ขั้นตอนการขอเข้ารับพิจารณาจริยธรรมการวิจัย ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
จัดทำโครงร่ำงกำรวิจัยเพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำจริยธรรมกำรวิจยั

คณะกรรมกำรพิจำรณำ
โครงร่ำงกำรวิจัย

ผ่ำน

ไม่ผ่ำน

ผ่ำนแบบมีเงื่อนไข

รับเอกสำรรับรองจริยธรรมกำร
วิจัยภำยใน 1 เดือน หลังจำก
พิจำรณำ

แก้ไขโครงร่ำงกำรวิจัยตำมที่
คณะกรรมกำรแนะนำ

แก้ไขโครงร่ำงกำรวิจัยตำมที่
คณะกรรมกำรแนะนำ

รับเอกสำรรับรองจริยธรรมกำร
วิจัยภำยใน 1 เดือน หลังจำก
คณะกรรมกำรตรวจสอบ
โครงร่ำงกำรวิจัยที่แก้ไข
(ไม่เข้ำวำระกำรประชุม)

คณะกรรมกำรพิจำรณำ
โครงร่ำงกำรวิจัย
ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1
ผ่ำน

รับเอกสำรรับรองจริยธรรมกำร
วิจัยภำยใน 1 เดือน หลังจำก
พิจำรณำ
โครงร่ำงกำรวิจัยครบ 1 ปี (เอกสำรรับรองโครงกำรวิจัยมีอำยุ 1 ปี)

ประสงค์ขอต่ออำยุโครงกำรวิจัย

ประสงค์แจ้งปิดโครงกำรวิจัย

กรอกแบบฟอร์มขอต่ออำยุโครงกำรวิจัย
อีก 1 ปี/แจ้งปิดโครงกำรวิจยั

กรอกแบบฟอร์มขอต่ออำยุโครงกำรวิจัย
อีก 1 ปี/แจ้งปิดโครงกำรวิจยั

(กรอกเฉพำะช่องขอต่ออำยุโครงกำรวิจยั )

(กรอกเฉพำะช่องแจ้งปิดโครงกำรวิจัย)

รับเอกสำรรับรองจริยธรรมกำรวิจยั
ภำยใน 1 เดือน หลังจำกพิจำรณำ

หมายเหตุ
1. ค่ำดำเนินกำรในกำรขอจริยธรรมกำรวิจัยสำหรับบุคลำกร
ภำยนอกศูนย์บริกำรโลหิตแห่งชำติ จำนวน 5,000 บำท/เรื่อง
2. กำรต่ออำยุโครงกำรวิจยั ต่ออำยุครั้งที่ 1 ไม่คิดค่ำใช้จ่ำย
ต่ออำยุครั้งต่อไป ค่ำดำเนินกำร จำนวน 3,000 บำท/เรื่อง

Guidance on informed consent and ethical approval requirements for research purposes based on the study type in the field of
laboratory medicine (National Blood Centre, Thai Red Cross Society)1

No.

Type of study

1

Research

2

-Method validation
-Instrument validation

3

-Research showing
standard clinical
-Laboratory practices or
the advancement of the
standard practices

4
5

6

7

8
9

Incidence/epidemiological
research
Laboratory information
system (database) data
extraction
Laboratory management
(Only for research
purposes that do not
include human subject)
Survey

Case report
Preanalytic case report
หมายเหตุ

Study design

Informed
consent
Required

Ethical
approval
Required

Not required
Required

Required
Required

Not required

Not Required

(it is implied that
informed consent
was previously
given for the
scope of the
treatment)

(it is considered
that this is not
research but
clinical laboratory
practice)

The use of residual material or retrospective
data collection
Retrospective data collection

Not required

Required

Not required

Required

Studies that do not include human
subjects,but collect data for measuring
quality indicators (i.e. turn around time, test

Not required

Not required

The material from patients/healthy donors is
collected for research purpose
The use of residual material
The material from patients is collected for
research purposes
If it does not include a new method or
instrument

utilization, non-conformities)

The participants are notified in the survey
Required
about the nature of the research and the
future use of the data (publishing, etc.)
Survey asking more intimate questions
Required
Required
Patient specific information are not presented Not required
(patient is not identifiable)

ผู้วิจัยต้องส่งโครงการวิจยั มาให้คณะกรรมการพิจารณาทุกโครงการ
มติที่ประชุม คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 12 กันยายน 2562

Reference
1. Ana B, Ana A, Martina H, Vesna SS. Informed consent and ethics committee approval in laboratory medicine.
Biochem Med.2018;28(3).

Required

Required
Required
Required

เอกสารประกอบการส่งเพื่อเข้ารับการพิจารณาจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
เอกสำรประกอบกำรส่งเพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัย ศูนย์บริกำร
โลหิตแห่งชำติ สภำกำชำดไทย ประกอบด้วยเอกสำรดังนี้

1. จดหมำยถึงผู้อำนวยกำรศูนย์บริกำรโลหิตแห่งชำติ เรื่อง ขอส่งเข้ำรับกำรพิจำรณำโครงร่ำงกำรวิจัย
จำกคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัย ศูนย์บริกำรโลหิตแห่งชำติ สภำกำชำดไทย ลงนำมโดยหัวหน้ำ
โครงกำรและนำส่งโดยผ่ำนผู้บังคับบัญชำ
2. แบบตรวจสอบควำมครบถ้วนของโครงกำรวิจัย (หัวหน้ำโครงกำรลงนำมในแบบฟอร์มหน้ำสุดท้ำย)
3. แบบโครงกำรวิจัยที่เสนอเข้ำรับกำรพิจำรณำ
4. ประวัติผู้วิจัย
5. เอกสำรชี้แจงข้อมูลแก่ผู้เข้ำร่วมโครงกำรวิจัย (Information Sheet) เฉพำะโครงกำรที่มีควำมจำเป็นต้องใช้กำรวิจัย
6. หนังสือแสดงเจตนำเข้ำร่วมกำรวิจัย (Consent Form )
7. บันทึกกำรขออนุญำตเก็บข้อมูล,บันทึกขออนุญำตให้ข้อมูลจำกแฟ้มประวัติผู้ป่วย
8. เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บข้อมูล (แบบสอบถำม, แบบบันทึกข้อมูล)
9. ในกรณีทเี่ ป็นนักศึกษำ ขอให้ส่งเอกสำรเพิ่มเติม ดังนี้
- รูปเล่มโครงร่ำงกำรวิจัยที่สอบผ่ำนแล้ว
- แบบอนุมัติกำรกำรสอบโครงร่ำงกำรวิจัย
- ประวัติที่ปรึกษำโครงกำรวิจัย
10. แบบข้อเสนอโครงกำรวิจัยที่ยื่นขอรับทุนจำกหน่วยงำนต่ำงๆ (กรณีเป็นโครงร่ำงกำรวิจัยที่เสนอขอรับ
ทุนต่ำงๆ เช่น ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ ทุนสถำบัน หรือกำรยื่นขอรับทุนงบคลัง หรือได้รับจัดสรรทุนจำก
หน่วยงำนอื่นๆ)
11. ค่ำดำเนินกำรในกำรขอจริยธรรมกำรวิจัยสำหรับบุคลำกรภำยนอกศูนย์บริกำรโลหิตแห่งชำติ จำนวน
5,000 บำท/เรื่อง กำรต่ออำยุโครงกำรวิจัย ต่ออำยุครั้งที่ 1 ไม่คิดค่ำใช้จ่ำย ต่ออำยุครั้งต่อไป ค่ำ
ดำเนินกำร จำนวน 3,000 บำท/เรื่อง
หมายเหตุ: จัดเรียงลาดับตามเอกสาร ข้อ 1-8 และจัดชุดเป็น จานวน 10 ชุด
( สาหรับเอกสาร ข้อ 9 และ 10 ส่ง 1 ชุด)

ผู้ประสานงาน: สิณีนาฏ อุทา ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
โทร. 0-22524106-9 ต่อ 1802, 098-2839254
E-mail: sineenart_nbc@yahoo.com

แนวทางในการเขียนโครงการวิจัย
(ใส่หมำยเลขหน้ำด้ำนบนส่วนกลำงกระดำษทุกแผ่น)
1. ชื่อโครงการ (ชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
ประโยคหรือข้อควำมสั้น ๆ บ่งถึงลักษณะหรือหัวข้อของงำนวิจัยที่จะทำ
2. สาขาวิชาที่ทาการวิจัย
สำขำวิชำทำงพรีคลินิกหรือทำงคลินิก สำขำวิชำย่อย เช่น อำยุรศำสตร์ ฯลฯ
3. ผู้วิจัยและผู้วิจัยร่วม
เขียนรำยละเอียด ชื่อ ตำแหน่ง สถำนที่ทำงำน สถำนที่ที่จะติดต่อได้โดย ผลงำนที่เคยตีพิมพ์
หรืองำนวิจัยที่เคยมีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ประเมินทรำบถึงประสบกำรณ์ของผู้วิจัย และให้แนบใบ
ประวัติของผู้วิจัย และผู้ร่วมวิจัยทุกคน
4. ปีงบประมาณที่ทาการวิจัย
5. สถานที่ทาการวิจัย
6. ความสาคัญของปัญหาที่จะการวิจัย
สรุปขนำดและลักษณะของปัญหำที่ทำให้เกิดควำมสนใจทำกำรวิจัยเรื่องนั้น ข้อมูลพื้นฐำน
กับสถำนกำรณ์ หรือสภำพแวดล้อม ที่เกี่ยวข้องกับกำรวิจัย เพื่อให้ผู้พิจำรณำสำมำรถเข้ำใจสภำวะทำ
ให้เกิดปัญหำนั้นได้ โดยมีตัวเลขและหลักฐำนอ้ำงอิงที่มีควำมน่ำเชื่อถือ
7. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
แจ้งวัตถุประสงค์ของกำรวิจัยเพื่อให้พิจำรณำเข้ำใจว่ำ คำถำมของกำรวิจัยคืออะไร และกำร
วิจัยจะตอบคำถำมได้อย่ำงไร ถ้ำมีวัตถุประสงค์ของกำรวิจัยหลำยข้อ ควรระบุว่ำข้อใดเป็น
วัตถุประสงค์หลัก และข้อใดเป็นวัตถุประสงค์รอง
8. ประโยชน์ที่จะได้จากการวิจัย
ชี้แจงว่ำผลกำรวิจัยจะสำมำรถนำไปใช้ในกำรแก้ปัญหำหรือมีส่วนในกำรแก้ปัญหำอย่ำงไร
9. การรวบรวมรายงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยที่จะกระทา
กำรรวบรวมรำยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรวิจัยให้ครบถ้วน และนำมำสรุปให้ได้ใจควำม เพื่อดู
ว่ำงำนวิจัยที่จะทำมีผู้ทำมำมำกน้อยเพียงใด งำนวิจัยที่กระทำจะเพิ่มควำมรู้เดิมได้อย่ำงไร โดยจะต้อง
สรุปจำกรำยงำนของกำรวิจัยในเรื่องนั้นที่ผู้รำยงำนไว้ก่อนแล้ว พร้อมเอกสำรอ้ำงอิง
10. แบบแผนการวิจัย
แบบแผนกำรวิจัย ควรเลือกให้เหมำะสมกับคำถำมกำรวิจัย มีควำมเชื่อถือได้และอยู่ในขีด
ควำมสำมำรถที่ผู้วิจัยจะกระทำได้ เช่น กำรวิจัยแบบพรรณนำ (Descriptive) หรือ Randomized
controlled trial เป็นต้น

11. ลักษณะตัวอย่างหรือประชากรที่ทาการศึกษา
ประชำกรเป้ำหมำย
รำยละเอียดเกี่ยวกับประชำกรเป้ำหมำยที่จะทำกำรศึกษำว่ำเป็นใคร เช่น เด็กนักเรียนใน
กรุงเทพฯ ซึ่งควรเป็นประชำกรกลุ่มเดียวกับที่นำผลกำรวิจัยไปใช้
กำรเลือกตัวอย่ำง
กำหนดวิธีและหลักเกณฑ์ในกำรเลือกตัวอย่ำงจำกประชำกรเป้ำหมำยให้ชัดเจน
ขนำดตัวอย่ำง
ข้อมูลเบื้องต้นจำกกำรศึกษำของผู้อื่น เกี่ยวกับอุบัติกำรณ์ (Incidence) หรือควำมชุก
(Prevalence) หรือควำมแตกต่ำงระหว่ำงกลุ่ม (ใส่หมำยเลขอ้ำงอิงด้วย) สำมำรถนำมำคำนวณขนำด
ตัวอย่ำงที่เหมำะสมในกำรวิจัยได้ กำรปรึกษำกับนักสถิติก่อนที่จะทำกำรวิจัยจะสำมำรถแก้ปัญหำ
เกีย่ วกับขนำดตัวอย่ำงที่มำกหรือน้อยเกินไปล่วงหน้ำ เพื่อให้งำนวิจัยสำมำรถรกระทำได้และมีคุณภำพ
ดี
12. วิธีดาเนินการวิจัย
กำรแบ่งกลุ่มเพื่อทำกำรศึกษำ ทำอย่ำงไร กำรดำเนินกำรวิจัยระบุว่ำจะทำอย่ำงไร ใครทำ
อะไร ทำกับใคร ที่ไหนบ้ำง
กำรวัดผลทำงกำรวิจัย
- ให้คำจำกัดควำมของตัววัด เช่น อัตรำกำรเกิดโรค
- เครือ่ งมือที่ใช้วัด ระบุว่ำคืออะไร มีควำมเชื่อถือได้แค่ไหน มีกำรทดสอบควำม
เชื่อถือได้ของเครื่องมือย่ำงไร เช่น แบบสอบถำม ควรระบุวิธีกำรทดสอบ และกำร
ใช้แบบสอบถำมไว้ด้วย
13. การเก็บรวบรวมข้อมูล
วิธีกำรเก็บและบันทึกข้อมูลจะกระทำอย่ำงไร จะต้องใช้อุปกรณ์ช่วยเหลืออะไรบ้ำงนำเสนอ
แบบฟอร์มเก็บข้อมูล (ถ้ำมี) ถ้ำเป็นแบบเก็บข้อมูลจำกทะเบียนประวัติต้องมีใบขออนุญำตจำก
ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลด้วย
14. การวิเคราะห์
ระบุวิธีวิเครำะห์ข้อมูลจะใช้สถิติชนิดใด อุปกรณ์ที่จะใช้ในกำรวิเครำะห์ทำงสถิติ
15. ปัญหาด้านจริยธรรม
ระบุ ผลดี และผลเสีย ที่อำจเกิดต่ออำสำสมัครที่เข้ำร่วมโครงกำรวิจัย กำรวำงแผนแก้ไข
ปัญหำที่อำจเกิดขึ้น กำรขอควำมยินยอมจำกอำสำสมัครเป็นลำยลักษณ์อักษร

16. ระยะเวลาในการวิจัย และการบริหารจัดการ
กำรจัดเวลำในกำรวิจัย ควรระบุเวลำกำรทำงำนแต่ละขั้นตอนว่ำจะเริ่มต้นและเสร็จสิ้นเมื่อใด
-

กำรเตรียมข้อมูลเบื้องต้น
ระยะเวลำดำเนินกำรวิจัย
ระยะเวลำรวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูล
ระยะเวลำกำรนำเสนอผลกำรวิจัย และกำรเขียนรำยงำนกำรวิจัย
บุคลำกรที่จะใช้ในกำรวิจัยควรระบุว่ำมีจำนวนเท่ำใด ใครทำหน้ำที่อะไร ใช้เวลำใน
กำรทำงำนเกี่ยวข้องกับกำรวิจัยเท่ำใด
17. งบประมาณในการวิจัย
มีแหล่งที่มำของงบประมำณและจำแนกรำยละเอียดของงบประมำณ เช่น
-

ค่ำใช้จ่ำยด้ำนอุปกรณ์กำรวิจัย
ค่ำใช้จ่ำยด้ำนบุคลำกร
ค่ำเดินทำง
ค่ำวิเครำะห์ข้อมูล
ค่ำครุภัณฑ์
ค่ำตีพิมพ์ผลกำรวิจัย
อื่นๆ
รวมงบประมำณ

18. เอกสารอ้างอิง
19. ภาคผนวก
- เอกสำรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคิดว่ำอำจจะเป็นประโยชน์ในกำรพิจำรณำโครงกำรวิจัย
- แบบฟอร์มเก็บข้อมูล
a. ประวัติผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย

แบบโครงร่างการวิจัย
กรุณาเขียนโครงร่างการวิจัยตามหัวข้อกาหนด กรณีที่ช่องว่างไม่พอให้เขียนในใบแยกตามหัวข้อตามแบบ
ฟอร์มนี้
1. ชื่อโครงกำร
ภำษำไทย.................................................................... .................................................................
ภำษำอังกฤษ................................................................. ...............................................................
2. สำขำที่ทำกำรวิจัย....................................................... ....................................................................
3. ผู้วิจัย
ชื่อ....................................................................................... ........................................................
ตำแหน่ง................................................................................ ........................................................
ที่ทำงำน.................................................................................. ........................................................
โทรศัพท์................................................................................. .......................................................
E-mail……………………………………………………………………………………………
ผลงำนวิจัยที่ผ่ำนมำ............................................................... ........................................................
ทุนกำรวิจัยที่เคยได้รับ............................................................ ........................................................
ประสบกำรณ์งำนวิจัย............................................................ ........................................................
4.
5.
6.
7.

ระยะเวลำที่ทำกำรวิจัย เริม่ ....................................สิ้นสุด..................................................................
สถำนที่ทำกำรวิจัย..................................................................... .......................................................
ควำมสำคัญปัญหำที่จะทำกำรวิจัย.............................................. .......................................................
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย........................................................... .......................................................

8 ประโยชน์ที่จะได้รับจำกกำรวิจัย..........................................................................................................
9. กำรรวบรวมรำยงำนทีส่ ำคัญๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรวิจัยที่จะกระทำครัง้ นี้อย่ำงครบถ้วน
...................................................................................................................................................................
10. แบบแผนของกำรวิจัย................................................................................................................................
11.ลักษณะตัวอย่ำงของหรือประชำกรที่ทำกำรศึกษำ
ก. ประชำกรเป้ำหมำย.....................................................................................................................
ข. กำรเลือกตัวอย่ำง.........................................................................................................................
ค. ขนำดตัวอย่ำง..............................................................................................................................
12 วิธีดำเนินกำรวิจยั
ก. กำรแบ่งกลุ่มเพื่อทำกำรศึกษำ...........................................................................................................
ข. กรรมวิธกี ำรศึกษำหรือกำรดำเนินงำนกำรวิจัย..................................................................................
ค. กำรวัดผลของกำรวิจัย........................................................................................................................
- คำจำกัดควำมตัววัด

- เครื่องมือที่ใช้วัด ควำมน่ำเชื่อถือของเครื่องมือ
13. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล..................................................................................................................
14. กำรวิเครำะห์ผลกำรวิจัย...................................................................................................................
15. ปัญหำด้ำนจริยธรรม......................................................................................................................
16. ระยะเวลำที่จะทำกำรวิจัยและบริหำรจัดกำร
กำรจัดกำรเวลำในกำรวิจัย
- กำรเตรียมข้อมูลเบื้องต้น.......................................................................................
- เวลำดำเนินกำรวิจยั ...............................................................................................
- เวลำกำรรวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูล...................................................................
- กำรนำเสนอผลงำนกำรวิจัยและเขียนรำยงำน…………………………................
บุคคลำกรที่จะใช้ในกำรวิจัย
17. แหล่งทุนและงบประมำณในกำรวิจัย
-

แหล่งทุน................................................................................ ............................................

-

ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุม............................................................ .........................................

-

ค่ำใช้จ่ำยด้ำนบุคลำกร................................................ .......................................................

-

ค่ำเดินทำง..........................................................................................................................

-

ค่ำวิเครำะห์ข้อมูล...............................................................................................................

-

อื่นๆ..................................................................................................................................

-

รวม...................................................................................................................................

18. เอกสำรอ้ำงอิง ........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
19. ภำคผนวก
- เอกสำรที่เกี่ยวข้องที่ต้องกำรเสนอ
- แบบฟอร์มข้อมูล
- เอกสำรชี้แจงข้อมูล
- แบบฟอร์มใบยินยอมเข้ำร่วมวิจัย (Consent form) ฯลฯ
- ประวัติผู้วจิ ัย (ทุกคน)

ประวัติผู้วิจัย (Curriculum Vitae)
1. ข้อมูลส่วนตัว
1.1 ชื่อ – สกุล.......................................................................... ..............................................
1.2 วัน/ เดือน / ปีเกิด................................................................. ...........................................
1.3 ที่อยู่ปัจจุบัน...........ถนน.....................................ตำบล/ แขวง........................................
อำเภอ/ เขต............................... จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย์................
โทรศัพท์................................................E-mail………………………………………….
1.4 ที่ทำงำน กอง / หน่วย....................กรม........................เลขที.่ ...........ถนน...........................
ตำบล/ แขวง..........................................................อำเภอ/ เขต............................................
จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย์................โทรศัพท์....................................
2. ข้อมูลกำรศึกษำ
2.1 คุณวุฒิ
- ระดับปริญญำตรี
วิชำเอก....................................................... .................................................................
สถำนที่ศึกษำ..........................................ประเทศ.........................................................
- ระดับปริญญำโท
วิชำเอก.........................................................................................................................
สถำนที่ศึกษำ..........................................ประเทศ.........................................................
- ระดับปริญญำเอก
วิชำเอก..................................................................
...................................................................
สถำนที่ศึกษำ..........................................ประเทศ....................................................................
- หลักสูตรสำคัญอื่นๆ..................................................................................................................
3. ข้อมูลประสบกำรณ์ / ควำมถนัด / ควำมสนใจพิเศษ
3.1 ประสบกำรณ์ในกำรทำงำนที่ผ่ำนมำ ( ตำแหน่งหน้ำที่ หน่วยงำน ระยะเวลำ ).......................

3.2 ประสบกำรณ์ในด้ำนงำนวิชำกำร ลักษณะงำน เช่น วิทยำกร ผู้เขียนบทควำมที่ปรึกษำ ฯลฯ
สำขำวิชำ................................. ................................................................................................
3.3 ควำมถนัด / สนใจเป็นพิเศษทำงวิชำกำร..................................................................................
3.4 ควำมถนัดทำงภำษำ..................................................................................................................

4. ผลงำนวิจัยในอดีต (ทั้งที่เป็นเจ้ำของโครงกำรและร่วมโครงกำร )……………………………………..
.................................................................................................................................................................
5. ผลงำนวิจัยที่กำลังดำเนินกำรอยู่......................................................... ......................................................
………......................................................................................................................................................
6. ผลงำนวิจัยที่กำลังดำเนินกำรต่อไป......................................................... ................................................
..................................................................................................................................................................
7. รำงวัลที่ได้รับ......................................................... .................................................................................
............................................................................................................................. ..................................

หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัย
( Consent Form )
โครงกำรวิจัยเรื่อง……………………………………………………………………………………………………………………………….
วันที่ให้คำยินยอม วันที่ ………………เดือน ……………………พ.ศ………………………
ก่อนที่จะลงนำมในใบยินยอมให้ทำกำรวิจัยนี้ ข้ำพเจ้ำได้รับกำรอธิบำยจำกผู้วิจัยถึงวัตถุประสงค์
ของกำรวิจัย วิธีกำรวิจัย อันตรำยหรืออำกำรที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรวิจัยหรือจำกยำที่ใช้ รวมทั้งประโยชน์ที่จะ
เกิดขึ้นจำกกำรวิจัยอย่ำงละเอียด และมีควำมเข้ำใจดีแล้ว ซึ่งผู้วิจัยได้ตอบคำถำมต่ำงๆ ที่ข้ำพเจ้ำสงสัยด้วย
ควำมเต็มใจ ไม่ปิดบัง ซ่อนเร้น จนข้ำพเจ้ำพอใจ และเข้ำร่วมโครงกำรนี้โดยสมัครใจ
ข้ำพเจ้ำมีสิทธิ์ที่จะบอกเลิกกำรเข้ำร่วมกำรวิจัยนี้เมื่อใดก็ได้ ถ้ำข้ำพเจ้ำปรำรถนำโดยไม่เสียสิทธิ
ในกำรรักษำพยำบำลที่จะเกิดขึ้นตำมมำในโอกำสต่อไป
ผู้วิจัยรับรองว่ำจะเก็บข้อมูล เฉพำะเกี่ยวกับตัวข้ำพเจ้ำเป็นควำมลับและจะเปิดเผยได้เฉพำะใน
รูปแบบที่เป็นสรุปผลกำรวิจัย
กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับตัวข้ำพเจ้ำต่อหน่วยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกระทำได้เฉพำะกรณีจำเป็น
ด้วยเหตุผลทำงวิชำกำรเท่ำนั้นและจะต้องได้รับคำยินยอมจำกข้ำพเจ้ำเป็นลำยลักษณ์อักษร
ในกำรวิจัยครั้งนี้ จะมีกำรเจำะเลือดเป็นจำนวน ..................ซีซี ทุก ………….……..วัน/สัปดำห์/
เดือน เป็นจำนวน ……………………ครั้ง และ/หรือที่มีกำรเก็บตัวอย่ำงทำงชีวภำพอื่น (โปรดระบุจำนวนที่เก็บ /
จำนวนครั้ง) และโปรดระบุควำมไม่สบำยที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรเก็บตัวอย่ำงชีวภำพนั้นๆ
ผู้วิจัยรับรองว่ำหำกเกิดภำวะแทรกซ้อนใดๆ ที่มีสำเหตุจำกกำรวิจัยดังกล่ำว ข้ำพเจ้ำจะได้รับ
กำรรักษำพยำบำลโดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำย และหรือจะมีกำรชดเชยค่ำตอบแทน ตลอดจนเงินทดแทนควำมพิกำร
ที่อำจเกิดขึ้นตำมควำมเหมำะสม
ข้ำพเจ้ำยินยอมให้ผู้กำกับดูแลกำรวิจัย ผู้ตรวจสอบ คณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในคน และ
คณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรควบคุมยำ สำมำรถเข้ำไปตรวจสอบบันทึกข้อมูลทำงกำรแพทย์ของข้ำพเจ้ำ
เพื่อเป็นกำรยืนยันถึงขั้นตอนโครงกำรวิจัยทำงคลินิก โดยไม่ล่วงละเมิดเอกสิทธิ์ ในกำรปิดบังข้อมูลของกำร
สมัครตำมกรอบที่กฎหมำยและกฎระเบียบได้อนุญำตไว้
ข้ำพเจ้ำได้อ่ำนข้อควำมข้ำงต้นแล้ว และมีควำมเข้ำใจดีทุกประกำร และได้ลงนำมในใบยินยอม
นี้ด้วยควำมเต็มใจ
ในกรณีที่ข้ำพเจ้ำไม่สำมำรถอ่ำนหนังสือได้ ผู้วิจัยได้อ่ำนข้อควำมในใบยินยอมนี้ให้ข้ำพเจ้ำฟังจน
เข้ำใจดีแล้ว ข้ำพเจ้ำจึงลงนำมในใบยินยอมนี้ด้วยควำมเต็มใจ
ข้ำพเจ้ำสำมำรถติดต่อผู้วิจัยได้ที่ …………………………………………………………………………………………………………
โดยบุคคลที่รับผิดชอบเรื่องนี้ คือ....(โปรดระบุชื่อและสถำนที่ที่ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ ที่ติดต่อได้สะดวกทั้งใน
เวลำรำชกำรและนอกเวลำรำชกำรของผู้วิจัยหลัก)………………………………………………………………………………..
ลงนำม…………………………………ผู้ยินยอม
(...........................................)
ลงนำม…………………………………พยำน
(...........................................)
ลงนำม…………………………………พยำน
(..........................................)

ในกรณีที่ก ำรศึ กษำวิจั ย ครั้ งนี้ มี ค วำมจ ำเป็ นอย่ ำงยิ่ งที่จ ะต้อ งให้ ผู้ เยำว์และหรื อบุค คลไร้
ควำมสำมำรถมีส่วนร่วมในกำรวิจัย ข้ำพเจ้ำได้อ่ำนข้อควำมข้ำงต้นแล้ว มีควำมเข้ำใจในสิทธิและหน้ำที่ของ
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรวิจัยทุกประกำรและยินยอมให้ผู้เยำว์ และหรือ บุคคลไร้ควำมสำมำรถเข้ำร่วมกำรวิจัยได้ จึง
ลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำน
ลงนำม…………………………………
(...........................................)
ผู้ปกครอง ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือ ผู้มีอำนำจกระทำกำรแทน
ลงนำม…………………………………พยำน
(...........................................)
ลงนำม…………………………………พยำน
(...........................................)

เอกสารชี้แจงข้อมูลแก่ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย
(Information Sheet )
การเขียนแบบคาชี้แจงอาสาสมัคร (Information sheet) ควรประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้
1. ชื่อโครงกำร
2. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงกำร
- สถำนที่ติดต่อ
- หมำยเลขโทรศัพท์ที่สำมำรถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน
3. เหตุที่ต้องทำวิจัยและเหตุผลที่ต้องกำรศึกษำในคน รวมทั้งเหตุผลที่อำสำสมัครที่ได้รับเชิญเข้ำร่วมโครงกำร
4. วัตถุประสงค์ของโครงกำร
5. ขั้นตอนและกระบวนกำรทำวิจัย
6. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกกำรทำวิจัย
7. สิ่งที่อำสำสมัครจะต้องปฏิบัติและไม่ปฏิบัติระหว่ำงกำรศึกษำ และระยะเวลำของกำรวิจัย
8. ควำมเสี่ยงหรืออันตรำยที่จะเกิดขึ้นและหรือควำมไม่สะดวกสบำยของอำสำสมัครที่อำจได้รับและมำตรกำรที่
ผู้วิจัยเตรียมไว้ป้องกัน
9. กรณีเกิดภำวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้องกับกำรวิจัยผู้วิจัยจะให้กำรดูแลรักษำพยำบำลหรือชดเชยอำสำสมัคร
อย่ำงไร
10. กรณีกำรทดสอบยำในอำสำสมัครที่เป็นผู้ป่วย เมื่อผลกำรวิจัยพบว่ำยำนั้นเป็นประโยชน์ ภำยหลังกำร
สิ้นสุดโครงกำรวิจัย ผู้วิจัยจะให้กำรสนับสนุนกับอำสำสมัครต่อไปหรือไม่อย่ำงไร และระยะเวลำนำนเท่ำไร
11. ในกรณีที่มีกำรรักษำหลำยรูปแบบให้ระบุทำงเลือกอื่นและเปรียบเทียบข้อดี, ข้อเสีย ของวิธีวิจัย
12. กำรให้ค่ำตอบแทนเป็นเงิน ควรระบุจำนวนและจำนวนครั้งที่ให้อำสำสมัคร
13. กำรรักษำควำมลับเกี่ยวกับอำสำสมัคร
14. วัตถุทำงชีวภำพที่รวบรวมไว้ เช่น ตัวอย่ำงเลือดที่เหลือหลังจบโครงกำรจะจัดกำรอย่ำงไร
15. สิทธิของอำสำสมัครในกำรถอนตัวออกจำกโครงกำรเมื่อไรก็ได้ โดยไม่กระทบต่อกำรรักษำพยำบำลของ
อำสำสมัครที่เป็นผู้ป่วย
16. แหล่งทุนวิจัย
17. โครงกำรวิจัยได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัย ศูนย์บริกำรโลหิตแห่งชำติ
สภำกำชำดไทย เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 02-2524106-9 ต่อ 1808
หมายเหตุ :
กำรแพทย์

ภำษำที่ใช้ต้องเป็นภำษำไทยที่คนทั่วไปอ่ำนและเข้ำใจได้ง่ำย หลีกเลี่ยงกำรใช้ศัพท์เทคนิคทำง

แบบตรวจสอบความครบถ้วนของโครงร่างการวิจัย
เพื่อเข้ารับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
รหัสโครงกำรวิจัย....................
ชื่อโครงกำรวิจัย............................................................................................................................. .......
ข้อ

หัวข้อรายละเอียดโครงร่างการวิจัย

1

ชื่อโครงกำร(ภำษำไทย) (ภำษำอังกฤษ) ต้องมีควำมหมำยสอดคล้องกับภำษำไทย

2

ชื่อหัวหน้ำโครงกำร ผูร้ ่วมวิจัยและที่อยู่หน่วยงำนที่สังกัด เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้

3

ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของโครงกำร

4

รำยงำนกำรวิจยั ที่เกี่ยวข้อง (พร้อมเอกสำรอ้ำงอิง ระบุงำนวิจัยที่เกีย่ วข้องที่มีกำรตีพิมพ์หรือ
ข้อมูลที่ยืนยันควำมปลอดภัยของกำรวิจัยในคน)

5

วัตถุประสงค์ ควรชัดเจนและสอดคล้องกับวิธีวิจัย

6

ประโยชน์ที่จะได้รับจำกกำรวิจัยรวมถึงประโยชน์ที่อำสำสมัครจะได้รับจำกกำรวิจยั

7

สถำนที่ศึกษำวิจัยและระยะเวลำ
6.1 สถำนที่ศึกษำวิจัย
6.2 ระยะเวลำในกำรศึกษำวิจัย และกำหนดเริม่ กำรดำเนินกำรวิจัย

8

วิธีดำเนินกำรวิจยั
8.1 กลุ่มประชำกรที่จะศึกษำ (จำนวน เพศ อำยุ)
8.2 กำรคำนวณขนำดตัวอย่ำงและเหตุผลในกำรเลือกอำสำสมัครในกำรวิจัย
8.3 เกณฑ์กำรรับอำสำสมัครเข้ำร่วมโครงกำร (Inclusion criteria)
8.4 เกณฑ์กำรไม่รับอำสำสมัครเข้ำร่วมโครงกำร (Exclusion criteria)
8.5 เกณฑ์กำรยุติเข้ำร่วมโครงกำร (Discontinuation criteria)
8.6 กำรออกแบบกำรวิจัย ขั้นตอนดำเนินกำรวิจัยและกำรควบคุมกำรวิจัย
8.7 กำรวิเครำะห์ข้อมูล รำยละเอียดของวิธีกำรทำงสถิติที่ใช้

สาหรับผู้วิจัย
มี

ไม่มี

ไม่เกี่ยวข้อง

ข้อ

หัวข้อรายละเอียดโครงร่างการวิจัย

8.8 กรณีของกำรวิจัยที่กระทำพร้อมกันหลำยแห่ง (multicenter) ควร ระบุจำนวนอำสำสมัครที่
เข้ำร่วมกำรวิจัยของแต่ละแห่งและที่ผู้วิจัยดำเนินกำร
8.9 แบบบันทึกข้อมูล(CRF), หรือ Diary cards และแบบสอบถำม
8.10 ข้อพิจำรณำเฉพำะ
ก. กรณีมีกำรเจำะเลือด/เก็บชิ้นเนื้อ ให้ระบุจำนวนครั้ง ควำมถี่ และปริมำณ
ข. กรณีมีกำรทดลองยำทำงคลินิกควรระบุกำรขึ้นทะเบียนยำ ชื่อ ทำงเคมีของยำบริษัท ผู้ผลิต/
จำหน่ำย ลักษณะของตัวยำและสรุปข้อมูลเกีย่ วกับควำมปลอดภัยทำงเภสัชวิทยำและพิษวิทยำ
ของยำที่จะใช้ในกำรวิจัยพร้อมทั้งอ้ำงอิงข้อมูลที่ตีพิมพ์แล้ว
ค. กรณีที่มีกำรทดลองผลิตภัณฑ์อื่นๆ ควรแนบเอกสำรรำยละเอียดผลกำรวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง
ตำมควำมเหมำะสม
ง. กรณีกำรวิจัยทีต่ ้องผ่ำตัดหรือเก็บชิ้นเนื้อ (Biopsy) ควรอธิบำยวิธีกำรเก็บพอสังเขป
จ. กรณีที่มีกำรใช้รังสี ให้ระบุชื่อรังสี และขนำดที่ใช้
ฉ. กำรกระทำอื่นๆ (ถ้ำมี ระบุรำยละเอียด)
8.11 กรณีที่มีกำรทดลองทำงคลินิก กำรใช้กลุ่มควบคุม(Control) ควรมีเหตุผลควำมจำเป็นด้วย

9

ข้อพิจำรณำด้ำนจริยธรรม
9.1 ควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์ต่อประชำกรที่เข้ำร่วมกำรศึกษำและกำร
ป้องกันแก้ไข
9.2 หลักฐำนหรือข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่ำกำรวิจัยน่ำจะมีควำมปลอดภัยต่อประชำกรที่เข้ำ ร่วม
กำรศึกษำ
9.3 หลักเกณฑ์ในกำรยุติกำรวิจัยสำหรับผู้เข้ำร่วมกำรวิจัยเป็นรำยบุคคลและกำรยุติทั้งโครงกำร
9.4 วิธีกำรที่จะเข้ำถึงประชำกรทีจ่ ะเชิญชวนให้เข้ำร่วมกำรวิจัย และวิธีกำรให้ข้อมูลขอควำม
ยินยอมเข้ำร่วมโครงกำร
9.5 ค่ำเดินทำง ค่ำอำหำร ค่ำชดเชยกำรเสียเวลำ (ถ้ำมีควรระบุให้ชัดเจน)
9.6 ค่ำใช้จ่ำยที่อำสำสมัครต้องร่วมรับผิดชอบ
9.7 กำรดูแลรักษำและแก้ปญ
ั หำอืน่ กรณีเกิดผลแทรกซ้อนแก่อำสำสมัคร
9.8 กำรรักษำควำมลับของข้อมูลของอำสำสมัคร
9.9 มีระบบ Safety monitor และรำยงำนอำกำรไม่พึงประสงค์
9.10 แบบคำชี้แจงอำสำสมัคร (Patient or subject information sheet) เป็นภำษำไทย ระบุ
วัตถุประสงค์ ประโยชน์และขั้นตอนกำรปฏิบัติตัวของอำสำสมัคร และระบุชื่อ สถำนที่ตดิ ต่อ
หมำยเลขโทรศัพท์ของหัวหน้ำโครงกำรหรือผูร้ ับผิดชอบ ที่อำสำสมัครสำมำรถติดต่อได้ เพื่อ
ปรึกษำหรือขอคำแนะนำในกรณีทมี่ ีปัญหำอันเนื่องจำกกำรวิจัย

สาหรับผู้วิจัย
มี

ไม่มี

ไม่เกี่ยวข้อง

ข้อ

หัวข้อรายละเอียดโครงร่างการวิจัย

สาหรับผู้วิจัย
มี

ไม่มี

ไม่เกี่ยวข้อง

9.11 แบบยินยอมอำสำสมัคร (Written Informed consent form) เป็นภำษำไทย
9.12 ควำมรู้ที่จะได้จำกกำรวิจัย เกิดประโยชน์คุ้มกับภำระ/ควำมเสี่ยงของอำสำสมัคร
9.13 กำรปกป้องผู้ด้อยโอกำส (vulnerable subject)
9.14 กำรมีส่วนได้ส่วนเสียในโครงกำรวิจัย (conflict of interest)
10

ระบุงบประมำณและแหล่งทุนที่ได้รับ

11

ประวัติหัวหน้ำโครงกำรวิจัยและผูร้ ่วมวิจัย ระบุรำยละเอียด ดังนี้
11.1 ชื่อ-นำมสกุล คุณวุฒิ ภำษำไทย/ภำษำอังกฤษ
11.2 ตำแหน่งทำงวิชำกำร/สังกัดภำควิชำ/คณะ
11.3 ที่อยู่และรหัสไปรษณีย/์ โทรศัพท์
11.4 ประสบกำรณ์ในงำนวิจัยที่เกีย่ วข้อง

12

ลำยเซ็นหัวหน้ำโครงกำรวิจัย
ก. กรณีเป็นวิทยำนิพนธ์จะต้องมีลำยเซ็นของอำจำรย์ผคู้ วบคุมวิทยำนิพนธ์
ข. กรณีที่เป็นนักศึกษำจำกสถำบันต่ำงประเทศต้องมีประวัติผู้ควบคุมพร้อมลำยเซ็น
วิทยำนิพนธ์จำกมหำวิทยำลัยต้นสังกัดและเอกสำรรับรอง ของคณะกรรมกำรจริยธรรมกำร
วิจัยในมนุษย์หรือเทียบเท่ำ

ลงชื่อ......................................
หัวหน้ำโครงกำร
วัน/เดือน/ปี.......................
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(สำหรับเจ้ำหน้ำที่)
ได้ตรวจสอบเอกสำรโครงกำรทั้งหมดแล้ว พบว่ำ
 ครบถ้วน
 ไม่ครบถ้วน ขำด (โปรดระบุ)........................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัย
ศูนย์บริกำรโลหิตแห่งชำติ สภำกำชำดไทย
วัน/เดือน/ปี....../......./........

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัย
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

