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บันทึกขอความ 
ท่ี อว วันท่ี       

 
เรื่อง ขอเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย  
เรียน ประธานคณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนุนจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ของ สวทช. 
 

ขาพเจา      สังกัด       

ขอเสนอโครงการวิจัย เรื่อง (ชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)       

             

              

เพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย และไดแนบเอกสารประกอบการพิจารณา และไดสงเอกสาร

ผานทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (ORI@nstda.or.th) หรือระบบ myProject แลว โดยมีรายการเอกสารดังนี้ 

(โปรดเลือกรายการที่เกี่ยวของ พรอมระบุฉบับที่ (กรุณาระบุตัวเลข เชน 1.0 ) และวันที่ (กรุณาระบุวันที่ เดือน ป 

พ.ศ.) ของเอกสารทุกฉบับ)  

☐ แบบเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับการพิจารณาจรยิธรรมการวิจัยในมนุษย  

☐ แบบตรวจสอบประเภทโครงการวิจัย กรณีขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย แบบ Expedited 

review หรือ Exemption review  

☐ โครงการวิจัยฉบับเต็ม   

☐ เอกสารชี้แจงขอมูลสำหรับผูเขารวมวิจัย 

☐ หนังสือแสดงความยินยอมเขารวมการวิจัย 

☐ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย (เชน แบบบันทึกขอมูล แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ แบบประเมิน) 

☐ เอกสารประชาสัมพันธโครงการวิจัย 

☐ ประวัติสวนตัวของหัวหนาโครงการวิจัยและผูวิจัยรวม ฉบับลงนาม  

☐ หลักฐานการผานการอบรมดานจรยิธรรมการวิจัยในมนุษยของหัวหนาโครงการวิจยัและผูวิจัยรวม 

☐ หนังสือขออนุญาตใชขอมูล/ตัวอยางชีวภาพจากผูอำนวยการโรงพยาบาลหรือผูมีอำนาจอนุมัติ 

☐ หนังสืออนุญาตใหใชตัวอยางที่เหลือ/ขอมูลจากโครงการ, หนังสือรับรองโครงการ และเอกสารคำชี้แจง

สำหรับผูเขารวมวิจัยของโครงการวิจัยเดิม 

☐ อ่ืนๆ โปรดระบ ุ            

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

ลงชื่อ         ลงชื่อ       

(     )   (     ) 

      หัวหนาโครงการวิจัย                หวัหนาหนวยงาน/ผูบังคับบัญชา 

   วันท่ี   /    /            วันท่ี   /    /         
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แบบเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย 
รหัสโครงการวิจัย 

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

กรุณากรอกแบบฟอรมทุกขอเปนภาษาไทย (หากขอใดไมเก่ียวของใหระบุวา ไมเก่ียวของ) และแนบเอกสารท่ีอางถึง  

แบบฟอรมนี้จะนำเสนอตอคณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนุนจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ของ สวทช. 
 

1. ช่ือโครงการวิจัย 

1.1 ชื่อภาษาไทย:             

1.2 ชื่อภาษาอังกฤษ:            

2. รายละเอียดหัวหนาโครงการและผูวิจัยรวม 

2.1 ชื่อหัวหนาโครงการ: (ระบุท้ังภาษาไทยและอังกฤษ)  

             

2.2 คุณวุฒิและตำแหนงทางวิชาการ: 

             

2.3 สถาบัน/หนวยงานท่ีสังกัด: 

             

2.4 โทรศัพท:      โทรสาร:       

2.5 อีเมล:              

2.6 รายชื่อผูรวมวิจัย: (กรุณาใสรายชื่อของคณะผูวิจัยรวมทุกคน ท้ังภาษาไทยและอังกฤษ พรอมระบุสังกัด, 

สถานท่ีติดตอ, หมายเลขโทรศัพท และอีเมล โดยแนบประวัติ หรือ curriculum vitae รวมดวย) 

             

             

2.7 ระยะเวลาและกำหนดเสร็จสิ้นโครงการ:          

3. สรุปยอโครงการ (Project Summary) (ความยาวไมเกิน 1 หนากระดาษ)  

             

              

4. หลักการและเหตุผลการศึกษา (Research rationale) 

             

              

5. สรุปยอของการศึกษาท่ีมีมากอนหนา และการทบทวนวรรณกรรม (Literature review) 

             

              

6. วัตถุประสงคของการวิจัย 
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7. รายละเอียดโดยสังเขปของสถานท่ีท่ีโครงการวิจัยจะเขาไปดำเนินการ  

             

              

8. คำอธิบายรายละเอียดของการออกแบบการวิจัย 

8.1 ระเบียบวิธีวิจัย: 

☐ เปนการศึกษาขอมูลไปขางหนา 

☐ เปนการศึกษาท้ังขอมูลไปขางหนาและมีอยูแลว 

☐ เปนการศึกษาขอมูลท่ีมีอยูแลว 

8.2 รายละเอียดของการออกแบบการวิจัย: 

            

             

9. จำนวนผูเขารวมวิจัยท่ีจำเปนตองใช และวิธีการคำนวณขนาดตัวอยาง 

              

              

10. เกณฑการคัดเลือกผูเขารวมวิจัย 

10.1 เกณฑคัดเขา (Inclusion Criteria) 

             

10.2 เกณฑคัดออก (Exclusion Criteria) 

             

10.3 เกณฑตัดผูเขารวมวิจัยออกจากโครงการ (Discontinuation Criteria) 

             

11. เกณฑการยุติโครงการวิจัย  

              

              

12. รายละเอียดและคำอธิบายวิธีการท้ังหมดเกี่ยวกับการดำเนินการกับผูเขารวมวิจัย 

              

              

13. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย เชน แบบบันทึกขอมูล แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ แบบประเมิน และแบบ

รายงานมาตรฐาน (standardized case-report forms) (โปรดแนบ ตัวอยางเอกสารท่ีใช) 

              

              

14. ระยะเวลา/จำนวนครั้ง/ความถี ่ของการวัดผลและติดตามผล  
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15. วิธีการวัดผลการวิจัย การวิเคราะหขอมูล และสถิติท่ีใช  

              

              

16. อาการไมพึงประสงคท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน วิธีการบันทึกและการรายงานอาการไมพึงประสงค และขอกำหนดใน

การจัดการกับภาวะแทรกซอน  

              

              

17. การเก็บหรือใชขอมูล/ส่ิงสงตรวจ/ตัวอยางชีวภาพ ในการวิจัยและภายหลังส้ินสุดการวิจัย 

              

              

18. มีการวิจัยในกลุมเปราะบาง 

☐ ไมเก่ียวของ 

☐ ใช ไดแก  

 ☐ทารก เด็ก (อายุต่ำกวา 18 ป) ☐ผูพิการทางสติปญญา ผูปวยสมองเสื่อม ผูปวยจิตเวช 

☐ผูปวยผูท่ีอยูในภาวะวิกฤตหรือหมดสติ ☐ผูปวยโรคติดเชื้อรายแรงหรือผูปวยเรื้อรัง  

☐หญิงตั้งครรภ ☐ผูไมรูหนังสือ (เชน แรงงานตางดาว ชนกลุมนอย ชาวเขา) 

☐นักโทษ ผูตองขัง ☐กลุมคนท่ีจัดใหอยูในสถานท่ีดูแล (เชน เด็กกำพรา) 

☐ผูพิการ ☐ผูดอยโอกาสทางสังคม (เชน ขอทาน คนเรรอน) 

☐ผูใตบังคับบัญชา (เชน นักเรียน ลูกจาง ทหาร) 

☐กลุมท่ีไมเปดเผยตัวตนตอสังคม (เชน ผิดกฎหมาย เพศสภาวะ) 

☐อ่ืนๆ โปรดระบุ           

หลักการและเหตุผลท่ีจะวิจัยในกลุมเปราะบาง  

              

              

มาตรการในการปองกันไมใหเกิดความเส่ียงตอกลุมเปราะบาง และมาตรการในการปกปองความเปนสวนตัว

และความลับของกลุมเปราะบาง 

              

              

19. ความเส่ียงของโครงการ  

☐ ดานรางกาย  

โปรดระบุ            
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☐ ดานจิตใจ ชื่อเสียง  

โปรดระบุ            

☐ ดานเศรษฐกิจ การงาน โอกาสในการดำรงชีพ 

โปรดระบุ            

☐ ดานกฎหมาย 

โปรดระบุ            

☐ อ่ืนๆ โปรดระบุ            

วิธีการในการลดความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึน 

              

              

20. รายละเอียดของแผนสำหรับการวิจัยท่ีมีความเส่ียงสูงกวาความเส่ียงต่ำสุดของการบาดเจ็บทางรางกาย 

☐ การประกันท่ีจะใหการรักษาการบาดเจ็บดังกลาว  

โปรดระบุ            

☐ เงินทุนสำหรับการรักษา  

โปรดระบุ            

☐ การชดเชยกรณีมีความพิการหรือเสียชีวิตเก่ียวเนื่องกับการวิจัย  

โปรดระบุ            

21. ประโยชนท่ีผูเขารวมวิจัยและผูอ่ืนจะไดรับจากการวิจัย  

              

              

22. ประโยชนท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนจากการวิจัยแกประชากร รวมถึงความรูใหมท่ีการศึกษาวิจัยอาจจะสรางข้ึน 

              

              

23. กระบวนการคัดเลือกและวิธีการชักชวนผูเขารวมวิจัย รายละเอียดวิธีการติดตอ การเขาถึง และผูรับผิดชอบ

(โปรดแนบ เอกสาร/ขอความท่ีใชประชาสัมพันธโครงการวิจัย)  

              

              

24. วิธีการท่ีเสนอในการขอรับความยินยอมโดยความเขาใจถองแท  

☐ แบบวาจา (โปรดแนบ เอกสารคำชี้แจงสำหรับผูเขารวมวิจัย) 

รายละเอียดและเหตุผล          
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☐ แบบการกระทำ (โปรดแนบ เอกสารคำชี้แจงสำหรับผูเขารวมวิจัย) 

รายละเอียดและเหตุผล           

            

☐ แบบลายลักษณอักษร (โปรดแนบ เอกสารคำชี้แจงสำหรับผูเขารวมวิจัยและหนังสือแสดงความ

ยินยอมเขารวมการวิจัย)  

รายละเอียดและเหตุผล          

            

รายละเอียดกระบวนการขอความยินยอม  

☐ ผูขอความยินยอม  

โปรดระบุ            

☐ เวลาในการขอความยินยอม  

โปรดระบุ            

☐ สถานท่ีในการขอความยินยอม  

โปรดระบุ            

25. การประกันในกรณีท่ีผูอาจเขารวมวิจัยไมสามารถใหความยินยอมโดยความเขาใจถองแทไดดวยตนเอง เชน 

การอนุญาตจะไดรับจากบุคคลท่ีไดรับมอบอำนาจอยางถูกตอง หรือในกรณีของเด็กท่ีโตพอท่ีจะเขาใจ

ความหมายของความยินยอมโดยความเขาใจถองแทแตยังไมบรรลุนิติภาวะ ควรใหมีการขอการยินยอมของ

เด็ก เชนเดียวกับการอนุญาตจากบิดามารดาหรือผูปกครองตามกฎหมาย หรือผูแทนโดยชอบธรรม 

              

              

26. ข้ันตอนท่ีจะดำเนินการเพ่ือคุมครองความเปนสวนตัวและการรักษาความลับ 

              

               

27. วิธีการจัดการขอมูลสวนตัวของผูเขารวมวิจัย เชน สถานท่ีเก็บขอมูล วิธีการเก็บขอมูล รหัสท่ีจะกำหนดให

ผูเขารวมวิจัย ผูท่ีสามารถเขาถึงขอมูล ระยะเวลาในการเก็บขอมูล และวิธีการทำลายขอมูลภายหลังเสร็จส้ิน

การวิจัย 

              

              

28. รายการแสดงคาตอบแทน/คาเดินทาง/คาใชจาย/คาชดเชย ท่ีจะใหแกผูเขารวมวิจัย เชน เงิน ของขวัญ 

บริการ และส่ิงอํานวยความสะดวก หรือพันธะทางการเงินใดๆ เชน การจายคารักษาพยาบาล  
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29. รายละเอียดประวัติการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษยของหัวหนาโครงการและคณะผูวิจัยรวม 

              

              

30. รายละเอียดแสดงงบประมาณและทุนวิจัย ช่ือและท่ีอยูของแหลงทุนหรือองคกรผูสนับสนุนการวิจัย 

              

              

31. รายละเอียดผลประโยชนทับซอน ดานการเงินหรือดานอ่ืนๆ ท่ีอาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจของผูวิจัยหรือ

บุคคลอ่ืนในทีมวิจัย และแนวทางการจัดการผลประโยชนทับซอน 

              

              

32. แผนความสัมพันธและการมีสวนรวมของชุมชนในการวิจัย  

              

              

33. แผนการแจงผลการวิจัยแกผูเขารวมวิจัย 

              

              

34. แผนการตีพิมพเผยแพรผลการวิจัย 

              

              

35. รายการเอกสารอางอิงท่ีมีการอางอิงในโครงการวิจัย 
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คำรับรองของผูวิจัย  

ขอใหหัวหนาโครงการและคณะผูรวมวิจัยทุกคน พิจารณาแนวทางดำเนินการวิจัยดานลางน้ี และกรณุาใสเครื่องหมาย  หนาขอ 

พรอมลงนามและลงวันท่ีกำกับใหครบถวน 

☐ ขาพเจาและคณะผูวิจัยดังมีรายนามและไดลงชื่อไวในเอกสารนี้ จะประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณของนักวิจัย เพื่อใหการ

ดำเนินงานวิจัยตั้งอยูบนพ้ืนฐานตามหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย และหลักวิชาการท่ีเหมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐาน

ของการศึกษาคนควาใหเปนไปอยางสมศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของนักวิจัย 

☐ ขาพเจาและคณะผูวิจัย จะดำเนินงานวิจัยตามที่ระบุไวในโครงการวิจัยฉบับที่ไดรับการรับรองจากคณะกรรมการฯ โดย

เครงครัด พรอมใชเอกสารชี้แจงขอมูลสำหรับผูเขารวมวิจัย หนังสือแสดงความยินยอมเขารวมการวิจัย และเอกสารอื่นๆ ท่ี

ไดผานการรับรองจากคณะกรรมกาฯ แลวเทาน้ัน 

☐ ขาพเจาและคณะผูวิจัย มีความรูความเขาใจในกระบวนการวิจัยท่ีเสนอมาอยางดีทุกข้ันตอน และมีความสามารถในการ

แกไขปญหา หรือเหตุการณไมพึงประสงคที่อาจจะเกิดขึ้นในระหวางการวิจัย โดยคำนึงถึงศักดิ์ศรี สิทธิ ความปลอดภัย 

และสวัสดิภาพของผูเขารวมวิจัยเปนสำคัญ 

☐ ขาพเจาและคณะผูวิจัย จะไมเริ่มดำเนินการวิจัยจนกวาจะไดรับเอกสารรับรองจากคณะกรรมการฯ แลวเทาน้ัน 

☐ ขาพเจาและคณะผูวิจัย เขาใจดีในการเขาถึงขอมูล และจะจัดการปกปองความลับขอมูลของผูเขารวมวิจัยอยางเครงครัด 

ผูเขารวมวิจัยสามารถเช่ือมั่นไดวาขอมูลท่ีไดเปดเผยตอคณะผูวิจัยจะถูกเก็บเปนความลับ 

☐ ขาพเจาจะรายงานเหตุการณไมพึงประสงครายแรง (serious adverse events; SAE) และเหตุการณไมคาดคิดรายแรง 

(Suspected Unexpected Serious Adverse Reaction (SUSAR) ในระหว างการว ิจ ัย ตามระเบ ียบของคณะ

กรรมการฯ ภายในเวลาท่ีกำหนด และจะใหความชวยเหลือในการแกไขเหตุการณไมพึงประสงครายแรงท่ีเกิดข้ึนระหวาง

การวิจัยอยางเต็มความสามารถ 

☐ หากมีความจำเปนตองปรับแกไขโครงการวิจัย (protocol amendment) หรือมีการเปลี่ยนแปลงคณะผูวิจัย ขาพเจา

จะแจงคณะกรรมการฯ เพื่อขอการรับรองกอนเริ ่มดำเนินการตามที่ตองการปรับเปลี่ยนทุกครั้ง และหากการปรับ

โครงการวิจัยมีผลกระทบตอผูเขารวมวิจัย ขาพเจาจะแจงและขอความยินยอมจากผูท่ีเขารวมการวิจัยแลวอีกครั้ง 

☐ ขาพเจาจะรายงานการดำเนินการใดๆ ที่เบี่ยงเบน ฝาฝน และไมเปนไปตามที่ระบุไวในโครงการวิจัย หรือการไมปฏิบัติ

ตามขอกำหนด (protocol deviation/violation/non-compliance report) ตามระเบียบของคณะกรรมการฯ ภายใน

เวลาท่ีกำหนด และจะหาทางปองกันมิใหเกิดซ้ำอีกอยางเต็มความสามารถ 

☐ หากการวิจัยดำเนินการไมเสร็จสิ้นใน 1 ป ขาพเจาจะรายงานความคืบหนาของโครงการอยางนอยทุก 1 ป (progress 

report) และขาพเจามีหนาที่ขอตออายุเอกสารรับรองจากคณะกรรมการฯ ภายใน 30 วันกอนครบกำหนด ทั้งน้ี หาก

อายุเอกสารรับรองขาดชวง จะไมมีการรับผูเขารวมวิจัยใหมจนกวาการตออายุจะเสร็จเรียบรอย 

☐ เมื่อทำการวิจัยเสร็จสิ้น ขาพเจาจะสรุปรายงานผลการดำเนินการ เพ่ือแจงปดโครงการวิจัย (final report) ตามระเบียบ

ของคณะกรรมการฯ ภายในเวลาท่ีกำหนด 

 

 

ลงชื่อ      หัวหนาโครงการ  วันท่ี       

(    )  

ลงชื่อ      ผูวิจัยรวม  วันท่ี       

(    )   


