นักวิจยั ควรตรวจสอบว่ าได้ จดั ทําแบบเสนอโครงการฯ ในหัวข้ อต่ าง ๆ ต่ อไปนีไ! ด้ เรียบร้ อย เพือ$ ให้ การพิจารณารวดเร็วขึน!
ข้ อ
หัวข้ อ
1 ชือโครงการวิจยั (ภาษาไทย)
2 ชือโครงการวิจยั (ภาษาอังกฤษ) มีความหมายสอดคล้องตรงกันกับชือภาษาไทย
3 สรุ ปย่อโครงการวิจยั (Project summary)
บทนํา ควรมีรายละเอียดต่อไปนี:
3.1 ความเป็ นมาและความสําคัญของโครงการ
3.2 เหตุผลทีต้องวิจยั ในคน
3.3 ประโยชน์ทีอาสาสมัครจะได้รับจากการวิจยั
4 วัตถุประสงค์ควรชัดเจนและสอดคล้องกับวิธีวจิ ยั
5 สถานทีดําเนินการวิจยั (หน่วยงาน/ภาควิชา/คณะ/สถาบันฯ)
6 วิธีดาํ เนินการวิจยั ควรมีรายละเอียดดังนี:
6.1 กลุ่มประชากรทีจะศึกษา (กลุ่มทดลองและหรื อกลุ่มควบคุม) ระบุจาํ นวน เพศ อายุ
6.2 การคํานวณขนาดตัวอย่างและเหตุผลในการเลือกอาสาสมัครในการวิจยั
6.3 กรณี ทีมีการใช้กลุ่มควบคุม (Control) ควรมีเหตุผลความจําเป็ นด้วย
6.4 เกณฑ์การรับอาสาสมัครเข้าร่ วมโครงการ (Inclusion criteria)
6.5 เกณฑ์การไม่รับอาสาสมัครเข้าร่ วมโครงการ (Exclusion criteria)
6.6 เกณฑ์การยุติเข้าร่ วมโครงการ (Discontinuation criteria)
6.7 การออกแบบการวิจยั ขั:นตอนดําเนินการวิจยั และการควบคุมการวิจยั
6.8 การวิเคราะห์ขอ้ มูล รายละเอียดของวิธีการทางสถิติทีใช้ รวมทั:งการวางแผนวิเคราะห์
ข้อมูลระหว่างการวิจยั (Interim analysis)
6.9 กรณี ของการวิจยั ทีกระทําพร้อมกันหลายแห่ง (multicenter) ควรระบุจาํ นวนอาสาสมัครที
เข้าร่ วมการวิจยั ของแต่ละแห่งและของแห่งทีผูว้ จิ ยั ดําเนินการ
6.10 ข้อพิจารณาเฉพาะ
ก. กรณี มีการเจาะเลือด/เก็บชิ:นเนื:อ ให้ระบุจาํ นวนครั:ง ความถี และปริ มาณ
ข. กรณี มีการทดลองยาทางคลินิกควรระบุการขึ:นทะเบียนยา ชือทางเคมีของยาบริ ษทั
ผูผ้ ลิต/จําหน่าย ลักษณะของตัวยาและสรุ ปข้อมูลเกียวกับความปลอดภัยทางเภสัช
วิทยา และพิษวิทยาของยาทีจะใช้ในการวิจยั พร้อมทั:งอ้างอิงข้อมูลทีตีพิมพ์แล้ว
ค. กรณี ทีมีการทดลองผลิตภัณฑ์อืน ๆ ควรแนบเอกสารรายละเอียด ผลการวิจยั ที
เกียวข้องตามความเหมาะสม
ง. กรณี การวิจยั ทีต้องผ่าตัด หรื อเก็บชิ:นเนื:อ (Biopsy) ควรอธิบายวิธีการเก็บพอสังเขป
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หัวข้ อ
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จ. กรณี ทีมีการใช้รังสี ให้ระบุชือรังสี และขนาดทีใช้
ฉ. การกระทําอืน ๆ (ถ้ามี ระบุรายละเอียด)
ข้อพิจารณาด้านจริ ยธรรมการวิจยั ควรระบุรายละเอียดดังนี: (Care and protection of research
participant)
7.1 ความเสี ยงทีอาจเกิดขึ:น การป้ องกัน และการแก้ไข
7.2 ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าชดเชยการเสี ยเวลา ค่าตอบแทน (ถ้ามีควรระบุชดั เจน)
7.3 การดูแลและรักษา และการแก้ปัญหาอืน ๆ ถ้าเกิดผลแทรกซ้อนแก่อาสาสมัคร
7.4 มีระบบ safety monitor และรายงานอาการไม่พึงประสงค์
7.5 มีโอกาสเกิด conflict of interest หรื อไม่
7.6 แบบยินยอมอาสาสมัคร (Written Informed consent form) เป็ นภาษาไทย
7.7 ระบุอุปกรณ์ต่าง ๆ ทีจะใช้ (รวมทั:งเอกสารโฆษณา) ในการคัดเลือกผูท้ ีอาจเป็ น
อาสาสมัคร (Eligible subject)
7.8 รายละเอียดของกระบวนการในการขอความยินยอม
7.9 กรณี ทีผูว้ จิ ยั เห็นว่าไม่สมควรต้องมีลายเซ็นยินยอมของอาสาสมัคร ( written informed
consent) ควรแสดงเหตุผลและความจําเป็ นให้ชดั เจนทีจะใช้การขอความยินยอมด้วยวาจา
(verbal informed consent)
7.10 ความรู ้ทีจะได้จากการวิจยั เกิดประโยชน์คุม้ กับภาระ/ความเสี ยงของอาสาสมัคร
7.11 มีการคํานึงถึง culture and social sensitivity ของชุมชน
7.12 การปกป้ องผูด้ อ้ ยโอกาส (vulnerable subject)
7.13 แบบคําชี:แจงอาสาสมัคร (Patient or subject information sheet) เป็ นภาษาไทย ระบุ
วัตถุประสงค์ ประโยชน์ และขั:นตอนการปฏิบตั ิตวั ของอาสาสมัคร และระบุชือ
สถานทีติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ของหัวหน้าโครงการวิจยั หรื อผูร้ ับผิดชอบ ซึง
อาสาสมัครสามารถติดต่อเพือปรึ กษาหรื อขอคําแนะนําในกรณี ทีมีปัญหาอันเนืองจากการ
วิจยั และระบุชือสํานักงานคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี สํานักงานอธิการบดี ชั:น j หรื อ ทางโทรศัพท์หมายเลข klm-ompkkk ต่อ
jjpk โทรสาร klm-ompjpq
7.14 ระบุแหล่งทุนและงบประมาณทีได้รับ ระยะเวลาดําเนินการวิจยั และกําหนดเริ ม
ดําเนินการวิจยั
รายชือเอกสารอ้างอิง (ระบุงานวิจยั ทีเกียวข้องทีมีการตีพิมพ์ หรื อข้อมูลทีจะยืนยันความ
ปลอดภัยของการวิจยั ในคน)
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หัวข้ อ
ประวัติหวั หน้าโครงการและผูร้ ่ วมวิจยั ระบุรายละเอียดดังนี: หรื อระบุในโครงร่ างวิจยั )
9.1 ชือ/นามสกุล คุณวุฒิ ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ
9.2 ตําแหน่งทางวิชาการ/สังกัดภาควิชา/คณะ
9.3 ทีอยูแ่ ละรหัสไปรษณี ย/์ โทรศัพท์
9.4 ประสบการณ์ในงานวิจยั ทีเกียวข้อง
ลายเซ็นหัวหน้าโครงการวิจยั
ก. กรณี ทีเป็ นวิทยานิพนธ์ จะต้องมีลายเซ็นของอาจารย์ผคู ้ วบคุมวิทยานิพนธ์ดว้ ย
ข. กรณี ทีเป็ นนักศึกษาจากสถาบันต่างประเทศ ต้องมีประวัติผคู ้ วบคุมวิทยานิพนธ์
พร้อมลายเซ็นผูค้ วบคุมวิทยานิพนธ์จากมหาวิทยาลัยต้นสังกัดและเอกสาร
รับรองของคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์หรื อเทียบเท่า
ลายเซ็นนักชีวสถิติหรื อผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษาในการคํานวณขนาดตัวอย่าง
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หัวข้อต่อไปนี: เป็ นแนวทาง (guideline) ซึ งผูว้ ิจยั สามารถใช้ตรวจสอบความสมบูรณ์ ของเอกสาร (1) แบบ
คําชี:แจงอาสาสมัคร และ (2) แบบยินยอมอาสาสมัคร เพือยืนเสนอพิจารณา จริ ยธรรมการวิจยั ต่อคณะกรรมการ
จริ ยธรรมการวิจยั ในมนุ ษย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุ บลราชธานี ซึ งใช้หลักเกณฑ์สากลด้านจริ ยธรรมที ผูว้ ิจยั และผู ้
พิจารณาด้านจริ ยธรรมการวิจยั จะต้องคํานึ งถึง หากพิจารณาในมุมกว้างแล้ว จริ ยธรรมการวิจยั เป็ นข้อพึงปฏิบตั ิใน
การวิจยั เพื อให้เกิ ดประโยชน์ และหลี ก เลี ยงโทษที จะเกิ ดจากการวิจยั จริ ยธรรมที สําคัญคื อ ความซื อสั ตย์ ความ
เมตตา ความรับผิดชอบ ความเคารพในสิ ทธิ ส่วนบุคคล ความมีใจกว้าง ความยุติธรรม และความรับผิดชอบต่อการ
เผยแพร่ ผลงานของตน
อย่างไรก็ตามนักวิจยั ควรตระหนักว่ากระบวนการขอความยินยอมมีความสําคัญไม่ยิงหย่อนไปกว่าการที
โครงการวิจยั มีวิธีวิจยั ทีถูกต้องเชิ งวิทยาศาสตร์ การมีผลประโยชน์มากกว่าความเสี ยง การวางแผนจัดการกับความ
เสี ยงอย่างรอบคอบ และการเปิ ดเผยความเสี ยงในแบบคําชี: แจง เนื องจากกระบวนการทีจะให้ขอ้ มูลชัดเจนครบถ้วน
เข้าใจง่าย อาจเป็ นได้ท: งั การให้เอกสารแบบคําชี: แจงแก่อาสาสมัครไปอ่านเองและมีโอกาสซักถามจนเข้าใจ หรื อ
อาจเป็ นการอ่านให้อาสาสมัครฟั งจนเข้าใจ แล้วจึงให้อาสาสมัครมี เวลาคิดตัดสิ นใจอย่างมี อิสระ โดยปราศจาก
ความเกรงใจหรื อถู กขอร้ องให้เข้าร่ วมโครงการวิจยั แล้วผูใ้ ห้ขอ้ มู ลจึ งขอลายเซ็ นยินยอมเข้าร่ วมโครงการวิจยั
พร้อมลายเซ็ นพยานและวันเดื อนปี พร้อมทั:งมอบสําเนาเอกสารแบบคําชี: แจง และแบบคํายินยอม ให้อาสาสมัคร
เก็บไว้ดว้ ย จากนั:นจึงเริ มรวบรวมข้อมูลได้ ดังนั:นเพือเป็ นการป้ องกันไม่ให้อาสาสมัครเข้าร่ วมโครงการด้วยความ
เกรงใจ ในกรณี ทีผูว้ ิจยั เป็ นแพทย์ผใู ้ ห้การรักษาด้วย ผูใ้ ห้คาํ อธิ บายหรื อผูด้ าํ เนิ นการขอความยินยอมจึงไม่ควรเป็ น
แพทย์ผวู ้ จิ ยั

แบบคําชี!แจงอาสาสมัครผู้เข้ าร่ วมโครงการ (information sheet)
ข้ อ
1
2
3
4

หัวข้ อ

ข้อความระบุวา่ โครงการนี:เป็ นการวิจยั
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
อธิบาย เหตุผลทีอาสาสมัครได้รับเชิญเข้าร่ วมโครงการ
ขั:นตอนของการวิจยั วิธีการรวบรวมข้อมูล รวมถึงการทดลองใด ๆ และการนําเครื องมือเข้าไป
ในร่ างกาย (Invasive procedures)
5 กระบวนการวิจยั ระยะเวลาทีอาสาสมัครจะต้องปฏิบตั ิ และจํานวนอาสาสมัคร
6 ความเสี ยงหรื อความไม่สบายทีอาจจะเกิดขึ:นแก่อาสาสมัครจากการเข้าร่ วมโครงการและระบุวา่
การเข้าร่ วมในการวิจยั อาจมีความเสี ยงทีไม่ได้คาดการณ์ไว้เกิดขึ:นได้ เช่น ในกรณี ที
อาสาสมัครกําลังตั:งครรภ์หรื อเลี:ยงบุตรด้วยนมมารดา อาจมีความเสี ยงต่อทารกในครรภ์หรื อ
ทารกทีดืมนมมารดา เป็ นต้น
7 ผลประโยชน์ทีคาดว่าจะเกิดขึ:นจากการทําวิจยั ระบุประโยชน์โดยตรงและ/หรื อทีอาสาสมัครจะ
ได้รับ ประโยชน์ตอ่ ชุมชน ต่อสังคม และความรู ้ดา้ นวิทยาศาสตร์
8 ทางเลือกอืนของการรักษา หรื อความเสี ยง รวมทั:งประโยชน์ทีอาสาสมัครอาจได้รับ
q ค่าชดเชยการเสี ยเวลา/ ค่าเดินทาง/ ค่าตอบแทน หรื ออืนๆ ทีอาสาสมัครจะได้รับ
jk การรักษาทีอาสาสมัครจะได้รับโดยไม่คิดมูลค่าในกรณี ทีเกิดอันตรายอันเนืองจากการวิจยั
1j ค่าใช้จ่ายสําหรับอาสาสมัครทีเข้าร่ วมโครงการ ต้องจ่ายเองหรื อโครงการจ่ายให้
1p อาสาสมัครหรื อครอบครัวอาสาสมัคร หรื อผูแ้ ทนโดยชอบธรรมตามกฎหมาย จะได้รับ
ค่าตอบแทนจากการเสื อมสมรรถภาพหรื อตายจากการทําวิจยั หรื อไม่
jo ข้อมูลส่วนตัวของอาสาสมัครถูกเก็บรักษาเป็ นความลับ โดยจะไม่มีการเปิ ดเผยชือของ
อาสาสมัคร หากผลการวิจยั ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
jl การเข้าร่ วมเป็ นอาสาสมัครในการวิจยั เป็ นความสมัครใจ และอาสาสมัครอาจปฏิเสธทีจะเข้า
ร่ วมหรื อสามารถถอนตัวออกจากการวิจยั ได้ทุกขณะ โดยไม่มีความผิดหรื อสูญเสี ยประโยชน์
ซึงอาสาสมัครพึงจะได้รับ
jm แผนการเก็บรักษาสิ งส่งตรวจเพือวิจยั ในอนาคต หรื อจะทําลายทิ:งเมือสิ:นสุดการวิจยั
1t สถานการณ์ทีอาจเป็ นไปได้และ/หรื อเหตุผลซึงจะต้องยุติการเข้าร่ วมในการวิจยั ของอาสาสมัคร
1u ชือ ทีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ของบุคคลทีจะติดต่อขอข้อมูลเพิมเติมเกียวกับการวิจยั หรื อ
การเกิดอันตรายทีเนืองจากการวิจยั และชือสํานักงาน ทีตั:งของสํานักงานคณะกรรมการ
จริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ทีสามารถสอบถามถึงสิ ทธิของ
อาสาสมัคร
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แบบยินยอมอาสาสมัครผู้เข้ าร่ วมโครงการ (informed consent)
ไม่ มี
ไม่ เข้ าข่ าย
มี
ข้ อ
หัวข้ อ
1 ชือโครงการวิจยั (ภาษาไทย)
.........….. .........….. .........…..
2 วัตถุประสงค์ของการวิจยั และกระบวนการวิจยั ซึงผูว้ จิ ยั และอาสาสมัครจะต้องปฏิบตั ิ
.........….. .........….. .........…..
3 การบันทึกข้อมูลส่วนตัวของอาสาสมัครจะถูกเก็บรักษาไว้เป็ นความลับ โดยจะไม่มีการเปิ ดเผย
ชือของอาสาสมัคร หากผลการวิจยั ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
.........….. .........….. .........…..
4 การเข้าร่ วมเป็ นอาสาสมัครในการวิจยั เป็ นความสมัครใจ
........…… ........…… ........……
5 อาสาสมัครอาจปฏิเสธทีจะเข้าร่ วมหรื อสามารถถอนตัวออกจากการวิจยั ได้ทุกขณะ โดยไม่มี
ความผิดหรื อสูญเสี ยประโยชน์หรื อไม่เสี ยสิ ทธิใดๆ ในการได้รับการรักษาพยาบาล ซึง
อาสาสมัครพึงจะได้รับการรักษาพยาบาลหรื อทีจะเกิดขึ:นตามมาในโอกาสต่อๆไป
..........….. .........….. .........…..
6 ช่องให้เลือกเก็บรักษาสิ งส่งตรวจเพือวิจยั ในอนาคต หรื อให้ทาํ ลายทิ:งเมือสิ:นสุดการวิจยั
.........….. .........….. .........…..
7 ช่องลายเซ็นอาสาสมัครทีจะเข้าร่ วมในการวิจยั
………… ………… …………
^ ช่องลายเซ็นของผูช้ : ีแจง หรื อผูว้ จิ ยั
.........….. .........….. .........…..
q ช่องลายเซ็นของพยาน (ซึงไม่ใช่ผอู ้ ธิบาย)
.........….. .........….. .........…..
jk ช่องลายเซ็นของบิดา มารดา หรื อผูป้ กครองตามกฎหมาย ในกรณี ทีอาสาสมัครยังไม่สามารถ
ให้ความยินยอมด้วยตนเองได้ เช่น เด็กเล็ก หรื อผูป้ ่ วยทีหมดสติ
.........….. .........….. .........…..

หมายเหตุ:
1) ในกรณี ทีอาสาสมัครเป็ นเด็กโตรู ้ความ/ตัดสิ นใจเองได้ หรื อวัยรุ่ นทีอายุนอ้ ยกว่า j^ ปี ผูว้ จิ ยั ต้องให้ท: งั อาสาสมัคร
และผูป้ กครองตามกฎหมายให้ความยินยอม
2) ช่องลายเซ็นของอาสาสมัครทีฟื: นคืนสติ ในกรณี ทีผูป้ ่ วยหมดสติ หากฟื: นคืนสติแล้ว ผูว้ จิ ยั ต้องขอความยินยอมจาก
ผูป้ ่ วยอีกครั:ง
3) หากอาสาสมัครหรื อตัวแทนโดยชอบธรรมตามกฎหมายของอาสาสมัครไม่สามารถอ่านหนังสื อ เขียนหนังสื อได้
ควรให้มีพยานทีไม่มีส่วนได้ส่วนเสี ย เข้าร่ วมในกระบวนการให้ความยินยอมโดยสมัครใจด้วย และมีช่องลายเซ็น
พร้อมวันเดือนปี บนเอกสาร เพือยืนยันว่ามีการให้ขอ้ มูลเกียวกับการวิจยั แก่อาสาสมัครเพียงพอ และอาสาสมัครให้
ความยินยอมเข้าร่ วมในการวิจยั นั:นโดยสมัครใจ

