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คำนำ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี แต่งตั้งโดยอธิการบดีซึ่งผ่านความ
เห็นชอบจากสภาวิชาการ กรรมการชุดแรกแต่งตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2546 อยู่ภายใต้การดาเนินงานของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒ นาเป็ นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยทาหน้าที่ประสานงานด้านการวิจัย ให้
ประสบความสาเร็จสอดคล้องกับปณิธาน วิสัยทัศน์ และภารกิจของมหาวิทยาลัย
วิธีดาเนินการตามมาตรฐาน (Standard Operating Procedures; SOPs) ของคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี จัดทาโดย สานักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ฉบับแรก เวอร์ชั่น 01.0 ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 และได้มี
การปรับปรุงเรื่อยมา ซึ่งฉบับนี้เป็นฉบับที่ 3 เวอร์ชั่น 2.0 ประกาศใช้เมื่อวันที่ ………………………. ประกอบด้วย
วิธีดาเนินการตามมาตรฐาน 24 บท ซึ่งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เป็นผู้พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์
ขั้น ตอนต่างๆ โดยแสดงขั้น ตอนการดาเนิ นงาน และวิธีปฏิบัติ ของคณะกรรมการจริย ธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่สอดคล้องกับจริยธรรมการวิจัยตามมาตรฐานสากล และแนวทางจริยธรรมการ
วิจัยในคนประเทศไทย พ.ศ. 2550 จัดทาขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี ใช้เป็นหลักปฏิบัติ ในการดาเนินการวิจัยในมนุษย์ ให้มีระบบและรูปแบบที่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดผลงานวิจัยในมนุษย์และที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ที่มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ และ
สามารถตีพิมพ์ในวารสารชั้นนาในระดับสากล
สานักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หวังเป็นอย่าง
ยิ่งว่า วิธีดาเนินการมาตรฐานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ฉบับนี้
จะเป็นแนวทางในการปฏิบัติและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงปัทมา ทองดี)
ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สารบัญ
รหัส

ชื่อบท (SOP Title)

SOP 01/02.0 การเตรียมวิธีดาเนินการมาตรฐานและการปรับแก้ไข
Preparation and Revision of Standard Operating Procedures
SOP 02/02.0 องค์ประกอบของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
Constitution of Ethics Committee
SOP 03/02.0 การอบรมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สานักงาน
Training for Members and Personnel
SOP 04/02.0 การเลือกที่ปรึกษาอิสระ
Selection of Independent Consultant
SOP 05/02.0 การบริหารจัดการกับโครงการวิจัยที่ยื่นขอรับพิจารณา
Management of Protocol Submission
SOP 06/02.0 แนวทางการทบทวนและประเมินโครงการวิจัย
Protocol Assessment
SOP 07/02.0 การพิจารณาโครงการวิจัยครั้งแรก
Initial Protocols Review
SOP 08/02.0 การพิจารณาโครงการวิจัยแบบยกเว้นและแบบเร่งรัด
Exemption and Expedited Review
SOP 09/02.0 การพิจารณาโครงการวิจัยเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์
Review of New Medical Device Protocol
SOP 10/02.0 การพิจารณาโครงการวิจัยที่ส่งกลับเข้ามาภายหลังการปรับปรุงแก้ไข
Review of Revised Protocol
SOP 11/02.0 การพิจารณาส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย
Review of Protocol Amendments
SOP 12/02.0 การพิจารณารายงานความก้าวหน้าของการวิจัย
Review of Progress Report
SOP 13/02.0 การพิจารณารายงานสรุปผลการวิจัย
Review of Final Report

หน้า
1
17
34
39
48
54
76
168
193
206
214
232
249

รหัส

ชื่อบท (SOP Title)

SOP 14/02.0 การดาเนินการที่เบี่ยงเบน ไม่ปฏิบัติตาม ฝ่าฝืนโครงการวิจัย
Non-compliance/Deviation/Violation Protocol
SOP 15/02.0 การพิจารณาตอบสนองการเรียกร้องของอาสาสมัคร
Response to Participants Requests
SOP 16/02.0 การพิจารณารายงานการยุติโครงการวิจัยก่อนกาหนด
Management of Protocol Termination
SOP 17/02.0 การพิจารณารายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง
Review of Serious Adverse Event (SAE) Report
SOP 18/02.0 การตรวจเยี่ยมเพื่อกากับดูแลการวิจัย
Site Monitoring Visit
SOP 19/02.0 การเตรียมแผนการประชุมและรายงานการประชุม
Agenda Preparation, Meeting Procedures and Minutes
SOP 20/02.0 การประชุมฉุกเฉิน/กรณีพิเศษ
Emergency Meeting
SOP 21/02.0 การบันทึกการติดต่อสื่อสาร
Communication Records
SOP 22/02.0 การบริหารจัดการเอกสารโครงการวิจัยที่กาลังดาเนินการ
Maintenance of Active Protocol Files and Data Back-up
SOP 23/02.0 การเก็บและการค้นเอกสารโครงการวิจัย
Archive and Retrieval of Documents
SOP 24/02.0 การดารงไว้ซึ่งการรักษาความลับของโครงการวิจัยที่จัดเก็บ รอการทาลาย และการย่อย
ทาลายเอกสาร
Maintenance of Confidentiality of Archive Files and Shredding of Documents

หน้า
260
269
275
282
296
305
323
328
332
338
343

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
SOP 01/02.0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การเตรียมวิธีดาเนินการมาตรฐานและการปรับแก้ไข
หน้า 1 ของ 16 หน้า
Preparation and Revision of Standard Operating Procedures

การเตรียมวิธดี าเนินการมาตรฐานและการปรับแก้ไข
Preparation and Revision of Standard Operating Procedures

เริ่มใช้ SOP 01/02.0 วันที่
แทน SOP 01/01.1 วันที่ 5 มีนาคม 2562
ผู้จัดทา
วันที่
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงปัทมา ทองดี)
ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ผู้อนุมัติ
วันที่
(รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
SOP 01/02.0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การเตรียมวิธีดาเนินการมาตรฐานและการปรับแก้ไข
หน้า 2 ของ 16 หน้า
Preparation and Revision of Standard Operating Procedures

สารบัญ
ลาดับที่
1
2
3
4
5

6
7
8

เรื่อง
วัตถุประสงค์
ขอบเขต
ความรับผิดชอบ
แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติ
ขั้นตอนการปฏิบัติ
5.1 จัดทารายการวิธีดาเนินการมาตรฐานบทต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
5.2 จัดรูปแบบรูปหน้าและวิธีเขียน
5.3 อนุมัติวิธีดาเนินการมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และแบบฟอร์ม
5.4 นาวิธีดาเนินการมาตรฐานสู่การปฏิบัติ แจกจ่าย และเก็บเข้าแฟ้ม
5.5 ทบทวนและขอแก้ไขวิธีดาเนินการมาตรฐานที่ใช้
5.6 จัดการและจัดเก็บวิธีดาเนินการมาตรฐานฉบับเก่าที่ถูกแทนที่
5.7 การจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีดาเนินการมาตรฐาน
นิยามศัพท์
ภาคผนวก
เอกสารอ้างอิง

หน้า
1
1
1
5
6
6
6
7
8
8
8
8
9
9
10
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
SOP 01/02.0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การเตรียมวิธีดาเนินการมาตรฐานและการปรับแก้ไข
หน้า 3 ของ 16 หน้า
Preparation and Revision of Standard Operating Procedures
1. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวทางในการเขียน ทบทวน อนุมัติ แจกจ่าย และปรับปรุงแก้ไขวิธีดาเนินการมาตรฐาน (Standard
Operating Procedures, SOPs) เพื่อให้กิจกรรมที่เกี่ยวกับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ดาเนินไปอย่าง
สอดคล้ อ งกั บ แนวทางจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในมนุ ษ ย์ ใ นประเทศไทย WHO Operational Guidelines for Ethics
Committees That Review Biomedical Research และ International Conference on Harmonization ( ICH)
Good Clinical Practice (GCP)
2. ขอบเขต
แนวทางการเตรี ย มวิ ธี ด าเนิ น การมาตรฐานฉบั บ ปั จ จุ บั น ให้ ถื อ เป็ น แนวปฏิ บั ติ แ ละใช้ อ้ า งอิ ง ส าหรั บ
วิธีดาเนินการมาตรฐานทั้งหมดของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
3. ความรับผิดชอบ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
1) เสนอรายการวิธีดาเนินการมาตรฐานและแนวทางการปฏิบัติที่จาเป็น
2) เลือกรูปแบบและระบบในการกาหนดรหัสให้เหมือนกันทุกบททุกครั้งที่มีการจัดทาร่างหรือตรวจแก้
วิธีดาเนินการมาตรฐาน
3) ร่างและจัดทาวิธีดาเนินการมาตรฐานหัวข้อใหม่
4) จัดทาแนวทางปฏิบัติและแบบฟอร์มต่างๆ ให้สอดคล้องกับวิธีการดาเนินการมาตรฐาน
5) ประเมินคาขอปรับปรุงวิธีดาเนินการมาตรฐาน
อธิการบดี
1) ลงนามอนุมตั ิในประกาศวิธีการดาเนินการมาตรฐาน
เจ้าหน้าที่สานักงาน
1) ประสานงานเพื่อดาเนินการเขียน ทบทวน แจกจ่าย และแก้ไขปรับปรุง “วิธีดาเนินการมาตรฐาน”
หรือ “SOPs” และแนวทางปฏิบัติ
2) เก็บรักษาแฟ้ม SOPs และแนวทางปฏิบัติทุกฉบับที่ใช้อยู่ และจัดทารายการ SOPs และแนวทาง
ปฏิบัติ
3) เก็บรักษาบัญชีการแจกจ่าย SOPs และแนวทางการปฏิบัติ
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
SOP 01/02.0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การเตรียมวิธีดาเนินการมาตรฐานและการปรับแก้ไข
หน้า 4 ของ 16 หน้า
Preparation and Revision of Standard Operating Procedures
4) แจกจ่าย SOPs และแนวทางการปฏิบัติ โดยให้มีการเซ็นชื่อรับเพื่อมั่นใจว่ากรรมการจริยธรรมการ
วิจัยและเจ้าหน้าที่สถานวิจัยทุกคนได้รับ SOPs และแนวทางการปฏิบัติ
5) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้วิจัยและบุคคลทั่วไปรับทราบแนวทางปฏิบัตเิ มื่อมีการเปลี่ยนแปลง SOPs
6) ตรวจสอบข้ อมู ลเอกสาร SOPs และแนวทางปฏิ บั ติ ใน Website การวิ จั ยในมนุ ษย์ มหาวิ ทยาลั ย
เทคโนโลยีสุรนารีให้เป็นปัจจุบัน
4. แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติ
ขั้นตอน
1
2
3
4
5
6
7
8
9

การดาเนินการ
กาหนดจานวนและชื่อบทวิธีดาเนินการมาตรฐาน
กาหนดโครงร่างและรูปแบบ
เขียนวิธีดาเนินการมาตรฐาน

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายเลขานุการ

ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
อนุมัติวิธีดาเนินการมาตรฐาน
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
อธิการบดี (ผ่านสภาวิชาการ)
แจกจ่ายวิธีดาเนินการมาตรฐาน
เจ้าหน้าที่สานักงาน
เสนอปรับปรุงแก้ไข
ฝ่ายเลขานุการ
การทบทวน
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
อนุมัตวิ ิธีดาเนินการมาตรฐานฉบับปรับปรุงแก้ไข
อธิการบดี
(ผ่านสภาวิชาการ)
แจกจ่ายวิธีดาเนินการมาตรฐานฉบับปรับปรุงแก้ไข
เจ้าหน้าที่สานักงาน
เก็บต้นฉบับวิธีดาเนินการมาตรฐาน
เจ้าหน้าที่สานักงาน
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
SOP 01/02.0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การเตรียมวิธีดาเนินการมาตรฐานและการปรับแก้ไข
หน้า 5 ของ 16 หน้า
Preparation and Revision of Standard Operating Procedures
5. ขั้นตอนการปฏิบัติ
5.1 จัดทารายการวิธีดาเนินการมาตรฐานบทต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
5.1.1 ร่างวิธีดาเนินการมาตรฐานเพื่อ
1) กาหนดหัวข้อกระบวนการดาเนินงานด้านจริยธรรมการวิจัยทุกขั้นตอน
2) จัดแบ่งหมวดหมู่และตั้งชื่อบท
3) ทารายชื่อบทวิธีดาเนินการมาตรฐานและรหัสอ้างอิง
5.1.2 มอบหมายผู้รับผิดชอบเขียนรายละเอียดตามหัวข้อที่กาหนด
5.1.3 รวบรวมและพิจารณาตรวจทาน แก้ไขเนื้อหาให้สอดคล้องกัน
5.2 จัดรูปแบบรูปหน้าและวิธีเขียน
5.2.1 วิธีดาเนินการมาตรฐานแต่ละบทต้องมีชื่อสาระของบทที่สื่อความหมายและเข้าใจง่าย โดย
เลขานุการคณะกรรมการร่างวิธีดาเนินการมาตรฐาน เป็นผู้ให้รหัสเฉพาะแต่ละบท ดังนี้
1) ใช้รหัสวิธีดาเนินการมาตรฐาน (SOP codes) เป็น SOP XX/YY.W
2) อักษร XX เป็นตัวเลขสองหลักใช้เฉพาะกับวิธีดาเนินการมาตรฐานเพื่อแสดงบทที่ ให้
เริ่มจาก 01
3) YY เป็นตัวเลขสองหลักสาหรับฉบับที่ของวิธีดาเนินการมาตรฐานบทนั้น ให้เริ่มจาก 01
4) อักษร W เป็นตัวเลขหนึ่งหลักแสดงฉบับที่ของวิธีดาเนินการมาตรฐานบทที่มีการแก้ไข
เล็กน้อย ให้เริ่มจาก 0 ตัวอย่างเช่น SOP 01/01.1 หมายถึงวิธีดาเนินการมาตรฐานบท
ที่ 01 ฉบับที่ 01 ที่มีการแก้ไขเล็กน้อยครั้งที่ 1
5.2.2 ใช้รูปแบบรหัส AF/BB-XX/YY.W สาหรับภาคผนวกของวิธีดาเนินการมาตรฐาน
1) AF เป็นอักษรย่อของ Annex Form หมายถึงเอกสารประกอบวิธีดาเนินการมาตรฐาน
บทนั้นๆ
2) อักษร BB เป็นตัวเลขสองหลักสาหรับบอกลาดับที่ของเอกสารภาคผนวกให้เริ่มจาก
01 ตัวอย่างเช่น AF/01-01/01.0 หมายถึง เอกสารภาคผนวกลาดับที่หนึ่งของ SOP
01/01.0
5.2.3 การเขี ย นวิ ธี ด าเนิ น การมาตรฐาน ใช้ ต้ น แบบวิ ธี ด าเนิ น การมาตรฐานที่ ก าหนด (ดู
ภาคผนวก 2 ของ SOP 01/01.0 AF/02-01/01.0)
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
SOP 01/02.0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การเตรียมวิธีดาเนินการมาตรฐานและการปรับแก้ไข
หน้า 6 ของ 16 หน้า
Preparation and Revision of Standard Operating Procedures
5.2.4 ถ้ามีการทบทวนหรือปรับปรุงวิธีดาเนินการมาตรฐานบทใดให้บันทึกการเปลี่ยนแปลงไว้ใน
บันทึกประวัติ (ดูภาคผนวก 3 ของ SOP 01/01.0 AF/03-01/01.0)
5.2.5 หากต้องการสร้างวิธีดาเนินการมาตรฐานบทใหม่เพิ่มเติม แนวทางปฏิบัติ แบบฟอร์มต่างๆ
หรือปรับปรุงบทใดๆ ให้ฝ่ายเลขานุการนาเสนอคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
5.3 อนุมัติวิธีดาเนินการมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และแบบฟอร์ม
5.3.1 เลขานุการคณะกรรมการ นาร่างวิธีดาเนินการมาตรฐานแต่ละบทเข้าปรึกษาหารือและ
แก้ไขในที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
5.3.2 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอให้สภาวิชาการให้
ความเห็นชอบ จึงเสนอให้อธิการบดีลงนามอนุมัตใิ นฉบับสมบูรณ์
5.3.3 ในกรณี ที่ มี ค วามจ าเป็ น จะต้ อ งจั ด ท าเป็ น ประกาศ หรื อ แก้ ไ ขประกาศเดิ ม ที่ มี อ ยู่
คณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในมนุ ษ ย์ จ ะจั ด ท าหรื อ แก้ ไ ขประกาศมหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีสุรนารีที่สอดคล้องกัน เพื่อเสนอให้อธิการบดีลงนาม
5.3.4 สาหรับร่างวิธีดาเนินการมาตรฐานฉบับใหม่เพิ่มเติมหรือฉบับปรับปรุงก็ใช้วิธีเดียวกัน
5.3.5 สาหรับร่างแนวทางปฏิบัติและแบบฟอร์มใหม่ หรือแนวทางปฏิบัติและแบบฟอร์มฉบับ
ปรับปรุง ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จัดทาและสามารถ
ประกาศใช้ได้ทันทีเมื่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ให้ความเห็นชอบ
5.4 นาวิธีดาเนินการมาตรฐานสูก่ ารปฏิบัติ แจกจ่าย และเก็บเข้าแฟ้ม
5.4.1 เริ่มใช้วิธีดาเนินการมาตรฐานวันที่อธิการบดีอนุมัติ
5.4.2 แจกจ่ า ยวิ ธี ด าเนิ น การมาตรฐานให้ กั บ กรรมการจริ ย ธรรมการวิ จั ย และเจ้ า หน้ า ที่ ที่
เกี่ยวข้องตามบัญชีรายชื่อในภาคผนวก 4 (AF/04-01/01.0)
5.4.3 ให้เจ้าหน้าที่สานักงานรับผิดชอบดูแลงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จัดเก็บต้นฉบับของ
วิธีดาเนินการมาตรฐานฉบับสมบูรณ์เล่มที่ใช้ปัจจุบันไว้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา
5.4.4 ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ส านั ก งานเป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบการประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ผู้ วิจั ย และบุ ค คลทั่ ว ไป
รับทราบการเปลี่ยนแปลง SOPs แนวทางปฏิบัติ แบบฟอร์มต่างๆ และทาการตรวจสอบ
ข้อมูลเอกสาร SOPs แนวทางปฏิบัติ แบบฟอร์มต่างๆ ใน Website การวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้เป็นปัจจุบัน
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
SOP 01/02.0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การเตรียมวิธีดาเนินการมาตรฐานและการปรับแก้ไข
หน้า 7 ของ 16 หน้า
Preparation and Revision of Standard Operating Procedures
5.5 ทบทวนและขอแก้ไขวิธีดาเนินการมาตรฐานที่ใช้
5.5.1 กรรมการจริ ย ธรรมการวิ จั ย ผู้ ใ ดผู้ ห นึ่ ง ผู้ บ ริ ห าร หรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ส านั ก งาน ที่ เ ห็ น ว่ า
วิธีดาเนินการมาตรฐานบทหนึ่งไม่สอดคล้องกับอีกบทหนึ่งหรือมีข้อแนะนาในการปรับปรุง
วิธีปฏิบัติ ให้ใช้แบบฟอร์ม ในภาคผนวก 5 (AF/05-01/01.0) เพื่อนาเข้าพิจารณาในที่
ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
5.5.2 ถ้าเห็นชอบกับการร้องขอ ให้ดาเนินการแก้ไขต่อไป
5.5.3 หากไม่เห็นชอบต้องชี้แจงเหตุผลและความจาเป็นที่ไม่อาจแก้ไข
5.5.4 การทบทวนและอนุมัติวิธีดาเนินการมาตรฐานฉบับปรับปรุงให้ดาเนินการแบบเดียวกับ
การทบทวนและอนุมัติวิธีดาเนินการมาตรฐานฉบับใหม่ (ดูหัวข้อ 5.4)
5.5.5 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ในมนุษย์ ควรทบทวนวิธีดาเนินการมาตรฐานทุกๆ 2 ปี
และบันทึกวันที่ทบทวนไว้ในแฟ้มเอกสารวิธีดาเนินการมาตรฐานต้นฉบับ
5.6 จัดการและจัดเก็บวิธีดาเนินการมาตรฐานฉบับเก่าที่ถูกแทนที่
5.6.1 ให้ประทับตรา “ยกเลิก” ที่แฟ้มวิธีดาเนินการมาตรฐานฉบับเก่า และ
5.6.2 จัดเก็บวิ ธีดาเนินการมาตรฐานฉบับเก่าไว้ในแฟ้มรวบรวมวิธีดาเนินการมาตรฐานของ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
5.6.3 ประชาสัมพันธ์ให้กรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ
5.7 การจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีดาเนินการมาตรฐาน
ฝ่ายเลขานุการ และเจ้าหน้าที่สานักงานจะจัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไขวิธีดาเนินการมาตรฐาน
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
SOP 01/02.0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การเตรียมวิธีดาเนินการมาตรฐานและการปรับแก้ไข
หน้า 8 ของ 16 หน้า
Preparation and Revision of Standard Operating Procedures
6. นิยามศัพท์
คาศัพท์
วิธีดาเนินการมาตรฐาน
(Standard Operating
Procedures, SOPs)
แนวทางปฏิบัติ
(Guidelines)
กรรมการจริยธรรมการ
วิจัย
แฟ้มต้นฉบับ
วิธีดาเนินการมาตรฐาน

แฟ้มวิธีดาเนินการ
มาตรฐานฉบับเก่า

ความหมาย
คู่มือการปฏิบัติงานที่เขียนขึ้นในรูปแบบของเอกสารอย่างเป็นระบบ คงที่ อ้างอิงได้
แสดงรายละเอีย ดของวิธีการและขั้นตอนกิจกรรมที่นาไปใช้ได้โดยง่าย ส าหรับการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่ระบุไว้เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมาย (ที่ตั้งไว้) ขององค์กร
เอกสารอธิบายหรือแสดงรายละเอียดวิธีปฏิบัติในรูปแบบหนึ่งที่จัดทาขึ้นเพื่อให้ ผู้ ใช้
ทราบกระบวนการ ขั้นตอน และเหตุผล
ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการประจาในคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คณะกรรมการนี้มี องค์ประกอบตามข้อกาหนดใน ICHGCP
เอกสารทางการวิ ธี ด าเนิ น การมาตรฐานที่ ร วบรวมไว้ ใ ห้ บุ ค ลากรในมหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีสุรนารี กรรมการจริยธรรมการวิจัย ผู้ตรวจสอบ และเจ้าหน้าที่รัฐบาลเข้าดู
ได้ เป็นเอกสารประทับตราและลายเซ็นอนุมัติ เอกสารสาเนาจากต้นฉบับไม่ถือว่าเป็น
เอกสารทางการหรือเอกสารฉบับปัจจุบัน
เอกสารทางการวิธีดาเนินการมาตรฐานฉบับเก่าที่รวบรวมไว้ สารบัญ ข้อมูล แสดง
เหตุผลการแก้ไขและการเปลี่ยนแปลง

7. ภาคผนวก
ภาคผนวก
ภาคผนวก
ภาคผนวก
ภาคผนวก
ภาคผนวก

1
2
3
4
5

AF/01-01/01.1
AF/02-01/01.0
AF/03-01/01.0
AF/04-01/01.0
AF/05-01/01.0

รายชื่อบทวิธีดาเนินการมาตรฐาน
ต้นแบบวิธีดาเนินการมาตรฐาน
บันทึกประวัติการแก้ไขวิธีดาเนินการมาตรฐาน
บันทึกลงชื่อผู้รับวิธีดาเนินการมาตรฐาน
แบบคาขอแก้ไขวิธีดาเนินการมาตรฐาน
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
SOP 01/02.0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การเตรียมวิธีดาเนินการมาตรฐานและการปรับแก้ไข
หน้า 9 ของ 16 หน้า
Preparation and Revision of Standard Operating Procedures
8. เอกสารอ้างอิง
8 . 1 International Conference on Harmonization, Good Clinical Practice Guideline ( ICH GCP
E6(R2)), 2016.
8.2 แนวทางจริยธรรมการทาวิจัยในคนในประเทศไทย ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ.
2550
8.3 มาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (มคจม. ของสภาวิจัยแห่งชาติ)
8.4 Standards and Operational Guidance for Ethics Review of Health-Related Research with
Human Participants, (WHO 2011)
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SOP 01/02.0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การเตรียมวิธีดาเนินการมาตรฐานและการปรับแก้ไข
หน้า 10 ของ 16 หน้า
Preparation and Revision of Standard Operating Procedures
ภาคผนวก 1
AF/01-01/01.1
หน้า 1 ของ 3 หน้า
รายชื่อบทวิธีดาเนินการมาตรฐาน
รหัส
ชื่อบท (SOP Title)
หน้า
SOP 01 การเตรียมวิธีดาเนินการมาตรฐานและการปรับแก้ไข (Preparation and Revision of
Standard Operating Procedures)
SOP 02 องค์ประกอบของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Constitution of Ethics
Committee)
SOP 03 การอบรมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สานักงาน (Training for Members and Personnel)
SOP 04 การเลือกที่ปรึกษาอิสระ (Selection of Independent Consultant)
SOP 05 การบริ ห ารจั ด การกั บ โครงร่ า งการวิ จั ย ที่ ยื่ น ขอรั บ พิ จ ารณา (Management of Protocol
Submission)
SOP 06 แนวทางการทบทวนและประเมินโครงการวิจัย (Protocol Assessment)
SOP 07 การพิจารณาโครงการวิจัยครั้งแรก (Initial Protocol Review)
SOP 08 การพิจารณาโครงการวิจัยแบบยกเว้นและแบบเร็ว (Exemption and Expedited Review)
SOP 09 การพิจารณาโครงการวิจัยเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ (Review of Medical Device Protocol)
SOP 10 การพิจ ารณาโครงการวิจั ย ที่ส่ ง กลั บเข้า มาภายหลั ง การปรับปรุ งแก้ ไข (Review of Revised
Protocol)
SOP 11 การพิจารณาส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย (Review of Protocol Amendments)
SOP 12 การพิจารณารายงานความก้าวหน้าของการวิจัย (Review of Progress Report)
SOP 13 การพิจารณารายงานสรุปผลการวิจัย (Review of Final Report)
SOP 14 การด าเนิ น การที่ เ บี่ ย งเบน ไม่ ป ฏิ บั ติ ต าม ฝ่ า ฝื น โครงการวิ จั ย (Non-compliance/
Deviation/Violation Protocol)
SOP 15 การพิ จ ารณาเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นของอาสาสมั ค ร (Response to Participants Complaint or
Requests)
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
SOP 01/02.0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การเตรียมวิธีดาเนินการมาตรฐานและการปรับแก้ไข
หน้า 11 ของ 16 หน้า
Preparation and Revision of Standard Operating Procedures
รหัส
ชื่อบท (SOP Title)
หน้า
SOP 16 การพิ จ ารณารายงานการยุ ติ โ ครงการวิ จั ย ก่ อ นก าหนด (Management of Protocol
Termination)
SOP 17 การพิจารณารายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง (Review of Serious Adverse Event
(SAE) Report)
SOP 18 การตรวจเยี่ยมเพื่อกากับดูแลการวิจัย (Site Monitoring Visit)
SOP 19 การเตรี ย มแผนการประชุ ม และรายงานการประชุ ม (Agenda Preparation, Meeting
Procedures and Minutes)
SOP 20 การประชุมฉุกเฉิน/กรณีพิเศษ (Emergency Meeting)
SOP 21 การบันทึกการติดต่อสื่อสาร (Communication Records)
SOP 22 การบริหารจัดการเอกสารโครงการวิจัยที่กาลังดาเนินการ (Maintenance of Active Protocol
Files and Data Back-up)
SOP 23 การเก็บและการค้นเอกสารโครงการวิจัย (Archive and Retrieval of Documents)
SOP 24 การดารงไว้ซึ่งการรักษาความลับของโครงการวิจัยที่จัดเก็บ รอการทาลาย และการย่อยทาลาย
เอกสาร (Maintenance of Confidentiality of Archive Files and Shredding of
Documents)
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
SOP 01/02.0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การเตรียมวิธีดาเนินการมาตรฐานและการปรับแก้ไข
หน้า 12 ของ 16 หน้า
Preparation and Revision of Standard Operating Procedures
ภาคผนวก 2
AF/02-01/01.0
หน้า 1 ของ 2 หน้า
ต้นแบบวิธีดาเนินการมาตรฐาน
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

SOP XX/YY.W

ชือ่ บทที่สื่อสาระของเนื้อหาและเข้าใจง่ายในภาษาไทย
ชือ่ บทที่สื่อสาระของเนื้อหาและเข้าใจง่ายในภาษาอังกฤษ

หน้า ..… ของ ….. หน้า

ชื่อบทภาษาไทย
ชื่อบทภาษาอังกฤษ

เริ่มใช้………………………………… วันที่ …………………………………….
แทน ……………………..ลงวันที…่ …………………………………….
ผู้จัดทา………………………………………………..วันที่……………………..
(........................................................)
ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ผู้อนุมัต…ิ …………………………………………….วันที่……………………….
(........................................................)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
SOP 01/02.0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การเตรียมวิธีดาเนินการมาตรฐานและการปรับแก้ไข
หน้า 13 ของ 16 หน้า
Preparation and Revision of Standard Operating Procedures
ภาคผนวก 2
AF/02-01/01.0
หน้า 2 ของ 2 หน้า
สารบัญ
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8

เรื่อง

หน้า

วัตถุประสงค์
ขอบเขต
ความรับผิดชอบ
แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติ
ขั้นตอนการปฏิบัติ
นิยามศัพท์
เอกสารอ้างอิง
ภาคผนวก

ความหมายของแต่ละหัวข้อ
1. วัตถุประสงค์ - สรุปและอธิบายวัตถุประสงค์ของการทาวิธีดาเนินการมาตรฐาน
2. ขอบเขต – แสดงกรอบกิจกรรมที่ครอบคลุมในวิธีดาเนินการมาตรฐาน
3. ความรับผิดชอบ – อ้างถึงบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ดาเนินการกิจกรรมที่ระบุในวิธีดาเนินการมาตรฐาน
4. แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติ – แบ่งขั้นตอนการทาวิธีดาเนินการมาตรฐานและเรียงเป็นลาดับให้เข้าใจง่าย
และระบุผู้รับผิดชอบหรือตาแหน่งผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม
5. ขั้นตอนการปฏิบัติ – แสดงรายละเอียดการปฏิบัติแต่ละขั้นตอนโดยย่อโดยใช้ประโยคหรือวลีที่ชัดเจน ตัด
แบ่งประโยคที่ยาวให้เป็นประโยคสั้น
6. นิยามศัพท์ – อธิบายศัพท์หรือที่พบไม่บ่อยหรือกากวม
7. เอกสารอ้างอิง – แสดงรายการแหล่งข้อมูลใช้ในการพัฒนาวิธีดาเนินการมาตรฐาน
8. ภาคผนวก – แบบฟอร์มที่ใช้กับวิธีดาเนินการมาตรฐานบทนี้
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
SOP 01/02.0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การเตรียมวิธีดาเนินการมาตรฐานและการปรับแก้ไข
หน้า 14 ของ 16 หน้า
Preparation and Revision of Standard Operating Procedures
ภาคผนวก 3
AF/03-01/01.0
หน้า 1 ของ 1 หน้า
บันทึกประวัติการแก้ไขวิธีดาเนินการมาตรฐาน
(ควรเริ่มทาร่างวิธีดาเนินการมาตรฐานเป็นฉบับที่ xxx/01.0 และฉบับที่อนุมัติโดยอธิการบดีเป็นฉบับที่ 01.0)
ผู้จัดทา
ฉบับที่
วันที่
แสดงการแก้ไขหลัก
ชื่อ
001.0
วันเดือนปี
ร่างครั้งแรก
ชื่อ
002.0
วันเดือนปี
ร่างครั้งสอง
ชื่อ
01.0
วันเดือนปี
ฉบับสมบูรณ์
ชื่อ
01.1
วันเดือนปี
แก้ไขเล็กน้อย
ชื่อ
02.0
วันเดือนปี
แก้ไขมาก
ชื่อ
02.0
วันเดือนปี
ไม่มีการแก้ไข (ทบทวนประจาปี)
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
SOP 01/02.0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การเตรียมวิธีดาเนินการมาตรฐานและการปรับแก้ไข
หน้า 15 ของ 16 หน้า
Preparation and Revision of Standard Operating Procedures
ภาคผนวก 4
AF/04-01/01.0
หน้า 1 ของ 1 หน้า
บันทึกลงชื่อผู้รับวิธีดาเนินการมาตรฐาน
ลาดับ

ชื่อผู้รับ

SOP No.

จานวนชุด
paper electronic

ลายเซ็นผู้รับ

วันที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
SOP 01/02.0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การเตรียมวิธีดาเนินการมาตรฐานและการปรับแก้ไข
หน้า 16 ของ 16 หน้า
Preparation and Revision of Standard Operating Procedures
ภาคผนวก 5
AF/05-01/01.0
หน้า 1 ของ 1 หน้า
แบบคาขอแก้ไขวิธีดาเนินการมาตรฐาน
โปรดกรอกแบบคาขอนี้ในกรณีที่วธิ ีดาเนินการมาตรฐานมีปัญหาหรือบกพร่องและเก็บแบบคาขอไว้กบั วิธีดาเนินการมาตรฐาน
จนกว่าจะได้รับฉบับปรับปรุงแก้ไขที่ได้รับการอนุมัตมิ าแทนที่

วันที่........../.................../.....................
SOP......./.......
ชื่อบท
เนื้อหาที่ขอปรับปรุง:
เสนอให้ปรับปรุงเป็น:

ชื่อผู้เสนอ:
ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับข้อเสนอ:
ลงนาม :
(เลขานุการคณะกรรมการฯ):
สาหรับประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
กรณีมีที่ปรึกษา (โปรดระบุ)
ความจาเป็นในการปรับปรุงวิธีดาเนินการมาตรฐาน
เร่งด่วนหรือไม่
ในกรณีจาเป็นได้มอบหมายผู้ดาเนินการ
ในกรณีไม่จาเป็น โปรดอธิบายเหตุผล
ลงนาม
ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
วันที่

วันที่........../.................../.....................
วันที่........../.................../.....................
วันที่........../.................../.....................

 จาเป็น
 เร่งด่วน

 ไม่จาเป็น
 ไม่เร่งด่วน
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
องค์ประกอบของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
Composition of Ethics Committee

SOP 02/02.0
หน้า 1 ของ 17 หน้า

องค์ประกอบของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
Composition of Ethics Committee

เริ่มใช้ SOP 02/02.0 วันที่ ...................................................
แทน SOP 02/01.1 วันที่ 5 มีนาคม 2562

ผู้จัดทา
วันที่
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงปัทมา ทองดี)
ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ผู้อนุมัติ
วันที่
(รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
องค์ประกอบของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
Composition of Ethics Committee

SOP 02/02.0
หน้า 2 ของ 17 หน้า

สารบัญ
ลําดับที่
1
2
3
4
5

6
7
8

เรื่อง
วัตถุประสงค์
ขอบเขต
ความรับผิดชอบ
แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติ
ขั้นตอนการปฏิบัติ
5.1 โครงสร้างและการบริหารงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา
5.2 องค์ประกอบของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
5.3 อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
5.4 วาระการทางานและการพ้นจากตาแหน่งและการแต่งตัง้ ผู้รักษาการแทน
5.5 การแต่งตั้งคณะกรรมการสมทบ
5.6 หน้าที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนาและเจ้าหน้าที่สานักงาน
5.7 ข้อตกลงการรักษาความลับและการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
5.8 การฝึกอบรมกรรมการจริยธรรมและเจ้าหน้าที่
นิยามศัพท์
ภาคผนวก
เอกสารอ้างอิง

หน้า
3
3
3
3
4
4
5
5
5
6
7
7
7
8
9
9
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
องค์ประกอบของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
Composition of Ethics Committee

SOP 02/02.0
หน้า 3 ของ 17 หน้า

1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การดาเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นไป
ตามแนวทางการดาเนินการสากล สอดคล้องกับระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การศึกษาวิจัยและ
การทดลองในมนุษย์ พ.ศ. 2563 และคาสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์
2. ขอบเขต
วิ ธี ด าเนิ น การมาตรฐานครอบคลุ ม ขั้ น ตอนการแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในมนุ ษ ย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี องค์ประกอบของคณะกรรมการ อานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ
รวมถึงการจัดการรักษาความลับและการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
3. ความรับผิดชอบ
สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
4. แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติ
ขั้นตอน
การดําเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
1

สรรหาคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

2

คณะกรรมการประจาสถาบันวิจัยและพัฒนา
พิจารณาให้ความเห็นชอบ

เลขานุการคณะกรรมการประจา
สถาบันวิจัยและพัฒนา

3

สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
พิจารณาให้ความเห็นชอบ

เลขานุการ สภาวิชาการ

4

การลาออก การพ้นจากตาแหน่ง และการแต่งตั้งทดแทน

ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

5

สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
พิจารณาให้ความเห็นชอบ

เลขานุการ สภาวิชาการ

6

ลงนามอนุมัติแต่งตั้งคาสั่งแต่งตั้ง

อธิการบดี

19

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
องค์ประกอบของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
Composition of Ethics Committee

SOP 02/02.0
หน้า 4 ของ 17 หน้า

5. แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติ
5.1 โครงสร้างและการบริหารงานของคณะกรรมการ

สภามหาวิทยาลัย
สภาวิชาการ
อธิการบดี
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และ
พัฒนาเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะกรรมการประจํา
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้อํานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะอนุกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองและจัดสรรงบประมาณ
โครงการวิจัย

คณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์

รองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
หัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี แต่งตั้งโดยอธิการบดีซึ่งผ่านความ
เห็นชอบจากสภาวิชาการ กรรมการชุดแรกแต่งตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2546 อยู่ภายใต้การดาเนินงานของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยทาหน้าที่ประสานงานด้านการวิจัย ให้ประสบ
สาเร็จสอดคล้องกับปณิธาน วิสัยทัศน์ และภารกิจของมหาวิทยาลัย
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5.2 องค์ประกอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจานวนไม่น้อยกว่า 5 คนซึ่งเป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
อย่างน้อยหนึ่งคน เป็นบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่มิใช่วิทยาศาสตร์อย่างน้อยหนึ่ง คน และเป็น
บุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายอย่างน้อยหนึ่งคน
5.3 อํานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการ
5.3.1 ปกป้องศักดิ์ศรี สิทธิ ความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของผู้ที่เป็นอาสาสมัคร โดยพิจารณา
ประโยชน์และความจาเป็นของการวิจัย ตลอดจนกากับดูแลให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
5.3.2 พิจารณาถึงความชอบธรรมด้านจริยธรรมของโครงการวิจัย โดยยึดหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
5.3.3 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานในขอบเขตแห่งอานาจหน้าที่ได้ตาม
ความจาเป็นและเหมาะสม
5.3.4 ก าหนดหลั ก เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในมนุ ษ ย์ แ ละจั ด ท าเป็ น ประกาศของ
มหาวิทยาลัย
5.3.5 ติดตามประเมินโครงการที่ผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เพื่อ ป้องกันปัญหาด้าน
จริยธรรมการวิจัยที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการดาเนินการวิจัยจนสิ้นสุดโครงการ
5.3.6 รับรองหรือรับรองโดยมีเงื่อนไข หรือไม่รับรอง ทบทวน ยับยั้ง หรือยกเลิกให้การรับรองจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ของโครงการวิจัย
5.3.7 ให้คาปรึกษาแก่ผู้วิจัยในการดาเนินการเพื่อขอการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
5.3.8 ประชาสัมพันธ์และแนะนาให้ความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แก่ผู้วิจัย
5.3.9 หน้าที่อื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
5.4 วาระการทํางาน การพ้นจากตําแหน่งและการแต่งตั้งผู้รักษาการแทน
5.4.1 กรรมการมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสองปี กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้รับ
แต่งตั้งใหม่ได้ ในกรณีที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการแทนคณะกรรมการที่หมดวาระ ให้มีการเลือกประธานกรรมการ
เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการทุกครั้ง
5.4.2 นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ กรรมการจะพ้นจากตาแหน่งได้ด้วยเหตุดังต่อไปนี้
5.4.2.1 เสียชีวิต
5.4.2.2 ลาออก
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5.4.2.3 ต้องคาพิพากษาถึง ที่สุ ด ให้ จาคุ ก เว้นแต่ในความผิ ดอั น ได้ กระท าโดยประมาทหรื อ
ความผิดลหุโทษ
5.4.2.4 เป็นบุคคลล้มละลาย
5.4.2.5 เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
5.4.2.6 มีเหตุบ กพร่ องอย่างยิ่งต่ อหน้าที่ หรือมีความประพฤติเสื่ อมเสี ย อย่า งร้ายแรง และ
กรรมการเกินกึ่งหนึ่งเห็นสมควรให้ออกจากตาแหน่ง
5.4.2.7 มหาวิทยาลัยให้ออก
5.4.3 ในกรณี ที่ ก รรมการพ้ น จากต าแหน่ง ก่ อ นวาระ อธิ ก ารบดี อ าจแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลที่ เ หมาะสมเป็น
กรรมการแทนได้ และให้ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ด ารงต าแหน่ ง เท่ า กั บ วาระที่ เ หลื อ อยู่ ข องผู้ ซึ่ ง ตนแทน โดยให้ มี
องค์ประกอบของคณะกรรมการตามข้อ 5.2
5.4.3.1 กรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นก่อนครบวาระ ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเพิ่ม
อยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของคณะกรรมการชุดดังกล่าว
5.4.3.2 ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตาแหน่งตามวาระแต่ยังมิได้แต่งตั้งคณะ กรรมการขึ้นใหม่
ให้คณะกรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นใหม่แล้ว
5.5 คณะกรรมการสมทบ
5.5.1 คุณสมบัติของกรรมการสมทบ
5.5.1.1 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความชานาญด้านการวิจัยในสาขาวิชาชีพนั้นๆ หรือเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย หรือผู้แทนจากประชาชน หรือชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย และ
5.5.1.2 เป็นผู้ที่มีความตระหนักถึงความสาคัญของจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
5.5.2 การเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 5.5.1 เพื่อเป็นกรรมการสมทบดาเนินการได้ ดังนี้
5.5.2.1 คณะกรรมการสาขาวิชานั้นๆ และ/หรือคณบดีจากคณะ/สานักวิชาที่เกี่ยวข้องเสนอชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย หรือผู้แทนจากประชาชน หรือชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย
5.5.2.2 ฝ่ายเลขานุการฯ และเจ้าหน้าที่สานักงานรวบรวมประวัติ ความรู้ ความชานาญและเสนอ
ชื่อเข้าที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ พิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และให้ความเห็นชอบ
ก่อนเสนอสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนออธิการบดีลงนามในคาสั่งแต่งตั้งต่อไป
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5.6 หน้าที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนาและเจ้าหน้าที่ สํานักงาน ให้สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดหาเจ้าหน้าที่
ประจาสานักงาน โดยกาหนดหน้าที่ดังต่อไปนี้
5.6.1 รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ
5.6.2 เก็บเอกสารและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินงานการวิจัยในมนุษย์ ทั้งนี้รายละเอียดของ
เอกสารและระยะเวลาในการจัดเก็บให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
5.6.3 จัดให้มีทะเบียนประวัติของกรรมการ
5.6.4 รับเรื่องร้องเรียนของอาสาสมัครในโครงการวิจัย
5.6.5 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
5.7 ข้อตกลงการรักษาความลับและการมีผลประโยชน์ทับซ้อน คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจะต้อง
ยินยอมปฏิบัติตามข้อตกลง ดังต่อไปนี้
5.7.1 เต็มใจที่จะเปิดเผยชื่อ อาชีพ ประวัติการทางาน และหน่วยงานที่สังกัดต่อสาธารณะ
5.7.2 เต็มใจที่จะเปิดเผยรายรับและค่าใช้จ่ายทั้งปวง (ถ้ามี) ที่เกี่ยวข้องกับการทางานในฐานะกรรมการ
ต่อสาธารณะเมื่อมีการร้องขอ
5.7.3 ต้องรักษาความลับของโครงการที่ยื่นเสนอขอเอกสารรับรอง โดยอ่านและลงนามในเอกสารข้อตกลงการ
รักษาความลับของโครงการวิจัย (Confidentiality Agreement) มอบให้สถาบันวิจัยและพัฒนาเก็บไว้เป็นหลักฐาน
5.7.4 การปฏิ บั ติ ง านของกรรมการผู้ เข้ า ข่ า ยที่ อ าจมี ก ารกระท าที่เ ป็ นการมี ผ ลประโยชน์ ทับซ้อน
(Conflict of Interest) ต้องแจ้งให้คณะกรรมการทราบ
5.7.5 หากในที่ป ระชุมมีการพิจารณาเรื่ องที่ กรรมการผู้ ใดมีส่ ว นได้เสี ย กรรมการผู้ นั้นต้องแจ้ง ให้
คณะกรรมการทราบ และไม่ร่วมประชุมในขณะพิจารณา รวมทั้งไม่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียง แต่มีสิทธิ์เข้าชี้แจงข้อเท็จจริง
หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนั้นตามที่คณะกรรมการร้องขอ
5.7.6 การดาเนินการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ทุกขั้นตอนรวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็น
ความลับของทางราชการ คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ในสานักงานต้องถือปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด
5.8 การฝึกอบรมกรรมการจริยธรรมการวิจัยและเจ้าหน้าที่
5.8.1 กรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ต้องผ่านการอบรมในเรื่องต่อไปนี้
5.8.1.1 จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human Research Ethics)
5.8.1.2 วิธีดาเนินการมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
5.8.2 เจ้าหน้าที่ต้องผ่านการอบรมอย่างน้อยในเรื่องต่อไปนี้
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5.8.2.1 จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human Research Ethics)
5.8.2.2 วิธีดาเนินการมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของสถาบันวิจัยและพัฒนากรรมการ
และเจ้าหน้าที่จะต้องมีการฝึกอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยหรือวิธีดาเนินการมาตรฐานอย่ างต่อเนื่องอย่างน้อย 1 ครั้ง
ต่อปี และต้องรับการอบรมวิธีดาเนินดาเนินการมาตรฐานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงวิธีดาเนินการมาตรฐาน
5.8.3 การเก็บ หลั กฐานการอบรม คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒ นาที่ ผ่านการ
ฝึกอบรมหรือการประชุมด้านจริยธรรมการวิจัย ต้องส่งหลักฐานการฝึกอบรม และการเข้าร่วมประชุมให้เจ้าหน้าที่
จัดเก็บรักษาไว้ในแฟ้มประวัติของคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่นั้นๆ
6. นิยามศัพท์
คําศัพท์
ความหมาย
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
อธิการบดี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
คณะกรรมการ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ แนวทางหรือหลักเกณฑ์ด้านจริยธรรมเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยและการทดลองในมนุษย์
ได้แก่
1. แนวทางจริยธรรมการทาวิจัยในคนในประเทศไทย ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคน
ในประเทศไทย พ.ศ. 2550
2. คาประกาศสิทธิของผู้ป่วย พ.ศ. 2541
3. พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550
4. ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2549
หมวด 9
5. พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551
6. ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม เรื่อง การ
ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกาเนิดเพื่อการรักษา พ.ศ. 2552
7. หลั ก การแห่ ง คeประกาศเฮลซิ ง กิ ปี พ.ศ. 2556 (Declaration of Helsinki
2013)
8. International Ethical Guidelines for Health-Related Research Involving
Humans (CIOMS 2016)
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
องค์ประกอบของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
Composition of Ethics Committee
คําศัพท์

การวิจัยในมนุษย์

จรรยาบรรณนักวิจัย
ผู้วิจัย

SOP 02/02.0
หน้า 9 ของ 17 หน้า

ความหมาย
9. The Belmont Report, 1979
10. European Convention on Human Rights and Biomedicine, 1997
11. Operational Guidelines for Ethics Committees that Review
Biomedical Research (WHO 2000)
12. Standards and Operational Guidance for Ethics Review of HealthRelated Research with Human Participants, (WHO 2011)
13. ICH Good Clinical Practice Guideline, 2016
14. มาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (มคจม.ของสภาวิจัย
แห่งชาติ)
คณะกรรมการสามารถเลือกใช้หรือเพิ่มเติมตามความเหมาะสม ทั้งนี้ต้องไม่ขัดต่อ
กฎหมายของประเทศไทย และกฎระเบียบอื่นๆ ในท้องถิ่น ตลอดจนแนวทางที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกาหนด
กระบวนการศึกษาวิจัยอย่างเป็นระบบเพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ที่เกิดจากการกระทาต่อ
บุคคล ทั้งโดยตรงและทางอ้อม รวมทั้งเวชระเบียน ฐานข้อมูล วัสดุ สิ่งตรวจ น้าคัด
หลั่ง เนื้อเยื่อ หรือสารพันธุกรรมใดที่ได้จากร่างกายของบุคคลที่อาจระบุถึงได้ และ
การศึกษาวิจัยต่อเซลล์หรื อส่วนประกอบของเซลล์มนุษย์ และตัวอ่อนที่มีเซลล์หรือ
ส่วนประกอบของเซลล์มนุษย์รวมอยู่ด้วย และให้หมายความรวมถึง การสอบถาม การ
สัมภาษณ์ทางสังคมศาสตร์ การทดลอง เภสัชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ การศึกษาธรรมชาติ
ของโรค การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การศึกษาทางสรีรวิทยา ชีวเคมี พยาธิวิทยา
การตอบสนองต่อการรักษาทางด้านกายภาพเคมี จิตวิทยาที่กระทาต่อบุคคล
จรรยาบรรณนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และรวมความถึงจรรยาบรรณ
นักวิจัยของสภาวิจัยแห่งชาติด้วย
บุ คลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุ รนารี หรือบุคคลภายนอก ที่
ดาเนินการวิจัยในมนุษย์ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และรวมถึงผู้ร่วมทา
การวิจัยในมนุษย์ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีด้วย
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
องค์ประกอบของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
Composition of Ethics Committee
คําศัพท์
โครงการวิจัย

การรักษาความลับ

SOP 02/02.0
หน้า 10 ของ 17 หน้า

ความหมาย
โครงการวิจัยที่ดาเนินการวิจัยในมนุษย์ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่ยื่น
เสนอขอรั บ การพิจารณาด้านจริยธรรมจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุ ษย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การป้ อ งกั น การเปิ ด เผยข้ อ มู ล และเอกสารของคณะกรรมการต่ อ บุ ค คลที่ ไ ม่ ใ ช่
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาต

7. ภาคผนวก
ภาคผนวก 1

AF/01-02/01.0

ภาคผนวก 2

AF/02-02/01.0

ภาคผนวก 3

AF/03-02/01.0

ภาคผนวก 4

AF/04-02/01.0

แฟ้ ม ทะเบี ย นประวั ติ ค ณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิ จั ย ใน
มนุษย์
ข้อตกลงการรักษาความลับของโครงการวิจัยและเอกสารที่
เกี่ยวข้องสาหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ข้อตกลงการรักษาความลับของโครงการวิจัยและเอกสารที่
เกี่ยวข้องสาหรับเจ้าหน้าที่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ข้อตกลงการรักษาความลับของโครงการวิจัยและเอกสารที่
เกี่ยวข้องส าหรับผู้ สั งเกตการณ์ ผู้ เข้าเยี่ยมชม หรือผู้ ตรวจ
เยี่ยมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี

8. เอกสารอ้างอิง
8.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาวิจัยและการทดลองในมนุษย์ พ.ศ. 2563
8.2 Standards and Operational Guidance for Ethics Review of Health-Related Research with
Human Participants, WHO 2011.
8.3 International Conference on Harmonization, Good Clinical Practice Guideline (ICH GCP
(E6(R2)), 2016.
8.4 หลักการแห่งคาประกาศเฮลซิงกิ พ.ศ. 2556 (Declaration of Helsinki 2013)
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Composition of Ethics Committee

SOP 02/02.0
หน้า 11 ของ 17 หน้า

8.5 International Ethical Guidelines for Health-Related Research Involving Humans (CIOMS
2016)
8.6 แนวทางจริยธรรมการทาวิจัยในคนในประเทศไทย ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย
พ.ศ. 2550
8.7 แนวปฏิบัติและประเด็นพิจารณาทางชีวจริยธรรมด้านการทาวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่
ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ (แนวปฏิบัติการวิจัยทางพันธุกรรม แนวปฏิบัติการวิจัยด้านสเต็มเซลล์ในมนุษย์ ) แนวปฏิบัติ
การจัดทาข้อตกลงการใช้ตัวอย่างทางชีวภาพเพื่อการวิจัยระหว่างสถาบัน พ.ศ. 2545
8.8 หลักจริยธรรมพื้นฐานสาหรับการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. 2522 (The Belmont Report 1979)
8.9 ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2549 หมวด 9
การศึกษาและการทดลองในมนุษย์
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
องค์ประกอบของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
Composition of Ethics Committee

SOP 02/02.0
หน้า 12 ของ 17 หน้า
ภาคผนวก 1
AF/01-02/01.0
หน้า 1 ของ 1 หน้า

แฟ้มทะเบียนประวัติคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ชื่อ
ตําแหน่ง
ประเภท
ความเชี่ยวชาญ
ที่
รายการเอกสาร
1 คาสั่งแต่งตั้ง
2 ประวัติการศึกษาและการทางาน
3 หลักฐานการผ่านการอบรมจริยธรรมการวิจัย
Basic
GCP
SOP
Others
4 TOR is appropriate and signed
5 Confidentiality agreement and COI declaration
6 อื่น ๆ

ลงนาม

วันที่
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SOP 02/02.0
หน้า 13 ของ 17 หน้า
ภาคผนวก 2
AF/02-02/01.0
หน้า 1 ของ 3 หน้า

ข้อตกลงการรักษาความลับของโครงการวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
สําหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ตามที่ข้าพเจ้า
ซึ่งในหนังสือฉบับนี้เรียกว่า “ผู้ลงนามข้างท้าย” ได้รับการ
แต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่ งเป็ น กรรมการจริย ธรรมการวิจัยในมนุษย์ โดยมีภ าระหน้าที่ประเมินการศึกษาวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับมนุษย์อย่างอิสระ ทั้งประเด็นวิชาการและจริยธรรม และตัดสินพร้อมให้คาแนะนาอย่างซื่อตรง ให้
มั่นใจได้ว่าการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ที่ ได้รับการรับรอง จะดาเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล และไม่ขัดต่อกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของประเทศ รวมทั้งนโยบายของ
มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างคุณค่ากับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นของชุมชน ในการปกป้องสิทธิและความเป็นอยู่ที่ดี
ของอาสาสมัคร
ด้วยเหตุนี้ ผู้ลงนามข้างท้ายตกลงว่าจะใช้ข้อมูลข่าวสารที่ถือว่าเป็นความลับ หรือความลับทางการค้าเพื่อ
การทบทวนพิจารณารับรองเท่านั้น จะไม่นาไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น หรือทาการเปิดเผยต่อบุคคลที่สามไม่ว่าจะ
โดยทางตรงหรือทางอ้อม รวมทั้งไม่ทาซ้าหรือเก็บข้อ มูลข่าวสารซึ่งคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์รับไว้สาหรับทบทวนพิจารณาไว้กับตนเอง นอกจากนี้ผู้ลงนามข้างท้ายยืนยันว่าการทาข้อตกลงนี้ เป็นไป
ตามนโยบายของสถาบันและข้อบังคับตามสัญญาที่สถาบันอาจทาไว้กับบุคคลที่สาม
การขัดแย้งด้านผลประโยชน์
เป็นที่ทราบว่าการขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เสมอ ซึ่งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ และประธานจะจัดการการขัดแย้งเพื่อผลลัพธ์ท้ายสุดคือการปกป้องอาสาสมัคร
เป็นนโยบายของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ที่ไม่อนุญาตให้กรรมการผู้มีผลประโยชน์ ทับ
ซ้อนเข้าร่วมการทบทวน พิจารณา ให้ข้อคิดเห็น หรือตัดสินรับรองโครงการวิจัยในมนุษย์ เว้นแต่จะให้เพียงข้อมูลที่
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ร้องขอ
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SOP 02/02.0
หน้า 14 ของ 17 หน้า
ภาคผนวก 2
AF/02-02/01.0
หน้า 2 ของ 3 หน้า

ผู้ลงนามข้างท้ายจะแจ้งต่อประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ทันที ถึงการขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ทั้งที่มีแนวโน้มเกิดขึ้น หรือที่มีอยู่จริงของผู้ลงนามข้างท้ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยใดๆ ที่ ได้เสนอ
คณะกรรมการเพื่อขอรับการพิจารณา และจะละเว้นจากการร่วมอภิปรายหรือให้การแนะนาแก่โครงการที่ยื่นเสนอ
ดังกล่าว
ถ้าผู้ยื่นเสนอโครงการเชื่อว่ากรรมการท่านใดอาจมีการขัดแย้งด้านผลประโยชน์ ผู้วิจัยสามารถขอไม่ให้
กรรมการท่านนั้นทบทวนพิจารณาโครงร่างการวิจัยได้ โดยทาคาร้องเป็นลายลักษณ์อักษรและส่งไปที่ประธาน
คาร้องต้องแนบหลักฐานเพื่อยืนยันข้ออ้างที่ว่ามีการขัดแย้งด้านผลประโยชน์กับกรรมการที่ระบุ คณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ อาจสอบข้อเท็จจริงในข้อร้องเรียนดังกล่าว
ตัวอย่างการขัดแย้งด้านผลประโยชน์ ได้แก่
1. กรรมการมีโครงการวิจัยที่อาจแข่งขันกัน
2. กรรมการมีช่องทางการขอรับทุนหรือทรัพย์สินทางปัญญา อาจทาให้การแข่งขันไม่เป็นธรรม
3. กรรมการที่มีอคติส่วนตัวอาจส่งผลให้การตัดสินไม่เป็นธรรม
ข้อตกลงด้านการรักษาความลับและการขัดแย้งด้านผลประโยชน์
โปรดลงนามและลงวันที่ในข้อตกลงฉบับนี้ หากผู้ลงนามข้างท้ายยอมรับข้อกาหนดและเงื่อนไขตามแสดงไว้ข้างต้น
หนังสือต้นฉบับ (ที่ลงนามและลงวันที่) จะเก็บรักษาไว้ในความดูแลของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ฉบับสาเนาจะมอบให้ท่านไว้เป็นหลักฐาน
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
องค์ประกอบของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
Composition of Ethics Committee

SOP 02/02.0
หน้า 15 ของ 17 หน้า
ภาคผนวก 2
AF/02-02/01.0
หน้า 3 ของ 3 หน้า

ระหว่างการปฏิบัติงานของข้าพเจ้า ในฐานะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ข้าพเจ้าอาจได้รับข้อมูล
ข่าวสารและเอกสารทั้งหลายที่เป็นความลับ (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับ”) ข้าพเจ้าตกลงที่
จะใช้มาตรการที่เหมาะสมในการปกป้องข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับ ตามกฎหมาย และตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540 ที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับต่อบุคคลใด ไม่ใช้ข้อมูลข่าวสาร
ที่เป็นความลับนอกวัตถุประสงค์ตามหน้าที่ที่ได้รับในฐานะกรรมการ และโดยเฉพาะในลักษณะที่จะส่งให้เกิดผล
ประโยชน์ของข้าพเจ้าเองหรือบุคคลที่สาม และจะคืนข้อมูลข่าวสารที่เป็ นความลับ (รวมทั้งรายงานการประชุม
หรือบันทึกที่จัดทาในขณะทาหน้าที่กรรมการ) ต่อประธานหลังสิ้นสุดวาระการดารงตาแหน่ง
เมื่อใดที่ข้าพเจ้ามีการขัดแย้งด้านผลประโยชน์ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้ประธานทราบทันที ข้าพเจ้าจะไม่มีส่วน
ร่วมในการพิจารณาโครงการวิจัยที่มีการขัดแย้งด้านผลประโยชน์ และจะออกจากห้องประชุมในขณะที่มีการลง
ความเห็นในการพิจารณารับรองโครงการวิจัยดังกล่าว
ข้าพเจ้า ______________ ได้อ่านและยอมรับข้อกาหนดและเงื่อนไขข้างต้นที่ระบุไว้ในหนังสือฉบับนี้
_____________________________
(.....................................................)
วันที่........./..................../............
____________________________
(...................................................)
ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
วันที่........./..................../............
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
องค์ประกอบของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
Composition of Ethics Committee

SOP 02/02.0
หน้า 16 ของ 17 หน้า
ภาคผนวก 3
AF/03-02/01.0
หน้า 1 ของ 1 หน้า

ข้อตกลงการรักษาความลับของโครงการวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
สําหรับเจ้าหน้าที่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ข้าพเจ้า
ในฐานะเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา เซ็นลงนามในหนังสือฉบับนี้ และ
ยอมรับข้อกาหนดและเงื่อนไขโดยสมัครใจว่า ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่หรือขณะใดก็ตามหลังจากนั้น ในการ
สนับสนุนการทางานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ นักวิจัย และผู้สนับสนุนการวิจัย
1) ข้ า พเจ้ า ตกลงที่ จ ะไม่ เ ปิ ด เผยข้ อมู ล ข่ า วสารอั น เป็ น ความลั บ อั น เกิ ด จากการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร่ ว มกั บ
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย ให้แก่บุคคลอื่น
2) ข้าพเจ้าจะไม่ทาซ้าหรือดัดแปลงข้อมูลข่าวสารอันเป็นความลับอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับ
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
3) ข้าพเจ้าจะไม่กระทาโดยวิธีการใด ๆ ที่จะมอบข้อ มูลข่าวสารอันเป็นความลับในโครงการวิจัยที่ได้รับ
จากผู้วิจัย หรือผู้สนับสนุนการวิจัย ให้แก่ผู้อื่น ยกเว้นภายใต้เงื่อนไขที่สั่งเป็นลายลักษณ์อักษรโดย
ประธาน รองประธาน หรือเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
ข้าพเจ้า
หนังสือฉบับนี้แล้ว

ได้อ่านและยอมรับข้อกาหนดและเงื่อนไขข้างต้นซึ่งได้อธิบายใน
_____________________________
(……………………………………)
เจ้าหน้าทีส่ ถาบันวิจัยและพัฒนา
วันที่.........................................
____________________________
(......................................................)
ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
วันที่.........................................
ภาคผนวก 4
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
องค์ประกอบของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
Composition of Ethics Committee

SOP 02/02.0
หน้า 17 ของ 17 หน้า
AF/04-02/01.0
หน้า 1 ของ 1 หน้า

ข้อตกลงการรักษาความลับของโครงการวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้องสําหรับผู้สังเกตการณ์ ผู้เข้าเยี่ยมชม
หรือผู้ตรวจเยี่ยมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ในระหว่างการดาเนินกิจกรรมในฐานะแขกรับเชิญ ผู้สังเกตการณ์ หรือผู้ตรวจเยี่ยมของ คณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ข้าพเจ้า _____________________________ ลงนามในหนังสือฉบับนี้และสมัครใจที่จะรักษาความลับ
ทุกเรื่องหรือความลับทางการค้า และข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล หรือเอกสารที่ จัดเตรียมโดยผู้วิจัยและผู้สนับสนุน
การวิจัยสาหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือคาพูด ผู้ลงนามข้าง
ท้ายตกลงที่จ ะไม่ เปิ ดเผย ทาซ้า หรื อใช้ข้อมู ล ข่าวสารอั น เป็น ความลั บหรื อ อั นเป็น ที่ ครอบครอง และ/หรื อ
โครงการวิจัยที่พิจารณา แก่บุคคลที่สามไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม
ข้อตกลงในการรักษาความลับและความเป็นส่วนตัว
หากผู้ลงนามข้างท้ายตกลงยอมรับข้อกาหนดและเงื่อนไขข้างต้น โปรดลงนามและลงวันที่ในหนังสือฉบับนี้ หนังสือ
ต้นฉบับจะเก็บไว้ในแฟ้มภายใต้การดูแลของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ข้าพเจ้า_________________________ได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขข้างต้นตามที่อธิบายไว้ในหนังสือฉบับนี้
(............................................................)

(...................................................)

ผู้ลงนามข้างท้าย
วันที่........./..................../............

ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วันที่........./..................../............
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การอบรมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สานักงาน
Training for Members and Personnel

SOP 03/02.0
หน้า 1 ของ 5 หน้า

การอบรมคณะกรรมการและเจ้าหน้าทีส่ านักงาน
Training for Members and Personnel

เริ่มใช้ SOP 03/02.0 วันที่ ...................................................
แทน SOP 03/01.1 วันที่ 5 มีนาคม 2562

ผู้จัดทา
วันที่
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงปัทมา ทองดี)
ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ผู้อนุมัติ
วันที่
(รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การอบรมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สานักงาน
Training for Members and Personnel

SOP 03/02.0
หน้า 2 ของ 5 หน้า

สารบัญ
เรื่อง

ลาดับที่
1
2
3
4
5

6
7
8

วัตถุประสงค์
ขอบเขต
ความรับผิดชอบ
แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติ
ขั้นตอนการปฏิบัติ
5.1 หัวข้อความรู้
5.2 การเข้ารับการฝึกอบรม
5.3 การเก็บหลักฐานการฝึกอบรม
นิยามศัพท์
ภาคผนวก
เอกสารอ้างอิง

หน้า
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การอบรมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สานักงาน
Training for Members and Personnel

SOP 03/02.0
หน้า 3 ของ 5 หน้า

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ตระหนักถึงความสาคัญของการเพิ่มพูนความรู้และมีโอกาสได้เข้า
รับการฝึกอบรมด้านจริยธรรมการทาวิจัย เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง
1.2 เพื่อให้ผู้บริหารตระหนักถึงความสาคัญและให้การสนับสนุนการดูงาน การฝึกอบรมด้านจริยธรรมการ
วิจัยแก่คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สานักงาน
1.3 เพื่อให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการดาเนินการมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ
ประเด็นจริยธรรม ระเบียบ ข้อบังคับ และกฏหมายที่ทันสมัยอยู่เสมอ
2. ขอบเขต
วิธีดาเนินการมาตรฐานในส่วนการดูงาน ฝึกอบรม ครอบคลุมถึงคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
และเจ้าหน้าที่สานักงาน
3. ความรับผิดชอบ
คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สานักงาน ต้องมีความรับผิดชอบในการแสวงหาความรู้ และเข้าร่วมการ
ฝึกอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เป็นระยะ
4. แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติ
ขั้นตอน

การดาเนินการ

1

หัวข้อความรู้

คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สานักงาน

2

การเข้ารับการฝึกอบรม

คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สานักงาน

3

การเก็บหลักฐานการฝึกอบรม

คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สานักงาน

ผู้รับผิดชอบ
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การอบรมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สานักงาน
Training for Members and Personnel

SOP 03/02.0
หน้า 4 ของ 5 หน้า

5. ขั้นตอนการปฏิบัติ
5.1 หัวข้อความรู้
คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สานักงาน ควรมีความรู้เป็นอย่างดีและทันสมัยในเรื่องต่อไปนี้
5.1.1 การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี หรือ ICH Good Clinical Practice (ICH GCP)
5.1.2 หลักการแห่งคาประกาศเฮลซิงกิ (Declaration of Helsinki)
5.1.3 International Ethical Guidelines for Health-Related Involving Humans (CIOMS 2016)
5.1.4 หลักจริยธรรม Belmont Report 1979
5.1.5 แนวทางจริยธรรมการทาวิจัยในมนุษย์ ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ. 2550
5.1.6 ข้อบังคับของสาขาวิชาชีพ
5.1.7 วิธีการดาเนินการมาตรฐานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (SOP Training)
5.1.8 ประเด็นจริยธรรมการวิจัยในเรื่องที่อยู่ในความสนใจของสังคม
5.1.9 ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในมนุษย์
5.1.10 กระบวนการตรวจเยี่ยมเพื่อประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ ให้รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิด ข้อมูลข่าวสาร และประสบการณ์ กับสถาบัน/องค์ก รทั้งในและ
ต่างประเทศ พร้อมทั้งติดตามความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ที่ทันสมัยอยู่เสมอ
5.2 การเข้ารับการฝึกอบรม
5.2.1 สานักงานคณะกรรมการหรือกรรมการติดตามข่าวสารการฝึกอบรม และการประชุมด้านจริยธรรม
การทาวิจัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
5.2.2 แจ้งให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ทราบถึงรายละเอียดของการฝึกอบรมและการประชุมด้าน
จริยธรรมการวิจัย
5.2.3 กรรมการ/เจ้าหน้าที่สานักงานทาบันทึกเสนอต้นสังกัดขออนุมัติเข้าร่วมประชุม/ฝึกอบรม โดยเบิก
งบประมาณจากต้นสังกัด
5.2.4 ลงทะเบียนเข้าร่วมการฝึกอบรมและการประชุมด้านจริยธรรมการทาวิจัย
5.3 การเก็บหลักฐานการฝึกอบรม
5.3.1 สาหรับคณะกรรมการ
5.3.1.1 ต้องส่ งส าเนาเอกสารรับ รองการเข้ า อบรม (certificate of attendance) (ถ้ามี) หรือ
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SOP 03/02.0
หน้า 5 ของ 5 หน้า

เอกสารอนุมัติการเข้าประชุม/ฝึกอบรม ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา
5.3.1.2 เจ้าหน้าที่สานักงานเก็บหลักฐานการเข้าประชุม/ฝึกอบรมไว้ในแฟ้มประวัติกรรมการ
5.3.2 สาหรับเจ้าหน้าที่สานักงาน
5.3.2.1 ต้องส่ งส าเนาเอกสารรับ รองการเข้ า อบรม (certificate of attendance) (ถ้ามี) หรือ
สาเนาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้สถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อเก็บไว้ในแฟ้มประวัติ
5.3.2.2 เก็บหลักฐานการเข้าประชุม/ฝึกอบรมไว้ในแฟ้มประวัติ
6. นิยามศัพท์
คาศัพท์
ความหมาย
คณะกรรมการ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เจ้าหน้าที่สานักงาน
เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ดูแลงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
7. ภาคผนวก
-8. เอกสารอ้างอิง
8. 1 International Conference on Harmonization, Good Clinical Practice Guideline ( ICH- GCP
(E6(R2)), 2016.
8.2 แนวทางจริยธรรมการทาวิจัยในคนในประเทศไทย ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ.
2550
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การเลือกที่ปรึกษาอิสระ
Selection of Independent Consultant

SOP 04/02.0
หน้า 1 ของ 9 หน้า

การเลือกที่ปรึกษาอิสระ
Selection of Independent Consultant

เริ่มใช้ SOP 04/02.0 วันที่………………………………………………….……………….
แทน SOP 04/01.1 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562

ผู้จัดทา
วันที่
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงปัทมา ทองดี)
ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ผู้อนุมัติ
วันที่
(รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การเลือกที่ปรึกษาอิสระ
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SOP 04/02.0
หน้า 2 ของ 9 หน้า

สารบัญ
เรื่อง

ลําดับที่
1
2
3
4
5

6
7
8

หน้า

วัตถุประสงค์
ขอบเขต
ความรับผิดชอบ
แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติ
ขั้นตอนการปฏิบัติ
5.1 การคัดเลือกที่ปรึกษา

3
3
3
3
3
3

5.2 การขอคาปรึกษา

4

5.3 การเลือกที่ปรึกษาใหม่ทดแทน
5.4 การสิ้นสุดการปรึกษา
นิยามศัพท์
ภาคผนวก
เอกสารอ้างอิง

4
5
5
5
5

40

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การเลือกที่ปรึกษาอิสระ
Selection of Independent Consultant

SOP 04/02.0
หน้า 3 ของ 9 หน้า

1. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกผู้เชี่ยวชาญเข้าเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ในมนุษย์ ใน
การพิจารณาโครงการวิจัย
2. ขอบเขต
ในการพิจารณาโครงการหากเลขานุการเห็นว่าโครงการวิจัยใด ต้องการความเห็นของผู้เชี่ยวชาญในสาขา
เฉพาะที่ไม่อยู่ในความสามารถของกรรมการ ประธานสามารถเชิญผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นช่วยวิ เคราะห์ประเด็นที่
สงสัยในโครงการวิจัย
3. ความรับผิดชอบ
ฝ่ายเลขานุการเสนอชื่อผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่ต้องการ เพื่อเป็น ที่ปรึกษาสาหรับการพิจารณาโครงการวิจัย
และเสนอชื่อต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ให้ความเห็นชอบ
4. แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติ
ขั้นตอน

การดําเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

1

การคัดเลือกที่ปรึกษา

คณะกรรมการ

2

การขอคาปรึกษาและให้คาปรึกษา

คณะกรรมการ/ที่ปรึกษา

3

การเลือกที่ปรึกษาใหม่ทดแทน

ที่ปรึกษา/คณะกรรมการ

4

การสิ้นสุดการปรึกษา

ที่ปรึกษา/คณะกรรมการ

5. ขั้นตอนการปฏิบัติ
5.1 การคัดเลือกที่ปรึกษา
5.1.1 เลขานุการเสนอชื่อผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ที่สามารถให้คาปรึกษาในที่ ประชุมคณะกรรมการใน
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SOP 04/02.0
หน้า 4 ของ 9 หน้า

กรณีที่โครงการวิจัยมีความซับซ้อนและต้องการความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
5.1.2 คณะกรรมการทบทวนรายชื่อ และตัดสินเลือกผู้เชี่ยวชาญโดยอิงคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความสามารถ
ให้ความร่วมมือ และความเป็นอิสระ
5.1.3 ประธานการออกหนังสือเชิญและแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษา
5.1.4 เลขานุ การบั น ทึกในรายงานการประชุม และเจ้าหน้าที่ จัดทาบัญชีรายชื่อ ที่ปรึ กษา (ที่ผ่ านการ
เห็นชอบจากที่ประชุมแล้วไว้เป็นข้อมูลพื้นฐานหากจาเป็นต้องเชิญให้เป็นที่ปรึกษาอีกในอนาคต)
5.1.5 เลขานุการจะทาบันทึกติดต่อที่ปรึกษา เพื่อขอให้เป็นที่ปรึกษาพร้อมทั้งจัดทาคาสั่งแต่งตั้ง
5.2 การขอคําปรึกษา
5.2.1 เลขานุการจัดส่งโครงการวิจัยให้ที่ปรึกษา พร้อมกับระบุประเด็นที่ขอคาปรึกษาให้ชัดเจนและระบุ
ระยะเวลาที่ส่งกลับความเห็น พร้อมแบบรายงานความเห็นของที่ปรึกษา (AF/02-04/01.0) และ
หนังสือข้อตกลงรักษาความลับ/การขัดแย้งผลประโยชน์สาหรับที่ปรึกษา (AF/01-04/01.0) ให้ที่
ปรึกษาลงนาม
5.2.2 ที่ปรึกษาส่งคืนเอกสารและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวกับโครงการวิจัยทั้งหมดและแบบประเมิน
มายังสานักงาน
5.2.3 เลขานุ ก ารน าความเห็ น ของที่ ป รึ ก ษาเข้ า ประกอบการพิ จ ารณาโครงการวิ จั ย ในที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการ
5.2.4 ประธานอาจเชิญที่ปรึกษามารายงานความเห็นในที่ประชุม แต่ที่ปรึกษาไม่สามารถลงมติตัดสิน
5.2.5 รายงานของที่ปรึกษาจะถูกเก็บไว้เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารการพิจารณาโครงการวิจัย
5.3 การเลือกที่ปรึกษาใหม่ทดแทน
การเลือกที่ปรึกษาใหม่ทดแทนสามารถกระทาได้ในกรณีที่ที่ปรึกษาไม่สามารถให้คาปรึกษาได้ในระยะเวลาที่
กาหนด
5.4 การสิ้นสุดการปรึกษา
5.4.1 ในกรณีที่ยุติการปรึกษา ให้สานักงานเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมเหตุผลการยุติการปรึกษาไว้ในแฟ้ม
ที่สานักงาน
5.4.2 เมื่อสิ้นสุดการพิจารณาโครงการวิจัย ถือว่าสถานภาพการเป็นที่ปรึกษาของโครงการวิจัยนั้นสิ้นสุดลง
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หน้า 5 ของ 9 หน้า

6. นิยามศัพท์
คําศัพท์
ที่ปรึกษา

ความหมาย
ผู้เชี่ยวชาญซึ่งคัดเลือกมาจากรายชื่อที่เสนอโดยเลขานุการหรือกรรมการ เพื่อทบทวน วิเคราะห์
โครงการวิจัยและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการโดยไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับสถาบันหรือผู้วิจัยใน
โครงการวิจัยนั้นๆ
คณะกรรมการ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าทีส่ านักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
7. ภาคผนวก
ภาคผนวก 1
ภาคผนวก 2

AF/01-04/01.0 หนังสือข้อตกลงรักษาความลับ/การขัดแย้งผลประโยชน์สาหรับที่ปรึกษา
AF/02-04/01.0 แบบรายงานความเห็นของที่ปรึกษา

8. เอกสารอ้างอิง
8.1 International Conference on Harmonization, Good Clinical Practice Guideline (ICH GCP
(E6(R2),2016.
8.2 แนวทางจรยิธรรมการทาวิจัยในคนในประเทศไทย ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ.
2550
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ภาคผนวก 1
AF/01-04/01.0
หน้า 1 ของ 3 หน้า
หนังสือข้อตกลงรักษาความลับ/การขัดแย้งผลประโยชน์สําหรับที่ปรึกษา
Confidentiality / Conflict of Interest Agreement Form for a Consultant
ตามที่ข้าพเจ้า ______________________________ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์โดยมีหน้าที่ประเมินโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ ให้มั่นใจได้ว่า ข้าพเจ้าจะดาเนินการ
ทุกอย่างให้ถูกต้องตามหลักจริยธรรมโดยยึดมาตรฐานสูงสุดของกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของประเทศ และนโยบายและ
แนวทางของสถาบัน
ในขณะที่การแต่งตั้งผู้ลงนามข้างท้ายเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์กระทาบน
พื้นฐานของความรู้ความสามารถของบุคคล ไม่ใช่ในฐานะทนายหรือผู้แทนของอาเภอ จังหวัด ชุม ชน หรือองค์การใด
หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ในขณะที่หน้าที่หลักของกรรมการของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์คือทบทวนพิจารณาโดย
อิสระทั้งประเด็นวิชาการและจริยธรรมของโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ และตัดสินพร้อมให้คาแนะนาอย่าง
ซื่อตรงให้ดีที่สุดตามคุณค่าของโครงการวิจัยที่ยื่นเสนอเพื่อพิจารณา
ในขณะที่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ต้องมีมาตรฐานจริยธรรมสูงสุดเพื่อสร้างคุณค่ากับความ
ไว้วางใจและความเชื่อมั่นของชุมชนในการปกป้องสิทธิและความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัคร ผู้ลงนามข้างท้ายในฐานะที่
ปรึกษาของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ได้รับการคาดหวังว่ามีมาตรฐานสูงเช่นเดียวกันในความประพฤติ
อย่างมีจริยธรรมในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
ข้อตกลงนี้จึงมุ่งเน้นว่าข้อมูลข่าวสารใดที่เป็นความลับ หรือมีเจ้าของ ที่มอบให้กับผู้ลงนามข้างท้ายในการทา
หน้าที่กรรมการ ข้อมูลข่าวสารใดที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่มีลักษณะเป็นความลับ มีเจ้าของ หรือที่ได้เปรียบต้องได้รับ
การบ่งบอกตามนั้น ด้วยเหตุนี้ ผู้ลงนามข้างท้ายตกลงข้อมูลข่าวสารที่ถือว่าเป็นความลับ หรือความลับทางการค้าเพื่อ
ความไว้วางใจและเชื่อมั่น และตกลงว่าจะใช้ข้อมูลข่าวสารเพื่อการพิจารณาเท่านั้น จะไม่นาไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น
หรือทาการเปิดเผยต่อบุคคลที่สาม ไม่ทาซ้าหรือเก็บข้อมูลข่า วสารที่รับไว้สาหรับทบทวนพิจารณาข้อมูลข่าวสารทุก
เรื่อง (และสาเนา บันทึก) เป็นสมบัติของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แต่เพียงผู้เดียว
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ในการให้ข้อตกลงนี้สมบูรณ์ ผู้ลงนามข้างท้ายตกลงที่จะไม่เปิดเผยหรือใช้ข้อมูลข่าวสารอันเป็นความลับของบุคคลที่
สามไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม นอกจากนี้ผู้ลงนามข้างท้ายยืนยันว่าการทาข้อตกลงนี้ เป็นไปตามนโยบายของ
สถาบันและข้อบังคับตามสัญญาที่สถาบันอาจทาไว้กับบุคคลที่สาม
การขัดแย้งด้านผลประโยชน์
เป็นที่ทราบว่ามีแนวโน้มเกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์อยู่เสมอแต่เชื่อได้ว่าคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์ และประธานจะจัดการประเด็นการขัดแย้งเพื่อเกิดผลลัพธ์ท้ายสุดคือการปกป้องอาสาสมัคร เป็นนโยบาย
ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ที่ว่าไม่ให้ที่ปรึกษาเข้าร่วมการทบทวนพิจารณา ให้ข้อคิดเห็น หรือตัดสิน
อนุมัติการดาเนินการใด ๆ ที่ที่ปรึกษาผู้นั้นมีการขัดแย้งด้านผลประโยชน์ เว้นแต่จะให้เพียงข้อมูลที่คณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ร้องขอ ผู้ลงนามข้างท้ายจะเปิดเผยต่อประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ทัน ทีถึงการขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ทั้ ง ที่มี แ นวโน้ ม อาจเกิด ขึ้น หรื อ ที่ มีจ ริง ของผู้ ล งนามข้า งท้า ยที่เ กี่ ยวข้ อ งกั บ
โครงการวิจัยใด ๆ ที่เสนอคณะกรรมการ ถ้าผู้ยื่นเสนอโครงการเชื่อว่าที่ปรึกษาอาจมีการขัดแย้งด้านผลประโยชน์
ผู้วิจัยสามารถขอให้เว้นที่ปรึกษาท่านนั้นจากการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัยได้ คาร้องต้องเป็นลายลักษณ์อักษร
และส่งไปที่ประธาน คาร้องต้องแนบหลักฐานเพื่อยืนยันข้ออ้ างที่ว่ามีการขัดแย้งด้านผลประโยชน์กับกรรมการที่ระบุ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์อาจสอบข้อเท็จจริงในข้อร้องเรียนดังกล่าว หากที่ปรึกษามีการขัดแย้งด้าน
ผลประโยชน์ ที่ปรึกษาต้องแจ้งประธานและไม่ยุ่งเกี่ยวกับการทบทวนพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ หรือการอนุมัติ เว้นเสียแต่จะให้ข้อคิดเห็นตามที่ประธานร้องขอ
ตัวอย่างการขัดแย้งด้านผลประโยชน์ ได้แก่
ที่ปรึกษามีโครงการวิจัยที่อาจแข่งขันกัน
การมีช่องทางการขอรับทุนหรือข้อมูลข่าวสารทางปัญญาอาจทาให้การแข่งขันไม่เป็นธรรม
ที่ปรึกษาที่มีอคติส่วนตัวอาจส่งผลให้การตัดสินไม่เป็นธรรม

45

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การเลือกที่ปรึกษาอิสระ
Selection of Independent Consultant

SOP 04/02.0
หน้า 8 ของ 9 หน้า
ภาคผนวก 1
AF/01-04/01.0
หน้า 3 ของ 3 หน้า

ข้อตกลงด้านการรักษาความลับและการขัดแย้งด้านผลประโยชน์
โปรดเซ็นลงนามและลงวันที่ในข้อตกลงฉบับนี้ห ากผู้ลงนามข้างท้ายยอมรับข้อกาหนดและเงื่อนไขตามแสดงไว้
ข้างต้น หนังสือต้นฉบับ (ที่เซ็นลงนามและลงวันที่) จะเก็บรักษาไว้ในความดูแลของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์ ฉบับสาเนาจะมอบให้ท่านไว้เป็นหลักฐาน
ระหว่างการปฏิบัติงานของข้าพเจ้าในฐานะที่ปรึกษาของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ข้าพเจ้า
อาจได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับและเอกสารทั้งหลาย (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับ ”)
ข้าพเจ้าตกลงที่จ ะใช้ ม าตรการที่ เหมาะสมในการปกป้ อ งข้ อ มูล ข่ าวสารที่ เป็ นความลั บ ตามกฎหมาย รวมถึ ง
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540 ทีจ่ ะไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับต่อบุคคลใด ไม่ใช้
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับนอกวัตถุประสงค์ตามหน้าที่ที่ได้รับในฐานะกรรมการ และโดยเฉพาะในลักษณะที่จะส่ง
ให้เกิดผลประโยชน์ของข้าพเจ้าเองหรือบุคคลที่สาม และจะคืนข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับ (รวมทั้งรายงานการ
ประชุม หรือบันทึกที่จัดทาในขณะทาหน้าที่กรรมการ) ต่อประธานหลังสิ้นสุดวาระการดารงตาแหน่ง เมื่อใดที่ข้าพเจ้ามี
การขัดแย้งด้านผลประโยชน์ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้ประธานทราบทันที
ข้าพเจ้า

_______________

ได้อ่านและยอมรับข้อกาหนดและเงื่อนไขข้างต้นที่ระบุไว้ในหนังสือฉบับนี้

_____________________________
(.....................................................)
วันที่........./..................../............
____________________________
(...................................................)
ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
วันที่........./..................../............
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แบบรายงานความเห็นของที่ปรึกษา
(Assessment Form for a Consultant)
ชื่อโครงการวิจัย (ไทย)
ชื่อโครงการวิจัย (อังกฤษ)
Protocol Code:
ข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะ:

(โปรดใช้หน้าเพิ่มเติมหากพื้นที่ไม่เพียงพอ)

ลงชื่อ...................................................................
(...........................................................................)
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การบริหารจัดการกับโครงการวิจัยที่ยื่นขอรับพิจารณา
(Management of Protocol Submission)

เริ่มใช้ SOP 05/02.0 วันที่ ………………………………………………….……………….
แทน SOP 05/01.1 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562

ผู้จัดทา
วันที่
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงปัทมา ทองดี)
ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ผู้อนุมัติ
วันที่
(รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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สารบัญ
ลําดับที่
1
2
3
4
5

6
7

เรื่อง
วัตถุประสงค์
ขอบเขต
ความรับผิดชอบ
แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติ
ขั้นตอนการปฏิบัติ
5.1 รับโครงการวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
5.2 ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร
5.3 คัดแยกประเภทโครงการวิจัย
5.4 คัดกรองโครงการวิจัยเพื่อพิจารณาเร่งด่วน หรือเต็มรูปแบบ และกาหนดกรรมการ
ทาหน้าที่ทบทวนโครงการวิจัย
5.5 ส่งเอกสารโครงการวิจัยให้กรรมการและรับผลพิจารณา
ภาคผนวก
เอกสารอ้างอิง

หน้า
3
3
3
3
4
4
4
5
5
5
5
5
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SOP 05/02.0
หน้า 3 ของ 6 หน้า

1. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวทางให้ประธาน เลขานุการ และเจ้าหน้าที่ จัดการกับโครงการวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้องที่ส่ง
เข้ามาให้คณะกรรมการพิจารณา
2. ขอบเขต
วิธีดาเนินการมาตรฐานครอบคลุมการบริหารจัดการโครงการวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้แก่
1. โครงการวิจัยที่ส่งเข้ามาพิจารณาครั้งแรก (Submission for initial review)
2. โครงการวิจัยที่ส่งเข้ามาพิจารณาภายหลังจากแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการ (Submission of
protocols after corrections)
3. โครงการวิจัยที่ปรับแก้ไขแล้วส่งกลับมาพิจารณารอบใหม่ (Resubmitted protocol)
4. โครงการวิจัยเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ (Medical Device Protocol)
5. ส่งแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย (Protocol amendment)
6. รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย (Progress report review)
7. รายงานยุติโครงการวิจัย (Protocol termination report)
3. ความรับผิดชอบ
3.1 เจ้ าหน้ าที่ ส านั กงาน มี หน้ าที่ รั บ -ส่ งหนั งสื อ ติ ดตามและเก็ บเอกสารที่ เกี่ ยวข้ องกั บการพิ จ ารณา
โครงการวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
3.2 เลขานุการทาหน้าที่คัดกรองโครงการวิจัย และกาหนดชื่อกรรมการผู้ทาหน้าที่ทบทวนโครงวิจัย
3.3 กรรมการผู้ทาหน้าที่ทบทวนส่งรายงานผลการทบทวนภายในเวลาที่กาหนด
4. แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติ
ขั้นตอน

การดําเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

1

ตรวจสอบความครบถ้วนและความถูกต้องของเอกสาร

เจ้าหน้าที่สานักงาน

2

รับโครงการวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง บันทึกรับ-ส่ง ใส่รหัสโครงการ
ออกเอกสารรับโครงการ บันทึกข้อมูลในคอมพิวเตอร์ เก็บเอกสารเข้าแฟ้ม

เจ้าหน้าที่สานักงาน

3

กาหนดวิธีพิจารณา และมอบหมาย primary reviewer เป็นผู้ทบทวน

ประธานหรือ
เลขานุการ

4

ส่งเอกสารโครงการวิจัยและเอกสารประกอบให้ primary reviewer ทบทวน เจ้าหน้าที่สานักงาน
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SOP 05/02.0
หน้า 4 ของ 6 หน้า

5. ขั้นตอนการปฏิบัติ
5.1 การรับโครงการวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาโครงการ
5.1.1 ผู้วิจัยหลักทางด้านชีวเวชศาสตร์ หรือ ทางด้านสั งคมศาสตร์/พฤติกรรมศาสตร์ หรือผู้สนับสนุน
โครงการวิจัย เป็นผู้ยื่นโครงการวิจัย โดยกรอกแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง สาหรับขอรับการพิจารณา
จ ริ ย ธ ร ร ม ก า ร วิ จั ย ใ น ม นุ ษ ย์ ใ น ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ ก า ร วิ จั ย ใ น ม นุ ษ ย์ อ อ น ไ ล น์ ที่
http://ec.sut.ac.th/index.php พร้อมทั้งส่ งเอกสารโครงการวิจั ยที่ผู้ เกี่ยวข้องลงนามทั้งหมดให้
สานักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จานวน 1 ชุด
5.1.2 เอกสารโครงการวิจั ย ที่ขอรั บ การพิจารณาครั้งแรก หรือ โครงการวิจัยที่ส่ งกลั บเข้ามารับการ
พิจารณาใหม่ (Resubmitted protocol) ประกอบด้วย
1. แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการรับรอง (แบบ AF/01-08/01.0 หรือ AF/11-08/01.0)
2. ข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับเต็ม (full Proposal)
3. โครงร่างวิทยานิพนธ์/โครงร่างวิจัย (เฉพาะนักศึกษา)
4. ใบรับรองการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ (เฉพาะนักศึกษา)
5. ประวัติส่วนตัว/ผลงานของผู้วิจัย
6. เอกสารผ่านการอบรมจริยธรรมการวิจัยของผู้วิจัยและผู้ร่วมโครงการวิจัย
7. แบบเปิดเผยทุนวิจัยและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือขัดแย้ง (แบบ AF/03-08/02.0) (หาก
กาลังขอทุนวิจัยหรือได้รับทุนวิจัย)
8. เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย (แบบ AF/04-08/02.0 หรือ AF/12-08/02.0) (ถ้ามี)
9. หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัย (AF/05-08/02.0 หรือ AF/13-08/02.0) หรือ
เอกสารขอยกเว้นการขอความยินยอม
10. แบบบันทึกข้อมูล (CRF), แบบสอบถาม/สัมภาษณ์, Diary, ใบโฆษณาเชิญชวนอาสาสมัคร (ถ้า
ต้องใช้)
11. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้าต้องใช้)
5.2 การตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร
5.2.1 เจ้ าหน้ าที่ส านั กงานตรวจสอบความครบถ้ว นของเอกสารตามแบบ AF/01-05/02.0 ในระบบ
สารสนเทศการวิ จั ย ในมนุ ษย์ ออนไลน์ ที่ http://ec.sut.ac.th/index.php พร้ อ มออกเลขรหั ส
โครงการโดยอัตโนมัติจากระบบโดยใช้รหัส EC ตามด้วยปี พ.ศ. และหมายเลขโครงการตามลาดับที่
ส่งเข้ามา เช่น EC-57-0001 พร้อมกับลงบันทึกรับ เอกสารในระบบ https://boffice.sut.ac.th
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SOP 05/02.0
หน้า 5 ของ 6 หน้า

เจ้าหน้าที่สานักงานจะออกหนังสือตอบรับเอกสารในกรณีที่เอกสารถูกต้องครบถ้วน และเสนอ
ประธานหรือเลขานุการเพื่อพิจารณาก่อนเสนอประธานลงนามแล้วจึง ส่งให้ Primary reviewer
พิจารณาตามความเชี่ยวชาญในลาดับต่อไป ในกรณีที่เอกสารไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าที่
สานักงานจะไม่ออกเอกสารรับโครงการพร้อมทั้ง ส่งเอกสารคืนหัวหน้าโครงการวิจัย เพื่อแก้ไข/
เพิ่มเติมเอกสารให้ ครบถ้ว น ทั้งนี้จะดาเนินการในระบบสารสนเทศการวิจัยในมนุษย์ พร้อมทั้ง
ติดตามทางอิเล็กทรอนิกส์เมล และแจ้งไปยังอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อทราบ ในกรณีที่เป็นนักศึกษา
5.3 การคัดกรองโครงการวิจัยเพื่อยกเว้นการพิจารณา การพิจารณาเร่งด่วน หรือเต็มรูปแบบ และ
กาหนดกรรมการในการทบทวนโครงการวิจัย (primary reviewer) โดยประธานหรือเลขานุการจะ
เป็นผู้คัดกรองโครงการวิจั ยเพื่อพิจารณาเร่งด่ว นหรือพิจารณาเต็มรูปแบบตามเกณฑ์ที่กาหนด
พร้อมทั้งกาหนดกรรมการผู้ทาหน้าที่ทบทวนโครงการวิจัยโดยจะส่งเชิญทางระบบซึ่งจะส่งไปทาง
อิเล็กทรอนิกส์เมล เพื่อให้ผู้ทบทวนทราบและดาเนินการประเมินในระบบ
5.4 การส่งเอกสารโครงวิจัยให้กรรมการและรับผลการพิจารณาจากผู้ทบทวน
5.4.1 เจ้าหน้าที่ต้องส่งเอกสารโครงวิจัยให้กรรมการผู้ทาหน้าที่ทบทวนไม่น้อยกว่า 7 วันทาการ
5.4.2 กรรมการผู้ทาหน้าที่ทบทวนส่งรายงานผลการทบทวนมาที่สานักงาน ภายใน 7-10 วันทา
การขึ้ น อยู่ กั บ ความเสี่ ย งของโครงการ การพิ จ ารณาแบบ Exemption review และ
expedited review ใช้เวลาประเมิน 7 วัน ส่วนการพิจารณาแบบ Full board review ใช้
เวลาประเมิน 10 วัน และเจ้าหน้าทีต่ ้องจัดเตรียมเอกสารเพื่อนาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
เต็มชุด (หากมีการนาเข้าที่ประชุม)
6. ภาคผนวก
ภาคผนวก 1 AF/01-05/02.0

แบบตรวจสอบโครงการวิจัยและการมอบหมายผู้พิจารณาโครงการวิจัย

7. เอกสารอ้างอิง
7.1 International Conference on Harmonization, Good Clinical Practice Guideline (ICH-GCP
(E6(R2)) ,2016.
7.2 แนวทางจรยิธรรมการทาวิจัยในคนในประเทศไทย ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ.
2550
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หน้า 6 ของ 6 หน้า
ภาคผนวก 1
AF/01-05/02.0
หน้า 1 ของ 1 หน้า

ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย
ชื่อโครงการ ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

แบบตรวจสอบโครงการวิจัย และการมอบหมายผู้พิจารณาโครงการวิจัย
(รหัส EC- ) สังกัด
สําหรับเจ้าหน้าที่

1. รายการเอกสาร
2. การตรวจสอบเอกสารใน
 แบบเสนอโครงการวิจยั เพื่อขอรับการรับรอง (แบบ AF/01-08/02.0 หรือ AF/11-08/02.0)
เบื้องต้น
 ข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับเต็ม (full Proposal)
 ครบถ้วน
 โครงร่างวิทยานิพนธ์/โครงร่างวิจัย (เฉพาะนักศึกษา)
 ไม่ครบถ้วน เห็นควรแจ้ง
 ใบรับรองการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ (เฉพาะนักศึกษา)
ผู้วิจัยให้เพิ่มแก้ไข เพิ่มเติม
 ประวัตสิ ่วนตัว/ผลงานของผู้วิจัย
 เอกสารผ่านการอบรมจริยธรรมการวิจัยของผู้วิจยั และผู้ร่วมโครงการวิจัย
 แบบเปิดเผยทุนวิจัยและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือขัดแย้ง (แบบ AF/03-08/02.0)
ลงนาม
 เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจยั (แบบ AF/04-08/02.0 หรือ AF/12-08/02.0)
(
)
 หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจยั (AF/05-08/02.0 หรือ AF/13-08/02.0)
เจ้าหน้าที่สานักงาน
 แบบบันทึกข้อมูลสาหรับการวิจัย (Case record form)
วันที่
 แบบสอบถาม (Questionnaire) Investigator’s brochure / ทะเบียนและเอกสารกากับยาหรือเครื่องมือ
 อื่นๆ (ระบุ)……………………………………………………..
สําหรับประธานหรือเลขานุการคณะกรรมการฯ
1. ความครบถ้วน
2.ประเภทการพิจารณา
 ครบถ้วน .......................................................
 Exemption Review
 ไม่ครบถ้วน ขอให้ผู้วิจัยแก้ไข เพิ่มเติม
ชื่อผู้อ่าน
..............................................................................
 Expedited Review
 อื่นๆ โปรดระบุ .................................................................
 Full Board Review
กรณี ไม่ใช่ Exemption Review เห็นควรเสนอชื่อผู้อ่าน ดังนี้
1)
2)
3)
ลงนาม
(
)
ประธานหรือเลขานุการคณะกรรมการฯ
วันที่

53

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
แนวทางการทบทวนและประเมินโครงการวิจัย
(Protocol Assessment)

SOP 06/02.0
หน้า 1 ของ 22 หน้า

แนวทางการทบทวนและประเมินโครงการวิจยั
(Protocol Assessment)

เริ่มใช้ SOP 06/02.0 วันที่
แทน SOP 06/01.1 วันที่ 5 มีนาคม 2562

ผู้จัดทา
วันที่
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงปัทมา ทองดี)
ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ผู้อนุมัติ
วันที่
(รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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SOP 06/02.0
หน้า 2 ของ 22 หน้า

สารบัญ
ลําดับที่
1
2
3
4
5

6
7
8

เรื่อง
วัตถุประสงค์
ขอบเขต
ความรับผิดชอบ
แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติ
ขั้นตอนการปฏิบัติ
5.1 ทบทวนผู้วิจัย
5.2 ทบทวนโครงการวิจัย
5.3 ทบทวนการเข้าร่วมของอาสาสมัคร
5.4 ทบทวนบทบาทของชุมชน
5.5 ทบทวนเอกสารการให้ความยินยอมโดยได้รับข้อมูล
5.6 สรุปความเห็น
นิยามศัพท์
ภาคผนวก
เอกสารอ้างอิง

หน้า
3
3
3
3
4
4
4
5
5
5
7
8
11
10
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1. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวทางในการทบทวนและประเมินโครงการวิจัยที่ส่งเข้ามาเพื่อพิจารณา
2. ขอบเขต
วิธีดาเนินการมาตรฐานครอบคลุมแนวทางการทบทวนและประเมินโครงการวิจัยทุกฉบับที่ส่งเข้ามาเพื่อ
พิจารณาครั้งแรก
3. ความรับผิดชอบ
คณะกรรมการที่มีห น้ าที่ทบทวนและประเมิน โครงการวิจัย ควรใช้แนวทางการทบทวนและประเมิน
โครงการวิจัยที่กาหนด
4. แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติ
ขั้นตอน

การดําเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

1

ทบทวนผู้วิจัย

คณะกรรมการ

2

ทบทวนโครงการวิจัย

คณะกรรมการ

3

ทบทวนการเข้าร่วมของอาสาสมัคร

คณะกรรมการ

4

ทบทวนบทบาทของชุมชน

คณะกรรมการ

5

ทบทวนเอกสารการให้ความยินยอมโดยได้รับข้อมูล

คณะกรรมการ

6

สรุปความเห็น

คณะกรรมการ
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หน้า 4 ของ 22 หน้า

5. ขั้นตอนการปฏิบัติ
แนวทางในการทบทวนและประเมินโครงการวิจัย มีหลักการปฏิบัติดังต่อไปนี้
5.1 ทบทวนผู้วิจัย
5.1.1 ประวัติผู้วิจัย การศึกษา การฝึกอบรม พื้นฐานอาชีพหรือประสบการณ์การทางานของผู้วิจัย (ICH
GCP 2.8)
5.1.2 การเปิดเผยการมีส่วนได้ส่วนเสีย (Conflict of interest) ของผู้วิจัย
5.1.3 ประสบการณ์การวิจัยและผลงานตีพิมพ์
5.1.4 งานวิจัยทดลองยา (Clinical Trials) ผู้วิจัยหลักจะต้องเป็นแพทย์ที่ผ่านการอบรม GCP (Good
Clinical Practice)
5.1.5 การศึกษาทางคลินิกของผู้วิจัยที่ไม่ใช่แพทย์ ต้องมีแพทย์หรือทันตแพทย์เป็นผู้ร่วมวิจัย (ICH GCP
2.7)
5.2 ทบทวนโครงการวิจัย (ICH GCP หมวด 6)
5.2.1 ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
5.2.2 ชื่อที่อยู่ผู้วิจัย
5.2.3 แหล่งเงินทุนวิจัยและรายละเอียดงบประมาณ
5.2.4 ที่มาของโครงการวิจัย (ICH GCP 6.2)
5.2.5 ลักการและเหตุผล (ICH GCP 6.2)
5.2.6 การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง (ICH GCP 6.2.7)
5.2.7 วัตถุประสงค์ (ICH GCP 6.3)
5.2.8 รูปแบบการวิจัย (ICH GCP 6.4)
5.2.9 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง/คานวณขนาดตัวอย่าง (ICH GCP 6.9.2)
5.2.10 กระบวนการขอความยินยอม การคัดเลือกอาสาสมัครที่เข้าร่วมในโครงการวิจัย การคัดเลือก
อาสาสมัครออกจากโครงการวิจัย (ICH GCP 6.5) เกณฑ์การถอนอาสาสมัครออกจากโครงการวิจัย
เกณฑ์การยุติโครงการวิจัย
5.2.11 วิธีดาเนินการวิจัย (ICH GCP 6.4) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยทั้งหมด เช่น แบบสอบถาม แบบบันทึก
ข้อมูล ฯลฯ ระยะเวลาและจานวนครั้งที่นัดอาสาสมัคร (ICH GCP 6.4.5)
5.2.12 กลุ่มควบคุมหรือกลุ่มที่ใช้ยาหลอก (Placebo) (ถ้ามี) (ICH GCP 6.4.2)
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5.2.13 ข้อมูลผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องมือแพทย์ ถ้ายังไม่เคยใช้ในประเทศ มีการขายและใช้ในประเทศ
ผู้ผลิตหรือประเทศอื่น ๆ ประเทศใดบ้าง
5.2.14 การวัดผลการวิจัย (ICH GCP 6.4.1)
5.2.15 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ (ICH GCP 6.9)
5.2.16 ข้อพิจารณาปัญหาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โดยพิจารณาตามหลักจริยธรรมการวิจัย 3 ข้อ ของ
Belmont Report
5.3 ทบทวนการเข้าร่วมของอาสาสมัคร
5.3.1 ความเป็นอิสระในการเข้าร่วมโครงการวิจัย (ICH GCP 2.9)
5.3.2 การเคารพในความเป็นส่วนตัวและการรักษาความลับ (ICH GCP 2.11)
5.3.3 ความเสี่ยง ได้แก่ อันตรายทางร่างกายหรือการบาดเจ็บ ผลกระทบทางจิตใจ และผลกระทบทางด้าน
กฎหมาย สังคม และเศรษฐกิจ (ICH GCP 2.3)
5.3.4 ประโยชน์ที่คาดว่าอาสาสมัครและสังคมจะได้รับ (ICH GCP 2.2)
5.3.5 กลุ่ ม บุ ค คลที่ อ่ อ นแอและเปราะบาง (Vulnerable subject) เหตุ ผ ลและความจ าเป็ น ในการ
ศึกษาวิจัยในกลุ่มบุคคลเหล่านั้น (ICH GCP 2.2)
5.3.6 กลุ่มควบคุมหรือกลุ่มที่ใช้ยาหลอก (Placebo) (ถ้ามี) เหตุผลในการศึ กษาวิจัย ระยะเวลาและ
อันตรายจากการใช้ยาหลอก (ICH GCP 6.4.2)
5.3.7 หลักเกณฑ์การถอนอาสาสมัครออกจากการวิจัย (ICH GCP 6.5.3)
5.3.8 การคานึงถึงการดูแลอาสาสมัครทั้งทางร่างกายและจิตใจ
5.3.9 ความเหมาะสมของค่าตอบแทน/ค่าชดเชย (ICH GCP 3.1.8)
5.3.10 การดูแลรักษาทางการแพทย์ในกรณีเกิดเหตุไม่พึงประสงค์ใดๆ หรือการจ่ายค่าชดเชยเมื่อมีความ
เสียหายหรืออันตราย หรือความพิการถาวร หรื อตายจากการเข้าร่ว มโครงการวิจัย (ICH GCP
4.3.2)
5.3.11 การใช้วัตถุทางชีวภาพ (Biological material)
5.3.12 การวิจัยทางมนุษยพันธุศาสตร์ (Human genetic research)
5.3.13 การเก็บเนื้อเยื่อ เลือด และสิ่งคัดหลั่ง
5.4 ทบทวนบทบาทของชุมชน
5.4.1 การประสานงานกับผู้นาชุมชนหรือสถาบันที่เข้าร่วมในโครงการวิจัย
5.4.2 ผลประโยชน์ต่อชุมชนที่เข้าร่วมโครงการวิจัย ขณะดาเนินการและเมื่อสิ้นสุดโครงการ
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5.5 ทบทวนเอกสารการให้ความยินยอมโดยได้รับข้อมูล (Informed consent)
5.5.1 ทบทวนกระบวนการขอความยินยอมจากอาสาสมัคร (ICH GCP 4.8)
5.5.2 ทบทวนเอกสารการให้ความยินยอม โดยได้รับข้อมูลซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ เอกสารข้อมูล
คาอธิบาย/ชี้แจงสาหรับอาสาสมัครโครงการวิจัย (Information Sheet) และหนังสือแสดงเจตนา
ยินยอมเข้าร่วมการวิจัย (Consent Form)
5.5.3 ส่วนประกอบของเอกสารข้อมูลคาอธิบาย/ชี้แจงสาหรับอาสาสมัครโครงการวิจัย (ICH GCP 4.8.10)
(1) หัวข้อเรื่องที่จะทาการวิจัย และวัตถุประสงค์
(2) แหล่งเงินทุนวิจัย และรายละเอียดงบประมาณ
(3) สถาบันที่ร่วมทาวิจัย
(4) เหตุผลที่อาสาสมัครได้รับเชิญให้เข้าร่วมโครงการวิจัย
(5) กระบวนการวิจัยที่ผู้วิจัยและอาสาสมัครต้องปฏิบัติตาม
(6) ระยะเวลาของการวิจัยที่อาสาสมัครแต่ละคนมีส่วนเกี่ยวข้อง
(7) จานวนอาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการวิจัย
(8) ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิด จากการวิจัย ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ ต่ออาสาสมัคร ต่อชุมชน
สังคม หรือสร้างองค์ความรู้ใหม่
(9) ความเสี่ยง ความไม่สบาย หรือความไม่สะดวก ที่อาจเกิดขึ้นแก่อาสาสมัคร ในการเข้าร่วม
โครงการวิจัย
(10) ทางเลื อกหรื อกระบวนการรั ก ษาอื่นๆ ที่อาจจะเป็นประโยชน์แ ก่ อาสาสมั ครในกรณี ที่
อาสาสมัครไม่เข้าร่วมโครงการวิจัย
(11) ขอบเขตการรักษาความลับของข้อมูลเกี่ยวกับอาสาสมัคร
(12) การให้ค่าตอบแทนเป็นค่าเดินทาง การเสียเวลา ความไม่สะดวก ความไม่สบาย และรายได้
ที่เสียไปจากการเข้าร่วมโครงการวิจัย
(13) การรักษาพยาบาลหรือการจ่ายค่าชดเชย เมื่อมีความเสียหาย อันตราย หรือความพิการ
ถาวรหรือตายจากการเข้าร่วมในโครงการวิจัย
(14) อาสาสมัครมีอิสระที่จะปฏิเสธ หรือถอนตัวจากโครงการวิจัยเมื่อใดก็ได้ โดยไม่มีผลกระทบ
ต่อการได้รับการรักษาพยาบาลที่ควรจะได้รับตามมาตรฐาน หรือสูญเสียผลประโยชน์ใดๆ
(15) การวิจัยทางพันธุศาสตร์จะต้องมีการขอความยินยอม และมีการให้คาปรึกษาเกี่ยวกับเรื่อง
พันธุกรรม (Genetic counseling)
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(16) การเก็บตัวอย่างที่เหลือจากการวิจัยเพื่อตรวจเพิ่มเติมหรือเพื่อการศึกษาใหม่ในอนาคต
ต้ อ งมี ก ารขอความยิ น ยอมเพื่ อ เก็ บ ตั ว อย่ า งที่ เ หลื อ แต่ ก ารใช้ ตั ว อย่ า งนั้ น จะต้ อ งยื่น
โครงการวิจัยให้คณะกรรมการทาการพิจารณาทบทวน
(17) บุคคลที่จะติดต่อ ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง ในกรณีที่
เกิดอันตรายแก่อาสาสมัคร ซึ่งเป็นผลจากการเข้าร่วมในโครงการวิจัย
(18) เบอร์โทรศัพท์ของสานักงาน ที่อาสาสมัครสามารถติดต่อได้
(19) ภาษาและข้อมูลในเอกสารชี้แจงข้อมูลแก่ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย จะต้องเหมาะสมกับอายุ
และวุฒิภาวะของอาสาสมัคร
5.5.4 การยกเว้นการขอความยินยอม โดยทั่วไปผู้วิจัยจะต้องไม่ทาวิจัยโดยไม่ได้ขอความยินยอมจาก
ผู้เข้าร่วมการวิจัยในการวิจัยทางคลินิก แต่การวิจัยที่ต้องการขอยกเว้นการขอความยินยอม ผู้วิจัย
ต้องชี้แจงเหตุผลความจาเป็น และได้รับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการแล้วเท่านั้น ทั้งนี้
ความเสี่ยงในโครงการวิจัยหรือความเสี่ยงในการเข้าร่วมโครงการวิจัยต้องไม่เกินความเสี่ยงน้อย
(minimal risk) และเมื่อสิ้นสุดการวิจัย ผู้วิจัยหลักจะต้องชี้แจงเหตุผลการไม่ขอความยินยอมให้
อาสาสมัครรับทราบและทาความเข้าใจ
5.6 สรุปความเห็น
5.6.1 ประเมินความเหมาะสมของผู้วิจัยหลัก และทรัพยากรสนับสนุนการทาวิจัยให้สาเร็จ
5.6.2 ประเมินโครงการวิจัย
5.6.3 ประเมินความถูกต้องทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Aspect) รวมถึงระเบียบวิธีวิจัย
5.6.4 ประเมินด้านจริยธรรมการวิจัย
5.6.5 โครงการวิจัยมีอาสาสมัครอยู่ในกลุ่มที่อ่อนแอและเปราะบาง (Vulnerable subjects) เข้าร่วมใน
โครงการวิจัยหรือไม่
5.6.6 มีการขอความพร้อมใจ (Assent) ของอาสาสมัครที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปี ถึงอายุต่ากว่า 18 ปี หรือไม่
5.6.7 บุคคลที่อ่านเขียนไม่ได้ สามารถเข้าร่วมในโครงการวิจัยได้หรือไม่
5.6.8 มาตรการให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดอาการไม่พึงประสงค์ (rescue measure)
5.6.9 ประเมินระดับความเสี่ยง ได้แก่
(1) มีความเสี่ยงไม่เกินความเสี่ยงเล็กน้อย (minimal risk)
(2) มีความเสี่ยงเกินกว่าความเสี่ยงเล็กน้อย แต่มีประโยชน์ต่อตัวอาสาสมัครโดยตรง
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(3) มีความเสี่ยงเกินกว่าความเสี่ยงเล็กน้อย และไม่มีประโยชน์ต่อตัวอาสาสมัครโดยตรง แต่มี
ความเป็นไปได้ที่จะได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคหรือสภาวะที่อาสาสมัครเป็น
5.6.10 กาหนดความถี่ในการส่งรายงานความก้าวหน้า (Progress report) ตามระดับความเสี่ยง โดย
หากมีความเสี่ยงน้อย กาหนดให้ส่งรายงานความก้าวหน้า 1 ครั้ง/ปี หากมีความเสี่ยงปานกลาง
กาหนดให้ส่งรายงานความก้าวหน้าทุก 6 เดือน หรือหากมีความเสี่ยงมากกาหนดให้ส่งรายงาน
ความก้าวหน้าทุก 3 เดือน
5.6.11 การสรุปความเห็น มี 4 แบบ
(1) รับรอง
(2) ปรับปรุงแก้ไขเพื่อรับรอง
(3) ปรับปรุงแก้ไขและนาเข้าพิจารณาใหม่
(4) ไม่รับรอง
6. นิยามศัพท์
คําศัพท์
อาสาสมัครที่อ่อนแอและ
เปราะบาง (Vulnerable
subjects)

ความหมาย
บุคคลซึ่งอาจถูกชักจูงให้เข้าร่วมการวิจัย (ทางคลินิก) ได้โดยง่ายด้วย
ความหวั ง ว่ า จะได้ รั บ ประโยชน์ จ ากการเข้ า ร่ ว มการวิ จั ย ไม่ ว่ า จะ
สมเหตุสมผลหรือไม่ก็ตาม หรือเป็นผู้ที่ตอบตกลงเข้าร่วมการวิจัยเพราะ
เกรงกลั ว ว่ า จะถู ก กลั่ น แกล้ ง จากผู้ มี อ านาจเหนื อ กว่ า หากปฏิ เ สธ
ตัว อย่างเช่น ผู้ ที่อยู่ในองค์กรที่มีการบังคับบัญชาตามล าดับชั้น เช่น
นั ก ศึ ก ษาแพทย์ นั ก ศึ ก ษาเภสั ช ศาสตร์ นั ก ศึ ก ษาทั น ตแพทย์ และ
นั ก ศึ ก ษาพยาบาล บุ ค ลากรระดั บ ล่ า งของโรงพยาบาล เจ้ า หน้ า ที่
ห้ องปฏิบัติการ ลู กจ้างบริษัทยา ทหาร และผู้ ต้องขัง นอกจากนี้ ยัง
รวมถึ ง ผู้ ป่ ว ยซึ่ ง เป็ น โรคที่ ไ ม่ ส ามารถรั ก ษาให้ ห ายขาดได้ ผู้ ป่ ว ยใน
บ้ า นพั ก คนชรา คนตกงาน หรื อ คนยากจน ผู้ ป่ ว ยในสภาวะฉุ ก เฉิน
เผ่าพันธุ์ชนกลุ่มน้อย ผู้ไม่มีที่อยู่อาศัย ผู้เร่ร่อน ผู้อพยพ ผู้เยาว์ และ ผู้ที่
ไม่สามารถให้ความยินยอมด้วยตนเอง (ICH 1.61)
ระดับความเสี่ยง (Risk categories) ระดับความเสี่ยงของโครงการวิจัยแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่
(1) มีความเสี่ยงไม่เกินความเสี่ยงเล็กน้อย (Research not involving
greater than minimal risk)
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
แนวทางการทบทวนและประเมินโครงการวิจัย
(Protocol Assessment)
คําศัพท์

SOP 06/02.0
หน้า 9 ของ 22 หน้า

ความหมาย
(2) มี ค วามเสี่ ย งเกิ น กว่ า ความเสี่ ย งเล็ ก น้ อ ย แต่ มี ป ระโยชน์ ต่ อ ตั ว
อาสาสมัครโดยตรง (Research involving greater than minimal
risk but presenting the prospect of direct benefit to the
individual subjects)
(3) มีความเสี่ยงเกินกว่าความเสี่ยงเล็กน้อย และไม่มีประโยชน์ต่อตัว
อาสาสมัครโดยตรง แต่มีความเป็นไปได้ที่จะได้รับความรู้เกี่ยวกับ
โรคหรือสภาวะที่อาสาสมัครเป็นอยู่ (Research involving greater
than minimal risk and no prospect of direct benefit to
individual subjects, but likely to yield generalizable
knowledge about the subject’s disorder or condition)

62

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
แนวทางการทบทวนและประเมินโครงการวิจัย
(Protocol Assessment)

SOP 06/02.0
หน้า 10 ของ 22 หน้า

7. ภาคผนวก
ภาคผนวก 1
ภาคผนวก 2
ภาคผนวก 3
ภาคผนวก 4

AF/01-06/01.0
AF/02-06/01.0
AF/0406/01.0
AF/0406/01.0

แบบประเมินโครงการวิจัยทางชีวเวชศาสตร์
แบบประเมินโครงการวิจัยทางสังคมศาสตร์
แบบประเมินโครงการวิจัยทางชีวเวชศาสตร์ สาหรับ Lay person
แบบประเมินโครงการวิจัยทางสังคมศาสตร์ สาหรับ Lay person

8. เอกสารอ้างอิง
8.1 International Conference on Harmonization, Good Clinical Practice Guideline (ICH GCP (E6
(R2)), 2016.
8.2 แนวทางจริยธรรมการทาวิจัยในคนในประเทศไทย ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ.
2550
8.3 World Health Organization. Standards and operational guidance for ethics review of healthrelated research with human participants, 2011
8. 4 Council for International Organizations of Medical Sciences. Guidelines for ethics review,
2016
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
แนวทางการทบทวนและประเมินโครงการวิจัย
(Protocol Assessment)

SOP 06/02.0
หน้า 11 ของ 22 หน้า
ภาคผนวก 1
AF/01-06/01.1
หน้า 1 ของ 3 หน้า

แบบประเมินโครงการวิจัยทางชีวเวชศาสตร์
เลขที่โครงการ
ชื่อโครงการ
ชื่อหัวหน้าโครงการ
ชื่อกรรมการประเมิน
ข้อ
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
B
1

สังกัด
กําหนดส่งคืน

หัวข้อการประเมินที่เกี่ยวกับโครงการวิจัย
Scientific Aspect
หลักการและเหตุผล (Rationale) ICH GCP 6.2
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ICH GCP 6.2.7
วัตถุประสงค์ (Objective) ICH GCP 6.3
รูปแบบการวิจัย (Study design) ICH GCP 6.4
กลุ่มประชากรที่ศึกษา (Study population) ICH GCP 6.2.6
ขนาดตัวอย่าง (Sample size) ICH GCP 6.9.2
การคัดเลือกอาสาสมัครที่เข้าโครงการ (Inclusion criteria) ICH GCP 6.5.1
การคัดอาสาสมัครออกจากโครงการวิจัย (Exclusion criteria) ICH GCP 6.5.2
การถอนอาสาสมัครออกจากโครงการ (Withdrawal Criteria) ICH GCP 6.4.6
และ ICH GCP 6.5.3
การใช้อาสาสมัครกลุ่มเปราะบาง
การแบ่งกลุ่มอาสาสมัคร ICH GCP 6.4.3
เครื่องมือหรือวิธีทดสอบที่ใช้ในการวิจัย ICH GCP 6.6.1
การใช้กลุ่มควบคุมหรือยาหลอก ICH GCP 6.4.7
วิธีการวัดผลการวิจัย ICH GCP 6.4.1
การเฝ้าระวังผลแทรกซ้อนและการแก้ไข ICH GCP 6.8.1
จานวนและปริมาณของเลือดหรือสิ่งส่งตรวจ
ระยะเวลาและจานวนครั้งของการติดตามผล ICH GCP 6.4.5
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ICH GCP 6.9
Risk/Benefit assessment
ความเสี่ยงต่อสุขภาพของอาสาสมัครโดยตรง

เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เกี่ยวข้อง ข้อแนะนํา
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
แนวทางการทบทวนและประเมินโครงการวิจัย
(Protocol Assessment)
ข้อ
2
3
4
5
6
7
C
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17

SOP 06/02.0
หน้า 12 ของ 22 หน้า

เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เกี่ยวข้อง ข้อแนะนํา
หัวข้อการประเมินที่เกี่ยวกับโครงการวิจัย
ความเสี่ยงต่อสุขภาพของตัวอ่อนหรือบุตรในครรภ์ หรือคู่สมรส
ผลกระทบต่อจิตใจ ชื่อเสียง สังคมและเศรษฐกิจ ของอาสาสมัครโดยตรง
ผลกระทบต่อชุมชนที่เข้าร่วมการวิจัย
ประโยชน์ต่ออาสาสมัครโดยตรง
ประโยชน์ต่อชุมชนที่เข้าร่วมการวิจัย
ประโยชน์ต่อสังคม
Information Sheet & Informed Consent
ชื่อโครงการวิจัย ชื่อผู้วิจัยหลักและสังกัด และชื่อแหล่งทุนวิจัย/ผู้สนับสนุนการวิจัย
บทนาส่วนต้นสรุปสาระหลักของโครงการวิจัย
การแจ้งว่าเป็นการวิจัย และการชี้แจงถึงอิสระในการตัดสินใจในการเข้าร่วมการวิจัย
เหตุผลและความสาคัญของการวิจัย ข้อมูลของยาวิจัย หรือการจัดการระหว่างการ
วิจัย
คุณสมบัติของผู้ที่จะสามารถเข้าร่วมการวิจัยและจานวนผู้เข้าร่วมการวิจัย
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
รูปแบบการวิจัย

ขั้นตอนการวิจัยและระยะเวลาที่เข้าร่วมการวิจยั (พร้อมชี้แจงว่าส่วนใดเป็น
การวิจัย ส่วนใดเป็นการดูแลรักษาตามปกติ และคาแนะนาการปฏิบตั ิตัว
ระหว่างเข้าร่วมการวิจยั )
ความเสีย่ ง และ/หรือ ความไม่สะดวกสบายจากการเข้าร่วมการวิจัย
ประโยชน์ทางตรง/ทางอ้อมจากการเข้าร่วมการวิจัย
ทางเลือกในการดูแลรักษา หากไม่สมัครใจเข้าร่วมการวิจัย
แนวทางการจัดการเมื่อผู้เข้าร่วมการวิจัยขอถอนตัวออกจากการวิจัย
การแจ้งข้อมูลใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
เกณฑ์การยุติการเข้าร่วมการวิจัยและแนวทางการจัดการเหตุการณ์นั้น ๆ
ประโยชน์หรือสิ่งที่ผู้เข้าร่วมการวิจัยอาจได้รับหลังเสร็จสิ้นการวิจัย
การแจ้งผลลัพธ์หรือผลการวิจัยให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยทราบหลังได้ข้อสรุปผลการวิจัย
การรักษาความลับและข้อจากัดในการรักษาความลับของข้อมูลสุขภาพของ
ผู้เข้าร่วมการวิจัย

18 การจัดการข้อมูลและตัวอย่างชีวภาพของผู้เข้าร่วมการวิจัยหลังเสร็จสิ้นการ
วิจัย
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
แนวทางการทบทวนและประเมินโครงการวิจัย
(Protocol Assessment)
ข้อ

19
20
21
22

หัวข้อการประเมินที่เกี่ยวกับโครงการวิจัย

SOP 06/02.0
หน้า 13 ของ 22 หน้า

เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เกี่ยวข้อง ข้อแนะนํา

กรณีที่ไม่เก็บรักษาและจะทาลายหลังเสร็จสิ้นการวิจัย
กรณีที่การเก็บรักษาไม่มีรหัสเชื่อมโยง
กรณีที่การเก็บรักษามีรหัสเชื่อมโยง
กรณี ที่ ศึ กษาการเรียงลาดั บ ของสารพัน ธุ กรรมทั้งหมด (whole
genome sequencing) และ/หรือประยุกต์ใช้ตัวอย่างชีวภาพในเชิงพาณิชย์
ค่าตอบแทนการเข้าร่วมการวิจัย
ค่าใช้จ่ายที่ผู้เข้าร่วมการวิจยั ต้องรับผิดชอบ
แนวทางการดูแลรักษาและจ่ายค่าชดเชยกรณีทผี่ ู้เข้าร่วมการวิจยั ได้รับ
อันตรายหรือผลกระทบจากการเข้าร่วมการวิจยั
บุคคลที่ผู้เข้าร่วมการวิจัยสามารถติด ต่อเพื่อสอบถามสิทธิอันขอบธรรม มีข้อ
สงสัย ข้อร้องเรียน หรือมี ปัญหาจากผลกระทบ หรือเกิดเหตุการณ์อันไม่พึง
ประสงค์อื่น ๆ สืบเนื่องจากงานวิจัย

23 หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัย

ประเมินความเสี่ยงของโครงการ
มีความเสี่ยงไม่เกินความเสี่ยงเล็กน้อย (minimal risk)
มีความเสี่ยงเกินกว่าความเสี่ยงเล็กน้อย แต่มีประโยชน์ต่อตัวอาสาสมัครโดยตรง
มีความเสี่ยงเกินกว่าความเสี่ยงเล็กน้อย และไม่มปี ระโยชน์ต่อตัวอาสาสมัครโดยตรง แต่มีความเป็นไปได้ทจี่ ะได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับโรคหรือสภาวะที่อาสาสมัครเป็น
ระยะเวลาการรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย
☐ 3 เดือน
☐ 6 เดือน
☐ 12 เดือน
สรุปความเห็นโดยรวม ท่านเห็นชอบให้ดําเนินการวิจัยโครงการวิจัยนี้หรือไม่
( ) รับรอง
( ) ปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้การรับรอง
( ) ปรับปรุงแก้ไขและนาเข้าพิจารณาใหม่
( ) ไม่รับรอง โปรดระบุเหตุผล ………………………………………………………………………………………………………………….……
ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ

ลงชื่อ .....................................................................................
(................................................................................)
(ผู้ประเมิน)วันที…่ …….../…….…../…….……
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
แนวทางการทบทวนและประเมินโครงการวิจัย
(Protocol Assessment)

SOP 06/02.0
หน้า 14 ของ 22 หน้า
ภาคผนวก 2
AF/02-06/01.1
หน้า 1 ของ 3 หน้า

แบบประเมินโครงการวิจัยทางสังคมศาสตร์
เลขที่โครงการ
ชื่อโครงการ
ชื่อหัวหน้าโครงการ
ชื่อกรรมการประเมิน
ข้อที่
A Scientific Aspect

สังกัด
กําหนดส่งคืน
หัวข้อประเมิน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

วัตถุประสงค์และเหตุผลในการทาวิจัย

B
1
2
3
4

Risk/Benefit assessment

เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เกี่ยวข้อง

ข้อแนะนํา

ระเบียบวิธีวิจัย
ขนาดของตัวอย่างและการแบ่งกลุ่มตัวอย่าง
ขั้นตอนการปฏิบัติตัวของอาสาสมัคร
การวัดผลการวิจัยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
การคัดเลือกอาสาสมัครที่เข้าโครงการ (Inclusion criteria)
การคัดอาสาสมัครออกจากโครงการวิจัย (exclusion criteria)
การถอนอาสาสมัครออกจากโครงการ (Withdrawal Criteria)
เครื่องมือหรือวิธีทดสอบที่ใช้ในการวิจัย
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
อาสาสมัครได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมการวิจัยโดยตรง
ชุมชนที่อาสาสมัครเข้าร่วมการวิจัยได้รับประโยชน์จากการวิจัย
อาสาสมัครมีความเสี่ยงต่อจิตใจ ชื่อเสียง สังคมและเศรษฐกิจจากการเข้าร่วมการวิจัย
ผลกระทบต่อชุมชนที่อาสาสมัครเข้าร่วมการวิจัย
อาสาสมัครเป็นกลุ่มเปราะบาง/อ่อนแอ (vulnerable group)
4.1 กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง เช่น หญิงตั้งครรภ์ ผู้ป่วยวิกฤต ทารก
4.2 กลุ่มที่ไม่สามารถให้การยินยอมด้วยตนเอง เช่น ผู้ป่วยหลงลืมหรือจิตฟั่นเฟือน
ผู้ป่วยหมดสติ ผู้เยาว์
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
แนวทางการทบทวนและประเมินโครงการวิจัย
(Protocol Assessment)
ข้อที่

5
6
C
1
2
3
4

หัวข้อประเมิน

SOP 06/02.0
หน้า 15 ของ 22 หน้า

เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เกี่ยวข้อง

ข้อแนะนํา

4.3 กลุ่มที่อาจไม่มีอิสระเพียงพอในการตัดสินใจ เช่น ผู้ต้องโทษ ทหารเกณฑ์
นักเรียน นักศึกษา
4.4 กลุ่มที่ไม่ประสงค์จะเปิดเผยตัว เช่น หญิงบริการ ผู้ติดสุราหรือสารเสพติด ผู้ป่วย
โรคติดต่อร้ายแรง
ผู้วิจัยมีมาตรการเพียงพอที่จะป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงต่ออาสาสมัคร
ผู้วิจัยมีมาตรการเพียงพอที่จะปกป้องความลับของอาสาสมัคร
Information Sheet & Informed Consent
มีกระบวนการขอคายินยอมที่ถูกต้องและเหมาะสม
ความเป็นอิสระในการตัดสินใจของกลุ่มตัวอย่าง
เอกสารคาชี้แจงใช้ภาษาที่เหมาะสมกับระดับความเข้าใจของอาสาสมัคร
เอกสารคาชี้แจงมีรายละเอียดที่เพียงพอแก่การตัดสินใจของอาสาสมัคร
4.1 วัตถุประสงค์
4.2 ขั้นตอนการปฏิบัติตัว
4.3 ประโยชน์ที่อาสาสมัครจะได้รับ
4.4 ความเสี่ยงต่อชื่อเสียง หน้าที่การงาน ความไม่สะดวก
4.5 การป้องกันความลับ
4.6 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าตอบแทนเสียเวลา
4.7 ความเป็นอิสระในการตัดสินใจ
4.8 ชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อผู้วิจัย
4.9 ชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยฯ

5
6
7

เอกสารคายินยอมมีเนื้อหาเหมาะสม (หากให้อาสาสมัครลงนาม)
ประวัติการอบรมจริยธรรมการวิจัยของผู้วิจัยและผู้ร่วมโครงการวิจัย
Conflict of interest

ประเมินความเสี่ยงของโครงการ
มีความเสี่ยงไม่เกินความเสี่ยงเล็กน้อย
มีความเสี่ยงเกินกว่าความเสี่ยงเล็กน้อย แต่มีประโยชน์ต่อตัวอาสาสมัครโดยตรง
มีความเสี่ยงเกินกว่าความเสี่ยงเล็กน้อย และไม่มปี ระโยชน์ต่อตัวอาสาสมัครโดยตรง แต่มีความเป็นไปได้ทจี่ ะได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับโรคหรือสภาวะที่อาสาสมัครเป็น
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
แนวทางการทบทวนและประเมินโครงการวิจัย
(Protocol Assessment)

SOP 06/02.0
หน้า 16 ของ 22 หน้า

ระยะเวลาการรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย
☐ 3 เดือน
☐ 6 เดือน
☐ 12 เดือน
ผลการประเมิน
( ) รับรอง
( ) ปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้การรับรอง
( ) ปรับปรุงแก้ไข และนาเข้าพิจารณาใหม่
( ) ไม่รับรอง โปรดระบุเหตุผล ………………………………………………………………………………………………………………………..
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
……...................................................................…………………………………………………….........……………………………...................
..……...................................................................…………………………………………………….........…………………………….................
....……...................................................................…………………………………………………….........……………………………...............
......……...................................................................…………………………………………………….........…………………………….............
........……...................................................................…………………………………………………….........……………………………...........

ลงชื่อ...............................................................
(............................................................)
ผู้ประเมิน
วันที่.........เดือน......................พ.ศ. ...........
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
แนวทางการทบทวนและประเมินโครงการวิจัย
(Protocol Assessment)

SOP 06/02.0
หน้า 17 ของ 22 หน้า
ภาคผนวก 3
AF/04-06/01.0
หน้า 1 ของ 3 หน้า

แบบประเมินโครงการวิจัยทางชีวเวชศาสตร์สําหรับ Lay person
เลขที่โครงการ
ชื่อโครงการ
ชื่อหัวหน้าโครงการ
ชื่อกรรมการประเมิน
ข้อ
A
1
2
3
4
5
6
7
B
1
2
3
4
5
6
7
8

สังกัด
กําหนดส่งคืน

เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เกี่ยวข้อง ข้อแนะนํา
หัวข้อการประเมินที่เกี่ยวกับโครงการวิจัย
Risk/Benefit assessment
ความเสีย่ งต่อสุขภาพของอาสาสมัครโดยตรง
ความเสีย่ งต่อสุขภาพของตัวอ่อนหรือบุตรในครรภ์ หรือคู่สมรส
ผลกระทบต่อจิตใจ ชื่อเสียง สังคมและเศรษฐกิจ ของอาสาสมัครโดยตรง
ผลกระทบต่อชุมชนที่เข้าร่วมการวิจัย
ประโยชน์ต่ออาสาสมัครโดยตรง
ประโยชน์ต่อชุมชนที่เข้าร่วมการวิจัย
ประโยชน์ต่อสังคม
Information Sheet & Informed Consent
ชื่อโครงการวิจัย ชื่อผู้วิจัยหลักและสังกัด และชื่อแหล่งทุนวิจัย/ผู้สนับสนุน
การวิจัย
บทนาส่วนต้นสรุปสาระหลักของโครงการวิจัย
การแจ้งว่าเป็นการวิจยั และการชีแ้ จงถึงอิสระในการตัดสินใจในการเข้าร่วม
การวิจัย
เหตุผลและความสาคัญของการวิจยั ข้อมูลของยาวิจัย หรือการจัดการ
ระหว่างการวิจยั
คุณสมบัติของผู้ที่จะสามารถเข้าร่วมการวิจัยและจานวนผู้เข้าร่วมการวิจัย
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
รูปแบบการวิจยั
ขั้นตอนการวิจัยและระยะเวลาที่เข้าร่วมการวิจยั (พร้อมชี้แจงว่าส่วนใดเป็น
การวิจัย ส่วนใดเป็นการดูแลรักษาตามปกติ และคาแนะนาการปฏิบตั ิตัว
ระหว่างเข้าร่วมการวิจยั )
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
แนวทางการทบทวนและประเมินโครงการวิจัย
(Protocol Assessment)
ข้อ
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22

23

SOP 06/02.0
หน้า 18 ของ 22 หน้า

เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เกี่ยวข้อง ข้อแนะนํา
หัวข้อการประเมินที่เกี่ยวกับโครงการวิจัย
ความเสีย่ ง และ/หรือ ความไม่สะดวกสบายจากการเข้าร่วมการวิจัย
ประโยชน์ทางตรง/ทางอ้อมจากการเข้าร่วมการวิจัย
ทางเลือกในการดูแลรักษา หากไม่สมัครใจเข้าร่วมการวิจัย
แนวทางการจัดการเมื่อผูเ้ ข้าร่วมการวิจัยขอถอนตัวออกจากการวิจัย
การแจ้งข้อมูลใหม่ที่เกีย่ วข้องกับการวิจัย
เกณฑ์การยุติการเข้าร่วมการวิจยั และแนวทางการจัดการเหตุการณ์นั้น ๆ
ประโยชน์หรือสิ่งที่ผู้เข้าร่วมการวิจัยอาจได้รับหลังเสร็จสิ้นการวิจัย
การแจ้งผลลัพธ์หรือผลการวิจัยให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยทราบหลังได้ข้อสรุป
ผลการวิจัย
การรักษาความลับและข้อจากัดในการรักษาความลับของข้อมูลสุขภาพของ
ผู้เข้าร่วมการวิจัย
การจัดการข้อมูลและตัวอย่างชีวภาพของผู้เข้าร่วมการวิจัยหลังเสร็จสิ้นการ
วิจัย
กรณีที่ไม่เก็บรักษาและจะทาลายหลังเสร็จสิ้นการวิจัย
กรณีที่การเก็บรักษาไม่มีรหัสเชื่อมโยง
กรณีที่การเก็บรักษามีรหัสเชื่อมโยง
กรณี ที่ ศึ กษาการเรียงลาดั บ ของสารพัน ธุ กรรมทั้งหมด (whole
genome sequencing) และ/หรือประยุกต์ใช้ตัวอย่างชีวภาพในเชิงพาณิชย์
ค่าตอบแทนการเข้าร่วมการวิจัย
ค่าใช้จ่ายที่ผู้เข้าร่วมการวิจยั ต้องรับผิดชอบ
แนวทางการดูแลรักษาและจ่ายค่าชดเชยกรณีทผี่ ู้เข้าร่วมการวิจยั ได้รับ
อันตรายหรือผลกระทบจากการเข้าร่วมการวิจยั
บุคคลที่ผเู้ ข้าร่วมการวิจัยสามารถติดต่อเพื่อสอบถามสิทธิอันขอบธรรม มีข้อ
สงสัย ข้อร้องเรียน หรือมีปัญหาจากผลกระทบ หรือเกิดเหตุการณ์อนั ไม่พึง
ประสงค์อื่น ๆ สืบเนื่องจากงานวิจยั
หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัย
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
แนวทางการทบทวนและประเมินโครงการวิจัย
(Protocol Assessment)

SOP 06/02.0
หน้า 19 ของ 22 หน้า

ประเมินความเสี่ยงของโครงการ
มีความเสี่ยงไม่เกินความเสี่ยงเล็กน้อย (minimal risk)
มีความเสี่ยงเกินกว่าความเสี่ยงเล็กน้อย แต่มีประโยชน์ต่อตัวอาสาสมัครโดยตรง
มีความเสี่ยงเกินกว่าความเสี่ยงเล็กน้อย และไม่มปี ระโยชน์ต่อตัวอาสาสมัครโดยตรง แต่มีความเป็นไปได้ทจี่ ะได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับโรคหรือสภาวะที่อาสาสมัครเป็น
ระยะเวลาการรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย
☐ 3 เดือน
☐ 6 เดือน
☐ 12 เดือน
สรุปความเห็นโดยรวม ท่านเห็นชอบให้ดําเนินการวิจัยโครงการวิจัยนี้หรือไม่
( ) รับรอง
( ) ปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้การรับรอง
( ) ปรับปรุงแก้ไขและนาเข้าพิจารณาใหม่
( ) ไม่รับรอง โปรดระบุเหตุผล ………………………………………………………………………………………………………………….……
ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ

ลงชื่อ .....................................................................................
(................................................................................)
(ผู้ประเมิน)
วันที่……….../…….…../…….……
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
แนวทางการทบทวนและประเมินโครงการวิจัย
(Protocol Assessment)

SOP 06/02.0
หน้า 20 ของ 22 หน้า
ภาคผนวก 4
AF/05-06/01.0
หน้า 1 ของ 3 หน้า

แบบประเมินโครงการวิจัยทางสังคมศาสตร์ สําหรับ Lay person
เลขที่โครงการ
ชื่อโครงการ
ชื่อหัวหน้าโครงการ
สังกัด
ชื่อกรรมการประเมิน
กําหนดส่งคืน
ข้อที่
หัวข้อประเมิน
A Risk/Benefit assessment
1 อาสาสมัครได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมการวิจัยโดยตรง
2 ชุมชนที่อาสาสมัครเข้าร่วมการวิจัยได้รับประโยชน์จากการวิจัย
3 อาสาสมัครมีความเสีย่ งต่อจิตใจ ชื่อเสียง สังคมและเศรษฐกิจจากการเข้า
ร่วมการวิจัย
4 ผลกระทบต่อชุมชนที่อาสาสมัครเข้าร่วมการวิจัย
อาสาสมัครเป็นกลุ่มเปราะบาง/อ่อนแอ (vulnerable group)
4.1 กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง เช่น หญิงตั้งครรภ์ ผู้ป่วยวิกฤต ทารก
4.2 กลุ่มที่ไม่สามารถให้การยินยอมด้วยตนเอง เช่น ผู้ป่วยหลงลืมหรือจิตฟั่น
เฟือน ผู้ป่วยหมดสติ ผู้เยาว์
4.3 กลุ่มที่อาจไม่มีอิสระเพียงพอในการตัดสินใจ เช่น ผู้ต้องโทษ ทหาร
เกณฑ์ นักเรียน นักศึกษา
4.4 กลุ่มที่ไม่ประสงค์จะเปิดเผยตัว เช่น หญิงบริการ ผู้ติดสุราหรือสาร
เสพติด ผู้ป่วยโรคติดต่อร้ายแรง
5 ผู้วิจัยมีมาตรการเพียงพอที่จะป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงต่ออาสาสมัคร
6 ผู้วิจัยมีมาตรการเพียงพอที่จะปกป้องความลับของอาสาสมัคร
B Information Sheet & Informed Consent
1 มีกระบวนการขอคายินยอมที่ถกู ต้องและเหมาะสม
2 ความเป็นอิสระในการตัดสินใจของกลุ่มตัวอย่าง
3 เอกสารคาชี้แจงใช้ภาษาที่เหมาะสมกับระดับความเข้าใจของอาสาสมัคร

เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เกี่ยวข้อง ข้อแนะนํา
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
แนวทางการทบทวนและประเมินโครงการวิจัย
(Protocol Assessment)
ข้อที่
หัวข้อประเมิน
4 เอกสารคาชี้แจงมีรายละเอียดทีเ่ พียงพอแก่การตัดสินใจของอาสาสมัคร
4.1 วัตถุประสงค์
4.2 ขั้นตอนการปฏิบัติตัว
4.3 ประโยชน์ที่อาสาสมัครจะได้รับ
4.4 ความเสี่ยงต่อชื่อเสียง หน้าที่การงาน ความไม่สะดวก
4.5 การป้องกันความลับ
4.6 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าตอบแทนเสียเวลา
4.7 ความเป็นอิสระในการตัดสินใจ
4.8 ชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อผู้วิจัย
4.9 ชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยฯ
5 เอกสารคายินยอมมีเนื้อหาเหมาะสม (หากให้อาสาสมัครลงนาม)
6 ประวัติการอบรมจริยธรรมการวิจัยของผู้วิจัยและผู้ร่วมโครงการวิจัย
7 Conflict of interest
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เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เกี่ยวข้อง ข้อแนะนํา

ประเมินความเสี่ยงของโครงการ
มีความเสี่ยงไม่เกินความเสี่ยงเล็กน้อย
มีความเสี่ยงเกินกว่าความเสี่ยงเล็กน้อย แต่มีประโยชน์ต่อตัวอาสาสมัครโดยตรง
มีความเสี่ยงเกินกว่าความเสี่ยงเล็กน้อย และไม่มปี ระโยชน์ต่อตัวอาสาสมัครโดยตรง แต่มีความเป็นไปได้ทจี่ ะได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับโรคหรือสภาวะที่อาสาสมัครเป็น
ระยะเวลาการรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย
☐ 3 เดือน
☐ 6 เดือน
☐ 12 เดือน
ผลการประเมิน
( ) รับรอง
( ) ปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้การรับรอง
( ) ปรับปรุงแก้ไข และนาเข้าพิจารณาใหม่
( ) ไม่รับรอง โปรดระบุเหตุผล ………………………………………………………………………………………………………………………..
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
……...................................................................…………………………………………………….........……………………………...................
..……...................................................................…………………………………………………….........…………………………….................
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....……...................................................................…………………………………………………….........……………………………...............
......……...................................................................…………………………………………………….........…………………………….............
........……...................................................................…………………………………………………….........……………………………...........

ลงชื่อ...............................................................
(............................................................)
ผู้ประเมิน
วันที่.........เดือน......................พ.ศ. ...........
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การพิจารณาโครงการวิจัยครั้งแรก
(Initial Protocols Review)

เริ่มใช้ SOP 07/02.0 วันที่
แทน SOP 07/ 01.1 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562

ผู้จัดทา
วันที่
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงปัทมา ทองดี)
ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ผู้อนุมัติ
วันที่
(รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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8.1 สารบัญการพิจารณาโครงการวิจัย
ลําดับ
1
2
3
4
5

6
7
8

เรื่อง
วัตถุประสงค์
ขอบเขต
ความรับผิดชอบ
แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติ
ขั้นตอนการปฏิบัติ
5.1 การรับโครงการวิจัย
5.2 การตรวจสอบความครบถ้วนของโครงการวิจัย
5.3 กาหนดรหัสโครงการวิจัยเพื่อเตรียมจัดเอกสาร
5.4 การคัดแยกโครงการ
5.5 การประสานกับคณะกรรมการ
5.6 การมอบหมายโครงการวิจัยให้คณะกรรมการฯ ทบทวน
5.7 การทบทวนโครงการวิจัย
5.8 การประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาโครงการวิจัย
5.9 การแจ้งผลการพิจารณาโครงการวิจัย
5.10 การเก็บเอกสารที่เกี่ยวกับโครงการวิจัย
นิยามศัพท์
ภาคผนวก
เอกสารอ้างอิง

หน้า
3
3
3
4-5
6
6
6
6
6
6
6
6
7
10
10
10
11
12
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1. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวทางให้คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาโครงการวิจัยที่ส่งเข้ามาพิจารณาครั้งแรก
2. ขอบเขต
วิธีดาเนินการมาตรฐานครอบคลุ ม ขั้นตอนการพิจารณาโครงการวิจัยที่ผ่านการคัดกรองจาก เลขานุการ
คณะกรรมการทุกฉบับที่ส่งเข้ามาเพื่อพิจารณาเป็นครั้งแรก
3. ความรับผิดชอบ
3.1 เจ้าหน้าที่สานักงาน มีหน้าที่รับโครงการวิจัยจากผู้วิจัย ที่เสนอโครงการผ่านระบบสารสนเทศการวิจัยใน
มนุษย์ออนไลน์ที่ http://ec.sut.ac.th/index.php ตรวจสอบความครบถ้วนของโครงการวิจัย ส่งโครงการวิจัยให้
ประธาน หรือเลขานุการ คัดแยกโครงการที่จะทบทวนโดยกรรมการเต็มชุด ทบทวนแบบเร็ว หรือยกเว้นการพิจารณา
แล้ ว จั ดส่ งโครงการวิจั ยให้ กรรมการเพื่อทบทวน (Primary Reviewer) เก็บโครงการวิจัยเมื่อสิ้ นสุ ดการพิจารณา
บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับโครงการวิจัยในระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์และส่งผลการพิจารณาให้นักวิจัย
3.2 โครงการที่จ ะทบทวนโดยกรรมการเต็มชุด กรรมการผู้ ทบทวนโครงการวิจัย (Primary reviewer)
ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน กรรมการคนที่ 1 และคนที่ 2 ทาหน้าที่ทบทวนโครงการวิจัยตามศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและ
จริ ย ธรรมตามหลั ก เกณฑ์ ใ นการพิ จ ารณา AF/01-06/01.0 และตามแบบฟอร์ ม ใน AF/02-06/01.0 (ส าหรั บ
โครงการวิจัยทางชีวเวชศาสตร์) หรือ AF/03-06/01.0 (สาหรับโครงการวิจัยทางสังคมศาสตร์) กรรมการคนที่ 3 ทา
หน้าที่ทบทวนเอกสารข้อมูลคาอธิบาย/ชี้แจงสาหรับผู้เข้าร่วมการวิจัยและเอกสารให้ความยินยอมโดยกรรมการคนที่
1 จะเป็นผู้นาเสนอสรุปโครงการวิจัยและให้ข้อคิดเห็น กรรมการคนที่ 2 จะเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม กรรมการคนที่
3 ให้ความเห็นเกี่ยวกับเอกสารข้อมูล คาอธิบาย/แนะนาสาหรับอาสาสมัคร และเอกสารแสดงความยินยอม โดย
กรรมการทุกคนในที่ประชุมจะวิเคราะห์และอภิปรายแสดงความคิดเห็น
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4. แผนภูมิขั้นตอน การปฏิบัติ
ขั้นตอน

การดําเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

1

รับโครงการวิจัย

เจ้าหน้าที่สานักงาน

2

ตรวจสอบความครบถ้วนของโครงการวิจัย

เจ้าหน้าที่สานักงาน

3

กาหนดรหัสโครงการเพื่อเตรียมจัดเอกสาร

เจ้าหน้าที่สานักงาน

4
5
6

เลือกโครงการที่เข้าเกณฑ์สาหรับการพิจารณาโครงการแบบเร็ว
หรือแบบเต็มชุด พร้อมกาหนดกรรมการฯ ผู้ทบทวน
ประสานกับกรรมการ ที่สามารถเข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณา
โครงการวิจัยแบบเต็มชุด
มอบหมายโครงการวิจัยให้กรรมการเพื่อทบทวนพิจารณา และส่งผล
ทบทวนโครงการตามกาหนด

ประธานหรือเลขานุการ
เจ้าหน้าที่สานักงาน
ประธานหรือเลขานุการ
กรรมการที่ได้รับ
มอบหมาย
ประธาน เลขานุการ และ
คณะกรรมการ

7

ส่งผลการพิจารณาทบทวนโครงการวิจัย 5 วันทาการก่อนการประชุม

8

ประชุมพิจารณาโครงการวิจัย

9

แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้วิจัย

เจ้าหน้าที่สานักงาน

10

เก็บเอกสารที่เกี่ยวกับโครงการวิจัย

เจ้าหน้าที่สานักงาน
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การพิจารณาครั้งแรก (Initial Review)
ผู้วิจัย

ยื่นโครงการที่สานักงานฯ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง/ครบถ้วนของเอกสาร
ส่ง primary reviewer 3 คน
Reviewers ส่งผลการพิจารณาให้สานักงาน
ภายใน 10 วันทําการ
นาเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการฯ

มีมติรับรอง

มีมติปรับปรุงเพื่อแก้ไขรับรอง

มีมติปรับปรุงแก้ไขและ
นาเข้าพิจารณาใหม่

มีมติไม่รับรอง

แจ้งผลการ
พิจารณาและออก
Certification of
Approval (Full
board)

แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้วิจัย
ดาเนินการแก้ไขแล้วส่งมาให้
พิจารณาโดย reviewers เดิม

แจ้งผลการพิจารณาให้
ผู้วิจัยดาเนินการแก้ไขแล้ว
ยื่นมาให้พิจารณาใหม่

แจ้งให้ทราบเหตุผล
การไม่รับรอง

Reviewers ให้การรับรอง
แจ้งผลการพิจารณา และหรือ
ออก Certification of
Approval
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติ
5.1 การรับโครงการวิจัย
ผู้ วิ จั ย ห ลั ก ยื่ น โ ค ร ง ก า ร วิ จั ย ใ น ม นุ ษ ย์ ใ น ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ ก า ร วิ จั ย ใ น ม นุ ษ ย์ อ อ น ไ ล น์ ที่
http://ec.sut.ac.th/index.php พร้ อมทั้งส่ งเอกสารโครงการวิจัย (Hard copy) ที่ผู้ เกี่ยวข้องลงนามทั้งหมดให้
สานักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จานวน 1 ชุด เจ้าหน้าที่สานักงานตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารในระบบ
สารสนเทศการวิจัยในมนุษย์ ซึ่งระบบจะออกเลขรหัสโครงการโดยอัตโนมัติจากระบบโดยใช้รหัส EC ตามด้วยปี พ.ศ.
และหมายเลขโครงการตามล าดั บ ที่ ส่ ง เข้ า มา เช่ น EC-57-0001 พร้ อ มกั บ ลงบั น ทึ ก รั บ เอกสารในระบบ
https://boffice.sut.ac.th พร้ อ มกั บ ออกหนั ง สื อ ตอบรั บ เอกสารในกรณี ที่ เ อกสารถู ก ต้ อ งครบถ้ ว น และเสนอ
เลขานุการเพื่อพิจารณามอบหมาย Primary reviewer ตามความเชี่ยวชาญในลาดับต่อไป ในกรณีที่เอกสารไม่ถูกต้อง
ไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าที่สานักงานจะส่งเอกสารคืนหัวหน้าโครงการวิจัย เพื่อแก้ไข/เพิ่มเติมเอกสารให้ครบถ้วน ทั้งนี้จะ
ดาเนินการในระบบสารสนเทศการวิจัยในมนุษย์
5.2 การจําแนกประเภทโครงการ
เจ้าหน้าที่สานักงานจัดส่งโครงการวิจัยเสนอให้เลขานุการในระบบสารสนเทศการวิจัยในมนุษ ย์ออนไลน์ที่
http://ec.sut.ac.th/index.php เพื่อจาแนกประเภทโครงการและการทบทวนแบบเต็มชุดหรือแบบเร็วหรือยกเว้น
การพิจารณาและเลือกกรรมการผู้ทาหน้าที่ทบทวน
5.3 ประสานกับคณะกรรมการ
เจ้าหน้าที่สานักงานประสานกับคณะกรรมการ ที่สามารถเข้าร่วมในการประชุมพิจารณาโครงการวิจัย
5.4 การมอบหมายโครงการวิจัยให้คณะกรรมการทบทวน
5.4.1 เลขานุการ คัดเลือกกรรมการที่ทาหน้าที่ primary reviewer ทบทวนโครงการวิจัยโดยดาเนินการใน
ระบบสารสนเทศการวิจัยในมนุษย์ออนไลน์ที่ http://ec.sut.ac.th/index.php
5.4.2 เจ้าหน้าที่สานักงาน ทาหน้าที่ประสานงานกับคณะกรรมการที่เข้าประชุม และที่ได้รับมอบหมายให้
ทบทวนโครงการวิจัย พร้อมทั้งจัดส่งโครงการวิจัยทั้งหมดให้กรรมการทุกคนที่สามารถเข้าประชุม ก่อน
วันประชุมคณะกรรมการ ไม่น้อยกว่า 5 วันทาการ
5.5 การทบทวนโครงการวิจัย
5.5.1 กรรมการมีหน้าที่ทบทวนโครงการวิจัยอย่างละเอียด ดังต่อไปนี้
(1) ระเบียบวิธีการวิจัยมีความถูกต้องและเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย
(2) มีเกณฑ์การคัดเข้า คัดออก ถอนอาสาสมัครออกจากการวิจัย และเกณฑ์การหยุดทาวิจัย
(3) มีความเสี่ยงต่ออาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการวิจัยน้อยที่สุด
(4) ความเสี่ยงที่ยอมรับได้เมื่อเทียบกับประโยชน์ของอาสาสมัคร หรือประโยชน์อื่นที่ได้ในอนาคต
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(5) การคัดเลือกอาสาสมัครเข้าร่วมในโครงการวิจัยมีความเสมอภาคร
(6) ไม่มีการบังคับหรือชักชวนจูงใจอาสาสมัครอย่างไม่เหมาะสมให้อาสาสมัครเข้าร่วมการวิจัยหรือยังคง
อยู่ในการวิจัยต่อไป (ICH GCP 4.8.3)
(7) เอกสารข้อมูลคาอธิบาย/ชี้แจง และเอกสารการให้ความยินยอม ต้องมีข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจ
ส าหรั บผู้ เข้ าร่ วมโครงการวิจั ยตามแนวทางที่ ก าหนดในค าแนะน าในการส่ งโครงการวิจัยเพื่ อรั บการพิ จารณาจาก
คณะกรรมการ (ICH GCP 4.8.10) และใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย (ICH GCP 4.8.6)
(8) มีการวางแผนเฝ้าระวังในเรื่องความเสี่ยงและความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นแก่อาสาสมัครที่เข้าร่วม
โครงการวิจัยอย่างเหมาะสม
(9) มีแผนการรักษาความเป็นส่วนตัวของอาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการวิจัย และแผนการรักษาความลับ
ของข้อมูลอย่างเหมาะสม
(10) มีความระมัดระวังในการนาอาสาสมัครที่เปราะบาง (vulnerable subjects) เข้าร่วมโครงการวิจัย
5.5.2 กรรมการผู้ทบทวนโครงการวิจัยทาการทบทวนโครงการและกรอกแบบประเมินโครงการวิจัยทางชีว
เวชศาสตร์ (AF/02-06/01.1, AF/03-06/01.1) หรือ แบบประเมินสาหรับโครงการวิจัยทางสังคมศาสตร์ AF/0306/01.1, AF/04-06/01.1) ตามความสอดคล้อง เพื่อเตรียมนาเสนอข้อสรุปและข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการ
5.6 การประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาโครงการวิจัย
5.6.1 กรรมการผู้ทบทวนนาเสนอสรุปโครงการวิจัยโดยย่อ พร้อมทั้งการวิเคราะห์ และข้อคิดเห็นจากการ
ทบทวนโครงการ
5.6.2 ประธานและเลขานุการ นาการอภิปรายร่วมกับกรรมการในที่ประชุม โดยพิจารณาทั้งด้านวิทยาศาสตร์
(Scientific Aspect) จริยธรรมและความเสี่ยงต่ออาสาสมัคร คณะกรรมการอาจเห็นสมควรให้เชิญผู้วิจัยหลักเข้าชี้แจง
ตอบข้อสงสัยในที่ประชุม เลขานุการจะสรุปให้เจ้าหน้าที่ทาการบันทึกข้อเสนอแนะของคณะกรรมการในส่วนต่างๆ ใน
รายงานการประชุมเพื่อแจ้งให้ผู้วิจัยทราบและดาเนินการ
5.6.3 การจาแนกความเสี่ยงที่เกิดขึ้นต่ออาสาสมัครแบ่งได้ดังนี้
(1) การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงเพียงเล็กน้อย
(2) การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงมากกว่าปกติแต่ได้แสดงถึงประโยชน์ต่ออาสาสมัครโดยตรง
(3) การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงมากกว่าปกติและไม่ได้แสดงถึงประโยชน์ต่ออาสาสมัครโดยตรงใน
อนาคต แต่มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องความผิดปกติหรือภาวะของโรคของอาสาสมัคร
5.6.4 ประธานคณะกรรมการตรวจองค์ประชุมว่าครบ และขอข้อสรุปผลการพิจารณาโครงการวิจัยโดยฉันทา
มติ ในกรณีที่กรรมการมีความเห็นขัดแย้งจนไม่อาจสรุปได้ ให้ถือความเห็นส่วนใหญ่เป็นมติของที่ประชุม (consensus)
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หมายเหตุ การพิจารณาโครงวิจัยที่ศึกษาในเด็กต้องมีกรรมการที่เป็นกุมารแพทย์อยู่ในที่ประชุม
5.6.5 ในกรณีที่มีข้อมูลไม่เพียงพอต่อการพิจารณาตัดสิน ที่ประชุมสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้วิจัยหลัก
หรือพิจารณาเลือกที่ปรึกษาอิสระ และส่งโครงการวิจัยให้ที่ปรึกษาอิสระทบทวน และส่ง ข้อมูลกลับสานักงาน เพื่อให้
ประธานคณะกรรมการ เลขานุการหรือผู้ช่วยเลขานุการ นาเข้าพิจารณาในที่ประชุมครั้งต่อไป
5.6.6 ผลการพิจารณาโครงการวิจัย จะระบุเป็นข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) รับรอง หมายถึง ผู้วิจัยสามารถเริ่มการวิจัยได้โดยไม่ต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย
(2) ปรับปรุงแก้ไขเพื่อรับรอง หมายถึง ผู้วิจัยต้องดาเนินการแก้ไขโครงการวิจัย หรือส่วนประกอบของ
โครงการวิจัยตามข้อแนะนาของคณะกรรมการ หรือชี้แจงเหตุผลในกรณีที่ไม่ได้แก้ไขตามที่คณะกรรมการแนะนา
(3) ปรั บ ปรุ งแก้ไขและน าเข้าพิจารณาใหม่ หมายถึง ผู้ วิจัยต้องดาเนินการแก้ไขโครงการวิจัยหรือ
ส่วนประกอบของโครงการวิจัยตามข้อแนะนาของคณะกรรมการ แล้วส่งโครงการวิจัยที่แก้ไขแล้ว ซึ่งเลขานุการจะส่ง
ให้กรรมการผู้ทบทวนคนเดิมพิจารณาใหม่ แล้วเลขานุการจะสรุปผลการทบทวนและนาเสนอคณะกรรมการ เป็นเรื่อง
สืบเนื่องในการประชุมครั้งต่อไปเพื่อพิจารณา
(4) ไม่รับรอง หมายถึง คณะกรรมการไม่รับรองการทาวิจัยในเรื่องที่นาเสนอ
5.6.7 ในกรณีที่รับรองโครงการวิจัย
(1) คณะกรรมการจะระบุความถี่ของการส่งรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย ตามความเหมาะสมกับ
ความเสี่ยงต่ออาสาสมัครที่เข้าร่วมในโครงการวิจัย (ICH GCP 4.10.1)
(2) หนังสือแจ้งผลการพิจารณารับรองโครงการวิจัย ต้องประกอบด้วย version ของ protocol ผล
การพิจารณาอนุมัติ วันที่พิจารณารับรอง กาหนดวันส่งรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย และลงนามโดยประธาน
(ICH GCP 3.3.9)
5.6.8 ในกรณีผลการพิจารณา คือ ปรับปรุงแก้ไขเพื่อรับรอง เมื่อสานักงานได้รับฉบับที่ปรับแก้ไขจะนาส่งให้
กรรมการ 3 คนเดิมทบทวนอีกครั้ง แต่ถ้ากรรมการมีข้อเสนอให้แก้ไขรอบที่ 2 เมื่อทางสานักงานได้รับฉบับที่ปรับแก้
รอบที่ 2 จะนาส่งให้เลขานุการ เป็นผู้ตรวจสอบความครบถ้วนในการแก้ไข จดหมายแจ้งผลการพิจารณาให้ปรับปรุง
แก้ไข ต้องประกอบด้วย version ของ protocol ผลการพิจารณา วันที่พิจารณา และข้อเสนอแนะของกรรมการหรือ
ที่ปรึกษาสาหรับโครงการวิจัยนั้น (ICH GCP 3.3.9)
5.6.9 ในกรณีไม่รับรองโครงการ
(1) ส่ งหนั งสื อ แจ้ งผลการพิจารณาไม่รับรองโครงการ ในหนังสื อแจ้งผลลงนามโดยประธาน ต้อง
ประกอบด้วย ผลการพิจารณา วันที่พิจารณารวมทั้งเหตุผลของการไม่อนุมัติ (ICH GCP 3.3.9)
(2) หนั งสื อแจ้ งผลการพิจ ารณาต้ องมีข้ อ ความ ดังนี้ “ท่านสามารถร้องขอเพื่ อ ทราบเหตุผ ลและ
รายละเอียดในการพิจารณาของกรรมการ โดยแจ้งความจานงและระบุเหตุผลในการร้องขอต่อประธานเป็นลายลักษณ์
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อักษรและสามารถอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุ ษย์ มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีสุ รนารี ” (ICH
GCP3.3.9) ซึง่ คณะกรรมการอาจพิจารณาทบทวนโครงการวิจัยอีกครั้งหนึ่ง
5.7 การแจ้งผลการพิจารณาโครงการวิจัย
5.7.1 เจ้าหน้าที่สานักงานแจ้งผลการพิจารณาโครงการทางระบบสารสนเทศการวิจัยในมนุษย์ออนไลน์ที่
http://ec.sut.ac.th/index.php ภายใน 5 วันหลังการประชุม โดยระบุถึงข้อแนะนาที่ต้องการให้ผู้วิจัยปฏิบัติหรือ
แก้ไข ซึง่ เลขานุการจะตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและภาษาก่อนแจ้งผลการพิจารณาโครงการวิจัย
5.7.2 โครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองแล้วจะได้รับเอกสารรับรองการพิจารณา (Certificate of Approval:
COA) ซึ่งมีอายุ 1 ปี โดยเจ้าหน้าที่สานักงานจะพิมพ์ออกจากระบบเพื่อเสนอให้ประธานคณะกรรมการลงนามต่อไป
หากโครงการมีการแก้ไข ผู้วิจัยจะต้องแก้ไขภายใน 30 วัน หากพ้นกาหนดจะต้องยื่นขอรับการพิจารณาใหม่
5.7.3 ในกรณีที่เป็นโครงการ ซึ่งประธาน หรือรองประธาน หรือเลขานุการ หรือผู้ช่วยเลขานุการ เป็นผู้วิจัย
หลักหรือผู้วิจัยร่วม เมื่อจะลงมติ ผู้วิจัยจะต้องออกจากห้องประชุม และให้ผู้อื่นทาหน้าที่แทน (เช่น รองประธานหรือ
เลขานุการ ทาหน้าที่แทน)
5.8 การเก็บเอกสารที่เกี่ยวกับโครงการวิจัย
5.8.1 เมื่อสิ้นสุดการประชุม เจ้าหน้าที่สานักงานเก็บรวบรวมเอกสารโครงการวิจัยที่ได้รับการพิจารณาและ
เอกสารทุกฉบับที่เกี่ยวข้อง
5.8.2 โครงการวิจัยที่ได้รับการพิจารณา ต้องเก็บใส่ตู้เอกสารที่ล็อกกุญแจในห้องที่ปลอดภัย ผู้ที่ถือกุญแจคือ
เลขานุการ และเจ้าหน้าที่สานักงาน ซึ่งเป็นการจากัดผู้เข้าถึง
6. นิยามศัพท์
7. ภาคผนวก
ภาคผนวก 1
ภาคผนวก 2
ภาคผนวก 3
ภาคผนวก 4
ภาคผนวก 5
ภาคผนวก 6
ภาคผนวก 7

AF/01-08/02.0
AF/03-08/02.0
AF/04-08/01.1
AF/05-08/01.1
AF/06-08/01.1

แบบเสนอโครงการวิจัย สาหรับโครงการวิจัยทางคลินิก/ชีวเวชศาสตร์
แบบเปิดเผยทุนวิจัยและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือขัดแย้ง
ข้อมูลคาอธิบายสาหรับผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัยทางชีวเวชศาสตร์
หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัยทางชีวเวชศาสตร์
หนังสือแสดงเจตนายินยอมการเข้าร่วมในโครงการวิจัยสาหรับผู้แทนโดยชอบ
ธรรมทางชีวเวชศาสตร์
AF/07-08/02.0 ข้อตกลงการใช้ตัวอย่างชีวภาพ
AF/08-08/01.1 หนังสือแสดงความยินยอมการให้ใช้ศพเพื่อการวิจัยทางการแพทย์
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ภาคผนวก 8
ภาคผนวก 9
ภาคผนวก 10
ภาคผนวก 11
ภาคผนวก 12
ภาคผนวก 13
ภาคผนวก 14
ภาคผนวก 15
ภาคผนวก 16
ภาคผนวก 17
ภาคผนวก 18
ภาคผนวก 19
ภาคผนวก 20

AF/09-08/01.1
AF/10-08/01.1
AF/11-08/02.0
AF/12-08/01.1
AF/13-08/01.1
AF/14-08/01.1
AF/15-08/01.1
AF/16-08/01.1
AF/17-08/01.1
AF/18-08/01.1
AF/19-08/01.1
AF/20-08/01.1
AF/21-08/01.1
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จดหมายแจ้งผลการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
เอกสารรับรองการพิจารณาจริยธรรมแบบเต็มชุด
แบบเสนอโครงการวิจัย สาหรับโครงการวิจัยทางสังคมศาสตร์/มานุษยวิทยา
ข้อมูลคาอธิบายสาหรับผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัยทางสังคมศาสตร์
หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัยทางสังคมศาสตร์
บันทึกนาส่ง-อาจารย์
บันทึกนาส่ง-นักศึกษา
แบบขอรับการยกเว้นการขอความยินยอมจากอาสาสมัคร
Submission Form-ClinicaltrialsExperimental studies
Submission Form-Social Anthropological studies
Informed Consent clinical
Participant Information Sheet-clinical
Informed Consent qualitative studies

8. เอกสารอ้างอิง
8.1 แนวทางจริยธรรมการทาวิจัยในคนในประเทศไทย ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ. 2550
8.2 International Conference on Harmonization, Good Clinical Practice Guideline (ICH GCP
(E6(R2)), 2016.
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ภาคผนวก 1
AF/01-08/02.0
หน้า 1 ของ 9 หน้า

แบบเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาด้านจริยธรรมของการวิจัยในมนุษย์
สําหรับโครงการวิจัยคลินิก/ชีวเวชศาสตร์
1. ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย) / (ภาษาอังกฤษ) ..................................................................................
2. ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย (ภาษาไทย) / (ภาษาอังกฤษ) ..........................................................
สังกัด (สาขา/สานักวิชา) .......................................................................................................................
ตาแหน่งวิชาการ....................................................................................................................................
สถานที่ทางาน/ติดต่อ ...........................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ทั้งในและนอกเวลาราชการ......................................................................
E-mail address ..................................................................................................................................
3. ชื่อผู้ร่วมโครงการวิจัยทุกคน
3.1 ชื่อผู้ร่วมโครงการ (ภาษาไทย) /(ภาษาอังกฤษ) .........................................................................................
ตาแหน่ง………………...................................................................................................................................
สังกัด (สาขา/สานักวิชา) ............................................................................................................................
สถานที่ทางาน/ติดต่อ ...............................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก .........................................................................................................
E-mail address .......................................................................................................................................
(กรุณาส่งแบบประวัติและเอกสารผ่านการอบรมของผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยทุกคน หรือ curriculum vitae แนบด้วย)
4. แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย (Research funding)
 ได้รับทุนจาก
 ภายในมหาวิทยาลัย ระบุทุน......................................…….………………….
 ภายนอกมหาวิทยาลัย (ระบุแหล่งทุน).....………………………………………...
 ไม่มีทุน
 อยู่ระหว่างการขอทุน* ระบุแหล่งทุน………………………………………
ผู้ วิ จั ย ต้ อ งแนบแบบฟอร์ ม AF/03-08/02.0 ส าหรั บ การเปิ ด เผยทุ น วิ จั ย และการมี ผ ลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นหรื อ ขัด แย้ ง
(Conflict of Interest : COI) เพื่อประกอบการพิจารณา
5. สถานที่ทําวิจัย
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 Single center
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 ที่อื่น (ระบุ) ....................................................................................................................................................
 Multiple centers
 เฉพาะในประเทศไทย ................................................................................................................................
 ร่วมกับต่างประเทศ .....................................................................................................................................
6. หลักการและเหตุผลที่ต้องทําวิจัย /การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
......................................................................................................................................................…………………………
7. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
...................................................................................................................................................................................
8. การออกแบบการวิจัย (Research design)
8.1 ประเภทของโครงการวิจัย (ผู้วิจัยเลือก  ได้ทุกข้อ ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกรุณาตัดออกจากแบบฟอร์ม)
 Biomedical/Clinical Research โปรดระบุ
 Drug trial phase....................... ระบุยา..................................................................
สถานภาพการขึ้นทะเบียน  Registered drug  Investigational (new) drug
(หากขึ้นทะเบียนแล้ว โปรดแนบทะเบียนยา หรือเอกสารกากับยาข้อมูลผลิตภัณฑ์ยา ถ้ายังไม่เคยใช้ในประเทศ มีการขาย
และใช้ในประเทศผู้ผลิตหรือประเทศอื่น ๆ ประเทศใดบ้าง)
 Medical device trial ระบุชื่อเครื่องมือ............................................................................................
สถานภาพการขึ้นทะเบียน  Registered device  Investigational (new) device
(หากขึ้นทะเบียนแล้ว โปรดแนบทะเบียนเครื่องมือ หรือเอกสารกากับเครื่องมือ แพทย์ ถ้ายังไม่เคยใช้ในประเทศ มี
การขายและใช้ในประเทศผู้ผลิตหรือประเทศอื่น ๆ ประเทศใดบ้าง)
 Vaccine trial phase................... ระบุชื่อวัคซีน................................................................................
สถานภาพการขึ้นทะเบียน  Registered vaccine  Investigational (new) vaccine
 Experimental procedure / intervention ระบุ..............................................................................
 Retrospective (chart) review
 Bioequivalence
 Pilot study
 Case series
 In vitro / laboratory-based study
 อื่นๆ (ระบุ) ....................................................................
 Epidemiological Research
 Surveillance
 Monitoring
อื่นๆ (ระบุ) …………................................................
 Research using repository of biological products (cells, blood, tissues, fluids, etc.)
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*ระบุชนิด/ปริมาณ/จานวน product ที่ใช้ ................................................................................
8.2 รูปแบบของโครงการวิจัย
 Experimental clinical research
 Pre-experimental study (manipulation  Quasi-experimental study (manipulation and control
only, without control and randomization) only, without randomization)
 Randomized-controlled trial
 อื่นๆ (ระบุ) ......................................................................
 Observation clinical research
 Descriptive study
Cross-sectional study  Retrospective (case-control) study
อื่นๆ (ระบุ) .....................................
 Prospective (cohort) study
 Case series
 Basic / in vitro / laboratory-based research
 Other research design (โปรดระบุ) .......................................................................................
8.3 การคํานวณขนาดตัวอย่าง (Sample size calculation)
...........................................................................................................................................................................
8.4 การคัดเลือกอาสาสมัครที่เข้าร่วมในโครงการวิจัย (Subject selection and allocation)
8.4.1 เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมการวิจัย (Inclusion criteria)
8.4.2. เกณฑ์การคัดออกผู้เข้าร่วมการวิจัย (Exclusion criteria)
8.4.3. เกณฑ์การถอนผู้เข้าร่วมการวิจัยหรือยุติการเข้าร่วมการวิจัย (Withdrawal or termination criteria)
8.4.4. การจัดผู้เข้าร่วมการวิจัยเข้ากลุ่ม/กลุ่มควบคุมหรือมีกลุ่มที่ใช้ยาหลอก (Subject allocation)
8.5 อาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการวิจัย (Research participants) ( ทุกข้อที่เกี่ยวข้อง)
 Healthy volunteers
 Patients excluding vulnerable subjects
 Vulnerable subjects* ระบุ
 ทารก/เด็กเล็ก/ผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุ <18 ปี)**  ผู้พิการหรือมีความบกพร่องทางสมอง/จิตใจ
88

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การพิจารณาโครงการวิจัยครั้งแรก
(Initial Protocols Review)

SOP 07/02.0
หน้า 14 ของ 92 หน้า

 ผู้ป่วยห้องฉุกเฉิน หรือหออภิบาลผู้ป่วยหนัก (ICU) /ผู้ที่ไม่สามารถให้ความยินยอมด้วยตนเอง
 หญิงมีครรภ์
 ผู้พิการ
 ผู้สูงอายุ
 ผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรัง
 ผู้ ต้ องขัง แรงงานต่ า งด้ า ว ในบางกรณี อาจรวมทั้ ง ผู้ ด้ อ ย  นักเรียน / นักศึกษา/ทหารเกณฑ์/
โอกาสทางสังคม
ผู้ใต้บังคับบัญชา
 อื่นๆ ระบุ ................................................................................................................................
* ถ้ามีผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยในกลุ่มนี้ หากจะต้องขอความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้วิจัยคาดว่าจะขอความยินยอม
จากผู้ใด โปรดระบุ…………………………………………………………………
** ในกรณีเด็ก อายุ 7-18 ปี อาจต้องมีการขอความยินยอมจากเด็กโดยตรง (assent) เพิ่มเติมจากการขอความยินยอม
จากผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรม (consent)
8.6 วิธีการดําเนินการหากอาสาสมัครถอนตัวออกจากการวิจัย
...................................................................................................................................................................................
9. กระบวนการวิจัย/วิธีดําเนินการวิจัย (Research Procedure)
...................................................................................................................................................................................
10. กระบวนการเก็บข้อมูล (Data collection process)
(ระบุวิธีการที่จะเก็บข้อมูลจากอาสาสมัครอย่างไร การคัดกรอง การดูแล การติดตาม เช่น การเก็บเนื้อเยื่อ เลือด และ
สิ่งคัดหลั่ง/ระบุระยะเวลา ปริมาณ และจานวนครั้งที่นัดอาสาสมัคร)
...................................................................................................................................................................................
11. การวัดผล/การวิเคราะห์ผลการวิจัย/สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ (Outcome measurement / Data Analysis)
……………………………………………………………...............................................................................................................
12. ระยะเวลาที่ทําวิจัย
1. ตลอดโครงการ (รวมช่วงเตรียมการ การขอทุน และขอการรับรองโครงการจากคณะกรรมการจริยธรรมฯ จนเสร็จ
สิ้นโครงการวิจัย) ตั้งแต่..............................ถึง.............................รวมเวลา...................ปี.....................เดือน
2. ระยะเวลาที่ท าการเก็บข้อมู ล (นั บ ช่ ว งที่เริ่ม มี การรับประชากรเข้า ศึกษาหรือเริ่ม ด าเนิน การวิจั ย จนเสร็จสิ้น
โครงการวิจัย) ประมาณตั้งแต่.......................ถึง..............................รวมเวลา..............ปี...........เดือน (ต้องได้รับ
เอกสารรับรองแล้วเท่านั้นจึงจะดําเนินการเก็บข้อมูลจากอาสาสมัครได้ หากระยะเวลานี้ระบุวันที่ก่อนได้ รับ
เอกสารรับรองจะถือว่าท่านได้เก็บข้อมูลไปแล้ว จะไม่พิจารณาการออกเอกสารรับรองโครงการ)
13. กระบวนการเชิญชวนให้เข้าร่วมการวิจัย (Recruitment process)
13.1 สถานที่
ระบุสถานที่ที่จะเข้าถึงอาสาสมัคร/สถานที่เก็บข้อมูล ...........................................................................
13.2 กระบวนการเชิญชวน/ผู้เชิญชวน/ผู้อธิบายข้อมูล
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13.2.1 ผู้ทาหน้าที่เชิญชวนอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการวิจัย ( ทุกข้อที่เกี่ยวข้อง)
 หัวหน้าโครงการวิจัย (Principle investigator)  ผู้ร่วมโครงการวิจัย (Co-investigator)
 ผู้ช่วยโครงการวิจัย (นักศึกษา)
 แพทย์เจ้าของไข้
 อื่นๆ (ระบุ)...............................................................................................................
13.2.2 อธิบายกระบวนการเข้าถึงผู้ที่จะถูกเชิญชวนให้เป็นอาสาสมัครเข้าร่วมการวิจัยโดยละเอียด ติดต่อใคร ที่ไหน
อย่างไร เช่น หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการขอเก็บข้อมูลจากอาสาสมัคร ได้แก่ หนังสือขอความอนุเคราะห์ถึงโรงพยาบาล
โรงเรียน หน่วยงานต่างๆ ที่ผู้วิจัยจะเข้าไปเก็บข้อมูล รวมถึงการใช้สื่อต่างๆ เช่น เอกสารสาร/โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์เชิญชวน
(โปรดแนบมาเพื่อประกอบการพิจารณา) .................................................
14. กระบวนการขอความยินยอมให้เข้าร่วมการวิจัย (Informed consent process)
14.1 เอกสารที่เกี่ยวข้อง ( ทุกข้อที่เกี่ยวข้อง)
 เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย (Participant information sheet)
 หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัยโดยได้รับการบอกกล่าวและเต็มใจ (Informed consent form)
 ขอยกเว้นการขอความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร (ระบุเหตุผล)……………………………
14.2 กระบวนการในการขอความยินยอมจากอาสาสมัคร

1) ใครเป็นผู้ขอความยินยอมจากอาสาสมัคร
 หัวหน้าโครงการวิจัย (Principle investigator)  ผู้ร่วมโครงการวิจัย (Co-investigator)
 ผู้ช่วยโครงการวิจัย (นักศึกษา)
 แพทย์เจ้าของไข้
 อื่นๆ (ระบุ)...............................................................................................................

2) ขอความยินยอมจากอาสาสมัครเมื่อไร..............................................................
3) สถานที่ที่ใช้ในการลงนามขอความยินยอมจากอาสาสมัคร.....................................................
15. ข้อพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Ethical Consideration)
15.1 เหตุผลและความจําเป็นที่ต้องดําเนินการวิจัยในอาสาสมัครกลุ่มนี้ (ระบุความเป็นมา/ปัญหาวิจัย (อย่างย่อ

พร้อมระบุเอกสารอ้างอิง)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
15.2 ประโยชน์ที่คาดว่าอาสาสมัครจะได้รับจากการวิจัยทั้งทางตรงหรือทางอ้อม
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
15.3 ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ต่ออาสาสมัคร
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15.3.1. การวิจัยทานองเดียวกันกับโครงการวิจัยที่เสนอมานี้มีความเสี่ยง ได้แก่ อันตรายทางร่างกายหรือการ
บาดเจ็บ ผลกระทบทางจิตใจ และผลกระทบทางด้านกฎหมาย สังคม และเศรษฐกิจ หรือเกิดเหตุการณ์ไม่พึง
ประสงค์อย่างไร โปรดระบุ
15.3.2. ระบุมาตรการป้องกันและแก้ไขเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ผู้วิจัยเตรียมไว้ในโครงการนี้
15.3.3. ระบุผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการแก้ไขหรือรักษาเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการวิจัย
15.3.4. ระบุชื่อผู้รับผิดชอบหรือแพทย์ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติด ต่อได้ตลอดเวลา หากเกิด
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการวิจัย
15.3.5. ผู้วิจัยมีวิธีการอย่างไรในการแจ้งแพทย์เจ้าของไข้ หรือแพทย์อื่นๆ ที่เป็นผู้ให้การรักษาผู้เข้าร่วมการ
วิจัยให้ทราบว่าบุคคลผู้นั้นอยู่ในระหว่างการเข้าร่วมการวิจัย (เช่น การใช้เอกสาร วิธีการสื่อสารอื่นๆ)
15.3.6 โครงการวิจัยมีแผนที่จะทาการวิเคราะห์ระหว่างดาเนินการ (Interim analysis) ในแง่ของความเสี่ยง
ของทั้งโครงการหรือไม่ โดยหน่วยงานใด
15.4 วิธีการปกป้องความลับหรือข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าร่วมการวิจัย ( ทุกข้อที่เกี่ยวข้อง)
15.4.1 วิธีการบันทึกข้อมูลส่วนตัว
 ใช้รหัสแทนชื่อและข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าร่วมการวิจัยในการบันทึกข้อมูลในแบบเก็บข้อมูล
 มีการบันทึกข้อมูล โดยจัดการเก็บข้อมูล ดังนี้
 ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (ในคอมพิวเตอร์หรือแผ่น CD)  วิดิทัศน์ / ภาพเคลื่อนไหว
 รูปถ่าย / ภาพนิ่ง (ระบุเหตุผลในการถ่ายภาพ)  บันทึกเสียง
...........................................................
 ไม่มีการบันทึกข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าร่วมการวิจัย  อื่นๆ (ระบุ) ....................................
15.4.2 หากมีการบันทึกข้อมูลดังกล่าวข้างต้น โปรดระบุผู้ที่สามารถเข้าถึงข้อมูล และการทาลายข้อมูล
 บั น ทึ ก ไว้ ใ นคอมพิ ว เตอร์ ส่ ว นตั ว ที่ มี ร หั ส  เก็บเอกสาร/แผ่น CD/ไฟล์ ในตู้/ลิ้นชัก ที่มี
ป้องกันบุคคลอื่นไม่ให้สามารถเปิดได้
กุญแจล็อก และผู้วิจัยเท่านั้นที่มีกุญแจเปิด-ปิด
 การทาลายเอกสาร/ CD / ไฟล์ ทั้งหมดเมื่อ  ส่งแผ่น CD ประวัติผู้ป่วยคืนงานเวชระเบียน
สิ้นสุดการวิจัย
เมื่อสิ้นสุดการวิจัย
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 เก็บเอกสาร/แผ่น CD / ไฟล์ ไว้ต่อเป็นเวลา
........ปี หลั ง สิ้ น สุ ด การวิ จั ย โดยหั ว หน้ า
โครงการวิ จั ย เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการรั ก ษา
ความลั บ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มการวิ จั ย และได้ แ จ้ ง ไว้ ใ น
เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัยแล้ว
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 อื่นๆ (โปรดระบุ)
..........................................................
..........................................................
........................................................ .
..........................................................

15.5 หลักฐาน ข้อมูล หรือเอกสารอ้างอิง (เฉพาะที่เกี่ยวกับความเสี่ยงของอาสาสมัคร)
........................................................................................................................................................................
16. ทรัพย์สินทางปัญญาและอืน่ ๆ
ผลของการศึกษาวิจัย (results) หรือ วัสดุใดๆ (materials) ที่เก็บจากผู้ปว่ ยหรือที่จะเป็นผลลัพธ์จากการวิจัยอาจมี
คุณค่าในแง่ทรัพย์สนิ ทางการค้าและ/หรือทรัพย์สินทางปัญญา (เช่น สิทธิบัตร) อย่างไรบ้าง
 ไม่มี
 มี
ก. ถ้ามีคุณค่า ผู้เสนอโครงการวิจัยได้แสดงรายละเอียดของคุณค่าที่อาจเกิดขึ้นไว้ในโครงการ วิจัย เลขหน้าที่
............. ข้อที่/ตอนที่ ……………………
ข. ถ้ามีคุณค่า ผู้เสนอโครงการวิจัย และ/หรือ ผู้ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยจะให้ประโยชน์ตอบแทนแก่สถาบันที่
ร่วมโครงการวิจัยและ/หรือผู้ถูกวิจัย โดยได้แสดงรายละเอียดวิธีการปฏิบัติไว้ในโครงการวิจัย หน้าที่ ..........ข้อที่/ตอนที่
..........................
17. ข้อสัญญา
1. ข้าพเจ้าและคณะผู้วิจัยดังมีรายนามและได้ลงชื่อไว้ในเอกสารนี้ จะดาเนินการวิจัยตามที่ระบุไว้ในโครงการวิจัย
ฉบับที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และได้ขอความยินยอม
จากผู้เข้าร่วมการวิจัยอย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ดังที่ได้ระบุไว้ในแบบเสนอโครงการวิจัย โดยจะให้
ความเคารพในศักดิ์ศรี สิทธิ และคานึงถึงความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้เข้าร่วมการวิจัยเป็นสาคัญ
2. หากมีความจาเป็นต้องปรับแก้ไขโครงการวิจัย ข้าพเจ้าจะแจ้งคณะกรรมการจริยธรรมฯ เพื่อขอการรับรองก่อน
เริ่มดาเนินการตามที่ต้องการปรับเปลี่ยนทุกครั้ง และหากการปรับโครงการวิจัยมีผลกระทบต่อผู้เข้าร่วมการวิจัย ข้าพเจ้า
จะแจ้งการปรับเปลี่ยนและขอความยินยอมจากผู้ที่ได้เข้าร่วมการวิจัยแล้วทุกครั้ง
3. ข้าพเจ้าจะรายงานเหตุ การณ์ไม่พึงประสงค์/เหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าในระหว่างการวิจัย
ตามระเบียบของคณะกรรมการจริยธรรมฯ ภายในเวลาที่กาหนด และจะดาเนินการแก้ไขเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้น
ระหว่างการวิจัยอย่างเต็มความสามารถ
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4. ข้ า พเจ้ า และคณะผู้ วิ จั ย มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในกระบวนการวิ จั ย ที่ เ สนอมาอย่ า งดี ทุ ก ขั้ น ตอน และมี
ความสามารถในการแก้ไขปัญหา หรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการวิจัย เพื่อความปลอดภัยและ
สวัสดิภาพของผู้เข้าร่วมการวิจัยได้เป็นอย่างดี
5. เมื่อทาการวิจัยเสร็จสิ้น ข้าพเจ้าจะสรุปการดาเนินงานและแจ้งปิดโครงการวิจัย และหากการวิจัยใช้เวลาเกิน
กว่า 1 ปี ข้าพเจ้าจะรายงานความคืบหน้าของโครงการพร้อมทั้งขอต่ออายุการรับรองก่อนครบกาหนดอายุของเอกสาร
รับรองที่ได้รับ
ลงชื่อ...............................................หัวหน้าโครงการวิจัย
(.....................................................)
วันที่…………/……………/....…..
ลงชื่อ............................................... ผู้ร่วมวิจัย
(....................................................)
วันที่…………/……………/....…..
18. การรับรองจากหัวหน้าหน่วยงาน
ลงชื่อ...................................................หัวหน้าสาขา
(.....................................................)
วันที่…………/……………/....…......
ลงชื่อ...................................................หัวหน้าสถานวิจัย
(.....................................................)
วันที่…………/……………/....…......
ลงชื่อ...................................................คณบดี
(.....................................................)
วันที่…………/……………/....…......
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AF/02-08/02.0
หน้า 1 ของ 2 หน้า

Human Research Ethic Committee, แบบเปิดเผยทุนวิจัยและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือขัดแย้ง
Suranaree University of Technology
(Conflict of Interest)
ชื่อโครงการ (ไทย)
ชื่อโครงการวิจัย (อังกฤษ)
ชื่อผู้วิจัยหลัก
สังกัด
ส่วนที่ 1: ทุนวิจัย
ข้อ
รายละเอียด
1.1 แหล่งทุนวิจัย/ผู้สนับสนุนการวิจัย (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ไม่มี
 หน่วยงานราชการ/รัฐบาล (โปรดระบุ) .......................................
 หน่วยงานเอกชน (โปรดระบุ) .......................................
 บริษัทยา/เภสัชภัณฑ์ (โปรดระบุ) .......................................
 NGO/รัฐวิสาหกิจ (โปรดระบุ) .......................................

จานวนเงิน (บาท)

รวมทุกแหล่งทุน
1.2 เงินตอบแทนผู้วิจัยหลักและผู้ร่วมวิจัย (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ไม่มี
 เงินเดือนจ่ายตลอดช่วงโครงการวิจัย
 เงินเหมาจ่ายต่อโครงการวิจัย
 เงินตอบแทนคิดต่ออาสาสมัครผู้รับการวิจัย 1 คน
 อื่นๆ (โปรดระบุ) .......................................
ส่วนที่ 2: การมีผลประโยชน์ทบั ซ้อนหรือขัดแย้ง
ข้อ

ผู้วิจัยหลัก

รายละเอียด
ใช่

ไม่ใช่

ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
(กรณีที่เป็นวิทยานิพนธ์)
ใช่
ไม่ใช่
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2.1 ท่านหรือสมาชิกในครอบครัวของท่านได้รับผลประโยชน์ใน
บริษัทหรือจากบริษัทที่เป็นผู้ให้ทุนวิจัยหรือไม่
2.2 ท่านมีตาแหน่งบริหารหรือตาแหน่งทางงานวิทยาศาสตร์ใน
บริษัทที่เป็นผู้ให้ทุนวิจัยหรือไม่
2.3 ท่านเป็นทีป่ รึกษาด้านวิทยาศาสตร์ ด้านการเงิน ด้าน
กฎหมาย หรือเป็นสมาชิกของคณะวิทยากรทีบ่ รรยาย
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่เป็นผู้ให้ทุนวิจัยหรือไม่
2.4 ท่านมีส่วนร่วมในด้านการเงินหรือมีส่วนเกี่ยวข้องด้านการเงิน
ของสถาบันกับบริษัทที่เป็นผู้ให้ทุนวิจัยด้านต่อไปนี้หรือไม่:
การจัดซื้อ การขาย การเช่าซื้อ การขึ้นทะเบียน การทา
สัญญา
2.5 ท่านได้มอบหมายงานให้นสิ ิต นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
หรือหลังปริญญา ผู้ฝึกงาน เจ้าหน้าที่ ให้ทาโครงการวิจยั ที่
ได้รับทุนจากบริษทั ที่เป็นผู้ให้ทนุ วิจัยหรือไม่
2.6 ในปีที่ผา่ นมาท่านได้รับการสนับสนุนจากบริษัทที่เป็นผู้ให้ทุน
วิจัยหรือไม่
- เข้าประชุมวิชาการ/การประชุมในประเทศ; ครั้ง
___0___1___2 ___>2
- เข้าประชุมวิชาการ/การประชุมต่างประเทศ; ครั้ง
___0___1___2 ___>2
- บรรยายให้เจ้าหน้าที่ของบริษทั ที่เป็นผู้ให้ทนุ วิจัย; ครั้ง
___0___1___2 ___>2
ลงนามผู้วิจัยหลักและผู้ร่วมวิจัยทุกคน
...................................................................................... ลงนามผู้วิจัยหลัก
(....................................................................................) ชื่อผู้วิจัยหลักตัวบรรจง
วันที่ ........... เดือน.............................. พ.ศ. ......................
...................................................................................... ลงนามผู้รว่ มวิจยั
(....................................................................................) ชื่อผู้ร่วมวิจัยตัวบรรจง
วันที่ ........... เดือน.............................. พ.ศ. ......................
กรณีที่เป็นวิทยานิพนธ์
...................................................................................... ลงนามผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
(....................................................................................) ชื่อผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ตัวบรรจง
วันที่ ........... เดือน.............................. พ.ศ. ......................
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ภาคผนวก 4
AF/03-08/01.1
หน้า 1 ของ 12 หน้า
ข้อมูลคําอธิบายสําหรับอาสาสมัครในโครงการวิจัย
(Information Sheet for Research
Volunteer)

คําชี้แจงผู้วิจัย ในการเขียนเอกสารข้อมูลคาอธิบายสาหรับอาสาสมัครในโครงการวิจัยและเอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วม
ในโครงการวิจัยมีแนวปฏิบัติดังนี้
1. ต้องส่งเอกสารคาชี้แจงมากับโครงการวิจัย
2. ผู้วิจัยสามารถปรับแก้โครงการวิจัย เอกสารข้อมูลคาอธิบายสาหรับอาสาสมัครในโครงการวิจัยและเอกสารแสดง
ความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัยให้เข้ากับบริบทงานวิจัยของตัวเอง สามารถตัดหัวข้อที่ไม่เกี่ยวข้องออก
เช่น ถ้าเป็นงานวิจัยที่ให้ตอบแบบสอบถามเท่านั้น สามารถตัดหัวข้อเรื่องความเสี่ยงที่ได้รับจากการเจาะเลือดได้
เป็นต้น
3. เอกสารข้ อ มู ล ค าอธิ บ ายส าหรั บ อาสาสมั ค รในโครงการวิ จั ย และเอกสารแสดงความยิ น ยอมเข้ า ร่ ว มใน
โครงการวิจัยที่ผู้วิจัยจัดทาเป็นครั้งแรก ให้ใส่เป็น Version 1.0 พร้อมลงวันที่ เดือน ปีที่จัดทากากับ ถ้ามีการ
แก้ไขครั้งที่ 1 ให้ใส่เป็น Version 2.0 พร้อมลงวันที่ เดือน ปีที่จัดทากากับ และถ้ามีการแก้ไขอีกให้เปลี่ ย น
Version ใหม่พร้อมลงวันที่ เดือน ปีกากับทุกครั้งที่มีการแก้ไข
4. ให้ลดการใช้ศัพท์แพทย์ ศัพท์เทคนิคให้เหลือน้อยที่สุด ในกรณีจาเป็นไม่มีคาศัพท์ภาษาไทย ให้เขียนทับศัพท์คา
อ่านและวงเล็บภาษาอังกฤษต่อท้าย
5. ในกรณี ที่ วิธี ดาเนินการวิจั ยที่จ ะเกิดขึ้นกับอาสาสมัครมีหลายขั้นตอนและซับซ้ อนควรสรุปเป็นตารางหรือ
แผนภาพ (Diagram) ให้เข้าใจง่าย
6. ในกรณีอาสาสมัครอายุน้อยกว่า 18 ปี และต้องมีเอกสารข้อมูลคาอธิบายสาหรับ อาสาสมัครในโครงการวิจัย
และเอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัยให้ใช้เอกสารแบ่งตามช่วงอายุ (ตามตารางด้านล่าง)
อายุเด็ก
เอกสารที่ใช้สําหรับเด็ก
เอกสารที่ต้องใช้สําหรับ
ผู้ปกครอง
ต่ากว่า 7 ปี
ไม่ต้องใช้
ต้องใช้สาหรับผู้ปกครอง
7-12 ปี
ใช้เอกสารสาหรับเด็กตามความสามารถในการอ่านเขียน
ต้องใช้สาหรับผู้ปกครอง
13 ปีขึ้นไป แต่ ใช้ เอกสารของผู้ ป กครอง โดยจะขอให้ อาสาสมั ครลงนามตาม ต้องใช้สาหรับผู้ปกครอง
น้อยกว่า 18 ปี ความสมัครใจก่อนที่จะขอให้ผู้ปกครองลงนามแสดงความยินยอม
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7. ในกรณีอาสาสมัครที่ไม่สามารถอ่านและ/หรือเขียนได้ ต้องมีกระบวนการอธิบายข้อมูลและรายละเอียด ให้แก่
ผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัย และอาจใช้การประทับลายนิ้วมือของอาสาสมัครแทนการลงนามใน AF/05-08/01.0
8. การให้ความยินยอมด้วยวาจา (Verbal consent) ของอาสาสมัคร อาจทาได้ ทั้งนี้ต้องระบุเหตุผลและความ
เหมาะสมในโครงการวิจัย
9. โครงการวิจัยที่ต้องการขอยกเว้นหรือเปลี่ยนแปลงกระบวนการบางส่วนของการขอความยินยอมจากอาสาสมัคร
หรือขอยกเว้นการลงนามเป็นลายลักษณ์อักษรในเอกสารแสดงเจตนายินยอมของอาสาสมัครอาจทาได้ (45 CFR
46.116 และ 46.117) ตามหลักการแนวปฏิบัติที่กาหนดใน 21 CFR 50.23 และ 50.24; 21 CFR 56.109 และ
หลักปฏิบัติของ CIOMS ทั้งนี้ ต้องแสดงเหตุผลในการขอยกเว้นในตัวโครงการวิจัยและใน AF/04-08/01.0 ทั้งนี้
การดาเนินการจะต้องได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี ก่อนเริ่มดาเนินการวิจัย ดังนี้
9.1 ขอยกเว้นหรือเปลี่ยนแปลงกระบวนการบางส่วนของการขอความยินยอมจากอาสาสมัคร (Waiver of
Informed Consent Procedure) (45 CFR 46.116)
• การวิจัยมีความเสี่ยงต่ออาสาสมัครไม่มากเกินกว่าความเสี่ยงที่อาสาสมัครจะได้รับในการดาเนินกิจวัตร
ประจ าวั น และการขอยกเว้ น การขอยิ น ยอมนั้ นไม่ ส่ง ผลกระทบต่ อสิ ทธิ และความเป็ นอยู่ ที่ ดีของ
อาสาสมัคร ให้ใช้เฉพาะในกรณีโครงการที่ได้รับการพิจารณาแบบยกเว้นเท่านั้น หรือ
• การวิจัยไม่สามารถกระทาได้หากต้องมีกระบวนการขอความยินยอมจากอาสาสมัคร
9.2 ขอยกเว้นการลงนามเป็นลายลักษณ์อั กษรในเอกสารแสดงเจตนายินยอมของอาสาสมัคร (AF/0508/01.0) บางคนหรือทั้งหมด (Waiver of documentation of consent) (45 CFR 46.117)
• การวิจัยมีความเสี่ยงต่ออาสาสมัครไม่มากเกินกว่าความเสี่ยงที่อาสาสมัครจะได้รับในการดาเนินกิจวัตร
ประจาวัน
• การลงนามเป็นลายลักษณ์อักษรในเอกสารแสดงเจตนายินยอมของอาสาสมัคร (AF/05-08/01.0) เป็น
ข้อมูลเดียวที่เชื่อมโยงถึงตัวบุคคลของอาสาสมัคร และการลงนามเป็นลายลักษณ์อักษรในเอกสาร
แสดงเจตนายินยอมของอาสาสมัคร (AF/05-08/01.0) มีความเสี่ยงที่จะทาให้อาสาสมัครตกอยู่ใน
ภาวะอันตราย หากการเข้าร่วมการวิจัยได้รับการเปิดเผยความลับ
หมายเหตุ หากโครงการใดไม่เป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น ให้ดาเนินการพิจารณาเป็นรายโครงการวิจัยไป
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ชื่อโครงการวิจัย...........................................................................................................................................................
ผู้สนับสนุนการวิจัย .....................................................................................................................................................
ผู้วิจัยหลัก
ชื่อ ..............................................................................................................................................................................
ที่อยู่ ............................................................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์ (ที่ทางานและมือถือ) ...........................................................................................................................
ผู้วิจัยร่วม
ชื่อ ..............................................................................................................................................................................
ที่อยู่ ............................................................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์ (ที่ทางานและมือถือ) ...........................................................................................................................
เรียน อาสาสมัครทุกท่าน
ท่านได้รับเชิญให้เข้าร่วมการวิจัย โปรดใช้เวลาในการอ่านเอกสารฉบับนี้ ซึ่งจะช่วยให้ท่านรับทราบสิ่ง ต่าง ๆ ที่ท่านจะมี
ส่วนร่วมในการวิจัยนี้ การตัดสินใจเข้าร่วมการวิจัยนี้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของท่าน หากท่านไม่สมัครใจเข้าร่วมการวิจัย จะไม่มี
ผลใด ๆ ต่อการดูแลรักษาหรือสิทธิที่ท่านพึงมี การเข้าร่วมการวิจัยนี้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจ ท่านสามารถตัดสินใจได้อย่างอิสระ
ว่าจะเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมการวิจัยนี้ สามารถปรึกษาครอบครัวหรือแพทย์ผู้รักษาก่อนตัดสินใจ และสามารถซักถามข้อสงสัย
เกี่ยวกับโครงการวิจัยได้ ซึ่งผู้วิจัยจะอธิบายเพิ่มเติมแก่ท่านและตอบข้อซักถามจนท่านเข้าใจ หากท่านสมัครใจเข้าร่วมการวิจัยนี้
แล้ว ท่านยังคงสามารถถอนตัวออกจากการวิจัยได้ทุกเมื่อ
เหตุผลความเป็นมา
บทนาส่วนต้นสรุปสาระหลักของโครงการวิจัย [นาเสนอข้อมูลที่สาคัญเกี่ยวกับโครงการวิจัยทางคลินิกอย่างกระชับและตรง
ประเด็น (concise and focused) โดยประกอบด้วยสาระหลัก ดังนี้ (1) ข้อความที่ระบุว่า เป็นโครงการวิจัย และการเข้าร่วม
การวิจัยนี้เป็นไปโดยความสมัครใจ (2) วัตถุประสงค์การวิจัย ระยะเวลาที่คาดการณ์ ว่าจะศึกษาในผู้เข้าร่วมการวิจัยแบบไป
ข้างหน้า ขั้นตอนการวิจัยและการปฏิบัติตัวระหว่างอยู่ในการวิจัย (3) ความเสี่ยงหรือความไม่สะดวกสบายจากการเข้าร่วมการ
วิจัย ที่คาดว่าจะพบได้บ่อยและสาคัญ (4) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการเข้าร่วมการวิจัย และ (5) ทางเลือกอื่น ในกรณีที่
ไม่เข้าร่วมการวิจัย] ระบุหลักการและเหตุผลโดยย่อ ให้ได้ใจความด้วยภาษาที่ผู้เข้าร่วมการวิจัยสามารถเข้าใจได้ง่าย ไม่ใช้
ภาษาอังกฤษ ขอให้แปลหรือเขียนทับศัพท์ โดยใส่ภาษาอังกฤษในวงเล็บ)
วิธีการที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
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หลังจากท่านให้ความยินยอมที่จะเข้าร่วมในโครงการวิจัยนี้ ผู้วิจัยจะขอตรวจ......................(ระบุว่าจะตรวจอะไรบ้าง
จะมีการเจาะเลือดหรือไม่ เจาะเท่าไร ตรวจอะไร) เพื่อคัดกรองว่าท่านมีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะเข้าร่วมในการวิจัย
หากท่ า นมี คุณ สมบั ติ ต ามเกณฑ์ คัด เข้ า ท่ า นจะได้ รับ เชิ ญ ให้ ม าพบแพทย์ ต ามวั น เวลาที่ ผู้ ท าวิ จั ย นั ด หมาย คื อ
...................(วัน/เวลา)................................ เพื่อ ....................( ระบุว่าจะดาเนินการอย่างไรกับผู้เข้า ร่วมการวิจัย เช่น ตรวจ
ร่างกายอย่างละเอียด ประเมินผลทางห้องปฏิบัติการต่างๆ บันทึกการรับและคืนยา ฯลฯ).......... โดยตลอดระยะเวลาที่ท่านอยู่
ในโครงการวิจัยคือ ............(ระบุระยะเวลา)........................และมาพบผู้วิจัยหรือผู้ร่วมทาวิจัยทั้งสิ้น.........(จานวน).............ครัง้
ความรับผิดชอบของอาสาสมัครผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัย
ผู้ทาวิจัยขอความร่วมมือจากท่าน โดยจะขอให้ท่านปฏิบัติตามคาแนะนาของผู้ทาวิจัยอย่างเคร่งครัด รวมทั้งแจ้ง
อาการผิดปกติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับท่านระหว่างที่ท่านเข้าร่วมในโครงการวิจัยให้ผู้ทาวิจัยได้รับทราบ
เพื่อความปลอดภัย ท่านไม่ควรใช้วัคซีน หรือรับประทานยาอื่น จากการจ่ายยาโดยแพทย์อื่นหรือซื้อยาจากร้านขาย
ยา ขอให้ท่านปรึกษาผู้ทาวิจัย ทั้งนี้เนื่องจากวัคซีน หรือยาดังกล่าวอาจมีผลต่อยา........(ชื่อ)..............ที่ท่านได้รับจากผู้ ทาวิจัย
ดังนั้นขอให้ท่านแจ้งผู้ทาวิจัยเกี่ยวกับยาที่ท่านได้รับในระหว่างที่ท่านอยู่ในโครงการวิจัย
ความเสี่ยงที่อาจได้รับ
(ไม่เขียนว่า “ไม่มีความเสี่ยง” เพราะการเข้าร่วมในการวิจัยใด ๆ ก็ตาม ย่อมมีความเสี่ยงตั้งแต่ความเสี่ยงเล็กน้อยที่
ไม่มากกว่าความเสี่ยงในชีวิตประจาวัน หรือ minimal risks เช่น เสียเวลา ไม่สะดวก ไม่สบาย สูญเสียรายได้ จนถึงความเสี่ยง
ต่อร่างกาย ต่อจิตใจ ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจและสังคม ผู้ทาวิจัยต้องวิเคราะห์ความเสี่ยง)
ความเสี่ยงจากการรับประทานยาทุกชนิดอาจทาให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ได้ทั้งสิ้นไม่มากก็น้อย ผู้ทาการวิจัยขอ
ชี้แจงถึงความเสี่ยงและความไม่สบายที่อาจสัมพันธ์กับยาที่ศึกษาทั้งหมดดังนี้
ข้อมูลที่แสดงว่ายา..................(ชื่อยา)...........................................อาจมีผลกระทบต่อ ….........(รายละเอียด
ผลข้างเคียง)............................................................ รวมถึงอาการข้างเคียงและความไม่สบายที่ ยังไม่มีการรายงานด้วย ดังนั้น
ระหว่างที่ท่านอยู่ในโครงการวิจัยจะมีการติดตามดูแลสุขภาพของท่านอย่างใกล้ชิด
กรุณาแจ้งผู้ทาวิจัยในกรณีที่พบอาการดังกล่าวข้างต้น หรืออาการอื่น ๆ ที่พบร่วมด้วย ระหว่างที่อยู่ในโครงการวิจัย
ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสุขภาพของท่าน ขอให้ท่านรายงานให้ผู้ทาวิจัยทราบโดยเร็ว
ความเสี่ยงที่ได้รับจากการเจาะเลือด
ท่านมีโอกาสที่จะเกิดอาการเจ็บ เลือดออก ช้าจากการเจาะเลือด อาการบวมบริเวณที่เจาะเลือดหรือหน้ามืด และ
โอกาสที่จะเกิดการติดเชื้อบริเวณที่เจาะเลือดพบได้น้อยมาก
ความเสี่ยงที่ไม่ทราบแน่นอน
ท่านอาจเกิดอาการข้างเคียง หรือความไม่สบาย นอกเหนือจากที่ได้แสดงในเอกสารฉบับนี้ ซึ่งอาการข้างเคียงเหล่านี้
เป็นอาการที่ไม่เคยพบมาก่อน เพื่อความปลอดภัยของท่าน ควรแจ้งผู้ทาวิจัยให้ทราบทันทีเมื่อเกิดความผิดปกติใด ๆ เกิดขึ้น
หากท่านมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจได้รับจากการเข้าร่วมในโครงการวิจัย ท่านสามารถสอบถามจากผู้ทาวิจัยได้
ตลอดเวลา
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หากมี การค้น พบข้อมู ลใหม่ ๆ ที่ อาจมี ผ ลต่ อความปลอดภัยของท่ านในระหว่ างที่ท่ านเข้า ร่ว มในโครงการวิจัย
ผู้ทาวิจัยจะแจ้งให้ท่านทราบทันที เพื่อให้ท่านตัดสินใจว่าจะอยู่ในโครงการวิจัยต่อไปหรือจะขอถอนตัวออกจากการวิจัย
การพบแพทย์นอกตารางนัดหมายในกรณีที่เกิดอาการข้างเคียง
หากมีอาการข้างเคียงใด ๆ เกิดขึ้นกับท่าน ขอให้ท่านรีบมาพบแพทย์ที่สถานพยาบาลทันที ถึงแม้ว่าจะอยู่นอกตาราง
การนัดหมาย เพื่อแพทย์จะได้ประเมินอาการข้างเคียงของท่าน และให้การรักษาที่เหมาะสมทันที หากอาการดังกล่าวเป็นผล
จากการเข้าร่วมในโครงการวิจัย ท่านจะไม่เสียค่าใช้จ่าย
ประโยชน์ที่อาจได้รับ
(หากผู้เข้าร่วมการวิจัยไม่ได้รับประโยชน์โดยตรง ขอให้ผู้ทาวิจัยระบุว่า “ท่านจะไม่ได้รับประโยชน์ใด ๆจากการเข้า
ร่วมในการวิจัยครั้งนี้ แต่ผลการศึกษาที่ได้จะ..................”) การเข้าร่วมในโครงการวิจัยนี้อาจจะทาให้ท่านมีสขุ ภาพที่ดีขึ้น หรือ
อาจจะลดความรุนแรงของโรคได้ แต่ไม่ได้รับรองว่าสุขภาพของท่านจะต้องดีขึ้นหรือความรุนแรงของโรคจะลดลงอย่างแน่นอน
วิธีการและรูปแบบการรักษาอื่น ๆ ซึ่งมีอยู่สําหรับอาสาสมัคร
ท่านไม่จาเป็นต้องเข้าร่วมโครงการวิจัยนี้เพื่อประโยชน์ในการรักษาโรคที่ท่านเป็นอยู่ เนื่องจากมีแนวทางการรักษา
อื่นๆ หลายแบบสาหรับรักษาโรคของท่านได้ ดังนั้นจึงควรปรึกษาแนวทางการรักษาวิธีอื่น ๆ กับแพทย์ผู้ให้การรักษาท่านก่อน
ตัดสินใจเข้าร่วมในการวิจัย
ข้อปฏิบัติของท่านขณะที่ร่วมในโครงการวิจัย
ขอให้ท่านปฏิบัติดังนี้
- ขอให้ท่านให้ข้อมูลทางการแพทย์ของท่านทั้งในอดีต และปัจจุบัน
- ขอให้ท่านแจ้งให้ผู้ทาวิจัยทราบความผิดปกติที่เกิดขึ้นระหว่างที่ท่านร่วมในโครงการวิจัย
- ขอให้ท่านงดการใช้ยาอื่นนอกเหนือจากที่ผู้ทาวิจัยได้จัดให้ รวมถึงการรักษาอื่น ๆ เช่น การรักษาด้วยสมุนไพร การซื้อ
ยาจากร้านขายยา
- ขอให้ท่านแจ้งให้ผู้ทาวิจัยทราบทันที หากท่านได้รับยาอื่นนอกเหนือจากยาที่ใช้ในการศึกษาตลอดระยะเวลาที่ท่านอยู่
ในโครงการวิจัย
- ขอให้ท่านนายาที่ใช้ในการศึกษาของท่านทั้งหมดที่เหลือจากการรับประทานมาให้ผู้ทาวิจัยทุกครั้งที่นัดหมายให้มาพบ
อันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าร่วมในโครงการวิจัยและความรับผิดชอบของผู้ทําวิจัย/ผู้สนับสนุนการวิจัย
หากพบอันตรายที่เกิดขึ้นจากการวิจัย ท่านจะได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมทันที และท่านปฏิบัติตามคาแนะนาของ
ทีมผู้ทาวิจัยแล้ว ผู้ทาวิจัย/ผู้สนับสนุนการวิจัยยินดีจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของท่าน และการลงนามใน
เอกสารให้ความยินยอม ไม่ได้หมายความว่าท่านได้สละสิทธิ์ทางกฎหมายตามปกติที่ท่านพึงมี
ในกรณีที่ท่านได้รับอันตรายใด ๆ หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย ท่านสามารถติดต่อกับ
ผู้ทาวิจัยคือ .....................(ระบุชื่อแพทย์ หรือผู้ทาวิจัย)....................................ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ค่าใช้จ่ายของท่านในการเข้าร่วมการวิจัย
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ท่านจะได้รับยา.................(ชื่อยาและยาที่ใช้ร่วมด้วย ถ้ามี)......ในโครงการวิจัยจากผู้สนับสนุนการวิจัยโดยไม่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่าย (การทา clinical trial ผู้วิจัย/ผู้สนับสนุนโครงการวิจัยจะต้องออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้ผู้ เข้าร่วมการวิจัย ค่าใช้จ่าย
อื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย เช่น ค่าธรรมเนียมทางการแพทย์ และ ค่าวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการผู้สนับสนุนการวิจัยจะ
เป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด รวมทั้งค่าเดินทางตามความถี่ที่ท่านได้มาพบแพทย์)
ค่าตอบแทนสําหรับผู้เข้าร่วมวิจัย (ถ้ามี)
ท่านจะไม่ได้รับเงินค่าตอบแทนจากการเข้าร่วมในการวิจัย แต่ท่านจะได้รับค่าเดินทางและเงินชดเชยการสูญเสีย
รายได้หรือความไม่สะดวก ไม่สบาย ในการมาพบแพทย์ทุกครั้ง ครั้งละ....(จานวนเงิน)....บาท รวมทั้งหมด .............(จานวน
ครั้ง)......ครั้ง
การประกันภัยเพื่อคุ้มครองผู้เข้าร่วมวิจัย (ถ้ามี)
ผู้สนับสนุนการวิจัยได้ทาประกันภัยให้แก่ผู้เข้าร่วมการวิจัยทุกท่าน ซึ่งหากเกิดอันตรายหรือความเสียหายต่อท่าน ที่
เป็นผลสืบเนื่องโดยตรงจากโครงการวิจัย ท่านจะได้รับ.................(ระบุการชดเชย)...............
การเข้าร่วมและการสิ้นสุดการเข้าร่วมโครงการวิจัย
การเข้าร่วมในโครงการวิจัยครั้งนี้เป็นไปโดยความสมัครใจ หากท่านไม่สมัครใจจะเข้าร่วมการศึกษาแล้ว ท่านสามารถ
ถอนตัวได้ตลอดเวลา การขอถอนตัวออกจากโครงการวิจัยจะไม่มีผลต่อการดูแลรักษาโรคของท่านแต่อย่างใด
ผู้ทาวิจัยอาจถอนท่านออกจากการเข้าร่วมการวิจัย เพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัยของท่าน หรือเมื่อผู้สนับสนุนการ
วิจัยยุติการดาเนินงานวิจัย หรือ ในกรณีดังต่อไปนี้
- ท่านไม่สามารถปฎิบัติตามคาแนะนาของผู้ทาวิจัย
- ท่านรับประทานยาที่ไม่อนุญาตให้ใช้ในการศึกษา
- ท่านตั้งครรภ์ระหว่างที่เข้าร่วมโครงการวิจัย
- ท่านเกิดอาการข้างเคียง หรือความผิดปกติของผลทางห้องปฏิบัติการจากการได้รับยาที่ใช้ในการศึกษา
- ท่านแพ้ยาที่ใช้ในการศึกษา
- ท่านต้องการปรับเปลี่ยนการรักษาด้วยยาตัวที่ไม่ได้รับอนุญาตจากการวิจัยครั้งนี้
การปกป้องรักษาข้อมูลความลับของอาสาสมัคร
ข้อมูลของท่านที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยนี้จะถูกเก็บเป็ นความลับ ตามมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในคนระดับสากลและ
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 การเผยแพร่ผลการวิจัยในการประชุมวิชาการหรือในวารสารวิชาการจะไม่มี
ข้อมูลที่ระบุตัวตนหรือเชื่อมโยงถึงตัวท่านได้ หากข้อมูลบางส่วนจะมีการนาไปลงในระบบฐานข้อมูลที่วารสารวิชาการกาหนด เพื่อ
แบ่งปันให้นักวิจัยอื่นได้ทราบ ข้อมูลเหล่านี้จะอยู่ในรูปแบบที่ไม่สามารถระบุตัวตนหรือเชื่อมโยงถึงตัวท่านได้ อย่างไรก็ตาม อาจมีบุคคล
บางกลุ่มที่ขอเข้าดูข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ได้แก่ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ผู้ประสานงานวิจัย ผู้กากับดูแลการวิจัย
และเจ้าหน้าที่จากสถาบันหรือองค์กรของรัฐที่มีหน้าที่ตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและขั้นตอนการวิจัย

การจัดการกับตัวอย่างชีวภาพที่เหลือ
ตัวอย่างชีวภาพที่ได้จากอาสาสมัคร เช่น เลือดที่เหลือจากการวิจัย ผู้วิจัยอาจจะจัดการ ดังต่อไปนี้
101

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การพิจารณาโครงการวิจัยครั้งแรก
(Initial Protocols Review)

SOP 07/02.0
หน้า 27 ของ 92 หน้า

 ทาลายตามวิธีมาตรฐานทันทีที่เสร็จสิ้นการวิจัย
 ขอเก็บตัวอย่างสาหรับตรวจซ้า เพื่อยืนยันความถูกต้องของผลการทดลองเป็นระยะเวลา.....(ระบุเวลาที่แน่นอน
แต่ไม่เกิน1 ปี).......
 ขอเก็บ ตั ว อย่ า งไว้ เพื่ องานวิ จั ย ในอนาคตเป็ นระยะเวลา 10 ปี โดยระบุ วิ ธี เก็บ ว่า จะเชื่อมโยงถึง ข้อมู ลของ
อาสาสมัครหรือไม่อย่างไร สถานที่เก็บและผู้เข้าถึงตัวอย่าง โครงการวิจัยที่จะศึกษาในอนาคตต้องเกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย
หลักที่ได้รับการรับรอง เช่น ศึกษายีนที่เกี่ยวข้องกับการดูดซึม ย่อยสลาย ยา หรือสารตัวการที่ทาการศึกษาในโครงการหลัก
และก่อนทาวิจัยจะต้องเสนอโครงการวิจัยให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยรับรองจึงจะดาเนินการได้
สิทธิ์ของผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัย
ในฐานะที่ท่านเป็นผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัย ท่านจะมีสิทธิ์ดังต่อไปนี้
1. ท่านจะได้รับทราบถึงลักษณะและวัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้
2. ท่านจะได้รับการอธิบายเกี่ยวกับระเบียบวิธีการของการวิจัยทางการแพทย์ รวมทั้งยาและอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้
3. ท่านจะได้รับการอธิบายถึงความเสี่ยงและความไม่สบายที่จะได้รับจากการวิจัย
4. ท่านจะได้รับการอธิบายถึงประโยชน์ที่ท่านอาจจะได้รับจากการวิจัย
5. ท่านจะได้รับการเปิดเผยถึงทางเลือกในการรักษาด้วยวิธีอื่น ยา หรืออุปกรณ์ซึ่งมีผลดีต่อท่านรวมทั้งประโยชน์
และความเสี่ยงที่ท่านอาจได้รับ
6. ท่านจะได้รับทราบแนวทางในการรักษา ในกรณีที่พบโรคแทรกซ้อนภายหลังการเข้าร่วมในโครงการวิจัย
7. ท่านจะมีโอกาสได้ซักถามเกี่ยวกับงานวิจัยหรือขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
8. ท่านจะได้รับทราบว่าการยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัยนี้ ท่านสามารถขอถอนตัวจากโครงการเมื่อไรก็ได้ โดย
ผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัยสามารถขอถอนตัวจากโครงการโดยไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ ทั้งสิ้น
9. ท่านจะได้รับเอกสารข้อมูลคาอธิบายสาหรับผู้ เข้า ร่วมในโครงการวิจั ยและสาเนาเอกสารใบยิน ยอมที่ มี ทั้ ง
ลายเซ็นและวันที่
10. ท่านมีสิทธิ์ในการตัดสินใจว่าจะเข้าร่วมในโครงการวิจัยหรือไม่ก็ได้ โดยปราศจากการใช้อิทธิพลบังคับข่มขู่ หรือ
การหลอกลวง
หากท่านไม่ได้รับการชดเชยอันควรต่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการวิจัย หรือท่านไม่ได้รับการ
ปฏิบัติตามที่ปรากฏในเอกสารข้อมูลคาอธิบายสาหรับผู้เข้าร่วมในการวิจัย ท่านสามารถร้องเรียนได้ที่ คณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หมายเลขโทรศัพท์ 044-224757 โทรสาร 044-224750 ในเวลาทาการ
ขอขอบคุณในการร่วมมือของท่านมา ณ ที่นี้
.....................................................................................................................................................
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ข้อมูลคําอธิบายสําหรับอาสาสมัครในโครงการวิจัย
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ชื่อโครงการวิจัย: ......................................................................................................................................
โครงการวิจัยขอให้หนูเข้าร่วมในการวิจัยนี้เนื่องจากหนูเป็นเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรง ขอให้หนูให้เวลาเพื่ออ่านและ
ปรึกษากับคุณหมอ พยาบาล ผู้ปกครอง เครือญาติ หรือหนูสามารถถามเจ้าหน้าที่ในโครงการในส่วนที่หนูไม่เข้าใจ หรือ
ต้องการรู้เพิ่มเติม
1. โครงการนี้คืออะไร …………………………………………………………………………………………………………………
2. ทําไมจึงเกิดการศึกษาวิจัยในโครงการ
คุณหมอของโครงการต้องการรู้ว่า…………………………………………………………………………
3. หนูต้องทําอะไรบ้างถ้าเข้าร่วมการวิจัย
หนูจะได้มาพบคุณหมอทั้งหมด …….. ครั้ง คือ …………………………………………………………………
4. ความเสี่ยงและประโยชน์ของการเข้าร่วมโครงการ
หนูอาจรู้สึก……………………………………………………………………………………………………………………………………
5. การรักษาความลับ
ข้อมูลทุกอย่างของหนูที่ทางโครงการเก็บรวบรวมจะถูกเก็บเป็นความลับ ทางโครงการจะใช้เพียงหมายเลขรหัสแทน
ชื่อของหนู จะไม่มีการใช้ชื่อจริงในการวิจัยนี้
6. การเข้าร่วมโครงการวิจัย
การตัดสินใจเข้าร่วมโครงการนี้ขึ้นอยู่กับตัวหนูและครอบครัว หนูมีสิทธิ์ตัดสินใจ ไม่เข้าร่วมในโครงการนี้ได้ และหาก
หนูเข้าร่วมโครงการแล้ว หนูก็มีสิทธิ์ที่จะถอนตัวเมื่อใดก็ได้ โดยไม่จาเป็นต้องให้เหตุ ผลใด ๆ คุณหมอผู้ดูแลหนูจะยังคงให้การ
ดูแลหนูตามปกติ ขอบคุณที่หนูเสียสละเวลาเพื่อทาความเข้าใจกับโครงการวิจัยนี้ ขอให้หนูสอบถามและแจ้งให้ทางโครงการ
ทราบสิ่งที่ยังไม่เข้าใจ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ปัญหาหรือข้อซักถามต่างๆ
ถ้ า หนู มี ค าถามเกี่ ย วกั บ โครงการวิ จั ย นี้ หรื อ เกี่ ย วกั บ การบาดเจ็ บ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การวิ จั ย หนู ส ามารถ
ติดต่อ………………………………… โทร …………………… หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือกรณีฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง………………..
สาหรับคาถามเกี่ยวกับโครงการวิจัย สิทธิของหนู และอันตรายที่เกิดจากการวิจัย หนูสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้เป็น
อิสระจากโครงการวิจัยนี้ ชื่อ ...................................... สถานที่......................................... โทรศัพท์หมายเลข .....................
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ภาคผนวก 5
AF/05-08/01.1
หน้า 1 ของ 5 หน้า
หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย
(Informed Consent Form)

การวิจัยเรื่อง.............................................................................................................................................................
วันให้คายินยอม วันที่..............เดือน........................................พ.ศ..................................................
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว........................................ที่อยู่.............................. ได้อ่านรายละเอียดจากเอกสารข้อมูล
สาหรับอาสาสมัครที่แนบมาฉบับวันที่.............................. และข้าพเจ้ายินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัยโดยสมัครใจ
ข้าพเจ้าได้รับสาเนาเอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัยที่ข้าพเจ้าได้ลงนาม และวันที่ พร้อมด้วย
เอกสารข้อมูลสาหรับผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย ทั้งนี้ก่อนที่จะลงนามในใบยินยอมให้ทาการวิจัยนี้ ข้าพเจ้าได้รับการอธิบายจาก
ผู้วิจัยถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัย ระยะเวลาของการทาวิจัย วิธีการวิจัย อันตราย หรืออาการที่อาจเกิดขึ้นจากการวิจัย หรือ
จากยาที่ใช้รวมทั้งประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการวิจัย และแนวทางรักษาโดยวิธีอื่นอย่างละเอียด ข้าพเจ้ามีเวลาและโอกาส
เพียงพอในการซักถามข้อสงสัยจนมีความเข้าใจอย่างดีแล้ว โดยผู้วิจัยได้ตอบคาถามต่าง ๆ ด้วยความเต็มใจไม่ปิดบังซ่อนเร้น
จนข้าพเจ้าพอใจ
ข้าพเจ้ารับทราบจากผู้วิจัยว่าหากเกิดอันตรายใด ๆ จากการวิจัยดังกล่าว ข้าพเจ้าจะได้รับการรักษา พยาบาล โดยไม่
เสียค่าใช้จ่าย (และระบุด้วยว่าจะได้รับการชดเชยจากผู้สนับสนุนการวิจัยหรือไม่.......................)
ข้าพเจ้ามีสิทธิที่จะบอกเลิกเข้าร่วมในโครงการวิจัยเมื่อใดก็ได้ โดยไม่จาเป็นต้องแจ้งเหตุผล และการบอกเลิกการเข้า
ร่วมการวิจัยนี้ จะไม่มีผลต่อการรักษาโรคหรือสิทธิอื่น ๆ ที่ข้าพเจ้าจะพึงได้รับต่อไป
ผู้วิจัยรับรองว่าจะเก็บข้อมูลส่วนตัวของข้าพเจ้าเป็นความลับ และจะเปิดเผยได้เฉพาะเมื่อได้รับการยินยอมจาก
ข้าพเจ้าเท่านั้น บุคคลอื่นในนามของบริษัทผู้สนับสนุนการวิจัย คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาอาจได้รับอนุญาตให้เข้ามาตรวจและประมวลข้อมูลของข้าพเจ้า ทั้งนี้จะต้องกระทาไปเพื่อ
วัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเท่านั้น โดยการตกลงที่จะเข้าร่วมการศึกษานี้ข้าพเจ้าได้ให้คายินยอมที่จะ
ให้มีการตรวจสอบข้อมูลประวัติทางการแพทย์ของข้าพเจ้าได้
ผู้วิจัยรับรองว่าจะไม่มีการเก็บข้อมูลใด ๆ เพิ่มเติม หลังจากที่ข้าพเจ้าขอยกเลิกการเข้าร่วมโครงการวิจัยและต้องการ
ให้ทาลายเอกสารและ/หรือ ตัวอย่างที่ใช้ตรวจสอบทั้งหมดที่สามารถสืบค้นถึงตัวข้าพเจ้าได้
ข้าพเจ้าเข้าใจว่า ข้าพเจ้ามีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบหรือแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของข้าพเจ้าและสามารถยกเลิกการให้ สิทธิใน
การใช้ข้อมูลส่วนตัวของข้าพเจ้าได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้วิจัยรับทราบ หากข้าพเจ้ามีข้อข้องใจเกี่ยวกับขั้นตอนของการวิจัย หรือ
หากเกิดผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์จากการวิจัยขึ้นกับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะสามารถติดต่อกับ (ผู้วิจัยต้องระบุชื่อผู้รับผิดชอบ
สถานที่ และโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 24 ชม.)
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ข้า พเจ้ า ได้ ต ระหนั กว่ า ข้อมู ล ในการวิ จั ย รวมถึง ข้อมู ล ทางการแพทย์ ของข้า พเจ้ า ที่ ไ ม่ มี การเปิ ด เผยชื่ อ จะผ่ าน
กระบวนการต่าง ๆ เช่น การเก็บข้อมูล การบันทึกข้อมูลในแบบบันทึกและในคอมพิวเตอร์ การตรวจสอบ การวิเคราะห์ และ
การรายงานข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ รวมทั้งการใช้ข้อมูลทางการแพทย์ในอนาคตหรือการวิจัยทางด้านเภสัชภัณฑ์
เท่านั้น
ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความข้างต้นและมีความเข้าใจดีทุกประการแล้ว ยินดีเข้าร่วมในการวิจัยด้วยความเต็มใจ จึงได้ลง
นามในเอกสารแสดงความยินยอมนี้
...................................................................................... ลงนามผู้ให้ความยินยอม
(....................................................................................) ชื่อผู้ยินยอมตัวบรรจง
วันที่ ................ เดือน .................................... พ.ศ. ............................
ข้าพเจ้า  ยินยอม
 ไม่ยนิ ยอม
ให้เก็บตัวอย่างชีวภาพที่เหลือไว้เพื่อการวิจัยในอนาคต
...................................................................................... ลงนามผู้ให้ความยินยอม
(....................................................................................) ชื่อผู้ยินยอมตัวบรรจง
วันที่ ................เดือน....................................พ.ศ.............................
ข้าพเจ้าได้อธิบายถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีการวิจัย อันตราย หรืออาการไม่พึงประสงค์หรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
จากการวิจัย หรือจากยาที่ใช้ รวมทั้งประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการวิจัยอย่างละเอียด ให้ผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัยตามนามข้างต้นได้
ทราบและมีความเข้าใจดีแล้ว พร้อมลงนามลงในเอกสารแสดงความยินยอมด้วยความเต็มใจ
...................................................................................... ลงนามผู้ทาวิจัย
(....................................................................................) ชื่อผู้ทาวิจัย ตัวบรรจง
วันที่ ................ เดือน....................................พ.ศ.............................
......................................................................................ลงนามพยาน
(....................................................................................) ชื่อพยาน ตัวบรรจง
วันที่ ................ เดือน....................................พ.ศ.............................

105

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การพิจารณาโครงการวิจัยครั้งแรก
(Initial Protocols Review)

SOP 07/02.0
หน้า 31 ของ 92 หน้า

หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย
สําหรับอาสาสมัครเด็กอายุ 7-12 ปี
Suranaree University of Technology
(Informed Consent Form)
การวิจัยเรื่อง: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
วันให้คายินยอม วันที่..............เดือน...............................................................พ.ศ......................................................
หนูชื่อ .............................................ที่อยู่........................................................... ได้อา่ นรายละเอียดจากเอกสาร
ข้อมูลคาอธิบายสาหรับอาสาสมัครที่แนบมาฉบับวันที่ ................................... และยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัยโดยสมัครใจ
หนูได้รับสาเนาเอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัยที่หนูได้ลงนาม และ วันที่ พร้อมด้วยเอกสารข้อมูล
สาหรับผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย ทั้งนี้ก่อนที่จะลงนามในใบยินยอมให้ทาการวิจัยนี้
หนูได้อ่านเอกสารและปรึกษากับหมอ พยาบาล ผู้ปกครอง หรือญาติ และเจ้าหน้าที่ในโครงการในส่วนที่หนูไม่เข้าใจ
และต้องการรู้เพิ่มเติมจนมีความเข้าใจอย่างดีแล้ว โดยหมอและพยาบาลได้ตอบคาถามต่าง ๆ ด้วยความเต็มใจไม่ปิดบังซ่อน
เร้นจนหนูพอใจ
หนูได้อ่านและทาความเข้าใจข้อมูลเกี่ยวกับโครงการวิจัย หนูมีความเข้าใจในผลประโยชน์และผลเสียที่อาจได้รับจาก
การเข้าร่วมในโครงการวิจัยนี้และมีสิทธิ์ที่จะถอนตัวออกจากโครงการวิจัยเมื่อใดก็ได้ โดยไม่มีผลกระทบต่อการเข้ารับการ
รักษากับแพทย์ในภายหลัง หนูจะสามารถติดต่อกับ (ผู้วิจัยต้องระบุชื่อผู้รับผิดชอบ สถานที่ และโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 24
ชม.)
หนูทราบจากคุณหมอและพยาบาลว่าคุณหมอและพยาบาลจะไม่มีการเก็บข้อมูลใด ๆ ของหนูเพิ่มเติม หลังจากที่หนู
ขอยกเลิกการเข้าร่วมโครงการวิจัยและต้องการให้ทาลายเอกสารและ/หรือ ตัวอย่างที่ใช้ตรวจสอบทั้งหมดที่สามารถสืบค้นถึง
ตัวหนูได้
..................................................................................... ลงนามอาสาสมัครเด็กอายุ 7-12 ปี
(....................................................................................) ชื่อของอาสาสมัครเด็กตัวบรรจง
วันที่ ................เดือน....................................พ.ศ. ............................
หนู
 ยินยอม
 ไม่ยินยอม
ให้เก็บตัวอย่างชีวภาพ (เช่น เลือด) ที่เหลือไว้เพื่อการวิจัยในอนาคต
...................................................................................... ลงนามผู้ให้ความยินยอม
(....................................................................................) ชื่อผู้ยินยอมตัวบรรจง
วันที่ ................เดือน....................................พ.ศ. ............................

Human Research Ethic Committee,

...................................................................................... ลงนามผู้แทนโดยชอบธรรมผู้ให้ความยินยอม
(....................................................................................) ชื่อของผู้แทนโดยชอบธรรมตัวบรรจง
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วันที่ ................เดือน....................................พ.ศ. ............................
ข้าพเจ้าได้อธิบายถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีการวิจัย อันตราย หรืออาการไม่พึงประสงค์หรือความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นจากการวิจัย หรือจากยาที่ใช้ รวมทั้งประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการวิจัยอย่างละเอียด ให้ผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัยตาม
นามข้างต้นได้ทราบและมีความเข้าใจดีแล้ว พร้อมลงนามลงในเอกสารแสดงความยินยอมด้วยความเต็มใจ
...................................................................................... ลงนามผู้ทาวิจัย
(....................................................................................) ชื่อผู้ทาวิจัย ตัวบรรจง
วันที่ ................เดือน....................................พ.ศ.............................
...................................................................................... ลงนามพยาน
(....................................................................................) ชื่อพยาน ตัวบรรจง
วันที่ ................เดือน....................................พ.ศ.............................
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ภาคผนวก 6
AF/06-08/01.1
หน้า 1 ของ 3 หน้า
Human Research Ethic
หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย
สําหรับผู้แทนโดยชอบธรรม/ผูป้ กครอง
Committee, Suranaree University of
(Informed Consent Form)
Technology
โครงการวิจัยเรื่อง.......................................................................................................................................
วันให้ความยินยอม วันที่..............เดือน........................................พ.ศ..................................................
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว................................................................(ชื่อ -นามสกุล ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง)
ที่อยู่................................................................................................................... ซึ่ งมีความสัมพันธ์เป็น .....................................
ของ ด.ช./ด.ญ./นาย/นาง/นางสาว............................................... (ชื่อ-นามสกุล ของอาสาสมัครการวิจัย) ได้อ่านรายละเอียด
จากเอกสารข้อมูลคาอธิบายสาหรับอาสาสมัครที่แนบมาฉบับวันที่............................ แล้วข้าพเจ้ายินยอมให้ ด.ช./ด.ญ./นาย/
นาง/นางสาว........................................................ (ชื่อ-นามสกุล ของอาสาสมัครการวิจัย) เข้าร่วมในโครงการวิจัยโดยสมัครใจ
ข้าพเจ้าได้รับสาเนาเอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัยที่ข้าพเจ้าได้ลงนาม และ วันที่ พร้อมด้วย
เอกสารข้อมูลคาอธิบายสาหรับ อาสาสมัครการวิจัย ทั้งนี้ก่อนที่จะลงนามในใบยินยอมเข้าร่วมในการวิจัยนี้ ข้าพเจ้าและ
อาสาสมัครการวิจัยได้รับการอธิบายจากผู้วิจัยถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัย ระยะเวลาของการทาวิจัย วิธีการวิจัย อันตราย
หรืออาการที่อาจเกิดขึ้นจากการวิจัย หรือจากยาที่ใช้รวมทั้งประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการวิจัยและแนวทางรักษาโดยวิธีอื่น
อย่างละเอียด ข้าพเจ้าและอาสาสมัครการวิจัยมีเวลาและโอกาสเพียงพอในการซักถามข้อสงสัยทั้งหมดจนมีความเข้าใจอย่างดี
แล้ว โดยผู้วิจัยได้ตอบคาถามต่างๆ ที่ข้าพเจ้าและอาสาสมัครการวิจัย สงสัยด้วยความเต็มใจไม่ปิดบังซ่อนเร้นจนข้าพเจ้าและ
อาสาสมัครการวิจัย พอใจ
ข้าพเจ้าและอาสาสมัครการวิจัยได้รับทราบจากผู้วิจัยว่าหากเกิดอันตรายใดๆ จากการวิจัยดังกล่าว อาสาสมัครการ
วิจัยจะได้รับการรักษาพยาบาล โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (และระบุว่า จะได้รับการชดเชยจากผู้สนับสนุนการวิจัยหรือไม่)
ข้าพเจ้าเข้าใจถึงสิทธิที่จะบอกเลิกการเข้าร่วมการวิจัย เมื่อใดก็ ได้โดยไม่จาเป็นต้องแจ้งเหตุผลและการบอกเลิกการ
เข้าร่วมการวิจัยนี้ จะไม่มีผลต่อการรักษาโรคหรือสิทธิอื่น ๆ ที่อาสาสมัครจะพึงได้รับต่อไป ข้าพเจ้าจะสามารถติดต่ อกับ
(ผู้วิจัยต้องระบุชื่อผู้รับผิดชอบ สถานที่ และโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 24 ชม.)
ผู้วิจัยรับรองว่าจะเก็บข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับตัวของอาสาสมัครเป็นความลับ และจะเปิดเผยได้เฉพาะเมื่อได้รับการ
ยินยอมจากข้าพเจ้าเท่านั้น บุคคลอื่น ในนามของบริษัทผู้สนับสนุนการวิจัย คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย ใน
มนุ ษ ย์ และส านั กงานคณะกรรมการอาหารและยา อาจจะได้ รับอนุญ าตให้ เข้า มาตรวจและประมวลข้อมู ลส่ วนตั วของ
อาสาสมัครการวิจัย ทั้งนี้จะต้องกระทาไปเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเท่านั้น โดยการตกลงที่จะเข้า
ร่วมการศึกษาวิจัยนี้ข้าพเจ้าได้ให้ความยินยอมที่จะให้มีการตรวจสอบข้อมูลประวัติทางการแพทย์ของอาสาสมัครการวิจัยได้
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ผู้วิจัยรับรองว่าจะไม่มีการเก็บข้อมูลใด ๆ ของอาสาสมัครการวิจัยเพิ่มเติม หลังจากที่ข้าพเจ้าขอยกเลิกการเข้าร่วม
โครงการวิจัยและต้องการให้ทาลายเอกสารและ/หรือตัวอย่างที่ใช้ตรวจสอบทั้งหมดที่สามารถสืบค้นถึงตัวอาสาสมัครการวิจัย
ข้าพเจ้าเข้าใจว่า ข้าพเจ้าและอาสาสมัครการวิจัยมีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบหรือแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของอาสาสมัครการ
วิจัยและสามารถยกเลิกการให้สิทธิในการใช้ข้อมูลส่วนตัวของอาสาสมัครการวิจัยได้ โดยต้องแจ้งให้ผู้วิจัยรับทราบ
ข้าพเจ้าได้ตระหนักว่าข้อมูลในการวิจัยรวมถึงข้อมูลทางการแพทย์ที่ไม่มีการเปิดเผยชื่อของอาสาสมัครการวิจัย จะผ่าน
กระบวนการต่าง ๆ เช่น การเก็บข้อมูล การบันทึกข้อมูลในแบบบันทึกและในคอมพิวเตอร์ การตรวจสอบ การวิเคราะห์ และการ
รายงานข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ รวมทั้งการใช้ข้อมูลทางการแพทย์ในอนาคตหรือการวิจัยทางด้านเภสัชภัณฑ์ เท่านั้น
ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความข้างต้น และมีความเข้าใจดีทุกประการแล้ว ยินดีให้ ด.ช./ด.ญ./นาย/นาง/นางสาว
.............................................................................. (ชื่อ-นามสกุล ของอาสาสมัครการวิจัย) เข้าร่วมในโครงการวิจัยด้วยความ
เต็มใจ จึงได้ลงนามในเอกสารใบยินยอมนี้
...................................................................................... ลงนามผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง
(....................................................................................) ชื่อผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง (ตัวบรรจง)
............................................................ ความสัมพันธ์ของผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครองกับอาสาสมัครการวิจัย
วันที่ ................เดือน....................................พ.ศ.............................
ข้าพเจ้า
 ยินยอม
 ไม่ยินยอม
ให้เก็บตัวอย่างชีวภาพที่เหลือของ ด.ช./ด.ญ./นาย/นาง/นางสาว.........................................................(ชื่ อ- นามสกุล
ของอาสาสมัครการวิจัย) ไว้เพื่อการวิจัยในอนาคต
...................................................................................... ลงนามผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง
(....................................................................................) ชื่อผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครองตัว บรรจง
............................................................ความสัมพันธ์ของผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครองกับอาสาสมัครการวิจัย
วันที่ ................เดือน....................................พ.ศ.............................
ข้าพเจ้าได้อธิบายถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีการวิจัย อันตราย อาการไม่พึงประสงค์ หรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจาก
การวิจัย หรือจากยาที่ใช้ รวมทั้งประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการวิจัยอย่างละเอียด ให้ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครองของอาสาสมัคร
การวิจัยตามนามข้างต้นได้ทราบและมีความเข้าใจดีแล้ว พร้อมลงนามในเอกสารแสดงความยินยอมด้วยความเต็มใจ
...................................................................................... ลงนามผู้ทาวิจัย
(....................................................................................) ชื่อผู้ทาวิจัย ตัวบรรจง
วันที่ ................เดือน....................................พ.ศ.............................
...................................................................................... ลงนามพยาน
(....................................................................................) ชื่อพยาน ตัวบรรจง
วันที่ ................เดือน....................................พ.ศ.............................
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Human Research Ethic Committee,
Suranaree University of Technology

ข้อตกลงการใช้ตัวอย่างชีวภาพ
(Biological Material Transfer Agreement)

ข้ อ ตกลงนี้ ทาขึ้ น เพื่ อ รั ก ษาสิ ท ธิ ใ นตั ว อย่ า งชี ว ภาพ................................................. ........
(ซึ่ ง ต่ อ ไปในบั น ทึ กข้อ ตกลงนี้ เรี ย กว่า “ผู้ จัดหา”) ฝ่ ายหนึ่ ง ซึ่ งยินยอมจะให้ ตัว อย่ างชีว ภาพแก่
.................................................................................(ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้ เรียกว่า “ผู้รับ”) อีกฝ่ายหนึ่ง
ชื่อของผู้รับชีววัตถุ:
1. .........................................................................................................................................................
ที่อยู่ : ...................................................................................................................................................
ชื่อของผู้ให้ชีววัตถุ:
1. .........................................................................................................................................................
ที่อยู่ : ...................................................................................................................................................
ตัวอย่างชีวภาพที่จัดเตรียมให้ คือ ........................................................................................................
ทั้งสองฝ่ายได้ทาบันทึกข้อตกลงกันในเรื่องดังต่อไปนี้
1. ตัวอย่างชีวภาพเป็นทรัพย์สินของผู้จัดหาชีววัตถุ แต่เพียงผู้เดียว และใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษาวิจัย
เท่านั้น ผู้รับชีววัตถุจะไม่มีสิทธิใดๆ ในตัวอย่างชีวภาพนอกเหนือจากที่กล่าวไว้ในข้อตกลงนี้
กรรมสิทธิ์ในตัวอย่างชีวภาพ ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง แก้ไขตัวอย่างชีวภาพและรายได้ที่เกิดขึ้นจาก
การนาตัวอย่างชีวภาพไปก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม ให้ทั้งสองฝ่ายมี
การเจรจาตกลงกันด้วยความเป็นธรรม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ก) การสนับสนุนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขนั้น และ
ข) กฎหมายระเบียบและข้อกาหนด ที่ใช้บังคับกับนักวิจัยนั้น
2. ผู้รับชีววัตถุจะใช้ตัวอย่างชีวภาพเพื่อประโยชน์ในทางการค้นคว้า วิจัย ตามที่ระบุในข้อตกลงนี้เท่านั้น
และจะไม่นาไปใช้เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ หรือ ที่ไม่เกี่ยวด้วยวิทยาศาสตร์ทางทหาร หรืออนุญาตช่วงต่อไปยัง
บุคคลที่สาม เว้นเสียแต่ว่าได้รับอนุญาตจากผู้จัดหาชีววัตถุนั้นเสียเอง
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3. ผู้รับชีววัตถุจะไม่นาตัวอย่างชีวภาพ และหรือข้อมูลความลับที่เกี่ยวเนื่องกับตัวอย่างชีวภาพไปใช้ใน
การค้นคว้า วิจัยที่เป็นการให้คาปรึกษา การอนุญาตให้หน่วยงานภายนอกใช้สิทธิ หรือการถ่ายโอนข้อมูล การส่งต่อ
ข้อมูล นาออกหรือเปิดเผยข้อมูลไปยังบุคคลอื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้จัดหาชีววัตถุ
4. ในการนาผลการวิจัยไปตีพิมพ์เผยแพร่ในเอกสารหรือสื่อใดๆ ผู้รับชีววัตถุตกลงยินยอมมอบสาเนา
เอกสารผลงานตี พิ ม พ์ ใ ห้ กั บ ผู้ จั ด หาชีว วั ตถุ ทุ ก ฉบั บ ซึ่ ง จะต้ อ งประกอบด้ ว ยผลการวิ จัย ที่ ไ ด้ จ ากการใช้ การ
เปลี่ยนแปลง แก้ไข ตัวอย่างชีววัตถุไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
ผู้รับชีววัตถุจะต้องลงข้อความไว้ในกิตติกรรมประกาศเพื่อให้เกียรติผู้ จัดหาชีว วัตถุ ในฐานะสถาบัน
เจ้าของตัวอย่างชีวภาพ ในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยดังกล่าว
5. เนื่องด้วยตัวอย่างวัตถุชีวภาพเป็นสิ่งที่ได้มาจากการทดลองอยู่แล้วโดยสภาพ จึงไม่อาจให้การยืนยัน
และการรับประกันใดๆได้ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ไม่มีการรับประกันตัวอย่างวัตถุชีวภาพดังกล่าวเพื่อการ
จาหน่าย หรือเพื่อการใดการหนึ่งโดยเฉพาะ หรือเพื่อการใช้วั ตถุชีวภาพไปในทางการละเมิดต่อสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์
เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ผู้จัดหาวัตถุชีวภาพจะไม่
ร่วมรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้เช่นว่านั้น และหากมีการโต้แย้งสิทธิเกิดขึ้น ผู้รับวัตถุ ชีวภาพตกลง
ยินยอมจะรับผิดต่อผู้จัดหาวัตถุชีวภาพ ในการปกป้องเยียวยาค่าเสียหายให้พ้นจากความสูญเสีย การเรียกร้อง
ความเสียหาย ความรับผิดใดๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับวัตถุชีวภาพหรือลูกจ้างหรือตัวแทน ใช้ เก็บรักษา
และขายตัวอย่างวัตถุชีวภาพนั้น หรือ ต้องถู กบุคคลที่สามเรียกร้องหรือฟ้องร้อง เว้นแต่ความสูญเสีย ความ
เสียหาย หรือความรับผิด นั้นเป็นผลโดยตรงจากความประมาทเลินเล่อ หรือการกระทาผิดกฎหมายของผู้จัดหาชีว
วัตถุนั้นเอง
6. ข้อตกลงนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อ
ก) เมื่องานวิจัยที่ต้องใช้ตัวอย่างชีวภาพสิ้นสุดลงแล้ว หรือ
ข) เมื่อครบกาหนด 30 วันนับแต่ได้รับหนังสือทวงถามจากอีกฝ่ายหนึ่ง หรือ
ค) ณ วันที่กาหนดไว้แน่นอน ในกรณีดังต่อไปนี้
1) หากข้อตกลงนี้สิ้นสุดลงตามข้อ 6 (ก) และ 6 (ข) ผู้รับวัตถุชีวภาพจะต้องยุติการใช้ตัวอย่างชีว
วัตถุ และจะทาตามคาสั่งของผู้จัดหาชีววัตถุ หรือจะส่งคืน หรือทาลายสิ่งที่เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือที่ยังคงเหลืออยู่
ทั้งหมด และ
2) ในกรณีผู้จัดหาวัตถุชีวภาพเป็นฝ่ายบอกเลิกตาม ข้อ 6(ข) ทั้งนี้ต้องมิใช่กรณีการผิดสัญญา
หรือการเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้ป่วย เมื่อผู้รับวัตถุชีวภาพร้องขอผู้จัดหาวัตถุชีวภาพจะขยาย
ระยะเวลาของการสิ้นสุดสัญญาออกไปอีก 1 ปี เพื่อให้งานวิจัยได้สาเร็จลุล่วงไป
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เมื่อบันทึกข้อตกลงนี้สิ้นสุดลงหรือเมื่อได้รับการร้องขอ ผู้รับชีววัตถุจะต้องไม่ใช้ตัวอย่างชีววัตถุนี้อีกต่อไป
และจะทาตามคาสั่งของผู้จัดหาชีววัตถุ หรือจะส่งคืน หรือทาลาย ตัวอย่างชีววัตถุที่ยังคงเหลืออยู่ความครอบครอง
รวบทั้งจะส่งคืน หรือทาลาย สาเนา ตัวอย่าง และรูปจาลองของชีววัตถุ นั้น และให้คารับรองแก่ผู้จัดหาตัวอย่าง
ชีวภาพด้วยว่าได้มีการทาลายสิ่งดังกล่าวเช่นว่านั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ในนามของ
นักวิจัย ผูใ้ ห้
นักวิจัย ผู้รับ
ลงชื่อ.......................................................................... ลงชื่อ........................................................................
(......................................................................)
(......................................................................)
สานักวิชา/หน่วยงาน................................................... สานักวิชา/หน่วยงาน..................................................
คณะ............................................................................ คณะ..........................................................................
ชื่อสถาบัน................................................................ ชื่อสถาบัน................................................................
ลงชื่อ.......................................................................... ลงชื่อ..........................................................................
(.......................................................................)
(....................................................................)
พยาน
พยาน
สถาบัน ผู้ให้
ลงชื่อ..........................................................................
.........................................................................)
อธิการบดี หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ชื่อสถาบัน................................................................
วันที่...........................................................................

สถาบัน ผู้รับ
ลงชื่อ........................................................................
(.......................................................................)
ผู้มีอานาจลงนาม
ชื่อสถาบัน................................................................
วันที่..........................................................................
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Human Research Ethic Committee,
Suranaree University of Technology

หนังสือแสดงความยินยอมการให้ใช้ศพเพื่อ
การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์

หนังสือแสดงความยินยอมการให้ใช้ศพเพื่อการศึกษาและวิจัยทางการแพทย์
โครงการวิจัยเรื่อง ......................................................................................................................................................
เรียน ท่านผู้มีเกียรติที่เกี่ยวข้อง
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ .................................................................................................................................
คําชี้แจงขั้นตอนการดําเนินการ
(คณะ) ผู้วิจัยจะทาการผ่าตัดศพ โดย.....................................................(ขั้นตอนการทาพอเข้าใจ) ...................................
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ท่านจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ใด ๆ โดยตรง จากการยินยอมให้ใช้ศพเพื่อการวิจัยนี้ แต่ผลการวิจัยอาจจะนาไปใช้ในการ
..................................................เพือ่ เป็นประโยชน์ตอ่ ...................................................ในอนาคต
การรักษาความลับและการปฏิบัติต่อศพ
(คณะ) ผู้วิจัยรับรองว่าจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเป็นความลับ จะเปิดเผยเฉพาะผลวิจัยในภาพรวมและ (คณะ) ผู้วิจัย
จะปฏิบัติต่อศพด้วยความเคารพ ตามวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงาม
ค่าตอบแทน
(คณะ) ผู้วิจัยจะไม่มีค่าตอบแทนใด ๆ ให้แก่ท่านจากการให้ความยินยอมเพื่อการวิจัยนี้
คํายินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรม
ข้าพเจ้าได้อ่านและทาความเข้าใจในข้อความทั้งหมดของใบยินยอมครบถ้วนแล้ว ข้าพเจ้าอนุญาตให้คณะผู้วิจัย ทาการผ่าตัด
ศพ เพื่อการวิจัยดังกล่าว ด้วยความสมัครใจ โดยไม่มีการบังคับหรือให้อามิสสินจ้างใด ๆ ทั้งนี้ข้าพเจ้าเข้าใจว่าข้าพเจ้ามีสิทธิที่
จะถอนหรือยกเลิกความยินยอมเมื่อใดก็ได้
...................................................................................... ลงนามผู้แทนโดยชอบธรรม
(....................................................................................) ชื่อผู้แทนโดยชอบธรรมตัวบรรจง
.......................................................ความสัมพันธ์ของผู้แทนโดยชอบธรรมกับศพ
...................................................................................... ลงนามพยาน
(....................................................................................) ชื่อพยาน ตัวบรรจง
วันที่ ................เดือน....................................พ.ศ.............................
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วันที่ ..........เดือน.................พ.ศ. ........ สถานที่ติดต่อ ................................... เบอร์โทรศัพท์ ...............................
ข้าพเจ้าได้อธิบายถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัย และวิธีการวิจัย รวมทั้งประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการวิจัยอย่ า ง
ละเอียด ให้ผู้แทนโดยชอบธรรมของศพ ตามนามข้างต้นได้ทราบและมีความเข้าใจดีแล้ว พร้อมลงนามลงในเอกสารแสดง
ความยินยอมด้วยความเต็มใจ
...................................................................................... ลงนามผู้ทาวิจัย
(....................................................................................) ชื่อผู้ทาวิจัย ตัวบรรจง
วันที่ ................เดือน....................................พ.ศ.............................

...................................................................................... ลงนามพยาน
(....................................................................................) ชื่อพยาน ตัวบรรจง
วันที่ ................เดือน....................................พ.ศ.............................
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บันทึกข้อความ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หน่วยงาน ฝ่ายมาตรฐานและเครือข่ายวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา โทรศัพท์ 4757 โทรสาร 4750
ที่ อว 7421(4)/
วันที่
เรื่อง แจ้งผลพิจารณาโครงการการวิจัยในมนุษย์ (รหัส
)
เรียน หัวหน้าโครงการ
ตามที่ท่านได้ส่งเอกสารขออนุมัติการทาวิจัยในมนุษย์ เรื่อง “……..” (รหัส EC-00-0000) มาเพื่อขอรับรองจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ นั้น คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็น ดังนี้
ผลการประเมิน : ..............................
ความเสี่ยง : .......................................
ระยะเวลารายงานความก้าวหน้า : ...............................
โดยขอให้หัวหน้าโครงการแก้ไข/เพิ่มเติม ก่อนออกเอกสารรับรองโครงการวิจัยในมนุษย์ ดังนี้
1. Protocol
2. Information Sheet & Informed consent
3. อื่นๆ
ในการนี้ เพื่อให้การแก้ไขเอกสารถูกต้องตามที่กาหนด จึงขอให้หัวหน้าโครงการวิจัยดาเนินการตามรายละเอียด ดังนี้
1. แก้ไขในแบบเสนอโครงการ เอกสารชี้แจงข้อมูลอาสาสมัคร หนังสือแสดงเจตนายินยอม ตรวจสอบการพิมพ์
ให้ถูกต้อง ใส่หมายเลขบรรทัด หมายเลขหน้า ระบุเป็น version 2.0 (วันที่.........)
2. ชี้แจงการแก้ไขในบันทึกการชี้แจงต่อข้อคาถามหรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ (AF/22-08/02.0)
ทําตัวทึบและขีดเส้นใต้ในส่วนที่แก้ไขให้ชัดเจน ระบุเหตุผลและรายละเอียดของการแก้ไขแต่ละหัวข้อ
3. ลงนามและวันที่ในแบบเสนอโครงการ (เฉพาะหัวหน้าโครงการ)
4. ออกเลขหนังสือออกจากสานักวิชา
5. อัพโหลดเอกสารในระบบสารสนเทศการวิจัยในมนุษย์ ที่ http://ec.sut.ac.th
6. ส่งเอกสารที่แก้ไขแล้วถึงสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ ...... (30 วัน) เพื่อจะได้ดาเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป หากพ้นกําหนดระยะเวลาดังกล่าวโครงการวิจัยจะถูกถอน ผู้วิจัยต้องยื่นเอกสารนําเข้าพิจารณาใหม่
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดาเนินการต่อไป
ลงนาม ....................................................................
(…………………………………………………………….)
ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
สําเนาเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา (ในกรณีที่เป็นนักศึกษา)
115

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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AF/10-08/01.1
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COA No. ………….

Human Research Ethic Committee, Suranaree University of Technology
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Certificate of Approval
Human Research Ethics Committee, Suranaree University of Technology, Nakhon Ratchasima, Thailand,
has approved the following study which is to be carried out in compliance with the International guidelines for
human research protection as Declaration of Helsinki, The Belmont Report, CIOMS Guideline and International
Conference on Harmonization in Good Clinical Practice (ICHGCP)
Study Title :
Study Code :
Principal Investigator:
Review Method : Full board
Continuing Report : At least once annually or submit the final report when finished before 1 year / Every 6 months. /
Every 3 months.
Document Reviewed :
version… date……..
Signature:..............................................................
(
)

Human Research Ethic Committee,
Suranaree University of Technology

Date of Approval:
Approval Expire Date:
Approval is granted subject to the following conditions: (see back of this Certificate)
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All approved investigators must comply with the following conditions:
1. Strictly conduct the research as required by the protocol;
2. Use only the information sheet, consent form ( and recruitment materials, if any) , interview outlines and/ or
questionnaires bearing the Human Research Ethics Committee’s seal of approval; and return one copy of such
documents of the first recruited subject to the Human Research Ethics Committee, (HREC) for the record.
3. Report to the Human Research Ethics Committee any serious adverse event or any changes in the research
activity according to the standard operating procedures. (AF/02-17/02.0)
4. Provide reports to the Human Reseach Ethics Committee on the specified time period or upon request. (AF/0112/02.0)
5. If the study cannot be finished within the expiry date of the approval certificate, the investigator is obliged to
reapply for approval at least 30 days before the expiration date. (AF/02-12/02.0)
* A list of names and positions of the Human Research Ethics Committee members in the meeting on the date of
study approval is available upon request. Attached with this document
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COA No. ………….

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เอกสารรับรองโครงการวิจัย
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดาเนินการให้การรับรองโครงการวิจัยตามแนวทาง
หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ที่เป็นมาตรฐานสากล ได้แก่ Declaration of Helsinki, The Belmont Report, CIOMS Guideline
และ International Conference on Harmonization in Good Clinical Practice (ICH GCP)
ชื่อโครงการ
:
เลขที่โครงการ
:
ผู้วิจัยหลัก
:
หน่วยงาน
:
วิธีทบทวน
: คณะกรรมการเต็มชุด Full board
รายงานความก้าวหน้า : ส่งรายงานความก้าวหน้าอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี หรือส่งรายงานฉบับสมบูรณ์หากดาเนินโครงการเสร็จสิ้นก่อน
1 ปี/ส่งรายงานความก้าวหน้าอย่างน้อยทุก 6 เดือน/ส่งรายงานความก้าวหน้าอย่างน้อยทุก 3 เดือน
เอกสารที่ทบทวน
:
(ระบุ version และวันที่)
ลงชื่อ.....................................................
(……………………………………………………….)
ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วันที่รับรอง
:
วันหมดอายุ
ทั้งนี้ การรับรองนี้มีเงื่อนไขดังที่ระบุไว้ด้านหลังทุกข้อ (ดูด้านหลังของเอกสารรับรองโครงการวิจัย)
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ผู้วิจัยร่วม
1.
2.
นักวิจัยทุกท่านที่ผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจัยต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้
1. ดาเนินการวิจัยตามที่ระบุไว้ในโครงการวิจัยอย่างเคร่งครัด
2. ใช้เอกสารแนะนาอาสาสมัคร ใบยินยอม (และเอกสารเชิญเข้าร่วมวิจัยหรือใบโฆษณาถ้ามี) แบบสัมภาษณ์ และหรือแบบสอบถาม
เฉพาะที่มีตราประทับของคณะกรรมการจริยธรรมในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเท่านั้น และส่งสาเนาเอกสารดังกล่าวที่
ใช้กับผู้เข้าร่วมวิจัยจริงรายแรกมาที่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
3. รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นหรือการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมวิจัยใดๆ ต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ภายในระยะเวลาที่กาหนดในวิธีดาเนินการมาตรฐาน (AF/02-17/02.0)
4. ส่งรายงานความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ตามเวลาที่กาหนดหรือเมื่อได้รับการร้องขอ (AF/0112/02.0)
5. หากการวิจัยไม่สามารถดาเนินการเสร็จสิ้นภายในกาหนด ผู้วิจัยต้องยื่นขออนุมัติใหม่ก่อนอย่างน้อย 30 วัน (AF/02-12/02.0)
6. หากการวิจัยเสร็จสมบูรณ์ผู้วิจัยต้องแจ้งปิดโครงการตามแบบฟอร์มของคณะกรรมการจริยธรรมในมนุษย์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี
สุรนารี (AF/01-13/02.0)
7. แจ้งแผนการเปลี่ยนแปลงโครงการวิจัยต่อคณะกรรมการเพื่อขอการรับรองก่อนการดาเนินการ (AF/01-11/02.0)
* ได้ แ นบรายชื่ อ ของคณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในมนุ ษ ย์ (ชื่ อ และต าแหน่ ง) ที่ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ณ วั น ที่ พิ จ ารณารั บ รอง
โครงการวิจัยมาพร้อมเอกสารฉบับนี้ (หากร้องขอล่วงหน้า)
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แบบเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาด้านจริยธรรมของการวิจัยในมนุษย์
สําหรับโครงการวิจัยด้านสังคมศาสตร์/มานุษยวิทยา (Social/Anthropological study)
1. ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ )
2. หัวหน้าโครงการวิจัยและหน่วยงานที่สังกัด (ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ).....................................
สังกัด (สาขา/สานักวิชา) .......................................................................................................................
ตาแหน่งวิชาการ....................................................................................................................................
สถานที่ทางาน/ติดต่อ ...........................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ทั้งในและนอกเวลาราชการ......................................................................
E-mail address ..................................................................................................................................
3. ผู้ร่วมโครงการวิจัยและหน่วยงานที่สังกัด (ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) .............................................
ตาแหน่ง………………...................................................................................................................................
สังกัด (สาขา/สานักวิชา) ............................................................................................................................
สถานที่ทางาน/ติดต่อ ...............................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก .........................................................................................................
E-mail address .......................................................................................................................................

(โปรดแนบประวัติผู้วิจัย/ผู้ร่วมและเอกสารผ่านการอบรมทุกคน)
4. ความสาคัญของปัญหาทีท่ าการวิจัย
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ (ระบุให้ชัดเจน)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
6. ประโยชน์ของโครงการนี้ เมือ่ เสร็จสมบูรณ์แล้วจะเป็นประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมอย่างไรบ้าง
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
7. วิธีการศึกษา (Methodology) ที่ใช้ในการวิจัย (สามารถเลือกได้มากกว่าหนึ่งวิธี)
 เชิงคุณภาพ
 Phenomenology
 Ethnography
 Grounded Theory
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 เชิงปริมาณ
 เชิงบรรยาย
 การศึกษาความสัมพันธ์
 การทดลอง/กึ่งทดลอง
 Systematic reviews
 อื่นๆ ……………………………………………………………..
 Action Research/ Participatory Action Research
 อื่นๆ ระบุ
8. วิธีการรวบรวมข้อมูล /เครื่องมือที่ใช้ (โปรดแนบมาเพื่อประกอบพิจารณา)
 การใช้แบบสอบถามชนิดตอบด้วยตนเอง
การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างหรือแบบกึ่งโครงสร้าง
 การสัมภาษณ์เชิงลึก
 การสนทนากลุ่ม
 การสังเกต ระบุ...(เช่น แบบมีส่วนร่วม, แบบไม่มสี ่วนร่วม)  อื่นๆ ...........................................................
9. การวัดผล/การวิเคราะห์ผลการวิจัย/สถิติที่ใช้ (Outcome measurement / Data Analysis)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
10. ความเป็นมาและการศึกษาในมนุษย์ (ระบุเหตุผลและความจาเป็นที่ต้องดาเนินการวิจัยในอาสาสมัครกลุ่มนี้)
ความเป็นมา/ปัญหาวิจัย (อย่างย่อพร้อมระบุเอกสารอ้างอิง)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
11. กลุ่มประชากรอาสาสมัคร
ก. จานวนกี่คน ระบุเหตุผลการได้มาซึ่งขนาดตัวอย่างที่เหมาะสม
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ข. ระบุคุณสมบัติของอาสาสมัคร มีวิธีการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการอย่างไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ค. บอกวิธีการแบ่งกลุ่มอาสาสมัครเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม (หากมี)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ง. การคัดเลือกผู้เข้าร่วมการวิจัย (Subject selection and allocation)
1. เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมการวิจัย (Inclusion criteria)
............................................................................................................................................................................
2. เกณฑ์การคัดออกผู้เข้าร่วมการวิจัย (Exclusion criteria)
............................................................................................................................................................................
3. เกณฑ์การถอนผู้เข้าร่วมการวิจัยหรือยุติการเข้าร่วมการวิจัย (Withdrawal or termination criteria)
............................................................................................................................................................................
4. การจัดผู้เข้าร่วมการวิจัยเข้ากลุ่ม (Subject allocation)
............................................................................................................................................................................
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จ. มีการใช้อาสาสมัครกลุ่มเปราะบาง (ซึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่สามารถตัดสินใจเองได้ในภาวะสาคัญ) เหล่านี้ หรือไม่

 ทารก/เด็กเล็ก/ผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุ <18 ปี)**  ผู้พิการหรือมีความบกพร่องทางสมอง/จิตใจ
 ผู้ป่วยห้องฉุกเฉิน หรือหออภิบาลผู้ป่วยหนัก (ICU) /ผู้ที่ไม่สามารถให้ความยินยอมด้วยตนเอง
 หญิงมีครรภ์
 ผู้พิการ
 ผู้สูงอายุ  ผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรัง
 ผู้ ต้ อ งขั ง แรงงานต่ า งด้ า ว ในบางกรณี อ าจรวมทั้ ง ผู้ ด้ อ ย  นักเรียน / นักศึกษา/ทหารเกณฑ์/
โอกาสทางสังคม
ผู้ใต้บังคับบัญชา
 อื่นๆ ระบุ ................................................................................................. ...............................
* ถ้ามีผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยในกลุ่มนี้ หากจะต้องขอความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้วิจัยคาดว่าจะขอความ
ยินยอมจากผู้ใด โปรดระบุ…………………………………………………………………
** ในกรณีเด็ก อายุ 7-18 ปี อาจต้องมีการขอความยินยอมจากเด็กโดยตรง (assent) เพิ่มเติมจากการขอความยินยอม
จากผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรม (consent)
*หากมีอาสาสมัครกลุ่มเปราะบางรวมอยู่ด้วยกรุณาบอกเหตุผลความจําเป็นที่ต้องใช้อาสาสมัครกลุ่มนี้ ให้ระบุแนว
ทางการปกป้องอาสาสมัครกลุม่ นี้
………......................................................................................................................................................................................
ฉ. ใช้วิธีการใดในการเข้าถึงกลุ่มอาสาสมัครที่ต้องการให้เข้าร่วมโครงการ โครงการ (เช่น มีหนังสือขอความ
อนุเคราะห์เก็บข้อมูลถึงผู้นาองค์กร ผู้บังคับบัญชา หรือผู้นาชุมชน แผ่นพับประชาสัมพันธ์ เป็นต้น โปรดแนบประกอบการ
พิจารณา)
ช. หากมีค่าตอบแทนหรือรางวัล กรุณาให้ตัวเลขหรือรายละเอียด (หากมี) ถ้าไม่มีให้ระบุว่าไม่มี
12. หากโครงการนี้มีความเสี่ยงต่า อธิบายวิธีการศึกษาทดลองและให้เหตุผลว่าทาไมการศึกษานี้จึงความเสี่ยงต่า (ไม่มาก
ไปกว่าความเสี่ยงในชีวิตประจาวัน Minimal risk) ……………………………………………………………………………….
13. วิธีการเชิญชวนเข้าร่วมโครงการด้วยการลงลายมือชื่อยินยอมหรือด้วยวาจา (โปรดระบุมาให้ชัดเจน)
 ก. ด้วยการลงลายมือชื่อ (ดังเอกสารแบบคาชี้แจงอาสาสมัครและแบบคายินยอมที่แนบ)
 ข. ด้วยวาจา โปรดแนบแบบฟอร์มเสนอขอรับการยกเว้น (Waiver of Consent; AF/16-08/02.0)
(พร้อมแนบแบบคาชี้แจงอาสาสมัคร)
14. อธิบายกระบวนการขอความยินยอมอาสาสมัคร1) ใครเป็นผู้ขอความยินยอมจากอาสาสมัคร
 หัวหน้าโครงการวิจัย (Principle investigator)  ผู้ร่วมโครงการวิจัย (Co-investigator)
 ผู้ช่วยโครงการวิจัย (นักศึกษา)
 แพทย์เจ้าของไข้
 อื่นๆ (ระบุ)...............................................................................................................

122

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การพิจารณาโครงการวิจัยครั้งแรก
(Initial Protocols Review)

SOP 07/02.0
หน้า 48 ของ 92 หน้า

2) ขอความยินยอมจากอาสาสมัครเมื่อไร..............................................................
3) สถานที่ที่ใช้ในการลงนามขอความยินยอมจากอาสาสมัคร.....................................................
15. ประโยชน์ต่ออาสาสมัครและชุมชนที่เข้าร่วมการวิจัย รวมทั้งการสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนอย่างไร (โปรดระบุ
ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือไม่มีประโยชน์แต่สามารถนาข้อมูลที่ได้ไปทาประโยชน์อย่างไร)
............................................................................................................................................................................
16. ผลกระทบที่อาจเกิดแก่อาสาสมัครและ/หรือชุมชนที่เข้าร่วมการวิจัย เช่น
ก. ระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับอาสาสมัคร ต่อร่างกาย จิตใจ สังคม เศรษฐกิจ และผู้วิจัยเตรียมการป้องกัน
ไม่ให้เกิด ผลเสีย หรือเตรียมการแก้ไขไว้อย่างไร …………………………………………………………………………
ข. ในกรณีที่มีผลกระทบต่อชุมชน ผู้วิจยั มีวิธีการเข้าถึง หารือต่อชุมชนอย่างไร (เช่น มีหนังสือขอความอนุเคราะห์
เก็บข้อมูล การชี้แจงผลการวิจัยถึงผู้นาองค์กรหรือชุมชน) ………………………………………………..
17. วิธีปฏิบัติที่ใช้ในการวิจยั เพื่อปกป้องความลับของอาสาสมัครหรือชุมชนทาอย่างไร
 ใช้รหัสแทนชื่อและข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าร่วมการวิจัยในการบันทึกข้อมูลในแบบเก็บข้อมูล
 มีการบันทึกข้อมูล โดยจัดการเก็บข้อมูล ดังนี้
 ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (ในคอมพิวเตอร์หรือแผ่น CD)
 วิดิทัศน์ / ภาพเคลื่อนไหว
 รูปถ่าย / ภาพนิ่ง (ระบุเหตุผลในการถ่ายภาพ) ............................  บันทึกเสียง
 ไม่มีการบันทึกข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าร่วมการวิจัย
 อื่นๆ (ระบุ) ....................................
หากมีการบันทึกข้อมูลดังกล่าวข้างต้น โปรดระบุผู้ที่สามารถเข้าถึงข้อมูล และการทาลายข้อมูล
 บันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ส่วนตัวที่มีรหัสป้องกันบุคคลอื่น  เก็บเอกสาร/แผ่น CD/ไฟล์ ในตู้/ลิ้นชัก ที่มี
ไม่ให้สามารถเปิดได้
กุญแจล็อก และผู้วิจัยเท่านั้นที่มีกุญแจเปิด-ปิด
 การทาลายเอกสาร/ CD / ไฟล์ ทั้งหมดเมื่อสิ้นสุดการวิจัย  ส่งแผ่น CD ประวัติผู้ป่วยคืนงานเวชระเบียน
เมื่อสิ้นสุดการวิจัย
 เก็บเอกสาร/แผ่น CD / ไฟล์ ไว้ต่อเป็นเวลา........ปี หลัง  อื่นๆ (โปรดระบุ)
สิ้นสุดการวิจัย โดยหัวหน้าโครงการวิจัยเป็นผู้รับผิดชอบใน ..........................................................
การรักษาความลับผู้เข้าร่วมการวิจัย และได้แจ้งไว้ในเอกสาร ..........................................................
ชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัยแล้ว
.........................................................
18. รายละเอียดงบประมาณ/แหล่งทุน
 ได้รับทุนจาก  ภายในมหาวิทยาลัย ระบุทุน......................................…….………………….
 ภายนอกมหาวิทยาลัย (ระบุแหล่งทุน).....………………………………………...
 ไม่มีทุน
 อยู่ระหว่างการขอทุน* ระบุแหล่งทุน………………………………………
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ผู้วิจัยต้องแนบแบบฟอร์ม AF/03-08/02.0 ในการเปิดเผยทุนวิจัยและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือขัดแย้ง (Conflict of
Interest : COI) เพื่อประกอบการพิจารณา
19. ระยะเวลาการดาเนินการ โครงการวิจัยนี้
ก. คาดว่าจะเริ่มดาเนินการเก็บข้อมูล เดือน…………..พ.ศ……….… เสร็จสิ้นเดือน…….……พ.ศ………….
ข. คาดว่าจะใช้ระยะเวลาดาเนินการ ………………..……ปี…………………..เดือน
20. การพิจารณาด้านระเบียบวิธีวิจัยจากสานักวิชา (กรณีเป็นนักศึกษา)
 ผ่านการพิจารณาจากกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ประจาคณะ…… แล้ว เมื่อวันที่……...เดือน….......ปี ……
 ผ่านการพิจารณาจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้ว เมื่อวันที่…….....เดือน…….......ปี ……………..
 อื่นๆ…………………………..…………………………………………………………………
21. ประสบการณ์ด้านจริยธรรมการวิจัย (โปรดแนบหลักฐานการอบรมทุกคน หากเป็นนักศึกษาให้แนบหลักฐานของ
อาจารย์ที่ปรึกษาด้วย)
23. ข้อสัญญา
1. ข้าพเจ้าและคณะผู้วิจัยดังมีรายนามและได้ลงชื่อไว้ในเอกสารนี้ จะดาเนินการวิจัยตามที่ระบุไว้ในโครงการวิจัย
ฉบับที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และได้ขอ
ความยินยอมจากผู้เข้าร่วมการวิจัยอย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ดังที่ได้ระบุไว้ในแบบเสนอ
โครงการวิจัย โดยจะให้ความเคารพในศักดิ์ศรี สิทธิ และคานึงถึงความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้เข้าร่วม
การวิจัยเป็นสาคัญ
2. หากมีความจาเป็นต้องปรับแก้ไขโครงการวิจัย ข้าพเจ้าจะแจ้งคณะกรรมการจริยธรรมฯ เพื่อขอการรับรองก่อน
เริ่มดาเนินการตามที่ต้องการปรับเปลี่ยนทุกครั้ง และหากการปรับโครงการวิจัยมีผลกระทบต่อผู้เข้าร่วมการ
วิจัย ข้าพเจ้าจะแจ้งการปรับเปลี่ยนและขอความยินยอมจากผู้ที่ได้เข้าร่วมการวิจัยแล้วทุกครั้ง
3. ข้าพเจ้าจะรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์/เหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าในระหว่างการวิจัย
ตามระเบียบของคณะกรรมการจริยธรรมฯ ภายในเวลาที่กาหนด และจะดาเนินการแก้ไขเหตุการณ์ไม่พึง
ประสงค์ที่เกิดขึ้นระหว่างการวิจัยอย่างเต็มความสามารถ
4. ข้าพเจ้าและคณะผู้วิจัยมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัยที่เสนอมาอย่างดีทุกขั้นตอน และมีความสามารถ
ในการแก้ไขปัญหา หรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการวิจัย เพื่อความปลอดภัยและ
สวัสดิภาพของผู้เข้าร่วมการวิจัยได้เป็นอย่างดี
5. เมื่อทาการวิจัยเสร็จสิ้น ข้าพเจ้าจะสรุปการดาเนินงานและแจ้งปิดโครงการวิจัย และหากการวิจัยใช้เวลาเกิน
กว่า 1 ปี ข้าพเจ้าจะรายงานความคืบหน้าของโครงการพร้อมทั้งขอต่ออายุการรับรองก่อนครบกาหนดอายุของ
เอกสารรับรองที่ได้รับ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริง และเข้าใจความหมายโดยชัดเจนทุกประการ
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ลงชื่อ………………………………….………….……………
(……………………………….……………………..…………….)
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
กรณีหัวหน้าโครงการวิจัยเป็นนักศึกษา
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ลงชื่อ………………………………….………….……………
(……………………………….……………………..…………….)
หัวหน้าโครงการวิจัย
ลงชื่อ ..........................................................
(...................................................................)
ผู้ร่วมโครงการวิจัย
ลงชื่อ ..........................................................
(...................................................................)
ผู้ร่วมโครงการวิจัย
ลงชื่อ ..........................................................
(...................................................................)
ผู้ร่วมโครงการวิจัย

โครงการวิจัยนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากหน่วยงานต้นสังกัดแล้ว
ลงชื่อ………………………………….………….……………
(……………………………….……………………..…………….)
หัวหน้าสาขา
ลงชื่อ………………………………….………….……………
(……………………………….……………………..…………….)
หัวหน้าสถานวิจัย
ลงชื่อ………………………………….………….……………
(……………………………….……………………..…………….)
คณบดี
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ภาคผนวก 12
AF/12-08/01.1
หน้า 1 ของ 4 หน้า

ข้อมูลคําอธิบายสําหรับผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัย
Human Research Ethic Committee,
(Information Sheet for Research Participant)
Suranaree University of Technology
สําหรับโครงการวิจัยทางสังคมศาสตร์ที่ใช้การสนทนากลุ่ม
เนื่ อ งด้ ว ยข้า พเจ้ า (ระบุ ชื่ อ ผู้ วิ จั ย และสถาบั น ที่ สั ง กั ด )…………………………………… ก าลั ง ด าเนิ น การวิ จั ย เรื่ อง
“………………………………….” โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย (ระบุเป็นข้อๆ ได้) ………………………………………………………………
ประโยชน์โดยตรงที่อาสาสมัครจะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการวิจัยในครั้งนี้ คือ ..........................................[หากไม่มี
ประโยชน์ โ ดยตรงให้ ร ะบุ “อาสาสมั ค รจะไม่ ไ ด้ รั บ ประโยชน์ โ ดยตรง แต่ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ะมี ป ระโยชน์ ต่ อ
......................................................... (สถาบัน/วิชาการ/ส่วนร่วม/ชุมชนเป็นต้น)]
ท่านเป็นบุคคลที่มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการให้ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการ
สนทนากลุ่ม โดยใช้เวลาในการการสนทนากลุ่มทั้งหมดประมาณ ........... นาที [ระบุวิธีปฏิบัติตัวของอาสาสมัคร (จะทาการ
การสนทนากลุ่มเมื่อไร ที่ไหน อย่างไร)] [หากมีการบันทึกเสียง/บันทึกภาพ/วีดีโอ ให้ระบุดังนี้] ในระหว่างการการสนทนา
กลุ่มผู้วิจัยขออนุญาตบันทึกเสียง/บันทึกภาพ/วีดีโอ ทั้งนี้เพื่อความถูกต้องของเนื้อหา ผู้วิจัยจะใช้รหัสแทนชื่อและนามสกุลจริง
ของท่านลงในแบบบันทึกข้อมูลเทปการการสนทนากลุ่ม/วีดีโอเทป และจะทาลายเมื่อการศึกษาครั้งนี้สิ้นสุด (ระบุระยะเวลา)
ผู้วิจัยขอรับรองว่าข้อมูลที่ได้รับจากท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและจะนาเสนอผลการวิจัยในภาพรวมเท่านั้น ซึ่งจะไม่
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ท่านแต่ประการใด จะไม่มีการระบุชื่อ/ข้อมูลส่วนตัวของท่าน “จะไม่มีการเผยแพร่ภาพถ่ายหรือ
วิดีโอที่มีรูปของท่านแก่สาธารณะ” [ในกรณีที่ผู้วิจัยจาเป็นจะต้องแสดงภาพถ่ายหรือวิดีโอ ให้ใช้ข้อความว่า ] “หากผู้วิจัยมี
ความจาเป็นต้องแสดงภาพถ่ายที่มีรูปของท่าน ผู้วิจัยจะระมัดระวังไม่ให้เห็นภาพหน้าทั้งหมดของท่าน และจะใช้แสดงเพื่อ
ประโยชน์ทางวิชาการเท่านั้น” (หากการบันทึกเสียง/ภาพ/วิดีโอไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์ข้อมูลขอให้ลบข้อความข้างต้น
ออก) ผู้วิจัยขอรับรองว่าข้อมูลที่ได้รับจากท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและจะนาเสนอผลการวิจัยในภาพรวมเท่านั้น ซึ่งจะไม่
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ท่านแต่ประการใด จะไม่มีการระบุชื่อ/ข้อมูลส่วนตัวของท่าน ในการเข้าร่ วมเป็นอาสาสมัครของ
โครงการวิจัยครั้งนี้ท่านเข้าร่วมด้วยความสมัครใจและสามารถถอนตัวเมื่อใดก็ได้ โดยไม่เสียสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าท่านจะเข้า
ร่วมการวิจัยครั้งนี้หรือไม่ ดังนั้นจึงไม่เกิดผลกระทบต่อ [เลือกข้อที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย เช่น การปฏิบัติงานของท่านแต่
ประการใด/ไม่มีผลต่อการรักษาพยาบาลอันพึงได้รับในปัจจุบันและอนาคต (ในกรณีที่เป็นผู้ป่วย), ไม่มีผลกระทบต่อการเรียน
ของท่าน (ในกรณีที่เป็นนักศึกษา/ นักเรียน)] ทั้งนี้อาสาสมัครจะ[ได้รับ/ไม่ได้รับ]ค่าตอบแทนในการเข้าร่วมงานวิจัย[เป็นเงิน
...บาท/ขอที่ระลึกและทาการให้เมื่อไรอย่างไร]
หากท่านมีปัญหาสงสัยหรือต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการวิจัยสามารถติดต่อสอบถามผู้วิจัยได้ที่ [ระบุชื่อ-ที่อยู่
และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวกของผู้วิจัย]
หากท่ า นมีปัญหาสงสัยเกี่ยวกับสิท ธิของท่ านขณะเข้ าร่วมการวิ จัยนี้ ต้ องการทราบข้อมูลเพิ่ มเติม โปรด
สอบถามได้ที่ “สานักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โทร. 044-224757
ขอขอบพระคุณอย่างสูง
………………………………………
(
)
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สําหรับโครงการวิจัยทางสังคมศาสตร์ที่ใช้การสังเกตการณ์
เนื่ อ งด้ ว ยข้า พเจ้ า (ระบุ ชื่ อ ผู้ วิ จั ย และสถาบั น ที่ สั ง กั ด )…………………………………… ก าลั ง ด าเนิ น การวิ จั ย เรื่ อ ง
“ … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . ” โ ด ย มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง ก า ร วิ จั ย ( ร ะ บุ เ ป็ น ข้ อ ๆ ไ ด้ )
…………………………………………………………………………….... ประโยชน์โดยตรงที่อาสาสมัครจะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการวิจยั
ในครั้งนี้ คือ ..........................................[หากไม่มีประโยชน์โดยตรงให้ระบุ “อาสาสมัครจะไม่ได้รับประโยชน์โดยตรง แต่
ข้อมูลที่ได้จะมีประโยชน์ต่อ..................................................(สถาบัน/วิชาการ/ส่วนร่วม/ชุมชนเป็นต้น)]
ท่านเป็นบุคคลที่มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการให้ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการ
สังเกตการณ์ โดยใช้เวลาในการสังเกตการณ์ทั้งหมดประมาณ ........... นาที [ระบุวิธีปฏิบัติตัวของอาสาสมัคร (จะทาการ
สังเกตการณ์เมื่อไร ที่ไหน อย่างไร)] (หากมีการบันทึกเสียง/บันทึกภาพ/วีดีโอ ให้ระบุดังนี้) ในระหว่างการสังเกตการณ์ผู้วิจัย
ขออนุญาตบันทึกเสียง/บันทึกภาพ/วีดีโอ ทั้งนี้เพื่อความถูกต้องของเนื้อหา ผู้วิจัยจะใช้รหัสแทนชื่อและนามสกุลจริงของท่าน
ลงในแบบบันทึกข้อมูลเทปการสังเกตการณ์/วีดีโอเทป และจะทาลายเมื่อการศึกษาครั้งนี้สิ้นสุด (ระบุระยะเวลา) ผู้วิจัยขอ
รับรองว่าข้อมูลที่ได้รับจากท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและจะนาเสนอผลการวิจัยในภาพรวมเท่านั้น ซึ่งจะไม่ก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ท่านแต่ประการใด จะไม่มีการระบุชื่อ/ข้อมูลส่วนตัวของท่าน “จะไม่มีการเผยแพร่ภาพถ่ายหรือวิดีโอที่มีรูปของ
ท่านแก่สาธารณะ” (ในกรณีที่ผู้วิจัยจาเป็น จะต้องแสดงภาพถ่ายหรือวิดีโอ ให้ใช้ข้อความว่า) “หากผู้วิจัยมีความจาเป็นต้อง
แสดงภาพถ่ายที่มีรูปของท่าน ผู้วิจัยจะระมัดระวังไม่ให้เห็นภาพหน้าทั้งหมดของท่าน และจะใช้แสดงเพื่อประโยชน์ทาง
วิชาการเท่านั้น” (หากการบันทึกเสียง/ภาพ/วิดีโอไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์ข้อมูลขอให้ลบข้อความข้างต้นออก) ผู้วิจัย
ขอรับรองว่าข้อมูลที่ได้รับจากท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและจะนาเสนอผลการวิจัยในภาพรวมเท่านั้น ซึ่งจะไม่ก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ท่านแต่ประการใด จะไม่มีการระบุชื่อ/ข้อมูลส่วนตัวของท่าน ในการเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครของโครงการวิจัย
ครั้งนี้ท่านเข้าร่วมด้วยความสมัครใจและสามารถถอนตัวเมื่อใดก็ได้ โดยไม่เสียสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าท่านจะเข้าร่วมการวิจัยครั้ง
นี้หรือไม่ ดังนั้นจึงไม่เกิดผลกระทบต่อ [เลือกข้อที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย เช่น การปฏิบัติงานของท่านแต่ประการใด/ไม่มีผลต่อ
การรักษาพยาบาลอันพึงได้รับในปัจจุบันและอนาคต (ในกรณีที่เป็นผู้ป่วย), ไม่มีผลกระทบต่อการเรียนของท่าน (ในกรณีที่
เป็นนักศึกษา/ นักเรียน)] ทั้งนี้อาสาสมัครจะ[ได้รับ/ไม่ได้รับ]ค่าตอบแทนในการเข้าร่วมงานวิจัยเป็น[เป็นเงิน...บาท/ขอที่ระลึก
และทาการให้เมื่อไรอย่างไร]
หากท่านมีปัญหาสงสัยหรือต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการวิจัยสามารถติดต่อสอบถามผู้วิจัยได้ที่ [ระบุชื่อ-ที่อยู่
และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวกของผู้วิจัย]
หากท่ า นมีปัญหาสงสัยเกี่ ยวกับสิท ธิของท่า นขณะเข้า ร่วมการวิ จั ยนี้ ต้ องการทราบข้อมูล เพิ่มเติม โปรด
สอบถามได้ที่ “สานักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โทร. 044-224757
ขอขอบพระคุณอย่างสูง
………………………………………
(
)
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สําหรับโครงการวิจัยทางสังคมศาสตร์ที่ใช้แบบสัมภาษณ์
เนื่ อ งด้ ว ยข้า พเจ้ า (ระบุ ชื่ อ ผู้ วิ จั ย และสถาบั น ที่ สั ง กั ด )…………………………………… ก าลั ง ด าเนิ น การวิ จั ย เรื่ อ ง
“……………………………………………………………………………………………………………………………………………….” โดยมีวัตถุประสงค์
ของการวิจัย (ระบุเป็นข้อๆ ได้) …………………………………………………………………………….... ประโยชน์โดยตรงที่อาสาสมัครจะ
ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการวิจัยในครั้งนี้ คือ ..........................................[หากไม่มีประโยชน์โดยตรงให้ระบุ “อาสาสมัครจะ
ไม่ได้รับประโยชน์โดยตรง แต่ข้อมูลที่ได้จะมีประโยชน์ต่อ.........................................................................................................
(สถาบัน/วิชาการ/ส่วนร่วม/ชุมชนเป็นต้น)]
ท่านเป็นบุคคลที่มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการให้ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการ
สัมภาษณ์ โดยใช้เวลาในการสัมภาษณ์ทั้งหมดประมาณ ........... นาที [ระบุวิธีปฏิบัติตัวของอาสาสมัคร (จะทาการสัมภาษณ์
เมื่อไร ที่ไหน อย่างไร)] [หากมีการบันทึกเสียง/บันทึกภาพ/วิดีโอ ให้ระบุดังนี้] ในระหว่างการสัมภาษณ์ผู้วิจัยขออนุญาต
บันทึกเสียง/บันทึกภาพ/วิดีโอ ทั้งนี้เพื่อความถูกต้องของเนื้อหา ผู้วิจัยจะใช้รหัสแทนชื่อและนามสกุลจริงของท่านลงในแบบ
บันทึกข้อมูลเทปการสัมภาษณ์/วิดีโอเทป และจะทาลายเมื่อการศึกษาครั้งนี้สิ้นสุด (ระบุระยะเวลา) ผู้วิจัยขอรับรองว่าข้อมูลที่
ได้รับจากท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและจะนาเสนอผลการวิจัยในภาพรวมเท่านั้น ซึ่งจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ท่านแต่
ประการใด จะไม่มีการระบุชื่อ/ข้อมูลส่วนตัวของท่าน “จะไม่มีการเผยแพร่ภาพถ่ายหรือวิดีโอที่มีรูปของท่านแก่สาธารณะ”
(และในกรณีที่ผู้วิจัยจาเป็นจะต้องแสดงภาพถ่ายหรือวิดีโอ ให้ใช้ข้อความว่า) “หากผู้วิจัยมีความจาเป็นต้องแสดงภาพถ่ายที่มี
รูปของท่าน ผู้วิจัยจะระมัดระวังไม่ให้เห็นภาพหน้าทั้งหมดของท่าน และจะใช้แสดงเพื่อประโยชน์ทางวิชาการเท่านั้น ” (หาก
การบันทึกเสียง/ภาพ/วิดีโอไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์ข้อมูลขอให้ลบข้อความข้างต้นออก) ผู้วิจัยขอรับรองว่าข้อมูลที่
ได้รับจากท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและจะนาเสนอผลการวิจัยในภาพรวมเท่านั้น ซึ่งจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ท่านแต่
ประการใด จะไม่มีการระบุชื่อ/ข้อมูลส่วนตัวของท่าน ในการเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครของโครงการวิจัยครั้งนี้ท่านเข้าร่วมด้วย
ความสมัครใจและสามารถถอนตัวเมื่อใดก็ได้ โดยไม่เสียสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าท่านจะเข้าร่วมการวิจัยครั้งนี้หรือไม่ ดังนั้นจึงไม่
เกิดผลกระทบต่อ [เลือกข้อที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย เช่น การปฏิบัติงานของท่านแต่ประการใด/ไม่มีผลต่อการรักษาพยาบาลอัน
พึงได้รับในปัจจุบันและอนาคต (ในกรณีที่เป็นผู้ป่วย), ไม่มีผลกระทบต่อการเรียนของท่าน (ในกรณีที่เป็นนักศึกษา/ นักเรียน)]
ทั้งนี้อาสาสมัครจะ[ได้รับ/ไม่ได้รับ]ค่าตอบแทนในการเข้าร่วมงานวิจัย[เป็นเงิน...บาท/ขอที่ระลึกและทาการให้เมื่อไร อย่างไร]
หากท่านมีปัญหาสงสัยหรือต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการวิจัยสามารถติดต่อสอบถามผู้วิจัยได้ที่ [ระบุชื่อ-ที่อยู่
และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวกของผู้วิจัย]
หากท่ า นมีปัญหาสงสัยเกี่ ยวกับสิท ธิของท่า นขณะเข้า ร่วมการวิ จั ยนี้ ต้ องการทราบข้อมูล เพิ่มเติม โปรด
สอบถามได้ที่ “สานักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โทร. 044--224757
ขอขอบพระคุณอย่างสูง
………………………………………
(
)
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ข้อมูลคําอธิบายสําหรับผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัย
(Information Sheet for Research Participant)

สําหรับโครงการวิจัยทางสังคมศาสตร์ที่ใช้แบบสอบถามตอบด้วยตนเอง
เรียน……(อาสาสมัคร)……………………………….
เนื่องด้วย ดิฉัน/ ข้าพเจ้า (ระบุชื่อ)……………………………………
กาลังดาเนินการวิจัย เรื่อง………………………………………………………………..
โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย (ระบุเป็นข้อๆ ได้)……………………………………
สาหรับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัยนี้คือ (ต่ออาสาสมัคร/สถาบัน/วิชาการ/ส่วนรวม)
จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาดังกล่าว โดยขอให้
ท่านตอบตามความเป็นจริง เพราะคาตอบของท่านมีความสาคัญต่อการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นอย่างยิ่ง ดิฉัน/ข้าพเจ้า ขอ
รับรองว่าจะเก็บรักษาข้อมูลในการตอบแบบสอบถามของท่านไว้เป็นความลับ และทาลายข้อมูลเมื่อเสร็จสิ้นการวิจัย (ระบุ
ระยะเวลา)และผลการวิจัยจะนาเสนอในลักษณะภาพรวม ไม่ระบุชื่อ/ ข้อมูลส่วนตัวของท่าน จึงไม่เกิดผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติงานของท่านแต่ประการใด/ไม่มีผลต่อการรักษาพยาบาลอันพึงได้รับในปัจจุบันและอนาคต (ในกรณีที่เป็นผู้ป่วย),
ไม่มีผลกระทบต่อการเรียนของท่าน (ในกรณีที่เป็นนักศึกษา/ นักเรียน))
ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดี และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาส
นี้ หากท่ า นมี ข้อสงสั ย เกี่ย วกับ งานวิ จั ย โปรดติ ด ต่ อได้ ที่ ...(บอกชื่ อ -ที่ อยู่ และเบอร์ โ ทรศัพ ท์ ที่ ติ ด ต่ อได้ ส ะดวกของ
ผู้วิจัย)..........
หากท่านมีปัญหาสงสัยเกี่ยวกับสิทธิของท่านขณะเข้าร่วมการวิจัยนี้ ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรด
สอบถามได้ที่ “สานักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โทร. 044--224757
ขอขอบพระคุณอย่างสูง
………………………………………
(
)
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Human Research Ethic Committee,
Suranaree University of Technology

หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย
(Informed Consent Form)

สําหรับโครงการวิจัยทางสังคมศาสตร์ที่ใช้การสนทนากลุ่ม
ข้าพเจ้า (นาง / นางสาว / นาย) ...................... นามสกุล ......................................... อายุ .......... ..... ปี บ้านเลขที่
................. หมูท่ ่ี .......... ตาบล ............................... อาเภอ ................................ จังหวัด ....................................
ได้รับฟังคาอธิบายจาก [ระบุชื่อผู้ให้ข้อมูล ……………………………] เกี่ยวกับการเป็นอาสาสมัครในโครงการวิจัยเรื่อง
“……………………………………………………………” โดยข้อความที่อธิบายประกอบด้วย วัตถุประสงค์ของการวิจัย ประโยชน์โดย
ตรงที่อาสาสมัครจะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการวิจัยในครั้งนี้ ขั้นตอนการปฏิบัติตัว [การขออนุญาตในการจดบันทึก พร้อม
ทั้งบันทึกเทป หรือถ่ายภาพ หรือบันทึกวิ ดีโอในการสนทนากลุ่ม ซึ่งใช้เวลาประมาณ ….. นาที เพื่อนาข้อมูลที่ได้ไป….(ระบุ
วัตถุประสงค์ของโครงการหรือการถ่ายภาพหรือการบันทึกเทป/ วิดีโอ การเก็บรักษาข้อมูล รวมถึง(ระบุระยะเวลา) การทาลาย
เทปหลั ง สิ้ น สุ ด การวิ จั ย )……จะไม่ มี การเผยแพร่ภาพถ่า ยหรือวิ ดี โ อที่ มี รูป ของข้ า พเจ้ า แก่ส าธารณะ หากผู้ วิ จั ย มี ค วาม
จาเป็นต้องแสดงภาพถ่ายที่มีรูปของข้าพเจ้า ผู้วิจัยจะระมัดระวังไม่ให้เห็นภาพหน้าทั้งหมดของข้าพเจ้า และใช้แสดงเพื่อ
ประโยชน์ทางวิชาการเท่านั้น (หากไม่มีการบันทึกเทป/ถ่ายภาพ/บันทึกวิดีโอ ให้ตัดข้อความออก)] ตลอดจนการรับรองจาก
ผู้วิจัยที่จะเก็บรักษาข้อมูลของข้าพเจ้าไว้เป็นความลับ และไม่ระบุชื่อหรือข้อมูลส่วนตัวเป็นรายบุคคลต่อสาธารณชน โดย
ผลการวิจัยจะนาเสนอในลักษณะภาพรวมที่เป็นการสรุปผลการวิจัยเพื่อประโยชน์ทางวิชาการเท่านั้น “ในการเข้าร่วมเป็น
อาสาสมัครของโครงการวิจัยครั้งนี้ ข้าพเจ้าเข้าร่วมด้วยความสมัครใจ” และข้าพเจ้าสามารถถอนตัวจากการศึกษานี้เมื่อใดก็ได้
ถ้าข้าพเจ้าปรารถนาและหากเกิดมีเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์
ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจตามคาอธิบายข้างต้นแล้ว จึงได้ลงนามยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัยนี้

ลงชื่อ ...................................................... อาสาสมัคร
(..................................................)
วันที่ ........... เดือน ............................... พ.ศ. ...........
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Human Research Ethic Committee,
Suranaree University of Technology

หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย
(Informed Consent Form)
สําหรับโครงการวิจัยทางสังคมศาสตร์ที่ใช้การสังเกตการณ์
ข้าพเจ้า (นาง / นางสาว / นาย) ...................... นามสกุล ......................................... อายุ .......... ..... ปี บ้านเลขที่
................. หมูท่ ่ี .......... ตาบล ............................... อาเภอ ................................ จังหวัด ....................................
ได้รับฟังคาอธิบายจาก (ระบุชื่อผู้ให้ข้อมูล ……………………………) เกี่ยวกับการเป็นอาสาสมัครในโครงการวิจัยเรื่อง
“……………………………………………………………” โดยข้อความที่อธิบายประกอบด้วย วัตถุประสงค์ของการวิจัย ประโยชน์โดย
ตรงที่อาสาสมัครจะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการวิจัยในครั้งนี้ ขั้นตอนการปฏิบัติตัว [การขออนุญาตในการจดบันทึก พร้อม
ทั้งบันทึกเทป หรือถ่ายภาพ หรือบันทึ กวิดีโอในการสังเกตการณ์ ซึ่งใช้เวลาประมาณ ….. นาที เพื่อนาข้อมูลที่ได้ไป….(ระบุ
วัตถุประสงค์ของโครงการหรือการถ่ายภาพหรือการบันทึกเทป/ วิดีโอ การเก็บรักษาข้อมูล รวมถึง การทาลายเทปหลังสิ้นสุด
การวิจัย)(ระบุระยะเวลา) ……จะไม่มีการเผยแพร่ภาพถ่ายหรือวิดีโอที่มีรูปของข้าพเจ้าแก่สาธารณะ หากผู้วิจัยมีความ
จาเป็นต้องแสดงภาพถ่ายที่มีรูปของข้าพเจ้า ผู้วิจัยจะระมัดระวังไม่ให้เห็นภาพหน้าทั้งหมดของข้าพเจ้า และใช้แสดงเพื่อ
ประโยชน์ทางวิชาการเท่านั้น (หากไม่มีการบันทึกเทป/ถ่ายภาพ/บั นทึกวิดีโอ ให้ตัดข้อความออก)] ตลอดจนการรับรองจาก
ผู้วิจัยที่จะเก็บรักษาข้อมูลของข้าพเจ้าไว้เป็นความลับ และไม่ระบุชื่อหรือข้อมูลส่วนตัวเป็นรายบุคคลต่อสาธารณชน โดย
ผลการวิจัยจะนาเสนอในลักษณะภาพรวมที่เป็นการสรุปผลการวิจัยเพื่อประโยชน์ทางวิชาการเท่านั้น “ในการเข้าร่วมเป็น
อาสาสมัครของโครงการวิจัยครั้งนี้ ข้าพเจ้าเข้าร่วมด้วยความสมัครใจ” และข้าพเจ้าสามารถถอนตัวจากการศึกษานี้เมื่อใดก็ได้
ถ้าข้าพเจ้าปรารถนาและหากเกิดมีเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์
ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจตามคาอธิบายข้างต้นแล้ว จึงได้ลงนามยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัยนี้

ลงชื่อ ...................................................... อาสาสมัคร
(..................................................)
วันที่ ........... เดือน ............................... พ.ศ. ...........
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หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย
(Informed Consent Form)

สําหรับโครงการวิจัยทางสังคมศาสตร์ที่ใช้แบบสัมภาษณ์
ข้าพเจ้า (นาง / นางสาว / นาย) ...................... นามสกุล ......................................... อายุ ............... ปี บ้านเลขที่
................. หมูท่ ่ี .......... ตาบล ............................... อาเภอ ................................ จังหวัด ....................................
ได้รับฟังคาอธิบายจาก (ระบุชื่อผู้ให้ข้อมูล……………………………) เกี่ยวกับการเป็นอาสาสมัครในโครงการวิจัยเรื่อง
“……………………………………………………………” โดยข้อความที่อธิบายประกอบด้วย วัตถุประสงค์ของการวิจัย ประโยชน์โดย
ตรงที่อาสาสมัครจะได้รบั จากการเข้าร่วมโครงการวิจัยในครั้งนี้ ขั้นตอนการปฏิบัตติ ัว [การขออนุญาตในการจดบันทึก พร้อม
ทั้งบันทึกเทป/ หรือถ่ายภาพ/ หรือบันทึกวิดีโอในการสัมภาษณ์ ซึ่งใช้เวลาประมาณ ….. นาที เพื่อนาข้อมูลที่ได้ไป….(ระบุ
วัตถุประสงค์ของโครงการหรือการถ่ายภาพหรือการบันทึกเทป/ วิดีโอ การเก็บรักษาข้อมูล รวมถึงการทาลายเทปหลังสิ้นสุด
การวิจัย)…(ระบุระยะเวลา…จะไม่มีการเผยแพร่ภาพถ่ายหรือวิดีโอที่มีรูปของข้าพเจ้าแก่สาธารณะ หากผู้วิจัยมีความ
จาเป็นต้องแสดงภาพถ่ายที่มีรูปของข้าพเจ้า ผู้วิจัยจะระมัดระวังไม่ให้เห็นภาพหน้าทั้งหมดของข้าพเจ้า และใช้แสดงเพื่อ
ประโยชน์ทางวิชาการเท่านัน้ (หากไม่มีการบันทึกเทป/ถ่ายภาพ/บันทึกวิดีโอ ให้ตัดข้อความออก)] ตลอดจนการรับรองจาก
ผู้วิจัยที่จะเก็บรักษาข้อมูลของข้าพเจ้าไว้เป็นความลับ และไม่ระบุชื่อหรือข้อมูลส่วนตัวเป็นรายบุคคลต่อสาธารณชน โดย
ผลการวิจัยจะนาเสนอในลักษณะภาพรวมที่เป็นการสรุปผลการวิจัยเพื่อประโยชน์ทางวิชาการเท่านัน้ “ในการเข้าร่วมเป็น
อาสาสมัครของโครงการวิจัยครัง้ นี้ ข้าพเจ้าเข้าร่วมด้วยความสมัครใจ” และข้าพเจ้าสามารถถอนตัวจากการศึกษานี้เมื่อใดก็ได้
ถ้าข้าพเจ้าปรารถนาและหากเกิดมีเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์
ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจตามคาอธิบายข้างต้นแล้ว จึงได้ลงนามยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัยนี้

ลงชื่อ ...................................................... อาสาสมัคร
(..................................................)
วันที่ ........... เดือน ............................... พ.ศ. ...........
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Human Research Ethic Committee,
Suranaree University of Technology

หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย
(Informed Consent Form)
สําหรับโครงการวิจัยทางสังคมศาสตร์ที่ใช้แบบสอบถามตอบด้วยตนเอง
ข้าพเจ้า (นาง / นางสาว / นาย) ...................... นามสกุล ......................................... อายุ ............... ปี บ้านเลขที่
................. หมู่ที่ .......... ตาบล ............................... อาเภอ .................. จังหวัด ...........................
ได้ อ่ า นแบบค าชี้ แ จงอาสาสมั ค รเกี่ ย วกั บ การเข้ า ร่ ว มการเป็ น ผู้ ต อบแบบสอบถามในโครงการวิ จั ย เรื่ อ ง
“.......................................................................................................” ซึ่งประกอบด้วย วัตถุประสงค์ของการวิจัย ประโยชน์โดย
ตรงที่อาสาสมัครจะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการวิจัยในครั้งนี้ ขั้นตอนการปฏิบัติตัว การทาลายข้อมูลหลังเสร็จสิ้นการวิจัย
ระบุระยะเวลา) …ตลอดจนการรับรองจากผู้วิจัยที่จะเก็บรักษาข้อมูลในการตอบแบบสอบถามของข้าพเจ้าไว้เป็นความลับ
และ ไม่ระบุชื่อหรือข้อมูลส่วนตัวเป็นรายบุคคลต่อสาธารณชน โดยผลการวิจัยจะนาเสนอในลักษณะภาพรวมที่เป็นการสรุป
ผลการวิจัยเพื่อประโยชน์ทางวิชาการเท่านั้น
ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจตามคาอธิบายข้างต้นแล้ว จึงได้ลงนามยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัยนี้ด้วยความสมัครใจ

ลงชื่อ ...................................................... อาสาสมัคร
(..................................................)
วันที่ ........... เดือน ............................... พ.ศ. ...........
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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AF/14-08/01.1
หน้า 1 ของ 2 หน้า

บันทึกข้อความ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หน่วยงาน.....................................................................................โทรศัพท์...........................โทรสาร........................
ที่......................................................................
วันที่....................................................................................
เรื่อง ขออนุมัติทาการวิจัยในมนุษย์และขอรับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
เรียน ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ด้วยข้าพเจ้า........................................................อาจารย์ประจาสาขา...............................................…………..
สานักวิชา..........................................มีความประสงค์จะทาวิจัยเรื่อง(ภาษาไทย)............................................................
(ภาษาอังกฤษ).................................................................................................................................................................
เพื่อ  การศึกษาวิจัย  การขอขึ้นทะเบียนยาในประเทศ  อื่น ๆ (โปรดระบุ)..............................................
ได้รับทุนสนับสนุนการทาวิจัยจาก  มทส  ส่วนตัว  แหล่งทุนภายนอก (โปรดระบุ)............................
ประเภทโครงการวิจัย  ทั่วไป (เกี่ยวข้องกับมนุษย์โดยตรง)
 ความเสี่ยงต่า (เช่น ศึกษาข้อมูลย้อนหลังจากเวชระเบียน บทความ บทสัมภาษณ์ แบบสอบถาม
ศึกษาสิ่งส่งตรวจต่างๆ จากร่างกาย เป็นต้น)
โดยได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
รายการเอกสาร
มี ไม่มี
1. แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการรับรอง (แบบ AF/01-08/01.0 หรือ AF/11-08/01.0)
2. ข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับเต็ม (full Proposal)
3. ประวัติส่วนตัว/ผลงานของผูว้ ิจัย
4. เอกสารผ่านการอบรมจริยธรรมการวิจัยของผู้วิจัยและผู้ร่วมโครงการวิจัย
5. แบบประเมินโครงการวิจัยด้วยตนเอง (แบบ AF/02-08/01.0)
6. เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย (แบบ AF/04-08/01.0 หรือ AF/12-08/01.0)
7. หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัย (AF/05-08/01.0 หรือ AF/13-08/01.0)
8. แบบเปิดเผยทุนวิจัยและการมีผลประโยชน์ทบั ซ้อนหรือขัดแย้ง
9. แบบบันทึกข้อมูลสาหรับการวิจัย (Case record form) (ถ้ามี)
10. แบบสอบถาม (Questionnaire) (ถ้ามี)
11. Investigator’s brochure / ทะเบียนและเอกสารกากับยาหรือเครื่องมือ (ถ้ามี)
12. อื่นๆ (ระบุ)……………………………………………………………………….
ลงนาม.............................................................หัวหน้าโครงการวิจัย
(...........................................................)
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ลงนาม..............................................................หัวหน้าสาขา
(
)
วันที่.............เดือน..........................พ.ศ. ...............
ลงนาม...................................................... หัวหน้าสถานวิจัย
(
)
วันที่...........เดือน...........................พ.ศ. .................
ลงนาม...........................................................คณบดี
(
)
วันที่...........เดือน...........................พ.ศ. .................
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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บันทึกข้อความ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หน่วยงาน.........................................................................................โทรศัพท์.............................โทรสาร................................
ที่............................................................
วันที่................................................................................................................
เรื่อง ขออนุมัติทาการวิจัยในมนุษย์และขอรับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
เรียน

ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ด้วยข้าพเจ้า...............................................................นักศึกษาระดับ......................................................................
สาขาวิ ช า .............................. ส านั ก วิ ช า.................................. อยู่ ร ะหว่ า งด าเนิ น การท าวิ ท ยานิ พ นธ์ เ รื่ อ ง
................................................................................................................................................................................................
ภายใต้การกากับดูแลของที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ชื่อ...................................................................................... ซึ่งการศึกษาวิจัย
นี้ จ ะเก็ บ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ............................................................ ที่ .................................... ด้ ว ยวิ ธี
.................................................................. ตั้งแต่วันที่ ..................... ถึง ................................. โดยได้แนบเอกสาร
ประกอบการพิจารณา ดังนี้
รายการเอกสาร
มี ไม่มี
1. แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการรับรอง (protocol)
2. โครงร่างวิทยานิพนธ์ (กรณีระดับบัณฑิตศึกษา)
3. ใบรับรองการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ (กรณีระดับบัณฑิตศึกษา)
4. ประวัติส่วนตัว/ผลงานของอาจารย์ทปี่ รึกษาและนักศึกษา
5. แบบประเมินโครงการวิจัยด้วยตนเอง (Self-Assessment Form)
6. เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย (Participant information sheet)
7. หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัย (Informed consent form)
8. เอกสารผ่านการอบรมจริยธรรมการวิจัยของผู้วิจัยและผู้ร่วมโครงการวิจัย (ถ้ามี)
9. แบบเปิดเผยทุนวิจัยและการมีผลประโยชน์ทบั ซ้อนหรือขัดแย้ง
10. แบบบันทึกข้อมูลสาหรับการวิจัย (Case record form) (ถ้ามี)
11. แบบสอบถาม (Questionnaire) (ถ้ามี)
12. Investigator’s brochure / ทะเบียนและเอกสารกากับยาหรือเครื่องมือ (ถ้ามี)
13. อื่นๆ (ระบุ)……………………………………………………………………….
ลงนาม.............................................................นักศึกษา
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(...........................................................)
ลงนาม.............................................................อาจารย์ที่ปรึกษา
(...........................................................)
ลงนาม..............................................................หัวหน้าสาขา
(
)
วันที่.............เดือน..........................พ.ศ. ...............
ลงนาม...................................................... หัวหน้าสถานวิจัย
(
)
วันที่...........เดือน...........................พ.ศ. .................
ลงนาม...........................................................คณบดี
(
)
วันที่...........เดือน...........................พ.ศ. .................
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Human Research Ethic Committee,
Suranaree University of Technology

แบบขอรับการยกเว้นการขอความยินยอมจากอาสาสมัคร
(Waiver of Informed Consent)

1
2
3
3.1

ชื่อโครงการวิจัย
ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย
ชนิดของการยกเว้นการขอความยินยอมจากอาสาสมัคร โปรดเลือกตอบเฉพาะ 3.1 หรือ 3.2 ข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น
ยกเว้นการลงนามเป็นลายลักษณ์อักษรในแบบยินยอมของอาสาสมัครบางคนหรือทั้งหมด (Waiver of documentation
of consent) และโปรดแสดงเหตุผลในการขอยกเว้น
1) การวิจัยมีความเสี่ยงต่ออาสาสมัครไม่มากเกินกว่าความเสีย่ งที่อาสาสมัครจะได้รบั ในการดาเนินกิจวัตร ประจาวัน
เพราะ.....................................................................................................................
และไม่เกี่ยวข้องการกระทาต่ออาสาสมัครที่จาเป็นต้องขอความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร (เช่นหัตถการที่เกี่ยวข้องกับ
การตรวจวินิจฉัยและการรักษาเป็นต้น) (21 CFR 56.109(c); 45 CFR 46.117(c) (2)).
2) การลงนามเป็นลายลักษณ์อักษรในแบบยินยอมของอาสาสมัครเป็นข้อมูลเดียวที่เชื่อมโยงระหว่างตัวตน ของอาสาสมัคร
กับการวิจัย และความเสี่ยงหลักของการวิจัยทาให้อาสาสมัครตกอยู่ในภาวะอันตราย หากมีการเปิดเผยความลับของ
อาสาสมัคร เพราะ...............................................................(45 CFR 46.117(c)(1)).
3.2 ขอยกเว้นการขอความยินยอมจากอาสาสมัคร (Waiver of Informed Consent) (45 CFR 46.116(d)).
1) การวิจัยมีความเสี่ยงต่ออาสาสมัครไม่มากเกินกว่าความเสีย่ งที่อาสาสมัครจะได้รบั ในการดาเนินกิจวัตรประจาวันเพราะ...
2) การยกเว้นการขอความยินยอมจากอาสาสมัครจะไม่สง่ ผลกระทบต่อสิทธิและความเป็นอยูท่ ี่ดีของอาสาสมัครเพราะ........
3) ผู้วิจัยไม่สามารถทาวิจัยได้หากไม่ยกเว้นการขอความยินยอมจากอาสาสมัคร เพราะ........................................
4) อาสาสมัครจะได้รับแจ้งเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิจัยหรือไม่ และได้รับข้อมูลอย่างไร ...............................
หมายเหตุ : การขอยกเว้นการขอความยินยอมจากอาสาสมัครไม่สามารถกระทาได้หากเป็นโครงการวิจัย ที่เกี่ยวข้องยาหรือ
เครื่ อ งมื อ แพทย์ ที่ อ ยู่ ใ นระหว่ า งการวิ จั ย เพื่ อ ขอขึ้ น ทะเบี ย นยาขององค์ ก ารอาหารและยาของประเทศ
สหรัฐอเมริกา
ลงชื่อ.........................................
(........................................)
หัวหน้าโครงการวิจัย
วันที่...........................................
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หน้า 1 ของ 10 หน้า

Memorandum
Suranaree University of Technology
Office of
Tel/Fax.
No. MoE
Date
Subject HREC-SUT Submission form for Clinical trial / Experimental study
To Chairman of the Human Research Ethics Committee, Suranaree University of Technology
I, ……(Name and status)......, of ….........(Office/Faculty of affiliation) ....................would like to
submit a research proposal entitled ……..(Name in Thai and English)…………..........for approval of ethics in
human research. I have attached 4 copies of the following documents for your considerations:
Document List
Yes no
1. Protocol form for Clinical trial (specify version and dated)
2. Full research proposal/Thesis /Independent Study Proposal graduate study (In case
of graduate students)
3. Principal investigator’s and co- investigator’s curriculum vita in Thai or English
4. Certificate of participation in a workshop for ethics in human research
5. Self-Assessment form
6. Conflict of interest form
7. Participant information sheet (specify version and dated)
8. Informed consent form or Written consent waiver form (specify version and dated)
9. Case record form (if any)
10. Questionnaire (if any)
11. Investigator’s brochure (if any)
12. Other (please specify) ……………………………………………………………………….
Thank you for your kind considerations.
Signature………………………………….………….……………
Signature ………………………………….………….…
(……………………………….…………)
(……………………………….……………)
(In case principal investigator is a student/resident)
Principal investigator
Signnature………………………………….………..........
(……………………………….…………………….)
Head of Department/Office or Dean of faculty
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HREC-SUT submission Form for Clinical trials/Experimental Studies
The applicant must submit details on related topics (respond to every item, if an item is not applicable to the submitted
project, write ‘not applicable’. Do not leave any item blank).

1. Research title:
2. Principal investigator and affiliation:
Phone number
E-mail:
3. Co- investigator(s) and affiliation(s):
Phone number
E-mail:
4. Significance of problems to be studied (executive summary)
5. Objectives (Write clearly)
6. Concrete benefits of the project once completed:
7. Types of studies and research design:
□ a. Treatment study (Specify).............................
□ b. Diagnostic study (Specify).............................
□ c. Epidemiological study (Specify).............................
□ d. Descriptive study (Specify).............................
□ e. Others (Specify).............................
8. Background of study in humans
a. Brief research background with references
b. Dose this study have been conducted in humans before?
c. If this study has been conducted in humans, explain why it needs to be replicated?
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d. If this study has not been conducted in humans, has it been fully studied in animals?
9. Population and research subjects
a. Number of research subjects
b. How is the number calculated (show statistical formula and calculation method)?
c. Inclusion criteria
d. Exclusion criteria
e. Withdrawal of participant criteria indicates that the volunteers may have potential harm if the research
process is continued.
f. Termination of study criteria e.g. numerous cases of adverse side effects, .or there is no evidence of the
expected efficacy after a certain period of study, etc. If this is not appicable, please state “none”.
g. Are healthy subjects included in the study?
h. Are the following vulnerable subjects (those who cannot make critical decisions) included in the study?
 No
 Yes, they are
 Infants, children
 Pregnant women
 People with disability
 Patients with chronic  People who cannot give consent by  People who cannot give
diseases
themselves
consent by themselves
 People who cannot give consent by themselves  Elderly
 Prisoners, alien laborers, in some cases people who are socially disadvantaged, students, and
minorities
 Others (Specify)..............................................
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If there are vulnerable subjects, please state reasons why this group of subjects must be included in the
study. . Please state the plan(s) to protect the subjects
i. Method(s) used in getting access to the target population and persuading them to join the project (e.g.
advertisement, ads in printed media, radio commercials, or asking for co- operations from the doctor who
treats the patients)
j. If there is a monetary or non-monetary reward, please give details and value of the reward.
k. If the study is a randomized controlled trial ( RCT) , please give details on how the subjects are divided
into groups.
10. Possible effects on the research participants and their compensations
a. Explain if there is any physical, mental, social, and economic risk.
b. How has the researcher planned to prevent complications and take care of the participants in case of a
complication?
c. Who will pay for medical care in case of a complication?
d. How has the researcher arranged for insurance for damage/injury?
11. Treatment method or practice used in the study
a. Explain how the method used in the study is similar to or different from the routine practice.
b. What are the alternative diagnoses or treatments?
c. If a placebo is used in the control group, state reasons why this must be used. Give an evaluation of
possible risks and benefits.
12. Does this study involve the test of herbal medicine and natural products?
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No. Go to item 14
Yes. Specify if the herbal medicine or drug formulation used has one of the following characteristics.
o A study of medicine in the traditional Thai drug formulation or traditional Thai medicine textbooks
that is in accordance with the indication and use of traditional Thai or alternative medicine
o A study of medicine in the traditional Thai drug formulation or traditional Thai medicine textbooks
that is in accordance with the indication and use of conventional or alternative medicine
o A study of herbal medicine the use of which is indicated in non- existing conventional medicine,
but (the use) can be cited according to the principles of traditional Thai or alternative medicine
o Use of foods or food supplements for health benefits
o A clinical trial study that uses medicine prepared from natural substances in a modern process
(pure or semi-pure extracts, and new derivatives)
13. The researcher is to provide the following documents. Make a check mark ( ) in the box in front of
the documents provided.
If the drug/food/food supplement has been approved by the Food and Drug Administration, attach
Package Insert/leaflet.
Document showing indications of use that is in accordance with alternative medicine: targeted
disease, dosage, length of time, etc. (Give references of books, traditional Thai drug formulation, or
traditional Thai medicine textbooks)
Information on safety in humans, or in laboratory animals if the herbal medicine has not been
tested in humans.
Method of herbal drug preparation – is the natural product used the original ancient medicine or
is it a coarse extract? Show the preparation procedure.
Scientific reports that support the action of drug under study: study in animals, observations in
humans
If this is a study of food or food supplement, provide proofs whether it is generally consumed, a
local food, or food that is registered as food for humans.
14. Does this study involve the test of conventional medicine?
No. Go to item 15.
Yes. Give name of the medicine with the following details separately according to types of medicine
1) .................................................. (Indicate usage, amount, and frequency.)
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o The medicine is approved by the Food and Drug Administration (FDA), Ministry of Public Health for
the treatment of........................................................(The Package Insert is attached.)
o The medicine has not been approved by FDA, but it has been studied in humans and Investigator’s
Brochure Issue no………. dated………. Is attached)
o The medicine has not been approved by FDA nor has it been studied in humans, but is has been
studied in animals and the research report or related references are attached.
o Others. Specify..............................................................
15. Does this study involve a test of medical device?
No.
Yes. Give name of the medical device ....................................... with the following details:
a. Details of FDA approval
o The device is approved by FDA for the treatment of ......................................... The device
specifications and operation manual are attached.
o The device has not been approved by FDA, but it is an adaptation or improvement of a device
that is FDA approved. The specifications and operation manual of the new and original device are
attached together with information on the technical comparison of the new device with the
original one.
o The device has not been approved by FDA, and it is a newly invented device and has been
studied in humans. Related research reports as well as device specifications and operation manual
are attached.
o The device has not been approved by FDA, and it is a new invention that has been studied in
animals but not in humans. Related research reports as well as device specifications and operation
manual are attached.
o Others. Specify. .......................................................................................................................................
b. Methods of using the medical device
o External use. Specify. .................................................................................................
o Internal use. Specify. .................................................................................................
16. Details of examinations involved in the study (Specify examined areas, length of time, and frequency)
a. Specify the examinations with invasive procedure. ........................... (For example, local or general
radiation, general anesthetics, tube or camera insertion)
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b. Specify the examinations with non-invasive procedure ........................ (For example x-ray, ECG, EEG,
taking blood pressure)
1 7 . What are the specimens that will be taken out of the subjects’ body? What is the amount of the
specimen, and how often will be the specimen taken?
18. Subjects’ Written or Verbal Informed Consent. Make a check mark ( ) in the box.
a. Written consent (Attach the informed consent form and the information sheet.)
b. Verbal consent (Attach the ECKKU-Waiver of Consent form.)
c. Initial verbal consent followed by written consent. (State additional reasons for the issues below
and how the written consent will be later secured. Also attach the information sheet for the
subjects or representatives.)
1) Does this study involve subjects under critical conditions? Why are these subjects recruited into
the study while there are standard treatment procedures?
2) Reason for not being able to secure written consent
3 ) Does recruiting subjects under critical conditions into the study have a direct benefit for the
subjects?
4) Reasons for not being able to conduct this study if permission for a verbal consent is refused.
19. Explain the process of obtaining subject’s consent :
19.1) Who is the person who asks for consent? (Consider that the subjects give their consent without
undue influence /coercion). .........................................................................................
19.2) When are the subjects asked for consent? (Consider that the subjects have an opportunity to ask
questions about research and adequate time before making decision) ............................................
1 9 . 3 ) Where does the process of consent take place? ( Consider that the place provides privacy and
keep the confidentiality of the subjects as well as convenience for the subjects asking questions
about becoming a research subject). Please give details. ........................................................................
20. In planning this research protocol, a researcher or biostatistician
[ ] has not been consulted.
[ ] has been consulted, Research methodologists:
Name ……………………………. Signature ……………………..
Name ……………………………. Signature ……………………..
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Biostatisticians:
Name ……………………………. Signature ……………………..
Name ……………………………. Signature ……………………..
21. Does the research protocol make use of a standard handbook or guidance?
[ ] No
[ ] Yes, please identify
[ ] The handbook or guidance has been approved by a professional association or Royal college
Please identify ……………………………………………... (please attach proof)
[ ] The handbook or guidance has received permission to be used by the department/office where it
is going to be used. Please identify ………………………………………………
Name of the person in charge of the department/office ………………………………………………………………
Signature …………………………………………………….
[ ] The handbook or guidance has been approved by an expert or experts
Name of expert …………………………….............................. Signature........................................................
Name of expert …………………………….............................. Signature........................................................
Name of expert …………………………….............................. Signature........................................................
22. Is this a multicenter study?
If so, please give name( s) of the researchers and participating organization/ institution ( in Thailand)
…………………....
Please give name(s) of sponsors such as pharmaceutical/chemical companies, if applicable.
23. Details of the entire budget for the research project
24. Affiliations of researchers with the companies supporting the research projects such as
Shareholder of the supporting company. State number of shares held.
Owner of medicine or medical device patent, or
Receiving a consultant salary of ………………….baht per month
Invited to be lecturer from the company, or supported for attending conferences abroad in the
past year. Give details.........................................................................................................
Others. Specify. .........................................................................................................................................
No affiliation
25. Research studies in charge
a. At present, how many research projects are you overseeing?
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b. What is the total number of subjects you are taking care of?
c. How do you manage these projects without causing risks to the subjects or other routines?
26. Do you have experience in ethics in conducting research studies?
O The researcher and research team have attended the following training courses for ethics in research
studies. Give individual details and proved proofs of attendance.
1) Researcher name:..........................Course/training topics:...............................Year taken ...............
2) Researcher name:..........................Course/training topics:...............................Year taken ...............
3) Researcher name:..........................Course/training topics:...............................Year taken ...............
27. Time frame of the research study:
a. Data collection start (month) …………., (year) …………, and end in (month) ………, (year) ………
b. Duration of the whole study is…………year(s) ………month(s)
I hereby certify that the above information is truthful, and the person filling in the information clearly
understand every piece of the information given.
Signature………………………………….………….……………
Signature ……………………….………….……………
(……………………………….…………)
(……………………………….……………)
Project Advisor
Principal investigator
(In case the principal investigator is a student/ /resident)

Signature ……………………….………….……………
(……………………………….……………)
Co-investigator

Signature ……………………….………….……………
(……………………………….……………)
Co-investigator

This protocol has been approved by the affiliated organization.
Signature ……………………….………….……………
Signature ……………………….………….……………
(……………………………….……………)
(……………………………….……………)
Chair, School of …………………………
Head, research department
Signature ………………………………….………….……………
(……………………………….……………)
Dean, Institute of……………………………………….
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Memorandum
Suranaree University of Technology
Office of
Tel/Fax.
No. MoE
Date
Subject HREC-SUT Submission form for Social/Anthropological studies
To Chairman of the Human Research Ethic Committee, Suranaree University of Technology
I, ……(Name and status)......, of ….........(Office/Faculty of affiliation) ....................would like to
submit a research proposal entitled ……..(Name in Thai and English)…………..........for approval of ethics in
human research. I have attached 4 copies of the following documents for your considerations:
Document List
Yes no
1. Protocol form for Social/Anthropological studies (specify version and date)
2. Full research proposal/Thesis /Independent Study Proposal graduate study (In
case of graduate students)
3. Principal investigator’s and co- investigator’s curriculum vitae in Thai or English
4. Certificate of participation in a workshop for ethics in human research
5. Self-Assessment form
6. Participant information sheet (specify version and dated)
7. Informed consent form or Written consent waive form (specify version and date)
8. Case record form (if any)
9. Questionnaire (if any)
10. Investigator’s brochure (if any)
11. Other (please specify) ……………………………………………………………………….
Thank you for your kind considerations.
Signature………………………………….………….……………
Signature ………………………………….………….…
(……………………………….…………)
(……………………………….……………)
(In case principal investigator is a student/resident)
Principal investigator
Signature………………………………….………..........
(……………………………….…………………….)
Head of Department/Office or Dean of faculty
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HREC-SUT submission Form for Ethics in Human Research for

Social/Anthropological studies
The applicant must submit details for all of the items below
1. Research title: …………………………………………………………………………………………………………
2. Principal investigator and affiliation:
Phone number ……………………..
E-mail……………………
3. Co- investigator(s) and affiliation(s): ………………………………………………………………………………..
4. Significance of problems to be studied (executive summary)…………………………………
5. Objectives (Write clearly)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Concrete benefits of the project once completed.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. Research methodology (Make a check mark (√) in the boxes where applicable)
a. Qualitative
 Phenomenology
 Ethnography
 Grounded Theory
 Others................................................................
b. Quantitative
 Descriptive
 Relationships studies  Experimental/Quasi-experimental
 Systematic reviews
 Others................................................................
c. Action Research/ Participatory Action Research
d. Others (please specify).........................................................
8. Methods of data collection
 Self-response questionnaires
 Structured or semi-structured interviews
 In-depth interviews
 Focus groups
 Observations (please specify, for example,  Others ...........................................................
participatory or non-participatory)
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9. Background and review literature
- Rationale/research questions (summarized with references) ………………………………………………………..
10. Population and volunteers
a. How many volunteers are needed? How is the number of volunteers calculated? Why this
number?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b. What are the qualifications of the volunteers? How are the volunteers selected? Are there any
groups of volunteers that are excluded from the study?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1. Inclusion criteria
............................................................................................................................................................................
2. Exclusion criteria
............................................................................................................................................................................
3. Withdrawal or termination criteria indicates a potential harm to the volunteers if the research
process is continued
............................................................................................................................................................................
4. Subject allocation
............................................................................................................................................................................
c. What is the method used in dividing the volunteers into experimental and control groups, if any?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
d.Are the following vulnerable volunteers (who cannot make decisions in critical situations) used in
the study?
 No
 Yes
Infants, children
Pregnant women
The elderly
 Patients with chronic
 Those who cannot give
 Prisoners, alien labors,
diseases
consents on their own behalf the socially disadvantaged
The disabled
 School pupils/ students,  Others (please specify) .........................................
subordinates
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If there are vulnerable subjects, please state reasons why this group of subjects must be
included in the study. Please also suggest how you plan to protect these vulnerable subjects.
................................................................................................................................................................................................
e. How are the volunteers approached?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
f. If there are compensations or rewards, please specify the amount or other details.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
11. Explain the study method and give reasons why this study contains only a minimal risk.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
12. What method is used for obtaining the volunteers’ consent? (Please specify clearly)
 a.Signed written consent (attached volunteers’information sheet and informed consent form)
 b.Verbal consent (attach the Waiver of Consent form and the volunteers’ information sheet)
13. Explain the process of obtaining subject’s consent:
13.1) Who asks for consent? (Consider that the subjects give their consent without undue
influence /coercion). .........................................................................................
13.2) When are the subjects asked for consent? (Consider that the subjects have an opportunity to
ask questions about research and adequate time before making decision)
..............................................................................................................................................................................
13.3) Where does the process of consent take place? (Consider that the place provides privacy
and keep the confidentiality of the subjects as well as convenience for the subjects asking questions
about becoming a research subject). Please give details.
..............................................................................................................................................................................
14. What are the benefits to the volunteers and the community involved in the study including
community empowerment?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
15. What are ( if any) the negative/ undesirable effects that may happen to the people or community
involved in the study? For example,
a. Are there any risks of danger to the body and mind of the people involved or to the society
and economy? What measures has the researcher planned to prevent any harmful effects or
to remedy such harmful effects?
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b. In the case of effects on the community, how does the researcher plan to approach or consult
with the community?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
16. What method is used for protecting the volunteers’/community’s confidentiality?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
17. What are the budget details for this research study?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
18. What is the length of time for this research study?
a. Data collection is expected to start in (month)………..(year)………..and finish in (month)… (year)……
b. Expected length of time for the research study is……….years………months.
19. Examination of the research methodology from the affiliated faculty
The research proposal was approved by the thesis advisor on (date)……(month)…...(year)………..
I hereby certify that the above information is truthful, and I fully and clearly understand every piece of
the information given.
Signature………………………………….………….……………
Signature ……………………….………….……………
(……………………………….…………)
(……………………………….……………)
Project Advisor
Principal investigator
(In case the principal investigator is a student/ /resident)

Signature ……………………….………….……………
(……………………………….……………)
Co-investigator

Signature ……………………….………….……………
(……………………………….……………)
Co-investigator

This protocol has been approved by the affiliated organization.
Signature ……………………….………….……………
Signature ……………………….………….……………
(……………………………….……………)
(……………………………….……………)
Chair, School of …………………………
Head, research department
Signature ………………………………….………….……………
(……………………………….……………)
Dean, Institute of……………………………………….
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Human Research Ethic Committee, Suranaree
University of Technology

Informed Consent Form

Note to Investigators:
When creating informed consent letters, investigators are encouraged to keep language and vocabulary as basic and
straightforward as possible. Investigators are also encouraged to use this template when creating informed consent letters. Use of
alternative wording or format is permitted, but doing so may slow down the review process. All sections of the consent form,
except the "Consent" section, should be written in second person ("You are invited...").
Headers should include “Informed Consent” followed by the title of the study (e.g., the header in this document). Footers should
include page numbers. If your consent letter is more than one page, the footer should also include a space for the participant’s
initials (e.g., the footer in this document).
Be sure to include any basic components of informed consent that are appropriate to your study. If components apply to your
study, they must be included. Please refer to the document entitled “components of informed consent” for more information. If
you have any further questions, contact the Director of Human Subject Officer at 044-224757
**Information in italics is for your information and should be deleted from the actual consent form. Material in brackets should be
completed with relevant information.**
1. TITLE OF STUDY
[Insert title]
2. PRINCIPAL INVESTIGATOR
[Name]
[Department]
[Address]
[Phone] [Email]
3. PURPOSE OF STUDY
You are being asked to take part in a research study. Before you decide to participate in this study, it is important that you
understand why the research is being done and what it will involve. Please read the following information carefully. Please ask
the researcher if there is anything that is not clear or if you need more information.
The purpose of this study is to [Briefly describe purpose of study.]
4. STUDY PROCEDURES
List all procedures, preferably in chronological order, which will be employed in the study. Point out any procedures that are
considered experimental. Clearly explain technical and medical terminology using non-technical language. Explain all procedures
using language that is appropriate for the expected reading level of participants.
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State the amount of time required of participants per session, if applicable, and for the total duration of the study.
If audio taping, videotaping, or film procedures are going to be used, provide information about the use of these products.
5. RISKS
List all reasonably foreseeable risks, if any, of each of the procedures to be used in the study, and any measures that will be used
to minimize the risks.
You may decline to answer any or all questions and you may terminate your involvement at any time if you choose.
6. BENEFITS
List the benefits you anticipate will be achieved from this research. Include benefits to participants, others, or the body of
knowledge. If there is no direct benefit to the participant, state so. For example, “There will be no direct benefit to you for your
participation in this study. However, we hope that the information obtained from this study may….”
When applicable, disclose alternative procedures or courses of treatment, if any, which might be advantageous to participants.
7. CONFIDENTIALITY
Your responses to this [survey] will be anonymous. Please do not write any identifying information on your [survey]. OR For the
purposes of this research study, your comments will not be anonymous. Every effort will be made by the researcher to preserve
your confidentiality including the following:
[State measures taken to ensure confidentiality, such as those listed below:
Assigning code names/numbers for participants that will be used on all research notes and documents
Keeping notes, interview transcriptions, and any other identifying participant information in a locked file cabinet in the
personal possession of the researcher.]
Participant data will be kept confidential except in cases where the researcher is legally obligated to report specific incidents.
These incidents include, but may not be limited to, incidents of abuse and suicide risk.
8. COMPENSATION (If there is no compensation, delete this section.)
Indicate what participants will receive for their participation in this study. Indicate other ways participants can earn the same
amount of credit or compensation. State whether participants will be eligible for compensation if they withdraw from the study
prior to its completion. If compensation is pro-rated over the period of the participant's involvement, indicate the points/stages at
which compensation changes during the study.
9. CONTACT INFORMATION
If you have questions at any time about this study, or you experience adverse effects as the result of participating in this study,
you may contact the researcher whose contact information is provided on the first page. If you have questions regarding your
rights as a research participant, or if problems arise which you do not feel you can discuss with the Primary Investigator, please
contact Institutional Ethics, Suranaree University of Technology at 044-224757
10. VOLUNTARY PARTICIPATION
Your participation in this study is voluntary. It is up to you to decide whether or not to take part in this study. If you decide to take
part in this study, you will be asked to sign a consent form. After you sign the consent form, you are still free to withdraw at any
time and without giving a reason. Withdrawing from this study will not affect the relationship you have, if any, with the researcher.
If you withdraw from the study before data collection is completed, your data will be returned to you or destroyed.
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Note: Please delineate the "Consent" section of the Informed Consent Form by drawing a line across the page (like the one above
this paragraph). This delineation is important because the consent form grammar shifts from second person to first person, as
shown in this example.
CONSENT
I have read and I understand the provided information and have had the opportunity to ask questions. I understand that my
participation is voluntary and that I am free to withdraw at any time, without giving a reason and without cost. I understand that I
will be given a copy of this consent form. I voluntarily agree to take part in this study.
Participant's signature ______________________________ Date __________
Investigator's signature _____________________________ Date __________
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Human Research Ethic Committee,
Information Sheet for Research Volunteer
Suranaree University of Technology
Informed consent from research participants is crucial. Therefore your information sheet must use language that is readily
understood by the general public.
Overview of the Participant Information sheet
The information sheet should provide brief and clear information on the essential elements of the specific study: what the research
is about, the condition or treatment under study, the voluntary nature of involvement, what will happen during and after the research
has taken place, what treatment (if applicable) will be withheld, the participants responsibilities, the potential risks, inconvenience or
restrictions balanced against any possible benefits and the alternatives. It should allow the participant to decide whether the study
is of interest to them and whether they wish to read and discuss it further.
It is recommended that the researcher follows the structure below to guide them in developing an appropriate information sheet.
1. Study Title
Does this explain the study in simple English? One consistent title should appear on all your study documents and be selfexplanatory. Any acronyms need to be written out in full.
2. Principal Investigator
[Name]
[Department]
[Address]
[Phone] [Email]
3. Co-Investigator
4. Who is organising or sponsoring the research?
The answer should include the organisation or company sponsoring the research and funding the research if these are different
(e.g. Research Charity, academic institution, NHS employee).
5. Invitation paragraph
You need to explain that you are asking the participant to take part in research. For example:
I would like to invite you to take part in a research study. Before you decide you need to understand why the research is being done
and what it would involve for you. Please take time to read the following information carefully. Ask questions if anything you read
is not clear or would like more information. Take time to decide whether or not to take part.
You might want to add a couple or sentences explaining about the study here.
6. What is the purpose of the study?
Purpose is an important consideration for participants, and we recommend you present it clearly and succinctly, in the context of
other work in the field. Primarily the purpose may be educational, such as undertaking a research study as part of a course. If this
is the case, then this purpose should be made clear.
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7. Why have I been invited?
You should explain briefly why and how the participant was chosen and how many others will be in the study. For example :
Explain clearly why you have chosen to recruit participants within a particular ethnic group, or age group, healthy volunteers,
students on a particular course, males or females and why you are studying this particular population group.
8. Do I have to take part?
You should explain that taking part in the research is entirely voluntary. The following is an example:
It is up to you to decide. We will describe the study and go through the information sheet, which we will give to you. We will then
ask you to sign a consent form to show you agreed to take part. You are free to withdraw at any time, without giving a reason. (if
applicable – this will not affect the standard of care you receive).
9. What will happen to me if I take part?
To answer this question, try to ‘put yourself in the subject’s shoes.’
This section should include:
how long the participant will be involved in the research
how long the research will last (if different)
how often they will need to attend, meet a researcher, visit a clinic or their GP (if appropriate)
how long these visits will be
what exactly will happen, for example: access to personal information, questionnaires, interviews, discussion groups,
measurements, blood tests, sample collection, x-rays etc.
Use the most appropriate format to demonstrate their involvement (diagrams/tables). The detail will depend on the complexity of
the study. It may help if the information is displayed in a flow chart or grid indicating what will happen at each visit, where
appropriate.
It should be clear which procedures are over and above those used in standard treatment or management. It is also essential to
explain whether any normal treatment will be withheld for all or part of the study. Long-term monitoring/follow up should be
mentioned.
If the study will involve video/audio-taping or photography, you should explain what is intended, including the confidentiality issues.
Specific consent will be needed if material of any sort will be published that identifies the subject.
You should set out simply the research methods you intend to use.
10. Expenses and payments?
You should explain if any expenses (for example travel, meals, child-care, compensation for loss of earning etc.) are available. You
should consider whether any gifts or vouchers which you intent as a thank-you should be detailed in the information sheet.
11. What will I have to do?
Set down briefly and clearly what you will expect from the research subjects, such as lifestyle, medical health or dietary
restrictions, attending scheduled visits, keeping diaries, filling out questionnaires etc.
12. What are the possible disadvantages and risks of taking part?
Any risks, discomfort or inconvenience should be briefly outlined. You should consider carefully how to explain any risks involved in
your study, as this can be difficult.
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Risks may include possible side effects from medication, potential injury from exercise trials, or the use of additional ionising radiation
within x-rays, or distress from recollecting unpleasant memories and feelings.
For example if you are discussing or exploring sensitive issues with a participant that could upset them then you need to identify
this so the participant is fully aware. After the research is completed make appropriate support services available for the participant
to access if further support is required.
13. What are the possible benefits of taking part?
Explain these, but where there is no intended benefit for the participant, this should be stated clearly. It is important to not
exaggerate the possible benefits. It would be reasonable to say something similar to:
We cannot promise the study will help you but the information we get from the study will help to improve the treatment of people
with (name of condition)
Or
We cannot promise the study will help you but the information we get from the study will help to increase the understanding of
(name the focus of the research)
14. What if there is a problem?
You should inform participants who to go to if they have a complaint about the research study, their experience, and/or the
researcher. A contact number should be given. This may be the researcher in the first instance, who can try to resolve the problem.
However a participant may not wish to complain to the researcher if he/she is the object of the complaint, and may wish to make
a more formal complaint for example:
If you have a concern about any aspect of this study, you should ask to speak to the researchers who will do their best to answer
your questions (contact number).
If you remain unhappy and wish to complain formally you can do this through… (add appropriate contact details of NHS, Private
facility, University complaints procedure).
15. Will my taking part in the study be kept confidential?
You should tell the participant how their confidentiality will be safeguarded during and after the study. You may wish to tell the
participants how your procedures for handling, processing, storage and destruction of their data match the Cadicott principles and/or
Data Protection Act 1998.
The participant should be told:
how their data will be collected.
that it will be stored safely, giving the custodian and level of identification, for example:
o individual participant research data, such questionnaires/interviews/samples/ x-rays will be anonymous and given a
research code, known only to the researcher
o A master list identifying participants to the research codes data will be held on a password protected computer
accessed only by the researcher
o hard paper/taped data will be stored in a locked cabinet, within locked office, accessed only by researcher
o electronic data will be stored on a password protected computer known only by researcher
What it will be used for. For example it must be clear if the data is to be used for future studies and whether further RGEC
approval will be sought.
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Who will access to view identifiable data (authorised persons such as researchers within the team, supervisors, sponsors
and for monitoring the quality, regulatory authorities /R&D audit).
How long will it be retained and that is will be disposed of securely (the College RGEC recommends a minimum of 3 years)
Example introductory statement includes:
All information which is collected about you during the course of the research will be kept strictly confidential, and any information
about you which leaves the hospital/surgery/university will have your name and address removed so that you cannot be recognised.
16. Involvement of the General Practitioner/Family Doctor (GP)
Some studies require that the research participant’s GP be informed if they are involved in studies that may affect their normal
health status. You need to explain to the research participant if their GP needs to be contacted and seek their consent to do this.
You should clearly explain what information will be exchanged.
There are other studies/circumstances which may not impact on the health of the participant therefore it would not be appropriate
for you to contact their GP, or in some cases it may not be possible.
17. What will happen if I don’t carry on with the study?
There are different positions to take on what will happen if a participant withdraws from a study and it up to the researcher to
determine what is applicable to their study and ensure that this is clearly communicated to the participant prior to them agreeing
to take part. Three possible scenarios include:
If you withdraw from the study all the information and data collected from you, to date, will be destroyed and you name removed
from all the study files.
Or
If you withdraw from the study we will destroy all your identifiable samples/ tape recorded interviews, but we will need to use the
data collected up to your withdrawal.
Or
You can withdraw from the study/treatment but keep in contact with us to let us know your progress. Information collected may
still be used. Any stored blood/tissue samples or taped interviews that can still be identified as yours will be destroyed if you wish.
18. What will happen to the results of the research study?
Participants often want to know the results of the study in which they were involved. You should tell participants what will happen
to the results, whether they will be published and how the results will be made available to them. You should add that they will
not be identified in any report/publication unless they have given their consent.
19. Further information and contact details:
The additional information that participants require can sometimes be divided into the following four categories. You need to identify
where to locate additional information or who to contact to address the different enquires.
1. General information about research (e.g. list relevant documents or websites)
2. Specific information about this research project (e.g. contact details of researcher)
3. Advice as to whether they should participate (e.g. contact details of a different health care professional who can provide
impartial advice)
4. Who they should approach if unhappy with the study (e.g. contact details of complaints procedure if not listed earlier)
A minimum prerequisite in this section is that the contact details of the researcher (email address) should be clearly identified.
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Informed Consent Form Template for Qualitative Studies

(This template is for research interventions that use questionnaires, in-depth interviews or focus group
discussions )
(language used throughout form should be at the level of a local student of class 6th/8th)

Notes to Researchers:
1. Please note that this is a template developed by the WHO ERC to assist the Principal Investigator in
the design of their informed consent forms (ICF). It is important that Principal Investigators adapt their
own ICFs to the outline and requirements of their particular study.
2. The informed consent form consists of two parts: the information sheet and the consent certificate.
3. Do not be concerned by the length of this template. It is long only because it contains guidance
and explanations which are for you and which you will not include in the informed consent forms that
you develop and provide to participants in your research.
4. This template includes examples of key questions that may be asked at the end of each section,
that could ensure the understanding of the information being provided, especially if the research study
is complex. These are just examples, and suggestions, and the investigators will have to modify the
questions depending upon their study.
5. In this template:
square brackets indicate where specific information is to be inserted
bold lettering indicates sections or wording which should be included
standard lettering is used for explanations to researchers only and must not be included in
your consent forms. The explanation is provided in black, and examples are provided in red
in italics. Suggested questions to elucidate understanding are given in black in italics.
TEMPLATE ON FOLLOWING PAGE
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Information Sheet for Participants and
Informed consent Form

[Informed Consent Form for _________________________________]
Name the group of individuals for whom this consent is written. Because research for a single project is often carried out with a
number of different groups of individuals - for example counselors, community members, clients of services - it is important that you
identify which group this particular consent is for.
(Example: This informed consent form is for social service providers in the community X and who we are inviting to participate in
research Y, titled "The Community Response to Malaria Project".)
You may provide the following information either as a running paragraph or under headings as shown below.
[Name of Principle Investigator]
[Name of Organization]
[Name of Sponsor]
[Name of Project and Version]
This Informed Consent Form has two parts:
• Information Sheet (to share information about the study with you)
• Certificate of Consent (for signatures if you choose to participate)
You will be given a copy of the full Informed Consent Form
Part I: Information Sheet
1. Introduction
Briefly state who you are and that you are inviting them to participate in research which you are doing. Inform them that they may
talk to anyone they feel comfortable talking with about the research and that they can take time to reflect on whether they want to
participate or not. Assure the participant that if they do not understand some of the words or concepts, that you will take time to
explain them as you go along and that they can ask questions at anytime.
(Example: I am X, working for the Y organization. I am doing research on the disease malaria which is very common in this country
and in this region. I am going to give you information and invite you to be part of this research. You do not have to decide today
whether or not you will participate in the research. Before you decide, you can talk to anyone you feel comfortable with about the
research.
This consent form may contain words that you do not understand. Please ask me to stop as we go through the information and I
will take time to explain. If you have questions later, you can ask them of me or of another researcher.)
2. Purpose of the research
Explain the research question in lay terms which will clarify rather than confuse. Use local and simplified words rather than scientific
terms and professional jargon. In your explanation, consider local beliefs and knowledge when deciding how best to provide the
information. Investigators however need to be careful not to mislead participants, by suggesting research interests that they do not
have. For example, if the study wants to find out about treatments provided by local practitioners, wording should not suggest that
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they want to find out about how the practitioners are advertising themselves. Misleading participants may be essential and justified
in certain circumstances, but that needs to be carefully argued, and approved by an ethics committee.
(Example: Malaria is making many people sick in your community. We want to find ways to stop this from happening. We believe
that you can help us by telling us what you know both about malaria and about local health practices in general . We want to
learn what people who live or work here know about the causes of malaria and why some people get it. We want to learn about
the different ways that people try to stop malaria before someone gets it or before it comes to the community, and how people
know when someone has it. We also want to know more about local health practices because this knowledge might help us to
learn how to better control malaria in this community.)
3. Type of Research Intervention
Briefly state the type of intervention that will be undertaken. This will be expanded upon in the procedures section but it may be
helpful and less confusing to the participant if they know from the very beginning whether, for example, the research involves a
vaccine, an interview, a questionnaire, or a series of finger pricks.
(Example: This research will involve your participation in a group discussion that will take about one and a half hour, and a one
hour interview).
4. Participant Selection
Indicate why you have chosen this person to participate in this research. People wonder why they have been chosen and may be
fearful, confused or concerned.
(Example: You are being invited to take part in this research because we feel that your experience as a social worker (or as a mother,
or as a responsible citizen) can contribute much to our understanding and knowledge of local health practices.)
Example of question to elucidate understanding: Do you know why we are asking you to take part in this study? Do you know
what the study is about?
5. Voluntary Participation
Indicate clearly that they can choose to participate or not. State, only if it is applicable, that they will still receive all the services they
usually do if they choose not to participate. Explanation: It may be more applicable to assure them that their choosing to participate
or not will not have any bearing on their job or job-related evaluations. This can be repeated and expanded upon later in the form
as well. It is important to state clearly at the beginning of the form that participation is voluntary so that the other information can
be heard in this context. Although, if the interview or group discussion has already taken place, the person cannot 'stop participation'
but request that the information provided by them not be used in the research study.
(Example: Your participation in this research is entirely voluntary. It is your choice whether to participate or not. If you choose not
to participate all the services you receive at this Centre will continue and nothing will change.
OR
The choice that you make will have no bearing on your job or on any work-related evaluations or reports. You may change your
mind later and stop participating even if you agreed earlier.)
Examples of question to elucidate understanding: If you decide not to take part in this research study, do you know what your
options are? Do you know that you do not have to take part in this research study, if you do not wish to? Do you have any questions?
6. Procedures
A. Provide a brief introduction to the format of the research study.
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(Example: We are asking you to help us learn more about malaria in your community. We are inviting you to take part in this
research project. If you accept, you will be asked to….:)
B. Explain the type of questions that the participants are likely to be asked in the focus group, the interviews, or the survey. If the
research involves questions or discussion which may be sensitive or potentially cause embarrassment, inform the participant of this.
(Example 1 (for focus group discussions)
take part in a discussion with 7-8 other persons with similar experiences. This discussion will be guided by [name of moderator/guider]
or myself.
The group discussion will start with me, or the focus group guide or moderator (use the local word for group discussion leader),
making sure that you are comfortable. We can also answer questions about the research that you might have. Then we will ask
you questions about the malaria and give you time to share your knowledge. The questions will be about malaria in your community,
how is it recognized, what people do to stop it from spreading to other people, who people go to for help and what happens
when people become sick with it.
We will also talk about community practices more generally because this will give us a chance to understand more about malaria
but in a different way. These are the types of questions we will ask…... We will not ask you to share personal beliefs, practices
or stories and you do not have to share any knowledge that you are not comfortable sharing.
The discussion will take place in [location of the FGD], and no one else but the people who take part in the discussion and guide
or myself will be present during this discussion. The entire discussion will be tape-recorded, but no-one will be identified by name
on the tape. The tape will be kept [explain how the tape will be stored]. The information recorded is confidential, and no one else
except [name of person(s)] will have access to the tapes. The tapes will be destroyed after ______number of days/weeks.
Example 2 (for interviews)
participate in an interview with [name of interviewer] or myself.
During the interview, I or another interviewer will sit down with you in a comfortable place at the Centre. If it is better for you, the
interview can take place in your home or a friend's home. If you do not wish to answer any of the questions during the interview,
you may say so and the interviewer will move on to the next question. No one else but the interviewer will be present unless you
would like someone else to be there. The information recorded is confidential, and no one else except [name of person(s)] will
access to the information documented during your interview. The entire interview will be tape-recorded, but no-one will be identified
by name on the tape. The tape will be kept [explain how the tape will be stored]. The information recorded is confidential, and no
one else except [name of person(s)] will have access to the tapes. The tapes will be destroyed after ______number of days/weeks.
Example 3 (for questionnaire surveys)
fill out a survey which will be provided by [name of distributor of blank surveys] and collected by [name of collector of completed
surveys].OR You may answer the questionnaire yourself, or it can be read to you and you can say out loud the answer you want
me to write down.
If you do not wish to answer any of the questions included in the survey, you may skip them and move on to the next question.
[Describe how the survey will be distributed and collected]. The information recorded is confidential, your name is not being included
on the forms, only a number will identify you, and no one else except [name of person(s) with access to the information] will have
access to your survey.)
7. Duration
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Include a statement about the time commitments of the research for the participant including both the duration of the research and
follow-up, if relevant.
(Example: The research takes place over ___ (number of) days/ or ___ (number of) months in total. During that time, we will visit
you three times for interviewing you at one month interval and each interview will last for about one hour each. The group
discussion will be held once and will take about one and a half hour.)
Examples of question to elucidate understanding: If you decide to take part in the study, do you know how much time will the
interview take? Where will it take place? Do you know that we will be sending you transport to pick you up from your home? Do
you know how much time will the discussion with other people take? If you agree to take part, do you know if you can stop
participating? Do you know that you may not respond to the questions that you do not wish to respond to? Etc. Do you have any
more questions?
8. Risks
Explain and describe any risks that you anticipate or that are possible. The risks depend upon the nature and type of qualitative
intervention, and should be, as usual, tailored to the specific issue and situation.
(If the discussion is on sensitive and personal issues e.g. reproductive and sexual health, personal habits etc. then an example of
text could be something like "We are asking you to share with us some very personal and confidential information, and you may
feel uncomfortable talking about some of the topics. You do not have to answer any question or take part in the
discussion/interview/survey if you don't wish to do so, and that is also fine. You do not have to give us any reason for not responding
to any question, or for refusing to take part in the interview"
OR If for example, the discussion is on opinions on government policies and community beliefs, and in general no personal
information is sought, then the text under risks could read something like "There is a risk that you may share some personal or
confidential information by chance, or that you may feel uncomfortable talking about some of the topics. However, we do not wish
for this to happen. You do not have to answer any question or take part in the discussion/interview/survey if you feel the question(s)
are too personal or if talking about them makes you uncomfortable.)
9. Benefits
Benefits may be divided into benefits to the individual, benefits to the community in which the individual resides, and benefits to
society as a whole as a result of finding an answer to the research question. Mention only those activities that will be actual benefits
and not those to which they are entitled regardless of participation.
(Example: There will be no direct benefit to you, but your participation is likely to help us find out more about how to prevent and
treat malaria in your community).
10. Reimbursements
State clearly what you will provide the participants with as a result of their participation. WHO does not encourage incentives beyond
reimbursements for expenses incurred as a result of participation in the research. These may include, for example, travel costs and
reimbursement for time lost. The amount should be determined within the host country context.
Example: You will not be provided any incentive to take part in the research. However, we will give you [provide a figure, if money
is involved] for your time, and travel expense (if applicable).
Examples of question to elucidate understanding: Can you tell me if you have understood correctly the benefits that you will
have if you take part in the study? Do you know if the study will pay for your travel costs and time lost, and do you know how
much you will be re-imbursed? Do you have any other questions?
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11. Confidentiality
Explain how the research team will maintain the confidentiality of data with respect to both information about the participant and
information that the participant shares. Outline any limits to confidentiality. Inform the participant that because something out of the
ordinary is being done through research, any individual taking part in the research is likely to be more easily identified by members
of the community and therefore more likely to be stigmatized. If the research is sensitive and/or involves participants who are highly
vulnerable - research concerning violence against women for example - explain to the participant any extra precautions you will take
to ensure safety and anonymity.
(Example: The research being done in the community may draw attention and if you participate you may be asked questions by
other people in the community. We will not be sharing information about you to anyone outside of the research team. The
information that we collect from this research project will be kept private. Any information about you will have a number on it
instead of your name. Only the researchers will know what your number is and we will lock that information up with a lock and
key. It will not be shared with or given to anyone except [name who will have access to the information, such as research sponsors,
DSMB board, your clinician, etc])
The following applies to focus groups:
Focus groups provide a particular challenge to confidentiality because once something is said in the group it becomes common
knowledge. Explain to the participant that you will encourage group participants to respect confidentiality, but that you cannot
guarantee it.
(Example: We will ask you and others in the group not to talk to people outside the group about what was said in the group.
We will, in other words, ask each of you to keep what was said in the group confidential. You should know, however, that we
cannot stop or prevent participants who were in the group from sharing things that should be confidential.)
Example of question to elucidate understanding: Did you understand the procedures that we will be using to make sure that
any information that we as researchers collect about you will remain confidential? Do you understand that the we cannot
guarantee complete confidentiality of information that you share with us in a group discussion Do you have any more questions?
12. Sharing the Results
Your plan for sharing the findings with the participants should be provided. If you have a plan and a timeline for the sharing of
information, include the details. You may also inform the participant that the research findings will be shared more broadly, for
example, through publications and conferences.
(Example: Nothing that you tell us today will be shared with anybody outside the research team, and nothing will be attributed
to you by name. The knowledge that we get from this research will be shared with you and your community before it is made
widely available to the public. Each participant will receive a summary of the results. There will also be small meetings in the
community and these will be announced. Following the meetings, we will publish the results so that other interested people
may learn from the research.)
13. Right to Refuse or Withdraw
This is a reconfirmation that participation is voluntary and includes the right to withdraw. Tailor this section to ensure that it fits
for the group for whom you are seeking consent. The example used here is for a community social worker. Participants should
have an opportunity to review their remarks in individual interviews and erase part or all of the recording or note.
(Example: You do not have to take part in this research if you do not wish to do so, and choosing to participate will not affect
your job or job-related evaluations in any way. You may stop participating in the [discussion/interview] at any time that you
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wish without your job being affected. I will give you an opportunity at the end of the interview/discussion to review your remarks,
and you can ask to modify or remove portions of those, if you do not agree with my notes or if I did not understand you
correctly.)
14. Who to Contact
Provide the name and contact information of someone who is involved, informed and accessible - a local person who can
actually be contacted. State also the name (and contact details) of the local IRB that has approved the proposal. State also that
the proposal has also been approved by the WHO ERC.
(Example: If you have any questions, you can ask them now or later. If you wish to ask questions later, you may contact any of
the following: [name, address/telephone number/e-mail]
This proposal has been reviewed and approved by Ethics Committee for Researches Involving Human Subjects, Suranaree
University of Technology, which is a committee whose task it is to make sure that research participants are protected from harm.
If you wish to find about more about the EC, contact Tel. 044-224757.)
This proposal has been reviewed and approved by Ethics Committee for Researches Involving Human Subjects, Suranaree
University of Technology, which is a committee whose task it is to make sure that research participants are protected from harm.
If you wish to find about more about the EC, contact Ethics Committee Officer, Institute of Research and Development, Suranaree
University of Technology Tel. 044-224757.
Example of question to elucidate understanding: Do you know that you do not have to take part in this study if you do not
wish to? You can say No if you wish to? Do you know that you can ask me questions later, if you wish to? Do you know that I
have given the contact details of the person who can give you more information about the study? Etc.
You can ask me any more questions about any part of the research study, if you wish to. Do you have any questions?
Part II: Certificate of Consent
This section must be written in the first person. It should include a few brief statements about the research and be followed by
a statement similar the one in bold below. If the participant is illiterate but gives oral consent, a witness must sign. A researcher
or the person going over the informed consent must sign each consent. Because the certificate is an integral part of the informed
consent and not a stand-alone document, the layout or design of the form should reflect this. The certificate of consent should
avoid statements that have "I understand…." phrases. The understanding should perhaps be better tested through targeted
questions during the reading of the information sheet (some examples of questions are given above), or through the questions
being asked at the end of the reading of the information sheet, if the potential participant is reading the information sheet
him/herself.
Example: I have been invited to participate in research about malaria and local health practices.
(This section is mandatory)
I have read the foregoing information, or it has been read to me. I have had the opportunity to ask questions about it and any
questions I have been asked have been answered to my satisfaction. I consent voluntarily to be a participant in this study
Print Name of Participant__________________
Signature of Participant ___________________
Date ___________________________
Day/month/year
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If illiterate 1
I have witnessed the accurate reading of the consent form to the potential participant, and the individual has had the opportunity
to ask questions. I confirm that the individual has given consent freely.
Print name of witness____________
Thumb print of participant
Signature of witness _____________
Date ________________________
Day/month/year
Statement by the researcher/person taking consent
I have accurately read out the information sheet to the potential participant, and to the best of my ability made sure that the
participant understands that the following will be done:
1.
2.
3.
I confirm that the participant was given an opportunity to ask questions about the study, and all the questions asked by the
participant have been answered correctly and to the best of my ability. I confirm that the individual has not been coerced into
giving consent, and the consent has been given freely and voluntarily.
A copy of this ICF has been provided to the participant.
Print Name of Researcher/person taking the consent______________________
Signature of Researcher /person taking the consent________________________
Date __________________________ (Day/month/year)

A literate witness must sign (if possible, this person should be selected by the participant and should have no
connection to the research team). Participants who are illiterate should include their thumb print as well.
1
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การพิจารณาโครงการวิจัยแบบยกเว้นและแบบเร็ว
(Exemption and Expedited Review)

เริ่มใช้ SOP 08/02.0 วันที่
แทน SOP 08/01.1 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562
ผู้จัดทา
วันที่
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงปัทมา ทองดี)
ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ผู้อนุมัติ

วันที่

(รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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7.1 สารบัญการพิจารณาโครงการวิจัยแบบยกเว้น
ลําดับที่
1
2
3
4
5

6
7
8

เรื่อง
วัตถุประสงค์
ขอบเขต
ความรับผิดชอบ
แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติ
ขั้นตอนการปฏิบัติ
5.1 การรับโครงการวิจัย
5.2 การตรวจสอบความครบถ้วนของโครงการวิจัย
5.3 กาหนดรหัสโครงการเพื่อเตรียมจัดเอกสาร
5.4 การจาแนกประเภทโครงการ
5.5 ประสานกับคณะกรรมการ
5.6 การมอบหมายโครงการวิจัยให้คณะกรรมการทบทวน
5.7 การประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาโครงการวิจัย
5.8 การแจ้งผลการพิจารณาโครงการวิจัย
นิยามศัพท์
ภาคผนวก
เอกสารอ้างอิง

หน้า
3
3
3
4
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
7
7

169

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การพิจารณาโครงการวิจัยแบบยกเว้นและแบบเร็ว
(Exemption and Expedited Review)

SOP 08/02.0
หน้า 3 ของ 25 หน้า

1. วัตถุประสงค์
1. เพื่อกาหนดเกณฑ์โ ครงการวิจั ยที่ส ามารถได้รับ การพิจ ารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ แบบยกเว้ น
(Exemption review)
2. เพื่อกาหนดแนวทางการพิจารณาตัดสิน และการรับรองการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยแบบยกเว้น
2. ขอบเขต
วิธีดาเนินการมาตรฐานครอบคลุม ถึงการวิจัยที่สามารถได้รับการยกเว้นการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยตาม
เกณฑ์ที่กาหนด และการดาเนินการขั้นต่อไปของโครงการที่ไม่เข้าข่ายยกเว้น
3. ความรับผิดชอบ
ประธานหรือเลขานุการ มีหน้าที่ทบทวน พิจารณาตัดสินโครงการที่เข้าข่ายได้รับการยกเว้นการพิจารณา
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และลงนามในเอกสารให้การรับรอง
4. แผนภูมิขั้นตอน การปฏิบัติ
ขั้นตอน

การดําเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

1

รับโครงการวิจัย

เจ้าหน้าที่สานักงาน

2
3

คัดเลือกโครงการวิจัยที่เข้าข่ายได้รับการยกเว้นการพิจารณา
การพิจารณาโครงการที่เข้าข่ายได้รับยกเว้น

4

แจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้วิจัยและออกเอกสาร

5

นาเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการ

ประธานหรือเลขานุการ
ประธานหรือเลขานุการ
ประธานและเจ้าหน้าที่
สานักงาน
ประธานหรือเลขานุการ
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การพิจารณาโครงการวิจัยแบบยกเว้น (Exemption Review)
ผู้วิจัย

ยื่นโครงการที่สานักงานฯ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง/ครบถ้วนของเอกสาร
ส่ง primary reviewer 1 คน
Reviewer ส่งผลการพิจารณาให้สานักงาน ภายใน 7 วัน

รับรองโดยไม่มี
การแก้ไข
แจ้งผลการ
พิจารณา ออก
Certification of
Exemption

รับรองหลังแก้ไข

ให้แก้ไขแล้วยื่นใหม่

แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้วิจัย
ดาเนินการแก้ไขแล้วส่งมาให้
พิจารณาโดย reviewer เดิม

แจ้งผลการ
พิจารณาให้ผู้วิจัย
ดาเนินการแก้ไข
แล้วยื่นมาให้
พิจารณาใหม่

reviewer ให้การ
รับรอง
แจ้งผลการพิจารณา ออก Certification of
Exemption
สรุปผลการพิจารณาแจ้งที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อรับทราบ
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติ
5.1 การรับโครงการวิจัย
ผู้ วิ จั ย ห ลั ก ยื่ น โ ค ร ง ก า ร วิ จั ย ใ น ม นุ ษ ย์ ใ น ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ ก า ร วิ จั ย ใ น ม นุ ษ ย์ อ อ น ไ ล น์ ที่
http://ec.sut.ac.th/index.php พร้อมทั้งส่งโครงการวิจัยที่ผู้เกี่ยวข้องลงนามทั้งหมดให้สานักงานจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์ จานวน 1 ชุด
5.2 การตรวจสอบความครบถ้วนของโครงการวิจัย
เจ้าหน้าที่สานักงานตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารในระบบสารสนเทศการวิจัยในมนุษย์ออนไลน์ที่
http://ec.sut.ac.th/index.php
5.3 กําหนดรหัสโครงการเพื่อเตรียมจัดเอกสาร
ระบบสารสนเทศการวิจัยในมนุษย์ออนไลน์ที่ http://ec.sut.ac.th/index.php จะออกเลขรหัสโครงการ
โดยอัตโนมัติจากระบบโดยใช้รหัส EC ตามด้วยปี พ.ศ. และหมายเลขโครงการตามลาดับที่ส่งเข้ามา เช่น EC-570001 พร้อมกับลงบันทึกรับเอกสารในระบบ https://boffice.sut.ac.th เจ้าหน้าที่สานักงานจะออกหนังสือตอบ
รับเอกสารในกรณีที่เอกสารถูกต้องครบถ้วน และเสนอประธานหรือเลขานุการเพื่ อพิจารณาก่อนส่งให้ Primary
reviewer พิจารณาตามความเชี่ยวชาญและเหมาะสมในลาดับต่อไป ในกรณีที่เอกสารไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน
เจ้ าหน้ า ที่ส านั กงานจะส่ ง เอกสารคืน หั ว หน้าโครงการวิจัย เพื่อแก้ ไข/เพิ่ ม เติ ม เอกสารให้ ค รบถ้ว น ทั้งนี้จ ะ
ดาเนินการในระบบสารสนเทศการวิจัยในมนุษย์
5.4 การจําแนกประเภทโครงการ
เจ้าหน้าที่สานักงานส่งโครงการวิจัยเสนอให้ประธานหรือเลขานุการในระบบสารสนเทศการวิจัยในมนุษย์
ออนไลน์ที่ http://ec.sut.ac.th/index.php เพื่อคัดแยกโครงการและการทบทวนแบบเต็มชุดหรือแบบเร่งด่วน
หรือยกเว้นการพิจารณาและเลือกกรรมการผู้ทาหน้าที่ทบทวน
5.5 ประสานกับคณะกรรมการ
เจ้ า หน้ า ที่ ส านั ก งานประสานกั บ คณะกรรมการ ที่ ส ามารถพิ จ ารณาโครงการวิจั ย หลั ง จากประธานหรือ
เลขานุการเลือกกรรมการผู้ทาหน้าที่ทบทวนแล้ว
5.6 การมอบหมายโครงการวิจัยให้คณะกรรมการทบทวน
5.6.1 ประธานหรือเลขานุการ คัดเลือกกรรมการที่ทาหน้าที่ primary reviewer ทบทวนโครงการวิจัยโดย
ดาเนินการในระบบสารสนเทศการวิจัยในมนุษย์ออนไลน์ที่ http://ec.sut.ac.th/index.php
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5.6.2 เจ้ า หน้ า ที่ ส านั ก งาน ท าหน้ า ที่ ป ระสานงานกั บ คณะกรรมการที่ ส ามารถเข้ า ประชุ ม และที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายให้ทบทวนโครงการวิจัย พร้อมทั้งจัดส่งโครงการวิจัยทั้งหมดให้กรรมการทุกคนที่สามารถเข้าประชุม ก่อน
วันประชุมคณะกรรมการ ไม่น้อยกว่า 5 วันทาการ
5.7 การประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาโครงการวิจัย
ประธานคณะกรรมการตรวจองค์ประชุมว่าครบ ขอข้อสรุปผลการพิจารณาโครงการวิจัยโดยฉันทามติ ในกรณี
ที่กรรมการมีความเห็นขัดแย้งจนไม่อาจสรุปโดยฉันทามติ โดยถือความเห็นส่วนใหญ่เป็นมติของที่ประชุมเป็นเอกฉันท์
(consensus)
5.8 การแจ้งผลการพิจารณาโครงการวิจัย
5.8.1 เจ้าหน้าที่สานักงานแจ้งผลการพิจารณาโครงการทางระบบสารสนเทศการวิจัยในมนุษย์ออนไลน์ที่
http://ec.sut.ac.th/index.php ภายใน 5 วันหลังการประชุม ซึ่งระบบจะลงวันที่อัตโนมัติ โดยระบุถึงข้อแนะนาที่
ต้องการให้ ผู้ วิจั ย ปฏิบั ติห รื อแก้ไข ซึ่งผ่ านการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และภาษาในหนังสื อ แจ้งผลการ
พิจารณาโครงการวิจัย โดยเลขานุการคณะกรรมการ
5.8.2 หนังสือแจ้งผลต้องระบุชัดเจนถึงข้อแนะนาที่ต้องการให้ผู้วิจัยปฏิบัติหรือแก้ไข
5.8.3 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและภาษาในหนังสื อ แจ้งผลการพิจารณาโครงการวิจัย โดยฝ่าย
เลขานุการ
5.8.4 หนั ง สื อ แจ้ ง ผลการพิ จ ารณาโครงการวิจั ย ต้ อ งลงวั น ที่ ที่ ไ ด้ รั บ การพิ จ ารณาลงนามโดยประธาน
คณะกรรมการ และส่งให้ผู้วิจัย ภายใน 5 วันทาการหลังการประชุม
5.8.5 โครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองแล้วจะได้รับเอกสารรับรองโครงการ (Certificate of Approval: COA)
ซึ่งมีอายุ 1 ปี โดยเจ้าหน้าที่สานักงานจะพิมพ์ออกจากระบบเพื่อเสนอให้ประธานคณะกรรมการลงนามต่อไป หาก
โครงการมีการแก้ไข ผู้วิจัยจะต้องแก้ไขภายใน 30 วัน หากพ้นกาหนดจะต้องยื่นขอรับการพิจารณาใหม่
5.8.6 แนบรายนามและคุณวุฒิของคณะกรรมการที่เข้าประชุมในวันที่พิจารณาโครงการนั้นไปกับ COA ด้วย
(ในกรณีที่มีการร้องขอ)
5.8.7 ในกรณีที่เป็นโครงการ ซึ่งประธานหรือรองประธานคณะกรรมการฯ หรือ กรรมการ หรือเลขานุการ
หรือผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ เป็นผู้วิจัยหลักหรือผู้วิจัยร่วม เมื่อจะลงมติ ผู้วิจัยจะต้องออกจากห้องประชุม และ
ให้ผู้อื่นทาหน้าที่แทน (เช่น รองประธานหรือเลขานุการ ทาหน้าที่แทน)
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6. นิยามศัพท์
คําศัพท์
ความเสี่ยงน้อย (Minimal risk)
7. ภาคผนวก
ภาคผนวก 1 AF/01-07/01.1
ภาคผนวก 2 AF/02-07/01.1
ภาคผนวก 3 AF/03-07/01.1
ภาคผนวก 4 AF/04-07/01.1

ความหมาย
ความเสี่ยงที่ไม่มากกว่าความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตประจาวันของ
อาสาสมัครที่มีสุขภาพปกติ
เกณฑ์โครงการวิจัยที่สามารถได้รับการยกเว้นการพิจารณาจริยธรรม
การวิจัย
Exemption Review Report
Certificate of Exemption
เอกสารรับรองการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แบบยกเว้น

8. เอกสารอ้างอิง
8.1 Department of Health and Human Services. Title 45 Public welfare, Part 46 Protection of
human subjects (46.101(b), 46.401(b) In: Code of Federal Regulations [Internet]. 2009. [cited
2015 November 20]. Available from: http://www.hhs.gov/ohrp/policy/ ohrpregulations.pdf
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7.2 สารบัญการพิจารณาโครงการวิจัยแบบเร็ว
ลําดับ
1
2
3
4
5

6
7
8

เรื่อง
วัตถุประสงค์
ขอบเขต
ความรับผิดชอบ
แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติ
ขั้นตอนการปฏิบัติ
5.1 การรับโครงการวิจัย
5.2 การคัดเลือกโครงการวิจัยที่จะพิจารณาแบบเร็ว
5.3 การพิจารณาโครงการวิจัยแบบเร็ว
5.4 การตัดสิน
5.5 การแจ้งผลการพิจารณาต่อผู้วิจัย
5.6 การนาเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการ
นิยามศัพท์
ภาคผนวก
เอกสารอ้างอิง

หน้า
9
9
9
9-10
11
11
11
11
12
12
12
13
13
13
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1. วัตถุประสงค์
1. เพื่ อก าหนดเกณฑ์ ว่ าโครงการวิ จั ยใดสามารถพิ จารณาโดยกระบวนการแบบเร็ ว (Expedited review
process)
2. เพื่อกาหนดแนวทางการทบทวน การพิจารณาตัดสิน และการอนุมัติโครงการวิจัยแบบเร็ว
2. ขอบเขต
วิธีดาเนินการมาตรฐานครอบคลุม ถึงการทบทวน การพิจารณาตัดสิน และรับรองโครงการวิจัย ซึ่งไม่มีความ
เสี่ยงหรือมีความเสี่ยงน้อยต่ออาสาสมัครที่เข้าร่วมในโครงการวิจัย
3. ความรับผิดชอบ
คณะกรรมการ ที่ได้รับมอบหมายจากประธาน มีหน้าที่ทบทวนและพิจารณาตัดสินโครงการวิจัยแบบเร็ว
4. แผนภูมิขั้นตอน การปฏิบัติ
ขั้นตอน

การดําเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

1

การรับโครงการวิจัย

เจ้าหน้าที่สานักงาน

2

การคัดเลือกโครงการวิจัยที่จะพิจารณา
และเลือกกรรมการ เพื่อพิจารณาโครงการวิจัย

ประธานหรือเลขานุการ

3

การพิจารณาโครงการวิจัย

กรรมการที่ได้รับมอบหมาย

4

การตัดสิน

กรรมการที่ได้รับมอบหมาย

5

การแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้วิจัยและออกเอกสาร

ประธาน เลขานุการและ
เจ้าหน้าที่สานักงาน

6

การนาเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการ

เลขานุการ
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การพิจารณาโครงการวิจัยแบบเร็ว (Expedited Review)
ผู้วิจัย

ยื่นโครงการที่สานักงานฯ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง/ครบถ้วนของเอกสาร
ส่ง primary reviewer 2 คน
Reviewers ส่งผลการพิจารณาให้สานักงาน ภายใน 7 วัน

รับรองโดยไม่มี
การแก้ไข
แจ้งผลการพิจารณา
ออกเอกสารรับรอง
โครงการ
Certification of
Approval

รับรองหลังแก้ไข

แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้วิจัย
ดาเนินการแก้ไขแล้วส่งมาให้พิจารณา
โดย reviewers เดิมหรือเลขานุการ
reviewers ให้
การรับรอง

ให้แก้ไขแล้วยื่นใหม่

แจ้งผลการ
พิจารณาให้ผู้วิจัย
ดาเนินการแก้ไข
แล้วยื่นมาให้
พิจารณาใหม่

แจ้งผลการพิจารณาออกเอกสารรับรอง
โครงการ Certification of Approval

ไม่รับรอง หรือ
reviewer (s) เสนอ
ให้นาเข้าพิจารณา
ในที่ประชุม
คณะกรรมการฯ
หรือผลการ
พิจารณาของ
reviewers
แตกต่างกัน

นาเข้าพิจารณาในที่
ประชุมคณะกรรมการฯ

สรุปผลการพิจารณาแจ้งที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อรับทราบ
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติ
5.1 การรับโครงการวิจัย
5.1.1 ผู้ วิ จั ย หลั ก ยื่ น โครงการวิ จั ย ในมนุ ษ ย์ ใ นระบบสารสนเทศการวิ จั ย ในมนุ ษ ย์ อ อนไลน์ ที่
http://ec.sut.ac.th/index.php พร้ อมทั้งส่ ง เอกสารโครงการวิจัย (Hard copy) ที่ผู้ เกี่ยวข้องลงนามทั้งหมดให้
สานักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จานวน 1 ชุด เจ้าหน้าที่สานักงานตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารในระบบ
สารสนเทศการวิจัยในมนุษย์ ซึ่งระบบจะออกเลขรหัสโครงการโดยอัตโนมัติจากระบบโดยใช้รหัส EC ตามด้วยปี พ.ศ.
และหมายเลขโครงการตามล าดั บ ที่ ส่ ง เข้ า มา เช่ น EC-57-0001 พร้ อ มกั บ ลงบั น ทึ ก รั บ เอกสารในระบบ
https://boffice.sut.ac.th เจ้าหน้าที่สานักงานจะออกหนังสือตอบรับเอกสารในกรณีที่เอกสารถูกต้องครบถ้วน และ
เสนอเลขานุการเพื่อพิจารณามอบหมาย Primary reviewer ตามความเชี่ยวชาญในลาดับต่อไป ในกรณีที่เอกสารไม่
ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าที่สานักงานจะส่งเอกสารคืนหัวหน้าโครงการวิจัย เพื่อแก้ไข/เพิ่มเติมเอกสารให้ครบถ้วน
ทั้งนี้จะดาเนินการในระบบสารสนเทศการวิจัยในมนุษย์
51.2 เลขานุการจะพิจารณาโครงการวิจัยว่ามีลักษณะเข้าข่ายที่จะพิจารณาแบบเร็วหรือไม่ และกาหนด
กรรมการผู้ทาหน้าที่ทบทวนโครงการวิจัยโดยจะส่งเชิญทางระบบซึ่งจะส่งไปทางอิเล็กทรอนิกส์เมล เพื่อให้ผู้ทบทวน
ทราบและดาเนินการประเมินในระบบ
5.2 การคัดเลือกโครงการวิจัยที่จะพิจารณาแบบเร็ว
เลขานุการพิจารณาโครงการที่เข้าข่ายการพิจารณาแบบเร็วโดยเป็นโครงการวิจัยที่มี minimal risk ตาม
เกณฑ์ ดังนี้
5.2.1 โครงการวิจัยที่มีความเสี่ยงน้อยต่ออาสาสมัครที่เข้าร่วมในโครงการวิจัยตามเกณฑ์ที่กาหนด
5.2.2 การขอปรับแก้โครงการวิจัยเดิมเพียงเล็กน้อยไม่ทาให้มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น และเป็นโครงการที่ผ่านการ
รับรองแล้ว
5.2.3 การขอปรับแก้เอกสารคาชี้แจงและหนังสือแสดงเจตนายินยอมของโครงการวิจัยเดิมที่ผ่านการรับรอง
แล้ว เมื่อกรรมการผู้พิจารณาเห็นว่าโครงการ มีความเสี่ยงมากกว่า minimal risk ให้ส่งโครงการกลับยังเลขานุการฯ
เพื่อพิจารณาในคณะกรรมการเต็มรูปแบบ
5.3 การพิจารณาโครงการวิจัยแบบเร็ว
5.3.1 เลขานุการจะเป็นผู้คัดเลือกกรรมการผู้ทบทวน (Primary reviewer) จานวน 2 คน ตามสาขาที่เชี่ยวชาญ
เพื่อทบทวนโครงการวิจัยตามแนวทางการพิจารณาโครงการวิจัยที่ส่งเข้ามาพิจารณาครั้งแรก จะพิจารณาตัดสิ น
ก ร ะ บ ว น ก า ร พิ จ า ร ณ า โ ค ร ง ก า ร วิ จั ย แ บ บ เ ร็ ว ใ น ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ ก า ร วิ จั ย ใ น ม นุ ษ ย์ อ อ น ไ ล น์ ที่
http://ec.sut.ac.th/index.php ภายในเวลา 7 วันทาการ หลังจากได้รับโครงการวิจัย
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5.3.3 เลขานุ ก ารจะสรุ ป ผลและแจ้ ง ผู้ วิ จั ย หลั ก ทางระบบสารสนเทศการวิ จั ย ในมนุ ษ ย์ อ อนไลน์ ที่
http://ec.sut.ac.th/index.php หากมีข้อแก้ไขจะส่งให้ผู้วิจัยแก้ไข ภายในเวลา 5 วันทาการ หากผู้วิจัยไม่มีการแก้ไข
โครงการกลับมาภายใน 30 วัน โครงการวิจัยจะถูกถอน ผู้วิจัยต้องยื่นให้คณะกรรมการพิจารณาใหม่
5.4 การตัดสิน
5.4.1 ในกรณีที่กรรมการผู้พิจารณาให้การรับรองโครงการวิจัย โดยไม่มีการแก้ไข เจ้าหน้าที่จะจัดทาหนังสือ
แจ้งผลการพิจารณาและเอกสารรับรองโครงการและนาเสนอเลขานุการเพื่อพิจารณาก่อนเสนอประธานเพื่อลงนามใน
หนังสือแจ้งผลและเอกสารรับรองโครงการ
5.4.2 ในกรณีที่กรรมการผู้พิจารณาให้มี การปรับปรุงแก้ไขโครงการเพื่อการรับรอง เจ้าหน้าที่จะสรุปและ
เสนอให้เลขานุการเป็นผู้ตรวจสอบความครบถ้วนของประเด็นการแก้ไขอีกครั้ง หรือจนกว่าจะมีการแก้ไขได้ครบถ้วน
สมบูรณ์จึงจะเสนอประธาน ลงนามในหนังสือแจ้งผลเพื่อส่งให้ผู้วิจัยดาเนินการแก้ไขภายใน 30 วัน ก่อนออกเอกสาร
เพื่อให้การรับรอง ซึ่งเจ้าหน้าที่จะบรรจุลงในวาระการประชุมและเลขานุการจะเป็นผู้ แจ้งที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อ
รับทราบต่อไป
5.4.3 ในกรณีที่กรรมการผู้ พิจ ารณาโครงการวิจัยเห็นว่าไม่ส มควรพิจารณาแบบเร็วและเสนอให้ นาเข้า
พิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการ หรือความเห็นของผู้พิจารณาโครงการวิจัยเกี่ยวกับความเสี่ยง (Risk) ไม่ตรงกัน ให้
นาโครงการวิจัยนั้นเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการ
5.5 การแจ้งผลการพิจารณาต่อผู้วิจัย
เลขานุ ก ารจะแจ้ งผลการพิ จ ารณาให้ ผู้ วิจัย หลั ก ทราบในระบบสารสนเทศการวิจั ย ในมนุษ ย์ อ อนไลน์ที่
http://ec.sut.ac.th/index.php พร้อมทั้งส่งหนังสือแจ้งผลให้ผู้วิจัยดาเนินการแก้ไขภายใน 30 วัน (ในกรณีที่มีการ
แก้ไข) หากผู้วิจัย ได้แก้ไขเอกสารตามข้อเสนอแนะของกรรมการได้ถูกต้อง ครบถ้วน ก็จะออกเอกสารเพื่อให้การ
รับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แบบเร็ว (Certificate of Approval : COA) โดยเจ้าหน้าที่สานักงานพิมพ์เอกสาร
รับรองโครงการจากระบบ เสนอเลขานุการพิจารณาก่อนประธานลงนามในเอกสารต่อไป
5.6 การนําเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการ
เลขานุการนาโครงการวิจัยที่ได้รับการทบทวนพิจารณาแบบเร็ว แจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการ เพื่อรับทราบ
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ความหมาย
ความเสี่ยงที่ไม่มากกว่าความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน (Minimal risk) ของ
อาสาสมัครที่มีสุขภาพปกติ

AF/05-07/01.1
AF/06-07/01.1
AF/07-07/01.1
AF/08-07/01.1

เกณฑ์การทบทวนโครงการวิจัยแบบเร็ว
Expedited Review Report
Certificate of Approval (Expedited)
เอกสารรับรองการพิจารณาจริยธรรมแบบเร็ว

8. เอกสารอ้างอิง
8.1 International Conference on Harmonization, Good Clinical Practice Guideline (ICH GCP
(E6 (R2)), 2016.
8.2 ธาดา สืบหลินวงศ์, พรรณแข มไหสวริยะ, สุธี พานิชกุล, บรรณาธิการ; ชมรมจริยธรรมการทาวิจัยในคนใน
ประเทศไทย. แนวทางจริยธรรมการทาวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ. 2550. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: โรง
พิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2551.
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เกณฑ์โครงการวิจัยที่สามารถพิจารณาจริยธรรมการวิจัยแบบยกเว้น
โครงการวิจัยที่สามารถได้รับการยกเว้นการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยได้แก่โครงการวิจัยที่มีลักษณะดังต่อไปนี้
1. โครงการทางด้านการศึกษาที่ดาเนินการในมหาวิทยาลัย หรือสถานที่ที่เป็นที่ยอมรับทางการศึกษา อันได้แก่ การ
วิจัยการเรียนการสอน การประเมินประสิทธิภาพของเทคนิคการสอน ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นวิธีการสอนตาม
มาตรฐานการศึกษา การประเมินหลักสูตร วิธีการบริหารจัดการชั้นเรียน การประกันคุณภาพการศึกษา
2. โครงการที่เกี่ยวข้องกับการสารวจ การสัมภาษณ์ และการเฝ้าสังเกต อันได้แก่ การวิจัยที่เกี่ยวกับผลทดสอบทาง
การศึกษา (การประเมินความรู้ การวิเคราะห์ปัญหา เจตคติ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา) วิธีการสัมภาษณ์ หรือการ
สังเกตพฤติกรรมในที่สาธารณะ ทั้งนี้ต้องไม่มีลักษณะ ดังนี้
2.1 การบันทึกข้อมูลที่สามารถสืบเสาะถึงตัวบุคคลผู้เป็นเจ้าของข้อมูล หรือเปิดเผยตัวตนของเจ้าของข้อมูล และ
การเปิดเผยข้อมูล ทาให้เกิดความเสี่ยงของบุคคลในการรับโทษ หรือเกิดความเสียหายต่อร่างกาย จิตใจ ชื่อเสียง
อาชีพการงาน สถานภาพทางการเงิน สิทธิประโยชน์และผลตอบแทนใดๆ ที่พึงได้ต่อบุคคลผู้เป็นเจ้าของข้อมูล หรือ
มหาวิทยาลัย
2.2 โครงการสารวจ โครงการสาธิต หรือโครงการประเมินระบบงาน การวิจัยบริหารจัดการ และการวิจัย
สถาบัน ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าผู้รับผิดชอบหน่วยงานหรือองค์กร และมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนา
ระบบหรือนโยบาย โดยการศึกษา ทดสอบ หรือประเมินระบบการให้บริการ ประโยชน์ต่อสาธารณชน วิธีการรับ
ผลประโยชน์หรือบริการ รวมทั้งความเป็นไปได้หรือทางเลือกของโครงการ
ทั้งนี้ โครงการจะต้องไม่ทาให้เกิดความเสี่ยงของบุคคลในการรับโทษ หรือเกิดความเสียหายทั้งด้านชื่อเสียง
ร่างกาย จิตใจ หน้าที่การงาน สถานภาพทางการเงิน สิทธิประโยชน์และผลตอบแทนใดๆ ที่พึงได้ต่อบุคคลผู้เป็น
เจ้าของข้อมูล
3. โครงการที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความพึงพอใจและระดับคุณภาพโดยผู้บริโภคถึงรสชาติ และคุณภาพอาหาร
คุณภาพของสินค้าและบริการ ทั้งนี้ จะต้องไม่เกี่ยวข้องกับสารเสพติด หรือสารก่อโทษต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้ อม
รวมถึงคุณภาพและปริมาณของส่วนประกอบของอาหาร ต้องไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้บริโภคหรือสิ่งแวดล้อม
4. โครงการที่มีลักษณะดังต่อไปนี้
4.1 การวิจัยที่ใช้เชื้อที่แยกได้จากสิ่งส่งตรวจ (Isolated microorganism) และเพาะเลี้ยงไว้ในห้องปฏิบัติการ
เป็นสายพันธุ์ และไม่มีข้อมูลเชื่อมโยงถึงอาสาสมัคร
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4.2 การวิจัยที่ใช้เซลล์เพาะเลี้ยงจากเนื้อเยื่อมนุษย์ ที่ได้รับการปรับสภาพให้เป็นเซลล์สายพันธุ์ (cell line)
4.3 การวิจัยในโครงกระดูก ฟันที่ถูกถอนแล้ว และศพอาจารย์ใหญ่
4.4 การวิจัยสารปนเปื้อน สารเคมี เชื้อโรคและชีววัตถุ ที่ไม่ได้กระทาโดยตรงกับมนุษย์ เช่น การตรวจหา
ปริมาณสารปนเปื้อนในดินหรือในน้า การตรวจหาเชื้อโรคในอาหาร เป็นต้น
ทั้งนี้ การวิจัยในเชื้อ เซลล์เพาะเลี้ยง โครงกระดูก ฟัน ที่นามาศึกษาวิจัยต้องไม่มีลักษณะที่สามารถบ่งชี้ถึงตัว
บุคคลซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูล หรือสืบเสาะไปถึงเจ้าของข้อมูล หรือข้อมูลพันธุกรรมได้ รวมถึงวิธีการวิจัยในศพอาจารย์
ใหญ่ ต้องคานึงถึงศักดิ์ศรีและเกียรติของผู้บริจาคร่างกายและการนาเสนอผลสรุปการวิจัยจะต้องไม่สามารถบ่งชี้หรือ
สืบเสาะถึงเจ้าของข้อมูลได้
โครงการที่ไม่สามารถขอยกเว้น
1. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอาสาสมัครที่เป็นกลุ่มเปราะบาง (Vulnerable groups) เช่น การวิจัยในผู้ที่อ่าน
เขียนไม่ได้ การวิจัยในผู้ที่มีความบกพร่องในการตัดสินใจหรือความทรงจา การวิจัยในชนกลุ่มน้อยหรือ
ประชากรชายขอบ กลุ่มผู้ลี้ภัย การวิจัยในผู้สูงอายุหรือเด็กที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ การวิจัยในกลุ่ม คนไร้
ที่อยู่ การวิจัยในผู้เสพหรือผู้ขายยาเสพติด เป็นต้น
2. โครงการวิจัย ที่ได้รับ การพิจารณาให้ การรับรองแล้ว และผู้วิจัยต้องการยื่นส่ว นที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง
(Amendment) ซึ่งส่วนแก้ไขเพิ่มเติมนั้นมีผลกระทบ เปลี่ยนแปลงความเสี่ยงของอาสาสมัครที่เพิ่มมาก
ขึ้นกว่าเกณฑ์การประเมินโครงการวิจัยแบบยกเว้นการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
3. โครงการวิจัยที่ดาเนินการเฉพาะกับกลุ่มบุคคลสาธารณะ หรือกลุ่มบุคคลที่กาลังจะได้รับการคัดเลือกเข้า
สู่ตาแหน่งที่เกี่ยวข้องกับสาธารณะ
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Human Research Ethics Committee,
Suranaree University of Technology
Protocol No.

Exemption Review Report

Protocol title:

For the record only

Principal
Faculty
investigator
Criteria for exemption: (indicate the item of criteria met)
…………………………………………………………………………..
Descriptive summary of the protocol:

Justification for using exemption process:
Suggestion/Recommendation:

Yes

Reviewer

(

 No

Date ………/…………../…………..

)
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Human Research Ethics Committee, Suranaree University of Technology
Certificate of Exemption
Human Research Ethics Committee, Suranaree University of Technology, Nakhon Ratchasima, Thailand,
has exempted the following study which is to be carried out in compliance with the International guidelines for
human research protection as Declaration of Helsinki, The Belmont Report, CIOMS Guideline, International
Conference on Harmonization in Good Clinical Practice (ICH-GCP) and 45CFR 46.101(b)

Title of Project

:

Project Code

:

Principal Investigator

:

Department

:

Document Reviewed : ......................(version…….date..............)
Criteria of exemption :

Signature………………………………………………..Chairman
Human Research Ethic Committee, Suranaree University of Technology
Date of Exemption
Note: 1. No progress review required.
2. Submit notification of final report when finish. (AF/01-13/02.0)
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เอกสารรับรองการยกเว้นการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดาเนินการให้การรับรองการยกเว้นพิจารณา
จริยธรรมโครงการวิจัยตามแนวทางหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ที่เป็นมาตรฐานสากล ได้แก่ Declaration of Helsinki, The
Belmont Report, CIOMS Guideline, International Conference on Harmonization in Good Clinical Practice ( ICH- GCP)
and 45CFR 46.101(b)

โครงการ

:

รหัสโครงการ

:

ชื่อหัวหน้าโครงการ

:

สังกัด

:

เอกสารรับรอง

: …………………… (version…….วันที่..............)

เข้าเกณฑ์การยกเว้น

:
ลงชื่อ.....................................................
(......................................................................)
ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

วันที่รับรองการยกเว้นพิจารณาจริยธรรม :
Date of Exemption
:
หมายเหตุ
1. ไม่ต้องส่งรายงานความก้าวหน้า
2. ส่งรายงานปิดโครงการเมื่อสิ้นสุดการศึกษา (AF/01-13/02.0)
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การพิจารณาโครงการวิจัยแบบยกเว้นและแบบเร็ว
(Exemption and Expedited Review)

SOP 08/02.0
หน้า 19 ของ 25 หน้า
ภาคผนวก 5
AF/05-07/01.1
หน้า 1 ของ 2 หน้า

เกณฑ์การประเมินโครงการวิจัยแบบเร็ว
โครงการวิ จั ย ที่ ส ามารถได้ รั บ การพิ จ ารณาจริ ย ธรรมการวิ จั ย แบบเร็ ว ได้ แ ก่ โ ครงการวิ จั ย ที่ มี ลั ก ษณะ
วิธีดาเนินการวิจัยแบบเสี่ยงน้อยต่ออาสาสมัคร หรือไม่เกิน “ความเสี่ยงน้อย (Minimal risk)” คือมีความเสี่ยงไม่
มากกว่าความเสี่ยงในชีวิตประจาวัน เช่น การใช้เข็มแทงนิ้ว และเข้าเกณฑ์อย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1. ถ้ามีความเสี่ยงเกี่ยวกับการล่วงล้าความเป็นส่วนตัว และอาจเปิดเผยความลับของอาสาสมัคร ผู้วิจัยได้มี
วิธีการป้องกันอย่างเหมาะสมจนมีความเสี่ยงไม่มากกว่า “ความเสี่ยงน้อย (Minimal risk)”
2. การใช้ตัว อย่ างจากอาสาสมัค รของโครงการวิจัย อื่ น ซึ่งอาสาสมัครได้รั บข้ อ มูล และให้ ความยิ น ยอม
เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ การใช้ตัวอย่างดังกล่าวจะต้องไม่มีผลกระทบต่อความลับและสิทธิส่วนบุคคลของอาสาสมัคร
3. เป็นการวิจัยที่ไม่กระทาโดยตรงต่อร่างกายอาสาสมัคร เช่น การศึกษาโดยใช้ชิ้นเนื้อ อวัยวะ หรือร่างกายที่
ได้รับบริจาค
4. การเก็บตัวอย่างเลือดโดยใช้เข็มเจาะปลายนิ้ว ส้นเท้า ใบหู หรือการเจาะเลือดจากหลอดเลือดดาของ
อาสาสมัครผู้ใหญ่สุขภาพดี ไม่ตั้งครรภ์ ที่มีน้าหนักตัวไม่ต่ากว่า 50 กิโลกรัม ปริมาณเลือดที่เจาะต้องไม่เกิน 550
มิลลิลิตร ภายในระยะเวลา 8 สัปดาห์ และเจาะเลือดไม่เกินสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ทั้งนี้ การขอเก็บตัวอย่างเลือดจะต้องมี
ความเหมาะสมตามความจาเป็นที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และวิธีการศึกษาวิจัยรวมทั้งความเปราะบางของกลุ่ม
อาสาสมัคร
5. การเก็บตัวอย่างเลือดนอกเหนือไปจากข้อ 4 ให้พิจารณาจากอายุ น้าหนัก และสุขภาพของอาสาสมัคร
ปริมาณเลือดที่เจาะต้องไม่เกิน 50 มิลลิลิตร หรือ 3 มิลลิลิตรต่อน้าหนักตัว 1 กิโลกรัม ภายในระยะเวลา 8 สัปดาห์
และเจาะเลือดไม่เกินสัปดาห์ละ 2 ครั้งเท่านั้น ทั้งนี้ การขอเก็บตัวอย่างเลือดจะต้องมีความเหมาะสมตามความจาเป็นที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และวิธีการศึกษาวิจัย รวมทั้งความเปราะบางของกลุ่มอาสาสมัคร
6. การเก็บตัวอย่างชีววัตถุ (Biological specimen) ล่วงหน้าเพื่อการวิจัยโดยใช้วิธีการที่ไม่รุกล้ า (Noninvasive) เช่น ตัดผม ตัดเล็บ ในลักษณะที่ไม่ทาให้เสียโฉม ฟันที่ได้จากการถอนในการรักษาตามปกติ สารคัดหลั่ง
ออกภายนอก เช่น เหงื่อ รกจากการคลอดทารก น้าคร่าที่ได้จากการแตกของถุงน้าคร่าก่อนหรือระหว่างการคลอด
เซลล์ ผิ ว หนั ง เก็ บ โดยการขู ด เซลล์ เ ยื่ อ บุ เ ก็ บ โดยวิธี ก ารป้ ายกระพุ้ ง แก้ ม (buccal swab) การบ้ ว นปาก (mouth
washing) เก็บเสมหะ (sputum) หลังจากพ่นด้วยน้าเกลือ
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การพิจารณาโครงการวิจัยแบบยกเว้นและแบบเร็ว
(Exemption and Expedited Review)

SOP 08/02.0
หน้า 20 ของ 25 หน้า

ภาคผนวก 5
AF/05-07/01.1
หน้า 2 ของ 2 หน้า
7. การเก็ บ ข้ อ มู ล ของการรั ก ษาตามปกติ โดยวิ ธี ก ารที่ ไ ม่ รุ ก ล้ า (Non-invasive) เช่ น MRI, ECG, EEG,
ultrasound, Doppler blood flow, echocardiography, moderate exercise, ก า ร วั ด body composition
ยกเว้น X-rays หรือ Microwaves
8. การใช้ข้อมูล (Data) บันทึก (Records) เอกสาร (Document) และตัวอย่างส่งตรวจ (Specimen) ที่ได้
เก็บไว้ หรือจะเก็บเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่เกี่ยวกับการวิจัย เช่น การวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค
9. การเก็บข้อมูลจากการบันทึกเสียง บันทึกวีดิโอหรือภาพเพื่อการวิจัย
10. การวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมแบบบุคคลหรื อกลุ่มบุคคล การวิจัยแบบสารวจ สัมภาษณ์ซักประวัติ focus
group ประเมินโปรแกรม หรือวิธีการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ (Quality assurance)
11. โครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณารับรองจาก CREC
12. รายงานผู้ป่วย (Case report)
หมายเหตุ
1. การพิจ ารณาโครงการแบบเร็ ว (Expedited review) ที่ไม่ส ามารถให้ ผ ลการพิจ ารณาเป็น “ให้ การ
รับรอง” ได้ ต้องนาเข้าพิจารณาในคณะกรรมการเต็มชุด (Full board review)
2. โครงการวิจัย ที่ได้รับ การพิจารณาให้ การรับรองแล้ว และผู้วิจัยต้องการยื่นส่ว นที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง
(Amendment) ซึ่งส่วนแก้ไขเพิ่มเติมนั้นมีผลกระทบ เปลี่ยนแปลงความเสี่ยงของอาสาสมัครที่เพิ่มมาก
ขึ้นกว่าเกณฑ์การประเมินโครงการวิจัยแบบเร็ว ต้องนาเข้าพิจารณาในคณะกรรมการเต็มชุด (Full
board review)
3. โครงการวิจัยที่ได้รับการพิจารณารับรองไปแล้ว และผู้วิจัยต้องการรายงานความก้าวหน้าของโครงการ
(Progress report) แต่มีการดาเนินการที่เบี่ยงเบน ไม่ปฏิบัติตาม หรือฝ่าฝืน โครงการวิจัยต้องนาเข้า
พิจารณาในคณะกรรมการเต็มชุด (Full board review)
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การพิจารณาโครงการวิจัยแบบยกเว้นและแบบเร็ว
(Exemption and Expedited Review)

SOP 08/02.0
หน้า 21 ของ 25 หน้า
ภาคผนวก 6
AF/06-07/01.1
หน้า 1 ของ 1 หน้า

Human Research Ethics Committee,
Suranaree University of Technology
Protocol No.

Expedited Review Report

Protocol title :

For the
record only

Principal
Faculty
investigator
Criteria for Expedited Review: (indicate the item of criteria met)……………………………….
Descriptive summary of the protocol:

Justification for using Expedited process:

Yes

 No

Consideration:
1. appropriate inclusion/exclusion criteria
 Yes  No  N/A
2. acceptable risk/benefit ratio:
 Yes  No  N/A
3. adequate informed consent process:
 Yes  No  N/A
4. decision making
 approval
 approval with some correction
 resubmission
 full board review needed (please explain……………..)
Suggestion/Recommendation (กรุณาให้ความเห็นแยกเป็น 2 ส่วน: protocol และ ICF (Informed consent form)
Protocol
Information Sheet
Consent
Other
Reviewer

Date ………/…………../…………..

(

)
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การพิจารณาโครงการวิจัยแบบยกเว้นและแบบเร็ว
(Exemption and Expedited Review)

SOP 08/02.0
หน้า 22 ของ 25 หน้า
ภาคผนวก 7
AF/07-07/01.1
หน้า 1 ของ 2 หน้า

Human Research Ethics Committee, Suranaree University of Technology
Certificate of Approval
Human Research Ethic Committee, Suranaree University of Technology, Nakhon Ratchasima, Thailand, has
approval the following study which is to be carried out in compliance with the International guidelines for human
research protection as Declaration of Helsinki, The Belmont Report, CIOMS Guideline, International Conference on
Harmonization in Good Clinical Practice (ICH-GCP)

Title of Project
Project Code
Principal Investigator
Department
Review Method
Continuing Report
Document Reviewed

Date of Approval

:
:
:
:
: Expedited
: At least once annually or submit the final report if finished
:………………………………(Version….Date………….)
Signature………………………………………………..Chairman
Human Research Ethic Committee, Suranaree University of Technology
:

Approval Expired Date :
Approval is granted subject to the following conditions: (see back of this Certificate)
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การพิจารณาโครงการวิจัยแบบยกเว้นและแบบเร็ว
(Exemption and Expedited Review)

SOP 08/02.0
หน้า 23 ของ 25 หน้า
ภาคผนวก 7
AF/07-07/01.1
หน้า 2 ของ 2 หน้า

All approved investigators must comply with the following conditions:
1. Strictly conduct the research as stated by the protocol.
2. Use only the information sheet, consent form (and recruitment material, if any), interview
outlines and/or questionnaires bearing the ethics committee seal of approval.
3. Report to the Ethics Committee any serious adverse event or any changes in the research
activity within the timeframe stated in the standard operating procedures.
4. Provide progress reports to the Ethics Committee within the specified time period or upon
request (AF/01-12/02.0)
5. If the study cannot be finished within the expired date of the approval certificated, the
investigator is obliged to reapply for approval at least 30 days to the expiration date. (AF/02-12/02.0)
6. The expiry date of every approved document is based on the expiration date of the origin
approved protocol (Protocol Number…………………….)
7. Complete and submit the final report form to the Human Research Ethics Committee, as
soon as possible after the completeness of research. (AF/01-13/02.0)
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การพิจารณาโครงการวิจัยแบบยกเว้นและแบบเร็ว
(Exemption and Expedited Review)

SOP 08/02.0
หน้า 24 ของ 25 หน้า
ภาคผนวก 8
AF/08-07/01.1
หน้า 1 ของ 2 หน้า

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เอกสารรับรองการพิจารณาจริยธรรมแบบเร็ว
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดาเนินการให้การรับรองการพิจารณาจริยธรรม
แบบเร็ ว โครงการวิจั ยตามแนวทางหลัก จริยธรรมการวิ จัย ในมนุษ ย์ ที่เ ป็น มาตรฐานสากล ได้ แ ก่ Declaration of Helsinki, The
Belmont Report, CIOMS Guideline, International Conference on Harmonization in Good Clinical Practice ( ICH- GCP)
and 45CFR 46.101(b)

โครงการ

:

รหัสโครงการ

:

ชื่อหัวหน้าโครงการ

:

สังกัด

:

วิธีทบทวน
: แบบเร็ว (Expedited)
รายงานความก้าวหน้า : ส่งรายงานความก้าวหน้าอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี หรือส่งรายงานฉบับสมบูรณ์หากดาเนิน
โครงการเสร็จสิ้นก่อน 1 ปี
เอกสารที่รับรอง : ...........................(version.…… วันที่..............)
ลงชื่อ.....................................................
(..................................................................)
ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วันที่รับรอง :
วันหมดอายุ :
ทั้งนี้ การรับรองนี้มีเงื่อนไขดังที่ระบุไว้ด้านหลังทุกข้อ (ดูด้านหลังของเอกสารรับรองโครงการวิจัย)
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การพิจารณาโครงการวิจัยแบบยกเว้นและแบบเร็ว
(Exemption and Expedited Review)

SOP 08/02.0
หน้า 25 ของ 25 หน้า
ภาคผนวก 8
AF/08-07/01.0
หน้า 2 ของ 2 หน้า

นักวิจัยทุกท่านที่ผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจัยต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้
1. ดาเนินการวิจัยตามที่ระบุไว้ในโครงการวิจัยอย่างเคร่งครัด
2. ใช้เอกสารแนะนาอาสาสมัคร ใบยินยอม (และเอกสารเชิญเข้าร่วมวิจัยหรือใบโฆษณา (ถ้ามี)) แบบสัมภาษณ์
และ/หรือแบบสอบถาม เฉพาะที่มีตราประทับของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เท่านั้น
3. รายงานเหตุการณ์ไ ม่พึงประสงค์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นหรือการเปลี่ ยนแปลงกิจกรรมวิจัยใด ๆ ต่อคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ภายในระยะเวลาที่กาหนดในวิธีดาเนินการมาตรฐาน (SOPs)
4. ส่งรายงานความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ตามเวลาที่กาหนดหรือเมื่อได้รับการร้องขอ
(AF/01-12/02.0)
5. หากการวิจัยไม่สามารถดาเนินการเสร็จสิ้นภายในกาหนด ผู้วิจัยต้องยื่นขออนุมัติใหม่ก่อน อย่างน้อย 30 วัน
(AF/02-12/02.0)
6. เอกสารทุกฉบับที่ได้รับการรับรองครั้งนี้ หมดอายุตามอายุของโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองก่อนหน้านี้ (รหัส
โครงการ........................)
7. หากการวิจั ย เสร็ จ สมบู ร ณ์ผู้ วิ จั ย ต้ อ งแจ้ง ปิดโครงการตามแบบฟอร์ มของคณะกรรมการจริยธรรมในมนุ ษ ย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (AF/01-13/02.0)
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การพิจารณาโครงการวิจัยเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์
(Review of New Medical Device Protocol)

SOP 09/02.0
หน้า 1 ของ 13 หน้า

การพิจารณาโครงการวิจัยเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์
(Review of New Medical Device Protocol)

เริ่มใช้ SOP 09/02.0 วันที่
แทน SOP 01.1 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562

ผู้จัดทา
วันที่
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงปัทมา ทองดี)
ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ผู้อนุมัติ
วันที่
(รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

193

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การพิจารณาโครงการวิจัยเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์
(Review of New Medical Device Protocol)

SOP 09/02.0
หน้า 2 ของ 13 หน้า

สารบัญ
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

เรื่อง
วัตถุประสงค์
ขอบเขต
ความรับผิดชอบ
แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติ
ขั้นตอนการปฏิบัติ
นิยามศัพท์
ภาคผนวก
เอกสารอ้างอิง

หน้า
3
3
3
4
5
5
6
7

194

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การพิจารณาโครงการวิจัยเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์
(Review of New Medical Device Protocol)

SOP 09/02.0
หน้า 3 ของ 13 หน้า

1. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวทางให้เจ้าหน้าที่ ผู้วิจัย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และคณะอนุกรรมการพิจารณา
โครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือแพทย์ ดาเนินการจัดการเกี่ยวกับโครงการวิจัยที่ขอรับการพิจารณา
2. ขอบเขต
วิธีดาเนินการมาตรฐานครอบคลุมการทบทวนโครงการวิจัยเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ชนิดใหม่ที่นามาใช้กับมนุษย์
หน้าที่ของคณะอนุกรรมการฯ การจัดการเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและการดูแลเรื่องรักษาความลับ การดาเนินงาน
ของคณะอนุกรรมการ ขั้นตอนการพิจารณาโครงการวิจัยและการเก็บเอกสาร
3. ความรับผิดชอบ
3.1 คณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือแพทย์ มีหน้าที่ประเมินความเสี่ยงของ
เครื่องมือ โดยต้องพิจารณาว่าการศึกษาเครื่องมือแพทย์นั้นมีความเสี่ยงอย่างมีนัยสาคัญ (ความเสี่ยงมาก) หรือ มี
ความเสี่ยงที่ไม่มีนัยสาคัญ (ความเสี่ยงน้อย) ต้องทบทวนข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับจากผู้สนับสนุนการวิจัย โดยพิจารณา
ถึงความเสี่ยงที่อาจเป็นผลมาจากการใช้เครื่องมือแพทย์นั้น ถ้าเครื่องมือแพทย์ที่จะนามาศึกษา ใช้ร่วมกับวิธีการ
หรือหัตถการที่มีความเสี่ยง คณะกรรมการต้องพิจารณาความเสี่ยงรวมของเครื่องมือและวิธีการ
3.2 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มีหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบ หลังจากที่ คณะอนุกรรมการ
พิจารณาโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือแพทย์พิจารณาในรายละเอียดแล้ว
3.4 เครื่องมือแพทย์ที่นาเข้ามาในประเทศไทย ถ้าถูกจัดอยู่ในจาพวกที่ต้องได้ รับใบอนุญาตจากกองควบคุม
เครื่องมือแพทย์ สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ผู้ให้การสนับสนุนการวิจัยต้องแสดง
เอกสารใบอนุญาต ถ้าเป็นเครื่องมือแพทย์ที่ต้องแจ้งรายละเอียดให้กับกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ สานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขในการนาเข้า ผู้ให้การสนับสนุนการวิจัยต้องแสดงเอกสารนั้น
ถ้าเป็นเครื่องมือแพทย์ทั่วไป ให้แสดงเอกสารที่แสดงว่ามีขายในประเทศผู้ส่งออก หรือ Certificate of Free Sale
ที่รับรองโดยสถานทูตไทยในประเทศนั้น
3.5 เครื่องมือแพทย์ทั่วไปที่ผลิตในประเทศ ซึ่งไม่เข้าข่ายถูกจัดอยู่ในจาพวกที่ต้องได้รับใบอนุญาตจากกอง
ควบคุมเครื่องมือแพทย์ สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ผู้สนับสนุนการวิจัย หรือ
ผู้วิจัยไม่ต้องแสดงเอกสารใดๆ ข้างต้น ยกเว้นต้องแสดงรายละเอียดของเครื่องมือแพทย์ที่จะใช้ศึกษา
3.6 คณะกรรมการอาจขอคาปรึกษาจากหน่วยงานที่ดูแลควบคุมเครื่องมือแพทย์ (กองควบคุมเครื่องมือแพทย์
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข)
3.7 คณะกรรมการอาจมีความเห็นเหมือนหรือแตกต่างจากการประเมินโดยผู้ให้การสนับสนุนการวิจัยที่ประเมิน
ว่าเครื่องมือแพทย์มีความเสี่ยงน้อย
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3.8 คณะกรรมการประเมินว่าเครื่องมือแพทย์มีความเสี่ยงน้อย ผู้วิจัยสามารถลงมือทาวิจัยได้
3.9 ถ้าคณะกรรมการมีความเห็นว่าเครื่องมือแพทย์มีความเสี่ยงมาก คณะกรรมการอาจขอคาปรึกษาจาก
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น กองควบคุมเครื่องมือแพทย์สานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ผู้สนับสนุนการวิจัยต้องยื่นเอกสารที่ จาเป็น เช่น ใบอนุญาต
นาเข้าเครื่องมือแพทย์ ทีอ่ อกโดยสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
4. แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติ
ขั้นตอน
1

การดําเนินการ
รับโครงการวิจัย/เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบความครบถ้วนและความถูกต้องของเอกสาร
• โครงการวิจัยที่ส่งเข้าพิจารณาครั้งแรก
• โครงการวิจัยที่ส่งเข้ามาใหม่
• ส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย
บันทึกวันที่รับ ลงเลขรับโครงการวิจัย/เอกสารที่เกี่ยวข้องและใส่
รหัส และกรอกใบรับเอกสารให้ผู้ยื่น และลงข้อมูลในคอมพิวเตอร์

ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่สานักงาน

4

มอบหมาย primary reviewer เป็นผู้ทบทวนโครงการละ 3 คน

ประธาน หรือเลขานุการ

5

กาหนดวันประชุม จัดทารายชื่อคณะกรรมการ ที่สามารถเข้าประชุม

6

ประชุมพิจารณาโครงการวิจัย

7

แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้วิจัยทราบ

เจ้าหน้าที่สานักงาน
- คณะอนุกรรมการพิจารณา
โครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
เครื่องมือแพทย์
- คณะกรรมการ
เจ้าหน้าที่สานักงาน

8

เก็บเอกสารที่เกี่ยวกับโครงการวิจัย

เจ้าหน้าที่สานักงาน

2

3

เจ้าหน้าที่สานักงาน

เจ้าหน้าที่สานักงาน

5. ขั้นตอนการปฏิบัติ
การยื่นเอกสาร
1) โครงการศึกษาวิจัยเครื่องมือแพทย์ชนิดใหม่
2) เอกสารที่ต้องยื่นให้คณะกรรมการ ทบทวน มีดังนี้

196

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การพิจารณาโครงการวิจัยเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์
(Review of New Medical Device Protocol)

SOP 09/02.0
หน้า 5 ของ 13 หน้า

(1) แบบฟอร์มยื่นโครงการเพื่อรับการพิจารณา
(2) ลักษณะเครื่องมือแพทย์ (รายละเอียดเครื่องมือ การทางาน)
(3) รายงานการศึกษาเครื่องมือแพทย์ที่ทาการศึกษามาแล้ว
(4) ข้อมูลการประเมินความเสี่ยงของเครื่องมือแพทย์โดยผู้ให้การสนับสนุนการวิจัย พร้อมกับหลักฐานที่สนับสนุน
(5) เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมการวิจัย
(6) ขั้นตอนดาเนินการวิจัย
(7) วิธีการติดตามควบคุม (Monitor)
(8) เอกสารคาชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัยและการให้ความยินยอมโดยได้รับข้อมูลครบถ้วน
(9) ประวัติของผู้วิจัย (Curriculum Vitae)
(10) ข้อมูลการยื่นให้คณะกรรมการฯ สถาบันอื่นพิจารณา และผลการพิจารณา
(11) เอกสารอื่ น ๆ เช่ น ใบอนุ ญ าต (เครื่ อ งมื อ น าเข้ า ) จากกองควบคุ ม เครื่ อ ง มื อ แพทย์ ส านั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข, Certificate of Free Sale
6. นิยามศัพท์
เครื่องมือแพทย์
(Medical Device)

1. เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องกล วัตถุที่ใช้ใส่เข้าไปในร่างกาย น้ายาที่ใช้ตรวจในหรือ
นอกห้ องปฏิบัติการ ผลิ ตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ หรือวัตถุอื่นใด ที่ผู้ ผ ลิ ตหรือเจ้า ของ
ผลิตภัณฑ์มุ่งหมาย เฉพาะสาหรับใช้อย่างหนึ่งอย่างใดกับมนุษย์หรือสั ตว์ดังต่อไปนี้
ไม่ว่าจะใช้โดยลาพัง ใช้ร่วมกัน หรือ ใช้ประกอบกับสิ่งอื่นใด
(ก) วินิจฉัย ป้องกัน ติดตาม บาบัด บรรเทา หรือรักษาโรค
(ข) วินิจฉัย ติดตาม บาบัด บรรเทา หรือรักษาการบาดเจ็บ
(ค) ตรวจสอบ ทดแทน แก้ไข ดัดแปลง พยุง ค้า หรือจุนด้านกายวิภาคหรื อ
กระบวนการทางสรีระของร่างกาย
(ง) ประคับประคองหรือช่วยชีวิต
(จ) คุมกาเนิดหรือช่วยการเจริญพันธุ์
(ฉ) ช่วยเหลือหรือช่วยชดเชยความทุพพลภาพหรือพิการ
(ช) ให้ ข้ อ มู ล จากการตรวจสิ่ ง ส่ ง ตรวจจากร่ า งกาย เพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ท าง
การแพทย์หรือการวินิจฉัย
(ซ) ทาลายหรือฆ่าเชื้อสาหรับเครื่องมือแพทย์
2. อุปกรณ์เสริมสาหรับใช้ร่วมกับเครื่องมือแพทย์ตาม (1)
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3. เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องกล ผลิตภัณฑ์ หรือวัตถุอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
ว่าเป็นเครื่องมือแพทย์
แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม คือ 1. เครื่องมือแพทย์สาหรับการวินิจฉัยภายนอกร่างกาย (In
vitro diagnostic medical device) และ 2. เครื่องมือแพทย์ที่ไม่ใช่เครื่องมือแพทย์
สาหรับการวินิจฉัยภายนอกร่างกาย (Non -in vitro diagnostic medical device)
เครื่องมือแพทย์ที่ใช้ศึกษา เครื่ อ งมื อ แพทย์ ที่ น ามาศึ ก ษาทางคลิ นิ ก เพื่ อ ประเมิ น ความปลอดภั ย และ
(Investigational
ประสิทธิภาพ
Medical Device)
ก า ร ศึ ก ษ า ใ ห ม่ ( New การยื่นโครงการวิจัยรวมทั้งเอกสารข้อมูลคาชี้แจงและใบยินยอม ประวัติ คุณวุฒิของ
Study)
ผู้วิจัย และใบโฆษณา เพื่อพิจารณาเป็นครั้งแรก รวมถึงโครงการวิจัยที่เคยยื่นแล้ว
ไม่ได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมของสถาบัน
ความเสี่ยง (Risk)
โอกาสที่เครื่องมือแพทย์จะทาอันตราย หรือความไม่สบายต่อผู้เข้าร่วมการวิจัยหรือ
อาสาสมัคร
เครื่องมือแพทย์ในกลุ่มที่มี เป็นเครื่องมือแพทย์ที่อยู่ในระหว่างการศึกษา ที่มีความเสี่ยงน้อย ดูรายการเครื่องมือ
ความเสี่ยงน้อย
แพทย์ที่มีความเสี่ยงน้อยดังรายการต่อไปนี้
• Bio-stimulation lasers for treatment of pain
(Non-significant Risk
• Caries removal solution
Device; NSR)
• Daily wear contact lenses and associated cleaners and solutions
• Dental filling materials, cushions or pads (made from traditional materials and
designs)
• Denture repair kits and re-aligners
• Gynecologic laparoscope and accessories (at power levels established prior to
May 28, 1976, excluding use in female sterilization)
• Externally worn monitor for insulin reactions
• Jaundice monitor for infants
• Magnetic Resonance Imaging (MRI) devices within specified physical parameters
• Menstrual Pads
• Menstrual tampons of “old” materials (used prior to May 28, 1976)
• Non-implantable male reproductive aids
• Ob/Gyn diagnostic ultrasound (within specified parameters)
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• Transcutaneous Electric Nerve Stimulation (TENS) devices for treatment of pain
• Wound dressings (excluding absorbable hemostatic devices and dressings)

เครื่องมือแพทย์ในกลุ่มที่มี เป็นเครื่องมือแพทย์ที่อยู่ในระหว่างการศึกษา ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้
ความเสี่ยงมาก
(1) ต้องใช้โดยการฝังเข้าในร่างกาย และมีความเสี่ยงร้ายแรงต่อสุขภาพ ความ
(Significant Risk
ปลอดภัย หรือต่อความเป็นอยู่ที่ดีของผู้เข้าร่วมการวิจัย หรืออาสาสมัคร
Device; SR)
(2) เป็ น เครื่ องที่จะใช้ส าหรับช่ว ยประคับประคองชีวิตมนุษย์ และมีความเสี่ ยง
ร้ายแรงต่อสุขภาพ ความปลอดภัย หรือต่อความเป็นอยู่ที่ดีของผู้เข้ าร่วมการ
วิจัย หรืออาสาสมัคร
(3) เป็นเครื่องมือที่มีความสาคัญอย่างยิ่งในการวินิจฉัยโรค รักษาโรค การบรรเทา
โรค หรือใช้ป้องกันการเกิดความบกพร่องของสุขภาพมนุษย์ และมีความเสี่ยง
ร้ายแรงต่อสุขภาพ ความปลอดภัย หรือต่อความเป็นอยู่ที่ดีของผู้เข้าร่วมการ
วิจัย หรืออาสาสมัคร
(4) หรือเป็นเครื่องมือที่มีความเสี่ยงร้ายแรงต่อสุขภาพ ความปลอดภัย หรือต่อ
ความเป็นอยู่ที่ดีของผู้เข้าร่ว มการวิจัย หรืออาสาสมัคร ดูรายการเครื่ อ งมื อ
แพทย์ที่มีความเสี่ยงสูง ดังรายการต่อไปนี้
General Medical Use
Catheters:
o Cardiology – diagnostic, treatment, transluminal coronary angioplasty,
intra-aortic balloon with control system
o Gastroenterology and Urology – biliary and urologic
o General hospital – long-term percutaneous, implanted, subcutaneous and
intravascular
o Neurology – cerebrovascular, occlusion balloon
Collagen Implant Material (for use in ear, nose and throat, orthopedics and
plastic surgery)
Lasers (for use in Ob/Gyn, cardiology, gastro-enterology, urology,
pulmonary, ophthalmology and neurology)
Tissue Adhesives (for use in neurology, gastro-enterology, ophthalmology,
general and plastic surgery, and cardiology)
Anesthesiology
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Respiratory Ventilators
Electro-anesthesia Apparatus
Gas Machines for Anesthesia or Analgesia
High Frequency Jet Ventilators (greater than 150 BPM)
Cardiovascular
Arterial Embolization Device
Artificial Heart (permanent implant and short term use)
Cardiac Bypass Systems: oxygenator, cardiopulmonary blood pump,
ventricular assist devices
Cardiac Pacemaker/Pulse Generator: implantable, external transcutaneous,
antitachycardia, esophageal
Cardiovascular/Intravascular Filters
Coronary Artery Retroperfusion System
DC-Defibrillators
Implantable Cardioverters
Laser Coronary Angioplasty Device
Pacemaker Programmer
Percutaneous Conduction Tissue Ablation Electrode
Replacement Heart Valve
Vascular and Arterial Graft Prostheses
Dental
Endosseous Implant
Ear, Nose and Throat
Cochlear Implant
Total Ossicular Prosthesis Replacement
Gastroenterology and Urology
Anastomosis Device
Endoscope and/or Accessories
Extracorporeal Hyperthermia System
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Extrocorporeal Photophersis System
Extracorporeal Shock-Wave Lithotriptor
Kidney Perfusion System
Mechanical/Hydraulic Impotence and Incontinence Devices
Implantable Penile Prosthesis
Peritoneal Shunt
General and Plastic Surgery
Absorbable Hemostatic Agents
Artificial Skin
Injectable Silicone
Implantable Prostheses: chin, nose, cheek, ear
Sutures
General Hospital
Infusion Pumps: Implantable and closed-loop, depending on infused drug
Implantable Vascular Access Devices
Neurology
Hydrocephalus Shunts
Implanted Intracerebral/Subcortical Stimulator
Implanted Intracranial Pressure Monitor
Impalnted Spinal Cord and Nerve Stimulators and Electrodes
Obstetrics and Gynecology
Cervical Dilator
Chorionic Villus Sampling Catheter, phase II (pregnancy continued to term)
Contraceptive Devices: tubal occlusion, cervical cap, diaphragm, intrauterine
device (IUD) and introducer, and sponge
Ophthalmics
Extended Wear Contacts Lens
Intraocular Lens (investigations subject to 21 CFR 813)
Eye Valve Implant

201

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การพิจารณาโครงการวิจัยเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์
(Review of New Medical Device Protocol)

SOP 09/02.0
หน้า 10 ของ 13 หน้า

Retinal Reattachment Systems: sulfur hexafluoride, silicone oil, tacks,
perfluoropropane
Orthopedics
Implantable Prostheses: ligament, tendon, hip, knee, finger
Bone Growth Stimulator
Calcium Tri-Phosphate/Hydroxyapatite Ceramics
Xenografts
Radiology
Hyperthermia Systems and Applicators

7. ภาคผนวก
ภาคผนวก 1 AF/02-09/01.1

แบบประเมินโครงการวิจัยเครื่องมือแพทย์

8. เอกสารอ้างอิง
8.1 Code of Federal Regulation (CFR) 21, Volume 8, Part 812, April 2003, Food and Drug
Administration, U.S Government Printing Office via GPO Access
8.2 International Conference on Harmonization, Good Clinical Practice Guideline (ICH GCP (E6
(R2)), 2016.
8.4 พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551
8.5 พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2562
8.6 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การจัดเครื่องมือแพทย์ตามระดับความเสี่ยง พ.ศ. 2562

202

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การพิจารณาโครงการวิจัยเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์
(Review of New Medical Device Protocol)

Human Research Ethic Committee,
Suranaree University of Technology
Protocol
number

Title :
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ภาคผนวก 1
AF/02-09/01.1
หน้า 1 ของ 3 หน้า
แบบประเมินโครงการวิจัยเครื่องมือแพทย์
Reviewer Assessment Form for Medical
Device

(ไทย)
(English)

Reviewer’s
Name

Primary Reviewers
 Full board review
1st 2nd 3rd

Item for review

A

B

NA

A=appropriate, B=Inappropriate, NA=Not
applicable หมายความว่าไม่เกี่ยวข้องหรือไม่ต้องมี

Investigator’s Qualification: (การทําวิจัยเกีย่ วกับเครื่องมือแพทย์ PI ต้องมี GCP
Training)

Protocol
1. คุณค่าของงานวิจัย (Research value/merit)
2. ความถูกต้องและมีเหตุผลของงานวิจยั (Research validity)
2.1 หลักการและเหตุผล (Good rationale)
2.2 การออกแบบและระเบียบวิธวี ิจยั (Appropriate design and
methodology)
2.3 ขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Sample size)
2.4 การวิเคราะห์ทางสถิติ (Statistical analysis)
3. เกณฑ์คัดเข้า/คัดออก (Inclusion/exclusion criteria)
3.1 ทาให้เชื่อมั่นว่าเลือกอย่างยุติธรรม (Assure fair selection)
3.2 สามารถตอบคาถามวิจัย (Answer research question)
3.3 เกีย่ วข้องกับกลุ่มเสี่ยง (Concern about risk group)
4. ความเสี่ยง (เสี่ยงต่อใคร........................)
5. ประโยชน์ (ประโยชน์ต่อใคร........................)
6. ความเปราะบาง (Vulnerability)
7. Additional safeguard
7.1 Appropriate recruitment
7.2 Adequate informed consent process
7.3 Acceptable treatment available
8. MTA/CTA (Material Transfer Agreement/Clinical Trial Agreement)

Opinion/suggestion

(พิจารณาในส่วนกระบวนการขอความยินยอม)
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9. Others (Advertising, CRF, etc.)
Medical Device

Y

1. Imported
1.1 Certificate from Thai FDA
1.2 Detailed Description of Medical Device
1.3 Certificate of Free Sale
2. Product of Thailand
2.1 Detailed Description of Medical Device
3. Invasiveness of the Device
3.1 Non-invasive
3.2 Invasive
4. Risk of the Device
4.1 Non-significant risk
4.2 Significant risk*
ICF (Informed consent form) ส่วนประกอบของเอกสาร (ICH GCP 4.8.10)
1. เอกสารข้อมูลคําชี้แจง/อธิบายสําหรับอาสาสมัครทีเ่ ขาร่วมการวิจัย
A
1.1 หัวข้อเรื่องที่จะทาการวิจยั
1.2 ภาษาที่เข้าใจง่าย
1.3 มีข้อความระบุว่าเป็นงานวิจัย
1.4 เหตุผลที่อาสาสมัครได้รับเชิญให้เข้าร่วมในโครงการวิจยั
1.5 วัตถุประสงค์ของการโครงการวิจยั
1.6 จานวนอาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการวิจยั
1.7 วิธีดาเนินการที่จะปฏิบัติต่อผู้เข้าร่วมวิจยั
1.8 ระยะเวลาทีอ่ าสาสมัครแต่ละคนจะต้องอยู่ในโครงการวิจัย
1.9 ผลประโยชน์ที่คาดว่าน่าจะเกิดขึน้ จากการวิจยั ต่ออาสาสมัครโดยตรงและ/
หรือประโยชน์ตอ่ ชุมชน/สังคม/เกิดความรู้ใหม่
1.10 ความเสี่ยง ความไม่สบายหรือความไม่สะดวกทีอ่ าจเกิดขึ้นแก่อาสาสมัคร
ในการเข้าร่วมโครงการวิจัย
1.11 ทางเลือกหรือกระบวนการรักษาอื่นๆ ในกรณีที่อาสาสมัครไม่เข้าร่วม
โครงการวิจัย
1.12 การให้เงินชดเชยค่าเดินทาง การเสียเวลา ความไม่สะดวกไม่สบาย และ
รายได้ที่เสียไปจากการที่อาสาสมัครเข้าร่วมการวิจัย วิธีการให้และเวลาที่ให้
1.13 การให้การรักษาพยาบาลหรือค่าชดเชย เมื่อมีความเสียหายหรืออันตรายที่
เกิดจากการวิจยั
1.14 แหล่งเงินทุนวิจัยและสถาบันที่รว่ มการทาวิจยั

N

NA

Y= Yes, N= No, NA= Not applicable
หมายความว่าไม่เกี่ยวข้องหรือไม่ต้องมี

Opinion/Suggestion
B

NA
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1.15 การวิ จั ย ทางพั น ธุ ศ าสตร์ จ ะต้ อ งมี ก ารขอความยิ น ยอมและมี ก ารให้
คาปรึกษาเกี่ยวกับ genetic counseling
1.16 การขอเก็บ ตัวอย่างที่เหลือ จากการวิจัยและระยะเวลาที่เก็บเพื่อตรวจ
เพิ่มเติมในอนาคต หรือเพื่อการศึกษาใหม่ในอนาคต ต้องมีการขอความยินยอม
เพื่อเก็บตัวอย่างที่เหลือ แต่การใช้ตัวอย่างนั้นจะต้องยื่นเรื่องให้คณะกรรมการ
จริยธรรมพิจารณา
1.17 บุคคลและหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชม. ในกรณีที่
อาสาสมัครเกิดเหตุไม่พึงประสงค์
1.18 หมายเลขโทรศัพท์สานักงานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยที่
อาสาสมัครสามารถติดต่อกรณีมีข้อร้องเรียน
1.19 มีเอกสารข้อมูลฯ ฉบับที่เหมาะสมสาหรับเด็กอายุ 7-12 ปี
2. หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัย (Consent Form)
2.1 มีข้อความ “อาสาสมัครมีอิสระที่จะปฏิเสธหรือถอนตัวจากโครงการวิจัย
เมื่อใดก็ได้ โดยไม่มีผลใดๆ ต่อการรักษาพยาบาลที่ควรจะได้รับตามมาตรฐาน
หรือสูญเสียผลประโยชน์ใดๆ ที่พึงจะได้รับตามสิทธิ”
2.2 มาตรการการรักษาความลับของข้อมูลเกี่ยวกับอาสาสมัคร
2.3 ความเหมาะสมของการลงนามโดยผู้เข้าร่วมการวิจยั และ/หรือผู้แทนโดย
ชอบด้วยกฎหมาย
2.4 ความเหมาะสมของการแสดงความยินยอมของผู้เข้าร่วมการวิจยั ที่ไม่สามารถ
อ่านและเขียนได้
2.5 ความเหมาะสมของกระบวนการขอ assent และการลงนามสาหรับเด็กอายุ
7-12 ปี
Decision : Risk/Benefit Category
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(หากมีการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามข้อมูลในเอกสารท่าน
สามารถร้องเรียนได้ที่.........................)
(ใช้ภาษาสาหรับเด็กในช่วงอายุดังกล่าวที่จะเข้าใจได้)

 การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงเพียงเล็กน้อย
 การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงมากกว่าปกติแต่ได้แสดงถึงประโยชน์ตอ่ อาสาสมัครโดยตรงในอนาคต
 การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงมากกว่าปกติและไม่ได้แสดงถึงประโยชน์ต่ออาสาสมัครโดยตรงในอนาคต แต่มีความเป็นไปได้ที่จะนาความรู้ เกีย่ วกับ
เรื่องความผิดปกติหรือภาวะของโรคของอาสาสมัครไปใช้กับผู้ป่วยมนุษย์อื่น ๆ ได้
 การวิจัยที่มีนยั ยะหนึ่งที่สามารถพิสูจน์ได้ถึงโอกาสที่จะเข้าใจ ป้องกันหรือบรรเทาปัญหาร้ายแรงที่มีผลกระทบต่อสุขภาพหรือสวัสดิภาพความเป็นอยู่
ที่ดีของเด็ก

Reviewer’s Signature ……………………………………………..
(
)
Date ……/..………/……..………
หมายเหตุ อุปกรณ์ที่มีความเสี่ยงสูง (Significant risk medical device) หมายถึงอุปกรณ์ที่มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตเมื่อนาไปใช้ มีความเสี่ยงต่อ
การเกิดความพิการอย่างถาวรเมื่อนาไปใช้ ต้องอาศัยการผ่าตัดหรือให้ยาบางประเภทเพื่อป้องกันการเสียชีวิต และ/หรือความพิการที่อาจ
เกิดขึ้นจากอุปกรณ์นั้น ๆ (แนวทางจริยธรรมการทาวิจัยในมนุษย์ในประเทศไทย พ.ศ. 2550 หน้า 42)

205

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
SOP 10/02.0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การพิจารณาโครงการวิจัยที่ส่งกลับเข้ามาภายหลังการปรับปรุงแก้ไข
หน้า 1 ของ 8 หน้า
(Review of Revised Protocol)

การพิจารณาโครงการวิจัยที่ส่งกลับเข้ามาภายหลังการปรับปรุงแก้ไข
(Review of Revised Protocol)

เริ่มใช้ SOP 10/02.0 วันที่
แทน SOP 10/01.1 วันที่ 5 มีนาคม 2562

ผู้จัดทา
วันที่
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงปัทมา ทองดี)
ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ผู้อนุมัติ
วันที่
(รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
SOP 10/02.0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การพิจารณาโครงการวิจัยที่ส่งกลับเข้ามาภายหลังการปรับปรุงแก้ไข
หน้า 2 ของ 8 หน้า
(Review of Revised Protocol)
สารบัญ
ลําดับ
1
2
3
4
5

6
7
8

เรื่อง
วัตถุประสงค์
ขอบเขต
ความรับผิดชอบ
แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติ
ขั้นตอนการปฏิบัติ
5.1 การตรวจสอบความครบถ้วนของโครงการวิจัย
5.2 การมอบหมายโครงการวิจัยให้คณะกรรมการฯ ทบทวน
5.3 การทบทวนโครงการวิจัย
5.4 การแจ้งผลการพิจารณาโครงการวิจัย
5.5 การเก็บเอกสารที่เกี่ยวกับโครงการวิจัย
นิยามศัพท์
ภาคผนวก
เอกสารอ้างอิง

หน้า
3
3
3
3
5
5
5
5
5
6
6
6
6
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
SOP 10/02.0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การพิจารณาโครงการวิจัยที่ส่งกลับเข้ามาภายหลังการปรับปรุงแก้ไข
หน้า 3 ของ 8 หน้า
(Review of Revised Protocol)
1. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวทางในการทบทวนและพิจารณาโครงการวิจัยที่ผ่านการทบทวนโดยคณะกรรมการ และผลการ
พิจารณาเป็น (1) ปรับปรุงแก้ไขเพื่อรับรอง หรือ (2) ปรับปรุงแก้ไขและนาเข้าพิจารณาใหม่
2. ขอบเขต
วิธีดาเนินการมาตรฐานครอบคลุมการทบทวนโครงการวิจัย ที่คณะกรรมการเคยพิจารณาและผลการพิจารณา
เป็น (1) ปรับปรุงแก้ไขเพื่อรับรอง หรือ (2) ปรับปรุงแก้ไขและนาเข้าพิจารณาใหม่
3. ความรับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่สานักงาน มีหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนของโครงการวิจัยที่ส่งเข้ามา ทั้งกรณี (1) และกรณี (2)
และแจ้งให้เลขานุการทราบ โดยมอบคณะกรรมการหรือ primary reviewer เดิม ซึ่งเป็นผู้ทบทวนทาหน้าที่
ทบทวนโครงการวิจัยอีกครั้ง
4. แผนภูมิขั้นตอน การปฏิบัติ
ขั้นตอน

การดําเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

1

รับและตรวจสอบความครบถ้วนของโครงการวิจัย

เจ้าหน้าที่สานักงาน

2

ปรับปรุงแก้ไขเพื่อรับรอง หรือ กรณีนาเข้าพิจารณาใหม่ ส่งโครงการให้
primary reviewer (s) ท่านเดิมเป็นผู้ทบทวน

เจ้าหน้าที่สานักงาน

3

สรุปผลการทบทวนโครงการวิจัย

เลขานุการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

4

หาก primary reviewer พิจารณาแล้วให้การรับรอง
นาผลแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

เลขานุการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

5

ในกรณีนาเข้าพิจารณาใหม่ ให้ดาเนินขั้นตอนเหมือนโครงการใหม่ โดย
ใช้เลขรหัสโครงการเดิม แต่ระบุ Version ใหม่

เจ้าหน้าที่สานักงาน

6

เก็บเอกสารที่เกี่ยวกับโครงการวิจัย

เจ้าหน้าที่สานักงาน
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
SOP 10/02.0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การพิจารณาโครงการวิจัยที่ส่งกลับเข้ามาภายหลังการปรับปรุงแก้ไข
หน้า 4 ของ 8 หน้า
(Review of Revised Protocol)
การพิจารณาโครงการวิจัยที่ส่งกลับเข้ามาภายหลังการปรับปรุงแก้ไข
ผู้วิจัย

ยื่นโครงการที่สานักงานฯ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง/ครบถ้วนของเอกสาร
ส่ง primary reviewer (เดิม) เพื่อประเมิน
Reviewer (s) ส่งผลการพิจารณาให้สานักงานก่อนวันประชุม

1. รับรอง

2. ปรับปรุงแก้ไขเพื่อรับรอง

3. ปรับปรุงแก้ไขและ
นาเข้าพิจารณาใหม่

ออกเอกสารรับรอง

แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้วิจยั
ดาเนินการแก้ไขแล้วส่งให้พิจารณา
โดย reviewer (s) เดิม

นาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณา
แจ้งผลการพิจารณา

reviewers ให้การรับรอง
รับรอง

ปรับปรุงแก้ไขเพื่อรับรอง

ไม่รับรอง

แจ้งผลการพิจารณา
ให้ผู้วิจัยดาเนินการ
แก้ไขแล้วส่งให้
พิจารณาโดย
reviewer (s) เดิม

แจ้งเหตุผลการ
ไม่รับรอง

ออกเอกสารรับรอง
ออกเอกสารรับรอง

reviewers ให้การรับรอง
ออกเอกสารรับรอง
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
SOP 10/02.0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การพิจารณาโครงการวิจัยที่ส่งกลับเข้ามาภายหลังการปรับปรุงแก้ไข
หน้า 5 ของ 8 หน้า
(Review of Revised Protocol)
5. ขั้นตอนการปฏิบัติ
5.1 การตรวจสอบความครบถ้วนของโครงการวิจัย
5.1.1 ผู้วิจัยส่งโครงการวิจัยที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ในระบบ http://ec.sut.ac.th/index.php พร้อมทั้งส่ง
เอกสารที่ล งนามแล้ ว (Hard copy) จ านวน 1 ชุด ส าหรับโครงการวิจัยที่ปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ การรับรองหรือ
ปรับปรุงแก้ไขและนาเข้าพิจารณาใหม่
5.1.2 เจ้าหน้าที่สานักงาน ตรวจสอบความครบถ้วนของโครงการวิจัย ในกรณีที่โครงการวิจัย มีเอกสารไม่
ครบถ้วน เจ้าหน้าที่สานักงานส่งโครงการวิจัยคืนให้ผู้วิจัยเพื่อแก้ไข
5.1.3 ในกรณีที่โครงการวิจัยมีเอกสารครบถ้วน เจ้าหน้าที่สานักงาน ลงวันที่ที่ได้รับโครงการวิจัยในระบบ
ฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ และระบุว่ากรณี (1) ปรับปรุงแก้ไขเพื่อรับรอง (เรื่องสืบเนื่อง) และ (2) ปรับปรุงแก้ไขและ
นาเข้าพิจารณาใหม่ (resubmitted protocol)
5.2 การมอบหมายโครงการวิจัยให้คณะกรรมการฯ ทบทวน
เจ้าหน้าที่สานักงาน ดาเนินการส่งให้กรรมการที่ได้รับมอบหมายทบทวน (ท่านเดิม) ให้ความเห็น
5.3 การทบทวนโครงการวิจัย
กรณีที่ 1 โครงการวิจัยปรับปรุงแก้ไขเพื่อการรับรอง
1) ในกรณีที่โครงการวิจัยได้ถูกปรับปรุงแก้ไขแล้ว กรรมการที่ได้รับมอบหมายอ่านทบทวนและ
ส่งผลมาที่สานักงาน เจ้าหน้าที่สานักงานสรุปผล เลขานุการและ/หรือผู้ช่วยเลขานุการ นาเข้าที่ประชุมในวาระ
สืบเนื่อง
2) คณะกรรมการ ให้คาแนะนาตามความเหมาะสม และแจ้งผู้วิจัยดาเนินการ
กรณีที่ 2 โครงการวิจัยที่ปรับปรุงแก้ไข และนาเข้าพิจารณาใหม่
1) กรรมการหรือที่ปรึกษาที่ได้รับมอบหมายทบทวนโครงการวิจัย
2) การทบทวนพิจารณาให้ ดาเนินการเหมือนกับโครงการวิจัยที่ส่งเข้ามาพิจารณาครั้งแรก (ดูใน
เรื่องการพิจารณาโครงการวิจัยครั้งแรก (SOP 07/02.0) เพื่อเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการ
5.4 การแจ้งผลการพิจารณาโครงการวิจัย
5.4.1 เจ้าหน้าที่สานักงานเตรียมหนังสือแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้วิจัย ลงนามโดยประธานคณะกรรมการ
5.4.2 โครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองแล้วจะได้รับ Certificate of Approval (COA) ลงนามโดยประธาน
คณะกรรมการแล้วจึงส่งให้ผู้วิจัย ซึ่งเอกสารการรับรองโครงการมีอายุการรับรอง 1 ปี
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
SOP 10/02.0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การพิจารณาโครงการวิจัยที่ส่งกลับเข้ามาภายหลังการปรับปรุงแก้ไข
หน้า 6 ของ 8 หน้า
(Review of Revised Protocol)
5.4.3 การแจ้งผลการพิจารณาโครงการวิจัยที่ปรับปรุงแก้ไขและส่งเข้ามาใหม่ ดาเนินการในทานองเดียวกับ
การแจ้งผลการพิจารณาโครงการวิจัยที่ส่งเข้ามาพิจารณาครั้งแรก (ดูในเรื่องการพิจารณาโครงการวิจัยครั้งแรก (SOP
07/02.0))
5.4.4 กรณีที่โครงการวิจัย ซึ่งมีประธาน หรือเลขานุการ หรือผู้ช่วยเลขานุการ เป็นผู้วิจัยหลักหรือผู้วิจัยร่วม
ให้ผู้ทบทวนคนที่ 1 หรือ 2 ปฏิบัติหน้าที่แทนประธาน หรือเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ แล้วแต่กรณี
5.5 การเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย
5.5.1 เมื่อสิ้นสุดการประชุม เจ้าหน้าที่สานักงานเก็บรวบรวมเอกสารโครงการวิจัยที่ปรับปรุงแก้ไขและส่งเข้า
มาพิจารณาใหม่ รวมเข้าแฟ้มโครงการวิจัยที่ส่งเข้าพิจารณาครั้งแรก
5.5.2 โครงการวิจัยที่ได้รับการพิจารณาแล้ว ต้องเก็บใส่ตู้เอกสารล็อกกุญแจในห้องที่ปลอดภัยและมีการ
จากัดผู้เข้าถึงข้อมูล
6. นิยามศัพท์
-7. ภาคผนวก
ภาคผนวก 1 AF/01-10/02.0 แบบชี้แจงการแก้ไขตามข้อคาถามและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
8. เอกสารอ้างอิง
8.1 International Conference on Harmonization, Good Clinical Practice Guideline (ICH GCP)
E6(R2), 2016.
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
SOP 10/02.0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การพิจารณาโครงการวิจัยที่ส่งกลับเข้ามาภายหลังการปรับปรุงแก้ไข
หน้า 7 ของ 8 หน้า
(Review of Revised Protocol)
ภาคผนวก 1
AF/01-10/02.0
หน้า 1 ของ 2 หน้า
บันทึกข้อความ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หน่วยงาน
โทรศัพท์
โทรสาร
ที่
วันที่
เรื่อง การชี้แจงและแก้ไขต่อข้อคาถามและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ (รหัส EC)
เรียน ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ข้าพเจ้า ..........................................สังกัด .......................................................................... ....ได้ แก้ไขเอกสาร
โครงการวิจัยเพื่อชี้แจงต่อข้อคาถามและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ เรื่อง “................................................” (รหัส
EC-..................) มาเพือ่ ขอรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั แบบชี้แจงการแก้ไขตามข้อคาถามและข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการ โดยได้แนบเอกสารที่แก้ไขมาเพื่อพิจารณา ดังนี้
1. บันทึกการชี้แจงต่อข้อคาถามหรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
2. หนังสือแจ้งผลการพิจารณาโครงการ
3. แบบเสนอโครงการวิจัย ที่แก้ไขแล้ว พร้อมระบุ version และวันที่
4. เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย ที่แก้ไขแล้ว พร้อมระบุ version และวันที่
5. หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัย ที่แก้ไขแล้ว พร้อมระบุ version และวันที่
6. เครื่องมือวิจัย เช่น แบบสอบถาม แผ่นพับโฆษณา หนังสือขอความอนุเคราะห์ ที่แก้ไขแล้ว พร้อมระบุ version และ
วันที่
7. อื่นๆ ได้แก่
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
(

)
หัวหน้าโครงการ

(.................................................................)
อาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่เป็นนักศึกษา)
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
SOP 10/02.0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การพิจารณาโครงการวิจัยที่ส่งกลับเข้ามาภายหลังการปรับปรุงแก้ไข
หน้า 8 ของ 8 หน้า
(Review of Revised Protocol)
แบบชี้แจงการแก้ไขตามข้อคําถามและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
โครงการ
หัวหน้าโครงการ
ข้อคําถาม
1.
2.
3.

(รหัส EC-)
ข้อความที่ปรับปรุงแก้ไข/เพิ่มเติม

หน้าที่/บรรทัด

หมายเหตุ การแก้ไขเอกสารควรแก้ไขในแบบเสนอโครงการให้ตรงกับบันทึกการชี้แจง พร้อมทั้งทาตัวเข้มและขีดเส้นใน
ส่วนที่แก้ไข เพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบของผู้ทรงคุณวุฒิ
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การพิจารณาส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย
(Review of Protocol Amendments)

SOP 11/02.0
หน้า 1 ของ 18 หน้า

การพิจารณาส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย
(Review of Protocol Amendments)

เริ่มใช้ SOP 11/02.0 วันที่
แทน SOP 11/01.1 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562

ผู้จัดทา
วันที่
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงปัทมา ทองดี)
ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ผู้อนุมัติ
วันที่
(รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การพิจารณาส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย
(Review of Protocol Amendments)

SOP 11/02.0
หน้า 2 ของ 18 หน้า

สารบัญ
ลําดับ
1
2
3
4
5

6
7
8

เรื่อง
วัตถุประสงค์
ขอบเขต
ความรับผิดชอบ
แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติ
ขั้นตอนการปฏิบัติ
5.1 การรับส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย
5.2 การมอบหมายให้กรรมการฯ ทบทวน
5.3 การทบทวนส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย
5.4 ผลการพิจารณาโดยคณะกรรมการฯ
5.5 การแจ้งผลการพิจารณาต่อผู้วิจัย
5.6 การเก็บเอกสารที่เกี่ยวกับโครงการวิจัย
นิยามศัพท์
ภาคผนวก
เอกสารอ้างอิง

หน้า
3
3
3
3
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การพิจารณาส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย
(Review of Protocol Amendments)

SOP 11/02.0
หน้า 3 ของ 18 หน้า

1. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวทางในการทบทวนและพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย (Protocol amendment) สาหรับ
คณะกรรมการ ได้ แ ก่ เอกสารข้ อ มู ล ค าอธิ บ ายส าหรั บ อาสาสมั ค รในโครงการวิ จั ย (Information sheet for
research volunteer) และเอกสารอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องว่าควรได้รับการทบทวนและดาเนินการอย่างไร
2. ขอบเขต
วิธีดาเนิ นการมาตรฐานครอบคลุมการทบทวนโครงการวิจัย เอกสารข้อมูล คาอธิบายสาหรับ อาสาสมัครใน
โครงการวิจัย (Information sheet for research volunteer) เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับการพิจารณารับรอง
จากคณะกรรมการแล้ ว แต่ได้มีการแก้ ไ ขเพิ่มเติม ในเวลาต่ อมา ซึ่งผู้ วิจัย ยื่นเอกสารมาเพื่ อ ขอการรับรองจาก
คณะกรรมการก่อนดาเนินการ
3. ความรับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่สานักงานรับเอกสารที่ผู้วิจัยยื่นเอกสารมาเพื่อขอการรับรองจากคณะกรรมการ โดยลงรายละเอียดใน
ระบบในระบบสารสนเทศการวิจัยในมนุษย์ ที่ http://ec.sut.ac.th/index.php ส่งให้กรรมการผู้ทบทวนครั้งแรก
อย่างน้อย 1 คน หากผู้ทบทวนเดิมไม่สามารถพิจารณาได้ให้ประธานหรือเลขานุการ เป็นผู้พิจารณาทบทวน โดยผู้
ทบทวนทาหน้าที่ทบทวนเอกสารที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม แล้วส่งความเห็นคืนสานักงาน เพื่อประธานคณะกรรมการ จะ
พิจารณาให้การรับรองต่อไป หรือนาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
4. แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติ
ขั้นตอน

การดําเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

1

การรับเอกสารส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย

เจ้าหน้าที่สานักงาน

2

มอบหมายให้กรรมการผู้เคยทบทวนครั้งแรกอย่างน้อย 1 คน

เลขานุการ/กรรมการ

3

แจ้งผลกลับมาที่สานักงานและนาเข้าที่ประชุม

กรรมการ/เจ้าหน้าที่สานักงาน

4

การแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้วิจัย

เจ้าหน้าที่สานักงาน

5

เก็บเอกสารที่เกี่ยวกับโครงการวิจัย

เจ้าหน้าที่สานักงาน
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การพิจารณาส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย
(Review of Protocol Amendments)

SOP 11/02.0
หน้า 4 ของ 18 หน้า

การพิจารณาส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย (Amendment)
ยื่นเอกสารที่แก้ไขเพิ่มเติม

ผู้วิจัย

ส่ง primary reviewer 1 คน (คนเดิม)

Minor change
Reviewer ส่งผลการพิจารณาให้สานักงานภายใน 5 วัน

Major change นาเข้าพิจารณาในที่ประชุม
คณะกรรมการฯ
นาเข้าพิจารณาในที่ประชุม
คณะกรรมการฯ

รับรอง
แจ้งผลการพิจารณา
ออกเอกสารรับรอง

รับรอง

ปรับปรุงแก้ไขเพื่อการรับรอง

แจ้งผลการพิจารณา
ออกเอกสารรับรอง

แจ้งผลการพิจารณา
ให้ผู้วิจัยดาเนินการ

ไม่รับรอง
ชี้แจงเหตุผลให้
ผู้วิจัยทราบ

Reviewer ให้การรับรอง
แจ้งผลการพิจารณา
ออกเอกสารรับรอง
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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(Review of Protocol Amendments)

SOP 11/02.0
หน้า 5 ของ 18 หน้า

5. ขั้นตอนการปฏิบัติ
5.1 การรับเอกสารส่วนทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย
เมื่อผู้วิจัยมีความประสงค์ที่จะขอแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย หลังจากที่มีการรับรองเอกสารแล้วนั้น ผู้วิจัย
ต้องส่งเอกสารในระบบสารสนเทศการวิจัยในมนุษย์ ที่ http://ec.sut.ac.th/index.php ให้ครบถ้วนตามที่มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งส่งเอกสาร 1 ชุด มายังสานักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เจ้าหน้าที่สานักงานจะตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูล และความครบถ้วนของเอกสาร
5.2 การมอบหมายให้กรรมการทบทวน
เจ้าหน้าที่สานักงานส่งเอกสารให้กรรมการที่เคยได้รับมอบหมายให้ทบทวนโครงการวิจัยที่ส่งเข้าพิจารณา
ครั้งแรกเป็นผู้ทบทวน อย่างน้อย 1 คน หากผู้ทบทวนเดิมไม่สามารถพิจารณาได้ให้ ประธานหรือเลขานุการ เป็นผู้
พิจารณาทบทวน
5.3 การทบทวนส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย
5.3.1 การทบทวนในส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย มีหลักการเช่นเดียวกับการพิจารณาโครงการวิจัยที่ส่ง
เข้าพิจารณาครั้งแรกและกรรมการ 1 คน (คนเดิมที่พิจารณาครั้งแรก) เป็นผู้พิจารณา โดยส่งผลการพิจารณาคืน
ภายใน 5 วันทาการ ตามแบบ Amendment Review Report (AF/03-11/02.0)
5.3.2 เกณฑ์ในการนาเอกสารส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัยเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการ ได้แก่
การแก้ไขเพิ่มเติมที่เป็นผลให้ความเสี่ยงอาสาสมัครเพิ่มเกิน minimal risk หรือทาให้การประเมินความเสี่ยงต่อ
ผลประโยชน์เปลี่ยนไปอย่างสาคัญ (Major Changes) ซึ่งโครงการวิจัย ที่มีการแก้ไขต้องมีเอกสารครบถ้วน ได้แก่
แบบรายงานการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย (AF/01-11/02.0) และตารางสรุปการเปลี่ยนแปลง (AF/02-11/01.1)
เพื่อพิจารณาในประเด็น ดังนี้
(1) มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบวิธีการวิจัย
(2) มีการเปลี่ยนแปลงที่อาจเพิ่มความเสี่ยงต่ออาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการวิจัย ได้แก่
2.1 การเพิ่มการตรวจทางพันธุกรรม วิธีตรวจใหม่ทางพันธุกรรม หรือการจัดเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อใน
คลังเพื่อการทดสอบทางพันธุกรรม
2.2 การเพิ่มการทดลองแบบเปิดเผยหลังการทดลองประสิทธิผล
2.3 การปรับปรุงแก้ไขเร่งด่วนที่ทาไปแล้วเพื่อความปลอดภัยของอาสาสมัครแล้วนามารายงานขอ
ปรับปรุงแก้ไขโครงการวิจัยภายหลัง
2.4 การเปลี่ยนแปลงแก้ไขโครงการวิจัยที่กระทบต่อความปลอดภัยของผู้ป่วยอย่างสาคัญ เช่น
ก) เปลี่ยนขนาดยา หรือระยะเวลาการให้ยา หรือวิธีการให้ยา
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SOP 11/02.0
หน้า 6 ของ 18 หน้า

ข) การลดความถี่การติดตามผล
ค) การเปลี่ยนวิธีการเสาะหาอาสาสมัครจนทาให้กระทบต่อความลับที่อาจถูกเปิดเผย หรือ
เกิดการคุกคาม การเกรงใจ
ง) เปลี่ยนวิธีทดลองหรือประชากรที่ศึกษา
จ) การเพิ่มการรักษาใหม่หรือตัดการรักษาออก
ฉ) การเปลี่ยนเกณฑ์คัดเข้าหรือคัดออก
ช) การเปลี่ยนหรือลดจานวนตัวอย่างเป็นจานวนที่มาก คือ ในกรณีที่จานวนตัวอย่างเดิมน้อย
กว่า 20 เปลี่ยนแปลงโดยเพิ่มหรือลดเกิน 5 คน หรือ ในกรณีที่จานวนตัวอย่างมากกว่า 20
มีการเปลี่ยนแปลงโดยเพิ่มหรือลดเกินร้อยละ 20
ซ) การเปลี่ยนแปลงลักษณะกลุ่มตัวอย่างทาให้กระทบต่อวัตถุประสงค์เดิม หรือ มีการเพิ่ม
อาสาสมัครที่เปราะบางเข้ามา
5.3.3 ส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย ที่สามารถให้การรับรองโดยไม่ต้องผ่านการพิจารณาในที่ประชุม ซึ่ง
ประธานหรือเลขานุการสามารถพิจารณาได้ และต้องแจ้งให้คณะกรรมการในที่ประชุมทราบ จะเป็นการปรับปรุงแก้ไข
โครงการวิจัยเพียงเล็กน้อย (minor change) หมายถึง การแก้ไขเพิ่มเติมที่เป็นผลให้ความเสี่ยงอาสาสมัครเพิ่มไม่
เกิน minimal risk หรือไม่ทาให้การประเมินความเสี่ยงต่อผลประโยชน์เปลี่ยนไปอย่างสาคัญ ได้แก่
(1) การแก้ไขคาผิด การแก้ไขรูปแบบการเขียนที่ยังคงความหมายเดิม
(2) การเปลี่ยนผู้วิจัยหรือที่อยู่ที่ติดต่อได้
(3) การเปลี่ยนผู้บริหารโครงการ
(4) การขอขยายเวลาศึกษาวิจัยด้วยยังวิเคราะห์ข้อมูลหรือกิจกรรมอื่นๆ ไม่แล้วเสร็จโดยที่หยุดการรับ
อาสาสมัครเข้าโครงการแล้ว
(5) การขอเพิ่มปริมาณเลือดที่เจาะเก็บเนื่องจากปริมาตรเดิมไม่พอต่อการวิเคราะห์
5.4 การแจ้งผลการพิจารณา ผลการพิจารณาเอกสารส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย จะระบุเป็นข้อใดข้อหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
5.4.1 รับรอง หมายถึง ผู้วิจัยสามารถดาเนินการวิจัยตามโครงการวิจัยที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
5.4.2 ปรับปรุงแก้ไขเพื่อรับรอง หมายถึง ผู้วิจัยต้องดาเนินการปรับแก้เอกสารส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติมตาม
ข้อแนะนา หรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมตามที่ร้องขอ
5.4.3 ไม่รับรอง หมายถึง คณะกรรมการไม่รับรองเอกสารในส่วนที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
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(1) ส่งหนังสือแจ้งผลการพิจารณาไม่รับรองเอกสารในส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติม ในหนังสือแจ้งผลลงนามโดย
ประธาน ต้องประกอบด้วย ผลการพิจารณา วันที่พิจารณารวมทั้งเหตุผลของการไม่อนุมัติ (ICH GCP 3.3.9)
(2) หนั งสื อแจ้ งผลการพิจ ารณาต้องมีข้อความ ดังนี้ “ท่านสามารถร้องขอเพื่อทราบเหตุผ ลและ
รายละเอียดในการพิจารณาของกรรมการ โดยแจ้งความจานงและระบุเหตุผลในการร้องขอต่อประธานเป็นลายลักษณ์
อักษรและสามารถอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ” (ICH GCP
3.3.9) ซึ่งคณะกรรมการอาจพิจารณาทบทวนโครงการวิจัยอีกครั้งหนึ่ง
5.5 การส่งหนังสือแจ้งผลการพิจารณาเอกสารในส่วนที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
5.5.1 เจ้าหน้าที่สานักงานส่งหนังสือแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้วิจัย ในกรณีที่รับรองการแก้ไขเพิ่มเติมจะออก
เอกสารรับรองให้ ตามแบบหนังสือรับรองเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย (AF/05-11/01.1) ในกรณีที่ผลการ
พิจารณาคือปรับปรุงแก้ไขเพื่อรับรอง ผู้วิจัยดาเนินการแก้ไขและส่งกลับมาที่สานักงาน ซึ่งจะส่งให้ ผู้ทบทวนคนเดิม
พิจารณาให้การรับรอง
5.5.2 กรณีที่เป็นโครงการ ซึ่งประธาน หรือรองประธาน หรือเลขานุการ เป็นผู้วิจัยหลักหรือผู้วิจัยร่วม ให้ผู้
ทบทวนปฏิบัติหน้าที่แทน แล้วแต่กรณี
5.6 การเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย
เมื่อสิ้นสุดพิจารณา เจ้าหน้าที่สานักงานต้องเก็บรวบรวมเอกสารส่วนแก้ไขเพิ่มเติมที่ส่งเข้ามาใหม่ รวมเข้าแฟ้ม
โครงการวิจัยที่ส่งเข้าพิจารณาครั้งแรก พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์และต้องเก็บเอกสาร
ทั้งหมดในห้องที่ปลอดภัยและมีการจากัดผู้เข้าถึงข้อมูล
6. นิยามศัพท์ -7. ภาคผนวก
ภาคผนวก 1 AF/01-11/02.0
ภาคผนวก 2
ภาคผนวก 3
ภาคผนวก 4
ภาคผนวก 5

AF/02-11/02.0
AF/03-11/01.1
AF/04-11/01.1
AF/05-11/01.1

ขอปรับปรุงแก้ไขโครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หรือขอรับรองเอกสารเพิ่มเติม
ตารางสรุปการเปลี่ยนแปลง
Amendment Review Report
Approval of Document Related to Study Protocol
หนังสือรับรองเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย
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8. เอกสารอ้างอิง
8.1 แนวทางจริยธรรมการทาวิจัยในคนในประเทศไทย ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ.
2550
8.2 International Conference on Harmonization, Good Clinical Practice Guideline (ICH GCP)
E6(R2), 2016.
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บันทึกข้อความ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หน่วยงาน
ที่ อว
วันที่
เรื่อง ขอปรับปรุงแก้ไขโครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หรือขอรับรอง
เอกสารเพิ่มเติม (รหัสโครงการ EC-)
เรียน ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ข้าพเจ้า..................................................สังกัด.............. ...........................................................................ขอ
ปรับปรุงแก้ไขโครงการวิจัย/ขอรับรองเอกสารเพิ่มเติม เรื่อง
ชื่อภาษาไทย ............................................................................................................ ........................................
ภาษาอังกฤษ).................................................................................................................. .................................
ได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
1. แบบรายงานการแก้ไขปรับปรุงโครงการวิจัย/ขอรับรองเอกสารเพิ่มเติม จานวน 1 ชุด
2. แนบรายการเอกสารฉบับล่าสุดที่ใช้อยู่ ณ ปัจจุบัน (พร้อมระบุฉบับที่และวันที่) จานวน 1 ชุด
3. เอกสารประกอบที่จะขอปรับปรุง/รับรองเพิ่มเติม (พร้อมระบุฉบับที่และวันที่) จานวน 1 ชุด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ………………………………….………….……………

ลงชื่อ………………………………….………….……………

(……………………………….……………………..…………….) (……………………………….……………………..…………….)
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
กรณีหัวหน้าโครงการวิจัยเป็นนักศึกษา

หัวหน้าโครงการวิจัย
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AF/01-11/01.0

Human Research Ethics Committee
Suranaree University of Technology

แบบรายงานการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย
Resubmission for Study Amendment

รหัสโครงการ..................................................... รับรองเมื่อวันที่.................................................................
ชื่อโครงการวิจัย
(ภาษาไทย)....................................................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ)........................................................................................................................................
ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย.............................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ .......................... e-mail..................
สังกัด...............................................................................
แหล่งทุน........................................................................................................................
โปรดทําเครื่องหมายหน้าหัวข้อการขอปรับปรุงแก้ไข
การเปลี่ยนแปลงหัวหน้าโครงการหรือทีมผู้วิจัย (โปรดระบุเหตุผล และจดหมายตอบรับยินดีเข้าร่วมวิจัย
ในโครงการ รวมถึงประวัติและผลงาน)
การเปลี่ยนแปลงสถานที่วิจัยจาก ...................................... เป็น..........................................................
(โปรดระบุเหตุผลความจาเป็นและแนบรายละเอียดความพร้อมของสถานที่)
การเปลี่ยนแปลงจานวนอาสาสมัครจากเดิม ……… ราย เป็น .............ราย (โปรดแนบเหตุผลและสูตรการ
คานวณ)
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดขั้นตอนการวิจัย (โปรดระบุรายละเอียดและเหตุผลความจาเป็นที่ขอแก้ไข
พร้อมแนบเอกสารโครงการวิจัยฉบับที่แก้ไข)
การเปลี่ยนแปลงคู่มือนักวิจัยจากฉบับที่………………เป็น…………………..(โปรดระบุรายละเอียดและเหตุผล
ความจาเป็นที่ขอแก้ไขพร้อมแนบเอกสารฉบับใหม่)
การเปลี่ยนแปลงเอกสารคาชี้แจงและแบบยินยอมสาหรับอาสาสมัคร (โปรดระบุรายละเอียดและเหตุผล
ที่ขอแก้ไข พร้อมแนบเอกสารฉบับที่แก้ไข)
การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ โปรดระบุ............................................................................
ขอรับรองเอกสารเพิ่มเติม โปรดระบุ .....................................................................
ขอปรับปรุงแก้ไขเล็กน้อย ได้แก่
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แก้ไขการสะกดคา วันที่ ฉบับที่ และการจัดรูปเล่มใหม่ของโครงร่างการวิจัย หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กับ Investigator’s Brochure (โปรดระบุรายละเอียดและเหตุผลความจาเป็นที่ขอแก้ไขพร้อม
แนบเอกสารฉบับใหม่)
การแก้ไขชื่อผู้ประสานงานโครงการวิจัย เฉพาะส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับชื่อที่ระบุไว้ในเอกสารคาชี้แจง
(โปรดระบุรายละเอียด)
ข้อความประชาสัมพันธ์เชิญชวนอาสาสมัครเข้าสู่โครงการ (โปรดระบุรายละเอียดและเหตุผลความ
จาเป็นที่ขอแก้ไขพร้อมแนบเอกสารฉบับใหม่)
สัญญา ข้อตกลงการส่งมอบวัสดุ เอกสารที่ใช้ในการวิจัย (Material Transfer Agreement) (โปรด
ระบุรายละเอียดและเหตุผลความจาเป็นที่ขอแก้ไขพร้อมแนบเอกสารฉบับใหม่)
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรายงานสถานการณ์ปัจจุบันของโครงการวิจัย ดังนี้
1. การดาเนินการวิจัย ณ สถานที่วิจัย
 ยังไม่ได้เริ่มดาเนินการ
 เริ่มดาเนินการแล้ว และเป็นการรายงานครั้งแรก จึงได้แนบสาเนาการลงนามในเอกสารแบบคาชี้แจง
และแบบแสดงความยินยอมของอาสาสมัครคนแรก พร้อมการลงนามรับรองสาเนาถูกต้องของนักวิจัย
 เริ่มดาเนินการแล้ว และรายงานความก้าวหน้าครั้งสุดท้ายเมื่อ..................
2. ข้อมูลเกี่ยวกับอาสาสมัครหรือตัวอย่างในโครงการตั้งแต่เริ่มดาเนินการจนถึงวันที่รายงาน ให้กรอกข้อมูลใน
ช่องที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ศึกษาในโครงการวิจัย
สาหรับโครงการที่มีการรับอาสาสมัครเข้า
โครงการวิจัยที่ศึกษาจากข้อมูลทีม่ อี ยู่
โครงการวิจัย
แล้ว
2.1 อาสาสมัครที่ต้องการทั้งหมด จานวน .......... 2.1 ข้อมูลที่ต้องการทั้งหมด จานวน
ราย
......... ราย
2.2 อาสาสมัครที่ลงนามยินยอมเข้าร่วมโครงการ 2.2 ข้อมูลที่ได้ จานวน ..........ราย คิด
(Total subjects consented) จานวน
เป็นร้อยละ ........ ของจานวนที่
......... ราย คิดเป็นร้อยละ............ของจานวน
วางแผนไว้ในโครงการวิจัย
อาสาสมัครที่วางแผนไว้ในโครงการวิจัย
2.3 ข้อมูลที่เสร็จสิ้นแล้ว
2.3 อาสาสมัครที่ไม่ผ่านการคัดกรอง
(Completed subjects) จานวน
(Screening failure) จานวน ........ ราย
......... ราย
2.4 อาสาสมัครถอนตัวออกจากโครงการ
(Withdrawal) จานวน ........ ราย

โครงการวิจัยที่ศึกษาจากตัวอย่างชีวภาพฯ
2.1 ตัวอย่างชีวภาพฯ ที่ต้องการทั้งหมด
จานวน ........ ตัวอย่าง
2.2 ตัวอย่างชีวภาพฯ ที่ได้ จานวน ..........
ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ ......... ของ
จานวนที่วางแผนไว้ในโครงร่างวิจยั )
2.3 ตัวอย่างชีวภาพฯ ที่เสร็จสิ้นการวิจัย
จานวน .......... ตัวอย่าง
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2.5 อาสาสมัครที่เสียชีวิต (Death) ระหว่างการ
วิจัยตั้งแต่เริ่มดาเนินการวิจยั จานวน..........
ราย และเป็นอาสาสมัครที่อยู่ในช่วงรายงาน
จานวน ......... ราย
2.6 อาสาสมัครที่อยู่ในระหว่างการวิจยั (Active
subjects) จานวน ........ ราย
2.7 อาสาสมัครที่อยู่ในระหว่างติดตาม
(Subjects in follow-up) จานวน........ ราย
2.8 อาสาสมัครที่เสร็จสิ้นการวิจัย (Completed
or inactive subjects) (ไม่รวมอาสาสมัคร
ในข้อ 3.3 ถึงข้อ 3.7) จานวน ....... ราย

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และรายงานตามความเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ.........................................................
(..........................................................)
หัวหน้าโครงการวิจัย
วันที่...............................................................
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การพิจารณาส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย
(Review of Protocol Amendments)

SOP 11/02.0
หน้า 13 ของ 18 หน้า
ภาคผนวก 2
AF/02-11/02.0
หน้า 1 ของ 1 หน้า

Human Research Ethic Committee,
Suranaree University of Technology

ตารางสรุปการเปลี่ยนแปลง

ตารางสรุปการเปลี่ยนแปลง
โครงการวิจัยเรื่อง .......................................................................................................................................................
หัวหน้าโครงการวิจัย ............................................................. รหัสโครงการวิจัย .......................................................
ลาดับ
หัวข้อ
ข้อความฉบับเดิม ข้อความฉบับใหม่
เหตุผล
1
2
3
4
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การพิจารณาส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย
(Review of Protocol Amendments)

SOP 11/02.0
หน้า 14 ของ 18 หน้า
ภาคผนวก 3
AF/03-11/01.1

Human Research Ethics Committee
Suranaree University of Technology

Amendment Review Report

ชื่อโครงการ
หัวหน้าโครงการวิจัย
สังกัด
รหัสโครงการ
ผู้สนับสนุน/แหล่งทุน
สรุปรายละเอียดการแก้ไขเปลี่ยนแปลง :
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
ผลการพิจารณา:
1. เกณฑ์การคัดเข้า (Inclusion) คัดออก (exclusion) เหมาะสม

 เหมาะสม

 ไม่เหมาะสม

 ไม่มีข้อมูล

2. อัตราส่วนความเสี่ยง/ประโยชน์เป็นที่ยอมรับได้

 ยอมรับได้

 ไม่สามารถยอมรับได้  ไม่มีข้อมูล

3. การขอความยินยอมมีข้อมูลเพียงพอ/เหมาะสม

 เหมาะสม

 ไม่เหมาะสม

4. การเปลี่ยนแปลง

 Minor changes  Major changes (ต้องนาเข้า full-board)

5. การรับรอง:

 รับรอง

 ไม่มีข้อมูล

 แก้ไขเพื่อให้การรับรอง
 นาเข้าพิจารณาในคณะกรรมการเต็มชุด (full board)
ข้อเสนอแนะ / คําแนะนํา

___________________________________________________________________________
ผู้ทบทวน______________________________
(
) วันที่ ____/ ____ / __________
หมายเหตุ ขอให้ท่านกรอกแบบฟอร์ม แล้วส่งกลับมาที่ สนง.คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี
สุรนารี ภายใน 5 วันทาการ
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การพิจารณาส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย
(Review of Protocol Amendments)

SOP 11/02.0
หน้า 15 ของ 18 หน้า
ภาคผนวก 4
AF/04-11/01.1
หน้า 1 ของ 2 หน้า

COA No…………..

Human Research Ethic Committee, Suranaree University of Technology
Approval of Document Related to Study Protocol
The Human Research Ethic Committee, Suranaree University of Technology, Nakhon Ratchasima,
Thailand, has approved the following study which is to be carried out in compliance with the International
guidelines for human research protection as Declaration of Helsinki, The Belmont Report, CIOMS Guideline and
International Conference on Harmonization in Good Clinical Practice (ICHGCP)
Study Title:
Study Code:
Principal Investigator:
Study Center:
Document Approval:
1.
Signature………………………………………………..Chairman
(
)
Human Research Ethic Committee,
Suranaree University of Technology
Date of Approval:
Approval granted is subject to the following conditions: (see back of this Certificate)
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การพิจารณาส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย
(Review of Protocol Amendments)

SOP 11/02.0
หน้า 16 ของ 18 หน้า

All approved investigators must comply with the following conditions:
1. Strictly conduct the research as required by the protocol;
2. Use only the information sheet, consent form (and recruitment materials, if any), interview outlines and/or
questionnaires bearing the Human Research Ethic Committee’s seal of approval; and return one copy of such documents of
the first recruited subject to the Human Research Ethic Committee’s (HREC) for the record (if applicable);
3. Report to the Human Research Ethic Committee any serious adverse event or any changes in the research activity according
to the standard operating procedures. (AF/02-17/02.0)
4. Provide reports to the Human Research Ethic Committee concerning the progress of the research upon the specified period of
time or when requested. (AF/01-12/02.0)
5. If the study cannot be finished within the expiry date of the approval certificate, the investigator is obliged to reapply
for approval at least 30 days before the date of expiration. (AF/02-12/02.0)
6. Complete and submit the final report form to the Human Research Ethics Committee, as soon as possible after the
completeness of research. (AF/01-13/02.0)
7. All the above approved documents are expired on the same date of the previously approved protocol (Protocol
Number………………)
* A list of the Human Research Ethic Committee (names and positions) present at the meeting of Institutional Review
Board on the date of approval of this study has been attached (per requested). All approved documents will be forwarded
to the principal investigator.
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การพิจารณาส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย
(Review of Protocol Amendments)

SOP 11/02.0
หน้า 17 ของ 18 หน้า
ภาคผนวก 5
AF/05-11/01.1
หน้า 1 ของ 2 หน้า

หมายเลขโครงการ…………..

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หนังสือรับรองเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดาเนินการให้การรับรองโครงการวิจัยตาม
แนวทางหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ที่เป็นมาตรฐานสากล ได้แก่ Declaration of Helsinki, The Belmont Report, CIOMS
Guideline และ International Conference on Harmonization in Good Clinical Practice (ICHGCP)
ชื่อโครงการ
รหัสโครงการ
ผู้วิจัยหลัก
สังกัดหน่วยงาน
เอกสารที่ได้รับการรับรอง
1.

:
:
:
:
:
ลงนาม :..................................................................
(
)
ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

วันที่รับรอง
:
Date of Approval
:
ทั้งนี้ การรับรองนี้มีเงื่อนไขดังที่ระบุไว้ด้านหลังทุกข้อ (ดูด้านหลังของเอกสารรับรองโครงการวิจัย)
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การพิจารณาส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย
(Review of Protocol Amendments)

SOP 11/02.0
หน้า 18 ของ 18 หน้า

ผู้วิจัยร่วม :

นักวิจัยทุกท่านที่ผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจยั ต้องปฏิบตั ิดังต่อไปนี้
1. ดาเนินการวิจัยตามที่ระบุไว้ในโครงการวิจัยอย่างเคร่งครัด
2. ใช้ เ อกสารแนะน าอาสาสมั ค ร ใบยิ น ยอม (และเอกสารเชิ ญ เข้ า ร่ ว มวิ จั ย หรื อ ใบโฆษณาถ้ า มี ) แบบสั ม ภาษณ์ และหรื อ
แบบสอบถาม เฉพาะที่มีตราประทับของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมเท่านั้น และส่งสาเนาเอกสารดังกล่าวที่ใช้กับ
ผู้เข้าร่วมวิจัยจริงรายแรก (ถ้าเกี่ยวข้อง) มาที่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อเก็บ
ไว้เป็นหลักฐาน
3. รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นหรือการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมวิจัยใด ๆ ต่อคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม
การวิจัย ภายในระยะเวลาที่กาหนดในวิธีดาเนินการมาตรฐาน (AF/02-17/02.0)
4. ส่งรายงานความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ตามเวลาที่กาหนดหรือเมื่อได้รับการร้องขอ (AF/0112/02.0)
5. หากการวิจัยไม่สามารถดาเนินการเสร็จสิ้นภายในกาหนด ผู้วิจัยต้องยื่นขออนุมัติใหม่ก่อน อย่างน้อย 30 วัน (AF/02-12/02.0)
6. หากการวิจัยเสร็จสมบูรณ์ผู้วิจัยต้องแจ้ งปิดโครงการตามแบบฟอร์ม ของคณะกรรมการจริย ธรรมในมนุ ษย์ มหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีสุรนารี (AF/01-13/02.0)
7. เอกสารทุกฉบับที่ได้รับการรับรองครั้งนี้ หมดอายุตามอายุของโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองก่อนหน้า (หมายเลขโครงการ
.......................)
* ได้แนบรายชื่อของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (ชื่อและตาแหน่ง) ที่เข้าร่วมประชุม ณ วันที่พิจารณารับรอง
โครงการวิจัยมาพร้อมเอกสารฉบับนี้ (กรณีร้องขอล่วงหน้า)
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
SOP 12/02.0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การพิจารณารายงานความก้าวหน้าของการวิจัยและต่ออายุเอกสารรับรอง
หน้า 1 ของ 17 หน้า
(Study Protocols of Report Review and Renewal)

การพิจารณารายงานความก้าวหน้าของการวิจัยและต่ออายุเอกสารรับรอง
(Study Protocols of Report Review and Renewal)

เริ่มใช้ SOP 12/02.0 วันที่
แทน SOP 12/01.1 วันที่ 5 มีนาคม 2562

ผู้จัดทา
วันที่
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงปัทมา ทองดี)
ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ผู้อนุมัติ
วันที่
(รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
SOP 12/02.0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การพิจารณารายงานความก้าวหน้าของการวิจัยและต่ออายุเอกสารรับรอง
หน้า 2 ของ 17 หน้า
(Study Protocols of Report Review and Renewal)
สารบัญ
ลําดับ
1
2
3
4
5

6
7
8

เรื่อง
วัตถุประสงค์
ขอบเขต
ความรับผิดชอบ
แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติ
ขั้นตอนการปฏิบัติ
5.1 การกาหนดวันส่งรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย
5.2 การแจ้งเตือนผู้วิจัยให้ส่งรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย
5.3 การรวบรวมรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย
5.4 การทบทวนและพิจารณาสรุปรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย
5.5 การพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการฯ
5.6 การแจ้งการพิจารณาต่อผู้วิจัย
5.7 การเก็บเอกสารรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย
นิยามศัพท์
ภาคผนวก
เอกสารอ้างอิง

หน้า
3
3
3
4
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7

233

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
SOP 12/02.0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การพิจารณารายงานความก้าวหน้าของการวิจัยและต่ออายุเอกสารรับรอง
หน้า 3 ของ 17 หน้า
(Study Protocols of Report Review and Renewal)
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อกาหนดวิธีการพิจารณารายงานความก้าวหน้าของการวิจัยที่ได้รับอนุมัติโครงการวิจัยจากคณะกรรมการ
1.2 เพื่อพิทักษ์สิทธิและความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัครที่เข้าร่วมในโครงการวิจัยอย่างต่อเนื่อง
2. ขอบเขต
วิธีดาเนินการมาตรฐานครอบคลุมการทบทวนรายงานความก้าวหน้าของการวิจัยที่ทาในมนุษย์ในช่วงเวลาที่
เหมาะสมกับ ความเสี่ ย งที่อาจเกิดแก่อาสาสมัคร รูปแบบของการวิจัย ความเปราะบางหรือความอ่อนแอของ
อาสาสมัคร ระยะเวลาดาเนินการวิจัย และทบทวนรายงานความก้าวหน้าเพื่อต่ออายุเอกสารรับรองประจาปี
3. ความรับผิดชอบ
3.1 คณะกรรมการมีหน้าที่กาหนดความถี่ในการรายงานความก้าวหน้า
3.2 เจ้ าหน้ าที่ส านั กงานมีห น้ าที่ในการแจ้งเตือนผู้ วิจัยล่ ว งหน้าว่าโครงการวิจัย ครบกาหนดต้องส่ งรายงาน
ความก้าวหน้า
3.3 ประธานหรือเลขานุการมีหน้าที่ทบทวนและสรุปรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย ก่อนนาเข้าพิจารณาในที่
ประชุม
3.4 การต่ออายุเอกสารรับรองสามารถแบ่งออกเป็น 2 กรณี ได้แก่
3.4.1 กรณีผู้วิจัยส่งรายงานความก้าวหน้าเพื่อการต่ออายุก่อนกาหนด เจ้าหน้าที่สานักงานจะออกเอกสาร
รับรองฉบับใหม่ ซึ่งมีระยะเวลารับรอง 1 ปี และการลงวันที่จะนับต่อจากวันที่หมดอายุของเอกสารรับรองเดิม
3.4.2 กรณี ที่ ผู้ วิ จั ย ส่ ง รายงานความก้ า วหน้ า เพื่ อ ต่ อ อายุ เ กิ น ก าหนด และการลงวั น ที่ รั บ รองตามวั นที่
สานักงานได้รับเรื่องจากผู้วิจัย ซึ่งคณะกรรมการจะไม่รับรองอาสาสมัครในช่วงที่เอกสารรับรองขาดอายุ ดังนั้น
ผู้วิจัยไม่ควรรับอาสาสมัครในขณะที่เอกสารรับรองขาดอายุ
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
SOP 12/02.0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การพิจารณารายงานความก้าวหน้าของการวิจัยและต่ออายุเอกสารรับรอง
หน้า 4 ของ 17 หน้า
(Study Protocols of Report Review and Renewal)
4. แผนภูมิขั้นตอน การปฏิบัติ
ขั้นตอน

การดําเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

1

การกาหนดความถี่ของการส่งรายงานความก้าวหน้าการวิจัย

คณะกรรมการ

2

การแจ้งเตือนให้ส่งรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย

เจ้าหน้าที่สานักงาน

3

การรับรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย

เจ้าหน้าที่สานักงาน

4

รวบรวมรายงานความก้าวหน้าและเอกสารโครงการวิจัย
ส่งให้เลขานุการพิจารณา

เจ้าหน้าที่สานักงาน

5

การทบทวนและสรุปรายงานความก้าวหน้า

เลขานุการ

6

การพิจารณารับทราบรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย
หรือรับรองการต่ออายุเอกสารรับรอง

คณะกรรมการ

7

ส่งหนังสือการแจ้งผลการพิจารณาที่ลงนามโดยประธานแก่ผู้วิจัย

เจ้าหน้าที่สานักงาน

8

การจัดเก็บรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย

เจ้าหน้าที่สานักงาน
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
SOP 12/02.0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การพิจารณารายงานความก้าวหน้าของการวิจัยและต่ออายุเอกสารรับรอง
หน้า 5 ของ 17 หน้า
(Study Protocols of Report Review and Renewal)
การพิจารณารายงานความก้าวหน้าของการวิจัยและขอต่ออายุเอกสาร
ผู้วิจัย

ส่งรายงานความก้าวหน้าของการวิจัยหรือขอต่ออายุเอกสาร
เลขานุการทบทวนรายงานความก้าวหน้าหรือการต่ออายุเอกสารรับรอง
นาเข้าพิจารณาในคณะกรรมการ

รายงานความก้าวหน้า
รับทราบรายงานความก้าวหน้า
(3 หรือ 6 เดือน)

ต่ออายุเอกสารรับรอง

ออกเอกสารรับรอง

แจ้งผลการพิจารณา
ให้ผู้วิจัยดาเนินการแก้ไข
ออกเอกสารรับรอง
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
SOP 12/02.0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การพิจารณารายงานความก้าวหน้าของการวิจัยและต่ออายุเอกสารรับรอง
หน้า 6 ของ 17 หน้า
(Study Protocols of Report Review and Renewal)
5. ขั้นตอนการปฏิบัติ
5.1 การกําหนดวันส่งรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย
5.1.1 กรณีขอต่ออายุเอกสารรับรอง ผู้วิจัยต้องดาเนินการส่งรายงานความก้าวหน้า ภายใน 30 วัน ก่อน
เอกสารรับรองหมดอายุ
5.1.2 กรณีที่ผู้วิจัยส่งรายงานความก้าวหน้าหลัง เอกสารรับรองหมดอายุ และยังไม่ได้ เอกสารรับรองฉบับ
ใหม่ ผู้วิจัยจะต้องหยุดดาเนินการวิจัยส่วนที่เกี่ยวข้องกับอาสาสมัคร นับตั้งแต่หลังวัน ที่เอกสารรับรองหมดอายุ
จนกว่าจะได้รับเอกสารรับรองฉบับใหม่
5.1.3 กรณีส่งรายงานความก้าวหน้าเพื่อการติดตามความเสี่ ยงต่ออาสาสมัคร ผู้วิจัย ต้องดาเนินการส่ง
รายงานตามที่กาหนดจากคณะกรรมการ
5.2 การแจ้งเตือนผู้วิจัยเพื่อส่งรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย
เจ้าหน้าที่สานักงานดาเนินการส่งหนังสือและ/หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) แจ้งเตือนและแนบ
แบบรายงานความก้าวหน้าของการวิจัยให้ผู้วิจัยทราบอย่างน้อย 30 วัน ก่อนถึงกาหนดวันส่งรายงาน
5.3 การรวบรวมรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย
เจ้าหน้าที่สานักงานบันทึกวันที่ได้รับรายงานในฐานข้อมูล
5.4 การทบทวนและพิจารณาสรุปรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย
เลขานุการดาเนินการทบทวนรายงานความก้าวหน้าการวิจัยและสรุปเพื่อนาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
ต่อไป ซึง่ เลขานุการสามารถปรึกษากรรมการผู้ทบทวนโครงการวิจัยท่านเดิมได้
5.5 การพิ จ ารณาในที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการ ผลการพิ จ ารณารายงานความก้ า วหน้ า ของการวิ จั ย โดย
คณะกรรมการ ซึ่งผลการพิจารณาจะเป็นข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
5.5.1 รับรอง/รับรองต่อเนื่อง (กรณีต่ออายุโครงการวิจัย)
5.5.2 แก้ไขโครงการวิจัยหรือขอข้อมูลเพิ่มเติม
5.5.3 ไม่รับรอง (กรณีต่ออายุโครงการวิจัย)
5.6 แจ้งผลการพิจารณาต่อผู้วิจัย
5.6.1 เจ้าหน้าที่สานักงานเตรียมหนังสือแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้วิจัยลงนามโดยประธานคณะกรรมการ
5.6.2 จดหมายแจ้งผลการพิจารณาโครงการวิจัยประกอบด้วย
(1) ผลการพิจารณารายงานความก้าวหน้าของการวิจัย และวันที่ของการพิจารณาจากคณะกรรมกา
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
SOP 12/02.0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การพิจารณารายงานความก้าวหน้าของการวิจัยและต่ออายุเอกสารรับรอง
หน้า 7 ของ 17 หน้า
(Study Protocols of Report Review and Renewal)
(2) กรณีผลการพิจารณาเป็นแบบรับรองต่อเนื่อง (กรณีต่ออายุโครงการวิจัย) ซึ่งกรณีการวิจัยยังไม่
สิ้นสุดจะระบุวันที่ของการส่งรายงานความก้าวหน้าของการวิจัยครั้งต่อไป หากกรณีการวิจัยสิ้นสุดจะระบุให้ผู้วิจัยส่ง
รายงานสรุปการวิจัย
(3) กรณีผลการพิจารณาเป็นแบบแก้ไขหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมจะต้องระบุว่าข้อมูลใดที่ต้องแก้ไขหรือขอ
เพิ่มเติม
(4) กรณี ผลการพิ จารณาเป็ นแบบไม่ รั บรองจะต้ องแจ้ งเหตุ ผลของการไม่ รั บรอง และระบุข้ อความ
ดังต่อไปนี้ “ท่านสามารถร้องขอเพื่อทราบเหตุผลและรายละเอียดในการพิจารณาของคณะกรรมการ โดยแจ้งความจานง
และเหตุผลในการร้องขอต่อประธานคณะกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษร”
3) กรณีที่เป็นโครงการวิจัยที่ประธาน หรือเลขานุการเป็นผู้วิจัยหลักหรือผู้วิจัยร่วมของโครงการวิจัย ให้
รองประธานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมปฏิบัติหน้าที่แทนประธานหรือเลขานุการ
5.7 การเก็บเอกสารรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย
รายงานความก้าวหน้าของการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการจะบันทึกผลการพิจารณาวันที่
พิจารณาในแบบรายงานที่ได้รับจากผู้วิจัย ลงนามโดยประธาน และเก็บไว้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยนั้น ๆ
รวมทั้งลงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์
6. นิยามศัพท์ -7. ภาคผนวก
ภาคผนวก 1
ภาคผนวก 2
ภาคผนวก 3
ภาคผนวก 4

AF/01-12/01.1
AF/02-12/01.1
AF/03-12/01.1
AF/04-12/01.1

แบบขอต่ออายุโครงการวิจัย
แบบรายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานวิจัย
บันทึกการติดตามรายงานความก้าวหน้า/ต่ออายุเอกสาร
บันทึกแจ้งผลการต่ออายุเอกสารรับรองโครงการ

8. เอกสารอ้างอิง
8.1 แนวทางจริยธรรมการทาวิจัยในคนในประเทศไทย ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ. 2550
8. 2 International Conference on Harmonization, Good Clinical Practice Guideline ( ICH GCP
(E6(R2), 2016.
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
SOP 12/02.0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การพิจารณารายงานความก้าวหน้าของการวิจัยและต่ออายุเอกสารรับรอง
หน้า 8 ของ 17 หน้า
(Study Protocols of Report Review and Renewal)
ภาคผนวก 1
AF/01-12/01.1
หน้า 1 ของ 4 หน้า

บันทึกข้อความ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
หน่วยงาน
ที่ อว
วันที่
เรื่อง ขอต่ออายุโครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (รหัสโครงการ EC-)
เรียน ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ข้าพเจ้า.....................................................................สังกัด.................................................................
มีความประสงค์ขอต่ออายุโครงการวิจัยซึง่ ผ่านการรับรองและรายงานความก้าวหน้าของการดาเนินงาน
โครงการวิจัยเรื่อง
ชื่อภาษาไทย)
..............................................................................................................................................................
ภาษาอังกฤษ
..................................................................................................................................................................
ได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
1. แบบขอต่ออายุโครงการวิจัย จานวน 1 ชุด
2. อื่นๆ ได้แก่..............................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ………………………………….………….…………… ลงชื่อ………………………………….………….……………
(……………………………….……………………..…………….) (……………………………….……………………..…………….)
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
หัวหน้าโครงการวิจัย
กรณีหัวหน้าโครงการวิจัยเป็นนักศึกษา
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
SOP 12/02.0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การพิจารณารายงานความก้าวหน้าของการวิจัยและต่ออายุเอกสารรับรอง
หน้า 9 ของ 17 หน้า
(Study Protocols of Report Review and Renewal)
AF/01-12/01.1
Human Research Ethics Committee
Suranaree University of Technology

แบบขอต่ออายุโครงการวิจัย
(Renew Protocol Form)

รหัสโครงการ....................................รับรองเมื่อวันที่...................................ช่วงเวลาที่รายงาน.วันที่........ถึงวันที่..............
ชื่อโครงการวิจัย(ภาษาไทย).............................................................................................................................................
ชื่อโครงการวิจัย(ภาษาอังกฤษ)........................................................................................................................................
ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย.............................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ .......................... e-mail..............................
สังกัด..................................................................................................................................................................................
แหล่งทุน............................................................................................................................................................................
รายละเอียด
1. รายงานฉบับนี้เป็นรายงานฉบับแรกหลังจากที่ท่านเริ่มรับอาสาสมัครเข้าสู่โครงการใช่หรือไม่
 ไม่ใช่
 ใช่
2. ท่านได้เริ่มดาเนินการวิจัย ณ สถานที่วิจัยของท่าน แล้วหรือไม่
 เริ่มดาเนินการแล้ว  ยังไม่ได้เริ่มดาเนินการ โปรดข้ามไปตอบข้อ 5
3. ข้อมูลเกี่ยวกับอาสาสมัครหรือตัวอย่างในโครงการนับตั้งแต่เริ่มดาเนินการจนถึงวันที่รายงานกรอกข้อมูลในช่องที่
เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ศึกษาในโครงการวิจัย
สําหรับโครงการที่มีการรับอาสาสมัคร
โครงการวิจัยที่ศึกษา
โครงการวิจัยที่ศึกษา
เข้าโครงการวิจัย
จากข้อมูลที่มีอยู่แล้ว
จากตัวอย่างชีวภาพฯ
3.1 อาสาสมัครที่ต้องการทั้งหมด จานวน
3.1 ข้อมูลที่ต้องการทั้งหมด จานวน ..... ราย 3.1 ตัวอย่างชีวภาพฯที่ต้องการ
....... ราย
หรือ ระยะเวลาที่ต้องการเก็บข้อมูล จาก
ทั้งหมด จานวน .........ตัวอย่าง
3.2 อาสาสมัครที่ลงนามยินยอมเข้าร่วม
............... ถึง ...................
3.2 ตัวอย่างชีวภาพฯ ที่ได้ จานวน
โครงการ จานวน......... ราย คิดเป็นร้อย 3.2 ข้อมูลที่ได้ จานวน ............ ราย
......... ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ
ละ ………… ของจานวนอาสาสมัครที่
คิดเป็นร้อยละ ………… ของจานวนที่
………… ของจานวนที่วางแผนไว้
วางแผนไว้ในโครงร่างการวิจัย
วางแผนไว้ในโครงร่างการวิจัย
ในโครงร่างการวิจยั
3.3 อาสาสมัครที่ไม่ผ่านการคัดกรอง จานวน 3.3 ข้อมูลที่เสร็จสิ้นแล้ว จานวน ......... ราย 3.3 ตัวอย่างชีวภาพฯทีเ่ สร็จสิ้นการ
.....ราย
วิจัย จานวน ......... ตัวอย่าง
3.4 อาสาสมัครที่ถอนตัวออกจากโครงการ
จานวน ......... ราย
3.5 อาสาสมัครที่เสียชีวิต ระหว่างการวิจัย
ตั้งแต่เริม่ ดาเนินการวิจัย จานวน........ราย
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
SOP 12/02.0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การพิจารณารายงานความก้าวหน้าของการวิจัยและต่ออายุเอกสารรับรอง
หน้า 10 ของ 17 หน้า
(Study Protocols of Report Review and Renewal)
และเป็นอาสาสมัครที่อยู่ในช่วงรายงาน
จานวน ....... ราย
3.6 อาสาสมัครที่อยู่ในระหว่างการวิจยั
จานวน ......... ราย
3.7 อาสาสมัครที่อยู่ในระหว่างติดตาม
จานวน ......... ราย
3.8 อาสาสมัครที่เสร็จสิ้นการวิจัย (ไม่รวม
อาสาสมัครในข้อ 3.3 ถึงข้อ 3.7) จานวน
......... ราย

4. ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรง (Serious adverse events) หรือเหตุการณ์ที่สงสัยว่าจะเป็น
เหตุ การณ์ ไ ม่ พึ ง ประสงค์ช นิ ด ร้า ยแรงและไม่ คาดคิด (Suspected Unexpected Serious Adverse Reactions,
SUSARs) และเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (unanticipated problems) เกิดขึ้น ณ สถานที่วิจัยของท่านหรือไม่
4.1. มีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรง (Serious adverse events) หรือเหตุการณ์ที่สงสัยว่าจะเป็นเหตุการณ์
ไม่ พึ งประสงค์ ชนิ ดร้ ายแรงและไม่ คาดคิ ด (Suspected Unexpected Serious Adverse Reactions, SUSARs)
ซึ่งท่านยังไม่ได้รายงานแก่คณะกรรมการฯหรือไม่
 ไม่มี
 มี โปรดแนบรายงาน
(เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรง หมายถึง เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดแก่อาสาสมัครและทาให้อาสาสมัคร
ถึงแก่ความตาย พิการหรือทุพพลภาพ หรือต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล หรืออยู่โรงพยาบาลนานกว่า
ปกติ ส่วนเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ไม่คาดคิดมาก่อน หมายถึง อาการเจ็บป่วยที่เกิดแก่อาสาสมัครซึ่งไม่ใช่อาการ
ข้างเคียงที่ระบุไว้ในโครงการวิจัย หรือคู่มือนักวิจัย)
4.2. มีเหตุการณ์ไม่คาดคิดซึ่งท่านยังไม่ได้รายงานแก่คณะกรรมการฯหรือไม่
 ไม่มี
 มี โปรดแนบรายงาน
(เหตุการณ์ไม่คาดคิด หมายถึง เหตุการณ์ใดๆ ที่ไม่ใช่เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรงหรือที่ไม่คาดคิดมาก่อน
แต่ผู้วิจัยคิดว่าอาจเป็นปัญหาต่อการวิจัย เช่น สถานที่วิจัยเกิด เพลิงไหม้ การย้ายสถานที่วิจัย ผู้ช่วยวิจัยถูก
ดาเนินคดี ฯลฯ หรือมีผลต่อการเก็บรักษาข้อมูล เช่น ความเสียหายแก่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้เก็บข้อมูล หรือการ
ถูกโจรกรรมข้อมูล ฯลฯ)
5. ข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินการวิจยั
5.1 มีการเปลี่ยนแปลงวิธีวจิ ัย (Protocol Violation) ซึ่งท่านยังไม่ได้รายงานแก่คณะกรรมการฯ หรือไม่
 ไม่มี
 มี โปรดแนบรายงาน
5.2 มีการดาเนินการวิจยั ที่แตกต่างจากที่ระบุไว้ในโครงร่างการวิจัย (Protocol Deviation) ซึง่ ท่านยังไม่ได้รายงาน
แก่คณะกรรมการฯ หรือไม่
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 ไม่มี
 มี โปรดแนบรายงาน
5.3 มีการเปลี่ยนแปลงผู้รบั ผิดชอบโครงการวิจัยซึ่งท่านยังไม่ได้รายงานแก่คณะกรรมการฯ หรือไม่
 ไม่มี
 มี โปรดแนบประวัติความรู้ความชานาญของผู้รับผิดชอบใหม่
6. มีการเปลี่ยนแปลงเอกสารเกี่ยวกับโครงการวิจัยซึ่งท่านยังไม่ได้รายงานแก่คณะกรรมการฯ หรือไม่
 ไม่มี
 มี
7 มีการเปลี่ยนแปลงความรู้ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการวิจัยนี้หรือไม่
 ไม่มี
 มี โปรดระบุ หรือแนบรายงาน
8 มีข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงหรือประโยชน์ของโครงการวิจัยหรือไม่
 ไม่มี
 มี โปรดระบุ หรือแนบรายงาน
9 มีอาสาสมัครร้องเรียนเกี่ยวกับโครงการวิจัยของท่านในช่วงเวลาของรายงานนี้หรือไม่
 ไม่มี
 มี โปรดระบุ หรือแนบรายงาน
10 ในช่วงเวลาที่รายงาน มีข่าวที่เกีย่ วข้องกับการวิจัยและอาจส่งผลต่อทัศนคติของประชาชนหรือการตัดสินใจเข้าร่วม
โครงการวิจัยของอาสาสมัครในโครงการของท่านหรือไม่
 ไม่มี  มี โปรดระบุ หรือแนบรายงาน
11. ปัญหาและอุปสรรคที่ทาให้การดาเนินงานวิจัยไม่ตรงตามเป้าหมาย. คือ...............................................................
.....................................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และรายงานตามความเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ.........................................................
(..........................................................)
หัวหน้าโครงการวิจัย
วันที่...............................................................
Reviewer Comments:

 รับรอง/ รับรองต่อเนื่อง
 ให้แก้ไขหรือขอข้อมูลเพิ่มเติม
 ไม่รับรอง (ระบุเหตุผล) ………..................................................................................................
(
)
Date:………………….…………
Reviewer’s signature
242

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
SOP 12/02.0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การพิจารณารายงานความก้าวหน้าของการวิจัยและต่ออายุเอกสารรับรอง
หน้า 12 ของ 17 หน้า
(Study Protocols of Report Review and Renewal)
ภาคผนวก 2
AF/02-12/01.1
หน้า 1 ของ 4 หน้า
บันทึกข้อความ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หน่วยงาน
ที่ อว
วันที่
เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานวิจัย (Progress report) รหัสโครงการ EC- ครั้งที่

เรียน ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ข้าพเจ้า....................................................................สังกัดสา นักวิชา.............................................................
มีความประสงค์ในการส่งรายงานความก้าวหน้าของการดาเนินงานโครงการวิจัยเรื่อง
ชื่อภาษาไทย..............................................................................................................................................................
ภาษาอังกฤษ.............................................................................................................................................................
ได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
1. แบบรายงานผลการดาเนินการวิจัยตามที่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์กาหนด จานวน 1 ชุด
2. สาเนาแบบคาชี้แจงอาสาสมัครและแบบคายินยอมของอาสาสมัครคนแรกที่ลงนามยินยอมเข้าร่วม
โครงการวิจัยคนแรกพร้อมการลงนามรับรองสาเนาถูกต้องของนักวิจัย (ในกรณีเป็นรายงานครั้งที่ 1)
หรือฉบับที่ใช้ปัจจุบัน จานวน 1 ชุด
3. เอกสารประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จานวน 1 ชุด (ถ้ามี)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ………………………………….………….……………

ลงชื่อ………………………………….………….……………

(……………………………….……………………..…………….) (……………………………….……………………..…………….)
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

หัวหน้าโครงการวิจัย

กรณีหัวหน้าโครงการวิจัยเป็นนักศึกษา
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การพิจารณารายงานความก้าวหน้าของการวิจัยและต่ออายุเอกสารรับรอง
หน้า 13 ของ 17 หน้า
(Study Protocols of Report Review and Renewal)

AF/02-12/01.1
Human Research Ethics Committee
Suranaree University of Technology

แบบรายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานวิจัย
(Progress Report Form)

รหัสโครงการ....................................................... รับรองเมื่อวันที่.............................................................
ชื่อโครงการวิจัย(ภาษาไทย).............................................................................................................................................
ชื่อโครงการวิจัย(ภาษาอังกฤษ)........................................................................................................................................
ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย.............................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ .......................... e-mail …………………………….
สังกัด.....................................................................................................................................................
แหล่งทุน...........................................................................................................................................
รายงานผลการดําเนินงานครั้งที่..................ช่วงเวลาที่รายงาน ......วันที่.................................ถึงวันที่.........................
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. รายงานฉบับนี้เป็นรายงานฉบับแรกหลังจากที่ท่านเริ่มรับอาสาสมัครเข้าสู่โครงการใช่หรือไม่
 ไม่ใช่
 ใช่ (โปรดแนบสาเนาการลงนามในเอกสารแบบคาชี้แจงและแบบแสดงความยินยอมของอาสาสมัครคนแรก
พร้อมการลงนามรับรองสาเนาถูกต้องของนักวิจัย)
2. ท่านได้เริ่มดาเนินการวิจัย ณ สถานที่วิจัยของท่าน แล้วหรือไม่
 เริ่มดาเนินการแล้ว  ยังไม่ได้เริ่มดาเนินการ โปรดข้ามไปตอบข้อ 5
3. ข้อมูลเกี่ยวกับอาสาสมัครหรือตัวอย่างในโครงการตั้งแต่เริ่มดาเนินการจนถึงวันที่รายงาน ให้กรอกข้อมูลในช่องที่
เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ศึกษาในโครงการวิจัย
สาหรับโครงการที่มีการรับอาสาสมัครเข้า
โครงการวิจัย
3.1 อาสาสมัครที่ต้องการทั้งหมด จานวน
......... ราย
3.2 อาสาสมัครที่ลงนามยินยอมเข้าร่วม
โครงการ จานวน......... ราย คิดเป็นร้อย
ละ ………… ของจานวนอาสาสมัครที่
วางแผนไว้ในโครงร่างการวิจัย
3.3 อาสาสมัครที่ไม่ผ่านการคัดกรอง จานวน
.... ราย
3.4 อาสาสมัครที่ถอนตัวออกจากโครงการ
จานวน ......... ราย

โครงการวิจัยที่ศึกษาจากข้อมูลทีม่ อี ยู่แล้ว

โครงการวิจัยที่ศึกษาจากตัวอย่าง
ชีวภาพฯ
3.1 ข้อมูลที่ต้องการทั้งหมด จานวน ...... 3.1 ตัวอย่างชีวภาพฯที่ต้องการ
ราย หรือ ระยะเวลาที่ต้องการเก็บ
ทั้งหมด จานวน .........ตัวอย่าง
ข้อมูล จาก ............... ถึง ................... 3.2 ตัวอย่างชีวภาพฯ ที่ได้ จานวน
3.2 ข้อมูลที่ได้ จานวน .......... ราย
......... ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ ………… ของจานวนที่
………… ของจานวนที่วางแผน
วางแผนไว้ในโครงร่างการวิจัย
ไว้ในโครงร่างการวิจัย
3.3 ข้อมูลที่เสร็จสิ้นแล้ว จานวน ......... 3.3 ตัวอย่างชีวภาพฯที่เสร็จสิ้น
ราย
การวิจัย จานวน .........
ตัวอย่าง
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หน้า 14 ของ 17 หน้า
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3.5 อาสาสมัครที่เสียชีวิต ระหว่างการวิจัย
ตั้งแต่เริม่ ดาเนินการวิจัย จานวน........
ราย และเป็นอาสาสมัครที่อยู่ในช่วง
รายงาน จานวน ..... ราย
3.6 อาสาสมัครที่อยู่ในระหว่างการวิจัย
จานวน.... ราย
3.7 อาสาสมัครที่อยู่ในระหว่างติดตาม
จานวน ... ราย
3.8 อาสาสมัครที่เสร็จสิ้นการวิจัย (ไม่รวม
อาสาสมัครในข้อ 3.3 ถึงข้อ 3.7) จานวน
......... ราย

4. ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรง (Serious adverse events) หรือเหตุการณ์ที่สงสัยว่าจะเป็น
เหตุ การณ์ ไ ม่ พึ ง ประสงค์ช นิ ด ร้า ยแรงและไม่ คาดคิด (Suspected Unexpected Serious Adverse Reactions,
SUSARs) และเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (unanticipated problems) ที่เกิดขึ้น ณ สถานที่วิจัยของท่าน
4.1 มีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรง (Serious adverse events) หรือเหตุการณ์ที่สงสัยว่าจะเป็นเหตุการณ์
ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรงและไม่คาดคิด (Suspected Unexpected Serious Adverse Reactions, SUSARs
) ซึ่งท่านยังไม่ได้รายงานแก่คณะกรรมการฯหรือไม่
 ไม่มี
 มี โปรดแนบรายงาน
(เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรง หมายถึง เหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ที่เกิดแก่อาสาสมัครและทาให้
อาสาสมัครถึงแก่ความตาย พิการหรือทุพพลภาพ หรือต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล หรืออยู่
โรงพยาบาลนานกว่าปกติ ส่วนเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ทไี่ ม่คาดคิดมาก่อน หมายถึง อาการเจ็บป่วยที่เกิดแก่
อาสาสมัครซึ่งไม่ใช่อาการข้างเคียงที่ระบุไว้ในโครงการวิจัย หรือคู่มือนักวิจัย)
4.2 มีเหตุการณ์ไม่คาดคิดซึ่งท่านยังไม่ได้รายงานแก่คณะกรรมการฯหรือไม่
 ไม่มี
 มี โปรดแนบรายงาน
(เหตุการณ์ไม่คาดคิด หมายถึงเหตุการณ์ใดๆ ที่ไม่ใช่เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรงหรือที่ไม่คาดคิดมาก่อน
แต่ ผู้ วิ จั ย คิด ว่ า อาจเป็ น ปั ญ หาต่ อการวิ จั ย เช่ น สถานที่ วิ จั ย เกิด ไฟไหม้ การย้ า ยสถานที่ วิ จั ย ผู้ ช่ ว ยวิ จั ย ถูก
ดาเนินคดี ฯลฯ หรือมีผลต่อการเก็บรักษาข้อมูล เช่น ความเสียหายแก่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้เก็บข้อมูล หรือการ
ถูกโจรกรรมข้อมูล ฯลฯ)
5. ข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินการวิจยั
5.1 มีการเปลี่ยนแปลงวิธีวิจัย (Protocol Violation) ซึ่งท่านยังไม่ได้รายงานแก่คณะกรรมการฯ หรือไม่
 ไม่มี
 มี โปรดแนบรายงาน
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
SOP 12/02.0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การพิจารณารายงานความก้าวหน้าของการวิจัยและต่ออายุเอกสารรับรอง
หน้า 15 ของ 17 หน้า
(Study Protocols of Report Review and Renewal)

6.
7.
8.
9.
10.

5.2 มีการดาเนินการวิจัยที่แตกต่างจากที่ระบุไว้ในโครงร่างการวิจัย (Protocol deviation) ซึ่งท่านยังไม่ได้รายงาน
แก่คณะกรรมการฯหรือไม่
 ไม่มี
 มี โปรดแนบรายงาน
5.3 มีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบโครงการวิจัยซึ่งท่านยังไม่ได้รายงานแก่คณะกรรมการฯ หรือไม่
 ไม่มี
 มี โปรดแนบรายงาน
มีการเปลี่ยนแปลงเอกสารเกี่ยวกับโครงการวิจัยซึ่งท่านยังไม่ได้รายงานแก่คณะกรรมการฯ หรือไม่
 ไม่มี
 มี โปรดแนบเอกสาร
มีการเปลี่ยนแปลงความรู้ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการวิจัยนี้หรือไม่
 ไม่มี
 มี โปรดแนบรายงาน
มีข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงหรือประโยชน์ของโครงการวิจัยหรือไม่
 ไม่มี
 มี โปรดแนบรายงาน
มีอาสาสมัครร้องเรียนเกี่ยวกับโครงการวิจัยของท่านในช่วงเวลาของรายงานนี้หรือไม่
 ไม่มี
 มี โปรดระบุ หรือ แนบรายงาน......................................................
ในช่วงเวลาที่รายงาน มีข่าวที่เกีย่ วข้องกับการวิจัยและอาจส่งผลต่อทัศนคติของประชาชนหรือการตัดสินใจเข้าร่วม
โครงการวิจัยของอาสาสมัครในโครงการของท่านหรือไม่
 ไม่มี
 มี โปรดระบุ หรือ แนบข้อมูล......................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และรายงานตามความเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ……………………………………………………
(……………………………………………...………..…)
หัวหน้าโครงการวิจัย
วันที่...............................................................
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
SOP 12/02.0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การพิจารณารายงานความก้าวหน้าของการวิจัยและต่ออายุเอกสารรับรอง
หน้า 16 ของ 17 หน้า
(Study Protocols of Report Review and Renewal)
ภาคผนวก 3
AF/03-12/01.0
หน้า 1 ของ 1 หน้า
บันทึกข้อความ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หน่วยงาน ฝ่ายมาตรฐานและเครือข่ายวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา โทรศัพท์ 4757 โทรสาร 4750
ที่ อว 7421(4)/
วันที่
เรื่อง การรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยในมนุษย์/ต่ออายุเอกสารรับรอง («รหัส»)
เรียน

«หัวหน้าโครงการ» «สังกัด»
ตามที่ท่านได้รับเอกสารรับรองโครงการวิจัยในมนุษย์ เรื่อง “«ชื่อโครงการ» («ภาษาอังกฤษ»” («รหัส») โดยมี
หมายเลขเอกสารรับ รองที่ «COA_No» มี อายุ การรับ รองตั้ ง แต่ วั น ที่ «วั น ที่ รับ รอง» ถึง «หมดอายุ » โดยส่ ง รายงาน
ความก้าวหน้าอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี หรือส่งรายงานฉบับสมบูรณ์หากดาเนินโครงการเสร็จสิ้นก่อน 1 ปี นั้น เนื่องจาก
โครงการดังกล่าวเอกสารการรับรองใกล้หมดอายุ จึงขอให้ท่านดาเนินการในระบบ ดังนี้
1. การต่ออายุเอกสารรับรอง โดยใช้เอกสาร หมายเลข AF/02-12/02.0 ต้องดาเนินการภายใน 30 วัน ก่อน
หมดอายุ (หากเก็บข้อมูลจากอาสาสมัครแล้วเสร็จและไม่มีการเก็บข้อมูลเพิ่ม หรืออยู่ระหว่างวิเคราะห์ข้อมูลไม่ต้องต่ออายุ
เอกสาร) หรือ
2. สรุป รายงานผลการวิ จั ย เพื่ อปิ ด โครงการ โดยใช้ เอกสาร หมายเลข AF/01-13/02.0 หากโครงการวิ จั ย
ดาเนินการแล้วเสร็จ (เก็บข้อมูลและสรุปผลการวิจัยเรียบร้อยแล้ว หรืออยู่ระหว่างรอตีพิมพ์ก็สามารถปิดโครงการได้)
ทั้งนี้ ขอให้อัพโหลดไฟล์แบบฟอร์มที่กาหนดที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วในระบบ พร้อมทั้งส่งเอกสารที่สานักงาน
จริยธรรมฯ หากเอกสารรับ รองโครงการหมดอายุเกิน 120 วัน โดยไม่มีการแจ้งต่ออายุ หากผู้วิจัยจะดาเนินการวิจัยต่อ
จะต้องยื่นขอตามระบบอีกครั้ง โปรดอ่านคาเตือนและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดหลังจากได้รับเอกสารรับรองที่ระบุ
ด้านหลังเอกสารรับรองโครงการ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://ec.sut.ac.th/index.php
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
(………………………………………………………………….)
ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
สาเนาเรียน อาจารย์ทปี่ รึกษา (กรณีเป็นนักศึกษา)
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
SOP 12/02.0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การพิจารณารายงานความก้าวหน้าของการวิจัยและต่ออายุเอกสารรับรอง
หน้า 17 ของ 17 หน้า
(Study Protocols of Report Review and Renewal)
ภาคผนวก 3
AF/04-12/01.0
หน้า 1 ของ 1 หน้า
บันทึกข้อความ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หน่วยงาน ฝ่ายมาตรฐานและเครือข่ายวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา โทรศัพท์ 4757 โทรสาร 4750
ที่ อว 7421(4)/
วันที่
เรื่อง แจ้งผลการต่ออายุเอกสารรับรองโครงการวิจัยในมนุษย์ (รหัส EC)
เรียน
ตามที่ทา่ นได้ส่งเอกสารการขอต่ออายุเอกสารรับรองโครงการวิจัยในมนุษย์ เรื่อง “.................” (รหัส ECมาเพื่อขอรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ นั้น

)

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ได้พิจารณาแล้ว เมื่อการประชุมครั้งที่ ......... วันที่ ............... มีมติให้
........................... ตั้งแต่วันที่ ................... หมดอายุวันที่ ............... ทั้งนี้ หากเอกสารรับรองโครงการหมดอายุเกิน 120 วัน
โดยไม่มีการแจ้งต่ออายุ จะทาการปิดโครงการอัตโนมัติ หากผู้วิจัยจะดาเนินการวิจัยต่อจะต้องยื่นขอตามระบบอีกครั้ง
โปรดอ่านคาเตือนและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดหลังจากได้รับเอกสารรับรองที่ระบุด้านหลังเอกสารรับรองโครงการที่แนบ
มาพร้ อ มบั น ทึ ก นี้ เมื่ อ ดํ า เนิ น การโครงการวิ จั ย เสร็ จ สิ้ น แล้ ว ขอให้ ท่ า นแจ้ ง ปิ ด โครงการ ตามแบบฟอร์ ม
AF/01/13/01.0 สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://ec.sut.ac.th/main/download.php
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(.....................................................................)
ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
สาเนาเรียน อาจารย์ทปี่ รึกษา (กรณีเป็นนักศึกษา)
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การพิจารณารายงานสรุปผลการวิจัย
(Review of Final Report)

SOP 13/02.0
หน้า 1 ของ 11 หน้า

การพิจารณารายงานสรุปผลการวิจัย
(Review of Final Report)

เริ่มใช้ SOP 13/02.0 วันที่
แทน SOP 13/01.1 วันที่ 5 มีนาคม 2562

ผู้จัดทา
วันที่
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงปัทมา ทองดี)
ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ผู้อนุมัติ
วันที่
(รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การพิจารณารายงานสรุปผลการวิจัย
(Review of Final Report)

SOP 13/02.0
หน้า 2 ของ 11 หน้า

สารบัญ
ลําดับ
1
2
3
4
5

6
7
8

เรื่อง
วัตถุประสงค์
ขอบเขต
ความรับผิดชอบ
แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติ
ขั้นตอนการปฏิบัติ
5.1 ผู้วิจัยส่งรายงานสรุปผลการวิจัย
5.2 การทบทวนรายงานสรุปผลการวิจัย
5.3 การจัดเก็บเอกสาร
นิยามศัพท์
ภาคผนวก
เอกสารอ้างอิง

หน้า
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การพิจารณารายงานสรุปผลการวิจัย
(Review of Final Report)

SOP 13/02.0
หน้า 3 ของ 11 หน้า

1. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวทางในการทบทวนรายงานสรุปผลการวิจัยของโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ
และการดาเนินโครงการวิจัยเสร็จสิ้น
2. ขอบเขต
วิธีดาเนินการมาตรฐานครอบคลุมการทบทวนรายงานสรุปผลการวิจัย ซึ่ง คณะกรรมการใช้เป็นข้อกาหนดเพื่อให้
ผู้วิจัยต้องส่งให้แก่คณะกรรมการเมื่อโครงการวิจัยสิ้นสุด
3. ความรับผิดชอบ
3.1 ผู้วิจัยมีหน้าที่ส่งรายงานสรุปผลการวิจัยให้ แก่คณะกรรมการตามแบบรายงานสรุปผลการวิจัยเมื่อสิ้นสุด
โครงการวิจัย
3.2 เลขานุ ก ารและ/หรื อ ผู้ ช่ ว ยเลขานุ ก ารมี ห น้ า ที่ ท บทวนรายงานสรุ ป ผลการวิ จั ย และน าเข้ า ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการ
4. แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติ
ขั้นตอน

การดําเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

1

การส่งหนังสือติดตามผลการดาเนินการวิจัย

เจ้าหน้าที่สานักงาน

2

ผู้วิจัยส่งรายงานสรุปผลการวิจัย

ผู้วิจัย

3

การทบทวนรายงานสรุปผลการวิจัย

เลขานุการหรือผู้ช่วยเลขานุการ

4

การนารายงานแจ้งที่ประชุม

เลขานุการหรือผู้ช่วยเลขานุการ

5

การพิจารณารับรองรายงานสรุปผลการวิจัย

คณะกรรมการ

6

การแจ้งผลการพิจารณาให้นักวิจัย/แจ้งปิดโครงการ

เจ้าหน้าที่สานักงาน

7

การบันทึกลงฐานข้อมูลและเก็บเข้าแฟ้มโครงการ

เจ้าหน้าที่สานักงาน
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การพิจารณารายงานสรุปผลการวิจัย
(Review of Final Report)

SOP 13/02.0
หน้า 4 ของ 11 หน้า

การพิจารณารายงานสรุปผลการวิจัย (Review of Final Report)
ผู้วิจัย

ส่งรายงานสรุปผลการวิจัย (Final report)
เลขานุการหรือผู้ช่วยเลขานุการ
ทบทวน สรุป และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้การรับรอง
เจ้าหน้าที่บันทึกลงฐานข้อมูลและเก็บเข้าแฟ้ม
แจ้งผลการพิจารณาให้นักวิจัย/แจ้งปิดโครงการ

5. ขั้นตอนการปฏิบัติ
5.1 การติดตามผลการดําเนินการวิจัย
เจ้าหน้าที่สานักงานส่งหนังสือติดตามผลการดาเนินการวิจัย ถึงหัวหน้าโครงการวิจัย ก่อนเอกสารรับรอง
หมดอายุ 30 วัน ตามแบบบันทึกการติดตามผลการวิจัย (AF/02-13/02.0)
5.2 การส่งรายงานสรุปผลการวิจัย
เมื่อโครงการวิจัยที่ดาเนินการสิ้นสุดแล้ว ผู้วิจัยต้องส่งรายงานการวิจัยตามแบบรายงานสรุปผลการวิจัย
(AF/01-13/02.0)
5.3 การทบทวนรายงานสรุปผลการวิจัย
เลขานุการหรือผู้ช่วยเลขานุการดาเนินการทบทวนรายงานสรุปผลการวิจัย และนาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
5.4 การแจ้งที่ประชุม
เลขานุการหรือผู้ช่วยเลขานุการ ทบทวน สรุป และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้การรับรอง
5.5 การแจ้งผลและการจัดเก็บเอกสาร
เจ้าหน้าที่สานักงานแจ้งผลการรับรองรายงานสรุปผลการวิจัย ถึงหัวหน้าโครงการวิจัย และจัดเก็บเอกสาร
เข้าแฟ้มไว้เป็นเวลา 3 ปี และเมื่อครบกาหนดจะดาเนินการทาลายเอกสาร
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6. นิยามศัพท์ -7. ภาคผนวก
ภาคผนวก 1 AF/01-13/02.0
ภาคผนวก 2 AF/02-13/02.0
ภาคผนวก 3 AF/03-13/02.0

แบบรายงานสรุปผลการวิจัย (Final Report)
บันทึกการติดตามผลการวิจัย
บันทึกแจ้งการปิดโครงการ

8. เอกสารอ้างอิง
8. 1 International Conference on Harmonization, Good Clinical Practice Guideline ( ICH GCP
(E6(R2)), 2016.
8.2 แนวทางจริยธรรมการทาวิจัยในคนในประเทศไทย ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ.
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บันทึกข้อความ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
หน่วยงาน
โทรศัพท์
โทรสาร
ที่ อว
วันที่
เรื่อง ขอแจ้งปิดโครงการวิจัยและรายงานสรุปผลการวิจัย (Final Report) (รหัสโครงการ EC-)
เรียน

ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ข้าพเจ้า..................................................สังกัด............................................................. ............................ขอส่ง
รายงานสรุปผลโครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เรื่อง
ชื่อภาษาไทย................................................................................................................................................
ภาษาอังกฤษ)....................................................................................................................................................
บัดนี้การวิจัยได้ดาเนินการเสร็จสิ้น เรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าจึงขอแจ้งปิดโครงการและได้แนบเอกสารประกอบการ
พิจารณา ดังนี้
1. แบบรายงานสรุปผลการวิจัย (Final Report)
2. บทคัดย่อรายงานการวิจัย (Summary or Abstract of the study)
3. อื่นๆ ได้แก่
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(

)
หัวหน้าโครงการ

(

)
อาจารย์ที่ปรึกษา
(กรณีที่เป็นนักศึกษา)
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Human Research Ethics Committee
Suranaree University of Technology

แบบรายงานสรุปผลการวิจัย
Study Report Form (Final Report)

รหัสโครงการ............................................................... รับรองเมื่อวันที่............................................................................
ชื่อโครงการวิจัย(ภาษาไทย).............................................................................................................................................
ชื่อโครงการวิจัย(ภาษาอังกฤษ)........................................................................................................................................
ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย.............................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ .......................... e-mail..............................
สังกัด..................................................................................................................................................................................
แหล่งทุน............................................................................................................................................................................
ระยะเวลาดําเนินการวิจัย ตั้งแต่..................................ถึง....................................
รายละเอียด
1. รายงานฉบับนี้เป็นรายงานฉบับแรกหลังจากที่ท่านเริ่มรับอาสาสมัครเข้าสู่โครงการใช่หรือไม่
 ไม่ใช่
 ใช่
2. ข้อมูลเกี่ยวกับอาสาสมัครหรือตัวอย่างในโครงการตั้งแต่เริ่มดาเนินการจนถึงวันที่รายงาน ให้กรอกข้อมูลในช่องที่
เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ศึกษาในโครงการวิจัย
สาหรับโครงการที่มีการรับอาสาสมัคร
โครงการวิจัยที่ศึกษา
เข้าโครงการวิจัย
จากข้อมูลที่มีอยู่แล้ว
2.1 อาสาสมัครที่ต้องการทั้งหมด
2.1 ข้อมูลที่ต้องการทั้งหมด จานวน .........
จานวน ...ราย
ราย หรือ ระยะเวลาที่ต้องการเก็บข้อมูล
2.2 อาสาสมัครที่ลงนามยินยอมเข้า
จาก ............... ถึง ...................
ร่วมโครงการ จานวน......... ราย 2.2 ข้อมูลที่ได้ จานวน ............ ราย
คิดเป็นร้อยละ ………… ของ
คิดเป็นร้อยละ ………… ของจานวนที่
จานวนอาสาสมัครที่วางแผนไว้ใน
วางแผนไว้ในโครงร่างการวิจัย
โครงร่างการวิจัย
2.3 ข้อมูลที่เสร็จสิ้นแล้ว จานวน ......... ราย
2.3 อาสาสมัครที่ไม่ผ่านการคัดกรอง
จานวน......... ราย
2.4 อาสาสมัครที่ถอนตัวออกจาก
โครงการ จานวน ......... ราย
2.5 อาสาสมัครที่เสียชีวิต ระหว่างการ
วิจัยตั้งแต่เริ่มดาเนินการวิจยั

โครงการวิจัยที่ศึกษา
จากตัวอย่างชีวภาพฯ
2.1 ตัวอย่างชีวภาพฯที่ต้องการทั้งหมด
จานวน .........ตัวอย่าง
2.2 ตัวอย่างชีวภาพฯ ที่ได้ จานวน
......... ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ
………… ของจานวนที่วางแผนไว้ใน
โครงร่างการวิจัย
2.3 ตัวอย่างชีวภาพฯที่เสร็จสิ้นการวิจยั
จานวน ......... ตัวอย่าง
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สาหรับโครงการที่มีการรับอาสาสมัคร
เข้าโครงการวิจัย
จานวน........ราย และเป็น
อาสาสมัครที่อยู่ในช่วงรายงาน
จานวน ....... ราย
2.6 อาสาสมัครที่อยู่ในระหว่างการ
วิจัย
จานวน ......... ราย
2.7 อาสาสมัครที่อยู่ในระหว่างติดตาม
จานวน ...... ราย
2.8 อาสาสมัครที่เสร็จสิ้นการวิจัย (ไม่
รวมอาสาสมัครในข้อ 2.3 ถึงข้อ
2.7) จานวน ......... ราย

โครงการวิจัยที่ศึกษา
จากข้อมูลที่มีอยู่แล้ว

SOP 13/02.0
หน้า 8 ของ 11 หน้า
โครงการวิจัยที่ศึกษา
จากตัวอย่างชีวภาพฯ

3. ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้น ณ สถานที่วิจัยของท่าน
3.1. มีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นกับอาสาสมัครทั้งสิ้น จานวน ...........................ราย
3.2. เป็นเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรง หรือที่ไม่คาดคิดมาก่อน จานวน ............................ราย
(เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรง หมายถึงเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดแก่อาสาสมัครและทาให้อาสาสมัคร
ถึงแก่ความตาย พิการหรือทุพพลภาพ หรือต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล หรืออยู่โรงพยาบาลนานกว่า
ปกติ
ส่วนเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ไม่คาดคิดมาก่อน หมายถึงอาการเจ็บป่วยที่เกิดแก่อาสาสมัครซึ่งไม่ใช่เหตุการณ์ที่
ระบุไว้ในโครงการวิจัย หรือคู่มือนักวิจัย)
4. ข้อมูลเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดมาก่อน(unexpected or unanticipated problems) ที่เกิดขึ้น ณ สถานที่วิจัยของท่าน
(เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดมาก่อน หมายถึงเหตุการณ์ใด ๆ ที่ไม่ใช่อาการไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรงหรือที่ไม่คาดคิดมา
ก่อน แต่ผู้วิจัยคิดว่าอาจเป็นปัญหาต่อการวิจัย เช่น สถานที่วิจัยเกิดเพลิง ไหม้ การย้ายสถานที่วิจัย ผู้ช่วยวิจัยถูก
ดาเนินคดี อาสาสมัครเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมในโครงการวิจัยฯลฯ หรือมีผลต่อการเก็บ
รักษาข้อมูลเช่น ความเสียหายแก่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้เก็บข้อมูล หรือการถูกโจรกรรมข้อมูล ฯลฯ)
 ไม่มี
 มี โปรดระบุรายละเอียดและจานวน......เหตุการณ์ (หากไม่เคยแจ้งให้แนบรายงานประกอบ)
5. ข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินการวิจยั
5.1. มีการเปลี่ยนแปลงวิธีวจิ ัย (Protocol Violation) ซึ่งท่านยังไม่ได้รายงานแก่คณะกรรมการฯหรือไม่
 ไม่มี
 มี (โปรดแนบรายงาน)
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5.2. มีการดาเนินการวิจยั ที่แตกต่างจากที่ระบุไว้ในโครงร่างการวิจัย (Protocol deviation) ซึ่งท่านยังไม่ได้รายงาน
แก่คณะกรรมการฯหรือไม่
 ไม่มี
 มี (โปรดแนบรายงาน)
5.3. มีการเปลี่ยนแปลงผู้รบั ผิดชอบโครงการวิจัยซึ่งท่านยังไม่ได้รายงานแก่คณะกรรมการฯหรือไม่
 ไม่มี
 มี (โปรดแนบรายงาน)
6. มีการเปลี่ยนแปลงเอกสารเกี่ยวกับโครงการวิจัยซึ่งท่านยังไม่ได้รายงานแก่คณะกรรมการฯหรือไม่
 ไม่มี
 มี โปรดแนบเอกสาร
7. มีอาสาสมัครร้องเรียนเกี่ยวกับโครงการวิจัยของท่านในระหว่างการดาเนินการวิจยั หรือไม่
 ไม่มี
 มี (โปรดระบุ หรือแนบรายงาน).......................................................................................
8. สรุปผลการวิจัยเบื้องต้น (ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย)
.........................................................................................................................................................................................
..............................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และรายงานตามความเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ.........................................................
(..........................................................)
หัวหน้าโครงการวิจัย
วันที่...............................................................
Reviewer Comments (โดยพิจารณาความเหมาะสมของจานวนและการรวบรวมอาสาสมัคร ตลอดจนความเสี่ยงต่อ
อาสาสมัครที่เปลี่ยนแปลงไป)

(

)

Date:………………….…………

Reviewer’s signature
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บันทึกข้อความ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หน่วยงาน ฝ่ายมาตรฐานและเครือข่ายวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา โทรศัพท์ 4757 โทรสาร 4750
ที่ อว 7421(4)/
วันที่
เรื่อง การรายงานสรุปผลการวิจัยเพื่อปิดโครงการ (รหัส EC- )
เรียน

«หัวหน้าโครงการ»
«สังกัด»
ตามที่ท่านได้รับเอกสารรับรองโครงการวิจัยในมนุษย์ เรื่อง “«ชื่อโครงการ» («ภาษาอังกฤษ»” («รหัส») โดยมี
หมายเลขเอกสารรับ รองที่ «COA_No» มี อายุ การรับ รองตั้ ง แต่ วั น ที่ «วั น ที่ รับ รอง» ถึง «หมดอายุ » โดยส่ ง รายงาน
ความก้าวหน้าอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี หรือส่งรายงานฉบับสมบูรณ์หากดาเนินโครงการเสร็จสิ้นก่อน 1 ปี นั้น
เนื่องจากโครงการดังกล่าวเอกสารการรับรองหมดอายุแล้ว จึงขอให้ท่านรายงานสรุปผลการวิจัยภายใน 30 วัน เพื่อ
ปิดโครงการ โดยใช้เอกสาร หมายเลข AF/01-13/01.1
ทั้งนี้ หากเอกสารรับรองโครงการหมดอายุเกิน 120 วัน โดยไม่มีการแจ้งต่ออายุ จะทาการปิดโครงการอัตโนมัติ
หากผู้วิจัยจะดาเนินการวิจัยต่อ จะต้องยื่นขอตามระบบอีกครั้ง โปรดอ่านคาเตือนและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดหลัง จาก
ไ ด้ รั บ เอก ส า ร รั บ ร อง ที่ ร ะ บุ ด้ า น หลั ง เอก ส า ร รั บ ร อง โ ค ร ง ก า ร ส า ม า ร ถ ด า ว น์ โ หล ด แ บ บ ฟ อร์ ม ไ ด้ ที่
http://ec.sut.ac.th/index.php
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(........................................................................)
ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
สาเนาเรียน

อาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีเป็นนักศึกษา)
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การพิจารณารายงานสรุปผลการวิจัย
(Review of Final Report)

SOP 13/02.0
หน้า 11 ของ 11 หน้า
ภาคผนวก 3
AF/03-13/02.0
หน้า 1 ของ 1 หน้า

บันทึกข้อความ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หน่วยงาน ฝ่ายมาตรฐานและเครือข่ายวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา โทรศัพท์ 4757 โทรสาร 4750
ที่ อว 7421(4)/
วันที่
เรื่อง แจ้งปิดโครงการวิจัยที่ดาเนินการในมนุษย์ (รหัส EC)
เรียน
ตามที่ท่านได้ส่งเอกสารแบบรายงานสรุปผลโครงการวิจัยในมนุษย์ (Final Report) เรื่อง “..........................”
(EC-00-0000) มาเพื่อขอปิดโครงการ นั้น
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ได้พิจารณาแล้ว เมื่อการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ ครั้งที่ ..................... วันที่ ......................... มีมติเห็นชอบและรับรองการปิดโครงการดังกล่าวข้างต้น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
(...........................................................)
ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

สําเนาเรียน

อาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีเป็นนักศึกษา)
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การดาเนินการที่เบี่ยงเบน ไม่ปฏิบัติตาม ฝ่าฝืนวิธีวิจัย
(Management of Non-compliance/Deviation/Violation Protocol)

SOP 14/02.0
หน้า 1 ของ 9 หน้า

การดาเนินการที่เบี่ยงเบน ไม่ปฏิบัติตาม ฝ่าฝืนวิธวี ิจัย
(Management of Non-compliance/Deviation/Violation Protocol)

เริ่มใช้ SOP 14/02.0 วันที่………………………………………………….……………….
แทน SOP 14/01.1 วันที่ 5 มีนาคม 2562

ผู้จัดทา
วันที่
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงปัทมา ทองดี)
ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ผู้อนุมัติ
วันที่
(รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การดาเนินการที่เบี่ยงเบน ไม่ปฏิบัติตาม ฝ่าฝืนวิธีวิจัย
(Management of Non-compliance/Deviation/Violation Protocol)

SOP 14/02.0
หน้า 2 ของ 9 หน้า

สารบัญ
ลาดับ
1
2
3
4
5

6
7
8

เรื่อง
วัตถุประสงค์
ขอบเขต
ความรับผิดชอบ
แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติ
ขั้นตอนการปฏิบัติ
5.1 เมื่อมีข้อมูลที่ระบุหรือสงสัยว่ามีการไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนด
5.2 การตัดสินของคณะกรรมการฯ
5.3 การแจ้งผู้วิจัย
5.4 การเก็บเอกสารและการติดตามผล
นิยามศัพท์
ภาคผนวก
เอกสารอ้างอิง

หน้า
3
3
3
3
4
4
4
5
5
5
6
6
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การดาเนินการที่เบี่ยงเบน ไม่ปฏิบัติตาม ฝ่าฝืนวิธีวิจัย
(Management of Non-compliance/Deviation/Violation Protocol)

SOP 14/02.0
หน้า 3 ของ 9 หน้า

1. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินการเมื่อผู้วิจัยไม่ปฏิบัติตาม เบี่ยงเบน หรือฝ่าฝืน วิธีวิจัยในโครงการที่ได้รับการ
รับรองจากคณะกรรมการ
2. ขอบเขต
วิธีดาเนินการมาตรฐานครอบคลุม การระบุ การทบทวน และการดาเนินการของคณะกรรมการต่อการไม่ปฏิบัติ
ตาม เบี่ยงเบน หรือฝ่าฝืนวิธีวิจัยในโครงการวิจัยในมนุษย์ทุกโครงการที่ได้รับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการ
3. ความรับผิดชอบ
เลขานุ การหรื อผู้ ช่ว ยเลขานุ การ มีห น้ าที่ทบทวนและสรุ ปรายงานการไม่ ปฏิบัติ ตาม เบี่ยงเบน หรือฝ่ าฝื น
โครงการวิจัยและนาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
4. แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติ
ขั้นตอน
1

การดาเนินการ
เมื่อพบข้อมูลที่ระบุว่ามีการไม่ปฏิบัติตาม เบี่ยงเบน หรือฝ่าฝืนวิธี
วิจัยในโครงการวิจัย ต้องรายงานต่อคณะกรรมการฯ

ผู้รับผิดชอบ
ผู้วิจัย/คณะกรรมการ

2

ทบทวน สรุปและนาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณา

เลขานุการหรือ
ผู้ช่วยเลขานุการ

3

การพิจารณาตัดสิน

คณะกรรมการ

4

การแจ้งผู้วิจัย

เจ้าหน้าที่สานักงาน

5

การเก็บเอกสาร

เจ้าหน้าที่สานักงาน
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การดาเนินการที่เบี่ยงเบน ไม่ปฏิบัติตาม ฝ่าฝืนวิธีวิจัย
(Management of Non-compliance/Deviation/Violation Protocol)

SOP 14/02.0
หน้า 4 ของ 9 หน้า

การไม่ปฏิบัติตามระเบียบวิธีวิจัย (Non-compliance/Deviation/Violation)
สานักงานได้รับเรื่องไม่ปฏิบัติตาม / เบี่ยงเบน / ฝ่าฝืน วิธีวจิ ัยในโครงการวิจัยที่
ได้รับการรับรองพร้อมจดหมาย หรือเอกสารประกอบ (ถ้ามี)
เลขานุการคณะกรรมการฯ
ทบทวน สรุปและเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
แจ้งผู้วิจัยเพื่อดาเนินการ / ชี้แจง / รับการตรวจเยี่ยม
พิจารณาดาเนินการ
5. ขั้นตอนการปฏิบัติ
5.1 เมื่อมีข้อมูลที่ระบุหรือสงสัยว่ามีการไม่ปฏิบัติตามระเบียบวิธีวิจัย
5.1.1 ให้บรรจุปัญหาการไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนด รวมทั้งข้อมูลประวัติของผู้วิจัยลงในวาระการประชุม
(Agenda) ของการประชุมคณะกรรมการ
5.2 การตัดสินของคณะกรรมการ
5.2.1 เมื่อนาปัญหาการไม่ปฏิบัติตาม เบี่ยงเบน ฝ่าฝืนวิธีวิจัยในโครงการวิจัย พร้อมทั้งบันทึกชื่อผู้วิจัยที่ไม่
ปฏิบัติตามระเบียบวิธีวิจัยลงในแบบบันทึกรายการผู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนดเข้าพิจารณาในที่ประชุม ผลการตัดสิน
ของคณะกรรมการมีดังต่อไปนี้
(1) รับทราบ
(2) ตักเตือน
(3) หยุดโครงการชั่วคราวจนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบเสร็จสิ้น
(4) เพิกถอนการรับรองชั่วคราว
(5) เพิกถอนการรับรอง
(6) ปฏิเสธการพิจารณาโครงการวิจัยใหม่ในอนาคต
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การดาเนินการที่เบี่ยงเบน ไม่ปฏิบัติตาม ฝ่าฝืนวิธีวิจัย
(Management of Non-compliance/Deviation/Violation Protocol)

SOP 14/02.0
หน้า 5 ของ 9 หน้า

5.3 การแจ้งผู้วิจัย
5.3.1 เจ้าหน้าที่สานักงานทาบันทึกแจ้งผู้วิจัย
5.3.2 ในกรณีหยุดโครงการชั่วคราวจนกว่าจะมีการตรวจสอบเสร็จสิ้น ประธานแต่งตั้งคณะอนุกรรมการซึ่ง
ประกอบด้วย ประธาน เลขานุการ และกรรมการ 1 คน ให้ดาเนินการตรวจสอบ และทารายงานผลการตรวจสอบ
นาเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการ
5.3.3 ในกรณีเพิกถอนการรับรอง หรือปฏิเสธการพิจารณาโครงการวิจัยใหม่ในอนาคตของนักวิจัย ให้ส่ง
สาเนาหนังสือให้แหล่งทุนวิจัยที่สนับสนุน 1 ชุด และส่งให้ผู้บริหารระดับสูงสุดของสถาบันต้นสังกัดของนักวิจัย 1 ชุด
5.4 การเก็บเอกสารและการติดตามผล
5.4.1 เจ้าหน้าที่สานักงานบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูลและเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้าแฟ้ม
5.4.2 ติดตามผลการปฏิบัติของผู้วิจัยในช่วงเวลาที่เหมาะสม
6. นิยามศัพท์
นิยามศัพท์
ความหมาย
การไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนด การไม่ปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดีของ International
(non-compliance)
Conference on Harmonization (ICH) Good Clinical Practice หรือ ICH
GCP หรื อ การไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามโครงการวิ จั ย ฉบั บ ที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองจาก
คณะกรรมการ
การเบี่ยงเบนวิธีดาเนินการ การกระทาที่ไม่ตรงกับรายละเอียด/ขั้นตอนที่ปรากฏในโครงการวิจัยที่ผ่านการ
วิจัย (protocol deviation) อนุมัติจากคณะกรรมการไปแล้ว โดยผู้วิจัยยังไม่ได้ยื่นขออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติม
โครงการวิจัย และก่อให้เกิดความเสียหายต่ออาสาสมัครหรือข้อมูลผลการวิจัย
เพียงเล็กน้อย
การฝ่าฝืนวิธีดาเนินการวิจัย การดาเนินการวิจัยที่มีความผิดพลาดมาก หรือการจงใจฝ่าฝืน การบิดเบือน
(protocol violation)
หรือละเลยไม่กระทาตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในโครงการวิจัยที่ ผ่านการอนุมัติจาก
คณะกรรมการไปแล้ว และก่อให้เกิดความเสียหายต่ออาสาสมัครหรือข้อมูล
ผลการวิจัยอย่างร้ายแรง
คณะอนุกรรมการ
คณะอนุกรรมการ เฉพาะกิจที่ได้รับมอบหมายจากประธานคณะกรรมการ ให้
ทาการตรวจเยี่ยม
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การดาเนินการที่เบี่ยงเบน ไม่ปฏิบัติตาม ฝ่าฝืนวิธีวิจัย
(Management of Non-compliance/Deviation/Violation Protocol)

SOP 14/02.0
หน้า 6 ของ 9 หน้า

7. ภาคผนวก
ภาคผนวก 1 AF/01-14/01.1

แบบบันทึกรายการไม่ปฏิบัติตามโครงการวิจัย

8. เอกสารอ้างอิง
8. 1 International Conference on Harmonization, Good Clinical Practice Guideline ( ICH GCP
(E6(R2)), 2016.
8.2 แนวทางจริยธรรมการทาวิจัยในคนในประเทศไทย ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ.
2550
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การดาเนินการที่เบี่ยงเบน ไม่ปฏิบัติตาม ฝ่าฝืนวิธีวิจัย
(Management of Non-compliance/Deviation/Violation Protocol)

SOP 14/02.0
หน้า 7 ของ 9 หน้า
ภาคผนวก 1
AF/01-14/02.0
หน้า 1 ของ 4 หน้า

บันทึกข้อความ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หน่วยงาน
โทรศัพท์
โทรสาร
ที่ อว
วันที่
เรื่อง ขอแจ้งการดาเนินการวิจัยที่เบี่ยงเบน/ฝ่าฝืนจากโครงการวิจัยที่ผ่านการรับรอง หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนด(EC- )
เรียน ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ข้าพเจ้า..................................................สังกัด............................................................. ............................ขอรายงาน
การดาเนินงานวิจัยที่เบี่ยงเบน/ฝ่าฝืนจากโครงร่างการวิจัยที่คณะกรรมการให้การรับรอง หรือไม่ปฏิบัติ ตามข้อกาหนด
เรื่อง
ชื่อภาษาไทย ....................................................................................................................................................
ภาษาอังกฤษ)....................................................................................................................................................
จึงขอแจ้งแก่คณะกรรมการและได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
1. แบบแจ้งการดาเนินงานวิจัยที่เบี่ยงเบนหรือฝ่าฝืนจากโครงการวิจัยที่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้การรับรองหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนด จานวน 1 ชุด
2. เอกสารประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จานวน 1 ชุด (ถ้ามี)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
(

)
หัวหน้าโครงการ

(

)
อาจารย์ที่ปรึกษา
(กรณีที่เป็นนักศึกษา)
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การดาเนินการที่เบี่ยงเบน ไม่ปฏิบัติตาม ฝ่าฝืนวิธีวิจัย
(Management of Non-compliance/Deviation/Violation Protocol)

SOP 14/02.0
หน้า 8 ของ 9 หน้า
AF/01-14/02.0

Human Research Ethics Committee
Suranaree University of Technology

แบบบันทึกรายการไม่ปฏิบัติตามโครงการวิจัย
Protocol Deviation/Violation Report

การดาเนินงานวิจัยที่เบี่ยงเบนหรือฝ่าฝืนจากโครงการวิจัยเดิมที่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีให้การรับรอง หรือไม่ปฏิบตั ิตามข้อกาหนด
รหัสโครงการ............................................................... รับรองเมื่อวันที่............................................................................
ชื่อโครงการวิจัย(ภาษาไทย).............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
ชื่อโครงการวิจัย(ภาษาอังกฤษ)........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย.............................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ .......................... e-mail..............................
หมายเลขอาสาสมัคร (Subject ID# )………………………………….………
ลักษณะของการรายงาน :  Protocol Violation  Protocol Deviation  Non-compliance
วันที่เกิดเหตุการณ์ (Date of Event)________________________________________
วันที่ผู้วิจยั รับทราบ (Date Event Became Known to Investigator)____________________________
วันที่จัดทารายงาน (Date Form Completed)________________________________
ชนิดของการดาเนินการที่เบี่ยงเบนหรือฝ่าฝืน(Type of Protocol Violation/Deviation)
 การสุ่มอาสาสมัครทีไ่ ม่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม (Randomization of ineligible patient)
 การรับอาสาสมัครที่เข้าข่ายคัดออกจากโครงการ (Eligibility criteria exception)
 ไม่ได้ทาตามขั้นตอนการคัดกรองที่ระบุ (Screening procedure required by protocol not done)
 ทาตามขั้นตอนการคัดกรองหรือขั้นตอนการวิจัยนอกระยะเวลาที่ระบุ (Screening or On-study procedure/lab
done outside the protocol required time)
 การรักษาไม่ตรงตามที่ระบุ (Incorrect therapy given to patient)
 การให้ยาไม่ตรงตามที่ระบุ (Medication non-compliance)
 ไม่ทาตามขัน้ ตอนการวิจัยทีร่ ะบุ (On-study procedure required by protocol not completed)
 การนัดหมายไม่ตรงตามที่ระบุ (Visit non-compliance)
 รายงานการต่ออายุล่าช้าหรือไม่รายงานความก้าวหน้าตามที่คณะกรรมการกาหนด หรือไม่แจ้งปิดโครงการวิจัย
 ใช้แบบคาชี้แจงอาสาสมัครและแบบคายินยอมอาสาสมัครฉบับทีไ่ ม่ได้ประทับตรารับรองจากสานักงานฯ
 ใช้ใบประชาสัมพันธ์ทไี่ ม่ได้ประทับตรารับรองจากสานักงานฯ
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การดาเนินการที่เบี่ยงเบน ไม่ปฏิบัติตาม ฝ่าฝืนวิธีวิจัย
(Management of Non-compliance/Deviation/Violation Protocol)

SOP 14/02.0
หน้า 9 ของ 9 หน้า

 อื่นๆ (Other) ได้แก่ …………………………………………………………………………………
การบันทึกลักษณะของการเบี่ยงเบน/ฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัตติ ามข้อกาหนด :

ผลกระทบของการเบี่ยงเบน/ฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนดที่มีต่ออาสาสมัคร:

ขั้นตอนที่ดาเนินการเพื่อการแก้ไขการเบี่ยงเบน/ฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนด

พบโดย :………………………......................……….
ผู้วิจัยหลัก
วันที่ : …………………………………….

รายงานโดย :………...........................…………………….
วันที่ เดือน พ.ศ.
วันที่ :…………………………………….

ผลการตัดสินของคณะกรรมการ :

การดาเนินการ:

ผลลัพธ์:
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SOP 15/02.0
หน้า 1 ของ 6 หน้า

การพิจารณาเรื่องร้องเรียนของอาสาสมัคร
(Response to Participants Complaints or Requests)

เริ่มใช้ SOP 15/02.0 วันที่
แทน SOP 15/01.1 วันที่ 5 มีนาคม 2562

ผู้จัดทา
วันที่
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงปัทมา ทองดี)
ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ผู้อนุมัติ
วันที่
(รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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สารบัญ
ลําดับ
1
2
3
4
5

6
7
8

เรื่อง
วัตถุประสงค์
ขอบเขต
ความรับผิดชอบ
แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติ
ขั้นตอนการปฏิบัติ
5.1 การรับการร้องเรียน
5.2 การนาเสนอเรื่องร้องเรียนในที่ประชุม
5.3 การตอบกลับ
5.4 การเก็บเอกสาร
นิยามศัพท์
ภาคผนวก
เอกสารอ้างอิง

หน้า
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
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SOP 15/02.0
หน้า 3 ของ 6 หน้า

1. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็ น มาตรฐานในการจัดการกับ การร้องเรียนของอาสาสมัครที่เข้าร่วมในโครงการวิจัย เกี่ยวกับกับการ
ร้องเรียน/ข้อสงสัย /ข้อเรียกร้องที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย ของอาสาสมัคร ผู้ปกครอง ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้มีอ
นาจกระทาแทนผู้ เ ข้า ร่ ว มในโครงการวิจั ย หรื อ บุ คลากร/องค์ กร/ชุม ชนที่ อาจจะได้ รับผลกระทบจากการวิ จั ย
เนื่องจากคณะกรรมการ มีหน้าที่ในการพิทักษ์ สิทธิ ความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัครที่เข้าร่วมใน
โครงการวิจัย ซึ่งได้รับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการ ทั้งนี้เอกสารข้อมูลคาอธิบายสาหรับอาสาสมัครต้อง
ระบุสถานที่ และหมายเลขโทรศัพท์ของสานักงาน ซึ่งอาสาสมัครสามารถติดต่อได้ เมื่อมีคาถามหรือปัญหาเกี่ยวกับ
สิทธิ ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดี
2. ขอบเขต
วิธีดาเนินการมาตรฐานครอบคลุมการจัดการกับการร้องเรียน/ข้อสงสัย /ข้อเรียกร้องที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย
อันเกี่ยวข้องกับสิทธิ ความปลอดภัย และคุณภาพชีวิตที่ดีของอาสาสมัครที่เข้าร่วมในโครงการวิจัยซึ่งได้รับการ
พิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการ ตั้งแต่การรับเรื่อง / ข้อสงสัย การรวบรวมข้อเท็จจริง เพื่อนาเสนอที่ประชุมเพื่อ
พิจารณา
3. ความรับผิดชอบ
เลขานุการกรรมการ รับเรื่องร้องเรียน และรวบรวมข้อเท็จจริง นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา และเจ้าหน้าที่
ส านั กงานมีห น้ าที่ในการส่ ง ผลการพิจ ารณาต่อการร้องเรียน/ข้อสงสั ย/ ข้อเรียกร้องที่เกี่ยวข้องกับสิ ทธิ ความ
ปลอดภัย และคุณภาพชีวิตที่ดีของอาสาสมัครที่เข้าร่วมในโครงการวิจัย หลังจากได้รับการพิจารณาอนุมั ติจาก
คณะกรรมการแล้ว
4. แผนภูมิขั้นตอน การปฏิบัติ
ขั้นตอน

การดําเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

1

ได้รับการร้องเรียน (วาจา จดหมาย E-mail ฯลฯ)

เจ้าหน้าที่สานักงาน รับ
และบันทึกข้อร้องเรียน

2

การนาเรื่องที่ร้องเรียนเสนอที่ประชุม

ประธานหรือเลขานุการ

3

การตอบกลับ

ประธานหรือเลขานุการ

4

การส่งผลการพิจารณา/การเก็บเอกสาร

เจ้าหน้าที่สานักงาน
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หน้า 4 ของ 6 หน้า

5. ขั้นตอนการปฏิบัติ
5.1 การรับการร้องเรียน
เมื่อได้รับการร้องเรียน/ข้อสงสัย /ข้อเรียกร้องจากอาสาสมัคร ผู้ปกครอง ผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้มี
อานาจกระทาแทนอาสาสมัครที่เข้าร่วมในโครงการวิจัย หรือบุคคล/องค์กร/ชุมชนที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการ
วิจัยผ่านทางโทรศัพท์ จดหมาย อีเมล หรือมาพบด้วยตนเอง ให้บันทึกเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนลงในแบบบันทึก
และแจ้งต่อเลขานุการ/ประธานคณะกรรมการ
5.2 การนําเสนอเรื่องร้องเรียนในที่ประชุม
ประธานและเลขานุการ นาเสนอเรื่องร้องเรียน ในที่ประชุมเพื่อแจ้งให้ทราบและหาข้อสรุป ก่อนการตอบ
กลับต่อไป
5.3 การตอบกลับ
5.3.1 กรณีข้อสงสัย ประธาน/เลขานุการ อาจตอบสนองโดยแจ้งข้อสงสัยและการดาเนินการให้ผู้วิจัยเพื่อ
รับทราบและ/หรือชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม และ/หรือนาเข้าที่ประชุมเพื่ออภิปรายและหาข้อสรุปสาหรับการตอบสนอง
ต่อไป
5.3.2 กรณีข้อเรี ย กร้ อง ประธาน/เลขานุการ อาจตอบกลั บโดยการแจ้งข้อเรียกร้องและให้ ผู้ วิจัยเพื่อ
รับทราบและชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม และนาเข้าที่ประชุมกรรมการ เพื่ออภิปรายและหาข้อสรุปสาหรับการตอบกลับ
ต่อไป
5.3.3 กรณีที่ข้อร้องเรียน
5.2.3.1 ข้อร้องเรียนไม่รุนแรง ประธาน/เลขานุการ อาจตอบกลับโดยการให้คาแนะนาแก่ผู้ร้องเรียน
และแจ้งข้อร้องเรียนให้ผู้วิจัยเพื่อรับทราบและชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม และ/หรือนาเข้าที่ประชุมกรรมการ โดยเร่งด่วน
เพื่ออภิปรายและหาข้อสรุปสาหรับการตอบกลับต่อไป
5.2.3.2 ข้อร้องเรียนรุนแรง มีผลกระทบต่ออาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการวิจัย หรือบุคคล/องค์กร/
ชมรมที่อาจได้รับผลกระทบจากการวิจัย ได้แก่ ตาย (Dead) รุนแรงและอาจทาให้ถึงเสียชีวิต (Life threatening)
ต้องรักษาในโรงพยาบาล (Hospitalization /Prolonged hospitalization) พิการหรือทุพพลภาพ (Persistent or
Significant disability/Incapacity) ทารกพิการแต่กาเนิด (Congenital anomaly/Birth defect) โดยประธาน/
เลขานุการ แจ้งข้อร้องเรียนให้ผู้วิจัยทราบ และนาเข้าที่ประชุมกรรมการโดยเร่งด่ วน เพื่ออภิปรายและหาข้อสรุป
สาหรับการตอบกลับต่อไป ได้แก่ ตรวจเยี่ยม หรือรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เป็นต้น
5.3.4 แจ้งผู้วิจัยหลักเพื่อทราบและชี้แจง และ/หรือเข้าตรวจเยี่ยมเพื่อกากับดูแลการวิจัย
5.3.5 เจ้าหน้าที่สานักงาน บันทึกข้อเท็จจริง การตอบสนอง และการติดตามผลในแบบบันทึกการร้องเรียน
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SOP 15/02.0
หน้า 5 ของ 6 หน้า

5.4 การเก็บเอกสาร
5.4.1 เก็บบันทึกการร้องเรียนในแฟ้ม “การร้องเรียน”
5.4.2 เก็บสาเนาบันทึกการร้องเรียน รวมไว้กับโครงร่างการวิจัย
5.4.3 บันทึกในฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และสรุปเรื่องที่มีการร้องเรียนในแต่ละปีให้ที่ประชุมคณะกรรมการ
เพื่อทราบต่อไป
6. นิยามศัพท์
นิยามศัพท์
ความหมาย
เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง ข้อร้ องเรี ยน/ข้อสงสั ย/ข้อเรียกร้อง ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ของอาสาสมัค ร
กับการวิจัย
ผูป้ กครอง ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือ ผู้มีอานาจกระทาแทนอาสาสมัครที่เข้าร่วม
ในโครงการวิจัย หรือบุคคล/องค์กร/ชุมชนที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการวิจัย
อาสาสมัครโครงการวิจัย บุ ค คลที่ ส มั ค รใจเข้ า ร่ ว มในการวิ จั ย ซึ่ ง งานวิ จั ย มี ค วามต้ อ งการอาสาสมั ค ร
แตกต่างกันไป ทั้งนี้จะต้องดาเนินการวิจัยภายใต้ความปลอดภัยของอาสาสมัคร
และประโยชน์ของงานวิจัยนั้น
7. ภาคผนวก
ภาคผนวก 1 AF/01-15/01.1

แบบรายงานเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับโครงการวิจัย

8. เอกสารอ้างอิง
8. 1 International Conference on Harmonization, Good Clinical Practice Guideline ( ICH GCP
(E6(R2)), 2016.
8.2 แนวทางจริยธรรมการทาวิจัยในคนในประเทศไทย ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ.
2550
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การพิจารณาเรื่องร้องเรียนของอาสาสมัคร
(Response to Participants Complaint or Requests)

SOP 15/02.0
หน้า 6 ของ 6 หน้า
ภาคผนวก 1
AF/01-15/01.1
หน้า 1 ของ 1 หน้า

Human Research Ethic Committee,
Suranaree University of Technology แบบรายงานเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับโครงการวิจัย
วันที่รับเรื่อง/เวลา

ชื่อ-สกุลของผู้วิจัย

ชื่อโครงการวิจัย-รหัสโครงการวิจยั

สถานภาพของผู้ร้องเรียน
 อาสาสมัครหรือญาติ
ช่องทางรับเรื่อง
หน่วยงานที่สังกัด
สถานที่ทาวิจัย
 ผู้ร่วมงาน
 โทรศัพท์ ....................
 ผู้ร่วมวิจัย
ประเด็นที่ร้องเรียน
 E-mail ....................... เบอร์โทร.ติดต่อ
 ผู้ให้ทุนสนับสนุน
 จดหมาย
1.
 การให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการวิจัย  กรรมการจริยธรรม
 มาด้วยตนเอง
2.
 การปฏิบัตติ ัวในระหว่างวิจัย
 เจ้าหน้าที่สานักงาน
 การดูแลรักษาเมื่อเกิด
 อื่นๆ ระบุ....................
 อื่นๆ ระบุ.....................
ภาวะแทรกซ้อน
...........................................
...........................................
 ค่าใช้จ่ายในการวิจัย
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
 ค่าตอบแทน
..........................................
..........................................
 อื่นๆ ระบุ........................
..........................................
..........................................
...........................................
รายละเอียด (โปรดแนบหลักฐานประกอบการร้องเรียน (ถ้ามี))

ผู้รับเรื่อง/ผู้ร้องเรียน ......................................... วันที่...........เดือน............................พ.ศ. ………
(
)
การพิจารณาและการตอบกลับในการร้องเรียน........................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ .................................................................. ผู้ดาเนินการ
(
)
ประธาน/เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การพิจารณารายงานการยุติโครงการวิจัยก่อนกาหนด
(Management of Protocol Termination)

SOP 16/02.0
หน้า 1 ของ 7 หน้า

การพิจารณารายงานการยุติโครงการวิจัยก่อนกาหนด
(Management of Protocol Termination)

เริ่มใช้ SOP 16/02.0 วันที่
แทน SOP 16/01.1 วันที่ 5 มีนาคม 2562

ผู้จัดทา
วันที่
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงปัทมา ทองดี)
ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ผู้อนุมัติ
วันที่
(รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การพิจารณารายงานการยุติโครงการวิจัยก่อนกาหนด
(Management of Protocol Termination)

SOP 16/02.0
หน้า 2 ของ 7 หน้า

สารบัญ
ลาดับ
1
2
3
4
5

6
7
8

เรื่อง
วัตถุประสงค์
ขอบเขต
ความรับผิดชอบ
แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติ
ขั้นตอนการปฏิบัติ
5.1 การแจ้งขอยุติโครงการวิจัยก่อนกาหนด
5.2 การทบทวนและพิจารณา
5.3 การแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้วิจัย
5.4 การเก็บเอกสาร
นิยามศัพท์
ภาคผนวก
เอกสารอ้างอิง

หน้า
3
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
5
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การพิจารณารายงานการยุติโครงการวิจัยก่อนกาหนด
(Management of Protocol Termination)

SOP 16/02.0
หน้า 3 ของ 7 หน้า

1. วัตถุประสงค์
1) เพื่อเป็นแนวทางสาหรับการดาเนินการในกรณีที่มีการยุติโครงการวิจัยก่อนกาหนด
2) การยุติโครงการวิจัยก่อนกาหนด อาจจะกระทาโดยผู้วิจัยหลัก หรือมติของที่ประชุมคณะกรรมการ หรือ โดย
การแนะนาของคณะกรรมการกากับดูแลข้อมูล และความปลอดภัย (Data Safety Monitoring Board,
DSMB) หรือโดยผู้ให้ทุนวิจัย (Sponsor)
2. ขอบเขต
วิธีดาเนินการมาตรฐานครอบคลุมโครงการวิจัยที่ได้รับพิจารณารับรองจากคณะกรรมการ แต่มีเหตุให้ต้องยุติ
โครงการวิจัยก่อนกาหนด
3. ความรับผิดชอบ
คณะกรรมการมีหน้าที่ในการอนุมัติให้ยุติโครงการวิจัยก่อนกาหนด เมื่อได้รับแจ้งจากผู้วิจัยหลัก หรือได้รับการ
แนะน าของคณะกรรมการกากับ ดูแลข้อมูล และความปลอดภัย (Data Safety Monitoring Board, DSMB)
หรือ โดยผู้ให้ทุนวิจัย (Sponsor) หรือเมื่อมีข้อมูลที่ระบุหรือสงสัยว่า การดาเนินโครงการวิจัยนั้นต่อไปอาจ
ก่อให้เกิดปัญหาในเรื่องความปลอดภัย หรือประโยชน์ของอาสาสมัครที่เข้าร่วมในโครงการวิจัย
4. แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติ
ขั้นตอน

การดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

1

รับแจ้งเรื่องขอยุติโครงการวิจัยก่อนกาหนด

เจ้าหน้าที่สานักงาน

2

การทบทวนและพิจารณา

เลขานุการ และ
คณะกรรมการ

3

การแจ้งผู้วิจัย

เจ้าหน้าที่สานักงาน

4

การบันทึกข้อมูลและการจัดเก็บเอกสาร

เจ้าหน้าที่สานักงาน
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การพิจารณารายงานการยุติโครงการวิจัยก่อนกาหนด
(Management of Protocol Termination)

SOP 16/02.0
หน้า 4 ของ 7 หน้า

5. ขั้นตอนการปฏิบัติ
5.1 เงื่อนไขของการยุติโครงการวิจัย
5.1.1 เมื่อได้รับคาแนะนาให้ยุติโ ครงการวิจัยจากมติของที่ประชุมคณะกรรมการ หรือจากผู้ให้ทุนวิจัย
(Sponsor)
5.1.2 เมื่อคณะกรรมการ สงสัยหรือมีข้อมูลที่ระบุว่าการดาเนินโครงการวิจัยนั้นๆ ต่อไป อาจก่อให้เกิด
ปัญหาในเรื่องความปลอดภัยหรือประโยชน์ของอาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการวิจัย
5.1.3 เมื่ อ ผู้ วิ จั ย ประสงค์ ที่ จ ะขอยุ ติ โ ครงการวิ จัย โดยส่ ง หนั ง สื อ แจ้ ง เป็ น ลายลั ก ษร์ อั ก ษรถึ ง ประธาน
คณะกรรมการ ชี้แจงเหตุผลในการแจ้งขอยุติโครงการวิจัยก่อนกาหนดเมื่อได้รับคาแนะนาจากคณะกรรมการกากับ
ดูแลข้อมูลและความปลอดภัย (Data Safety Monitoring Board, DSMB) หรือ โดยผู้ให้ทุนวิจัย (Sponsor) ตาม
แบบฟอร์มสรุปโครงการวิจัยลงในแบบฟอร์ม Final Report Form (AF/01-16/01.1)
5.2 การทบทวนและพิจารณา
5.2.1 เลขานุการหรือผู้ช่วยเลขานุการ ทบทวนและนาเสนอบันทึกและแบบฟอร์มสรุป Final Report
Form (AF/01-16/01.1) และนาเข้าพิจารณาในที่ประชุม
5.2.2 ในบางกรณี ประธานอาจเรียกประชุมกรณีพิเศษ (Extra meeting) เพื่อแจ้งและพิจารณาเรื่องการ
ยุติโครงการวิจัยก่อนกาหนด
5.2.3 คณะกรรมการในที่ประชุม พิจารณาการขอยุติโครงการวิจัยก่อนกาหนด โดยผลการพิจารณาต้อง
บันทึกไว้ในรายงานการประชุม
5.3 การแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้วิจัย
5.3.1 เจ้ า หน้ า ที่ ส านั ก งานเตรี ย มหนั ง สื อ แจ้ ง ผลการขอยุ ติ โ ครงการวิ จั ย ก่ อ นก าหนดตามมติ ข อง
คณะกรรมการ
5.3.2 ประธานลงนาม และลงวันที่ ในหนังสือแจ้งผลการขอยุติโ ครงการวิจัยก่อนกาหนดตามมติ ข อง
คณะกรรมการ
5.4 การบันทึกข้อมูลและการจัดเก็บเอกสาร
5.4.1 เก็บรายงานเพื่อยุติโครงการวิจัยและรายงานสรุป Final Report Form (AF/01-16/01.1) ไว้กับ
แฟ้มโครงการวิจัย
5.4.2 ลงบันทึกการยุติโครงการวิจัยก่อนกาหนด ไว้ในระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การพิจารณารายงานการยุติโครงการวิจัยก่อนกาหนด
(Management of Protocol Termination)

SOP 16/02.0
หน้า 5 ของ 7 หน้า

6. นิยามศัพท์
นิยามศัพท์
คณะกรรมการกากับดูแลข้อมูลอิสระ
(Independent Data-Monitoring Committee:
IDCM,
Data and Safety Monitoring Board: DSMB, Data
Monitoring Committee: DMC)

ความหมาย
คณะกรรมการกากับดูแลข้อมูลอิสระที่ผู้ให้ทุนวิจัย
อาจแต่งตั้งขึ้นเพื่อประเมินความก้าวหน้า ของการ
ทดลองทางคลินิกเป็นระยะๆ ข้อมูลความปลอดภัย
และตัวชี้วัดประสิทธิผลที่สาคัญของการวิจัย และให้
คาแนะนาแก่ผู้ให้ทุนวิจัยว่า สมควรดาเนินการวิจัย
ต่อไป หรือควรปรับเปลี่ยนหรือหยุดการวิจัย

7. ภาคผนวก
ภาคผนวก 1 AF/01-16/02.0
ภาคผนวก 2 AF/02-16/02.0

แบบฟอร์มรายงานเพื่อยุติโครงการวิจัยก่อนกาหนด
แบบประเมินรายงานขอยุติโครงการวิจัยก่อนกาหนด

8. เอกสารอ้างอิง
8.1 ICH Harmonized Guideline Integrated Addendum to ICH E6 (R1): Guideline for Good
Clinical Practice E6 (R2), 2015
8.2 World Medical Association Declaration of Helsinki Ethical Principles for Medical Research
Involving Human Subjects 2013
8.3 ชมรมจริยธรรมการทาวิจัยในคนในประเทศไทย (2551). แนวทางจริยธรรมการทาวิจัยในคนในประเทศ
ไทย พ.ศ. 2550. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8.4 National Policy and Guideline for Human Research 2015. National Research Council of
Thailand.
8.5 WHO. Standard and Operational Guidance for Ethics Review of Health-related Research
with Human Participants, 2011
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การพิจารณารายงานการยุติโครงการวิจัยก่อนกาหนด
(Management of Protocol Termination)

ผู้วิจัยหลัก:
สังกัด:
ผู้ให้ทุนวิจัย
วันที่อนุมัติ
จานวนอาสาสมัครที่ต้องการ
จานวนอาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการวิจัยทั้งหมด
จานวนอาสาสมัครที่ยังอยู่ในระหว่างการวิจัย
สาเหตุของการยุติก่อนกาหนด

หน้า 6 ของ 7 หน้า

ภาคผนวก 1
AF/01-16/02.0
หน้า 1 ของ 1 หน้า
แบบรายงานเพื่อยุติโครงการวิจัยก่อนกาหนด
Protocol Termination Report Form

Human Research Ethic Committee,
Suranaree University of Technology
รหัสครงการวิจัย :
ชื่อโครงการวิจัย :

SOP 16/02.0

COA No. :

หมายเลขโทรศัพท์:

E-mail:

วันที่เริ่มโครงการ
ราย วันที่รายงานความก้าวหน้าการวิจัยครั้งสุดท้าย
ราย วันที่ยุติโครงการ
ราย

แผนการการติดตามดูแลอาสาสมัครหลังจากยุติ
โครงการวิจัยก่อนกาหนด

สุขภาพของอาสาสมัคร ณ ปัจจุบัน

มีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรง (Serious
adverse Event) ที่ยังไม่เคยรายงานต่อ
คณะกรรมการ หรือไม่
ลงนามผู้วิจัย:

ไม่มี
มี (ขอให้ส่งรายงานแบบรายงานการไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนด)
วันที่:
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Human Research Ethic Committee,
Suranaree University of Technology

SOP 16/02.0
หน้า 7 ของ 7 หน้า

ภาคผนวก 2
AF/02-16/01.0
หน้า 1 ของ 1 หน้า
แบบประเมินรายงานขอยุติโครงการวิจัยก่อนกาหนด
Review of Termination Report Form

รหัสครงการวิจัย :
ชื่อโครงการวิจัย :
หัวหน้าโครงการ:
สังกัด:
1. เหตุผลที่ยุติโครงการวิจัยก่อนกาหนด
 เหมาะสม
 ไม่เหมาะสม เนื่องจาก

หมายเลขโทรศัพท์:

E-mail:

2. แผนการการติดตามดูแลอาสาสมัครหลังจากยุติโครงการวิจัยก่อนกาหนด (กรณีที่มีอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการวิจัย)
 เหมาะสม
 ไม่เหมาะสม เนื่องจาก
 NA
3. สาหรับผู้ประเมิน หรือ เลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
 รับทราบ
 ขอข้อมูลเพิ่มเติม
 เรียกประชุมกรณีพิเศษ (Extra meeting)
 มติอื่นๆ
ลงชื่อ
(…………………………………………………………………….)
วันที่
4. สรุปความเห็นประธาน
 เห็นชอบตามเสนอ
 ไม่เห็นขอบ
ลงชื่อ
(…………………………………………………………………….)
วันที่
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SOP 17/02.0
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การพิจารณารายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง
(Review of Serious Adverse Event (SAE) Report)

เริ่มใช้ SOP 17/02.0 วันที่
แทน SOP 17/01.1 วันที่ 5 มีนาคม 2562

ผู้จัดทา
วันที่
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงปัทมา ทองดี)
ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ผู้อนุมัติ
วันที่
(รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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สารบัญ
ลําดับ
1
2
3
4
5

6
7
8

เรื่อง
วัตถุประสงค์
ขอบเขต
ความรับผิดชอบ
แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติ
ขั้นตอนการปฏิบัติ
5.1 เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
5.2 เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงที่ไม่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
5.3 เหตุ ก ารณ์ ที่ ส งสั ย ว่ า จะเป็ น เหตุ ก ารณ์ ไ ม่ พึ ง ประสงค์ ร้ า ยแรงและไม่ ค าดคิ ด
( Suspected Unexpected Serious Adverse Reaction, SUSARs) ที่เ กิ ด ขึ้ น
ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
5.4 เหตุ ก ารณ์ ที่ ส งสั ย ว่ า จะเป็ น เหตุ ก ารณ์ ไ ม่ พึ ง ประสงค์ ร้ า ยแรงและไม่ ค าดคิ ด
( Suspected Unexpected Serious Adverse Reaction, SUSARs) ที่เ กิ ด ขึ้ น
นอกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
5.5 การรับเอกสาร
5.6 ส่งรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงให้อนุกรรมการ ที่ได้รับมอบหมายทาการ
ทบทวน
5.7 การประชุมคณะอนุกรรมการฯ
5.8 การแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้วิจัย
นิยามศัพท์
ภาคผนวก
เอกสารอ้างอิง

หน้า
3
3
3
3
4
4
4
4

5

5
6
6
6
7
9
9
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1. วัตถุประสงค์
เพื่ อ เป็ น แนวทางปฏิ บั ติ ใ นการจั ด การและติ ด ตามรายงานเหตุ ก ารณ์ ไ ม่ พึ ง ประสงค์ ร้ า ยแรงที่ เ กิ ด ขึ้ น ใน
โครงการวิจัยที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการ
2. ขอบเขต
วิธีดาเนินการมาตรฐานครอบคลุมการจัดการและติดตามรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงที่ได้รับจาก
ผู้วิจัย และผู้ให้ทุนวิจัย ดังนี้
2.1 การรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2.2 การรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงที่ไม่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2.3 การรายงานเหตุการณ์ที่สงสัยว่าจะเป็นเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงและไม่คาดคิด (Suspected
Unexpected Serious Adverse Reaction, SUSARs) ที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2.4 การรายงานเหตุการณ์ที่สงสัยว่าจะเป็นเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงและไม่คาดคิด (Suspected
Unexpected Serious Adverse Reaction, SUSARs) ที่เกิดขึ้นนอกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
3. ความรับผิดชอบ
3.1 คณะอนุกรรมการพิจารณาเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี มีหน้าที่พิจารณา ทบทวน รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง ที่เป็นอันตรายต่ออาสาสมัครที่
เข้าร่วมในโครงการวิจัย และนาเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการ
3.2 คณะอนุกรรมการพิจารณาเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง ต้องมีอย่างน้อย 3 คน โดยเป็นแพทย์ 1 คน และ
เภสัชกร 1 คน และตัวแทนคณะกรรมการ อย่างน้อย 1 คน
3.3 คณะอนุกรรมการ พิจารณาลงมติและดาเนินการ ดังนี้
3.3.1 รับทราบในกรณีที่เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงเกิดในต่างประเทศหรือสถาบันอื่นภายในประเทศ
3.3.2 นาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ เกี่ยวข้ องกับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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4. แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติ
ขั้นตอน

การดําเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

1

รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง

ผู้วิจัย/ผู้ให้ทุนวิจัย

2

ส่งรายงานไม่พึงประสงค์ร้ายแรงให้คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย

เจ้าหน้าที่สานักงาน

3

ทบทวนรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง

คณะอนุกรรมการฯ

4

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีจะนาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อทราบและ
พิจารณา

เจ้าหน้าที่สานักงาน

5

จัดเก็บเอกสารและแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้วิจัยและผู้ให้ทุนวิจัย

เจ้าหน้าที่สานักงาน

5. ขั้นตอนการปฏิบัติ
กรณีที่ 1 โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทยา
5.1 เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
5.1.1 ในกรณีที่อาสาสมัครเสียชีวิตหรือเป็นอันตรายคุกคามชีวิตอาสาสมัคร ผู้วิจัยหลักรายงานต่อ
คณะกรรมการ ทันทีภายใน 24 ชั่วโมง ผ่านทางอีเมล ecsut@sut.ac.th หลังผู้วิจัยหลักทราบเหตุการณ์ โดยใช้
แบบฟอร์ม (AF/03-17/02.0)
5.1.2 ในกรณีที่ไม่ถึงกับทาให้อาสาสมัครเสียชีวิต หรือเป็นอันตรายคุกคามชีวิตอาสาสมัคร ผู้วิจัยหลัก
รายงานต่อคณะกรรมการ ภายใน 7 วันปฏิทิน โดยใช้แบบฟอร์ม (AF/03-17/02.0) หลังผู้วิจัยหลักทราบเหตุการณ์
โดยใช้แบบรายงานเดียวกับรายงานต่อผู้ให้ทุนวิจัย
5.2 เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นนอกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผู้ให้ทุนวิจัยรายงานต่อคณะกรรมการภายใน 15 วันปฏิทิน หลังผู้วิจัยหลักทราบเหตุการณ์
5.3 เหตุ ก ารณ์ ที่ ส งสั ย ว่ า จะเป็ น เหตุ ก ารณ์ ไ ม่ พึ ง ประสงค์ ร้ า ยแรงและไม่ ค าดคิ ด ( Suspected
Unexpected Serious Adverse Reaction, SUSARs) ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ในกรณี ที่ อ าสาสมั ค รเสี ย ชี วิ ต หรื อ เป็ น อั น ตรายคุ ก คามชี วิ ต อาสาสมั ค ร ผู้ ใ ห้ ทุ น วิ จั ย รายงานต่ อ
คณะกรรมการ หลังผู้ให้ทุนวิจัยทราบเหตุการณ์โดยใช้ CIOMS form ข้อมูลที่ต้องรายงาน ดังนี้
5.3.1 ข้อมูลจากการติดตามที่เกี่ยวข้อง ผู้ให้ทุนวิจัยรายงานต่อคณะกรรมการภายใน 7 วันปฏิทิน
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5.3.2 ข้อมูลใหม่ที่สาคัญ รูปรายงานติดตามผล ผู้ให้ทุนวิจัยรายงานต่อคณะกรรมการ ภายใน 15 วัน
ปฏิทิน
5.3.2 ในกรณีที่ไม่ถึงกับทาให้อาสาสมัครเสียชีวิตหรือเป็นอันตรายคุกคามชีวิตอาสาสมัคร ผู้ให้ทุนวิจัย
รายงานต่อคณะกรรมการ ภายใน 15 วันปฏิทินหลังผู้ให้ทุนวิจัยหลักทราบเหตุการณ์
5.4 เหตุ ก ารณ์ ที่ ส งสั ย ว่ า จะเป็ น เหตุ ก ารณ์ ไ ม่ พึ ง ประสงค์ ร้ า ยแรงและไม่ ค าดคิ ด ( Suspected
Unexpected Serious Adverse Reaction, SUSARs) ที่ไม่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี
5.4.1 SUSARs จากสถาบั น อื่ น ในประเทศไทยและต่ า งประเทศ (ถ้ า มี ) ผู้ ใ ห้ ทุ น วิ จั ย รายงานต่ อ
คณะกรรมการ อย่างน้อยทุก 6 เดือน โดย Sponsor พร้อมกับรายงานสรุปย่อพร้อมกับชี้ประเด็นสาคัญ
5.4.2 รายงานประเภทอื่น ผู้ให้ทุนรายงานต่อคณะกรรมการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5.5 โครงการวิจั ยที่ไ ม่ไ ด้ รั บการสนับสนุน จากบริ ษั ทยา (Investigator Initiated) ทีเ่ กิดขึ้น ภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
5.5.1 ในกรณี ที่ อ าสาสมั ค รเสี ย ชี วิ ต หรื อ เป็ น อั น ตรายคุ ก คามชี วิ ต อาสาสมั ค ร ผู้ วิ จั ย หลั ก รายงานต่ อ
คณะกรรมการทันทีภายใน 24 ชั่วโมง หลังผู้วิจัยหลักทราบเหตุการณ์ โดยใช้แบบ AF/02-17/02.0
5.5.2 ในกรณีที่ไม่ถึงกับทาให้ อาสาสมัครเสียชีวิต หรือเป็นอันตรายคุกคามชีวิตอาสาสมัคร ผู้วิจัยหลัก
รายงานต่อคณะกรรมการภายใน 7 วันปฏิทิน หลังผู้วิจัยหลักทราบเหตุการณ์ โดยใช้แบบ AF/02-17/02.0
5.5.3 ในกรณีเหตุการณ์ที่สงสัยว่าจะเป็นเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง และไม่คาดคิด ที่เกิดขึ้นนอก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(1) ในกรณีเสียชีวิต ผู้วิจัยหลักรายงานต่อคณะกรรมการ ทันทีภายใน 24 ชั่วโมง หลังผู้วิจัยหลัก
ทราบเหตุการณ์ โดยใช้แบบ AF/03-17/02.0
(2) ในกรณีที่ไม่ถึงกับทาให้อาสาสมัครเสียชีวิต หรือเป็นอันตรายคุกคามชีวิตอาสาสมัคร ผู้วิจัยหลัก
รายงานต่อคณะกรรมการภายใน 14 วันปฏิทิน หลังผู้วิจัยหลักทราบเหตุการณ์ โดยใช้แบบ AF/03-17/02.0
5.5 การรับเอกสาร
เจ้ าหน้ าที่ต้องลงรั บ รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากผู้ วิจัย และบันทึกข้อมูล ลงในฐานข้อมู ล
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนาเสนอในที่ประชุม ได้แก่
5.1 รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรง ได้แก่ อุบัติการณ์ที่ทาให้เกิดการตาย รุนแรง และ
อาจทาให้เสียชีวิต ต้องรักษาในโรงพยาบาล ความพิการหรือทุพพลภาพ หรือ ทารกพิการแต่กาเนิด ที่อาจเกี่ยวข้อง
(Possibly related) หรือน่าจะเกี่ยวข้อง (Probably related) หรือเกี่ยวข้องแน่นอน (Definitely related) หรือไม่
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รู้ว่า เกี่ยวข้องหรือไม่ (Unknown) กับการท าวิจัย ตาย (dead) รุนแรงและอาจทาให้ถึงเสียชีวิต (Life threatening)
ต้องรักษาในโรงพยาบาล (Hospitalization /Prolonged hospitalization) พิการหรือทุพพลภาพ (Persistent or
Significant disability / Incapacity) ทารกพิการแต่กาเนิด (Congenital anomaly / Birth defect)
5.2 รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ที่ไม่คาดคิดมาก่อน (Unexpected)
5.3 รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นกับกลุ่มเปราะบาง
5.6 การพิจารณา
เลขานุ ก ารฯ อาจพิ จ ารณามอบหมายให้ ผู้ ท บทวน (Reviewer) ท่ า นเดิ ม เพื่ อ ทบทวนรายงาน
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ หรือมอบหมายคณะอนุกรรมการ 1 ท่าน ตามแบบประเมินรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
(AF/03-17/02.0) และ/หรือนาเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาต่อไป
5.7 การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยที่มีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ คณะอนุกรรมการ
ประชุมเพื่อพิจารณาผลและมีมติ โดยมติอาจเป็นข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
5.7.1 รับทราบ
5.7.2 ขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้วิจัย แล้วนาเสนอในที่ประชุมคณะอนุกรรมการ อีกครั้ง
5.7.3 ขอให้ระบุความเสี่ยงไว้ในเอกสารข้อมูลและใบยินยอม หากยังไม่มีระบุไว้ขอให้ reconsent ใน
ครั้งต่อไป
5.7.4 ในกรณีที่อาสาสมัครเสียชีวิตและเป็นอันตรายคุกคามชีวิตอาสาสมัครและไม่คาดคิดมาก่อน
คณะอนุ กรรมการอาจเสนอให้ มีการเรี ย กประชุมคณะกรรมการเป็นกรณีฉุกเฉิน (Emergency meeting) เพื่อ
พิจารณาดาเนินการ
5.7.5 มีมติขอให้ไปเยี่ยมสารวจหน่วยวิจัยที่เกิดปัญหา
5.7.6 ให้ระงับโครงการวิจัยชั่วคราว (Suspension) หรือยุติโครงการวิจัยก่อนกาหนด (Termination)
5.8 การแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้วิจัย
5.8.1 เจ้าหน้าที่สานักงานทาบันทึกแจ้งผลการพิจารณารายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง
5.8.2 ประธานลงนามและลงวันที่ที่พิจารณา
6. นิยามศัพท์
นิยามศัพท์
ความหมาย
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ทางการแพทย์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยหรืออาสาสมัคร
(Adverse Event: AE)
ที่เข้าร่วมการวิจัยซึ่งรวมถึงอาการแสดงที่ผิดปกติ (เช่น ผลการตรวจร่างกาย
หรือผลตรวจทางห้องปฏิบัติการผิดปกติ) อาการ เหตุการณ์ทางคลินิก หรือ
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นิยามศัพท์

ความหมาย
ภาวะเจ็บป่วย ที่เกิดขึ้นขณะที่อาสาสมัครอยู่ระหว่างเข้าร่วมการวิจัย ทั้งนี้ไม่ว่า
เหตุการณ์นั้นสัมพันธ์กับการที่อาสาสมัครเข้าร่วมการวิจัยหรือไม่ เหตุการณ์ไม่
พึงประสงค์เป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นอันตรายทางคลินิก ร่างกายและจิตใจ เหตุการณ์ไม่
พึงประสงค์ส่วนใหญ่พบในการวิจัยทางชีวเวชศาสตร์ แม้ว่าบางโอกาสก็พบได้
ในบริบทของการวิจัยทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากยา ส าหรั บ กรณี ก ารศึ ก ษาการวิ จั ย ยาใหม่ ห รื อ ศึ ก ษาข้ อ บ่ ง ชี้ ใ หม่ ใ นการใช้ ย า
(Adverse Drug Reaction:
โดยเฉพาะเมื่อยังไม่สามารถกาหนดขนาดที่ใช้ในการรักษาในขั้นตอนก่อนรับขึ้น
ADR)
ทะเบียน อาการทั้งปวงที่อันตรายและไม่พึงประสงค์อันเกิดจากยาขนาดใดๆ ก็
ตาม ควรถือเป็นอาการไม่พึงประสงค์จากยา คาว่า “เกิดจากยา” หมายความ
ว่า อย่างน้อยมีความเป็นไปได้อย่างสมเหตุผลที่อธิบายว่า อาการไม่พึงประสงค์
นั้นเป็นผลจากยาที่ศึกษา นั่นคือไม่สามารถสรุปได้ว่า อาการนั้นไม่เกี่ยวข้องกับ
ยา สาหรับยาที่จาหน่ายในท้องตลาดแล้ว อาการไม่พึงประสงค์จากยาหมายถึง
อาการใด ๆ ก็ตามที่เป็นอันตรายและไม่พึงประสงค์อัน เกิดขึ้นจากการใช้ยาใน
ขนาดปกติ เ พื่ อ การป้ อ งกั น การวิ นิ จ ฉั ย หรื อ การรั ก ษาโรค หรื อ เพื่ อ การ
ปรับเปลี่ยนการทางานทางสรีระของร่างกาย
คณะกรรมการกากับดูแลข้อมูล คณะกรรมการกากับดูแลข้อมูลอิสระที่ ผู้ให้ทุนวิจัยอาจแต่งตั้งขึ้นเพื่อประเมิน
อิสระ (Independent
ความก้าวหน้าเป็นระยะ ๆ ของการทดลองทางคลินิก , ข้อมูลความปลอดภัย ,
Data-Monitoring
และตัวชี้วัดประสิทธิผลที่สาคัญของการวิจัย และให้คาแนะนาแก่ผู้ให้ทุนวิจัยว่า
Committee: IDCM,
สมควรดาเนินการวิจัยต่อไป หรือควรปรับเปลี่ยนหรือหยุดการวิจัย
Data and Safety
Monitoring Board:
DSMB, Data Monitoring
Committee: DMC)
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิด เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ใดๆ ทางการแพทย์ที่เกิดขึ้นเมื่อได้รับยาขนาดใดๆ ก็
ร้ายแรง
ตามแล้วทาให้
(Serious Adverse Drug
• เสียชีวิต
Reaction: Serious ADR)
• เป็นอันตรายคุกคามต่อชีวิต
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(เหตุการณ์ที่สงสัยว่าจะเป็น
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่
ร้ายแรงและไม่คาดคิด
(SUSARs: Suspected
Unexpected
Serious Adverse
Reactions)
เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด
(Unanticipated
Problems)
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ไม่
คาดคิด (Unexpected
Adverse Event)

คณะอนุกรรมการพิจารณา
โครงการวิจัยที่มีเหตุการณ์ไม่
พึงประสงค์

SOP 17/02.0
หน้า 8 ของ 14 หน้า

ความหมาย
• ต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือต้องอยู่โรงพยาบาลนานขึ้น
• เกิดความพิการ/ทุพพลภาพที่สาคัญอย่างถาวรหรือ
• เกิดความพิการ/ความผิดปกติแต่กาเนิด
โดยทั่วไปหมายถึงเหตุการณ์ที่
• ไม่คาดคิดในแง่วิธีการวิจัยและประชากรที่ทาการศึกษา
• มีแนวโน้มว่าการวิจัยทาให้อาสาสมัครหรือผู้อื่นมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตราย
หรือความไม่สุขสบายที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยมากกว่าที่เคยทราบ หรือตระหนักรู้
มาก่อน

เป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยทราบหรือคาดคิดมาก่อนอันเป็นผลจาก:
• กระบวนการ หรือหัตถการและปฏิสัมพันธ์ที่ใช้ในการวิจัย
• การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวที่บ่งชี้ตัวบุคคลได้ในโครงการวิจัย
• โรค ความผิดปกติ หรือภาวะเจ็บป่วยของอาสาสมัครที่เป็นอยู่ และ/หรือกรณี
อื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการวิจัย หรือโรค หรือความผิดปกติ หรือสภาวะของ
อาสาสมัครที่เป็นอยู่
ประกอบด้วย ประธาน กรรมการ เลขานุการ และเจ้าหน้าที่สานักงาน เพื่อ
พิจารณาทบทวนโครงการวิจัยที่มีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
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7. ภาคผนวก
ภาคผนวก 1 AF/01-17/02.0
ภาคผนวก 2 AF/02-17/02.0
ภาคผนวก 3 AF/03-17/02.0
ภาคผนวก 4 AF-04-17/02.0

CIOMS form
แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรงที่เกิดแก่อาสาสมัครใน
สถาบัน (สาหรับผู้วิจัย)
แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรงที่เกิดแก่อาสาสมัคร
นอกสถาบัน (สาหรับผู้วิจัย)
แบบประเมินรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์

8. เอกสารอ้างอิง
8.1 ICH Harmonized Guideline Integrated Addendum to ICH E6 (R1): Guideline for Good Clinical
Practice E6 (R2), 2015.
8. 2 World Medical Association Declaration of Helsinki Ethical Principles for Medical Research
Involving Human Subjects 2013
8.3 ชมรมจริยธรรมการทาวิจัยในคนในประเทศไทย (2551). แนวทางจริยธรรมการทาวิจัยในคนในประเทศไทย
พ.ศ. 2550. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8. 4 National Policy and Guideline for Human Research 2015. National Research Council of
Thailand.
8.5 WHO. Standard and Operational Guidance for Ethics Review of Health-related Research with
Human Participants, 2011
8.6 International Ethical Guidelines for Biomedical Research Involving Human Subjects, 2002
8.7 แนวทางปฏิบัติการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการประชุมสัมมนา “Achieving Guidance in
Clinical Trial Safety Information among Stakeholder” ชมรมจริยธรรมวิจัยในคนในประเทศไทย
(FERCIT) มิถุนายนพ.ศ. 2554

290

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การพิจารณารายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง
(Review of Serious Adverse Event (SAE) Report)

SOP 17/02.0
หน้า 10 ของ 14 หน้า
ภาคผนวก 1
AF/01-17/01.1
หน้า 1 ของ 1 หน้า
CIOMS FORM

SUSPECT ADVERSE REACTION REPORT
I. REACTION INFORMATION
1. PATIENT INITIALS
(first. Last)

1.a Country 2. Date of Birth
2.a Age 3. Sex 4-6 Reaction Onset
Day Month Year Year
Day Month Year

7+13 DESCRIBE REACTION(S) (including relevant tests/lab data)

ii. SUSPECT DRUG (S) INFORMATION
14. SUSPECT DRUG(S) (Include generic name)

8-12 Check All APPROPRIATE TO
ADVERSE REACTION
 PATIENT DIED
 INVOLVED OR PROLONGED
INPATIENT HOSPITALISATION
 INVOLVED PERSISTENCE OR
SIGNIFICANT DISABILITY OR
INCAPACITY
 LIFE THREATING

20. DID REACTION ABATE AFTER
STOPPING DRUG?
YES  NO  NA
15. DAILY DOSE(S)
16. ROUTE(S) OF ADMINISTRATION 21. DID REACTION REAPPEAR AFTER
REINTRODUCTION
17. INDICATION(S) FOR USE
YES  NO  NA
18. THERAPY DATES (from/to)
19. THERAPY DURATION
III.CONCOMITANT DRUG(S) AND HISTORY
22. CONCOMITANT DRUG(S) AND DATES OF ADMINISTRATION (exclude those used to treat reaction)
23. OTHER RELEVANT HISTORY (e.g. diagnostics, allergic, pregnancy with last month of period, etc.)
IV. MANUFACTURE INFORMATION
24a. NAME AND ADDRESS OF MANUFACTURER
24b. MFR CONTROL NO.
24c. DATE REVIEVED BY
24d. REPORT SOURCE
MANUFACTURER
STUDY  LITERATURE
 HEAKTH PROFESSIONAL
DATE OF THIS REPORT
25a. REPORT TYPE
INITIAL  FOLLOW UP
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Human Research Ethic Committee,
Suranaree University of Technology

Adverse Event and Problem Report
(Investigator Initiated)

แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรงที่เกิดแก่อาสาสมัครในสถาบัน (สําหรับผู้วิจัย)
1. รหัสที่โครงการ:
3.ชื่อโครงการ :

2. ชื่อผู้วิจัยและหน่วยงาน ...............................................................................................
เบอร์โทรศัพท์มือถือ .....................................e-mail .......................
4. เลขที่อาสาสมัคร :
5. สถานที่เกิดเหตุการณ์ (Site of SAE):
 ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (Internal)
 นอกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ภายในจังหวัดนครราชสีมา
(External)…(โปรดระบุ)……………………
6. ระบุเหตุการณ์:
7. วันที่เกิดเหตุการณ์:

8. วันที่ผู้วิจัยรับทราบเหตุการณ์:

9. วันที่รายงาน :
10.ชนิดของรายงาน  รายงานครั้งแรก

 รายงานติดตาม ครั้งที่………………………

11. Is adverse event serious?

12. Is adverse event unexpected?

 No
 Yes, it is  Death
 Life threatening conditions
(please specify ….............................)
 Inpatient hospitalization
 Prolong hospitalization
 Persistence or significant disability/
incapacity
 Congenital anomaly

 No
 Yes, it is  Nature is not consistent with protocol*
 Severity is not consistent with protocol*
 Frequency is not consistent with protocol*
(* Protocol or related documents such as Investigator Brochure,
inform consent document )

13. Is adverse event (AE) related to participation in research?
Are there any solid literature regarding this SAE?

Yes

No

Unknown

+1

0

0
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การพิจารณารายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง
(Review of Serious Adverse Event (SAE) Report)
13. Is adverse event (AE) related to participation in research?

SOP 17/02.0
หน้า 12 ของ 14 หน้า

Yes

No

Unknown

Does SAE occur after taking this test article?

+2

-1

0

Is SAE alleviated after discontinue the test article or taking antidote?

+1

0

0

Does the same SAE re-occur after re-administering the test article?

+2

-1

0

Are there any possibilities (except the test article) can cause this SAE?

-1

+2

0

Does placebo cause the same SAE?

-1

+1

0

Does the plasma level of the test drug reach toxic level?

+1

0

0

Are there any association between the dosage of test drug and the degree of SAE?

+1

0

0

Dose the subject have the same SAE when received the test drug or similar drugs in
the past?

+1

0

0

Are there any objective evidence showing the causality of this SAE?

+1

0

0

Total score
หมายเหตุ > 9 : certainly related , 5-8 : probable/likely related , 1-4 : possible related ,
<0 : doubted, not sure
14. อาการทางคลินิกของอาสาสมัคร ณ ปัจจุบัน

15. Are there any changes in protocol or informed
consent due to the SAE?  No.

 Recovery  Improved  Stable
 Worse  Dead
 Not known

 Yes. (please describe)

ลายมือชื่อนักวิจัย …………………………………………วันที่ …………………………….

293

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การพิจารณารายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง
(Review of Serious Adverse Event (SAE) Report)

SOP 17/02.0
หน้า 13 ของ 14 หน้า
ภาคผนวก 3
AF/03-17/01.1
หน้า 1 ของ 1 หน้า

Human Research Ethics Committee
Adverse Event and Problem Report
Suranaree University of Technology
(Investigator Initiated)
แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรงที่เกิดแก่อาสาสมัครนอกสถาบัน (สําหรับผู้วิจัย)

1.รหัสโครงการ
3.ชื่อโครงการ

2. ชื่อผู้วิจัยและหน่วยงาน

4.ช่วงเวลาที่รายงาน

5. จํานวนรายงาน
9. จํานวนอาสาสมัครแยกตามความรุนแรง
6. จํานวนอาสาสมัครที่รายงาน
 Death ………….. cases
 ในประเทศ ………….. ราย
 Life threatening conditions ………….. cases
 ต่างประเทศ ……………………… ราย
7. จํานวนอาสาสมัครทั้งหมด 8. จํานวนอาสาสมัครที่เกิด
 Inpatient hospitalization …………….. cases
ที่ เข้าร่วมโครงการวิจัย
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จาก
 Prolong hospitalization ………….. cases
ยาวิจัยเดียวกันในโครงการ
 Persistence or significant disability/incapacity……… cases เดียวกัน ณ ปัจจุบัน :
……………… ราย
วิจัยอื่น : …………………ราย
 Congenital anomaly ………….. cases
10. เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เหล่านี้เป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดว่าจะ เกิดขึ้นด้วยหรือไม่
 No. They have already been mentioned in protocol or related documents such as Investigator Brochure or inform
consent document.
 Yes.
 Nature is not consistent with protocol*  Severity is not consistent with protocol*
 Frequency is not consistent with protocol*  Numbers of unexpected events ………… cases
11. สรุปจํานวนเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ตามความสัมพันธ์ของ
12. อาการทางคลินิกของอาสาสมัคร ณ ขณะนี้
เหตุการณ์ ไม่พึงประสงค์กับการวิจัย
 Recovery ……………… cases
 certainly related ……. events
 Improved ……………… cases
 probable/ likely related…….. events
 Stable ……………… cases
 possible related ………. events
 Worse ……………… cases
 doubted, not sure…….. events
 Not known ……………… cases
 Not related ……….. events
 Dead ……………… cases
13. มีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการวิจัยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงเหล่านี้แก่อาสาสมัครคนอื่น
หรือไม่
 ไม่ใช่  ใช่ (โปรดระบุ) ………………………………………………………………………………………………………………………………

ลายมือชื่อนักวิจัย…………………………………………………วันที่ ……………………
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การพิจารณารายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง
(Review of Serious Adverse Event (SAE) Report)

SOP 17/02.0
หน้า 14 ของ 14 หน้า
ภาคผนวก 4
AF/04-17/01.1
หน้า 1 ของ 2 หน้า

แบบประเมินรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (Serious Adverse Event : SAE)
รหัสโครงการ...................................................................................
ชื่อโครงการ ..........................................................................................................
ชื่อหัวหน้าโครงการ...................................................................................... สังกัด .........................................................................
ชื่อกรรมการประเมิน ............................................................................ กําหนดส่งคืน .....................................................................
สรุปผลการประเมินเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์โครงการวิจัยที่ได้รับการรับรอง ข้าพเจ้าพิจารณาแล้วมีข้อคิดเห็น ดังนี้
[ ] เห็นควรรับทราบโดยไม่ต้องแก้ไขเปลีย่ นแปลงโครงการวิจัย หรือข้อมูลสาหรับผู้ป่วย
[ ] เห็นควรให้ผู้วิจยั ดาเนินการ
[ ] แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมแก่อาสาสมัครทั้งที่กาลังจะรับเข้าและที่อยู่ในโครงการ
[ ] ให้ผู้วิจัยรายงานความก้าวหน้าเพื่อทบทวนผล (continuing review) ถี่ขึ้น
[ ] เพิ่มมาตรการลดความเสีย่ งรวมถึงรายงานความก้าวหน้าขึ้นหรือติดตามดูการวิจัย หรือกระบวนการขอความยินยอม
[ ] ปรับปรุงกระบวนการขอความยินยอมหรือให้ลงนามยินยอมใหม่หลังให้ข้อมูลเพิ่มเติม หรือปรับปรุงข้อมูลผู้ป่วย/ใบยินยอม
[ ] ระงับการเห็นชอบเป็นการชั่วคราว (suspending approval)
[ ] เพิกถอนการเห็นชอบ (terminating approval)
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................

(..................................................................)
Reviewer
วันที่ ..............................................
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การตรวจเยี่ยมเพื่อกากับดูแลการวิจัย
(Site Monitoring Visit)

SOP 18/02.0
หน้า 1 ของ 9 หน้า

การตรวจเยี่ยมเพื่อกากับดูแลการวิจัย
(Site Monitoring Visit)

เริ่มใช้ SOP 18/02.0 วันที่
แทน SOP 18/01.1 วันที่ 5 มีนาคม 2562

ผู้จัดทา
วันที่
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงปัทมา ทองดี)
ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ผู้อนุมัติ
วันที่
(รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การตรวจเยี่ยมเพื่อกากับดูแลการวิจัย
(Site Monitoring Visit)

SOP 18/02.0
หน้า 2 ของ 9 หน้า

สารบัญ
ลาดับ
1
2
3
4
5

6
7
8

เรื่อง
วัตถุประสงค์
ขอบเขต
ความรับผิดชอบ
แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติ
ขั้นตอนการปฏิบัติ
5.1 การคัดเลือกผู้วิจัยหลัก/หน่วยวิจัยที่จะตรวจเยี่ยม
5.2 ก่อนการตรวจเยี่ยม
5.3 การตรวจเยี่ยม
5.4 ภายหลังการตรวจเยี่ยม
นิยามศัพท์
ภาคผนวก
เอกสารอ้างอิง

หน้า
3
3
3
3
4
4
5
5
6
6
6
7
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การตรวจเยี่ยมเพื่อกากับดูแลการวิจัย
(Site Monitoring Visit)

SOP 18/02.0
หน้า 3 ของ 9 หน้า

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อพิทักษ์ซึ่งสิทธิ ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัคร (ICH GCP 5.18.1) และชุมชนที่เข้า
ร่วมในโครงการวิจัย
1.2 เพื่อให้การทาวิจัยเป็นไปตามแผนการวิจัยที่วางไว้ และเป็นไปตามหลักการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดีของ
International Conference on Harmonization (ICH) Good Clinical Practice หรือ ICH GCP
1.3 เพื่อให้ได้ผลการวิจัยที่มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ
2. ขอบเขต
วิธีการดาเนินการมาตรฐาน ครอบคลุมถึงการตรวจเยี่ยมเพื่อกากับดูแลระบบ สถานที่ ทรัพยากรสนับสนุนการ
วิ จั ย ภายในมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี ตามที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นโครงการวิ จั ย ที่ ไ ด้ รั บ การพิ จ ารณารั บ รองจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
3. ความรับผิดชอบ
คณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยมเพื่อกากับดูแลการวิจัย ที่ได้รับมอบหมายจากประธาน (อย่างน้อย 3 คน) ทาหน้าที่
ตรวจเยี่ยมเพื่อกากับดูแลผู้วิจัย ระบบ สถานที่ ทรัพยากรสนับสนุนการวิจัยของโครงการวิจัยที่ได้รับการพิจารณา
รับรองจากคณะกรรมการ
4. แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติ
ขั้นตอน
1

การดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

การคัดเลือกผู้วิจัย หน่วยวิจัย และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยม ประธานและคณะกรรมการ

2

แจ้งผู้วิจัยหลัก/ผู้รับผิดชอบหน่วยวิจัย

เจ้าหน้าที่สานักงาน

3

การตรวจเยี่ยม

คณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยม

4

สรุปผลการตรวจเยี่ยม

คณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยม

5
6
7

รายงานผลการตรวจเยี่ยมในที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์
แจ้งสรุปผลให้ผู้วิจัยหลัก/ผู้รับผิดชอบหน่วยวิจัย
การเก็บรายงานการตรวจเยี่ยม

คณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยม
เจ้าหน้าที่สานักงาน
เจ้าหน้าที่สานักงาน
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การตรวจเยี่ยมเพื่อกากับดูแลการวิจัย
(Site Monitoring Visit)

SOP 18/02.0
หน้า 4 ของ 9 หน้า

5. ขั้นตอนการปฏิบัติ
5.1 การคัดเลือกผู้วิจัยหลัก/หน่วยวิจัยที่จะตรวจเยี่ยม
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกโครงการวิจัยที่จะตรวจเยี่ยมเพื่อ กากับดูแลการวิจัย ได้แก่ โครงการวิจัยที่มีข้อใด
ข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
5.1.1 มีรายงานเหตุการณ์ ไม่พึ งประสงค์ชนิ ดร้ายแรงที่ ไม่ คาดคิ ดมาก่ อน (Unexpected) และ/หรือที่ อาจ
เกี่ ยวข้ อง (Possibly related) หรื อน่ าจะเกี่ ยวข้ อง (Probably related) หรื อเกี่ ยวข้ อ งแน่ นอนกั บโครงการวิ จั ย
(Definitely related)
5.1.2 มีการเบี่ยงเบน ฝ่าฝืน หรือสงสัยว่ามีการเบี่ยงเบนวิธีดาเนินการวิจัยจากโครงการวิจัยที่ได้รับการ
พิจารณารับรองฉบับล่าสุด Major protocol violation การเบี่ยงเบนหรือไม่ปฏิบัติตามโครงการวิจัยที่ได้รับการ
รับรองที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วว่า อาจมีผลต่อความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัคร มีผลเพิ่ม
ความเสี่ยงต่ออาสาสมัคร ส่งผลต่อความถูกต้อง/ความน่าเชื่อถือของข้อมูล เกิดจากความตั้งใจหรือจงใจ หรือขัดต่อ
หลักจริยธรรมทางการแพทย์/การวิจัย ดังนี้
1) ไม่ได้ขอ informed consent
2) Consent ทาหลังจากอาสาสมัครเข้าในการวิจัย
3) การขอ informed consent ทาโดยบุคคลที่ไม่ใช่ผู้วิจัยหรือผู้อยู่ในทีมผู้วิจัย
4) การคัดเลือกอาสาสมัคร ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด (inclusion /exclusion criteria)
5) ทาหัตถการนอกเหนือจากที่ระบุในโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรอง
6) ไม่รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรง (SAE) ต่อ EC / sponsor
7) ให้ยาผิด
8) ไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนตามที่ระบุไว้ในโครงการวิจัย
9) ไม่เฝ้าระวังความปลอดภัย ตามที่กาหนดไว้ในโครงการวิจัย
5.1.3 มีข้อมูลที่ระบุหรือสงสัย ว่าวิธีดาเนินการวิจัยไม่เป็นไปตามหลักการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดีของ
International Conference on Harmonization (ICH) Good Clinical Practice หรือ ICH GCP และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
5.1.4 ผู้วิจัยหลัก/หน่วยวิจัยมีโครงการวิจัยจานวนมาก อาจมีปัญหาด้านการบริหารจัดการ
5.1.5 โครงการวิจัยที่มีความเสี่ยงสูง แต่ผู้วิจัยหลักไม่ส่งรายงานความก้าวหน้าตามกาหนด
5.2 ก่อนการตรวจเยี่ยม ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
5.2.1 เจ้าหน้าที่สานักงานจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยนั้น ๆ และประสานกับผู้วิจัย แจ้งให้
ทราบว่าจะมีการตรวจเยี่ยมโดยนัดหมายวันที่ และเวลาที่จะตรวจเยี่ยม ก่อนวันตรวจเยี่ยมอย่างน้อย 30 วัน
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5.2.2 คณะกรรมการตรวจเยี่ยม ทบทวนโครงการวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้องของโครงการวิจัยนั้นๆ
5.2.3 เตรียมเอกสารที่จะใช้ในการประเมินในระหว่า งการตรวจเยี่ยม และแบบบันทึกรายงานการตรวจ
เยี่ยมเพื่อกากับดูแลการวิจัย (AF/01-18/01.1)
5.3 การตรวจเยี่ยม
5.3.1 คณะกรรมการตรวจเยี่ ย มประชุ ม เพื่ อ วางแผนการตรวจเยี่ ย ม ทั้ ง นี้ อ าจมี ก ารตรวจเยี่ ย ม ณ
ห้องปฏิบัติการวิจัยตามที่ผู้วิจัยระบุ และ/หรือทางออนไลน์ ด้วย
5.3.2 ประชุมร่วมกับผู้วิจัยหลักและคณะเพื่อแจ้งวัตถุประสงค์ของการตรวจเยี่ยม และผู้วิจัยหลักบรรยาย
สรุปภาพรวมของหน่วยวิจัย (Opening meeting)
5.3.3 เอกสารที่คณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยมต้องทบทวน ได้แก่
5.3.3 1 โครงการวิจัย ทั้งโครงการวิจัยฉบับแรก และโครงการวิจัยที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม และเอกสาร
รับรองทีไ่ ด้รับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการ
5.3.3.2 รายละเอียดการทบทวนข้อมูลเอกสาร มีดังนี้
(1) แบบบันทึกข้อมูลมีความถูกต้อง สมบูรณ์ และอ่านออก
(2) ข้อมูลที่บันทึกในแบบบันทึกข้อมูล ตรงกับในเอกสารต้นฉบับ (Source data)
(3) มีเอกสารสาคัญครบถ้วน ได้แก่
1) รายชื่อผู้วิจัยและผู้ช่วยผู้วิจัย พร้อมทั้งงานที่รับผิดชอบ
2) คู่มือผู้วิจัยฉบับล่าสุด (Investigator’s brochure)
3) เอกสารแสดงการขนส่งผลิตภัณฑ์และสารที่ใช้ในการวิจัย (ถ้ามี)
4) เอกสารแสดงการควบคุมปริมาณการรับจ่ายผลิตภัณฑ์และสารที่ใช้ในการวิจัย (ถ้ามี)
5) บันทึกการเก็บตัวอย่างของเหลวหรือเนื้อเยื่อร่างกาย (ถ้ามี)
6) สาเนารายงานความก้าวหน้าของการวิจัย (ถ้ามี)
7) รายงานการตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการกากับดูแลข้อมูลและความปลอดภัย (Data
safety monitoring committee, DSMB) (ถ้ามี)
5.3.3.3 รายละเอียดที่ต้องทบทวนเกี่ยวกับผู้วิจัยและผู้ช่วยผู้วิจัย (ICH GCP 5.18.4) มีดังนี้
(1) มีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติตามขั้นตอนวิธี ดาเนินการวิจัยที่ระบุในโครงการวิจัย
อย่างเคร่งครัด
(2) ปริมาณงานในโครงการวิจัยไม่มากเกินไป เมื่อพิจารณาถึงจานวนผู้วิจัยและผู้ช่วยผู้วิจัย
5.3.3.4 รายละเอียดที่ต้องทบทวนเกี่ยวกับหน่วยที่ทาการวิจัย (ICH GCP 5.18.4) มีดังนี้
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(1) มีการสนับสนุนการทาโครงการวิจัยจากภาควิชา/สถาบันอย่างเหมาะสม
(2) สถานที่ มีความเหมาะสมและเอื้ออานวยต่อการทาวิจัย
5.3.3.5 รายละเอียดที่ต้องทบทวนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการวิจัย (ICH GCP 5.18.4) พิจารณาถึง
การใช้และการควบคุมดูแลผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการวิจัย ตามที่ระบุไว้ในโครงการวิจัยที่ได้รับการพิจารณารับรองจาก
คณะกรรมการ
5.3.3.6 รายละเอียดที่ต้องทบทวนเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการวิจัย (Laboratory) (ICH GCP
5.18.4) พิจารณาห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการวิจัย มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ด้วยวิธีที่ระบุไว้ในโครงการวิจัยที่
ได้รับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการ
5.3.3.7 รายละเอียดที่ต้องทบทวนเกี่ยวกับการให้ความยินยอมโดยได้รับข้อมูล (ICH GCP 5.18.4) มี ดังนี้
(1) สุ่มตรวจเอกสารการให้ความยินยอมโดยได้รับข้อมูลว่า อาสาสมัครลงนามในเอกสารฉบับ
ที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ
(2) ในบางกรณี อาจสังเกตกระบวนการขอความยินยอมโดยได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน
5.3.3.8 รายละเอียดที่ต้องทบทวนเกี่ยวกับอาสาสมัครที่เข้าร่วมในโครงการวิจัย มีดังนี้
(1) ได้รับการพิทักษ์ซึ่งสิทธิและความเป็นอยู่ที่ดีอย่างเหมาะสม
(2) ในบางกรณี อาจสัมภาษณ์อาสาสมัครที่เข้าร่วมในโครงการวิจัย
(3) การรักษาความลับของข้อมูล (ICH GCP 5.18.4) มีการเก็บเอกสารข้อมูลของอาสาสมัคร
ที่เข้าร่วมในโครงการวิจัยอย่างเหมาะสม และจากัดผู้ที่สามารถเข้าถึงข้อมูล
5.3.3.9 รายละเอียดที่ต้องทบทวนเกี่ยวกับรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (ICH GCP 5.18.4) ต้อง
มีการตรวจสอบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (ถ้ามี) เปรียบเทียบกับรายงานที่ส่งให้คณะกรรมการพิจารณา
โครงการวิจัย
5.3.4 การสรุปผลการตรวจเยี่ยมและข้อเสนอแนะ
เมื่อสิ้นสุดการตรวจเยี่ยม คณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยม ต้องสรุปผลการตรวจเยี่ยมและข้อเสนอแนะ
แก่ผู้วิจัยทันที พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้วิจัยซักถามหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติม (Closing meeting)
5.4 ภายหลังการตรวจเยี่ยม
5.4.1 คณะกรรมการตรวจเยี่ยมจัดทารายงานสรุปผลการตรวจเยี่ยมในแบบรายงานการตรวจเยี่ยมเพื่อ
กากับดูแลการวิจัย (AF/01-18/01.1) นาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
5.4.2 ส่งสาเนารายงานการตรวจเยี่ยมเพื่อกากับดูแลการวิจัย (AF/01-18/01.1) 1 ฉบับ ให้ผู้วิจัยและเก็บ
ไว้ที่สานักงาน 1 ฉบับ
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6. นิยามศัพท์
นิยามศัพท์
การตรวจเยี่ยมเพื่อ
ควบคุมดูแลการวิจัย

ความหมาย
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจเยี่ยม เพื่อประเมินผู้วิจัยหรือ หน่วยวิจัย ว่า
มีการพิทักษ์ซึ่งสิทธิและความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัครที่เข้าร่วมในโครงการวิจัย
โดยตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องหรือสังเกตขั้นตอนในการทาวิจัย
คณะกรรมการตรวจเยี่ยม คณะกรรมการตรวจเยี่ยม ประกอบด้วย ประธาน กรรมการที่ได้รับมอบหมาย
ตามความเชี่ยวชาญและเหมาะสมกับการทบทวนโครงการนั้น ๆ จานวน 2 คน
เลขานุการ และเจ้าหน้าที่สานักงาน

7. ภาคผนวก
ภาคผนวก 1 AF/01-18/01.1 แบบรายงานการตรวจเยี่ยมเพื่อกากับดูแลการวิจัย
8. เอกสารอ้างอิง
8.1 ICH Harmonized Guideline Integrated Addendum to ICH E6 (R1): Guideline for Good Clinical
Practice E6 (R2), 2015.
8.2 World Medical Association Declaration of Helsinki Ethical Principles for Medical Research
Involving Human Subjects 2013
8.3 ชมรมจริยธรรมการทาวิจัยในคนในประเทศไทย (2551). แนวทางจริยธรรมการทาวิจัยในคนในประเทศไทย
พ.ศ. 2550. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8.4 National Policy and Guideline for Human Research 2015. National Research Council of Thailand.
8.5 WHO. Standard and Operational Guidance for Ethics Review of Health-related Research
with Human Participants, 2011
8.6 International Ethical Guidelines for Biomedical Research Involving Human Subjects, 2002
8.7 The Belmont Report Ethical Principles and Guidelines for the Protection of Human Subjects
of Research
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Human Research Ethic Committee,
Suranaree University of Technology

แบบรายงานการตรวจเยี่ยมเพื่อกากับดูแลการวิจัย

1. คณะผู้ตรวจเยี่ยม (Site Visit Team) :
ประธานคณะตรวจเยี่ยม (Head of Visiting Group) : ……………………………………………………………………………….
กรรมการ (Member) : ……………………………………………………………………………………………………….
เลขานุการ (Secretary) : …………………………………………………………………………………………………….
2. ผู้ตรวจเยี่ยมประเมินข้อมูลต่อไปนี้
1. SOPs ของหน่วยวิจัย (เขียนเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นปัจจุบัน มีกระบวนการขอความยินยอม)
………………………………………………………………………………………………………………………………………...............………………
2. จานวนโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดาเนินการ: ……………………………………………………………………................……….…
3. จานวนอาสาสมัครที่อยู่ระหว่างการวิจัย: ……………………………………………………………....................……
4. วิธีการได้มาซึ่งผู้รับการวิจัย: …………………………………………………………………………………………………......................
5. กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษา: ……………………………………………………………………………………………………….……….
6. เอกสารโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรม ได้แก่
ที่ รายการเอกสาร
ครบถ้วน ไม่ครบถ้วน
1 Protocols
2 amendments
3 approved consent forms ของแต่ละโครงการวิจัย
4 participant charts หรือ source documents
5 Investigator Brochure(s)
6 CV ของ PI และ co-PIs
7 บันทึกการฝึกอบรม, Human Subject Protection
ผลการประเมินจากเอกสาร...........................................................................................................................................
7. บันทึกเกี่ยวกับทีมผู้วิจัย  มี  ไม่มี  อื่นๆ
……………………………………..………………………………………………………………………………………………........................………….
8. พื้นที่การเก็บยาและอุปกรณ์ที่ใช้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน  มี  ไม่มี  อื่นๆ
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…………………………………………………………………………………………………………………………...................………...……………….
3. ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยวิจัย
วันที่ตรวจเยี่ยม…………../……………………../………………
ชื่อผู้วิจัย : ………………………………………………………………………………………...………………………………….................…………
ความเชี่ยวชาญของผู้วิจัย ………………………………………………………………………………………………………………….…………....
ชื่อบุคคลที่ได้รับการสัมภาษณ์……………………………………………………………………………………………………….………………….
โทรศัพท์ : ……………………………...........................…………..แฟกซ์................................………………………….......................
อีเมล์ ………………………………………………………………………………………………....................………………………………..………...
4. เอกสารให้ความยินยอมของผู้รับการวิจัย (Consent process และ consent form):
ใช้เอกสารฉบับที่ได้รับการรับรอง (มีประทับตรา)  ใช้  ไม่ได้ใช้ อื่นๆ ....................................
ผู้รับการวิจัยลงนามและวันที่  มีการลงนาม  ไม่มีการลงนาม  อื่นๆ ..................................
ผู้แทนโดยชอบธรรมลงนามและวันที่  มีการลงนาม  ไม่มีการลงนาม  อื่นๆ ..................................
เด็กผู้รับการวิจัยให้คายินยอม (Assent form)  มี  ไม่มี  อื่นๆ ..................................
ผู้วิจัยลงนามและวันที่  มีการลงนาม  ไม่มีการลงนาม  อื่นๆ ..................................
กรรมการผู้ตรวจเยี่ยมลงนาม
..............................................................… วันที่ :………/………………/…………
(……………………………………………….........)
ประธานคณะกรรมการ
..............................................................… วันที่ :………/………………/…………
(……………………………………………….........)
กรรมการ
..............................................................… วันที่ :………/………………/…………
(……………………………………………….........)
เลขานุการคณะกรรมการ
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การเตรียมแผนการประชุมและรายงานการประชุม
(Agenda Preparation, Meeting Procedures and Minutes)

เริ่มใช้ SOP 19/02.0 วันที่
แทน SOP 19/01.1 วันที่ 5 มีนาคม 2562

ผู้จัดทา
วันที่
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงปัทมา ทองดี)
ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ผู้อนุมัติ
วันที่
(รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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สารบัญ
ลําดับ
1
2
3
4
5

6
7
8

เรื่อง
วัตถุประสงค์
ขอบเขต
ความรับผิดชอบ
แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติ
ขั้นตอนการปฏิบัติ
5.1 ก่อนการประชุม
5.2 ระหว่างการประชุม
5.3 ภายหลังการประชุม
5.4 การเขียนรายงานการประชุม
นิยามศัพท์
ภาคผนวก
เอกสารอ้างอิง

หน้า
3
3
3
3
4
4
5
5
6
9
9
9
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1. วัตถุประสงค์
เพื่อช่วยในการบริหารจัดการแผนการประชุม (Meeting agenda) และรายงานการประชุม (Minutes) ตั้งแต่การ
เตรียม การแจกจ่าย การบันทึก การตรวจสอบ และการเตรียมจดหมายต่างๆ ของคณะกรรมการ
2. ขอบเขต
วิธีดาเนินการมาตรฐานครอบคลุมทุกขั้นตอนของการบริหารจัดการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการ ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ ก่อนการประชุม ระหว่างการประชุม ภายหลังการประชุม และการเขียนรายงานการประชุม
3. ความรับผิดชอบ
ประธานและเลขานุการ ร่วมกันกาหนดวันประชุมและสถานที่ล่วงหน้า โดยได้กาหนดวันประชุมเป็นทุกวันพุธใน
สัปดาห์ที่ 2 ของทุกเดือน และได้ประกาศไว้ที่หน้าเว็บไซต์ http://ec.sut.ac.th/index.php ซึง่ เจ้าหน้าที่สานักงาน
จะนัดหมายและยืนยันการเข้าประชุม จัดเอกสารส่งให้คณะกรรมการ บันทึกรายงานการประชุม โดยมีเลขานุการ
เป็นผู้ตรวจสอบ รวมถึงควบคุมคุณภาพและความถูกต้องของรายงานการประชุม และรับรองรายงานการประชุมโดย
คณะกรรมการ
4. แผนภูมิขั้นตอน การปฏิบัติ
ขั้นตอน

การดําเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

1

กาหนดวัน เวลา สถานที่ประชุม

ประธานและเลขานุการ

2

รับรองการประชุมครั้งก่อนทบทวน อภิปรายโครงการวิจัย
และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการ

3

บันทึกการประชุมและตรวจสอบความถูกต้อง

เจ้าหน้าที่สานักงาน
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติ
5.1 ก่อนการประชุม
5.1.1 ประธานและเลขานุการ ร่วมกันกาหนดวันประชุมและสถานที่ล่วงหน้า เจ้าหน้าที่สานักงานนัดหมาย
และยืนยันการเข้าประชุม
5.1.2 เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ จัดแบ่งเอกสารที่จะนาเสนอหรือพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการ
เพื่อมอบหมายให้กรรมการทบทวน ได้แก่
5.1.2.1 โครงการวิจัยที่ส่งเข้าพิจารณาครั้งแรก (Initial review)
5.1.2.1 โครงการวิจัยที่ส่งเข้าพิจารณาใหม่ (Resubmission after initial review)
5.1.3 เจ้าหน้าที่สานักงานจัดเอกสารที่จะนาเสนอหรือพิจารณาในที่ประชุม เพื่อให้กรรมการทบทวน ได้แก่
5.1.3.1 โครงการวิจัยที่ปรับแก้ไขและส่งมาให้พิจารณาใหม่
5.1.3.2 รายงานความก้าวหน้าของการวิจัย (Continuing review reports)
5.1.3.3 รายงานสรุปผลการวิจัย (Final reports)
5.1.3.4 เรื่องเพื่อทราบอื่น ๆ
5.1.3.5 ส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย (Protocol amendments)
5.1.3.6 โครงการวิจัยที่พิจารณาแบบเร่งรัด (Expedited review)
5.1.3.7 โครงการวิจัยที่ได้รับการยกเว้นพิจารณาโครงการวิจัย (Exemption)
5.1.3.8 รายงานการดาเนินการวิจัยที่ไม่ตรงตามโครงการที่ได้รับการรับรอง (Non-compliance/
protocol violation/ protocol deviation)
5.1.3.9 การต่ออายุเอกสารรับรองโครงการวิจัย
5.1.3.10 รายงานความปลอดภัยและรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
5.1.3.11 บันทึกการประชุมครั้งก่อน
5.1.4 การเตรียมเอกสารเพื่อการประชุม ประกอบด้วย
5.1.4.1 เตรียมกาหนดการประชุม
5.1.4.2 เตรียมและตรวจสอบเอกสารที่ใช้ในการประชุม
5.1.4.3 หนังสือเชิญกรรมการและผู้ทบทวนโครงการวิจัย
5.1.4.4 เจ้าหน้าที่สานักงานจัดทาหนังสือเชิญประชุม กาหนดการประชุม โครงการวิจัย เอกสาร
ข้อมูลคาอธิบายสาหรับผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัย และเอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัย ผลประเมิน
โครงการ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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5.1.4.5 สาหรับกรรมการ เจ้าหน้าที่สานักงานจะส่งหนังสือเชิญประชุม กาหนดการประชุม และแจ้ง
ทางอิเล็กทรอนิกส์เมลก่อนวันประชุม 5 วันทาการ พร้อมกับข้อมูลโครงการวิจัยที่เข้าประชุมในรอบนั้นและรายงานการ
ประชุมของครั้งก่อน
5.1.4.6 เจ้าหน้าที่สานักงานจัดเตรียมสถานที่ประชุม และ/หรือระบบการประชุมออนไลน์ ให้พร้อม
ใช้ในวันประชุมคณะกรรมการ
5.2 ระหว่างการประชุม
5.2.1 ประธานและเลขานุการ ดาเนินการประชุมตามลาดับกาหนดการประชุม แต่อาจจะสลับวาระ เรื่อง
หรือหัวข้อการประชุมได้ตามความเหมาะสม
5.2.2 คณะกรรมการร่วมกันทบทวน แก้ไข และรับรองรายงานการประชุมของการประชุมครั้งที่ผ่านมา
5.2.3 เลขานุการและเจ้าหน้าที่สานักงาน บันทึกการอภิปรายและผลการตัดสินของคณะกรรมการ
5.2.4 คณะกรรมการ อาจให้เชิญผู้วิจัยหลักเข้าชี้แจงตอบข้อสงสัยในที่ประชุมคณะกรรมการได้แล้วแต่กรณี
5.3 ภายหลังการประชุม
เจ้าหน้าที่สานักงานแจ้งผลการพิจารณาโครงการวิจัยให้ผู้วิจัยหลักทราบเบื้องต้น และจัดทาหนังสือแจ้งผล
การพิจารณาให้ประธานลงนามเพื่อแจ้งนักวิจัยหลัก
5.4 การเขียนรายงานการประชุม
5.4.1 หลักการเขียนรายงานการประชุม
5.4.1.1 ใช้โครงร่างรายงานการประชุม
5.4.1.2 การบั น ทึ ก การอภิ ป รายหรื อ ผลการพิ จ ารณาของคณะกรรมการ ต้ อ งมี ค วามถู ก ต้ อ ง
ครบถ้วนและใช้ภาษาเขียนที่อ่านเข้าใจง่าย
5.4.1.3 มีการตรวจสอบความถูกต้องของตัวสะกดและไวยากรณ์ ในรายงานการประชุม
5.4.2 ส่วนประกอบของรายงานการประชุม
5.4.2.1 รายงานการประชุม ควรประกอบด้วยส่วนต่างๆ ได้แก่
1) วันที่ สถานที่ ของการประชุม
2) ชื่อประธานของการประชุม
3) ชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม
4) หัวข้อตามกาหนดการประชุม
5) ชื่อเลขานุการ ผู้บันทึกการประชุม
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5.4.2.2 ส่ ว นประกอบของการบันทึกการพิจารณาโครงการวิจัยครั้งแรกหรือโครงการวิจัยที่ส่ ง เข้ า
พิจารณาใหม่
1) รหัสของโครงการวิจัย (Protocol number) และชื่อโครงการวิจัย
2) ชื่อผู้วิจัย
3) ชื่อกรรมการผู้ทบทวน
4) การอภิปรายและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ โดยแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ
- ผู้วิจัยหลัก (Investigator)
- โครงการวิจัย (Protocol)
- เอกสารข้อมูลคาอธิบาย/ชี้แจงสาหรับผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัย (Information sheet)
- การให้ความยินยอมโดยได้รับข้อมูล (Consent form)
- อื่น ๆ (Others)
5) ผลการพิจารณา อาจจะเป็นข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
- รับรอง
- ปรับปรุงแก้ไขเพื่อรับรอง
- ปรับปรุงแก้ไขและนาเข้าพิจารณาใหม่
- ไม่รับรอง
6) กาหนดการส่งรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย โดยพิจารณาตามความเสี่ยงที่ผู้เข้าร่วม
การวิจัยอาจได้รับ ได้แก่ ความเสี่ยงน้อยให้ส่งรายงานปีละครั้ง ความเสี่ยงปานกลาง ให้ส่งรายงานความก้าวหน้าทุก
6 เดือน ความเสี่ยงมากให้ส่งรายงานความก้าวหน้าทุก 3 เดือน
5.4.2.3 ส่วนประกอบของการบันทึก การพิจารณาโครงการวิจัยแบบเร่งรัด และแบบยกเว้น
1) รหัสของโครงการวิจัย (Protocol number) และชื่อโครงการวิจัย
2) ชื่อผู้วิจัย
3) ชื่อผู้ทบทวน
4) ผลการพิจารณา
5) กาหนดการส่งรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย (เฉพาะโครงการวิจัยแบบเร่งรัด)
5.4.2.4 ส่วนประกอบของการบันทึกการพิจารณาส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย
1) รหัสของโครงการวิจัย (Protocol number) และชื่อโครงการวิจัย
2) ชื่อผู้วิจัย
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3) ชื่อผู้ทบทวน
4) สรุปส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย
5) ผลการพิจารณา
5.4.2.5 ส่วนประกอบของการบันทึกการพิจารณารายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (Adverse event)
1) รหัสของโครงการวิจัย (Protocol number)
2) ชื่อผู้วิจัย
3) ชื่อผู้ทบทวน
4) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรงกับยาวิจัย สามารถแบ่ง
ออกเป็นสัมพันธ์ในระดับ
- อาจเกี่ยวข้อง (Possibly related)
- น่าจะเกี่ยวข้อง (Probably related)
- เกี่ ย วข้ อ งแน่ น อน (Definitely related) หรื อ ที่ ไ ม่ ค าดคิ ด มาก่ อ น (Unexpected)
เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจะนาผลการพิจารณา มติและข้อเสนอแนะจากคณะอนุกรรมการ
เสนอและพิจารณาในคณะกรรมการเต็มชุด
5.4.2.6 ผลการตัดสินของคณะกรรมการเต็มชุดเพื่อดาเนินการต่อไป
5.4.2.7 ส่วนประกอบของการบันทึกการพิจารณารายงานความก้าวหน้าของการวิจัย (Continuing review)
1) รหัสของโครงการวิจัย (Protocol number) และชื่อโครงการวิจัย
2) ชื่อผู้วิจัย
3) ชื่อผู้ทบทวน
4) ผลการพิจารณา
5) ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
5.4.2.8 ส่วนประกอบของการบันทึกการพิจารณารายงานความก้าวหน้าของการวิจัย (Continuing
review) เพื่อต่ออายุใบรับรอง
1) รหัสของโครงการวิจัย (Protocol number) และชื่อโครงการวิจัย
2) ชื่อผู้วิจัย
3) ชื่อผู้ทบทวน
4) ผลการพิจารณา
5) ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การเตรียมแผนการประชุมและรายงานการประชุม
(Agenda Preparation, Meeting Procedures and Minutes)

SOP 19/02.0
หน้า 8 ของ 18 หน้า

5.4.2.9 ส่วนประกอบของการบันทึกการพิจารณาสรุปผลการวิจัย (Final report )
1) รหัสของโครงการวิจัย (Protocol number) และชื่อโครงการวิจัย
2) ชื่อผู้วิจัย
3) ชื่อผู้ทบทวน
4) ผลการพิจารณา
5.4.2.10 ส่วนประกอบของการบันทึกการไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนด (Non-compliance, protocol
violation, protocol deviation)
1) รหัสของโครงการวิจัย (Protocol number) และชื่อโครงการวิจัย
2) ชื่อผู้วิจัย
3) ชื่อผู้ทบทวน
4) ผลการพิจารณา
5) ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
5.4.2.11 รายงานผลการตรวจเยี่ยมเพื่อกากับดูแลการวิจัย (Site visit monitoring) อยู่ในวาระเรื่อง
แจ้งอื่น ๆ
5.4.2.12 ส่วนประกอบของการบันทึกการระงับโครงการวิจัยชั่วคราว (Suspension) หรือการยุติ
โครงการ วิจัยก่อนการกาหนด (Termination)
1) รหัสของโครงการวิจัย (Protocol number) และชื่อโครงการวิจัย
2) ชื่อผู้วิจัย
3) ชื่อผู้ทบทวน
4) เหตุผลของการระงับโครงการวิจัยชั่วคราว หรือการยุติโครงการชั่วคราวก่อนกาหนด
5) ผลการพิจารณา
5.4.3 การเก็บรายงานการประชุม
รายงานการประชุมถือเป็นเอกสารที่ต้องรักษาความลับ และต้องรวบรวมเก็บไว้ในห้องเก็บเอกสารที่
จากัดผู้เข้าถึงข้อมูล เพื่อรอย่อยทาลายเอกสารหลังจากวันประชุมอย่างน้อย 10 ปี
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การเตรียมแผนการประชุมและรายงานการประชุม
(Agenda Preparation, Meeting Procedures and Minutes)
6. นิยามศัพท์
นิยามศัพท์
กาหนดการประชุม
(Agenda)
รายงานการประชุม
(Minutes)

SOP 19/02.0
หน้า 9 ของ 18 หน้า

ความหมาย
เอกสารบันทึกวาระและลาดับของเรื่องที่จะนาเสนอหรือพิจารณาในที่ประชุม
คณะกรรมการ
เอกสารบันทึกเรื่องต่างๆ ที่ทบทวนและพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการ

7. ภาคผนวก
ภาคผนวก 1 AF/01-19/01.1
ภาคผนวก 2 AF/02-19/01.0
ภาคผนวก 3 AF/03-19/01.0

จดหมายเชิญประชุมและวาระการประชุม
โครงการวิจัยที่นาเข้าพิจารณา
แบบฟอร์มรายงานการประชุม

8. เอกสารอ้างอิง
8.1 International Conference on Harmonization, Good Clinical Practice Guideline ( ICH GCP
(E6(R2), 2016.
8.2 แนวทางจริยธรรมการทาวิจัยในคนในประเทศไทย ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ.
2550
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
SOP 19/02.0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การเตรียมแผนการประชุมและรายงานการประชุม
หน้า 10 ของ 18 หน้า
(Agenda Preparation, Meeting Procedures and Minutes)
ภาคผนวก 1
AF/01-19/01.1
หน้า 1 ของ 2 หน้า
บันทึกข้อความ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หน่วยงาน ฝ่ายมาตรฐานและเครือข่ายวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา โทรศัพท์ 4757 โทรสาร 4750
ที่ อว 7421(4)/
วันที่
เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่
เรียน
เนื่องด้วยจะมีการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ ............../25........ ในวันที่ ...........
พ.ศ. 25......... เวลา …………. – ………….. น. ณ ห้อง................... อาคาร.......................... โดยมีวาระการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองระเบียบวาระการประชุมและ Conflict of interest declaration
วาระที่ 1.1 รับรองระเบียบวาระการประชุมครั้งที่....................................
วาระที่ 1.2 Conflict of interest declaration
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ .................. เมื่อวันที่ ......................................
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบและพิจารณาเกี่ยวกับนโยบายหรือการดาเนินงานของคณะกรรมการฯ
วาระที่ 3.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
วาระที่ 3.2 การทบทวนโครงการ Exemption and Expedited review report
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่องและเรื่องต่อเนื่องจากการทบทวนจริยธรรมการวิจัย
วาระที่ 4.1 โครงการวิจัยที่ปรับแก้ไขและส่งมาให้พิจารณาใหม่
วาระที่ 4.2 รายงานสรุปผลการวิจัย (Final Report)
วาระที่ 4.3 รายงานความก้าวหน้า (Progress/Continuing Report)
วาระที่ 4.4 เรื่องอื่นๆ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
วาระที่ 5.1 การเปลี่ยนแปลงโครงการหลังได้รับเอกสารรับรอง (Protocol amendments)
วาระที่ 5.2 รายงานการด าเนิ น การวิ จั ย ที่ ไ ม่ ต รงตามโครงการที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รอง (Non- compliance/
protocol violation/ protocol deviation)
วาระที่ 5.3 การต่ออายุเอกสารรับรองโครงการวิจัย
วาระที่ 5.4 รายงานความปลอดภัยและรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
วาระที่ 5.5 โครงการวิจัยที่นาเข้าพิจารณา
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
SOP 19/02.0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การเตรียมแผนการประชุมและรายงานการประชุม
หน้า 11 ของ 18 หน้า
(Agenda Preparation, Meeting Procedures and Minutes)
ภาคผนวก 2
AF/02-19/01.0
หน้า 1 ของ 1 หน้า
โครงการวิจัยที่นําเข้าพิจารณา
โครงการวิจัยเพื่อพิจารณาจริยธรรม ครั้งที่ ...../25.....ในวัน.................... ที่ ..... .......................... พ.ศ. 25.......
ลาดับที่
หมายเลขโครงการ
ชื่อโครงการวิจยั
1
EC-

2

EC-

ผู้ทบทวนโครงการ
1. .....................
2. .....................
3. .....................

1. .....................
2. .....................
3. .....................
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SOP 19/02.0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การเตรียมแผนการประชุมและรายงานการประชุม
หน้า 12 ของ 18 หน้า
(Agenda Preparation, Meeting Procedures and Minutes)
ภาคผนวก 3
AF/03-19/01.0
หน้า 1 ของ 10 หน้า
รายงานการประชุม
คณะกรรมการการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ครั้งที่ ....../25....... วัน...............ที่ ....... ................... พ.ศ. 25.......
ณ ห้อง ........... ตึก.......................... ชั้น .......
-------------------------------------เริ่มประชุมเวลา .......: .......... น.
รายนามผู้เข้าประชุม
ลาดับที่
ชื่อ-นามสกุล
ความเชี่ยวชาญ
ตาแหน่ง
1
ประธาน
2
รองประธาน
3
กรรมการ
4
กรรมการ
5
กรรมการ
6
กรรมการ
7
กรรมการ
8
กรรมการ
9
กรรมการ
10
กรรมการ
11
กรรมการและเลขานุการ
12
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
13
ผู้ช่วยเลขานุการ
เรื่องที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 1
วาระที่ 1.1
วาระที่ 1.2
ระเบียบวาระที่ 2
ระเบียบวาระที่ 3

รับรองระเบียบวาระการประชุมและ Conflict of interest declaration
รับรองระเบียบวาระการประชุมครั้งที่....................................
Conflict of interest declaration
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ .................. เมื่อวันที่ ......................................
เรื่องแจ้งเพื่อทราบและพิจารณาเกี่ยวกับนโยบายหรือการดาเนินงานของคณะกรรมการฯ
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SOP 19/02.0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การเตรียมแผนการประชุมและรายงานการประชุม
หน้า 13 ของ 18 หน้า
(Agenda Preparation, Meeting Procedures and Minutes)
วาระที่ 3.1
วาระที่ 3.2
ระเบียบวาระที่ 4
วาระที่ 4.1

เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
การทบทวนโครงการ Exemption and Expedited review report
เรื่องสืบเนื่องและเรื่องต่อเนื่องจากการทบทวนจริยธรรมการวิจัย
โครงการวิจัยที่ปรับแก้ไขและส่งมาให้พิจารณาใหม่ จานวน.........โครงการ
โครงการวิจัยที่คณะกรรมการมีมติแจ้งให้ผู้วิจัยแก้ไขหรือชี้แจงก่อนให้การรับรอง ซึ่งผู้วิจัยได้ดาเนินการ
แล้ว จานวน …… โครงการ ทั้งนี้ได้เสนอให้กรรมการที่เป็นผู้ทบทวนพิจารณาแล้ว ผลการพิจารณามีดังต่อไปนี้
ลาดับที่ หมายเลขโครงการ
ชื่อโครงการวิจัย
ผู้วิจัย/สังกัด
กรรมการผู้ทบทวน
.........
........./..............
........................
.........../................
............................
ข้ อ เ ส น อ แ น ะ แ ล ะ ม ติ คณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงแก้ไขและนาเข้าพิจารณาใหม่ โดยมีข้อแก้ไข
คณะกรรมการจาก ครั้ ง ที่ .... ดังต่อไปนี้
วันที่ ....
1. Protocol
2. Information Sheet & Informed consent form
3. อื่นๆ
ผลการพิ จ ารณาของกรรมการผู้
ทบทวนหลังจากผู้วิจัยแก้ไขแล้ว
ผลการพิ จ ารณาและ มติ ข อง • ที่ประชุมมีมติ:
คณะกรรมการ
 รับรอง
 ปรับปรุงแก้ไขเพื่อรับรอง
 ปรับปรุงแก้ไข และนาเข้าพิจารณาใหม่
 ไม่รับรอง
• Risk/ Benefit Categories
 การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงเพียงเล็กน้อย
 การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงมากกว่าปกติแต่ได้แสดงถึงประโยชน์ต่ออาสาสมัคร
โดยตรง
 การวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ความเสี่ ย งมากกว่ า ปกติ แ ละไม่ ไ ด้ แ สดงถึ ง ประโยชน์ ต่ อ
อาสาสมัครโดยตรง แต่มีความเป็นไปได้ที่จะนาความรู้เกี่ยวกับเรื่องความผิดปกติหรือ
ภาวะของโรคของอาสาสมัครไปใช้กับผู้ป่วยคนอื่น ๆ ได้
• รายงานความก้าวหน้า
 ทุก 3 เดือน
 ทุก 6 เดือน
 เมื่อเสร็จสิ้นโครงการหรือไม่เกิน 12 เดือน
วาระที่ 4.2 รายงานสรุปผลการวิจัย (Final Report)
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SOP 19/02.0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การเตรียมแผนการประชุมและรายงานการประชุม
หน้า 14 ของ 18 หน้า
(Agenda Preparation, Meeting Procedures and Minutes)
ลาดับที่
1

หมายเลข
โครงการ
......./.......

ผลการพิ จ ารณาของ
กรรมการผู้ทบทวน
ผลการพิจารณาและมติ
ของคณะกรรมการ

ชื่อโครงการ ผู้วิจัย/สังกัด กรรมการผู้ทบทวน ผลการพิจารณา
ชื่อโครงการวิจัย …………………………………………………………………………………………………………….
ผู้วิจัย ....................................................................
สังกัด .......................................
กรรมการผู้ทบทวน ......................................................................
• ขอปิดโครงการวิจัย จานวนอาสาสมัคร ........... ราย
.............................................
.............................................

วาระที่ 4.3 รายงานความก้าวหน้า (Progress/Continuing Report)
ล าดั บที่ หมายเลข
ชื่อโครงการ ผู้วิจัย/สังกัด กรรมการผู้ทบทวน ผลการพิจารณา
โครงการ
1
......./.......
ชื่อโครงการวิจัย …………………………………………………………………………………………………………….
ผู้วิจัย ....................................................................
สังกัด .............................
กรรมการผู้ทบทวน ......................................................................
• รายงานความก้าวหน้าประจาปี ครั้งที่.... สาหรับโครงการวิจัย ครั้งที่ ......
วันที่รับรอง : ……………….………วันหมดอายุ : ………………..………
การรายงาน : ….. เดือน
อาสาสมัครที่ต้องการทั้งหมด
.......................................
จานวนอาสาสมัครทีล่ งนามยินยอมเข้าร่วมโครงการ
.......................................
จานวนอาสาสมัครทีไ่ ม่ผ่านการคัดกรอง
.......................................
จานวนอาสาสมัครที่ถอนตัวออกจากโครงการ
.......................................
จานวนอาสาสมัครที่เสียชีวิตระหว่างการวิจัยตั้งแต่เริ่มดาเนินการวิจยั
.......................................
จานวนอาสาสมัครที่อยูร่ ะหว่างการวิจัย
.......................................
จานวนอาสาสมัครอยูร่ ะหว่างการติดตาม
.......................................
จานวนอาสาสมัครที่เสร็จสิ้นการวิจัย
......................................
ผลการพิ จ ารณาของ .............................................
กรรมการผู้ทบทวน
ผลการพิจารณาและมติ .............................................
ของคณะกรรมการ
วาระที่ 4.4 เรื่องอื่นๆ
ระเบียบวาระที่ 5 เรือ่ งเพื่อพิจารณา
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
SOP 19/02.0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การเตรียมแผนการประชุมและรายงานการประชุม
หน้า 15 ของ 18 หน้า
(Agenda Preparation, Meeting Procedures and Minutes)
วาระที่ 5.1 การเปลี่ยนแปลงโครงการหลังได้รับเอกสารรับรอง (Protocol amendments)
ลาดับ หมายเลข
ชื่อโครงการวิจัย
ผู้วิจัย/สังกัด
กรรมการผู้ทบทวน
ที่
โครงการ
......... ........./.............. ........................
.........../................
............................
ผู้วิจัยขอ
- ปรับปรุง …………………………………………………………………………………………………………………………
Amendment
• Risk – ………………………..
• Benefit – ……………………..
ผลการพิจารณาของ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
กรรมการผู้ทบทวน
ผลการพิจารณาและมติ …………………………………………………………………………………………………………………………………………
ของคณะกรรมการ
วาระที่ 5.2 รายงานการด าเนิ น การวิ จั ย ที่ ไ ม่ ต รงตามโครงการที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รอง (Non- compliance/ protocol
violation/ protocol deviation) จานวน.......โครงการ
ล าดั บที่ หมายเลข
ชื่อโครงการ ผู้วิจัย/สังกัด กรรมการผู้ทบทวน ผลการพิจารณา
โครงการ
1
......./.......
ชื่อโครงการวิจัย …………………………………………………………………………………………………………….
ผู้วิจัย ....................................................................
สังกัด .......................................
กรรมการผู้ทบทวน ......................................................................
• ขอรายงาน Protocol Deviation/Violation ที่เกิดขึ้น ...............................................................

ผลการพิ จ ารณาของ
กรรมการผู้ทบทวน
ผลการพิจารณาและมติ
ของคณะกรรมการ

Outcome :
Action taken :
................................................................................................

………………………………………..
..............................................

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

วาระที่ 5.3 การต่ออายุเอกสารรับรองโครงการวิจัย
ล าดั บที่ หมายเลข
ชื่อโครงการ ผู้วิจัย/สังกัด กรรมการผู้ทบทวน ผลการพิจารณา
โครงการ
1
......./.......
ชื่อโครงการวิจัย …………………………………………………………………………………………………………….
ผู้วิจัย ....................................................................
สังกัด ...............................
กรรมการผู้ทบทวน ......................................................................
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
SOP 19/02.0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การเตรียมแผนการประชุมและรายงานการประชุม
หน้า 16 ของ 18 หน้า
(Agenda Preparation, Meeting Procedures and Minutes)
• ขอต่ออายุโครงการวิจัย ครั้งที่ ......

ผลการพิ จ ารณาของ
กรรมการผู้ทบทวน
ผลการพิจารณาและมติ
ของคณะกรรมการ

วันที่รับรอง : ……………….………วันหมดอายุ : ………………..………
อาสาสมัครที่ต้องการทั้งหมด
จานวนอาสาสมัครทีล่ งนามยินยอมเข้าร่วมโครงการ
จานวนอาสาสมัครทีไ่ ม่ผ่านการคัดกรอง
จานวนอาสาสมัครที่ถอนตัวออกจากโครงการ
จานวนอาสาสมัครที่เสียชีวิตระหว่างการวิจัยตั้งแต่เริ่มดาเนินการวิจยั
จานวนอาสาสมัครที่อยูร่ ะหว่างการวิจัย
จานวนอาสาสมัครอยูร่ ะหว่างการติดตาม
จานวนอาสาสมัครที่เสร็จสิ้นการวิจัย
.............................................

การรายงาน : ….. เดือน
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
......................................

• รับรองต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ ..............................................

วาระที่ 5.4 รายงานความปลอดภัยและรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
ลาดับที่ หมายเลข
ชื่อโครงการวิจัย
ผู้วิจัย/สังกัด
กรรมการผู้ทบทวน
โครงการ
.........
........./........ ........................
.........../................
............................
ผลการพิจารณาของ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
กรรมการผู้ทบทวน
ผลการพิจารณาและมติ ………………………………………………………………………………………………………………………………………
ของคณะอนุกรรมการฯ
ครั้งที่ ….. วันที่ ………
ผลการพิจารณาและมติ …………………………………………………………………………………………………………………………………………
ของคณะกรรมการ
วาระที่ 5.5 โครงการวิจัยที่นาเข้าพิจารณา
ลาดับ หมายเลข
ชื่อโครงการวิจัย
ผู้วิจัย/สังกัด
กรรมการผู้ทบทวน
ที่
โครงการ
......... ........./.............. ........................
.........../................
............................
ผลการพิจารณาของ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
กรรมการผู้ทบทวน
1. Technical Issues
1.1 …………………………………………….
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
SOP 19/02.0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การเตรียมแผนการประชุมและรายงานการประชุม
หน้า 17 ของ 18 หน้า
(Agenda Preparation, Meeting Procedures and Minutes)

ผลการพิจารณา

2. Ethical Issues
2.1 …………………………………………….
3. ICF และ PIS Issues
3.1 …………………………………………
1. แง่มุมทางวิทยาศาสตร์การออกแบบและดาเนินการการศึกษาวิจัย
1.1 .................................................................................................................................................
2. การคัดเลือกอาสาสมัครวิจัย
2.1 ...................................................................................................................................................
3. การดูแลคุ้มครองอาสาสมัคร
3.1 ......................................................................................................................................................
4. การรักษาความลับของอาสาสมัคร
4.1 ...............................................................................................................................................
5. กระบวนการขอความยินยอม
5.1 ................................................................................................................................................
5.2 PIS
- …………………………………………………………………………………………………………………………….
5.3 ICF
- ………………………………………………………………………………………………………………………………..
6. ข้อพิจารณาในเรื่องชุมชน
6.1 ..................................................................................................................................................
7. อื่นๆ
7.1 ..............................................................................................................................................
• ที่ประชุมมีมติ:
 รับรอง
 ปรับปรุงแก้ไขเพื่อรับรอง
 ปรับปรุงแก้ไข และนาเข้าพิจารณาใหม่
 ไม่รับรอง
• Risk/ Benefit Categories
 การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงเพียงเล็กน้อย
 การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงมากกว่าปกติแต่ได้แสดงถึงประโยชน์ต่ออาสาสมัครโดยตรง
 การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงมากกว่าปกติและไม่ได้แสดงถึงประโยชน์ต่ออาสาสมัครโดยตรง
แต่มีความเป็นไปได้ที่จะนาความรู้เกี่ยวกับเรื่องความผิดปกติหรือภาวะของโรคของอาสาสมัครไปใช้
กับผู้ป่วยคนอื่นๆได้
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
SOP 19/02.0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การเตรียมแผนการประชุมและรายงานการประชุม
หน้า 18 ของ 18 หน้า
(Agenda Preparation, Meeting Procedures and Minutes)
• รายงานความก้าวหน้า
 ทุก 3 เดือน
 ทุก 6 เดือน
 เมื่อเสร็จสิ้นโครงการหรือไม่เกิน 12 เดือน
นัดประชุมครั้งต่อไป..............................................................................................
ปิดประชุมเวลา ...............น
.................................
ผู้บันทึก/ผู้พมิ พ์รายงานการประชุม
................................
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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SOP 20/02.0

การประชุมฉุกเฉิน/กรณีพิเศษ
(Emergency Meeting)

หน้า 1 ของ 5 หน้า

การประชุมฉุกเฉิน/กรณีพิเศษ
(Emergency Meeting)

เริ่มใช้ SOP 20/02.0 วันที่
แทน SOP 20/01.1 วันที่ 5 มีนาคม 2562

ผู้จัดทา
วันที่
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงปัทมา ทองดี)
ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ผู้อนุมัติ
วันที่
(รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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การประชุมฉุกเฉิน/กรณีพิเศษ
(Emergency Meeting)

หน้า 2 ของ 5 หน้า

สารบัญ
ลําดับ
1
2
3
4
5

6
7
8

เรื่อง
วัตถุประสงค์
ขอบเขต
ความรับผิดชอบ
แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติ
ขั้นตอนการปฏิบัติ
5.1 ก่อนการประชุมคณะกรรมการ
5.2 ระหว่างการประชุมคณะกรรมการ
5.3 ภายหลังการประชุมคณะกรรมการ
นิยามศัพท์
ภาคผนวก
เอกสารอ้างอิง

หน้า
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
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SOP 20/02.0

การประชุมฉุกเฉิน/กรณีพิเศษ
(Emergency Meeting)

หน้า 3 ของ 5 หน้า

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินการประชุมฉุกเฉิน/กรณีพิเศษ
1.2 เพื่อเป็นแนวทางในการทบทวน พิจารณา และลงมติ ในเรื่องต่างๆ ของการประชุมฉุกเฉิน/กรณีพิเศษ
2. ขอบเขต
วิธีดาเนินการมาตรฐานครอบคลุมการประชุมฉุกเฉิน/กรณีพิเศษ สาหรับเรื่องต่าง ๆ ที่ต้องการการพิจารณาโดย
คณะกรรมการ นอกเหนือจากการประชุมตามกาหนดปกติ
3. ความรับผิดชอบ
ประธานคณะกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมฉุกเฉิน/กรณีพิเศษ
4. แผนภูมิขั้นตอน การปฏิบัติ
ขั้นตอน
1

การดําเนินการ
การเรียกประชุมฉุกเฉิน/กรณีพิเศษเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่พึง
ประสงค์ชนิดร้ายแรง และไม่
คาดคิดมาก่อน (unexpected) หรือการตายเกิดขึ้นกับ
อาสาสมัคร หรือเหตุจาเป็นอื่น

ผู้รับผิดชอบ
ประธานคณะกรรมการ

2

การประชุมคณะกรรมการ

ประธานคณะกรรมการ และ
คณะกรรมการ

3

การบันทึกและจัดเก็บเอกสารภายหลังการประชุม
คณะกรรมการ

เจ้าหน้าที่สานักงาน

5. ขั้นตอนการปฏิบัติ
5.1 ก่อนการประชุม
5.1.1 การประชุมฉุกเฉิน/กรณีพิเศษ จะกระทาในกรณีใดกรณีหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี ดังต่อไปนี้
1) มีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรง และไม่คาดคิดมาก่อน (unexpected) หรือการตายเกิด
ขึ้นกับอาสาสมัครที่เข้าร่วมในโครงการวิจัย
2) เรื่องที่ต้องการการพิจารณาเร่งด่วน เนื่องจากมีผลกระทบต่อชุมชนหรือเศรษฐกิจ หรือความมั่นคง
ของชาติ
3) เรื่องอื่นๆ ที่ประธานคณะกรรมการ เห็นควรให้มีการประชุมฉุกเฉิน/กรณีพิเศษ
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SOP 20/02.0

การประชุมฉุกเฉิน/กรณีพิเศษ
(Emergency Meeting)

หน้า 4 ของ 5 หน้า

5.1.2 เจ้าหน้าที่สานักงาน แจ้งให้กรรมการทราบถึงการเรียกประชุมฉุกเฉิน/กรณีพิเศษ และจัดส่งสาเนา
เอกสารที่จะนาเข้าพิจารณาให้กรรมการที่จะเข้าร่วมประชุม
5.2 ระหว่างการประชุม
5.2.1 การประชุมฉุกเฉิน/กรณีพิเศษ ต้องประกอบด้วยองค์ประชุมเช่นเดียวกับการประชุมคณะกรรมการ
5.2.2 การประชุมฉุก เฉิ น /กรณี พิเ ศษ ต้องปฏิบัติตามวิธีดาเนิ นการมาตรฐานในเรื่ อ งต่ างๆ ที่เกี่ยวข้ อ ง
เจ้าหน้าที่สานักงานจะต้องบันทึกรายงานการประชุม
5.3 ภายหลังการประชุม
หลังการประชุมฉุกเฉิน/กรณีพิเศษ เจ้าหน้าที่สานักงานต้องจัดเก็บเอกสาร และปฏิบัติตามวิธีดาเนินการ
มาตรฐานในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
6. นิยามศัพท์
คําศัพท์
นิยาม
การประชุมฉุกเฉิน/กรณีพิเศษ การประชุ ม คณะกรรมการนอกเหนื อ จากการประชุ ม ตามก าหนดปกติ
(Emergency meeting )
ขั้นตอนและหลักการปฏิบัติจะเป็นไปตามแนวทางที่วางไว้ในวิธีดาเนินการ
มาตรฐาน
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิด เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ใดๆ ที่เกิดขึ้น ข้อหนึ่งข้อใดดังต่อไปนี้
ร้ายแรง ( Serious Adverse 1. เสียชีวิต
Event: SAE)
2. เป็นอันตรายคุกคามต่อชีวิต
3. ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือรักษาตัวในโรงพยาบาลนานขึ้น
4. เกิดความพิการ/ทุพลภาพที่ส าคัญอย่างถาวร
5. เกิดความพิการ/ความผิดปกติแต่ก าเนิด
6. กระทบต่ อ ศั ก ดิ์ ศ รี ค วามเป็ น คน คุ ณ ค่ า ของความเป็ น คน การตี ต รา
(Stigmatization) การเลือกปฏิบัติ (Discrimination)
7. เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียง ทรัพย์สิน หรือสิทธิ์อื่นใด หรืออาจทาให้
ถูกดาาเนินคดีตามกฏหมาย หรือสูญเสียหน้าที่การงาน
7. ภาคผนวก --
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

SOP 20/02.0

การประชุมฉุกเฉิน/กรณีพิเศษ
(Emergency Meeting)

หน้า 5 ของ 5 หน้า

8. เอกสารอ้างอิง
8.1 ICH Harmonized Guideline Integrated Addendum to ICH E6 (R1): Guideline for Good Clinical
Practice E6 (R2), 2015.
8. 2 World Medical Association Declaration of Helsinki Ethical Principles for Medical Research
Involving Human Subjects 2013
8.3 ชมรมจริยธรรมการทาวิจัยในคนในประเทศไทย (2551). แนวทางจริยธรรมการทาวิจัยในคนในประเทศ
ไทย พ.ศ. 2550. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8. 4 National Policy and Guideline for Human Research 2015. National Research Council of
Thailand.
8. 5 WHO. Standard and Operational Guidance for Ethics Review of Health- related Research
with Human Participants, 2011
8.6 International Ethical Guidelines for Biomedical Research Involving Human Subjects, 2002
8.7 The Belmont Report Ethical Principles and Guidelines for the Protection of Human Subjects
of Research

327

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การบันทึกการติดต่อสื่อสาร
(Communication Records)

SOP 21/02.0
หน้า 1 ของ 4 หน้า

การบันทึกการติดต่อสือ่ สาร
(Communication Records)

เริ่มใช้ SOP 21/02.0 วันที่
แทน SOP 21/01.1 วันที่ 5 มีนาคม 2562

ผู้จัดทา
วันที่
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงปัทมา ทองดี)
ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ผู้อนุมัติ
วันที่
(รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การบันทึกการติดต่อสื่อสาร
(Communication Records)

SOP 21/02.0
หน้า 2 ของ 4 หน้า

สารบัญ
ลําดับ
1
2
3
4
5

6
7
8

เรื่อง
วัตถุประสงค์
ขอบเขต
ความรับผิดชอบ
แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติ
ขั้นตอนการปฏิบัติ
5.1 วิธีการติดต่อสื่อสาร
5.2 ข้อความในจดหมาย/หนังสือ
5.3 การแจกจ่ายจดหมาย/หนังสือ
นิยามศัพท์
ภาคผนวก
เอกสารอ้างอิง

หน้า
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การบันทึกการติดต่อสื่อสาร
(Communication Records)

SOP 21/02.0
หน้า 3 ของ 4 หน้า

1. วัตถุประสงค์
เพื่ อ เป็ น แนวทางส าหรั บ เลขานุ ก าร และเจ้ า หน้ า ที่ ส านั ก งาน ในการติ ด ต่ อ สื่ อ สารกั บ ผู้ วิ จั ย ผู้ ใ ห้ ทุ น วิ จั ย
อาสาสมัครที่เข้าร่วมในโครงการวิจัย และสถาบันอื่นๆ
2. ขอบเขต
วิธีดาเนินการมาตรฐานครอบคลุมการติดต่อสื่อสารทุกประเภทกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยทุกภาคส่วน
3. ความรับผิดชอบ
เมื่อมีการติดต่ อสื่ อสารที่ มีก ารบั น ทึ กผู้ ที่มีส่ ว นเกี่ยวข้ องกับโครงการวิจัย ทุ กภาคส่ ว น การดาเนินงานของ
คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่สานักงาน ใช้บันทึก จดหมาย โทรสาร เป็นลายลักษณ์อักษร แต่ในกรณีเร่งด่วน อาจ
ใช้โทรศัพท์ อีเมล ก่อนตามด้วยเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร
4. แผนภูมิขั้นตอน การปฏิบัติ
ขั้นตอน
1

การดําเนินการ
การติดต่อสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย และความ
เป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัคร ทั้งที่เป็นและไม่เป็นลายลักษณ์
อักษร

ผู้รับผิดชอบ
ประธานหรือ
เลขานุการ และเจ้าหน้าที่สานักงาน

2

ข้อความในจดหมาย/หนังสือ

ประธาน หรือ
เลขานุการหรือ และเจ้าหน้าที่
สานักงาน

3

การแจกจ่ายจดหมาย/หนังสือถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง

เจ้าหน้าที่สานักงาน

5. ขั้นตอนการปฏิบัติ
5.1 วิธีการติดต่อสื่อสาร
5.1.1 วิธีการติดต่อสื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษร อาจทาได้หลายวิธี ได้แก่ การเขียนด้วยลายมือ การพิมพ์
หรือ การพิมพ์เก็บไว้ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์
5.1.2 ในกรณีเร่งด่วนที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัครจะติดต่อโดยโทรศัพท์
โทรสาร หรือ อีเมล์ ควรบันทึกประเด็นสาคัญในสมุดรับเรื่อง
5.2 ข้อความในจดหมาย/หนังสือ เอกสารที่ใช้ติดต่อสื่อสารควรประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
5.2.1 วันที่ติดต่อสื่อสาร
5.2.2 ข้อมูลเกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย ได้แก่ รหัสโครงการวิจัย ผู้วิจัย ผู้ให้ทุนวิจัย เป็นต้น
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การบันทึกการติดต่อสื่อสาร
(Communication Records)

SOP 21/02.0
หน้า 4 ของ 4 หน้า

5.2.3 ชื่อผู้ที่ติดต่อด้วย พร้อมทั้งที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ หรืออีเมล
5.2.4 สรุปข้อมูลที่ต้องการติดต่อสื่อสาร
5.2.5 แผนการติดตามผล (ถ้ามี)
5.2.6 ลงนามประธานคณะกรรมการ
5.3 การแจกจ่ายจดหมาย/หนังสือ เมื่อเตรียมเอกสาร/หนังสือ ติดต่อสื่อสารแล้ว ให้ทาสาเนาเอกสารเพื่อ
แจกจ่าย หรือเก็บไว้ ดังนี้
5.3.1 เก็บไว้กับแฟ้มโครงการวิจัยนั้นๆ
5.3.2 แจกจ่ายให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
6. นิยามศัพท์

--

7. ภาคผนวก -8. เอกสารอ้างอิง
8.1 ICH Harmonized Guideline Integrated Addendum to ICH E6 (R1): Guideline for Good Clinical
Practice E6 (R2), 2015.
8. 2 World Medical Association Declaration of Helsinki Ethical Principles for Medical Research
Involving Human Subjects 2013
8.3 ชมรมจริยธรรมการทาวิจัยในคนในประเทศไทย (2551). แนวทางจริยธรรมการทาวิจัยในคนในประเทศไทย
พ.ศ. 2550. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การบริหารจัดการเอกสารโครงการวิจัยที่กาลังดาเนินการ
(Maintenance of Activity Protocol Files and Data Back-up)

SOP 22/02.0
หน้า 1 ของ 6 หน้า

การบริหารจัดการเอกสารโครงการวิจัยที่กาลังดาเนินการ
(Maintenance of Active Protocol Files and Data Back-up)

เริ่มใช้ SOP 22/02.0 วันที่
แทน SOP 22/01.1 วันที่ 5 มีนาคม 2562

ผู้จัดทา
วันที่
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงปัทมา ทองดี)
ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ผู้อนุมัติ
วันที่
(รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การบริหารจัดการเอกสารโครงการวิจัยที่กาลังดาเนินการ
(Maintenance of Activity Protocol Files and Data Back-up)

SOP 22/02.0
หน้า 2 ของ 6 หน้า

สารบัญ
ลาดับ
1
2
3
4
5

6
7
8

เรื่อง
วัตถุประสงค์
ขอบเขต
ความรับผิดชอบ
แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติ
ขั้นตอนการปฏิบัติ
5.1 การรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย
5.2 การบริหารจัดการแฟ้มเอกสารโครงการวิจัย
5.3 การบริหารจัดการข้อมูลโครงการวิจัย
นิยามศัพท์
ภาคผนวก
เอกสารอ้างอิง

หน้า
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4

333

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การบริหารจัดการเอกสารโครงการวิจัยที่กาลังดาเนินการ
(Maintenance of Activity Protocol Files and Data Back-up)

SOP 22/02.0
หน้า 3 ของ 6 หน้า

1. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียม รวบรวม และเก็บรักษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยที่ได้รับการพิจารณา
รับรองจากคณะกรรมการ และโครงการวิจัยกาลัง ดาเนินการอยู่ ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการค้นหาและคงไว้ซึ่งการ
รักษาความลับของข้อมูล
2. ขอบเขต
วิธีดาเนินการมาตรฐานครอบคลุม โครงการวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้องทุกโครงการที่ได้รับการพิจารณารับรอง
จากคณะกรรมการ
3. ความรับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่สานักงานมีหน้าที่บริหารจัดการ คือ เตรียม รวบรวม และเก็บรักษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย
ตามระยะเวลาที่กาหนด ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการค้นหา และคงไว้ซึ่งการรักษาความลับของข้อมูล
4. แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติ
ขั้นตอน

การดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

1

การรวบรวมเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย

เจ้าหน้าที่สานักงาน

2

การบริหารจัดการแฟ้มเอกสารและข้อมูลโครงการวิจัย

เจ้าหน้าที่สานักงาน

5. ขั้นตอนการปฏิบัติ
5.1 การรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย
5.1.1 เก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย
5.1.2 จัดหมวดหมู่ของเอกสารตามสารบัญเอกสาร (AF/01-22/01.0)
5.1.3 ทาสันแฟ้มระบุ
1) หมายเลขโครงการ
2) วิธีพิจารณา: Exempt, Expedited, Full board
3) วันที่ปิดโครงการ
4) วันที่ครบกาหนดทาลาย
5.2 การบริหารจัดการแฟ้มเอกสารโครงการวิจัย
5.2.1 เก็บแฟ้มเอกสารโครงการวิจัยในห้องที่ปลอดภัย และจากัดผู้เข้าถึง
5.2.2 เก็บเอกสารไว้อย่างน้อย 3 ปี ภายหลังจากการวิจัยเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว
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หน้า 4 ของ 6 หน้า

5.3 การบริหารจัดการข้อมูลโครงการวิจัย
ดาเนิ น การจั ด การข้ อมู ล และส ารองข้ อ มูล (Data back-up) โดยเจ้าหน้าที่ จะท าการ Backup ข้อมูล ใน
คอมพิวเตอร์ประจาสัปดาห์โดยใส่ไว้ใน External Hard disk ไว้ในลิ้นชักประจาตัวที่มีกุญแจ ซึ่งการทาลายข้อมูลเก่า
เป็นไปตาม SOPs
6. นิยามศัพท์
คาศัพท์
ความหมาย
โครงการวิจัยที่กาลังดาเนินการ โครงการวิจัยที่กาลังดาเนินการคัดเลือก หรือ ติดตามอาสาสมัครตามที่ระบุ
(Active file)
ในโครงการวิจัยที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติ
7. ภาคผนวก
ภาคผนวก 1 AF/01-22/01.0

สารบัญเอกสาร

8. เอกสารอ้างอิง
8.1 ICH Harmonized Guideline Integrated Addendum to ICH E6 (R1): Guideline for Good Clinical
Practice E6 (R2), 2015.
8. 2 World Medical Association Declaration of Helsinki Ethical Principles for Medical Research
Involving Human Subjects 2013
8.3 ชมรมจริยธรรมการทาวิจัยในคนในประเทศไทย (2551). แนวทางจริยธรรมการทาวิจัยในคนในประเทศไทย
พ.ศ. 2550. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8. 4 National Policy and Guideline for Human Research 2015. National Research Council of
Thailand.
8.5 WHO. Standard and Operational Guidance for Ethics Review of Health-related Research with
Human Participants, 2011
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ภาคผนวก 1
AF/01-22/01.0
หน้า 1 ของ 2 หน้า

สารบัญเอกสาร
Contents of Documents
รายการ
1

มี (Y)

รายการ

หนังสือรับรอง (Approval letter)

2.13 แบบสอบถาม (Questionnaire)

1.1 วันที่รับรองโครงการ (Initial COE/COA date)

2.14 งบประมาณ (Budget)

1.2 วันที่รับรองต่ออายุโครงการ (Extension COA date)

2.15 เอกสารขึ้นทะเบียนเวชภัณฑ์ / เครื่องมือทางการแพทย์
(License of drug / medical device)
2.16 เอกสารกากับยาเวชภัณฑ์และเครื่องมือทางการแพทย์
(Annex and information of drug / medical device)
2.17 ข้อตกลงการถ่ายโอนวัตถุทางชีวภาพ
(Material transfer agreement (MTA))
2.18 ผลการพิจารณาและการสื่อสาร (Result and
communication)
2.18.1 แบบบันทึกผลการประเมิน (ผู้ประเมินคนที่ 1)
(Reviewer assessment form (First Reviewer))
2.18.2 แบบบันทึกผลการประเมิน (ผู้ประเมินคนที่ 2)
(Reviewer assessment form (Second Reviewer))
2.18.3 หนังสือแจ้งผลผู้วิจัย (Letter to PI)

1.3 เอกสารที่เกี่ยวข้อง (Related official letter)
2

แบบยื่นขอการพิจารณาครั้งแรก (Initial review application)
วันที่ ......................................

มี (Y)

2.18.4 เอกสารจากผู้วิจัย (Correction from PI)
2.1 แบบยื่นขอรับการพิจารณาครั้งแรก (Initial review application form)

2.19 เอกสารอื่น ๆ

2.2 เอกสารมอบหมายผู้พิจารณา (Member reviewers assignment sheet)

2.19.1 ข้อตกลงการทาวิจัยทางคลินิก (Clinical trials
agreement)
2.19.2 เอกสารประกันการวิจัยทางคลินิก (ถ้ามี)
(Insurance of clinical trial (if available))
2.19.3 แบบเสนอขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์
(Approval letter for thesis proposal)
2.19.4 แผ่นบันทึกข้อมูล (Data record CD rom)
3

2.5 โครงร่างวิจัยฉบับย่อ ภาษาไทย (Protocol synopsis in Thai)

การยื่นขอรับพิจารณาซ้า (Resubmitted document review
application)
3.1 แบบยื่นขอรับการพิจารณาโครงการวิจัยซ้า
(Resubmitted document review assessment form)
3.2 เอกสารมอบหมายผู้พิจารณา
(Member reviewers assignment sheet)
3.3 แบบรายงานการประเมินตนเอง (PI Self-assessment form)

2.6 โครงร่างวิจัยฉบับเต็ม (Full protocol)

3.4 แบบแจ้งผลประโยชน์ทับซ้อน (PI COI declaration form)

2.7 ชุดเอกสารยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย (Informed consent package)
2.7.1 เอกสารข้อมูลคาอธิบายสาหรับผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัย
(Information sheet for research participant)

3.5 โครงร่างวิจัยฉบับย่อ ภาษาไทย (Protocol synopsis in Thai)

2.3 แบบรายงานการประเมินตนเอง (PI self-assessment form)
2.4 แบบแจ้งผลประโยชน์ทับซ้อน (PI COI declaration form)
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รายการ

มี (Y)

2.7.2 เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัย (Consent form)
2.8 เอกสารบันทึกข้อมูลอาสาสมัคร (Case report form (CRF))
2.9 เอกสารประชาสัมพันธ์เพื่อรับสมัครอาสาสมัคร
(Advertisements for research participant recruitment)

2.10 ประวัติผู้วิจัยหลักและคณะ (Current CV of PI/co-PI/research team)

SOP 22/02.0
หน้า 6 ของ 6 หน้า

รายการ

มี (Y)

3.6 โครงร่างวิจัยฉบับเต็ม (Full protocol)
3.7 ชุดเอกสารยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย
(Informed consent package)
3.7.1 เอกสารข้อมูลคาอธิบายสาหรับผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัย
(Information sheet for research participant)
3.7.2 เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัย
(Informed consent form (ICF))
3.8 เอกสารบันทึกข้อมูลอาสาสมัคร (Case report form (CRF))

2.11 หนังสือรับรองการฝึกอบรมของผู้วิจัยหลักและคณะ
(Certificate of GCP and other trainings for PI/co PI/ team)
2.12 คู่มือผู้วิจัย (Investigator’s brochure)

337

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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SOP 23/02.0
หน้า 1 ของ 5 หน้า

การเก็บและการค้นเอกสารโครงการวิจัย
(Archive and Retrieval of Documents)

เริ่มใช้ SOP 23/02.0 วันที่
แทน SOP 23/01.1 วันที่ 5 มีนาคม 2562

ผู้จัดทา
วันที่
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงปัทมา ทองดี)
ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ผู้อนุมัติ
วันที่
(รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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SOP 23/02.0
หน้า 2 ของ 5 หน้า

สารบัญ
ลําดับ
1
2
3
4
5

6
7
8

เรื่อง
วัตถุประสงค์
ขอบเขต
ความรับผิดชอบ
แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติ
ขั้นตอนการปฏิบัติ
5.1 ภายหลังจากได้รับเอกสารเกี่ยวกับโครงการวิจัย
5.2 การเก็บรักษาเอกสารโครงการวิจัย
5.3 การค้นหาเอกสารโครงการวิจัย
นิยามศัพท์
ภาคผนวก
เอกสารอ้างอิง

หน้า
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
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SOP 23/02.0
หน้า 3 ของ 5 หน้า

1. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวทางในการเก็บรักษาและค้นหาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยที่ได้รับการพิจารณารับรองจาก
คณะกรรมการ เพื่อสะดวกต่อการทบทวนและตรวจสอบ
2. ขอบเขต
2.1 วิธีดาเนินการมาตรฐานครอบคลุมการบริหารจัดการโครงการวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้องทุกโครงการที่ได้รับ
การพิจารณารับรองจากคณะกรรมการ ได้แก่ การเก็บรักษาและค้นหา เพื่อทบทวนและตรวจสอบ
2.2 การขอค้นและขอสาเนาเอกสารที่ต้องรักษาความลับโดยบุคคลอื่น นอกเหนือจากกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่
สานักงาน ต้องได้รับอนุญาตจากประธาน หรือเลขานุการ และผู้ร้องขอต้องลงนามในเอกสารการรักษาความลับ
2.3 การขอสาเนาเอกสารที่ต้องรักษาความลับโดยบุคคลอื่น ต้องยื่นคาร้องขอสาเนาเอกสาร ตามแบบฟอร์ม
(AF/01-23/01.1) แล้วเก็บแบบฟอร์มเข้าแฟ้มโครงการวิจัย
3. ความรับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่สานักงานที่มีหน้าที่บริหารจัดการ คือ เก็บรักษา และค้นหาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยเพื่อ
สะดวกต่อการทบทวนและตรวจสอบ และทาสาเนา โดยคงไว้ซึ่งการรักษาความลับของข้อมูล
4. แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติ
ขั้นตอน

การดําเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

1

การรับเอกสารเกี่ยวกับโครงการวิจัย

เจ้าหน้าที่สานักงาน

2

การเก็บรักษาเอกสารโครงการวิจัย

เจ้าหน้าที่สานักงาน

3

การค้นหาเอกสารโครงการวิจัย

เจ้าหน้าที่สานักงาน

5. ขั้นตอนการปฏิบัติ
5.1 ภายหลังจากได้รับเอกสารเกี่ยวกับโครงการวิจัย
เจ้าหน้าที่สานักงาน จัดการแฟ้มเอกสารโครงการวิจัยที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วโดยติดสันแฟ้มระบุ หมายเลข
โครงการ วิธีพิจารณา วันที่ปิดโครงการและวันที่สามารถทาลายเอกสารได้
5.2 การเก็บรักษาเอกสารโครงการวิจัย
5.2.1 เก็บแฟ้มเอกสารโครงการวิจัย ในห้องที่ปลอดภัย และจากัดผู้เข้าถึงข้อมูล
5.2.2 การเก็บรักษาแฟ้มเอกสารโครงการวิจัย ต้องเก็บไว้อย่างน้อย 3 ปี ภายหลังจากการวิจัยเสร็จสิ้น
สมบูรณ์แล้ว (ICH GCP 3.4)
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SOP 23/02.0
หน้า 4 ของ 5 หน้า

5.3.3 ลงข้อมูลโครงการวิจัย ในระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์
5.3 การค้นหาเอกสารโครงการวิจัย
5.3.1 เจ้าหน้าที่สานักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง ต้องตระหนักว่าแฟ้มเอกสารโครงการวิจัยทั้งที่กาลังดาเนินการ
และที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์เป็นเอกสารที่ต้องรักษาความลับ
5.3.2 การขอค้นเอกสารโครงการวิจัยโดยบุคคลอื่น นอกเหนือจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่สานักงาน ต้อง
มีบันทึกข้อความ หรือจดหมาย ร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรและได้รับอนุมัติจากประธาน หรือเลขานุการ ระบุวันที่
ที่อนุมัติ
5.3.3 เจ้าหน้าที่สานักงาน นาเอกสารที่ต้องการมาให้ผู้ร้องขออ่านทบทวนในห้องที่จัดไว้ให้ โดยไม่ให้นา
ออกนอกสถานที่ เมื่อเสร็จสิ้นการทบทวนหรือตรวจสอบเอกสารโครงการวิจัย ต้องส่งคืนเอกสารโครงการวิจัย ให้
เจ้าหน้าที่สานักงานเพื่อนาไปเก็บรักษาไว้ในที่เดิม
5.3.4 การขอทาสาเนาเอกสารโครงการวิจัยโดยบุคคลอื่น นอกเหนือจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่สานักงาน
ต้องมีบันทึกข้อความ (AF/01-23/01.0) ร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรและได้รับอนุมัติจากประธาน หรือเลขานุการ
ระบุวันที่ที่อนุมัติ
5.3.5 เจ้าหน้าที่สานักงาน จัดทาสาเนาให้ตามต้องการ และให้ผู้ร้องขอเซ็นรับเอกสาร
5.3.6 เจ้าหน้าที่สานักงาน เก็บบันทึกข้อความหรือจดหมายขอสาเนาไว้ใน “แฟ้มการขอทาสาเนา”
6. นิยามศัพท์

--

7. ภาคผนวก
ภาคผนวก 1 AF/01-23/01.1

บันทึกข้อความขอสาเนาเอกสาร

8. เอกสารอ้างอิง
8.1 ICH Harmonized Guideline Integrated Addendum to ICH E6 (R1): Guideline for Good Clinical
Practice E6 (R2), 2015.
8. 2 World Medical Association Declaration of Helsinki Ethical Principles for Medical Research
Involving Human Subjects 2013
8.3 ชมรมจริยธรรมการทาจัยในคนในประเทศไทย (2551). แนวทางจริยธรรมการทาวิจัยในคนในประเทศไทย
พ.ศ. 2550. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8.4 สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจั ยในคน (มคจค.)
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556.
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SOP 23/02.0
หน้า 5 ของ 5 หน้า
ภาคผนวก 1
AF/01-23/01.1
หน้า 1 ของ 1 หน้า

บันทึกข้อความ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หน่วยงาน
ที่
เรื่อง ขอสาเนาเอกสาร
เรียน

วันที่

ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ด้วยข้าพเจ้า .....................................................................................ตาแหน่ง........................ ...............สาขา
...................................สานักวิชา....................................................... ต้องการขอเอกสาร ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. .....(ชื่อเอกสาร)..............................................................จานวน ............................ ฉบับ
2. .....(ชื่อเอกสาร)..............................................................จานวน ............................ ฉบับ
เพื่อ.....................................................................................................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
……………………………………………
( ……………………………………………)
 อนุมัติ
 ไม่อนุมตั ิ เพราะ................................................................................................................................
...................................................
(...................................................)
ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์/
เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
วันที่......../........../..........
ได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว
ลงนามผูร้ ับเอกสาร ......................................................
(....................................................)
วันที่......../........../..........
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SOP 24/02.0

หน้า 1 ของ 8 หน้า

การดารงไว้ซึ่งการรักษาความลับของโครงการวิจัยที่จัดเก็บ
รอการทาลาย และการย่อยทาลายเอกสาร
(Maintenance of Confidentiality of Archive Files waiting to the destroyed and
Shredding of Documents)

เริ่มใช้ SOP 24/02.0 วันที่
แทน SOP 24/01.1 วันที่ 5 มีนาคม 2562

ผู้จัดทา
วันที่
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงปัทมา ทองดี)
ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ผู้อนุมัติ
วันที่
(รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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สารบัญ
ลาดับ
1
2
3
4
5

6
7
8

เรื่อง
วัตถุประสงค์
ขอบเขต
ความรับผิดชอบ
แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติ
ขั้นตอนการปฏิบัติ
5.1 การเข้าถึงเอกสาร
5.2 การจัดแบ่งประเภทของเอกสารที่ต้องการรักษาความลับ
5.3 การทาสาเนาเอกสารที่ต้องการรักษาความลับ
5.4 การทาลายเอกสาร
นิยามศัพท์
ภาคผนวก
เอกสารอ้างอิง

หน้า
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
6
6
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SOP 24/02.0

หน้า 3 ของ 8 หน้า

1. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวทางในการดารงไว้ซึ่งการรักษาความลับของต้นฉบับและสาเนาโครงการวิจัยหรือเอกสารอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง
2. ขอบเขต
วิธีดาเนินการมาตรฐาน จะครอบคลุมถึงการจัดการกับเอกสารทุกขั้นตอน โดยรวมถึงการแจกจ่ายและการเก็บ
รักษาเอกสารต่างๆ ได้แก่ โครงการวิจัย รายงานที่ส่งเข้ามาให้คณะกรรมการ รายงานหรือจดหมายต่างๆ ของ
คณะกรรมการ รวมทั้งเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ย วข้อง และการทาลายเอกสารที่ไม่ใช้ ไม่ต้องการเก็บ และเอกสาร
โครงการที่ปิดและเก็บครบกาหนด 3 ปีแล้ว
3. ความรับผิดชอบ
การรักษาความลับของโครงการวิจัย เอกสารของคณะกรรมการและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นสิ่งสาคัญที่
กรรมการและเจ้าหน้าที่สานักงานต้องตระหนักและเคร่งครัดในการปฏิบัติตามคาสัญญาในเอกสารเพื่อการรักษา
ความลับ
4. แผนภูมิขั้นตอน การปฏิบัติ
ขั้นตอน
1
2

การดาเนินการ
การเข้าถึงเอกสาร
การจัดแบ่งประเภทของเอกสารและจัดเก็บ

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สานักงาน
เจ้าหน้าที่สานักงาน

3

การทาสาเนาเอกสาร

เจ้าหน้าที่สานักงาน

4

แบบบันทึกการทาสาเนาเอกสาร

เจ้าหน้าที่สานักงาน

5

การจัดการกับเอกสารที่ไม่ใช้และไม่ต้องการเก็บ

เจ้าหน้าที่สานักงาน

6
7
8
9

แบบบันทึกการทาลายเอกสาร
(เอกสารโครงการที่ปิดและเก็บครบกาหนด 3 ปี)
การอนุมัติให้ทาลายเอกสาร
ทาลายเอกสารโดยใช้เครื่องตัด/ย่อยเอกสาร
แจ้งคณะกรรมการเต็มชุดเพื่อทราบ

เจ้าหน้าที่สานักงาน
ประธานคณะกรรมการ
เจ้าหน้าที่สานักงาน
เลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติ
5.1 การเข้าถึงเอกสาร
5.1.1 คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่สานักงาน ต้องตระหนัก อ่านและทาความเข้าใจ ยอมรับในข้อปฏิบัติ
เรื่องการรักษาความลับของเอกสาร ต้องลงนามในเอกสารการรักษาความลับก่อนเริ่มการปฏิบัติงาน
5.1.2 คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สานักงาน สามารถเข้าถึงเอกสารทุกชนิดของสานักงาน
5.1.3 คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สานักงาน สามารถร้องขอเพื่อนาต้นฉบับและสาเนาของเอกสารของ
สานักงานไปใช้เพื่องานของคณะกรรมการ
5.2 การจัดแบ่งประเภทของเอกสารที่ต้องรักษาความลับ เอกสารที่ต้องรักษาความลับแบ่งออกเป็นประเภท
ต่าง ๆ ดังนี้
5.2.1 โครงการวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูล เอกสารการให้ความยินยอมโดยได้รับ
ข้อมูล ความเห็นของที่ปรึกษา เป็นต้น
5.2.2 เอกสารของคณะกรรมการ ได้แก่ รายงานประชุม ผลการพิจารณาหรือคาแนะนาของคณะกรรมการ
เป็นต้น
5.2.3 จดหมายและเอกสารติดต่อ ได้แก่ จดหมายของคณะกรรมการ ที่ติดต่อกับผู้วิจัย ผู้สนับสนุน แหล่ง
ทุน อาสาสมัคร ที่ปรึกษา ผู้ตรวจเยี่ยม เป็นต้น
5.3 การทาสาเนาเอกสาร
5.3.1 ผู้มีสิทธิขอทาสาเนาเอกสาร
5.3.1.1 การทาสาเนาเอกสารที่ต้องรักษาความลับทุกประเภท จะกระทาได้ ตอ่ เมื่อนาไปใช้ในงานของ
คณะกรรมการ เท่านั้น
5.3.1.2 คณะกรรมการเท่านั้น ที่มีสิทธิ์ร้องขอทาสาเนาเอกสารที่ต้องรักษาความลับ
5.3.1.3 เจ้าหน้าที่สานักงานเท่านั้น ที่สามารถดาเนินการทาสาเนาเอกสารเมื่อกรรมการร้องขอ
5.3.1.4 นักวิจัยและบุคคลภายนอกถ้าต้องการทาสาเนาเอกสาร จะต้องทาบันทึกขอทาสาเนาผ่าน
ประธาน/หรือเลขานุการ เป็นลายลักษณ์อักษรโดยระบุเหตุผลและเรื่องที่ต้องการ/หน้าเอกสารที่ต้องการให้ชัดเจน
5.3.2 ขั้น ตอนดาเนิ น การส าหรั บ อาจารย์ นักวิจัย ถ้าต้องการทาส าเนาขอให้ ทาบัน ทึก ข้อ ความตาม
แบบฟอร์ม AF/01-23/01.0
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หน้า 5 ของ 8 หน้า

5.4 การจัดการกับเอกสารที่ไม่ใช้และไม่ต้องการเก็บ
5.4.1 เอกสารที่ไม่ใช้และไม่ต้องการเก็บ
5.4.1.1 เอกสารโครงการวิจัย และเอกสารประกอบอื่นๆ ทั้งหมดที่รวบรวมหลังเสร็จสิ้นการประชุ ม
คณะกรรมการ
5.4.1.2 เอกสารโครงการวิ จั ย และเอกสารประกอบอื่ น ๆ ที่ ผ่ า นการพิ จ ารณาให้ ท าลายโดย
คณะกรรมการทบทวน เจ้าหน้าที่สานักงาน จะทาการรวบรวมเพื่อทาลายโดยการย่อย
5.4.2 การทาลายเอกสารโครงการที่ปิดและเก็บครบกาหนด 3 ปี
5.4.2.1 เจ้าหน้าที่สานักงานจะทาการตรวจสอบจากฐานข้อมูลว่าโครงการวิจัย ใดที่ปิดโครงการและ
ปิดครบกาหนด 3 ปี (โครงการวิจัย บันทึกข้อความต่างๆ Amendments SAEs ฯลฯ)
5.4.2.2 เจ้ าหน้ าที่ส านั กงานรวบรวมเอกสารจากข้ อ 1) และทาบันทึกข้อ ความขอท าลาย ตาม
AF/01-24/01.0 เสนอประธานคณะกรรมการเพื่ออนุมัติ
5.4.2.3 เจ้าหน้าที่ทาลายเอกสารตามรายการที่ได้รับอนุมัติในแบบฟอร์ม AF/01-24/01.0 โดยการย่อย
5.4.2.4 ประธานนารายการเอกสารที่ได้ถูกทาลายด้วยการย่อย แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการ รับทราบ
5.4.2.5 เก็บแบบบันทึกข้อความขอทาลายเอกสารตามแบบฟอร์ม AF/01-24/01.0 เพื่อตรวจสอบ
6. นิยามศัพท์
นิยามศัพท์
ความหมาย
เอกสาร เอกสารที่มีข้อมูลบันทึกในกระดาษ โทรสาร ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (เช่น อีเมล) เทป วิดีโอ
หรือซีดี
7. ภาคผนวก
ภาคผนวก 1 AF/01-24/01.1

บันทึกข้อความขอทาลายเอกสาร
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8. เอกสารอ้างอิง
8.1 ICH Harmonized Guideline Integrated Addendum to ICH E6 (R1): Guideline for Good Clinical
Practice E6 (R2), 2015.
8. 2 World Medical Association Declaration of Helsinki Ethical Principles for Medical Research
Involving Human Subjects 2013
8.3 ชมรมจริยธรรมการทาจัยในคนในประเทศไทย (2551). แนวทางจริยธรรมการทาวิจัยในคนในประเทศไทย
พ.ศ. 2550. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8.4 สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน (มคจค.)
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556.
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ภาคผนวก 1
AF/01-24/01.1
หน้า 1 ของ 2 หน้า
บันทึกข้อความ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หน่วยงาน ฝ่ายมาตรฐานและเครือข่ายวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา โทรศัพท์ 4757 โทรสาร 4750
ที่ อว 7421(4)/
วันที่
เรื่อง ขอทาลายเอกสารโครงการที่ปิดและเก็บครบกาหนด 3 ปี
เรียน

ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ด้วยทางสานักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีโครงการที่ปิดและเก็บ
ครบกาหนด 3 ปี ซึ่งสามารถถูกย่อยทาลาย ดังมีรายละเอียดโครงการตามตารางที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมตั ิ
...................................................
(...................................................)
เจ้าหน้าที่สานักงาน
 อนุมัติ
 ไม่อนุมตั ิ เพราะ................................................................................................................................
...................................................
(...................................................)
ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์/
เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
วันที่......../........../..........
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ลาดับ

รหัส
โครงการ

ตารางรายละเอียดโครงการที่สามารถย่อยทาลายได้
วันที่อนุมัติปิด
ชื่อโครงการ
โครงการ

SOP 24/02.0

หน้า 8 ของ 8 หน้า

วันที่ครบกาหนด
ทาลาย
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สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เลขที่ 111 อาคารวิจัย ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0-4422-4757, 0-4422-3795
โทรสาร 0-4422-4750
Website: http://ec.sut.ac.th
E-mail: ec@sut.ac.th
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