์คัดออก (Exclusion Criteria) 

 
ค. เกณฑ์ตัดอำสำสมัครออกจำกโครงกำร (Discontinuation Criteria) 

 

 

12. เหตุผลที่ต้องใช้อำสำสมัครกลุ่มเปรำะบำง (ถ้ำมี)  

 

รำยละเอียดมำตรกำรในกำรลดควำมเสี่ยงแก่อำสำสมัครนั้น 

 

 

13. กระบวนกำรคัดเลือกอำสำสมัคร เช่น 

กำรโฆษณำ 

 

ขั้นตอนในกำรคุ้มครองควำมเปน็ส่วนตัวและควำมลบั 

 

 

14. รำยละเอียด และค ำอธิบำยทั้งหมดเก่ียวกับกำรด ำเนินกำรกับอำสำสมัคร  

 

 

 



แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาจาก
คณะกรรมการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุน 

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ EC01 

                        

 

ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำต ิ                                                                                                                       31 
111 อุทยำนวิทยำศำสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120  
โทรศัพท์ 0-2564-6700 ต่อ 3317 โทรสำร 0-2564-6703   

หัวข้อ หมายเหตุ 

15. แผนกำรและเหตุผลในกำรงด หรือระงับกำรรักษำมำตรฐำนในระหว่ำงกำรศึกษำวิจยั รวมทั้งควำม
เสี่ยงที่จะเกิดกับอำสำสมัคร 

 

16. กำรรักษำอ่ืนใดที่จะให้ หรืออนุญำตให้รับ หรือ ห้ำมให้ ระหว่ำงกำรศึกษำวิจัย 

 

 

17. กำรตรวจร่ำงกำยหรือกำรตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร หรือ กำรตรวจอื่นใดที่จะกระท ำต่ออำสำสมคัร 

 

 

18. ตัวอย่ำงของแบบบันทึก (Case Record Form : CRF) และรำยงำนมำตรฐำนที่จะใช้ รำยละเอียด
วิธีกำรประเมินผลกำรรักษำ วิธกีำรและควำมถี่ของกำรวัด วิธีกำรติดตำมผล 

 

 

19. วิธีกำรบันทึกและรำยงำนเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์ (Adverse events) และข้อก ำหนด ส ำหรับ
แก้ปัญหำอำกำรแทรกซ้อน 

 

 

20. ควำมเสี่ยงต่ออำกำรไม่พงึประสงค์ที่ทรำบ หรือคำดไวล้่วงหนำ้ รวมทั้งควำมเสี่ยงทีจ่ะเกิดขึ้นจำก   
กำรรักษำหรือยำที่จะให้ หรือวัคซีน หรือวิธีกำรที่จะท ำกำรทดสอบ 

 

 

21. แผนโดยละเอียดส ำหรับกำรวิจยัที่มีควำมเสี่ยงมำกกว่ำระดบัควำมเสี่ยงต่ ำสุด (Minimal risk) ต่อ  
กำรบำดเจ็บทำงกำย  

 

กำรครอบคลุมของกำรประกันทีจ่ะให้กำรรักษำ  

 

กำรดูแลเร่ืองค่ำใช้จ่ำย  

 

กำรตอบแทนชดเชยกรณีเกิดควำมพิกำร หรือเสียชีวิตจำกกำรวจิัย 

 

 

22. ข้อพิจำรณำด้ำนจริยธรรม (Ethical Considerations) ของโครงกำร  

 

ควำมเสี่ยงของโครงกำร  
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หัวข้อ หมายเหตุ 

วิธีกำรในกำรลดควำมเสีย่งที่จะเกิดขึ้น 

 

23. ข้อเสนอให้อำสำสมัครสำมำรถเข้ำถึงยำที่วิจัย หลงัเสร็จสิ้นกำรศึกษำ โดยระบุรูปแบบบุคคล หรือ
องค์กรที่จะรับผิดชอบคำ่ใช้จำ่ย และระยะเวลำที่จะดูแลรับผิดชอบ 

 

 

24. แผนที่จะติดตำมดูแลผลของกำรตั้งครรภ์ ทั้งในด้ำนสุขภำพของแม่และผลทั้งระยะสั้นและระยะยำว 
ต่อเด็ก ในกำรศึกษำในหญิงตั้งครรภ์  

 

 

25. ผลประโยชน์ที่ควรจะเกิดต่ออำสำสมัครและผู้อื่น 

 

 

26. ผลประโยชน์ที่คำดว่ำจะเกิดจำกกำรวิจัยต่อประชำกร รวมทั้งควำมรู้ใหม่ที่อำจเกิดจำกกำรศึกษำวิจัย 

 

 

27. วิธีที่เสนอในกำรขอรับควำมยนิยอมจำกอำสำสมัครแต่ละคน และวิธีกำรที่วำงแผนไว้ เพื่อกำรให้ข้อมูล
แก่ผู้ที่คำดว่ำจะเป็นอำสำสมัคร รวมทั้งชื่อและต ำแหน่งของผู้รบัผิดชอบ ในกำรขอรับควำมยนิยอม 

 

 

28. หลักประกันในกรณีที่ผู้อำจเปน็อำสำสมัครไมส่ำมำรถให้กำรยินยอมได้ด้วยตนเอง เช่น กำรอนญุำตจะ
ได้รับจำกบุคคลที่มีอ ำนำจโดยชอบธรรม หรือในกรณีของเด็กที่โตพอจะเข้ำใจควำมหมำยของควำม
ยินยอมโดยสมัครใจ แต่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ จะต้องได้รับทั้งค ำยนิยอมของเด็ก และกำรอนุญำตจำก
พ่อแม่หรือผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรม 

 

 

29. รำยกำรของสิ่งจูงใจทั้งทำงเศรษฐกิจหรืออ่ืนๆ ที่จะให้แก่ผู้ที่อำจเป็นอำสำสมัคร เช่น กำรให้เงิน 
ของขวัญ กำรให้บริกำรฟร ีหรือข้อผูกพันทำงกำรเงินใดๆ เพื่อจะให้แก่อำสำสมัคร เช่น กำรจำ่ย     
ค่ำรักษำพยำบำล 

 

 

30. แบบและวิธีกำร รวมทั้งบุคคลทีร่ับผิดชอบในกำรให้ข้อมูลใดๆ ที่เกิดขึ้นจำกกำรวิจัยแก่อำสำสมัคร 
เช่น (อันตรำย หรือประโยชน์) หรือข้อมูลจำกกำรวิจัยอื่นในเร่ืองเดียวกัน ที่อำจมีผลต่อควำมเต็มใจ
ของอำสำสมัครที่จะอยู่ร่วมในกำรศึกษำวิจัยต่อไปหรือไม่ 
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31. แผนกำรแจ้งผลกำรศึกษำแก่อำสำสมัครในกำรวิจัย 

 

 

32. ข้อเสนอในกำรรักษำควำมลับขอ้มูลส่วนบุคคล และกำรเคำรพในควำมเปน็ส่วนตัวของอำสำสมคัร 
รวมทั้งข้อพึงระมัดระวังเพื่อป้องกันกำรเปิดเผยผลกำรตรวจทำงพันธุกรรมของอำสำสมัครแก่ญำติ
ใกล้ชิดโดยไม่ได้รับควำมยนิยอมจำกอำสำสมัคร 

 

 

33. วิธีกำรจัดกำรข้อมูลส่วนตัวของอำสำสมัคร เชน่ กำรตั้งรหัสที่จะก ำหนดให้อำสำสมัครจะก ำหนด
อย่ำงไร จะเก็บไว้ที่ไหนและเมื่อไร ผู้ใดจะเปิดรหัสได้อย่ำงไร ในกรณีฉุกเฉิน 

 

 

34. เงื่อนไขในกำรใช้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือวัสดุชีวภำพ 

 

 

35. รำยละเอียดของแผนกำรวิเครำะห์ทำงสถิติของกำรศึกษำวิจยั รวมทั้งแผนกำรวิเครำะห์ข้อมูลระหว่ำง
กำรศึกษำ (ถ้ำมี) และเกณฑ์ในกำรยุติกำรศึกษำทั้งหมดก่อนก ำหนด (Criteria for Premature 
Termination or Suspension of Study) เมื่อจ ำเป็น 
 

 

36. แผนในกำรก ำกับดูแลต่อเนื่อง ด้ำนควำมปลอดภัยของยำ หรือวิธีกำรด ำเนินกำรอ่ืนๆ ที่ใช้ตำม
วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ หรือทดลอง ในกรณีที่สมควร อำจมีกำรก ำหนดให้มีคณะกรรมกำรก ำกับ
ดูแลข้อมูลและควำมปลอดภัย (Data and Safety Monitoring Board : DSMB) 

 

 

37. รำยกำรเอกสำรอ้ำงอิงที่อ้ำงถึงในโครงร่ำงกำรวิจยั 

 

 

38. แหล่งและจ ำนวนเงนิทนุวิจัย องค์กรที่สนับสนนุกำรวิจัย และบญัชีรำยละเอียดของข้อผูกมัด           
ที่ผู้สนบัสนุนจะให้แก่สถำบันที่วจิัย ผู้วิจัย อำสำสมัคร และชุมชน (ถ้ำมี) 

 

 

39. กำรจัดกำรกรณีมีผลประโยชน์ทบัซ้อนทำงกำรเงินหรือผลประโยชน์ทบัซ้อนอ่ืนที่อำจมีผลกระทบ    
ต่อกำรตัดสินใจของผู้วิจัย หรือบุคลำกรกำรวิจัยอ่ืนๆ กำรรำยงำนต่อคณะกรรมกำรที่ดูแลเรื่อง
ผลประโยชน์ทบัซ้อนของสถำบนัในเร่ืองดังกล่ำว กำรแจ้งข้อมลูรำยละเอียดที่เก่ียวข้องต่อ
คณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัย และกำรส่งต่อข้อมูลนัน้แก่อำสำสมัครโดยคณะกรรมกำรเป็น         
ผู้พิจำรณำว่ำจะส่งต่อข้อมูลใดให้แก่อำสำสมัคร 

 

 



แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาจาก
คณะกรรมการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุน 

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ EC01 

                        

 

ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำต ิ                                                                                                                       34 
111 อุทยำนวิทยำศำสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120  
โทรศัพท์ 0-2564-6700 ต่อ 3317 โทรสำร 0-2564-6703   

หัวข้อ หมายเหตุ 

40. ก ำหนดเวลำเสร็จสิน้ของกำรศึกษำวิจัย 

 

 

41. กำรศึกษำวิจัยในชุมชนที่ก ำลงัพฒันำ ให้ระบสุิ่งทีผู่้สนับสนุนกำรวิจัยจะมอบให้ หรือกำรพัฒนำ
ศักยภำพของกำรพิจำรณำทั้งทำงวิชำกำรและจริยธรรมของกำรวิจัยในมนุษย์ในชุมชนที่จะเข้ำไป    
วิจัย และกำรประกันว่ำวัตถุประสงค์ของกำรพัฒนำศักยภำพนัน้จะต้องสอดคล้องกับคำ่นิยมและ 
ควำมคำดหวังของทั้งอำสำสมัครและชุมชน 

 

 

42. กำรศึกษำวิจัยของภำคอุตสำหกรรมจะต้องมีสัญญำระบุว่ำใครเป็นเจ้ำของลิขสทิธิ์ในกำรตีพิมพ์      
ผลกำรศึกษำวิจัย และข้อผูกมัดใดที่จะเป็นผู้เตรียมร่ำงรำยงำนกำรวิจัยเสนอต่อผู้วิจัยหลัก 

 

 

43. ในกรณีที่ผลออกมำเป็นลบ จะตอ้งมีหลักประกันว่ำผลกำรศึกษำจะต้องจัดให้มีตำมควำมเหมำะสม 
โดยกำรตีพิมพ์หรือกำรรำยงำนต่อผู้มีอ ำนำจหนำ้ที่รับขึน้ทะเบยีนยำ 

 

 

44. กรณีที่อำจพิจำรณำวำ่ไม่เหมำะสมที่จะตีพิมพผ์ลกำรศึกษำ เช่น เมื่อผลกำรศึกษำทำงระบำดวิทยำ 
สังคมวิทยำ หรือทำงพันธุกรรม อำจท ำให้เกิดควำมเสี่ยงต่อผลประโยชน์ของชุมชน หรือประชำกร 
หรือ เชื้อชำติ หรือ ชำติพันธุ์ของประชำชนบำงกลุ่ม 

 

 

45. ข้อควำมที่ระบุว่ำจะจัดกำรอย่ำงไรกับกรณีมีหลักฐำนพสิูจน์วำ่มีกำรน ำเสนอข้อมูลเท็จ โดยต้อง
สอดคล้องกับนโยบำยของผู้สนบัสนนุกำรวิจัยทีจ่ะจัดกำรอย่ำงเหมำะสมกับวิธีกำรทีไ่ม่อำจยอมรับได้
นั้น    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาจาก
คณะกรรมการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุน 

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ EC01 
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ผู้เสนอโครงการวิจัยสัญญาว่า  
 คณะผู้วิจัยจะด ำเนนิกำรวิจัยตำมรำยละเอียดที่ระบไุว้ในข้อเสนอโครงกำรวิจัยอย่ำงเคร่งครัด 
 หำกมีกำรแก้ไขข้อเสนอโครงกำรวิจัย ผู้เสนอโครงกำรจะแจง้ให้คณะกรรมกำรฯ ทรำบโดยเร็ว เพื่อพิจำรณำอนุมัต ิ
 หำกอำสำสมัครวิจัยในโครงกำรวิจัยนี้เกิดผลข้ำงเคียงหรืออันตรำยจำกกำรวิจัย หรือหำกมีข้อมูลควำมรู้ใหม่เก่ียวกับ

ประโยชน์หรือโทษจำกแหล่งอ่ืนในขณะท ำกำรวิจยันี้ หัวหน้ำโครงกำรจะรำยงำนให้คณะกรรมกำรฯ ทรำบโดยเร็ว 
 จะส่งรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรวิจัยทุก 1 ปี ในกรณีที่ระยะเวลำท ำกำรวิจัยมำกกว่ำ 1 ปี มำยังคณะกรรมกำรฯ  
 แจ้งปิดโครงกำรวิจัยเมื่อด ำเนนิกำรวิจัยแล้วเสร็จ มำยังคณะกรรมกำรฯ ตำมที่คณะกรรมกำรฯ ได้จัดส่งแบบฟอร์มให้                                                            

ลงชื่อ ………………………………………………………………. 

(…………………………………………………………….) 

หัวหน้ำโครงกำร วันที ่…………………………………..…………….………………….. 

ลงชื่อ ………………………………………………………………. 

(…………………………………………………………….) 

ผู้วิจัยร่วม วันที ่…………………….…………………………………………..….. 

 

 หมายเหตุ:  
 กรุณำแนบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ของเอกสำรทั้งหมดมำด้วย  
 กรุณำท ำส ำเนำเอกสำรนีไ้ว้กับตวัท่ำนก่อนส่ง 
 หำกต้องกำรข้อมูลเพิ่มเติม กรุณำติดต่อเลขำนุกำรคณะกรรมกำรพัฒนำส่งเสริมและสนบัสนนุจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ 
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