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บันทึกขอความ 
ท่ี อว วันท่ี       

 
เรื่อง ขอรายงาน   (ผลการดำเนินงานวิจัย/แจงปดโครงการ/ขอตออายหุนังสือรับรอง)  
เรียน ประธานคณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนุนจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ของ สวทช. 
 

ขาพเจา      สังกัด       

ขอรายงาน      (ผลการดำเนินงานวิจัย/แจงปดโครงการ/ขอตออายุ

หนังสือรับรอง) โครงการวิจัย เรื่อง (ชื่อภาษาไทย)        

             

     รหัสโครงการ     

และไดแนบเอกสารประกอบการพิจารณา/สงเอกสารผานทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (ORI@nstda.or.th) ดังนี้ 

(โปรดเลือกรายการท่ีเก่ียวของ) 

☐ แบบรายงานผลการดำเนินงานวิจัย แจงปดโครงการ หรือขอตออายุหนังสือรับรอง 

☐ รายงานการยุตโิครงการวิจัย   

☐ รายงานฉบับสมบูรณของโครงการวิจัย   

☐ สำเนาเอกสารชี้แจงขอมูลสำหรับผูเขารวมวิจัย และหนังสือแสดงความยินยอมเขารวมการวิจัย ของผูเขารวม

วิจยัคนแรก   

☐ รายงานคำแนะนำจากคณะกรรมการกำกับดูแลขอมูลและความปลอดภัย หรือ โดยผูใหทุนวิจัย  

☐ แบบรายงานการเบี่ยงเบน/ฝาฝน/การไมปฏิบัติตามขอกำหนด (กรณีผูวิจัยสงรายงานผลการดำเนินงานวิจัย/

แจงปดโครงการ/ขอตออายุหนังสือรับรองของโครงการวิจัยชากวากำหนด)   

☐ อ่ืนๆ โปรดระบ ุ            

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

 

ลงชื่อ       

(     ) 

      หวัหนาโครงการวิจัย  

วันท่ี  /    /         
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 แบบรายงานผลการดำเนินงานวิจัย แจงปดโครงการ หรือขอตออายุหนังสือรับรอง 

(Progress report/ Study termination or Final report/Renewal of approval) 
 

 

กรุณากรอกขอมูลเปนภาษาไทยหรือทำเครื่องหมาย  ลงในแบบฟอรม และแนบเอกสารท่ีอางถึง  

โปรดระบุความประสงคของผูวิจัย 

 ☐ รายงานผลการดำเนินการวิจัย ใน (ป/เดือน) ท่ี  ของการดำเนินการ 

 ☐ แจงปดโครงการวิจัย 

 ☐ ขอตออายุหนังสือรับรอง 

1. รายละเอียดโครงการวิจัย 

1.1 ชื่อโครงการวิจัยภาษาไทย:          

             

1.2 ชื่อโครงการวิจัยภาษาอังกฤษ:          

             

1.3 รหัสโครงการวิจัย:     เลขท่ีหนังสือรับรองโครงการวิจัย:      

1.4 วันท่ีรับรอง:     วันท่ีสิ้นสุดการรับรอง:       

1.5 ชื่อหัวหนาโครงการ:            

สังกัด:              

1.6 ระยะเวลาดำเนินการวิจัย     ป/เดือน 

1.7 กรณีท่ีโครงการวิจัยยังไมสิ้นสุด:  คาดวาจะสิ้นสุดโดยประมาณเม่ือ      

1.8 กรณีขอตออายุหนังสือรับรอง: เคยตออายุหนังสือรับรองมาแลว     ครั้ง 

1.9 กรณีแจงปดโครงการวิจัย: วันท่ีแจงปดโครงการ       

☐  เสร็จตามกำหนด 

☐  เสร็จลาชากวากำหนด  โปรดชี้แจง         

2. ความคืบหนาของโครงการวิจัย 

2.1 ไดเริ่มเก็บขอมูลแลวหรือไม:  

☐  ใช  ☐  ไมใช โปรดชี้แจง         

2.2 สามารถรวบรวมผูเขารวมวิจัยตามท่ีวางแผนไวได 

☐  ครบ ☐  ไมครบ คิดเปน    %   

3. ขอมูลเกี่ยวกับผูเขารวมวิจัย 

3.1 จำนวนผูเขารวมวิจัยท้ังหมดตามโครงการวิจัยท่ีไดรับการรับรอง:     คน  

3.2 จำนวนผูเขารวมวิจัยตั้งแตเริ่มตนโครงการจนถึงขณะนี้:     คน แบงเปน 

- จำนวนผูเขารวมวิจัยท่ีกำลังอยูในระหวางดำเนินการ:      คน 

- จำนวนผูเขารวมวิจัยท่ีขาดการติดตอ (drop out):      คน 

- จำนวนผูเขารวมวิจัยท่ีดำเนินการเก็บขอมูลไดครบ:     คน 
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- จำนวนผูเขารวมวิจัยท่ีอยูระหวางติดตามผลหลังเสร็จสิ้นการวิจัย:    คน 

- จำนวนผูเขารวมวิจัยท่ีถอนออกจากโครงการ (withdrawal):    คน 

4. เหตุการณไมพึงประสงค/เหตุการณไมคาดคิด ท่ีเกิดข้ึนระหวางดำเนินการวิจัย (Adverse/Unexpected 

Events)  

4.1 มีเหตุการณไมพึงประสงค/เหตุการณไมคาดคิด (adverse/unexpected events) เกิดข้ึนระหวาง

ดำเนินการวิจัยหรือไม  

☐  ไมมี ☐  มี จำนวน     ครั้ง  

โปรดระบุเหตุการณ           

             

4.2 มีเหตุการณไมพึงประสงครายแรง (serious adverse events) และ เหตุการณไมคาดคิดรายแรง 

(Suspected Unexpected Serious Adverse Reaction (SUSAR) เกิดข้ึนระหวางดำเนินการวิจัยหรือไม 

☐  ไมมี  

☐  มี จำนวนรวม   ครั้ง  

☐  เสียชีวิต        ครั้ง 

☐  เปนอันตรายคุกคามตอชีวิต      ครั้ง 

☐  ตองเขาพักรักษาตัวในโรงพยาบาล/อยูนานข้ึน    ครั้ง  

☐  เกิดความพิการ/ทุพพลภาพท่ีสำคัญอยางถาวร   ครั้ง 

☐  เกิดความพิการ/ความผิดปกติแตกำเนิด    ครั้ง 

☐  ไดรายงานตอคณะกรรมการฯ แลวเม่ือวันท่ี        

หมายเหตุ:  

- ในกรณีที่ผูเขารวมวิจัยเสียชีวิต หรือเปนอันตรายคุกคามชีวิตผูเขารวมวิจัย ผูวิจัยตองรายงานตอคณะ

กรรมการฯ ทันทีหรือภายใน 24 ชั่วโมง หลังรับทราบเหตุการณ  

- ในกรณีที่ไมถึงกับทำใหผูเขารวมวิจัยเสียชีวิต หรือเปนอันตรายคุกคามชีวิตผูเขารวมวิจัย ผูวิจัยตอง

รายงานตอคณะกรรมการฯ ภายใน 7 วันปฏิทิน หลังรับทราบเหตุการณ  

4.3 การแกไข/มาตรการปองกันท่ีไดปฏิบัติเพ่ิมเติม (ถามี) 

             

             

5. การปรับเปล่ียนโครงการวิจัยท่ีไดรับการรับรองแลว (Protocol Amendment)  

☐  ไมมี  

☐  มี: จำนวน     ครั้ง  

☐  ไดรายงานตอคณะกรรมการฯ แลวเม่ือวันท่ี      

☐  ยังไมไดแจง  
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6. การดำเนินการท่ีเบ่ียงเบน/ฝาฝน/การไมปฏิบัติตามขอกำหนด (Protocol Deviation/Violation/Non-

Compliance) 

☐  ไมมี  

☐  มี: จำนวน     ครั้ง  

☐  ไดรายงานตอคณะกรรมการฯ แลวเม่ือวันท่ี      

☐  ยังไมไดแจง  

7. ปญหาและอุปสรรคในการดำเนินการวิจัย (เชน ไมสามารถรับผูเขารวมวิจัยไดตามท่ีกำหนด) และวิธีการ

แกไขปญหา 

             

              

8. ผลการดำเนินการวิจัยโดยสรุป (เฉพาะท่ีเกี่ยวของกับการวิจัยในมนุษย) 

             

              

9. การนำเสนอผลการวิจัย หรือ แผนการนำเสนอผลการวิจัย (หากมีการนำเสนอ/ตีพิมพแลว โปรดสงให

คณะกรรมการฯ ดวย) 

             

              

 

ลงชื่อ       

(     ) 

      หวัหนาโครงการวิจัย  

วันท่ี  /    /         


