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คํานํา 

การทําวิจัยในมนุษย์สิ่งสําคัญคือจะต้องปกป้องอาสาสมัครที่เข้าร่วมการวิจัย ซึ่งจะต้องตระหนักถึง

สิทธิศักดิ ์ศรีในความเป็นมนุษย์ ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที ่ดีของอาสาสมัคร ในการดําเนินการ

ศึกษาวิจัยในมนุษย์นั้นย่อมให้ความสําคัญกับระเบียบวิธีวิจัยที่ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์ เพราะหากไม่

ถูกต้องก็จะมีผลกระทบถึงความน่าเชื่อถือของผลการวิจัย ยิ่งไปกว่านั้นต้องทําวิจัยอย่างถูกต้องตามหลัก

จริยธรรมด้วยเช่นกัน มหาวิทยาลัยธนบุรี ได้เล็งเห็นความสําคัญของการทําวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์จึงได้

แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เพื่อทําหน้าที่พิจารณากลั่นกรองโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ

มนุษยข์องคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา 

สํานักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ได้จัดทําคู่มือการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เพื่อให้

ผู้วิจัยได้เข้าใจถึงขั้นตอนและเกณฑ์การพิจารณาโครงการวิจัย เอกสารและแบบฟอร์มที่ใช้ประกอบการ

พิจารณาการขอปรับแก้โครงการวิจ ัยภายหลังได้การรับรอง การรายงานความก้าวหน้าและต่ออายุ

โครงการวิจัย การแจ้งปิดโครงการวิจัย ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติตามหลักการที่ถูกต้องตามมาตรฐานสากล อนึ่ง 

เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลา รวมทั้งอาจมีข้อจริยธรรมที่เกิดขึ้นใหม่ ดังนั้นแนวปฏิบัติจึงต้อง

มีการปรับเปลี่ยนและทบทวนเป็นระยะเวลาตามความเหมาะสม 

คณะผู้จัดทําหวังเป็นอย่างยิ่งว่าอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาทุกท่านจะได้นําไปใช้เป็นแนวทาง

สําหรับการเสนอโครงการเพื่อพิจารณาขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จากคณะกรรมการฯ ทั้งนี้เพื่อให้

การพิจารณาโครงการต่างๆ ดําเนินไปได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

สำนักวิจัย 

มหาวิทยาลัยธนบุรี 

 

 

 

 



 

บทนํา 

ความเป็นมา 

การดําเนินการวิจัยได้ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างมากในหน่วยงานทุกภาคส่วน การลงทุนกับการวิจัยไม่

ว่าจะเป็นการวิจัยทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน การวิจัยทางคลินิก หรือการวิจัยทางสาธารณสุข รวมถึงการวิจัย

ทางดา้นสังคมศาสตร์ อาจส่งผลกระทบต่อมนุษย์และสัตว์ทดลอง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงออกกฎระเบียบและ

แนวทางปฏิบัติที่ดีในการทําวิจัย เพื่อผลักดันให้ผู้วิจัยปฏิบัติตามบนพื้นฐานของหลักจริยธรรมการวิจัยสากล 

เช่น Nuremberg Code, Declaration of Helzinki, US Belmont Report, CIOMS guideline, WHO GCP 

Guidelines หรือ ICH GCP Guideline โดยเฉพาะ Belmont Report ซึ่งเปน็หลักการพื้นฐานในการพิจารณา

โครงการ ซึ่งยึดหลักการเคารพความเป็นบุคคล (Respect for person)หลักผลประโยชน์ (Beneficence) 

และหลักยุติธรรม (Justice) ซึ่งวิชาชีพที่เกี่ยวกับด้านสุขภาพเป็นวิชาชีพที่สังคมให้ความไว้วางใจ สังคมมีการ

เรียกร้องให้สถาบันและ/หรือบุคลากรทางด้านสุขภาพตอบสนองความต้องการในด้านการดูแลสุขภาพของ

ประชาชนและคาดหวังว่าจะปกป้องประชาชนจากอันตรายใดๆ ที่เกิดจากความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 

ขณะเดียวกันการพัฒนางานวิจัยด้านสุขภาพจําเป็นต้องอาศัยการวิจัยที่เกี ่ยวข้องกับมนุษย์ เพื่อให้ได้องค์

ความรู้ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์สังคมศาสตร์ การศึกษา และแสวงหาความรู้ในการดูแลสุขภาพของประชาชน

ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามสภาพสังคมโลก มหาวิทยาลัยธนบุรี ซึ่งมีภารกิจในการผลิตและพัฒนาบุคลากร

โดยใช้การวิจัยเป็นฐานในการพัฒนาและสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ใหมท่ี่จะนําไปสู่การพัฒนาการเรียนการ

สอน การบริหารการศึกษา การพัฒนาบุคลากรรวมทั้งพัฒนาระบบสุขภาพเพ่ือประโยชน์ต่อสุขภาวะและความ

เป็นอยู่ที ่ดีขึ ้นของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการวิจัยทางวิทยาศาสตร์พื ้นฐาน การวิจัยทางคลินิก การวิจัยทาง

สาธารณสุขรวมถึงการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์อาจส่งผลกระทบต่อร่างกายหรือจิตใจของอาสาสมัคร จาก

ภารกิจดังกล่าวมหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงผลกระทบดังกล่าว ซึ่งเป็นประเด็นเกี่ยวกับหลักจริยธรรมสากลใน

การทําวิจัย สิทธิของบุคคล ต้องคํานึงถึงการพิทักษ์สิทธิ ศักดิ์ศรีและสวัสดิภาพของอาสาสมัครรวมถึงความ

ปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัคร จึงมีความพยายามในการออกกฎระเบียบและแนวทางปฏิบัตใิน

การทําวิจัย เพื่อผลักดันให้ผู้วิจัยปฏิบัติตามบนพื้นฐานของหลักจริยธรรมการวิจัยสากลโดยมีคณะกรรมการ

พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เป็นกลไกช่วยควบคุมงานวิจัยให้ได้ตามมาตรฐานสากล ดังนั้น เพื่อให้

สอดคล้องกับหลักจริยธรรมสากลในการส้งเสริมให้เกิดการวิจัยที่ดี โดยสํานักวิจัยจึงได้จัดทําคูม่ือการขอรับรอง

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สําหรับใช้เป็นแนวทางให้คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องดําเนินการ

ไดอ้ย่างถูกตอ้งตามหลักจริยธรรมสากล ในการพัฒนางานวิจัยให้ได้มาตรฐานทั้งทางด้านวิชาการและจริยธรรม

คูมื่อ การขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษยสำหรับคณาจารย์-นักวิจยั-นักศึกษา  

 



 

วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องเขา้ใจถึงข้ันตอนการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

ขอบเขตของคู่มือ 

คูม่ือการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครอบคลุมการดําเนินการที่เก่ียวข้องกับการรับรองจริยธรรมการ

วิจัยในมนุษย์ ไดแ้ก่ ประเภทของการวิจัยที่ต้องได้รับการรับรอง หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

- ประเดน็การพิจารณาโครงการวิจัย 

- Flow chart การพิจารณาโครงการ 

- เอกสารประกอบการพิจารณาข้ันตอนและรายละเอียดการพิจารณา 

- การแจง้ผลการพิจารณา การแก้ไขโครงการหลังจากได้รับผลการพิจารณา 

- ข้อปฏิบัติสําหรับผู้ว ิจัยหลังจากได้การรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  ได้แก่ การรายงาน

ความกา้วหน้าการต่ออายุเอกสารรับรองโครงการ การเปลี่ยนแปลง/แก้ไขเพ่ิมเติมโครงการ การรายงานเหตุไม่

พึงประสงค์ กาแจ้งการดําเนินงานวิจัยที่เบี่ยงเบนหรือฝ่าฝืนจากโครงการวิจัยที่ได้อนุมัติ การปิดโครงการ การ

ตรวจเยี่ยมโครงการ และการขอสําเนาเอกสาร 

คำจำกัดความ 

คำศัพท์ ความหมาย 
คณะกรรมการ คณะกรรมการที่สถาบัน องคก์ร หรือหน่วยงานแต่งตั้งข้ึนเพื่อทําหน้าที่ทบทวน 

พิจารณาด้านจริยธรรมของการศึกษาวิจัยและการทดลองในมนุษย์ เ พ่ือ
คุ้มครองสิทธิ ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที ่ดีของอาสาสมัครในการ
ศึกษาวิจัย 

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ แนวทางหรือหลักเกณฑ์ด้านจริยธรรมเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยและการทดลอง 
ในมนุษย ์เช่น ปฏิญญาเฮลซิงกิ (Declaration of Helsinki) แนวทางจริยธรรม
สากลสําหรับการศึกษาวิจัยทางชีวเวชศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับมนุษย์ของสภา
องค์การสากลด้านว ิทยาศาสตร์การแพทย์ (Council for International 
Organizations of Medical Sciences, CIOM) แนวทางปฏิบัติคู่มือ การขอ
รับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษยสำหรับคณาจารย์- นักวิจัย-นักศึกษา 

การวิจัยในมนุษย์ การวิจัยที่มนุษยเ์ป็นผู้ถูกวิจัย เช่น การศึกษาธรรมชาติของโรค การวินิจฉัย 
การรักษา การป้องกันโรคและการเสริมสร้างสุขภาพที่กระทําต่อมนุษย์รวมทั้ง
การศึกษาวิจัยจากเวชระเบียน สิ่งส่งตรวจต่าง ๆ จากร่างกายของมนุษย์ โลหิต
ของผู้บริจาคโลหิต ร่างกายที่บริจาคเมื่อเสียชีวิตแล้ว รวมถึงการศึกษา ทาง
สังคมศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์และมานุษยวิทยาด้วย 



 

คำศัพท์ ความหมาย 
จรรยาบรรณนักวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัยของมหาวิทยาลัยธนบุรี และรวมความถึงจรรยาบรรณ

นักวิจัยของสภาวิจัยแห่งชาติด้วย 
ผู้วิจัย เป็นบุคลากรหรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธนบุรีที่เป็นผู้วิจัยหลักหรือผู้ร่วม

วิจัย หรือบุคคลภายนอกที่ดําเนินการวิจัยในมนุษย์ภายในมหาวิทยาลัยธนบุรี 
โครงการวิจัย ครงการวิจัยที่ดําเนินการวิจัยในมนุษย์ภายในมหาวิทยาลัยธนบุรีที่ยื ่นเสนอ

ขอรับรองจริยธรรมจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์  
การรักษาความลับ การป้องกันการเปิดเผยข้อมูลและเอกสารของคณะกรรมการต่อบุคคลท่ีไม่ใช่

เจ้าหน้าที่ท่ีไดร้ับอนุญาต 
 

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง หน้าที่ความรับผิดชอบ 
คณะกรรมการจริยธรรม 
การวิจัยในมนุษย 

มหาวิทยาลัยธนบุรี มีคําสั่งแต่งตั้งเพ่ือทําหน้าที่ดังนี ้
1. ปกป้องศักดิ์ศรี สิทธิ ความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของผู้ที ่เป็น
อาสาสมัครในการวิจัย โดยพิจารณาประโยชน์และความจําเป็นของการวิจัย 
ตลอดจนกํากับดูแลให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
2. พิจารณาถึงความชอบธรรมด้านจริยธรรมของโครงการวิจัย โดยยึดหลัก 
จริยธรรมการวิจัยในมนษุย์ 
3. ติดตามประเมินโครงการที่ผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เพ่ือ
ป้องกันปัญหาด้านจริยธรรมการวิจัยที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการดําเนินการวิจัย
จนสิ ้นสุดโครงการคู่มือการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สําหรับ
คณาจารย์-นักวิจัย-นักศึกษา  
4. รับรองหรือรับรองโดยมีเงื่อนไข หรือไม่รับรอง ทบทวน ยับยั้ง หรือยกเลิก
ให้การรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของโครงการวิจัย 

ประธานคณะกรรมการ 
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย 

เป็นผู้พิจารณาลงนามในเอกสารสําคัญท่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการออกเอกสาร 
รับรองโครงการเพ่ือส่งใหผู้้วิจัย และเป็นประธานการประชุม 

เลขาคณะกรรมการ 
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย 

เป็นนผู้พิจารณาผู้ที่เหมาะสมในการพิจารณาโครงการตามความเชี่ยวชาญใน 
แต่ละสาขาวิชา การพิจารณาผลการประเมินโครงการก่อนแจ้งให้ผู้วิจัยทราบ
และนําเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบและพิจารณารับรองโครงการ 

เจ้าหน้าที่สํานักงาน 
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย 

เจ้าหน้าที่สำนักวิจัยเป็นผู้ตรวจสอบ จัดเตรียมเอกสาร เชิญคณะกรรมการ
ประชุม ประสานงานกับคณะกรรมการเพื่อพิจารณาโครงการ และจัดเก็บ
เอกสารที่เกี่ยวขอ้งการพิจารณาโครงการวิจัยในมนุยย์ 



 

ประเภทของการวิจัยที่ต้องได้รับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ก่อนดําเนินการวิจัย 

1. การวิจัยทางคลินิกซ่ึงเก่ียวกับยาหรือเครื่องมือทางการแพทย์ 

2. การวิจัยเกี่ยวกับการตรวจและการรักษาทางรังสีวิทยา 

3. การวิจัยเกี่ยวกับวิธีการผ่าตัด 

4. การวิจัยที่ใช้สิ่งส่งตรวจต่างๆ จากร่างกายมนุษย ์

5. การศึกษาวิจัยจากเวชระเบียนที่วิธีการเก็บข้อมูลต้องมีความเชื่อมโยงและมีผลกระทบต่อบุคคล 

6. การวิจัยทางระบาดวิทยา 

7. การวิจัยที่หัวหน้าโครงการเป็น Health Care Provider และขั้นตอนการดําเนินการวิจัยมีผลกระทบต่อ

สุขภาพส่วนบุคคล ทําให้เกิดความเสี่ยงที่จะถูกฟ้องร้องตามกฎหมาย 

8. การวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์หรือจิตวิทยา ที ่ดําเนินการสํารวจ สัมภาษณ์  การสังเกต

พฤติกรรม ขอ้มูลที่ไมเ่ปิดเผยต่อสาธารณะและเปน็ส่วนบุคคล 

 

 

 

 

หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ที่สําคัญ 

หลักการพื้นฐาน 3 ประการด้านจริยธรรมของการวิจัยในมนุษย์ตามข้อเสนอในรายงาน เบลมองต์

(Belmont Report) (วิชัย โชควิวัฒน และ ทิพิชา โปษยานนท์, 2551, หนา้ 3-6; ธาดา สืบหลินวงศ์ พรรณแข 

มไหสวริยา และสุธี พานิชกุล, 2551, หนา้ 6-9) มีดังนี้ 

1. หลักความเคารพในบุคคล (Respect for person) 

- เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (Human dignity) 

- เคารพในการให้ความยินยอมเข้าร่วมการวิจัยโดยบอกกล่าวข้อมูลอย่างเพียงพอและมีอิสระในการ

ตัดสินใจ (Free and informed consent) 

- เคารพในศักดิ์ศรีของบุคคลที่เปราะบางและอ่อนแอ (Vulnerable person) 

- เคารพในความเป็นส่วนตัวและรักษาความลับ (Privacy and confidentiality) 

2. หลักคุณประโยชน์ ไม่ก่ออันตราย (Beneficence, Non-Maleficence) 

- การประเมินความสมดุลระหว่างความเสี่ยงและคุณประโยชน์ (Balancing risk and benefits) ประโยชน์ที่

ไดต้้องมากกว่าความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิด 

- การลดอันตรายให้น้อยที่สุด (Minimizing harm) 

- การสร้างประโยชน์ให้สูงสุด (Maximizing benefit) 

ก่อนดาํเนินการวิจยั ขอใหผู้ว้จิยัส่งโครงการวิจยัมาเพื่อขอรบัการพิจารณาก่อน หากไดด้าํเนินการไป

แลว้ คณะกรรมการจรยิธรรมการวิจยัในมนษุยจ์ะไม่พิจารณาโครงการยอ้นหลงัให ้



 

3. หลักความยุติธรรม 

- หลักยุติธรรมหมายรวมทั้งความเท่ียงธรรม (Fairness) และความเสมอภาค (Equity) 

- ความยุติธรรมเชิงกระบวนการ ต้องมีกระบวนการที่ได้มาตรฐานและยุติธรรมในการพิจารณาโครง

รา่งการวิจัย และเป็นกระบวนการอิสระ 

- ไมค่วรแสวงหาผลประโยชน์จากการทําวิจัยเพียงเพ่ือความก้าวหน้าทางวิชาการในกลุ่มคนอ่อนแอ

หรือเปราะบางที่ไม่สามารถปกป้องผลประโยชน์ของตนเองได้ 

ประเด็นการพิจารณาโครงการวิจัยของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

1. การพิจารณาด้านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (Sciences Reviews) คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน

มนุษย ์จะพิจารณาในประเด็นดังต่อไปนี้ 

1. เหตุผลและความจําเป็นที่จะต้องศึกษาวิจัยในมนุษย์ ประโยชน์ทางวิชาการ ความเสี่ยง และ

ประโยชน์ที่กลุ่มตัวอยา่ง/อาสาสมัครวิจัยจะได้รับ 

2. การออกแบบการวิจัย ความเหมาะสมของการออกแบบการวิจัยเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ของ

โครงการวิจัย 

2.1 จํานวนกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาควรมีจํานวนเพียงพอที่จะทําให้ผลการวิจัยมีความน่าเชื่อถือได้ 

2.2 การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง/อาสาสมัครวิจัย 

1) เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมการวิจัย (Inclusion criteria) กลุ่มตัวอย่าง/อาสาสมัครกลุ่มที่น่าจะ

ได้รับประโยชน์ต่อการวิจัย หรือกลุ่มที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าสู่การวิจัยโดยได้รับการคัดเลือกอย่าง

ปราศจากอคติ หรือ การบังคับ 

2) เกณฑ์การคัดออกผู้เข้าร่วมการวิจัย (Exclusion criteria) กลุ่มตัวอย่าง/อาสาสมัครท่ีถูกคัดเลือก

เข้าโครงการแล้ว แต่อาจมีอันตรายหรือโอกาสเสี่ยงกับผลแทรกซ่อนจากการวิจัยได้มากกว่าคนปกติหรือกลุ่ม

ตัวอย่าง/อาสาสมัครรายอ่ืน 

3) เกณฑ์การถอนกลุ่มตัวอย่าง/อาสาสมัครออกจากโครงการวิจัย (Withdrawal criteria) ได้แก่การ

เกิดผลข้างเคียงร้ายแรงของการรักษามากกว่าที่คาดการณ์ว้ หรือกลุ่มตัวอย่าง/อาสาสมัครวิจัย อาจรับนตราย

จากการเขา้ร่วมโครงการ 

4) เกณฑ์การยุติโครงการวิจัยทั้งหมด (Terminal criteria) ในโครงการวิจัย ผู้วิจัยจะต้องมีการวาง

แผนการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น (Interim analysis) เพื่อใช้ประกอบการดําเนินโครงการ หรือยุติโครงการ 

เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่สุขภาพของกลุ่มตัวอยา่ง/อาสาสมัคร 

3. เครื ่องมือที ่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามที่สามารถตอบวัตถุประสงค์ได้ โครงสร้างการ

สัมภาษณ์แบบบันทึกข้อมูล (case record form) 

4. ความเหมาะสมในการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 



 

2. การพิจารณาด้านจริยธรรม (Ethical Reviews) คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จะ

พิจารณาในประเด็นการพิทักษ์สิทธิ ศักดิ์ศรี ความปลอดภัยของกลุ่มตัวอยา่ง/อาสาสมัคร ได้แก่ 

1. การดูแลและคุ้มครองกลุ่มตัวอย่าง/อาสาสมัคร ได้แก่ 

1.1 มาตรการการดูแลและคุ้มครองกลุ่มตัวอยา่ง/อาสาสมัคร 

1.2 การรักษาพยาบาลในกรณีที ่ เก ิดอาการไม่พึงประสงค์จากการวิจ ัยและค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาลขณะเข้ารัวมโครงการ ให้ระบุผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน เช่น ผู้ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยหรือผู้วิจัย
หรือรัฐบาลหรือกลุ่มตัวอยา่ง/อาสาสมัครต้องจ่ายเอง) 

2. การรักษาความลับคู่มือ การขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษยสำหรับคณาจารย์-นักวิจัย-
นักศึกษา  

2.1 มาตรการในการรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูล 
2.2 ระยะเวลาที่ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลไว้ และวิธีการทําลายข้อมูล 
2.3 บุคคลที่สามารถเข้าถึงข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง/อาสาสมัครวิจัย 

3. กระบวนการขอความยินยอม (Consent process) 
3.1 เอกสารชี้แจงข้อมูลสําหรับอาสาสมัคร (Participant Information Sheet) พิจารณาใน

ประเดน็ดังนี้ 
3.1.1 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest ) ผู้ว ิจ ัยซึ ่งเป็นบุคลากร

ทางด้านการแพทย์ ทางการศึกษา ต้องแสดงมาตรการในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ่อน เนื่องจาก

กลุม่ตัวอย่าง/อาสาสมัครอาจจะอยู่ในภาวะพ่ึงพาผู้วิจัย (Dependent relationship) 

3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง/อาสาสมัคร ต้องได้รับความยินยอมโดยได้รับการบอกกล่าว จะต้องมีโอกาสเลือก

ตามขีดความสามารถของพวกเขาว่าอะไรจะเกิดหรือไม่เกิดแกพวกเขา โอกาสดังกล่าวนี ้จะเกิดได้เมื ่อมี

มาตรฐานของความยินยอมโดยได้รับการบอกกล่าวอย่างเพียงพอ ประกอบด้วย 

3.1.2.1 ขอ้มูลขา่วสารที่ให้แก่กลุม่ตัวอยา่ง/อาสาสมัคร (Information) ไดแ้ก่ 

1) ความเหมาะสมของวิธีการเข้าถึงกลุ่มตัวอยา่ง/อาสาสมัคร ในการชักชวนให้เขา้ร่วมการวิจัย 

2) ภาษาที่ใช้เขียนหรือการให้ข้อมูลโดยวาจาจะต้องเป็นภาษาชาวบ้าน ซ่ึงเข้าใจง่าย และมีข้อมูล

เพียงพอเกี่ยวกับโครงการวิจัย 

3) ข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัยเพียงพอต่อการตัดสินใจ โดยอิสระปราศจากการบังคับหรือการเข้าร่วมวิจัย

ด้วยความเกรงใจ เช่น ผลประโยชน์ที่ควรจะได้รับต้องมากกว่าความเสี่ยงใน 

การเข้าร่วมการวิจัยของกลุ่มตัวอย่าง/อาสาสมัคร ทางเลือกอ่ืนของการรักษา และสิทธิที่จะไม่เข้าร่วม

การวิจัยหรือเพิกถอนการยินยอมเข้าร่วมการวิจัยเมื่อใดก็ได้โดยไม่มีผลกระทบต่อการรักษา การเรียน หรือการ

ทํางาน ทั้งนี้ กลุ่มตัวอยา่ง/อาสาสมัคร ยังคงมีสิทธิตามกฎหมาย 



 

4) ข้อมูลของผู้ว ิจัย ได้แก่ที ่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อโดยตรงของผู้ว ิจ ัยที ่กลุ่มตัวอย่าง/

อาสาสมัคร สามารถสอบถามเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการวิจัยได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

5) ขอ้มูลของสํานักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย้ ไดแ้ก่ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่

สามารถติดต่อได้โดยตรงสําหรับกลุ่มตัวอย่าง/อาสาสมัคร เพื ่อสอบถามสิทธิของการเป็นกลุ่มตัวอย่าง/

อาสาสมัคร หรือต้องการร้องเรียนเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการวิจัย 

3.1.2.2 อาสาสมัครมีความเข้าใจ (Comprehension) ในข้อมูลข้าวสารนั้น กรณีที่โครงการมีความ

ซับซอ้นควรมีการทดสอบความเข้าใจของกลุ่มตัวอยา่ง/อาสาสมัคร 

3.1.2.3 อาสาสมัครต้องสมัครใจ (Voluntariness) ในการตกลงเขา้ร่วมการวิจัยซึ่งจะมีผลก็ต่อเมื่อ

เกิดข้ึนโดยสมัครใจเท่านั้น สาระสําคัญของความยินยอมต้องได้รับการบอกกล่าว โดยมีการคู่มือการขอรับรอง

จริยธรรมการวิจัยในมนุษยสำหรับคณาจารย์-นักวิจยั-นักศึกษา  

กําหนดเงื่อนไขว่าจะต้องปราศจากการบังคับหรืออิทธิพลอันไม่สมควรใดๆ การบังคับเกิดขึ้นเมื่อมี

ความจงใจคุกคามว่าจะทํา 

3.2 เอกสารแสดงความยินยอมโดยได้รับการบอกกลา่ว (Informed Consent Form) ผู้วิจัยต้องแสดง

ถึงความรับผิดชอบโดยการอธิบายข้อมูลต่างๆ ให้กลุ่มตัวอย่าง/อาสาสมัคร เข้าใจและมีเวลาตัดสินใจอย่าง 

เพียงพอ พร้อมระบุบุคคล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถตอบคําถามเกี่ยวกับการวิจัย เกี่ยวกับสิทธิ 

และสวัสดิภาพของกลุ่มตัวอย่าง/อาสาสมัคร จนกระทั่งอาสาสมัครเข้าใจและมีความสมัครใจในการลงนาม

ยินยอมท่ีจะเข้าร่วมการวิจัย 

3.2.1 กรณีท่ีกลุ่มตัวอย่าง/อาสาสมัครสามารถลงนามยินยอมได้และบรรลุนิติภาวะ 

1) ต้องมีพยานอย่างน้อย 1 คน ทั้งนี้คณะกรรมการจะพิจารณาเป็นรายโครงการไป 

2) พยานต้องไมม่ีส่วนเกี่ยวข้องหรือส่วนไดส้่วนเสียกับโครงการวิจัย 

3) การลงนามของกลุ่มตัวอย่าง/อาสาสมัคร และพยานต่องลงนามยินยอมพร้อมลงวันที่กํากับในวันที่

ยินยอม 

3.2.2 กรณีกลุ่มตัวอย่าง/อาสาสมัครไม่สามารถลงนามยินยอมได่และบรรลุนิติภาวะ 

1) ให้กลุม่ตัวอย่าง/อาสาสมัคร พิมพ์ลายนิ้วมือและต้องมีพยาน 2 คน 

2) กรณีที่กลุ่มตัวอย่าง/อาสาสมัคร อยู่ในภาวะวิกฤตหรือเป็นผู่ที่ไมส่ามารถรับรู้ได้ตามปกติ เช่น คน

เป็นโรคจิต ให้บิดามารดาหรือผู้แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมายเป็นผู้ให้ความยินยอมและเมื่อกลุ่มตัวอย่าง/

อาสาสมัคร พ้นจากภาวะดังกล่าวจะตอ้งขอความยินยอมใหม่ทุกครั้ง 

3) พยานต้องไมม่ีส่วนเกี่ยวข้องหรือส่วนไดส้่วนเสียกับโครงการวิจัย 

4) การลงนามของกลุ่มตัวอย่าง/อาสาสมัคร และพยานต้องลงนามยินยอมพร้อมลงวันที่กํากับในวนัที่

ยินยอม 



 

3.2.3 กรณีที่กลุ่มตัวอย่าง/อาสาสมัคร ไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องจัดทําเอกสารชี้แจงพร้อมคํายินยอม

พร้อมใจสําหรับเด็ก (Assent Form) ซึ่งเปน็กลุ่มตัวอยา่ง/อาสาสมัครที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

รวมถึงเอกสารชี้แจงข้อมูลสําหรับอาสาสมัคร (Participant Information Sheet) พร้อมเอกสาร

แสดงความยินยอมโดยได้รับการบอกกล่าวสําหรับบิดามารดาหรือผู้แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมาย 

3.2.4 กรณีที่กลุ่มตัวอย่าง/อาสาสมัคร ไม่บรรลุนิติภาวะและอายุน้อยกว่า 7 ปี สามารถขอความ

ยินยอมดว้ยวาจา โดยให้ผู้แทนโดยชอบธรรมลงนามให้ความยินยอม กรณีท่ีอายุ 7-12 ปี ให้อาสาสมัครลงนาม

ให้ความยินยอมรว่มกับผู้แทนโดยชอบธรรม 

หมายเหตุ 

1) กรณีที่บิดามารดาหรือผู้แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมายอ่านออกเขียนได้ให้ดําเนินการตามข้อ 

3.2.1 หรือกรณีท่ีเขียนไม่ได้ให้ดําเนินการตามขอ้ 3.2.2 

2) กรณีที่โครงการวิจัยในชุมชน ควรรับฟังความคิดเห็นจากผู้แทนชุมชนด้วยคู่มือการขอรับรอง

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สําหรับคณาจารย์-นักวิจัย-นักศึกษา  

3) กรณีทําโครงการวิจัยกับกลุ่มอ่อนด้อยเปราะบาง เช่น นักโทษ พลทหาร หญิงตั้งครรภ์ ผู้ป่วยโรค

จิตหรือเด็ก ควรมีผู้แทนจากกลุ่มดังกล่าวร่วมให้ความเห็นด้วย 

4. คา่ตอบแทน/การชดเชย (Compensation) 

4.1 ระบุค่าตอบแทน/การชดเชยสําหรับเป็นค่าเดินทาง ค่าเสียเวลา ค่าอาหารและอื่นๆ โดยให้ผู้วิจัย

ต้องจ่ายให้อาสาสมัครเป็นครั้งๆ ไป ตามความเหมาะสมซึ่งไม่มากหรือน้อยเกินไป 

4.2 ระบุค่าตอบแทนชดเชยในกรณีได้รับบาดเจ็บหรืออันตรายจากการเข้าร่วมโครงการวิจัย หรือ

ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต 

4.3 การประกันชีวิต (ถ้ามี) 

5. เอกสารอื่นๆ เพ่ือประกอบการพิจารณาถึงความเหมาะสมในการดาํ เนินโครงการวิจัย 

5.1 ผลการวิจัยที่ผ่านมา (ถา้มี) 

5.2 เอกสารที่ใช้ในโครงการ เช่น งบประมาณ เอกสารเชิญชวน/ประชาสัมพันธ์ หนังสือขอความ

อนุเคราะห์ในการเก็บขอ้มูล 

5.3 ความเหมาะสมของผู้วิจัยหลักและผู้วิจัยร่วม ได้แก่ ประวัติผู้วิจัย การศึกษา ความรู้  ความ

เชี่ยวชาญ ความชํานาญ และประสบการณ์ในเรื่องที่จะทําวิจัย เอกสารผ่านการอบรมจริยธรรมการวิจัยใน

มนุษย ์ในกรณีทีเ่ป็นนักศึกษาตอ้งผ่านการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ พร้อมประวัติอาจารย์ที่ปรึกษา 

5.4 ความเหมาะสมของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดําเนินการวิจัย คู่มือ/เอกสารการใช้เครื่องมือ

หรืออุปกรณ์ 

5.5 ระบุสถานที่ที่มีความเหมาะสมในการดําเนินการวิจัย 



 

ขั้นตอนการขอเข้ารับพิจารณาจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยธนบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดทำโครงร่างการวิจัยเพื่อเข้ารับการพิจารณาจริยธรรมการวิจยั 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร 

แก้ไขโครงรา่งการวิจัยตามที่

คณะกรรมการแนะนำ 

รับเอกสารรับรองจริยธรรมการวิจยั

ภายใน 1 เดือน หลังจากพิจารณา 

แก้ไขโครงรา่งการวิจัยตามที่

คณะกรรมการแนะนำ (กรณีมี

แก้ไขเพิ่มเติมเอกสาร) 

ส่งพิจารณาฉบบั

แกไ้ขครัง้ที่ 1 

โครงร่างการวจิัยครบ 1 ปี(เอกสารรับรองโครงการวิจัยมีอายุ 1 ปี) 

ประสงค์ขอต่ออายโุครงการวิจัย 

ประสงค์แจ้งปดิโครงการวิจัย 

กรอกแบบฟอร์มแจ้งโครงการ 

ผ่าน ไม่ผา่น 

ผ่าน 

ไม่ผา่น 

ไม่รบัรอง 

กรอกแบบฟอร์มขอต่ออายุ

โครงการวิจัยอีก 1 ป ี

ประสงค์ขอต่ออายโุครงการวิจัย 

คณะกรรมการพิจารณา

โครงร่างการวจิัย 



 

รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
1. การตรวจสอบ 
เอกสาร 

1. การตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร 
เมื่อผู้วิจัยยื่นเอกสารแล้วเจ้าหน้าที่สํานักวิจัยจะดําเนินการตรวจสอบ

เอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาในการออกเอกสารรับรองให้ครบถ้วนก่อน
เสนอเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมในมนุษย์เพ่ือมอบหมายให้ผู้ทีเ่หมาะสม
ประเมินโครงการ ตามแบบตรวจสอบโครงการ ประกอบด้วย 

1.1 บันทึกนําส่งโครงการ 
1.2 แบบเสนอโครงการวิจัย 
1.3 โครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Proposal) 
1.4 เอกสารผ่านการอบรมของผู้วิจัยและคณะวิจัยทุกคน 
(หากผู้วิจัยไมเ่คยเข้ารับการอบรมสามารถเขา้อบรมออนไลนได้ที ่
www. http://ohrs.nrct.go.th/E-learning) 
1.5 โครงร่างวิทยานิพนธ์ และเอกสารผ่านการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

(กรณีท่ีเป็นนักศึกษา) 
1.6 เอกสารขอ้มูลคําอธิบายสําหรับผู้เขา้ร่วมโครงการวิจัย 
1.7 หนงัสือแสดงเจตนายินยอมเขา้ร่วมโครงการวิจัย 
1.8 แบบเปิดเผยทุนวิจัยและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือขัดแย้ง 
1.9 ประวัติผู้วิจัยและคณะวิจัยทุกคน 
1.10 เครื่องมือวิจัย เช่น *แบบสอบถาม โครงสร้างการสัมภาษณ์ Case 

record form ขึ้นอยู่กับลักษณะการวิจัย 
หมายเหตุ *แบบสอบถาม หรือโครงสร้างการสัมภาษณ์ หากมีการเก็บ

ข้อมูลต่างประเทศต้องมีการแปลเป็นภาษาของประเทศนั้น เช่น ภาษาจีน ลาว
เวียดนาม ฯลฯ 

1.11 หนังสือขอความอนุเคราะห์การเข้าเก็บข้อมูลในแต่ละสถานที่ เช่น
โรงเร ียน โรงพยาบาล ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพตําบล ซึ ่งจะเป็นการเข้าถึง
อาสาสมัคร หรือในกรณีที่มีประกาศเชิญชวนอาสาสมัคร ต้องยื่นแผ่นพับโฆษณา 
ประชาสัมพันธ์มาพิจารณา เพื่อป้องกันการโฆษณาชวนเชื่อให้อาสาสมัครเข้า
ร่วมโครงการโดยมีผลประโยชน์เป็นตัวตั้ง เช่น ค่าตอบแทนหรือการบริการฟรี 
เป็นต้น 

1.12 เอกสารอื ่นๆ (ถ้ามี) เช่น เอกสารกํากับยา โบรชัวร์ คู่มือ การใช้
อุปกรณ์/เครือ่งมือแพทย ์
2. การตรวจสอบความสมบูรณข์องเอกสาร 



 

รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
2.1 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบบันทึกนําส่งโครงการและแบบเสนอโครงการที่ส่ งมา
พิจารณาต้องผ่านการลงนามจากผู้บังคับบัญชาตามลําดับ หากเป็นนักศึกษาต้อง
มีอาจารย์ที่ปรึกษาลงนามกํากับ พร้อมทั้งลงวันเดือนปี 
2.2 เอกสารที่ประกอบการพิจารณาต้องใส่เลขหน้า เลขบรรทัด 
2.3 ระบุเวอรช์ั่น วันที่ของเอกสาร 
2.4 รับรองสําเนาถูกตอ้งในเอกสารที่มีการทําสําเนา 
3. การส่งหนังสือแจ้งตอบรับโครงการ 
3.1 เจ้าหน้าที่จัดทําหนังสือตอบรับเอกสารถึงหัวหน้าโครงการโดยเสนอเลขา
และประธานพิจารณาและลงนามตามลําดับต่อไป ถ้าเป็นนักศึกษาให้สําเนาถึง
อาจารย์ที่ปรึกษาด้วย พร้อมกับตรวจสอบความถูกต้องของชื่อโครงการและ
หัวหน้าโครงการ 
3.2 ส่งสําเนาหนังสือตอบรับไปที่อีเมลผู้วิจัยตามที่ระบุไว้ในโครงการเพื่อทราบ
อีกทางหนึ่งด้วย 
4. เลขรหัสโครงการวิจัย เมื่อยื่นโครงการแล้ว เมื่อเอกสารครบถ้วนระบบจะออก
เลขรหัสโครงการ ในกรณีที่ยังได้รับเอกสารไม่ครบถ้วนหรือสมบูรณ์ เจ้าหน้าที่
จะแจ้งให้หัวหน้าโครงการเพิ่มเติมหรือแก้ไขเอกสารให้ 
5. เก็บเอกสารและสําเนาหนังสือเข้าแฟ้มเพ่ือจัดเก็บสําหรับการอ้างอิง 

2. การมอบหมายผู้
ทบทวนโครงการวิจัย 
(primary reviewer) 

เมื ่อเอกสารครบถ้วน เจ้าหน้าที ่จะส่งเอกสารให้เลขานุการคณะกรรมการ
พิจารณามอบหมายผู้ที ่ม ีความเหมาะสม เรียกว่า ผู้ทบทวนโครงการวิจัย
(primary reviewer) เพื่อพิจารณาโครงการ โดยมีรายละเอียดการพิจารณา 
ดังนี้ 
1. การพิจารณาความเสี่ยงโครงการวิจัยซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ โครงการทาง
คลินิก/ชีวเวชศาสตร์และสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยา ต้องมอบหมายผู้
ทบทวนโครงการวิจัย ที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชาตามระดับความเสี่ยง
ของโครงการ มี 3 ประเภท คือ 
- Exemption review คือการพิจารณาแบบยกเว้น หมายถ ึงยกเว้นการ
พิจารณาโดยคณะกรรมการเต็มรูปแบบ ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำมากหรือแทบจะไม่มี
ความเสี่ยง มอบหมายผู้ทบทวนโครงการวิจัย จํานวน 1 คน 
- Expedited review คือการพิจารณาแบบเร็ว หมายถึงโครงการที่มีความเสี่ยง
ต่ำไมเ่กินชีวิตประจําวัน (minimal risk) ผู้ทบทวนโครงการวิจัย จํานวน 2 คน 



 

รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
- Full board review คือการพิจารณาโครงการที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งมีผลกระทบ
ต่ออาสาสมัคร มอบหมายผู้ทบทวนโครงการวิจัย จํานวน 3 คน พร้อมทั้งนําเข้า
ประชุมในคณะกรรมการเต็มชุด 
2. การพิจารณาผู้ทบทวนโครงการวิจัย จะพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีคําสั่ง
แต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย  ตามศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญทั้งกรรมการประจําและ
กรรมการสมทบ ซึ่งจะมีทั้งกรรมการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อนึ่ง 
ฝ่ายเลขานุการจะไม่เลือกผู้ทบทวนโครงการวิจัยที่มีส่วนได้เสียกับโครงการนั้น 
เช่น เป็นคณะกรรมการ เป็นที่ปรึกษาโครงการ เป็นผู้ร่วมโครงการ หรือมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการให้ทุน และการดําเนินการวิจัย หรือเปน็เพื่อนสนิท สามี/ภรรยา 
ควรพิจารณาให้รอบคอบเพื่อป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of 
Interest) 

3. การทาบทามและเชิญ
ผู้ทบทวนโครงการวิจัย 
(primary reviewer) 

การทาบทามและเชิญผู้ทบทวนโครงการวิจัย เจ้าหน้าจะดําเนินการ ดังนี้ 
1. การทาบทามและเชิญผู้ทบทวนโครงการวิจัยที ่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละ
สาขาวิชาทางอีเมล ไลน์ ทางโทรศัพท์ แล้วแต่กรณี หากผู้ทบทวโครงการวิจัย
ท่านใดไมส่ะดวกจะแจ้งเลขานุการเพ่ือพิจารณาท่านอ่ืนต่อไป 
2. รอผลการประเมิน 7-10 วัน โดยโครงการประเภท Exemption review และ 
Expedited review ใช้เวลา 7 วัน ส่วน Full board review ใช้เวลา 10 วัน
และตอ้งนําเขา้พิจารณาในคณะกรรมการเต็มชุดต่อไป 
3. การเชิญผู้ทบทวนโครงการวิจัย ที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งจะต้องนําเข้าพิจารณาใน
คณะกรรมการเต็มชุดนั้น ผู้ประเมินต้องเขา้ร่วมการประชุมเพ่ือนําเสนอผลการ
พิจารณาในโครงการที่ได้รับมอบหมายให้ประเมิน ต้องแจ้งวันประชุมให้ทราบ
ด้วย เพื่อประกอบการตัดสินใจประเมินโครงการ 

4. การแจง้ผลการ 
พิจารณาโครงการไปยัง 
ผู้วิจัย 

การแจ้งผลการพิจารณาโครงการไปยังผู้วิจัย หากได้รับผลการพิจารณาจากผู้
ทบทวนโครงการวิจัยแล้ว เจ้าหนาที่จัดทําสรุปผลการพิจารณาจากผู้ทบทวน
โครงการวิจัยทุกคนที่ได้ประเมินโครงการตามความเสี่ยงที่ระบุไว้ตามหัวข้อการ
ประเมินในแบบประเมินตามหลักวิชาการ ความเสี่ยงและประโยชน์รวมถึงการ
ปกป้องอาสาสมัคร หนังสือชี้แจงข้อมูลอาสาสมัคร หนังสือแสดงเจตนายินยอม 
การแจ้งผลต้องระบุว ันที ่ส่งการแก้ไขเอกสารกลับภายใน 30 วัน หากพ้น
ระยะเวลาที่กําหนด ผู้วิจัยจะต้องยื่นเอกสารมาเพื่อพิจารณาตาม กระบวนอีก
ครั้งหนึ่ง หากมีเหตสุดวิสัยให้ผู้วิจัยทําหนังสือแจ้งเหตุผลของการ แก้ไขล่าช้า
กว่ากําหนด 

5. การตรวจสอบ การตรวจสอบเอกสารหลังการแก้ไขจากผู้วิจัย ต้องดําเนินการ ดังนี้ 



 

รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
เอกสารหลังการแก้ไข 
จากผู้วิจัย 

1. กรณีที่โครงกา รมีการพิ จารณาแบบ Exemption review และ Expedited 
review เจ้าหน้าท่ีจะตรวจสอบความถูกต้อง ความครบถ้วนของการแก้ไข ต้อง
ตรวจสอบตามหัวข้อที่ได้แจ้งผลการพิจารณาผู้วิจัยดําเนินการแก้ไข ซึ่งระบุเลข
บรรทัด เลขหน้า ข้อความที่แก้ไข ซึ่งผู้วิจัยจะต้องทําตัวเข้มและขีดเส้นใต้ไว้ใน
เอกสารที่มีการแกไ้ข ดังนี้ 
- ตรวจสอบเอกสารที่แก้ไขได้ระบุเวอร์ชั่น 2.0 และวันที่แก้ไข หลังแก้ไขหรือไม่
หากยังไมไ่ดด้ําเนินการแจ้งใหผู้้วิจัยดําเนินการให้ครบถว้น 
- ตรวจสอบการลงนามในเอกสาร หากเป็นนักศึกษาต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาลง
นามกํากับ 
- ตรวจสอบความครบถว้นของเอกสารที่แก้ไขกลับมา หรือเพ่ิมเติม เช่น เอกสาร
ชี้แจงข้อมูลอาสาสมัคร หนังสือแสดงเจตนายินยอม เอกสารผ่านการอบรม 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ แบบสอบถามที่แก้ไขหรือปรบบัปรุง 
2. ในกรณีที่โครงการวิจัยที่มีความเสี่ยงสูงต้องนําเข้าพิจารณาในคณะกรรมการ
เต็มชุด (Full board review) และคณะกรรมการมีมติให้แก้ไขเพื่อออกเอกสาร
รับรองโดยให้ผู้ทบทวนโครงการวิจัย พิจารณาหลังการแก้ไขเอกสารก่อนที่จะ
ออกเอกสารรับรอง เจ้าหน้าที่ตอ้งดําเนินการ ดังนี้ 
- ตรวจสอบความถูกต้อง ตามขอ้ 1 
- ส่งโครงการให้ผู้ทบทวนโครงการวิจัย คนเดิมเพ่ือพิจารณาหลังแก้ไข 
- หากผู้ทบทวนโครงการวิจัย ทุกท่านเห็นชอบการแก้ไขจึงออกเอกสารรับรอง
โครงการได้ 
- เสนอเลขานุการพิจารณาในลําดับต่อไป 

6. การออกเอกสาร 
รับรองโครงการ 

การออกเอกสารรับรองโครงการ ต้องพิจารณารายละเอียดเอกสารที่ผู้วิจัยแก้ไข
ให้ครบถ้วน ถูกต้องตามหัวข้อรวมถึงเอกสารที่มีการแก้ไขแล้ว มีวิธีดําเนินการ 
ดังนี้ 
1. เจ้าหน้าที่จัดพิมพ์เอกสารรับรองโครงการตามแบบความเสี่ยงท่ีได้รับการ
ประเมินทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มี 3 แบบ ดังนี้ 
1 Exemption review 
2 Expedited review 
3 Full board review 
2. การออกเลขรับรองโครงการ รหัส COA (Code of Approval) ต้องระบุ 
ระยะเวลาการรับรองในเอกสารรับรองโครงการ ซึ่งมีระยะเวลาการรับรอง  1 ปี 
ส่วนรห ัส COE (Code of Exemption) ให้ระบ ุว ันท ี ่ร ับรองแต่ ไม่ระบ ุวัน



 

รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
หมดอายุ แต่ขอให้ผู้วิจัยแจ้งปิดโครงการเมื่อดําเนินการแล้วเสร็จ ทั้งนี้ขอให้
ผู้วิจัยอ่านคําเตือนด้านหลังเอกสารรับรอง 
3. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารรับรองได้แก่ ชื ่อและตําแหน่งผู้ว ิจัย 
(ตําแหน่งทางวิชาการ ตําแหน่งเฉพาะ) ชื่อโครงการ สังกัด รูปแบบการ 
พิจารณา ก่อนเสนอเลขานุการพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเพ่ือ
เสนอประธานลงนามตามลําดับต่อไป 
4. ประทับตรา “ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาว ิทยาล ัยธนบุรี  แล้ว” ในเอกสารทุกฉบับท ี ่ผ่ านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการ 
5. ส่งเอกสารฉบับจริงใหผู้้วิจัย  

7. การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงโครงการ 
หลังได้รับเอกสารรับรอง
โครงการ 

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการวิจัยหลังจากท่ีผู้วิจัยได้รับเอกสารรับรองแล้วเมื่อ
ผู้วิจัยได้ยื่นเอกสารแล้ว มีวิธีดําเนินการ ดังนี้ 
1. เสนอโครงการที่ขอแก้ไขพร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาให้ผู้ทบทวน
โครงการวิจัยคนเดิมเพ่ือพิจารณาก่อนนําเข้าพิจารณาในคณะกรรมการเต็มชุด 
2. เจ้าหน้าที่แจ้งผลและออกเอกสารรับรองโครงการที่มีการแก้ ไขให้หรือขอ
ข้อมูลเพิ่มเติมก่อนออกเอกสารรับรองส่วนที่มีการแก้ไข 

8. การรายงานเหตุไม่พึง
ประสงคจ์ากการดําเนิน
โครงการวิจัย 

การรายงานเหตุไมพึ่งประสงคท์ี่เกิดจากการวิจัย ที่ผู้วิจัยได้แจ้งใหค้ณะกรรมการ
ทราบ มีวิธีดําเนินการ ดังนี้ 
1. เสนอรายงานเหตุไม่พึงประสงค์ ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการที่ มี
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค ์เพ่ือพิจารณา 
2. แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้วิจัยทราบ หรือชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น หรือเข้า
ตรวจเยี่ยมโครงการ 

9. การปดิโครงการ เมื ่อผู้ว ิจ ัยได้ดําเนินการวิจัยแล้วเสร็จให้ส่งเอกสารเพื ่อขอปิดโครงการ มี
วิธีดําเนินการ 
1. เสนอโครงการวิจัยที่ดําเนินการแล้วพร้อมเอกสารประกอบให้ฝ่ายเลขานุการ
พิจารณากอ่นนําเข้าพิจารณาในคณะกรรมการเต็มชุดเพ่ือรับรองการปิโครงการ 
2. แจ้งการปิดโครงการวิจัยให้ผู้วิจัยทราบ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมในกรณีเก็บ
ข้อมูลจากอาสาสมัครเกินจากที่ได้ขอรับรองจากคณะกรรมการฯ หรือชี้แจง
เหตุผลในกรณีที่มีเหตุไม่พึงประสงคท์ีเ่กิดจากดําเนินการวิจัย 

 



 

 

 

แนวปฏิบัติการขอรับรองจรยิธรรมการวิจัยในมนุษย์        
 1. เป็นอาจารย์ บุคลากรหรอืนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยธนบุรี      
 2. เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย และ/หรือเป็นผู้ร่วมวิจัยในคณะผู้วิจัย      
 3. เป็นโครงการวิจัยที่เก็บข้อมูลจากอาสาสมัครผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย  

 

การย่ืนเอกสารเพ่ือขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประกอบด้วยเอกสารที่เก่ียวขอ้ง ดังน้ี    
 1. สําหรับอาจารย์ บุคลากรหรือนกัศึกษา         
   1.1 แบบเสนอโครงการวิจัย (วพ.1) /เค้าโครงวิทยานิพนธ์/เค้าโครงสารนิพนธ์   
   1.2 แบบสัญญาขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย (วพ.2) (ถ้ามี)     
   1.3 แบบเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอการรับรองคณะกรรมการจริยธรรมสําหรับพิจารณา  
   โครงการวิจัยที่ทําในมนุษย์        
   1.4 เอกสารช้ีแจงผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย       
   1.5 หนังสือใหค้วามยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัย 

 

 หมายเหตุ รายการเอกสารที่ 1.1-1.5         
   เอกสารตัวจริง 1 ชุด และเอกสารสําเนา 1 ชุด       
   จัดส่งเอกสารไปที่ สํานักวิจัย        
   ช้ัน 2 ห้อง G209  อาคารอเนกประสงค์และบัณฑิตวิทยาลัย     
   มหาวิทยาลัยธนบุรี 
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ข้อปฏิบัติสาํหรับผู้วิจัยทีผ่่านการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์   

 คณะกรรมการจริยธรรมสําหรับพิจารณาโครงการวิจัยที่ทําในมนุษย์ มหาวิทยาลัยธนบุรี ขอแจ้งให้ทราบเก่ียวกับ
หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้วิจัยหลังจากโครงการวิจัย ได้ผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แล้ว ขอความกรุณา
ดําเนินการดังต่อไปน้ี           
 1. ผู้วิจัยจะต้องดําเนินการวิจัยตามขั้นตอนต่างๆ ที่ระบุไว้ในโครงการวิจัยโดยเคร่งครัด โดยใช้เอกสารช้ีแจง
อาสาสมัคร (Information Sheet) หนังสือแสดงการให้ความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัย (Informed Consent Form) 
ป้ายประชาสัมพันธ์ รวมถึงเอกสารอ่ืน ที่ได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการฯ แล้วเท่าน้ัน    
 2. ผู้วิจัยมีหน้าที่รายงานต่อคณะกรรมการฯ เมื่อ        
  2.1 มีการดําเนินงานวิจัยครบระยะเวลาหน่ึง ซึ่งจะต้องมีการรายงานความก้าวหน้าของการวิจัยตาม
ระยะเวลาที่คณะกรรมการฯ กําหนดในเอกสารใบรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์หรือเมื่อครบหน่ึงปีจากวันที่ระบุไว้ใน
เอกสารใบรับรองของโครงการวิจัย โดยใช้แบบรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย (แบบเอกสารที่ REC-TRU 06) 
  2.2 สําหรับโครงการวิจัยที่ยังไม่เสร็จสิ้นแต่เอกสารใบรับรองฯ หมดอายุ ผู้วิจัยจะต้องส่งหนังสือบันทึก
ข้อความเพ่ือขอต่ออายุใบรับรองฯ ภายใน 30 วัน ก่อนวันหมดอายุตามท่ีกําหนดไว้ในเอกสารใบรับรองฯ พร้อมส่งรายงาน
ความก้าวหน้าของการวิจัย มิฉะน้ัน คณะกรรมการฯ จะไม่รับรองการทําวิจัยหรือการเก็บข้อมูลในระยะเวลาหลังจากเอกสาร
ใบรับรองหมดอายุ            
  2.3 หากผู้วิจัยมีความจําเป็นในการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัยหรือมีการเปล่ียนแปลงหัวหน้า
โครงการวิจัย/เพ่ิมเติมผู้ร่วมวิจัย ฯลฯ ผู้วิจัยจะต้องเสนอการปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม โดยใช้แบบรายงานส่วนแก้ไขเพิ่มเติม
โครงการวิจัย (แบบเอกสารที่ REC-TRU 04) โดยผู้วิจัยจะต้องระบุให้ชัดเจนว่า มีการเปลี่ยนแปลงอะไร อย่างไรและเหตุผลที่
ต้องการเปลี่ยนแปลง ทั้งในในกรณีการเปล่ียนแปลงหัวหน้าโครงการวิจัย หรือเพ่ิมเติมผู้ร่วมวิจัยคนใหม่ ให้แนบแบบประวัติ
ผู้วิจัย (แบบเอกสารที่ REC-TRU 05) และใบประกาศนียบัตรการอบรม (ถ้ามี)      
  2.4 โครงการวิจัยที่ยุติโครงการวิจัยก่อนกําหนด ให้ผู้วิจัยส่งหนังสือแจ้งปิดโครงการวิจัยนั้นพร้อมเหตุผลใน
การยุติโครงการวิจัยก่อนกําหนด โดยใช้แบบรายงานเพ่ือยุติโครงการวิจัยก่อนกําหนด (แบบเอกสารที่ REC-TRU 07) และ
การดูแลอาสาสมัครหลังจากยุติโครงการวิจัยแก่คณะกรรมการฯ       
  2.5 โครงการวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว ให้ผู้วิจัยส่งรายงานสรุปผลการวิจัย โดยใช้แบบรายงานสรุปผลการวิจัย 
(แบบเอกสารที่ REC-TRU 10) คณะกรรมการฯ อาจมีการสุ่มเข้าตรวจเย่ียมโครงการวิจัย (Site Monitoring Visit) เพ่ือดู
ความเรียบร้อยของการดําเนินงาน รับฟัง และให้คําปรึกษาข้อปัญหาที่อาจมีในระหว่างการดําเนินงานโครงการวิจัย โดย
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สํานักวิจัย มหาวิทยาลัยธนบุรีจะมีหนังสือแจ้งให้ผู้วิจัยได้ทราบล่วงหน้า เป็นเวลา 
2 สัปดาห์ ผลการตรวจเยี่ยมโครงการวิจัยจะแจ้งเพ่ือทราบในที่ประชุม คณะกรรมการฯ และจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้วิจัย
ได้ทราบ และอาจมีข้อเสนอแนะนําไปปฏิบัติต่อไป 

 

*************** 
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แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอการรับรอง                                                
คณะกรรมการจริยธรรมสาํหรับพิจารณาโครงการวิจัยที่ทําในมนุษย์                                 

มหาวิทยาลัยธนบรุี  

1. ชื่อโครงการวิจัย                                                                                                   
(ภาษาไทย)..................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................... 
(ภาษาอังกฤษ).............................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
2. ชื่อหัวหนา้โครงการวิจัย  
(ภาษาไทย).................................................................................................................................................................................. 
(ภาษาอังกฤษ).............................................................................................................................................................................
  อาจารย์ สงักัด (สาขา/คณะ)...................................................................................................................................
  คุณวุฒิ  ป.โท   ป.เอก  อ่ืนๆ......................................................................... 
  ตําแหน่งวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  ศาสตราจารย์  
     อ่ืนๆ.........................................................................    
  บุคลากร ตําแหน่ง......................................................................... สังกัด...............................................................
  นักศึกษา สังกัด (สาขา/คณะ) .........................................................................     
  ระดับ  ป.ตรี       ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)  ป.โท                                     
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้......................................................................... E-mail address………......................................... 
3. ชื่อผู้ร่วมโครงการวิจัยทุกคน           
 3.1 ช่ือผู้ร่วมโครงการ  
(ภาษาไทย).................................................................................................................................................................................. 
(ภาษาอังกฤษ)............................................................................................................................................................................. 
ตําแหน่ง......................................................................... สังกัด (สาขา/คณะ)............................................................... 
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้......................................................................... E-mail address………......................................... 
 3.2 ช่ือผู้ร่วมโครงการ  
(ภาษาไทย).................................................................................................................................................................................. 
(ภาษาอังกฤษ)............................................................................................................................................................................. 
ตําแหน่ง......................................................................... สังกัด (สาขา/คณะ)............................................................... 
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้......................................................................... E-mail address………......................................... 
4. แหล่งทนุสนุบสนนุการวิจัย           
  ภายในมหาวิทยาลัย ระบุแหล่งทุน.........................................................................................................................
  ภายนอกมหาวิทยาลัย ระบุแหล่งทุน.....................................................................................................................
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5. สถานที่ทําวิจัย            
  เก็บข้อมูลแห่งเดียว (Single center) ระบุ.............................................................................................................   

     เก็บข้อมลูหลายแห่ง (Multiple centers)   
   เฉพาะในประเทศไทย  
(ระบุช่ือทุกสถาบันฯ ที่ร่วมโครงการวิจัยและจํานวนประชากร/อาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการของแต่ละสถาบัน) 
...................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................
      ร่วมกับต่างประเทศ  
(ระบุช่ือประเทศที่ร่วมโครงการวิจัย และระบุช่ือทุกสถาบันในประเทศไทยที่ร่วมโครงการวิจัยพร้อมจํานวนประชากร/
อาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการของแต่ละสถาบันในประเทศไทย)  
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
6. หลักการและเหตุผลที่ต้องทําวิจัย                              
(กรุณาอธิบายสาระสําคัญโดยละเอียด หากมีการส่งโครงการวิจัยแนบมาด้วย ขอให้มีใจความที่ตรงกัน ทั้งฉบับภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ หรือหากไม่มีการแปลทั้งโครงการต้องอ้างอิงเลขหน้าในโครงการวิจัยฉบับภาษาอังกฤษในส่วนที่เก่ียวข้อง และ
โครงการฉบับภาษาไทยที่มีการแปลต้องมีสาระสําคัญครบถ้วนและสามารถอ่านเข้าใจได้ง่าย) 
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
7. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
8. การออกแบบการวิจัย (Research design)                           
 8.1. ประเภทของโครงการวิจัย (หัวข้อที่เก่ียวข้อง) 
   การวิจัยทางสังคม/พฤติกรรม (Social/Behavioral Research) 
    การศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive study) 
          การศึกษาแบบสังเกต (Observational study)  
          การศึกษาแบบก่ึงทดลอง (Quasi-Experimental study)  
          การศึกษาทดลอง (Experimental study)  
          การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory action research)  
          การวิจัยเชิงสํารวจ  (Survey research)  
          การศึกษาเฉพาะกรณี (Case study)  
          การศึกษานําร่อง (Pilot study)  
          การศึกษาระยะยาว (Longitudinal studies)  
          การศึกษาแบบอนุกรมเวลา (Time-series) 
          อ่ืนๆ โปรดระบุ…………………………………………………………… 
      อ่ืนๆ (Other research category) ระบุ.................................................................................................... 
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 8.2 การคัดเลอืกผู้เข้าร่วมการวิจัย                                                                                                           
(ระบุรายละเอียดสําหรับหัวข้อต่อไปน้ีตามความเหมาะสมของโครงการ หากไม่มีขอให้ระบุว่า “ไม่มี” หรือ “ไม่เก่ียวข้อง”) 
  8.2.1 เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมการวิจัย  
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 

    8.2.2 เกณฑ์การคัดออกผู้เข้าร่วมการวิจัย  
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 

    8.2.3 เกณฑ์การถอนผู้เข้าร่วมการวิจัยหรือยุติการเข้าร่วมการวิจัย  
..................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 

    8.2.4 การจัดผูเ้ข้าร่วมการวิจัยเข้ากลุ่ม  
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
 8.3 การคํานวณขนาดตัวอย่าง                                                                     
(ระบุที่มาของขนาดตัวอย่างในแต่ละกลุม่ หากใช้สูตรสําเร็จ กรุณาแสดงสูตรที่ใช้คํานวณ และระบุคา่ตัวแปรที่แทนค่าในสูตร
พร้อมแหล่งอ้างอิงของค่าตัวแปรน้ัน 
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
 8.4 การดําเนินการหากผู้เข้าร่วมการวิจัยถอนตัวออกจากการวิจัย (โปรดระบุขั้นตอนและรายละเอียด) 
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................
9. กระบวนการวิจัย                                           
(ระบุรายละเอียดของกระบวนการวิจัย, เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย, ขั้นตอนต่างๆ ในการดําเนินการวิจัย, สิ่งที่ผู้เข้าร่วมวิจัย
จะต้องปฏิบัติหรือจะได้รับการปฏิบัติ เช่น จํานวนคร้ังที่มีการจัดกิจกรรมอบรม การสอนด้วยวิธีต่างๆ เป็นต้น หากมีการส่ง
โครงการวิจัยแนบมาด้วย ขอให้มีใจความทีต่รงกัน ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงอ้างอิงเลขหน้าในโครงการวิจัย
ในส่วนที่เก่ียวข้อง) 
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................
10. กระบวนการเก็บข้อมูล                                                             
(ส่งแบบสอบถาม questionnaire และ/หรือแบบสัมภาษณ์ interview question ที่จะใช้มาประกอบการพิจารณาด้วย               
ถ้ามี*)                                
*ในแบบบันทกึข้อมูลของผู้เข้าร่วมโครงการทุกประเภท ต้องไม่ระบุช่ือ-นามสกุล หรือสัญลักษณ์รูปแบบอ่ืนๆ ที่สามารถระบุ
ผู้เข้าร่วมโครงการได้เป็นรายบุคคล โดยให้ใช้เป็นรหัสแทน 
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
 
11. การวัดผล/การวิเคราะห์ผลการวิจัย  
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(ระบุว่าผลลัพธ์หลักของการศึกษานี้คืออะไร (primary outcome) ซึ่งถือเป็นปัจจัยสําคัญในการคํานวณขนาดตัวอย่างและ
ผลลัพธ์อ่ืนๆ ถา้มี (secondary outcomes), สถิติหรือวิธีการอ่ืนๆที่ท่านมีแผนการจะใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล)  
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
12. ระยะเวลาที่ทําวิจัย 
(ตลอดโครงการ รวมช่วงเตรียมการ, การขอทุนและขอการรับรองโครงการจากคณะกรรมการจริยธรรมฯ จนเสร็จสิน้
โครงการวิจัย) 
 ต้ังแต่.......................................................ถึง....................................................รวมเวลา..................เดือน...................ปี 
 ระยะเวลาที่ทําการเก็บข้อมูล (นับช่วงที่เริ่มมีการรับประชากรเข้าศึกษาหรือเริ่มดําเนินการวิจัย จนเสรจ็สิ้น
โครงการวิจัย โดยวันที่ย่ืนเอกสารเพ่ือขอจริยธรรมฯ ต้องดําเนินการก่อนการเก็บข้อมูลวิจัย อย่างน้อย 1 เดือน) 
 ประมาณต้ังแต่.........................................ถึง....................................................รวมเวลา...................เดือน................ปี 
13. กระบวนการเชญิชวนให้เข้าร่วมการวิจัย  
 13.1. สถานที ่                                                                         
(ระบุสถานที่ทีจ่ะเข้าถึงผู้ที่จะเข้าร่วมการวิจัย)         
...................................................................................................................................................................................................... 
 13.2. กระบวนการ 
  13.2.1. ผู้ทําหน้าที่เชิญชวนอาสาสมัครเข้ารว่มโครงการวิจัย ( ทุกข้อที่เก่ียวข้อง) 
    หัวหน้าโครงการวิจัย          
    ผู้ร่วมโครงการวิจัย  
            อ่ืนๆ ระบุ.................................................................................................................................... 

     13.2.2. อธิบายกระบวนการเข้าถึงผู้ที่จะถูกเชิญชวนให้เข้าร่วมการวิจัยอย่างละเอียดและการใช้สื่อต่างๆ           
(ให้อธิบายรายละเอียดการเชิญชวนอาสาสมัครเข้าร่วมการวิจัย)* 
……................................................................................................................................................................................................            
*การใช้สื่อเช่นการติดประกาศเชิญชวนอาสาสมัคร ต้องแสดงว่าอาสาสมัครเข้าสู่โครงการโดยความสมัครใจโดยไมม่ีอิทธิพล
โน้มน้าวหรือกดดัน (undue influence) และต้องส่งใบประกาศเชิญชวนน้ันมาประกอบการพิจารณาโครงการร่วมด้วย 

14. กระบวนการขอความยินยอมให้เข้ารว่มการวิจัย   
 14.1 เอกสารที่เก่ียวข้อง ( ทุกข้อที่เก่ียวข้อง) 
   เอกสารช้ีแจงผู้เข้าร่วมการวิจัย   
      หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัยโดยได้รับการบอกกล่าวและเต็มใจ   
      ขอยกเว้นการขอความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร ระบุเหตุผล……………………………………...................... 
          อ่ืนๆ ระบุ.................................................................................................................................................... 

     14.2 กระบวนการ                                                                        
(อธิบายโดยละเอียดเก่ียวกับกระบวนการขอความยินยอมจากอาสาสมัครและหรือผูแ้ทนโดยชอบธรรม) 
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
 
15. ข้อพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในคน                                                           
(กรุณาตอบทุกข้อ หากไม่มหีรือไม่เก่ียวข้อง ให้ระบุว่า “ไม่มี” หรือ “ไมเ่ก่ียวข้อง” พร้อมเหตุผล) 
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 15.1 เหตุผลและความจําเป็นที่ต้องดําเนินการวิจัยในคน (ระบุปัญหาของการวิจัยซึ่งเป็นที่มาของคําถามวิจัย ข้อมูล
จากการศึกษาก่อนหน้าน้ีมีมากน้อยเพียงใด ตลอดจนความจําเป็นที่ต้องศึกษาวิจัยในคนเพ่ิมเติม) 
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
 15.2 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย ทั้งต่อผู้เข้าร่วมการวิจัยเป็นรายบุคคล และประโยชน์โดยรวม รวมท้ัง
ประโยชน์ต่อผู้ที่เข้าร่วมการวิจัยน้ีหลังสิ้นสุดการวิจัยแล้ว (ถ้ามี) 
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
 15.3 หลักฐาน ข้อมูลหรือเอกสารอ้างอิง 
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
 15.4 วิธีการปกป้องความลับหรือข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าร่วมการวิจัย (ทุกข้อที่เก่ียวขอ้ง) 
     15.4.1 วิธีการบันทึกข้อมูลสว่นตัว 
    รหัสแทนช่ือและข้อมูลสว่นตัวของผู้เข้าร่วมการวิจัยในการบันทึกข้อมูลในแบบเก็บข้อมูล 
    มีการบันทกึข้อมูลเป็น 
           ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (ในคอมพิวเตอร์หรือแผ่น CD) 
           รูปถ่าย/ภาพน่ิง   
           วีดิทัศน์/ภาพเคลื่อนไหว   
          บันทึกเสียง   
     ไม่มีการบันทึกข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าร่วมการวิจัย 
          อ่ืนๆ ระบุ.................................................................................................................................... 
     15.4.2. หากมกีารบันทึกข้อมูลดังกล่าวข้างต้น โปรดระบุผู้ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ วิธีการป้องกันบุคคลที่ไม่
เก่ียวข้องในการเข้าถึงข้อมูล ระบุระยะเวลาในการเก็บข้อมูลไว้ และวิธีการทําลายข้อมูลเมื่อสิ้นสุดการวิจัย 
          บันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ส่วนตัวที่มีรหัสป้องกันบุคคลอ่ืนไม่ให้สามารถเปิดได้ 
          เก็บเอกสาร/แผ่น CD/ไฟล์ในตู้/ลิ้นชัก ที่มีกุญแจล็อกและผู้วิจัยเท่าน้ันที่มีกุญแจเปิด-ปิด  
          เก็บเอกสาร/แผ่น CD/ไฟล์ไว้ต่อเป็นเวลา.............ปี หลังสิ้นสุดการวิจัย โดยหัวหน้า
โครงการวิจัยเป็นผู้รับผิดชอบในการรักษาความลับผู้เข้าร่วมการวิจัย และได้แจ้งไว้ในเอกสารช้ีแจงผู้เข้าร่วมการวิจัยแล้ว 
           อ่ืนๆ ระบุ  ............................................................................................................................. 
     15.4.3. ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ต่อผู้ที่เข้าร่วมการวิจัย 
(ระบุรายละเอียด) 
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
       
 
      15.4.4 มาตรการป้องกันและแก้ไขเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ผู้วิจยัเตรียมไว้ในโครงการน้ี 
(ระบุรายละเอียด) 
...................................................................................................................................................................................................... 
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...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 
      15.4.5 ผู้รับผดิชอบค่าใช้จ่ายในการแก้ไขหรือรักษาเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการวิจัย 
(ระบุรายละเอียด) 
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
16. เอกสารเพิ่มเติม*                                    
(ส่งเพ่ิมเติมพร้อมแบบเสนอโครงการวิจัย นอกเหนือจากที่ระบุ) ได้แก่ 
  บันทึกการขออนุญาตเก็บข้อมูลหรือขอใช้สถานทีใ่นการทําวิจัยจากผูม้ีอํานาจอนุมัติ (กรณีผู้วิจัยจากนอกหน่วยงาน) 
    เอกสารอ่ืนที่จะมอบให้ผู้เข้าร่วมการวิจัย (ระบุ)……..………………………………………………..............................……...… 
     อ่ืนๆ ระบุ................................................................................................................................................................. 

17. ข้อสญัญา 
  1. ข้าพเจ้าและคณะผู้วิจัยดังมีรายนามและได้ลงช่ือไว้ในเอกสารน้ี จะดําเนินการวิจัยตามที่ระบุไว้ในโครงการวิจัย

ฉบับที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สํานักวิจัย มหาวิทยาลัยธนบุรี และได้ขอความยินยอม
จากผู้เข้าร่วมการวิจัยอย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ดังที่ได้ระบุไว้ในแบบเสนอโครงการวิจัย โดยจะให้
ความเคารพในศักด์ิศรี สิทธิ และคํานึงถึงสวัสดิภาพของผู้เข้าร่วมการวิจัยเป็นสําคัญ 

  2. หากมีความจําเป็นต้องปรับแก้ไขโครงการวิจัย ข้าพเจ้าจะแจ้งคณะกรรมการจริยธรรมฯ เพ่ือขอการรับรองก่อน
เริ่มดําเนินการตามท่ีต้องการปรับเปลี่ยนทุกครั้ง และหากการปรับโครงการวิจัยมีผลกระทบต่อผู้เข้าร่วมการวิจัย ข้าพเจ้า
จะแจ้งการปรับเปลี่ยนและขอความยินยอมจากผู้ที่ได้เข้าร่วมการวิจัยแล้วทุกคร้ัง 

  3.  ข้าพเจ้าจะรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์/เหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดเดาได้ล่วงหน้าในระหว่างการวิจัย  
ตามระเบียบของคณะกรรมการจริยธรรมฯ ภายในเวลาที่ กําหนด และจะให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขเหตุการณ์ 
ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นระหว่างการวิจัยอย่างเต็มความสามารถ 

  4. ข้าพเจ้าและคณะผู้วิจัยมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัยที่เสนอมาอย่างดีทุกขั้นตอน และมีความสามารถ
ในการแก้ไขปัญหา หรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการวิจัย เพ่ือความปลอดภัยและสวัสดิภาพของ
ผู้เข้าร่วมการวิจัยได้เป็นอย่างดี  

  5. เมื่อทําการวิจัยเสร็จสิ้น ข้าพเจ้าจะสรุปการดําเนินงานและแจ้งปิดโครงการวิจัย และหากการวิจัยใช้เวลานานกว่า 1 ปี 
ข้าพเจ้าจะรายงานความคืบหน้าของโครงการพร้อมทั้งขอต่ออายุการรับรองก่อนครบกําหนดอายุของเอกสารรับรองที่ได้รับ 

 
         ลงช่ือ...............................................หัวหน้าโครงการวิจัย 

  (.....................................................) 
    วันที่…………/……………/....….. 

 
      ลงช่ือ...............................................ผู้ร่วมวิจัย (ถ้ามี)  

    (....................................................) 
    วันที่…………/……………/....….. 

 
18. การรับรองจากหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรืออาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ (กรณีนักศึกษา) ที่
อนุมัติให้ดําเนินการวิจัยได้ 

 
            ลงช่ือ...................................................  
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                        (.....................................................)      
     วันที่…………/……………/....…...... 
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คณะกรรมการพิจารณาจรยิธรรมการวิจัยในมนุษย์ สํานักวิจัย มหาวิทยาลัยธนบุร ี
248 เพชรเกษม 110 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160 
โทรศัพท์ : 0-2809-0823 E-mail :  
    

   
COA……………………..………. 

ใบรับรองโครงการวิจัย 
(Certificate of Approval) 

 
โครงการวิจัย : ............................................................................................................................................... 
ผู้วิจัยหลัก : ............................................................................................................................................... 
หน่วยงาน : ............................................................................................................................................... 
  
 คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สํานักวิจัย มหาวิทยาลัยธนบุรี ได้พิจารณาแล้วมี
ความเห็นว่าข้อเสนองานวิจัยที่จะดําเนินการมีความสอดคล้องกับหลักจริยธรรม ตลอดจนเป็นไปตามมาตรฐาน
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน (มคจค.) 2560, นโยบายแห่งชาติและแนวทางปฏิบัติการวิจัยในมนุษย์ 2558 
อนุมัติให้ดําเนินการศึกษาวิจัยเรื่องดังกล่าวได้ 
  
ลงนาม..................................................   ลงนาม.................................................. 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรรัตน์ แย้มชุติ)             (อาจารย์วราภรณ์ สุ่มมาตย์) 
  ประธานกรรมการ          เลขานุการ 
วันที่รับรอง : ..............................................   วันหมดอายุ : ..............................................  
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เง่ือนไข 

1. ข้าพเจ้ารับทราบว่าเป็นการผิดจริยธรรม หากดําเนินการเก็บข้อมูลการวิจัยก่อนได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยฯ 

2. หากใบรับรองโครงการวิจัยหมดอายุ การดําเนินการวิจัยต้องยุติ เมื่อต้องการต่ออายุต้องขออนุมัติใหม่
ล่วงหน้าไม่ตํ่ากว่า 1 เดือน พร้อมส่งรายงานความก้าวหน้าการวิจัย 

3. ต้องดําเนินการวิจัยตามที่ระบุไว้ในโครงการวิจัยอย่างเคร่งครัด 
4. ใช้เอกสารข้อมลูสําหรับกลุม่ประชากรหรือผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย ใบยินยอมของกลุ่มประชากรหรือผู้มีส่วน

ร่วมในการวิจัยและเอกสารเชิญเข้าร่วมวิจัย (ถ้ามี) เฉพาะที่ประทับตราคณะกรรมการเท่าน้ัน 
5. หากเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงในสถานการณ์ที่เก็บข้อมูลที่ขออนุมัติจากคณะกรรมการ ต้อง

รายงานคณะกรรมการภายใน 5 วันทําการ 
6. หากมีการเปลี่ยนแปลงการดําเนินการวิจัย ให้ส่งคณะกรรมการพิจารณารับรองก่อนดําเนินการ 
7. หากยุติโครงการวิจัยก่อนกําหนดต้องแจ้งคณะกรรมการฯ ภายใน 2 สัปดาห์พร้อมคําช้ีแจง 
8. โครงการวิจัยไม่เกิน 1 ปี ส่งแบบรายงานสิ้นสุดโครงการวิจัย และบทคัดย่อผลการวิจัยภายใน 30 วัน เมื่อ

โครงการวิจัยเสร็จสิ้น สําหรบัโครงการวิจัยที่เป็นวิทยานิพนธ์ให้ส่งบทคัดย่อผลการวิจัย ภายใน 30 วัน เมื่อ
โครงการวิจัยเสร็จสิ้น 

9. โครงการวิจัยที่มีหลายระยะ จะรับรองโครงการเป็นระยะ เมื่อดําเนินการวิจัยในระยะแรกเสร็จสิ้นแลว้ ให้
ดําเนินการส่งรายงานความก้าวหน้า พร้อมโครงการวิจัยและเอกสารที่เก่ียวข้องในระยะถัดไป 

10. คณะกรรมการฯ สงวนสิทธ์ิการตรวจเย่ียมเพ่ือติดตามการดําเนินการวิจัย 
11. สําหรับโครงการวิจัยจากภายนอก ผู้บริหารส่วนงาน กํากับการดําเนินการวิจัย  

 
      

     ลงนามรับทราบเง่ือนไข.................................................. 
                (............................................)  
                ผู้วิจัยหลัก   
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เอกสารชี้แจงผู้เขา้ร่วมการวิจัย 
(Participant Information Sheet) 

 
 
ในเอกสารนี้อาจมีข้อความท่ีเด็กในปกครองของท่านอ่านแล้วยังไม่เข้าใจ โปรดสอบถามหัวหน้าโครงการวิจัย

ให้ช่วยอธิบายจนกว่าจะเข้าใจดี เด็กในปกครองของท่านอาจจะขอเอกสารนี้กลับไปอ่านที่บ้านเพื่อปรึกษา หารือกับ
ญาติพี่น้อง หรือเพื่อนสนิท เพื่อช่วยในการตัดสินใจเข้าร่วมการวิจัย 
ชื่อโครงการวิจัย..................................................................................................................................................................... 
ชื่อหัวหนา้โครงการวิจัย......................................................................................................................................................... 
สถานที่วิจัย ........................................................................................................................................................................... 
สถานทีท่ํางานและหมายเลขโทรศัพท์ของหัวหนา้โครงการวิจัยที่ต่อได้ทั้งในและนอกเวลาราชการ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
ผู้สนับสนนุทนุวิจัย………….................................................................................…………......................................................... 
ระยะเวลาในการวิจัย (ของทั้งโครงการ).........................................……….……........................................................................ 
โครงการวิจัยนี้ทําขึน้เพื่อ (บอกวัตถุประสงค์การวิจัย)........................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย (สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย)................................................................... 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
ท่านได้รบัเชญิให้เขา้ร่วมการวิจัยนี้เพราะ (บอกคุณสมบัติเหมาะสมท่ีเชิญชวนให้เข้าร่วมทําการศึกษา) 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
จะมีผู้เข้าร่วมการวิจัยนี้ทั้งสิน้ประมาณ...........................คน  
 

หากเด็กในปกครองของท่านไม่เข้าร่วมในโครงการวิจัยนี้ จะไม่มีผลกระทบต่อหน้าที่การปฏิบัติงานใดๆ หรือ
ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนของนักศึกษาแต่อย่างใด   

หากมีข้อข้องใจที่จะสอบถามเก่ียวข้องกับการวิจัย เด็กในปกครองของท่านสามารถติดต่อ (ระบุช่ือผู้วิจัยและ
เบอร์โทรศัพท์) 
................................................................................................................................................................................................   
           ข้อมูลส่วนตัวของผูเ้ขา้รว่มการวิจัย จะถูกเก็บรักษาไว้โดยไม่เปิดเผยต่อสาธารณะเปน็ราย บคุคล แต่จะรายงาน 
ผลการวิจัยเปน็ข้อมูลส่วนรวมโดยไม่สามารถระบุขอ้มูลรายบคุคลได้ ข้อมูลของผูเ้ขา้ร่วมการวิจัยเป็นรายบคุคล อาจมี
คณะบุคคลบางกลุ่มเขา้มาตรวจสอบได้ เชน่ ผู้ให้ทนุวิจัย สถาบนั รวมถึงคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนมีหน้าที่
ตรวจสอบได้  
  เด็กในปกครองของท่านมีสิทธิ์ถอนตัวออกจากโครงการวิจัยเม่ือใดก็ได้  โดยไม่ต้องแจ้งใหท้ราบล่วงหนา้  และการ
ไม่เขา้ร่วมการวิจัยหรือถอนตัวออกจากโครงการวิจัยนี้ จะไม่มีผลกระทบต่อหนา้ที่การปฏิบัติงานใดๆ หรือส่งผลกระทบ
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ต่อการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนของนักศกึษา เด็กในปกครองของทา่นมีสิทธิ์ที่จะไม่เข้าร่วมการวิจัยก็ได้
โดยไม่ต้องแจ้งเหตผุล   
 หากเด็กในปกครองของท่านได้รับการปฏิบัติที่ไม่ตรงตามท่ีได้ระบุไว้ในเอกสารชี้แจงนี้ ท่านสามารถแจ้งให้
ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนทราบได้ที่ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สํานักวิจัย 
อาคารอเนกประสงค์และบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 ห้อง 209 โทร (02) 809-0823 ต่อ 113  
 
 
      ลงชื่อ...................................................ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย     
          (......................................................)   
         วันที่...............................................   
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หนังสือใหค้วามยินยอมเข้ารว่มในโครงการวิจัย  

(Informed Consent Form) 
 

วันที่……………….…..…...…………… 
 
 

 ข้าพเจ้า……………………………………………………………………………………..…………….…..….อายุ………………………….…ปี 
อยู่บ้านเลขที่……..............…….หมู่ที่…..………............ถนน………..................................แขวง/ตําบล………………..….…….……....
เขต/อําเภอ…..………………….......................จังหวัด…………..........................................โทรศัพท์............................................. 
ขอทําหนังสือนี้ให้ไว้ต่อหัวหน้าโครงการวิจัยเพื่อเป็นหลกัฐานแสดงว่า 

 ข้อ 1. ข้าพเจ้า ได้รับทราบโครงการวิจัยของ............................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
เรื่อง....................................................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
 ข้อ 2. ข้าพเจ้ายินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัยน้ีด้วยความสมัครใจ โดยมิได้มีการบังคับขู่เข็ญ หลอกลวงแต่ประการใด  
และจะให้ความร่วมมือในการวิจัยทุกประการ 
 ข้ อ 3 . ข้ าพ เจ้ า ไ ด้ รั บ ก า รอ ธิ บ าย จ าก ผู้ วิ จั ย เ ก่ี ย ว กั บ วั ต ถุ ป ร ะ ส งค์ ข อ งก า ร วิ จั ย  วิ ธี ก า ร วิ จั ย  
ความปลอดภัย โดยได้อ่านข้อความที่มีรายละเอียดอยู่ในเอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยโดยตลอด อีกทั้งยังได้รับ
คําอธิบายและตอบข้อสงสัยจากหัวหน้าโครงการวิจัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 ข้อ 4. ข้าพเจ้าได้รับการรับรองจากผู้วิจัยว่าจะเก็บข้อมูลส่วนตัวของข้าพเจ้าเป็นความลับ จะเปิดเผยเฉพาะ
ผลสรุปการวิจัยเท่าน้ัน 
 ข้อ 5. ข้าพเจ้าได้รับทราบแล้วว่าข้าพเจ้ามีสิทธ์ิจะบอกเลิกการร่วมโครงการวิจัยน้ีและการบอกเลิกการร่วม
โครงการวิจัยจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานใดๆ ของข้าพเจ้า หรือส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนและการ
ประเมินผลการเรียน (ในกรณีที่ข้าพเจ้ากําลังศึกษาอยู่) 
 ข้อ 6.  หากข้าพเจ้ามีข้อข้องใจเก่ียวกับขั้นตอนของการวิจัย สามารถติดต่อกับ (หัวหน้าโครงการวิจัยและผู้ร่วม
วิจัยที่สามารถติดต่อได้ระบุสถานที่ที่ติดต่อได้สะดวกพร้อม เบอร์โทรศัพท์).......................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 
 ข้อ 7. หากข้าพเจ้า ได้รับการปฏิบัติไม่ตรงตามที่ระบุไว้ในเอกสารช้ีแจงผู้เข้าร่วมการวิจัย ข้าพเจ้าจะสามารถ
ติดต่อกับประธานคณะกรรมการจริยธรรมสําหรับการพิจารณาโครงการวิจัยที่ทําในมนุษย์หรือผู้แทน ได้ที่สํานักวิจัย  
มหาวิทยาลัยธนบุรี โทรศัพท์ 02-809-0823 ต่อ 113  

 
/ ข้าพเจ้า..... 

 
 
 

 
 
 ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความตามหนังสอืน้ีโดยตลอดแล้ว เหน็ว่าถูกต้องตามเจตนาของข้าพเจ้า 
จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นสําคัญพร้อมกับหัวหน้าโครงการวิจัยและต่อหน้าพยาน 
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ลงช่ือ…………………………………...      ลงช่ือ……………………………………   
     (………………………………….....)         (……………………………….......) 
                 ผู้ยินยอม                       ผู้ให้ข้อมูลและขอความยินยอม/หัวหน้าโครงการวิจัย 

 
 
 

ลงช่ือ……………………………………พยาน   ลงช่ือ…………………………………พยาน 
      (……………………………………)              (……………………………………) 

 
 
 
ในกรณีทีผู่้เข้าร่วมการวิจัย อ่านหนังสือไม่ออก ผู้ที่อ่านข้อความทั้งหมดแทนผู้เข้าร่วมการวิจัยคือ....................................... 
จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นพยาน 
 

ลงช่ือ …………………………………พยาน 
     (…………………………………….) 
 
 

 
หมายเหตุ  
1. ในกรณีผู้ให้ความยินยอมมีอายุไม่ครบ 18  ปีบริบูรณ์ จะต้องมีผู้ปกครองตามกฎหมายเป็นผู้ให้ความยินยอมด้วย 
2. กรณีผู้ยินยอมตนให้ทําวิจัย ไม่สามารถอ่านหนังสือได้ ให้ผู้วิจัยอ่านข้อความในหนังสือให้ความยินยอมน้ีให้แก่ผู้ยินยอม
ตนให้ทําวิจัยฟังจนเข้าใจแล้ว และให้ผู้ยินยอมตนให้ทําวิจัยลงนาม หรือพิมพ์ลายน้ิวหัวแม่มือรับทราบ ในการให้ความ
ยินยอมดังกล่าวด้วย 
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แบบรายงานการแก้ไขโครงการวิจัยเพิ่มเติมจามที่คณะกรรมการฯ แนะนํา   ครั้งที่ 1   ครัง้ที่ 2 
 
 
ชื่อโครงการวิจัย 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..………...…………………………..……..………...………..……..……
…..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………..……..………...……….……...…. 
หัวหน้าโครงการวิจัย..................................................................…………………………………………………เบอร์โทรศัพท์………………………………….แหล่งทุน……..…………..……...………… 

 
โครงการวิจัยเดิม โครงการวิจัยที่แก้ไขเพิ่มเติม เหตุผลทีข่อปรับปรุงแก้ไข

หน้า / บรรทัด ข้อมูลเดิม หน้า / บรรทัด ข้อมูลใหม่
     
 
 
     
 
 
     
 
 
     

 
หัวหน้าโครงการวิจัย ………………………………….………………………… 

วันที่รายงาน……….…./….…………./.…….……… 
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แบบประวัติผูวิ้จัย 
 

1. ข้อมูลส่วนตัว  
1.1 ช่ือ – สกุล.......................................................................................................................................................  
1.2 วัน/เดือน/ปีเกิด..............................................................................................................................................  
1.3 ที่อยู่ปัจจบัุน.............ถนน.....................................ตําบล/แขวง.......................................................................  

อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย์......................................  
โทรศัพท์................................................E-mail…………………………………………...............................................  

1.4 สถานที่ทํางาน....................................................................เลขที่...................ถนน..........................................  
ตําบล/แขวง............................................................อําเภอ/เขต.......................................................................  
จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย์........................โทรศัพท์.........................................................  

2. ข้อมูลการศกึษา  
2.1 คณุวุฒิ  

- ระดับปริญญาตรี  
สาขาวิชา........................................................................................................................................................  
สถานที่ศึกษา.............................................................................................ประเทศ........................................  
- ระดับปริญญาโท  
สาขาวิชา........................................................................................................................................................  
สถานที่ศึกษา.............................................................................................ประเทศ........................................  
- ระดับปริญญาเอก  
สาขาวิชา........................................................................................................................................................  
สถานที่ศึกษา.............................................................................................ประเทศ........................................  
- หลักสูตรสําคญัอ่ืนๆ (ถ้ามี)...........................................................................................................................  

3. ข้อมูลประสบการณ์/ความถนัด/ความสนใจพิเศษ  
3.1 ประสบการณ์ในการทํางานที่ผ่านมา (ตําแหน่งหน้าที่ หน่วยงาน ระยะเวลา) 
................................................................................................................................................................................  
3.2 ประสบการณ์ในด้านงานวิชาการ ลักษณะงาน เช่น วิทยากร ผู้เขียนบทความ ที่ปรกึษา ฯลฯ  

 สาขาวิชา.................................................................................................................................................................  
3.3 ความถนัด/สนใจเป็นพิเศษทางวิชาการ............................................................................................................  
3.4 ความถนัดทางภาษา..........................................................................................................................................  

4. ผลงานวิจัยในอดีต (ทั้งที่เป็นเจ้าของโครงการและร่วมโครงการ)……………………...........................................………………..  
...............................................................................................................................................................................................  
 

ลงนาม.................................................................................. 
  วันที่………………………………………........……………… 
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แบบรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย  ครั้งที่ 1   ครั้งที่ 2 
(Progress Report) 

 
 

วันที่รายงาน............................................ 
 
ชื่อโครงการวิจัย (ไทย) 
............................................................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
ชื่อโครงการวิจัย (อังกฤษ) 
............................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 
ชื่อหัวหนา้โครงการวิจัย  
............................................................................................................................................................................................... 
แหล่งทุนสนับสนนุ
............................................................................................................................................................................................... 
วันที่ได้รับอนมัุติจากคณะกรรมการจริยธรรมฯ สําหรบัพิจารณาโครงการวิจัยที่ทําในมนุษย์ 
............................................................................................................................................................................................... 
วันที่เริ่มโครงการวิจัย 
............................................................................................................................................................................................... 
วันที่ใบรับรองหมดอายุ  
............................................................................................................................................................................................... 
 
1. ความก้าวหน้า  (Progression) 

จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยที่วางแผนไว้ .........................คน ปัจจุบันมีผูร้่วมเข้าโครงการวิจัย........................คน 
          ผู้เข้ารว่มที่สิ้นสุดการศึกษาแล้ว...............................คน ผู้เข้าร่วมที่ออกจากการศึกษาก่อนเวลา............คน 

สาเหตุที่ผู้เข้ารว่มโครงการวิจัยออกจากการศึกษาก่อนเวลา.................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
สาเหตุที่ผู้เข้ารว่มโครงการวิจัยมากกว่าที่วางแผนไว้ ............................................................................................. 
(ในกรณีน้ีขอให้แนบแบบรายงานการไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดตามแบบเอกสารท่ี REC-TRU 09) 
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โครงการวิจัยเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว เมื่อวันที่............................................................................................................. 
(หากโครงการวิจัยเสร็จสิ้นแล้ว แบบรายงานสรุปผลการวิจัย ตามแบบเอกสารที่ REC-TRU 10 ให้คณะกรรมการ

 ฯ พิจารณา) 
2. มีการเปลี่ยนแปลงแหล่งเงินทุน (Granting Support) ที่ยังมีเคยรายงานต่อคณะกรรมการฯ หรือไม ่ 

 ไม่ม ี           มี  
3. มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย ที่ยังไม่เคยรายงานต่อคณะกรรมการฯ หรือไม ่

 ไม่ม ี           มี (ขอให้แนบแบบเอกสารที่ REC-TRU 04) 
4. มีปัญหาหรอืความคิดเห็นเชิงลบในชุมชน หรือผู้เข้าร่วมวิจัย (Negative Attitude) ที่ยังไม่เคยรายงานต่อคณะ

กรรมการฯ หรอืไม่   
  ไม่ม ี           มี รายละเอียดดังน้ี……………………………………………............................………………………… 
5. ในกรณีที่ใบรับรองหมดอายุ ผู้วิจัยต้องการต่ออายุหรือไม่ 

 ต้องการ       ไม่ต้องการ 
 
หมายเหตุ : ถา้ข้อ 2 – 5    
               ตอบว่า มี ให้ส่งรายงานต่อคณะกรรมการฯ  
                ตอบว่า ไม่มี หากคณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบทราบว่าการรายงานมีความคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง 
ภายหลังการรับรองการรายงานความก้าวหน้าของการวิจัยแล้ว คณะกรรมการฯ จะถือว่าผลการพิจารณาดังกล่าวเป็นโมฆะ 
    

ลงช่ือผู้วิจัย.......................................................................... 
(.........................................................................) 

                                                                                     วันที่................../……………../…………… 
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 แบบรายงานการยุติโครงการวิจัยก่อนกําหนด 
         (Study Termination or Suspension Report Form) 

 
รหัสโครงการ………………………… 

 
1. ข้อมูลโครงการวิจัย 

 ช่ือโครงการวิจัย (ไทย): …………………………………………………………………………………………….……………… 
 ช่ือโครงการวิจัย (อังกฤษ): ………………………………………………………………………………………………………. 
 ช่ือหัวหน้าโครงการวิจัย:……………………………………………………………………………………………..………….… 
 แหล่งทุนสนับสนุน:…………………………………………………………………………………..……………………………..

เอกสารรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมสําหรับพิจารณาโครงการวิจัยที่ทําในมนุษย์ มหาวิทยาลยัธนบุรี  
 วันที่ได้รับอนุมัติ……………………………..…..………… 
 วันสิ้นสุดการรับรอง.............................................. 
 
 วันที่ยุติการดําเนนิการวิจัย……………..……………. 

 
2. สรุปผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย 

จํานวนผู้เข้าร่วมวิจัย…………………………………………….…….คน 
จํานวนผู้เข้าร่วมวิจัยที่วางแผนไว้…………………….....……….คน 
ผู้เข้าร่วมที่อยู่ในระยะทดลอง………………………..…………….คน 
ผู้เข้าร่วมที่สิ้นสุดการศึกษาแล้ว………………….…..…..……....คน 
ผู้เข้าร่วมที่ถอนตัวระหว่างการวิจัย…………………..……..…...คน 

   สาเหตุจากเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์…………...คน 
   สาเหตุจากความไม่ร่วมมือ…………………….....คน 
   ผู้เข้าร่วมขอถอนตัว………………….………..….....คน 

 
3. สรุปสาเหตุของการยุติโครงการก่อนกําหนด: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

4. การดําเนินการกับอาสาสมัคร: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ลงช่ือ......................................................หัวหน้าโครงการวิจัย 
        (..................................................) 

                                              วัน/เดือน/ปี..................................... 
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แบบบันทึกการไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนด 

(Non-compliance Report) 
 

รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูลที่สังเกตเห็น/สงสัยว่าผู้วิจัยอาจไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนด 
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................  

ความคิดเห็นประธาน/กรรมการผู้ทบทวน 
 ควรเสนอแนะให้นักวิจัยปรับปรุงแก้ไขในการดําเนินงานข้ันต่อไป 
 ควรระงับโครงการวิจัยชั่วคราว 
 ควรเพิกถอนการรับรอง 
 ควรยุติโครงการวิจัยก่อนกําหนด 
 ควรปฏิเสธการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย/โครงร่างวิทยานิพนธ์ที่จะส่งเข้ามาในอนาคต 
 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)...................................................................................................................................................... 

กรรมการผู้ทบทวนลงนาม............................................................. 
                 (............................................................) 
            .............../................/................ 
 
 

เจ้าหน้าที่สํานักงานผู้รับเร่ือง............................................................... รับเร่ืองเม่ือ................./..................../................... 
เข้าที่ประชุมคณะกรรมการเม่ือ................./..................../................... 
ส่งหนังสือแจ้งผู้วิจัยเม่ือ................./..................../................... 
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แบบรายงานสรุปผลการวิจัย  
(Final Report Form) 

 

ชื่อโครงการวิจัย :  
 

 

ชื่อผู้วิจัย    

แหล่งทุน 
 

   

สถานทีท่ําการวิจัย  
 

   

จํานวนอาสาสมัครที่ระบุในการขออนุมัติจากคณะกรรมการฯ   

จํานวนอาสาสมัครที่เข้าคัดเลือกเข้าโครงการวิจัย (Screening)    

จํานวนอาสาสมัครท ี่เข้าร่วมโครงการวิจัย (Include)  
(หากผู้วิจัยทําการวิจัยในอาสาสมัครจํานวนมากกว่าที่ระบุไว้  
ในโครงการวิจัย ขอให้ผู้วิจัยกรอกข้อมูลในแบบรายงาน การไม่ปฏิบัติ
ตามข้อกําหนด (แบบเอกสาร ที่ REC-TRU 09 )  

  

จํานวนอาสาสมัครที่ถอนตัวก่อนกําหนด (Withdraw)  
พร้อมสรุปสาเหตุที่อาสาสมัครถอนตัวก่อนกําหนด  

  

แผนการการติดตามดูแลอาสาสมัครท ี่ถอนตัวออกจากโครงการวิจัย
ก่อนกําหนด  

  

ว ัตถุประสงค์ :  
  

   

ผลการวิจัย :  
  

   

สรุปผลการวิจัย :   
   

  

  

 
ลงช่ือผู้วิจัย.......................................................................... 

(.........................................................................) 
                                                                                     วันที่................../……………../…………… 
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แบบรายงานการตรวจเย่ียมเพ่ือกํากับดูแลการวิจัย 

(Site Monitoring Visit Form) 
 

ช่ือโครงการวิจัย ..................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................ 
เลขที่โครงการวิจัย................................................................................................................................................................... 
ช่ือผู้วิจัยหลัก ......................................................................................................................................................................... 
 
บันทึกข้อสังเกตจากการตรวจเย่ียม 
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจเย่ียม 
................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 

 
กรรมการตรวจเย่ียมลงนาม ................................................................ 

   (............................................................) 
                       ............./................/............. 
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แบบฟอร์มขอต่ออายุการรับรองโครงการวิจัย 
(Approval Extension Request Form) 

 
 

  โปรดกรอกข้อความในแบบฟอร์มนี้ ภายใน 30 วัน ก่อนถึงกําหนดวันหมดอายุการรับรอง แล้วส่งคืนที่ สํานักงาน
คณะกรรมการจริยธรรมสําหรับพิจารณาโครงการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยธนบุรี เพื่อดําเนินการต่ออายุเอกสารรับรอง
โครงการวิจัย 

 
 

1. ชื่อโครงการวิจัย………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
2. ชื่อหัวหนา้โครงการวิจัย………………………………………………………….…………………………………………………………………………………..   

4. รหัสโครงการ เลขท่ี ….……………………………...……..……………...     วันที่รับรอง............................................................  

5. ใบรับรองโครงการวิจัย เลขท่ี COA ......................................... วันสิน้สุดการรบัรอง ............................................      
6. แหล่งทนุ  มีทุน  (โปรดเลือกประเภททุน) 

                    ภายในมหาวิทยาลัยฯ    ภายนอกมหาวิทยาลัยฯ  ระบุ....................................................... 

       ไม่มทีนุ 

7. ระยะเวลาดําเนนิการวิจัย .................... เดือน/ปี     
8. จํานวนขนาดตัวอย่างตามโครงร่างที่ได้รับการรบัรอง………………………..คน 
9. จํานวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการวิจัย ต้ังแต่เริ่มต้นโครงการจนถึงขณะนี…้……………………...คน แบ่งออกเป็น 

- จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยที่กําลังอยู่ในระหว่างดําเนินการ………………………....คน 

- จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยที่ขาดการติดต่อ (drop out)…………….………………..คน 

- จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยที่ดําเนินการเก็บข้อมูลได้ครบ……………....…………….คน 

- จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างติดตามผลหลังเสร็จสิ้นการวิจัย………..คน 

10. ข้อมูลเก่ียวกับเหตุการณ์หรืออาการไม่พึงประสงค์ (Adverse event) ที่เกิดกับผู้เขา้ร่วมโครงการวิจัย  

  ไม่ม ี  

 มี…………ครั้ง โปรดระบุ……………………………………………………………………………………….…………..……………………… 

11. ในระหว่างดําเนินการวิจัย มีการปรับเปลีย่นโครงการวิจัย (Protocol amendment) หรือไม่  
  ไม่ม ี      

 มี……..…ครั้ง  แจ้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ฯ แล้วเมื่อวันที่......................................... 

    ยังไม่ได้แจง้ 
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12. ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนนิการวิจัย 
………………………………………………….……………………………………………………….…………………………….……………………………….…………
……………………..………………………………………………………………………………………………………………………….…………….………………… 

 
13.ความช่วยเหลือทีท่่านต้องการคือ  

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

 
14.คาดวา่จะสิ้นสุดการวิจัยเม่ือ (วัน/เดือน/ปี) .........................................…………………..…...................................................... 

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

 

 
 

    ลงช่ือ..................................................................... 

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

           หัวหน้าโครงการวิจัย 


