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ส่วนที ่1 
ข้อมูลทัว่ไป  

 
1. นโยบายทีเ่กีย่วข้องกบัการด าเนินโครงการวจัิยในคนของมหาวิทยาลยัมหิดล 
 การด าเนินโครงการวิจยัให้มีความถูกต้องตามจรรยาวิชาชีพของนักวิจยัซ่ึงต้องมีความ
รับผิดชอบต่อส่ิงท่ีศึกษาวิจยัไม่ว่าจะเป็นคน สัตว์ พืช สังคม ศิลปวฒันธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ หรือ
ส่ิงแวดลอ้ม อนัจะท าให้การด าเนินโครงการของนกัวิจยัเป็นไปอย่างถูกตอ้งตามหลกัจริยธรรมท่ียอมรับใน
ระดบัสากล สอดคล้องกบัจรรยาบรรณของนักวิจยัท่ีก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ 1

รวมทั้งวฒันธรรมและประเพณีไทย อนัจะส่งผลต่อความเช่ือมัน่และการยอมรับในคุณภาพของงานวิจยัจาก
ภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งในระดบัชาติ และนานาชาติต่อไป ซ่ึงเป็นขอ้ก าหนดให้นกัวิจยัท่ีเสนอโครงการวิจยัและมี
การเก็บขอ้มูลจากคนตอ้งผ่านการพิจารณาและออก “ใบอนุญาตการรับรองจริยธรรมการวิจยัในคน” จาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคนของมหาวทิยาลยั (MU-IRB) รายละเอียดดงัน้ี  
 1.1 ประกาศมหาวทิยาลยัมหิดล เร่ือง นโยบายการในการก ากับดูแลโครงการวิจัยในคน พ.ศ. 
2559 2 ไดใ้ห้นิยาม “การวิจัยในคน” หมายถึง การศึกษาในคนท่ียงัมีชีวิต การศึกษาโดยใชส่ิ้งส่งตรวจท่ีมา
จากคน ซ่ึงเจาะจงระบุถึงตวับุคคลท่ีเป็นเจ้าของส่ิงส่งตรวจ (เลือด สารคดัหลั่ง ช้ินเน้ือ และอ่ืน ๆ) ได ้
การศึกษาโดยใชข้อ้มูลเฉพาะบุคคลท่ีทราบวา่ขอ้มูลนั้นเป็นของผูใ้ด เพื่อวตัถุประสงคท่ี์จะให้ไดค้วามรู้ใหม่
ในแง่มุมต่าง ๆ ตามท่ีระบุไวข้า้งตน้ เพื่อพฒันาความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของคนให้ดีข้ึน และ “การ
รับรองจริยธรรมการวิจัยในคน” หมายถึง การผ่านพิจารณาว่าโครงการวิจยันั้นไดค้  านึงถึงการพิทกัษ์สิทธิ
และสวสัดิภาพของผูร่้วมการวจิยั รวมทั้งความปลอดภยัและความเป็นอยูท่ี่ดีของผูเ้ขา้ร่วมการวจิยั 
 จากขอ้ 6 ของประกาศดงักล่าวระบุให้โครงการวิจยัในคนตามขอบข่ายท่ีก าหนดจะตอ้ง
ไดรั้บการพิจารณาและรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคนของส่วนงาน3หรือของมหาวิทยาลยั
ก่อนเร่ิมด าเนินโครงการ โดยขอบข่ายโครงการวจิยั (scope) ท่ีก าหนด มีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

(1) เป็นโครงการวิจยัท่ีด าเนินการหรือร่วมด าเนินการโดยบุคลากรของมหาวิทยาลยัมหิดล 
ซ่ึงด าเนินการภายในมหาวทิยาลยัมหิดล หรือด าเนินการในสถานท่ีอ่ืนนอกมหาวทิยาลยั 

(2) เป็นโครงการวจิยัท่ีด าเนินการโดยบุคคลภายนอกมหาวทิยาลยั  และไดรั้บการรับรองจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคนของตน้สังกดัแลว้ แต่มาด าเนินการภายในมหาวิทยาลยั หรือใชข้อ้มูล/
                                                           
1 ศึกษาเพ่ิมเติมไดท่ี้ ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ, จรรยาวชิาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ, พิมพค์ร้ังท่ี 3 (กรุงเทพฯ: 
โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2555), 76 หนา้.  หรือดาวโหลดไดท่ี้ www.nrct.go.th  (เมนูเอกสารเผยแพร่) 
2 ประกาศ ณ วนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2559 (ศูนยส่์งเสริมจริยธรรมการวจิยัในคน มหาวทิยาลยัมหิดล)  
(ดูรายละเอียดประกาศไดท่ี้  https://sp.mahidol.ac.th/pdf/announce-mucerif/28-11-2559.pdf ) 
3 ตามขอ้ 2.1 ของประกาศดงักล่าวระบุให้ ส่วนงานท่ีมีโครงการวิจยัในคนมากกว่า 60 โครงการ/ปี จะเป็นส่วนงานท่ีมี
ศกัยภาพในการจดัตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคนประจ าส่วนงานโดยมหาวทิยาลยัเป็นผูใ้หก้ารสนบัสนุน 

http://www.nrct.go.th/
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ส่ิงส่งตรวจต่าง ๆ ท่ีระบุถึงตวับุคคลซ่ึงเป็นเจา้ของขอ้มูล/ส่ิงส่งตรวจได ้โดยจะตอ้งไดรั้บอนุมติัให้เขา้มาท า
การวจิยัในสถานท่ีต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลยัจากหวัหนา้ส่วนงานหรือผูมี้อ  านาจเทียบเท่าก่อน รวมทั้งตอ้งมี
บุคลากรของมหาวิทยาลัยเป็นผูป้ระสานงาน/ท่ีปรึกษาหรือร่วมอยู่ในคณะวิจยัด้วย โดยไม่ต้องขอการ
พิจารณารับรองจาก คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคนประจ าส่วนงาน หรือ ชุดกลางของมหาวิทยาลยั
ซ ้ าอีก แต่หากสถาบนัท่ีหวัหนา้โครงการวจิยัสังกดัมิไดมี้การจดัตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน จึง
จะตอ้งผา่นการพิจารณา รับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคนประจ าส่วนงาน หรือ ชุดกลางของ
มหาวทิยาลยั แลว้แต่กรณี 

(3) ประเภทโครงการวจิยั (type) ท่ีตอ้งไดรั้บการรับรองก่อนเร่ิมด าเนินโครงการไดแ้ก่  
3.1) การวจิยัทางคลินิกซ่ึงเก่ียวกบัยาหรือเคร่ืองมือทางการแพทย ์
3.2) การวจิยัเก่ียวกบัการตรวจและรักษาทางรังสีวทิยา 
3.3) การวจิยัเก่ียวกบัวธีิการผา่ตดั 
3.4) การวจิยัท่ีใชส่ิ้งส่งตรวจต่าง ๆ จากร่างกายมนุษย ์ 
3.5) การศึกษาวิจัยจากเวชระเบียนท่ีวิธีการเก็บข้อมูลต้องมีความเช่ือมโยงและมี

ผลกระทบต่อบุคคล 
3.6) การวจิยัทางระบาดวทิยา 
3.7) การวิจยัท่ีหวัหนา้โครงการเป็นผูใ้ห้บริการดา้นสุขภาพและขั้นตอนการด าเนินการ

วจิยัมีผลกระทบต่อสุขภาพส่วนบุคคล ท าใหเ้กิดความเส่ียงท่ีจะถูกฟ้องร้องตามกฎหมาย 
3.8) การวจิยัทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ หรือจิตวิทยา ท่ีด าเนินการส ารวจ สัมภาษณ์ 

การสังเกตพฤติกรรม ขอ้มูลท่ีไม่เปิดเผยต่อสาธารณะและเป็นส่วนบุคคล 
 

2. หลกัเกณฑ์การด าเนินการ และการพจิารณาโครงการวจัิยจริยธรรมการวจัิยในคน  
 แบ่งออกเป็นโครงการวจิยัใหม่ และโครงการวจิยัท่ีผา่นการรับรองแลว้ รายละเอียดดงัน้ี  
 2.1 โครงการวจัิยใหม่ มีประเด็นหลกัในการพิจารณาต่อไปน้ี 

        (1) การออกแบบการวิจยัและวิธีวิจยั (RESEARCH DESIGN AND METHODOLOGY) มีความ
เหมาะสมท่ีจะใหไ้ดข้อ้มูลตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้และใชร้ะเบียบวธีิทางสถิติเพื่อค านวณหาจ านวนตวัอยา่ง
ท่ีจะรับเขา้ร่วมการวจิยัจ  านวนนอ้ยท่ีสุด ท่ีจะวเิคราะห์ไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
                                      (2) เกณฑก์ารคดัเลือกผูเ้ขา้ร่วมการวจิยั 
                                      (3) เกณฑย์ติุการวจิยัทั้งเฉพาะรายบุคคลและทั้งโครงการ 

                      (4) ความเหมาะสมของคุณวุฒิและประสบการณ์ของคณะผูว้ิจยั  สถานท่ีท าวิจยัในดา้น
พื้นท่ี วสัดุอุปกรณ์ เจา้หนา้ท่ีช่วยวจิยั และความพร้อมของวธีิการด าเนินการในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

                      (5) ความรับผิดชอบต่อผูเ้ขา้ร่วมการวิจยัในกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงคจ์ากการเขา้
ร่วมการวจิยั 
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                       (6) กระบวนการขอความยินยอมให้เขา้ร่วมการวิจยั นบัตั้งแต่วิธีการเขา้ถึง ประชากรท่ี
จะขอความยินยอมให้เขา้ร่วมการวิจยั การให้ขอ้มูลและตอบขอ้ซักถามของผูท่ี้จะเขา้ร่วมการวิจยั ความ
ครบถว้นของขอ้มูลท่ีมีในเอกสาร ช้ีแจงผูเ้ขา้ร่วมการวิจยั หรือส่ืออ่ืนท่ีช่วยในการให้ขอ้มูลแก่ผูท่ี้จะเขา้ร่วม 
การวจิยั (ถา้มี) 

                       (7) การดูแลเป็นพิเศษส าหรับกลุ่มอ่อนแอและเปราะบาง (VULNERABLE SUBJECT) ท่ีอาจ
ไม่สามารถตดัสินใจไดด้ว้ยตนเอง เช่น เด็กหรือผูเ้ยาว  ์หญิงมีครรภ์และทารก ผูป่้วยโรคเร้ือรัง ผูป่้วยภาวะ
ฉุกเฉินหรือวกิฤต ผูสู้งอาย ุนกัเรียน นกัศึกษา ลูกจา้ง ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของผูว้จิยั ผูต้อ้งขงั เป็นตน้ 

 2.2 โครงการวจัิยทีผ่่านการรับรองแล้ว ขอใหผู้ว้จิยัติดต่อกบัคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั
ในคน ภายหลงัโครงการไดรั้บการรับรองแลว้ ดงัน้ี 

                      (1) การปรับเปล่ียนโครงร่างวิจยั ผูว้ิจยัจะด าเนินการไดภ้ายหลงัท่ีแจง้ขอปรับแกไ้ขมายงั
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน  และไดรั้บการรับการรับรองคร้ังใหม่แลว้ จึงจะด าเนินการวิจยักบั
ผูเ้ขา้ร่วมการวิจยัได ้และจะตอ้งขอความยินยอมจากผูเ้ขา้ร่วมการวิจยัทุกคร้ังท่ีการปรับแกไ้ขมีผลกระทบ
โดยตรงต่อผูเ้ขา้ร่วมการวจิยั 

                      (2) การรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ผูว้ิจยัจะตอ้งรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
ร้ายแรงต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคนทุกคร้ัง ภายในเวลาท่ีก าหนดไว ้คณะกรรมการจริยธรรม
การวจิยัในคนจะพิจารณารายงานท่ีไดรั้บและแจง้ผลต่อผูว้จิยัวา่จะยงัคงใหด้ าเนินการต่อไดห้รือไม่ 

                     (3) รายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย  ผูว้ิจ ัยจะต้องรายงานความก้าวหน้าต่อ
คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคนอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง หากโครงการวิจยัมีความเส่ียงสูง คณะกรรมการ
จริยธรรมฯ จะขอให้ผูว้ิจยัรายงานถ่ีข้ึน ทั้งน้ีแลว้แต่มติของท่ีประชุม หากผูว้ิจยัไม่รายงานความกา้วหน้ามา
ตามท่ีก าหนด คณะกรรมการจริยธรรมการวจัิยในคนอาจพจิารณายุติการรับรองโครงการวจัิย 
 โดยนักวิจัยท่ีด าเนินโครงการวิจัยอยู่ในขอบข่ายดังกล่าวต้องจัดเตรียมเอกสารตาม
แบบฟอร์มท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด ช าระค่าธรรมเนียม 4และมีหนงัสือน าส่งจากส่วนงานถึงคณะกรรมการ

                                                           
4 แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 1. ประเภทโครงการวิจัยใหม่ ไดแ้ก่ โครงการวิจยัท่ีไดรั้บทุนจากหน่วยงานภายในและ
ภายนอกมหาวทิยาลยั ซ่ึงเป็นหน่วยงานภายในประเทศท่ีไม่แสวงหาผลก าไร เก็บค่าธรรมเนียม จ านวน 5,000 บาท/โครงการ 
โครงการวิจัยท่ีได้รับทุนภาคเอกชน ซ่ึงแสวงหาผลก าไร ทั้ งภายในหรือนอกประเทศ หรือได้รับทุนจากหน่วยงาน
ต่างประเทศ เก็บค่าธรรมเนียม 10,000 บาท /โครงการ โครงการท่ีไม่ไดรั้บทุนจากท่ีใดไม่เก็บค่าธรรมเนียม แต่หากนกัวิจยั/
นกัศึกษาไดรั้บทุนสนบัสนุนโครงการในภายหลงั ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของส่วนงานท่ีจะตกลงกบันกัวิจยั/นกัศึกษาในการจ่าย
ค่าธรรมเนียมแก่มหาวิทยาลยัต่อไป 2. ประเภทพิจารณาโครงการต่อเนื่อง ไดแ้ก่ การต่ออายกุารรับรองโครงการวิจยั และ
การปรับเปล่ียนรายละเอียดโครงร่างวิจยั  หรือการพิจารณารายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงคท่ี์เกิดข้ึนกบัผูร่้วมวิจยั ไม่เก็บ
ค่าธรรมเนียม  (ประกาศ มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละอตัราการเก็บค่าธรรมเนียมการพิจารณาโครงการวิจยัใน
คนท่ี เสนอขอการรับรองจ ริยธรรมการวิจัย  พ.ศ .  2558  ประกาศ  ณ วัน ท่ี  20  พฤษภาคม 2558  เข้า ถึงได้ ท่ี 
https://sp.mahidol.ac.th/pdf/policy/00439.pdf )    
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จริยธรรมการวิจยัในคนของส่วนงานหรือมหาวิทยาลยั เพื่อให้พิจารณารับรองจริยธรรมวิจยัในคนก่อนเร่ิม
ด าเนินโครงการ  
 
3. ขั้นตอนและประเภทการพจิารณาโครงการวจัิย 
  โดยในเบ้ืองตน้ นกัวจิยัสามารถตรวจสอบโครงการวจิยัชนิดใดท่ีจดัเป็นการวิจยัในคนท่ีตอ้ง
ขอการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรม  หรือโครงการวิจยัในคนชนิดใดท่ีสามารถได้รับการยกเวน้  

(EXEMPT) หรือสามารถไดรั้บการวิจยัแบบรวดเร็ว  (EXPEDITED REVIEW) เพื่อประเมินว่าจ าเป็นจะตอ้งส่ง
โครงการวิจยัมาขอรับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคนหรือไม่ และจะอยู่ในขอบข่าย
การพิจารณาแบบใด ไดท่ี้ ETHICAL GUIDELINE  เขา้ถึงไดท่ี้ HTTPS://SP.MAHIDOL.AC.TH/GUIDANCE.HTML 
 เม่ือผูว้ิจ ัยส่งโครงการวิจัยมายงัส านักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนและ
เจา้หนา้ท่ีไดต้รวจเอกสารแลว้ จะด าเนินการจดัส่งเอกสารโครงการวิจยัแก่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั
ในคนของมหาวทิยาลยั โดยมีการแบ่งประเภทโครงการวจิยัออกเป็น 3 ประเภท   ไดแ้ก่   

3.1 การพิจารณารับรองโครงการวิจัยด้วยกรรมการเต็มชุด (FULL BOARD REVIEW) 

กล่าวคือ โครงการวจิยัท่ีมีความเส่ียงมากกวา่ความเส่ียงต ่า เป็นโครงการท่ีมีความซบัซ้อน หรือกระท ากบัผูท่ี้
อ่อนแอเปราะบาง (VULNERABLE SUBJECT) ซ่ึงจ าเป็นตอ้งอาศยัความคิดเห็นจากกรรมการฯเป็นองคค์ณะ  
โดยคณะกรรมการจะพิจารณารับรองโครงการวจิยัเม่ือมติเป็นเอกฉนัท์ หรือหากมติไม่เป็นเอกฉนัท ์จะตอ้งมี
เสียงมากกวา่ก่ึงหน่ึงของผูท่ี้เขา้ประชุมสนบัสนุน พร้อมทั้งระบุเหตุผลในรายงานการประชุม และเม่ือนกัวิจยั
ได้แกไ้ขโครงการวิจยัตามความเห็นคณะกรรมการฯแล้ว  ส านักงานคณะกรรมการจริยธรรม  ฯ จะออก
เอกสารรับรองโครงการวจิยั (CERTIFICATE OF APPROVAL: COA) แก่นกัวจิยั   

3.2 โครงการวจัิยแบบเร่งด่วน (EXPEDITED REVIEW) กล่าวคือ โครงการวจิยัท่ีมีความเส่ียง
ต ่า (MINIMAL RISK) ซ่ึงมีลกัษณะเป็นการวิจยัท่ีจะไม่ท าให้ผูเ้ขา้ร่วมวิจยัมีความเส่ียงท่ีจะถูกด าเนินคดีตาม
กฎหมาย (เช่น เป็นผูติ้ดยาเสพติด เป็นตน้) หรืออาจเกิดความเสียหายต่อผูเ้ขา้ร่วมวิจยั ท าให้เส่ือมเสียช่ือเสียง
ทางการเงิน ความนบัหน้าถือตา (REPUTATION) หรือสถานภาพทางสังคม ท าให้ถูกปลดออกจากต าแหน่ง
หนา้ท่ีการงาน หรือล่วงละเมิดความลบัและความเป็นส่วนตวัของผูเ้ขา้ร่วมวจิยั สมควรไดรั้บการพิจารณาจาก
คณะกรรมการอยา่งเร่งด่วน เม่ือไดรั้บการเห็นชอบแลว้ ส านกังานคณะกรรมการจริยธรรม ฯ จะออกเอกสาร
รับรอง โครงการวจิยั (CERTIFICATE OF APPROVAL: COA) แก่นกัวจิยั 

3.3 โครงการวิจัยที่ให้ยกเว้นการก ากับดูแล  5 (EXEMPTION REVIEW) กล่าวคือ 
โครงการวิจัยท่ีมีความเส่ียงไม่เกินความเส่ียงเล็กน้อย  สมควรได้รับการยกเว้นการก ากับดูแลจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน เม่ือไดรั้บการเห็นชอบแลว้ ส านกังานคณะกรรมการจริยธรรม ฯ จะ
ออกเอกสารรับรองการไดรั้บการยกเวน้การพิจารณาโครงการวิจยั  (CERTIFICATE OF EXEMPTION: COE) แก่
นกัวจิยั 
                                                           
5 ตรวจสอบไดท่ี้ https://sp.mahidol.ac.th/pdf/checklist/screening%20Exemption%20Thai%20V1.pdf 
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ทั้งน้ี ความเห็นจากท่ีประชุมกรรมการจริยธรรมฯ ในการรับรองโครงการวิจยัมี  4 ประเภท 
ไดแ้ก่                     ประเภทท่ี 1 รับรองโดยไม่มีการแกไ้ข  

ประเภทท่ี  2 รับรองในหลักการซ่ึงจะให้การรับรองเม่ือปรับแก้ตามค าแนะน าของ
คณะกรรมการ จริยธรรมการวจิยัในคนหรือช้ีแจงเหตุผลเพิ่มเติมตามท่ีเห็นสมควร  

ประเภทท่ี  3 ยงัไม่รับรองจนกว่าจะน าเข้าประชุมเพื่อพิจารณาภายหลังการปรับแก้ไข
โครงการวจิยัแลว้   

ประเภทท่ี 4 ไม่รับรองโดยมีเหตุผลตามท่ีระบุไว ้ 
 โดยเอกสารรับรอง (COA) จะมีอายุการรับรอง 1 ปี นบัจากวนัท่ีกรรมการจริยธรรมฯ มีมติ
รับรอง ซ่ึงสามารถแสดงขั้นตอนและประเภทการพิจารณาโครงการวิจยัท่ีเสนอขอรับการรับรองจริยธรรม
การวจิยัในคนไดด้งัรูปท่ี 1-1    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
รูปที ่1-1 : แสดงขั้นตอนและประเภทการพิจารณาโครงการวจิยัท่ีเสนอขอรับการรับรองจริยธรรมการวจิยัในคน    

    
 

ผูว้จิยัส่งโครงการวจิยัมายงัส านกังานคณะกรรมการจริยธรรมฯ

จริยธรรมฯ 

ประธาน/รองประธาน หรือเลขานุการ จ าแนกโครงการวจิยั ออกเป็น 3 ประเภท 

โครงการวจิยัท่ีไดรั้บการยกเวน้ 
(Exemption review) 

โครงการวจิยัแบบเร่งด่วน
(Expedited review) 

เสนอเขา้ท่ีประชุมเตม็คณะ 
      (Full-Board review) 

- พิ จ า ร ณ า ป ร ะ เ ภ ท
โครงการท่ีเข้าข่ายโดย 
ประธาน เลขานุการหรือ 
expedited reviewer  
- เม่ือเห็นด้วยจะออก
เอกสาร COE แก่ผูว้ิจัย 
ภายใน 2 สปัดาห์ 
- เม่ือไม่เห็นดว้ยจะเลือก
ประ เภทการพิจ ารณา
โ ค ร ง ก า ร วิ จั ย  เ ป็ น 

Expedited ห รื อ Full-
Board review  
 

ส่งโครงการวิจัยให้  Expedited 
reviewer 1 ท่านพิจารณาให้
ความเห็น  
- หากเห็นชอบ  (โดยไม่ต้อง
ป รับ แก้ ไ ข  ห รื อป รั บแก้ไ ข
เล็กน้อย)  ให้ด า เ นินการออก
เอกสาร COA แก่ผูว้ิจยั ภายใน 2 
สปัดาห์ 
- น าแจง้ในการประชุมคร้ังถดัไป 
- ห า ก ไ ม่ รั บ ร อ ง ให้ แ จ้ ง แ ก่
เลขานุการเพื่อน าเขา้พิจารณาใน
การประชุมคร้ังถดัไป 

ส่ ง โค ร งก า รวิ จั ย ให้  Primary 
reviewer 2 ท่าน พิจารณาและ
เตรียมน าเสนอในท่ีประชุม 
- ท่ีประชุมลงความเห็น 
 - ส่ งความ เ ห็นจาก ท่ีประ ชุม
ภายใน 2 สัปดาห์หลงัวนัประชุม 
แก่ผูว้จิยัใหด้ าเนินการปรับแกไ้ข  
- ด าเนินการออกเอกสาร COA แก่
ผูว้ิจยั เม่ือปรับแกไ้ขแลว้ ภายใน
เวลาไม่ เกิน 2 สัปดาห์หลังว ัน
ประชุม 
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ส่วนที ่2 
ขั้นตอนการจัดเตรียมเอกสารเพือ่ขอรับใบรับรองจริยธรรมการวจิัยในคน 

การต่ออายุโครงการและปิดโครงการ  
 

จากส่วนท่ีกล่าวมาข้างต้น ในกรณีท่ีโครงการวิจัยไม่เข้าข่ายโครงการวิจัยท่ีได้รับการยกเว้น 
(Exemtion) ไม่ตอ้งขอรับการรับรองจริยธรรมการวิจยัในคน นกัวิจยัตอ้งเสนอโครงการวิจยัเพื่อขอรับการ
รับรองจริยธรรมการวิจัยในคนจากส านักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนชุดกลาง 
มหาวทิยาลยัมหิดล (Mahidol University Central – IRB) หรือ MU-CIRB โดยโครงการวิจยัท่ีเสนออาจอยูใ่น
ประเภทโครงการวิจยัท่ีมีความเส่ียงต ่า (Minimal Risk) ท่ีจะไดรั้บการพิจารณาแบบเร่งด่วน (Expedited 
review) หรือ ประเภทโครงการวิจยัท่ีมีความเส่ียงมากกวา่ความเส่ียงต ่า (More Than Minimal Risk) ซ่ีง
จะตอ้งไดรั้บการพิจารณาแบบเตม็คณะ (Full-Board review) ข้ึนอยูก่บัการพิจารณาของคณะกรรมการ    

ในการจดัเตรียมเอกสารเพื่อขอรับใบรับรองจริยธรรมการวิจยัในคน แบ่งเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ การ
ขอรับใบรับรองจริยธรรมการวจิยัในคนส าหรับโครงการใหม่  การพิจารณาโครงการรับรองโครงการวิจยัใน
คนกรณีท่ีตอ้งแกไ้ข/ช้ีแจงโครงการตามมติท่ีประชุม และการต่ออายุโครงการและปิดโครงการ มีขั้นตอนท่ี
นกัวจิยัตอ้งด าเนินการและจดัเตรียมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี  

 
1. การขอรับใบรับรองจริยธรรมการวจัิยในคนส าหรับโครงการใหม่ 
 ในกรณีท่ีนกัวิจยัมีความประสงค์เสนอโครงการวิจยัแก่ส านกังานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั
ในคนชุดกลาง ใหจ้ดัเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณา ไดแ้ก่  

1.1 จดหมายเสนอโครงการวิจยัขอรับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัใน
คนส่วนกลางมหาวทิยาลยัมหิดล โดยใหน้กัวจิยัท าจดหมายดงักล่าวผา่นผูบ้งัคบับญัชาของส่วนงานตน้สังกดั 
ถึงประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคนชุดกลาง มหาวทิยาลยัมหิดล  (ภาคผนวก 1)   

1.2 แบบเสนอโครงการวิจยั (Submission Form) เป็นแบบเสนอโครงการวิจยัท่ีมีรายละเอียดท่ี
ส าคญั ไดแ้ก่ ประสบการณ์และการฝึกอบรมดา้นจริยธรรมการวิจยัในคนของนกัวิจยั/คณะผูว้ิจยั แหล่งทุน
สนบัสนุนการวิจยั หลกัการและเหตุผล วตัถุประสงค ์และการออกแบบการวิจยั การคดัเลือกผูเ้ขา้ร่วมวิจยั ( 
เกณฑ์การคดัเลือกผูเ้ขา้ร่วมวิจยั เกณฑ์การคดัออกผูเ้ขา้ร่วมวิจยั เกณฑ์การถอนตวัผูเ้ขา้ร่วมการวิจยั เกณฑ์
การยติุการวจิยั ประเภทผูเ้ขา้ร่วมการวจิยั  กระบวนการวจิยั กระบวนการเก็บขอ้มูล กระบวนการเชิญชวนให้
เขา้ร่วมการวิจยั กระบวนการขอความยินยอมให้เขา้ร่วมวิจยั ขอ้พิจารณาดา้นจริยธรรมการวิจยัในคน จนถึง
วธีิการปกป้องความลบัของขอ้มูลส่วนตวัของผูเ้ขา้ร่วมวจิยั (ภาคผนวก 2)  

1.3 โครงร่างวจิยั (Protocol/Proposal) ท่ีนกัวจิยัเสนอหรือไดรั้บอนุมติัจากแหล่งทุน 
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1.4 เอกสารช้ีแจงผูเ้ขา้ร่วมการวิจยั (Participant information sheet) เป็นเอกสารท่ีนกัวิจยัตอ้งช้ีแจง
รายละเอียดเก่ียวกบัโครงการวิจยั เหตุผลในการเลือกผูเ้ขา้ร่วมการวิจยั ขั้นตอนการวิจยั จนถึงกรณีหรือ
ผลขา้งเคียงท่ีไม่พึงประสงคจ์ากการวิจยั แก่นกัวิจยั เพื่อให้ผูเ้ขา้ร่วมการวิจยัแสดงเจตนายินยอม/ไม่ยินยอม
เขา้ร่วมการวจิยั (ภาคผนวก 3)  

1.5 หนงัสือแสดงเจตนายินยอมเขา้ร่วมการวิจยัฯ6 (Informed Consent form) เป็นหนงัสือแสดง
เจตนายนิยอมเขา้ร่วมการวิจยัโดยไดรั้บการบอกกล่าวและเต็มใจ (ส าหรับผูเ้ขา้ร่วมวิจยัท่ีมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์
ข้ึนไป) โดยม่ือผูเ้ขา้ร่วมการวิจยัไดรั้บทราบรายละเอียดเก่ียวกบัท่ีมาและจุดมุ่งหมายในการท าวิจยั ขั้นตอน
ต่างๆ ท่ีจะตอ้งปฏิบติัหรือไดรั้บการปฏิบติั ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บและความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการ
เขา้ร่วมการวิจยั  แนวทางป้องกันและแก้ไขหากเกิดอนัตรายข้ึน ค่าตอบแทนท่ีจะได้รับ ตลอดจนได้รับ
ค าอธิบายและตอบขอ้สงสัยจากหัวหน้าโครงการวิจยัเป็นท่ีเรียบร้อยให้ผูใ้ห้ขอ้มูลและขอความยินยอม/
หวัหนา้โครงการวจิยั ลงนามก ากบัร่วมกบัผูเ้ขา้ร่วมการวจิยั (ภาคผนวก 4)  

1.6 เอกสารช้ีแจงผูเ้ข้าร่วมโครงการวิจัยโดยการตอบแบบสอบถาม (Self – administered  
questionnaire) ใชใ้นกรณีท่ี โครงการวิจยัมีความจ าเป็นตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูเ้ขา้ร่วมการวิจยัโดยใช้
แบบสอบถาม  โดยขอ้มูลและค าตอบทั้งหมดจะถูกปกปิดเป็นความลบั และจะน ามาใชใ้นการวิเคราะห์ผล
การศึกษาคร้ังน้ีโดยออกมาเป็นภาพรวมของการวิจยัเท่านั้น (ภาคผนวก 5) 

1.7 ประวติัส่วนตวั ต าแหน่ง สถานท่ีท างาน และผลงานของหวัหนา้โครงการวจิยั 
1.8  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บขอ้มูล เช่น แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แนวทางการสัมภาษณ์หรือ

สังเกต แบบบนัทึกขอ้มูลส าหรับการวิจยั (Case record form/ Case report form) หรือแบบสอบถาม 
(Questionnaire ) 

1.9  ส าเนาบนัทึกการขออนุญาตเก็บขอ้มูลหรือขอใชส้ถานท่ีในการท าวจิยัจากผูมี้อ  านาจอนุมติั 
1.10 เอกสารหรือส่ืออ่ืนๆ ท่ีใชใ้นการประชาสัมพนัธ์โครงการวจิยั (ถา้มี) 
1.11 จดหมายน าส่งค่าธรรมเนียมการพิจารณาโครงการวจิยั โดยใหน้กัวจิยัโอนเงินค่าธรรมเนียมการ

พิจารณาโครงการวิจยั ตามอตัราท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด7 แก่มหาวิทยาลยั ตามเลขท่ีบญัชีท่ีแจง้ไว ้และให้
นกัวจิยัส่งส าเนาหลกัฐานการโอนเงินค่าธรรมเนียมดงักล่าวแก่มหาวทิยาลยัดว้ย (ภาคผนวก 6)   

ทั้งน้ีให้นกัวิจยั จดัเตรียมเอกสารตามรายการดงักล่าว เป็นตน้ฉบบั 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด รวมทั้ง
บนัทึกขอ้มูลอิเลคโทรนิคส์ไฟล์ ลงแผ่นบนัทึกขอ้มูล (CD) จ านวน 1 แผ่น ส่งถึง ประธานคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคนชุดกลาง  ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน ท่ีอยู่ ส านักงานอธิการบดี 
มหาวทิยาลยัมหิดล เลขท่ี 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170  

                                                           
6 ในกรณีท่ีโครงการวจิยั มีวธีิการเก็บขอ้มูลโดยใหผู้เ้ขา้ร่วมวจิยัตอบแบบสอบถาม (questionnaire) ไม่ตอ้งใชห้นงัสือแสดง
เจตนายนิยอมเขา้ร่วมการวจิยัฯ 
7 รายละเอียดตามเชิงอรรถ หนา้ 3  
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เม่ือมหาวิทยาลยั ไดรั้บเอกสารตามรายการขา้งตน้แลว้ จะท าการตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้น
ของเอกสารและไฟล์ ลงทะเบียนรับเอกสาร ใส่ขอ้มูลลงในฐานขอ้มูล ออกรหัสโครงการ และแจง้ขอ้มูล
เบ้ืองตน้ เช่น รหสัโครงการ วนัท่ีเขา้ประชุม เป็นตน้ แก่นกัวจิยัตามขั้นตอนต่อไป (ภาคผนวก 7-8)  

 
2. การพจิารณาโครงการวจัิยในคนกรณทีีต้่องแก้ไข/ช้ีแจงโครงการตามมติทีป่ระชุม 

ในกรณีท่ีการเสนอโครงการวิจยัเพี่อขอรับใบรับรองจริยธรรมการวิจยัในคนได้รับการรับรอง
ประเภทท่ี 2 กล่าวคือการรับรองในหลกัการซ่ึงจะใหก้ารรับรองเม่ือปรับแกต้ามค าแนะน าของคณะกรรมการ 
จริยธรรมการวิจยัในคนหรือช้ีแจงเหตุผลเพิ่มเติมตามท่ีเห็นสมควร หรือประเภทท่ี 3 ยงัไม่รับรองจนกวา่จะ
น าเขา้ประชุมเพื่อพิจารณาภายหลงัการปรับแกไ้ขโครงการวิจยัแลว้ ให้นกัวิจยัด าเนินการปรับแกแ้บบเสนอ
โครงการวจิยัและเอกสารอ่ืน ๆท่ีเก่ียวขอ้งตามขอ้เสนอแนะจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน โดยมี
ขั้นตอนการจดัเตรียมและเอกสารประกอบการพิจารณา ดงัต่อไปน้ี  

2.1 บนัทึกขอ้ความน าส่งโครงการวจิยัท่ีแกไ้ขส าหรับอาจารยห์รือนกัวจิยั โดยระบุช่ือโครงการ รหสั
โครงการ MU-IRB yyyy/xxx.ddmm ช่ือหวัหนา้โครงการ ช่ือ/หน่วยงานท่ีสังกดั ให้ถูกตอ้งชดัเจน พร้อมทั้ง
หวัหนา้โครงการลงนามก ากบั (ภาคผนวก 9)  

 2.2 แบบเสนอโครงการวิจยั (Submission Form) ฉบบัท่ีแกไ้ขใหม่ โดยให้นกัวิจยั Highlight ส่วนท่ี
ปรับแกไ้ข รวมทั้งระบุวนัท่ี Update การปรับเปล่ียนแบบฟอร์ม (ทา้ยกระดาษ) ใหช้ดัเจน (รูปท่ี 1-2)  

2.3 ตารางช้ีแจงตอบค าถามกรรมการ โดยให้ระบุรายละเอียดการปรับแก้ไข ไดแ้ก่ ขอ้ค าถามจาก
คณะกรรมการฯ ประเภทของเอกสารท่ีแกไ้ข ซ่ึงระบุ หนา้ หวัขอ้ ขอ้ความเดิม และหนา้ หวัขอ้ ขอ้ความใหม่ 
ลงในตารางดงักล่าว (ภาคผนวก 10) 

2.4 เอกสารอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ เอกสารช้ีแจงผูเ้ขา้ร่วมการวิจยั และ หนงัสือแสดงเจตนายินยอม (กรณีท่ี
ตอ้งแก้ไข) โดยให้นักวิจยัระบุ การปรับเปล่ียนคร้ังท่ี..... (รูปท่ี 1-3) และวนัท่ี Update การปรับเปล่ียน
แบบฟอร์ม (ทา้ยกระดาษ) ใหช้ดัเจน (รูปท่ี 1-4)   

 
รูปที ่1-2: นกัวจิยัตอ้งระบุวนัท่ี Update การปรับเปล่ียนแบบฟอร์มเสนอโครงการวจิยั ใหช้ดัเจน 
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รูปที ่1-3: นกัวจิยัตอ้งระบุคร้ังท่ีในการปรับเปล่ียนเอกสารช้ีแจงผูเ้ขา้ร่วมการวจิยั ภายหลงัการแกไ้ข 

  

 
รูปที ่1-4: นกัวจิยัตอ้งระบุ วนัท่ี Update การปรับเปล่ียนแบบฟอร์ม (ทา้ยกระดาษ) ให้ชดัเจน ภายหลงัการ
แกไ้ข     
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3. การต่ออายุโครงการและปิดโครงการ 
 โดยทัว่ไป ส านกังานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคนชุดกลางจะแจง้หัวหน้าโครงการวิจยั
ล่วงหนา้ประมาณ 30 วนัก่อนถึงวนัส้ินสุดอายกุารรับรองท่ีระบุใน COA เก่ียวกบัการสอบถามความประสงค์
ของนกัวจิยัในการขอต่ออายใุบรับรอง (ในกรณีท่ียงัด าเนินการวจิยัไม่แลว้เสร็จ) หรือ ปิดโครงการวิจยั (กรณี
ด าเนินการวจิยัเสร็จส้ินแลว้) เม่ือนกัวจิยัไดรั้บการแจง้จากหน่วยงานดงักล่าว ใหด้ าเนินการดงัน้ี  
 
3.1 กรณขีอต่ออายุใบรับรอง 
 ให้นกัวิจยัจดัส่งหนงัสือขอส่งรายงานความกา้วหนา้โครงการวิจยัประจ าปี (ภาคผนวก 11) พร้อม
ด้วย แบบติดตามผลการด าเนินการวิจัยประจ าปีและขอต่ออายุเอกสารรับรอง (ภาคผนวก 12) ท่ีระบุ
รายละเอียดท่ีส าคญั ไดแ้ก่ จ  านวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการวิจยั ตั้งแต่เร่ิมตน้โครงการจนถึงปัจจุบนั ขอ้มูลเก่ียวกบั
เหตุการณ์หรืออาการไม่พึงประสงค์ท่ีเกิดกบัผูเ้ขา้ร่วมโครงการวิจยั ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ
วิจัย จนถึงระยะเวลาท่ีคาดว่าจะส้ินสุดการวิจัย ส่งถึงประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 
มหาวทิยาลยัมหิดล 
 
3.2 กรณขีอปิดโครงการวจัิย 
 ใหน้กัวจิยัจดัส่งแบบสรุปผลโครงการวิจยัและแจง้ปิดโครงการวิจยั (ภาคผนวก 13) พร้อมดว้ยแบบ
สรุปผลโครงการวิจยัและแจง้ปิดโครงการวิจยั(ภาคผนวก 14) ท่ีระบุรายละเอียดท่ีส าคญั ได้แก่ จ  านวน
ผูเ้ข้าร่วมโครงการวิจยั ตั้ งแต่เร่ิมต้นโครงการจนถึงปัจจุบนั ข้อมูลเก่ียวกับเหตุการณ์หรืออาการไม่พึง
ประสงค์ท่ีเกิดกับผูเ้ข้าร่วมโครงการวิจยั ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการวิจยั จนถึงวนัท่ีแจ้งปิด
โครงการวจิยั ส่งถึงประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน มหาวทิยาลยัมหิดล 
 
3.3 แหล่งข้อมูลเพิม่เติม 
 นกัวจิยัสามารถเยีย่มชมเวบ็ไซตศ์ูนยส่์งเสริมจริยธรรมการวจิยัในคน มหาวทิยาลยัมหิดล ไดท่ี้  

 https://op.mahidol.ac.th/ra/research_ethics_HUMAN/ ซ่ึงมี เมนูต่าง ๆ อันเป็นการอ านวยความ
สะดวกให้นกัวิจยัสามารถศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินโครงการวิจยัเพื่อขอรับการรับรองจริยธรรม
การวจิยัในคน อาทิ โครงสร้างองคก์ร ประกาศและค าสั่งต่าง ๆ แผนการจดัอบรมประจ าปี บทเรียนออนไลน์ 
แบบตรวจสอบประเภทโครงการวิจยัดว้ยตนเอง มาตรฐาน กฎเกณฑ์ และแนวทางปฏิบติัเก่ียวกบัการวิจยั 
ค  าถาม ค าตอบท่ีพบบ่อย กฏหมายไทยและขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการวิจยั รวมทั้งรายละเอียดเก่ียวกบัรายช่ือ
คณะกรรมการ ขั้นตอนการพิจารณา แบบฟอร์มท่ีใช้ (https://sp.mahidol.ac.th/MUCIRB/forms-muirb.html)  
ตารางการประชุม และ การติดต่อส านกังาน  
 
 

https://op.mahidol.ac.th/ra/research_ethics_HUMAN/
https://sp.mahidol.ac.th/MUCIRB/forms-muirb.html
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ภาคผนวก 



ภาคผนวก 1 

 

MU-CIRB คณะกรรมการจริยธรรมการวจิัยในคนชุดกลาง มหาวทิยาลยัมหิดล แก้ไข ณ วนัที่ 01/08/2016 

Cover letter for MU Central-IRB Initial Submission หน้าที ่1 ของ 1 หน้า 
 

 (ตวัอย่างบันทกึข้อความนําส่งโครงการวจิัยใหม่เพือ่ขอรับการพจิารณาสําหรับอาจารย์หรือนักวิจัย)             
 

 
      

(ส่วนราชการ) .......................................................... 

โทร. ........................... โทรสาร ............................ 

ท่ี ศธ  ..........................................    

วนัท่ี  .............. เดือน .............. พ.ศ. ................. 

เร่ือง ขอเสนอโครงการวจิยัขอรับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคนส่วนกลางมหาวทิยาลยัมหิดล               
(MU Central - IRB) 

เรียน        ผูบ้งัคบับญัชาชั้นตน้ (หวัหนา้ภาค/คณบดี/ผูอ้าํนวยการ) 
 

  ดว้ยขา้พเจา้ ................................................ หวัหนา้โครงการวิจยัเร่ือง “..............................................” ขอส่งโครงการวิจยั
ไปขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจยัในคนจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคนส่วนกลาง มหาวิทยาลยัมหิดล (MU Central - 
IRB) โดยไดแ้นบเอกสารประกอบ การพิจารณา ดงัน้ี 
 

1) แบบเสนอโครงการวจิยั (Submission Form) ตน้ฉบบั 1 ชุด สาํเนา 1 ชุด รวมเป็น 2 ชุด พร้อมทั้งขอ้มูลอิเลคโทรนิคส์ไฟล ์
2) โครงร่างวจิยั (Protocol/Proposal) ตน้ฉบบั 1 ชุด สาํเนา 1 ชุด รวมเป็น 2 ชุด พร้อมทั้งขอ้มูลอิเลคโทรนิคส์ไฟล ์
3) เอกสารช้ีแจงผูเ้ขา้ร่วมการวิจยั (Participant information sheet) และหนงัสือแสดงเจตนายินยอมเขา้ร่วมการวิจยัฯ จาํนวน 2 ชุด     

พร้อมทั้งขอ้มูลอิเลคโทรนิคส์ไฟล ์
4) ประวติัส่วนตวั ตาํแหน่ง สถานท่ีทาํงาน และผลงานของหัวหน้าโครงการวิจยั (Principal Investigator’s Curriculum Vitae)         

จาํนวน 2 ชุด 
5) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็ขอ้มูล เช่น แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แนวทางการสัมภาษณ์หรือสังเกต แบบบนัทึกขอ้มูลสาํหรับการวิจยั 

(Case record form/ Case report form) หรือแบบสอบถาม (Questionnaire ) 2 ชุด  พร้อมทั้งขอ้มูลอิเลคโทรนิคส์ไฟล ์
6) เอกสารหรือส่ืออ่ืนๆ   ท่ีใชใ้นการประชาสมัพนัธ์โครงการวจิยั (ถา้มี)  2 ชุด 
7) สาํเนาบนัทึกขอ้ความขออนุมติัใชข้อ้มูลจากเวชระเบียน แฟ้มประวติัผูป่้วย 2 ชุด (กรณีเป็น retrospective medical record review)   
8) สาํเนาบนัทึกการขออนุญาตเกบ็ขอ้มูลหรือขอใชส้ถานท่ีในการทาํวจิยัจากผูมี้อาํนาจอนุมติั  
9) สาํหรับโครงการวจิยัท่ีใชย้า (drug trial) ขอใหส่้ง Investigator’s Brochure หรือ เอกสารกาํกบัยา 2 ชุด   

 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
                                         

                                                                                                                 ลงช่ือ   ......................................................................... 
                                                                                                                              (......................................................................)  
                                                         (หวัหนา้โครงการวจิยั) 
เรียน  ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคนชุดกลาง มหาวทิยาลยัมหิดล 
          โปรดพิจารณาดาํเนินการ 
ลงช่ือ   ....................................................................................        
            (..................................................................................)     

ผูบ้งัคบับญัชาชั้นตน้ของหวัหนา้โครงการวจิยั (หวัหนา้ภาค/คณบดี/ผูอ้าํนวยการ)          
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แบบเสนอโครงการวจัิยเพือ่ขอรับการพจิารณารับรองจาก 
คณะกรรมการจริยธรรมการวจัิยในคนส่วนกลาง มหาวทิยาลยัมหิดล 

 

ค ำช้ีแจง  ขอให้อ่านค าแนะน าอย่างละเอียดก่อนกรอกข้อมลูในแต่ละข้อ 
 ขอให้ลบข้อความ ค าชีแ้จง / ข้อแนะน าในการเขียน (อักษรตัวเอน) ออกจากเอกสารให้เรียบร้อย 
 ขอให้ผู้ วิจัยจัดท าเนือ้หาในแบบเสนอให้ครบทุกข้อ และสอดคล้องกับโครงการวิจัยท่ีออกแบบไว้  
 หากข้อใดไม่เก่ียวข้องขอให้ระบวุ่า “ไม่เก่ียวข้อง”       

กรณีท่ีในบางหัวข้อมีรายละเอียดของเนือ้หามาก ขอให้สรุปสาระส าคัญลงในแบบเสนอโครงการฯ และแจ้งต าแหน่งของ
รายละเอียดในโครงร่างวิจัย (Protocol) โดยระบุหัวข้อและหน้า  

 

1. ช่ือโครงการวจัิย  (ภาษาไทย) ________________________________________________________________________ 
  Title of protocol (ภาษาอังกฤษ) _____________________________________________________________________ 
2. ช่ือหัวหน้าโครงการวจัิย (ภาษาไทย) __________________________________________________________________  
 Title of investigator (ภาษาอังกฤษ) __________________________________________________________________ 

 สถานภาพ ❏ อาจารย ์สังกดั ____________________________________________________________________ 

   ❏ บุคลากรอ่ืนๆ ระบุ ต าแหน่ง และสังกดั__________________________________________________

  ❏ นกัศึกษา คณะ ______________________________________ ระดบั ❏ป.ตรี ❏ ป.โท ❏ ป.เอก 
 สถานท่ีท างาน/สถานท่ีติดต่อ _______________________________________________________________________ 
 หมายเลขโทรศพัทท่ี์ติดต่อไดส้ะดวก _________________________________________________________________ 
 E-mail address: _____________________________________________________________________________ 
 (กรุณาส่งแบบประวติั หรือ curriculum vitae ร่วมด้วย) 

2.1 ประสบการณ์และการฝึกอบรมด้านจริยธรรมการวจัิยในคน 
จ านวนโครงการวจิยัภายใตก้ารดูแลของผูว้จิยัในช่วงน้ี_______โครงการ  
จ านวนผูร่้วมวิจยั/อาสาสมคัรท่ีอยูใ่นความดูแลและตอ้งติดตามช่วงน้ีรวมทั้งหมด_______คน  

❏ผูว้จิยัเคยผา่นการอบรมดา้นจริยธรรมการวิจยัในคนคร้ังล่าสุด เม่ือปี พ.ศ.______________  

       ❏ลงทะเบียนเรียนรายวชิาดา้นจริยธรรม ❏ CITI program ❏ อ่ืนๆ โปรดระบุ _____________________ 

❏ผูว้จิยัเคยผา่นการอบรมการวจิยัทางคลินิกท่ีดี (GCP) คร้ังล่าสุด เม่ือปี พ.ศ.______________ 
     (พร้อมแนบประกาศนียบัตรท่ีผ่านการอบรมมาด้วย)   
     * ผู้ วิจัยควรมีการพัฒนาความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในคนด้วยการเข้ารับการอบรม ทุก 3 ปี* 

❏ผูว้จิยัยงัไม่เคยไดรั้บการอบรม แต่วางแผนจะพฒันาศกัยภาพทีมวจิยัใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล ดงัน้ี    
 

 
2.2 การมีส่วนได้ส่วนเสียของผู้วจัิยกบัแหล่งสนับสนุนทุนวจัิย/ยาวจัิย/เคร่ืองมือวจัิย  

❏ ไม่มี   ❏ มี ระบุ______________________________________________________________ 
3. ช่ือผู้วจัิยร่วม  (ระบุท้ังภาษาไทย, อังกฤษ, สังกัด, สถานท่ีติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ และ e-mail address  และกรุณาใส่ข้อมลูของผู้ วิจัย

ร่วมทุกคนพร้อมส่งแบบประวติั หรือ curriculum vitae ร่วมด้วย ) 
 

MU-CIRB ………..…. /………….….…. 
วนัประชุม........./........../.........  วาระ................... 
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4. แหล่งทุนสนับสนุนการวจัิย (Funding) 

❏ ไม่มีทุน  

❏ อยูร่ะหวา่งการขอทุน โปรดระบุแหล่งทุน____________________________________________________________ 

❏ มีทุน*  ❏ ภายในมหาวทิยาลยั โปรดระบุ___________________________________________________ 

  ❏ ภายนอกมหาวทิยาลยั โปรดระบุ_________________________________________________ 
* ขอให้แจ้งว่าอยู่ในขั้นตอนใดของการขอทุน หลงัจากได้รับทุนแล้วขอให้แนบหลกัฐานการอนุมติัทุนด้วย 

5. หลกัการและเหตุผลทีต้่องท าวจัิย ( อธิบายสรุปสาระส าคัญ และแจ้งหน้าในร่างโครงการเพ่ือดรูายละเอียด  ) 
 

 
 

6. วตัถุประสงค์ของการวจัิย ( อธิบายสรุปสาระส าคัญ และแจ้งหน้าในร่างโครงการเพ่ือดูรายละเอียด  ) 
 

 
7. การออกแบบการวจัิย 

7.1 ชนิดของโครงการวจัิย  (โปรดท าเคร่ืองหมาย )  

❏   Biomedical / Clinical Research 
❏ Drug trial phase _____________ ระบุช่ือยาท่ีท าวจิยั ____________________________ 
     สถานภาพการข้ึนทะเบียนของยา   ❏ registered drug   ❏ investigational new drug 
   (หากขึน้ทะเบียนแล้ว โปรดแนบทะเบียนยา หรือเอกสารก ากับยา) 
❏ Medical device ระบุเคร่ืองมือ _____________________________________________ 
    สถานภาพการข้ึนทะเบียน ❏ registered   ❏ investigational device 

           (หากขึน้ทะเบียนแล้ว โปรดแนบทะเบียนเคร่ืองมือ หรือเอกสารก ากับเคร่ืองมือ)  

❏ Vaccine trial phase _____________ ระบุช่ือวคัซีน _____________________________ 
      (โปรดแนบทะเบียนวคัซีน หรือเอกสารก ากับวคัซีน)    

❏ Procedural / interventional study ระบุ ______________________________________________ 
❏ Pilot study 
❏ อ่ืนๆ โปรดระบุ _________________________________________________________ 

❏   Social / Behavioral Research 
 Descriptive study 
 Observational study 

 Quasi-Experimental study 
 Experimental study 

 Participatory action research 
 Pilot study 

 อ่ืนๆ โปรดระบุ ___________________
❏   Epidemiological Research; Retrospective review, Surveillance, Monitoring อ่ืนๆ โปรดระบุ _______________ 
❏   Repository (using stored materials: cells, tissue, and fluid) 
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7.2 การคัดเลอืกผู้เข้าร่วมวจัิย (Subject selection and allocation) ประกอบดว้ย 
7.2.1 เกณฑ์การคัดเลอืกผู้เข้าร่วมวจัิย (Inclusion criteria) 
7.2.2 เกณฑ์การคัดออกผู้เข้าร่วมวจัิย (Exclusion criteria) 
7.2.3 เกณฑ์การถอนตัวผู้เข้าร่วมการวจัิย (Withdrawal criteria for individual participants) 
7.2.4 เกณฑ์การยุติการวจัิย (Termination criteria for the whole research project) 
7.2.5 วธีิการจัดผู้เข้าร่วมวจัิยเข้ากลุ่ม (Subject allocation) เฉพาะกรณีท่ีมีการแบ่งผูเ้ขา้ร่วมวจิยัออกเป็น ๒ กลุ่ม หรือ

มากกวา่ 
7.3 ขนาดตัวอย่าง (Sample size)  

- การค านวณขนาดตวัอยา่ง (Sample size calculation) กรณีเป็น Biomedical Research (ถ้าใช้สูตรส าเร็จให้ระบคุ่าตัวแปรท่ี
แทนค่าในสูตรด้วย)  

- การประมาณขนาดตวัอยา่ง (Sample size estimation) กรณีเป็น Social-Behavioral Research (ขอให้ระบุวิธีประมาณการ
ท่ีน่าเช่ือถือว่าขนาดตัวอย่างท่ีระบุ จะสามารถรวบรวมข้อมลูท่ีมีนัยส าคัญได้เพียงพอ) 

7.4 ประเภทของผู้เข้าร่วมวจัิย  
❏ Vulnerable subjects ❏ children ❏ mentally disable 
    ❏chronic illness ❏ others (please specified) _____________________ 
❏ Healthy volunteers              

7.5 การด าเนินการหากผู้เข้าร่วมวจัิยถอนตัวออกจากการวิจัย  

 ❏ไม่ตอ้งรับผูเ้ขา้ร่วมวจิยัทดแทน เน่ืองจากค านวณเผือ่ drop out ไวแ้ลว้ 

 ❏ตอ้งรับผูเ้ขา้ร่วมวิจยัทดแทน 
8. กระบวนการวจัิย  
      (ระบุกระบวนการวิจัย เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ขัน้ตอนต่างๆในการด าเนินการวิจัย รายละเอียดท่ีผู้เข้าร่วมวิจัยจะต้องปฏิบัติหรือจะได้รับ

การปฏิบัติ จ านวนคร้ัง และเวลาท่ีใช้ โดยอาจท าเป็นแผนภูมิ (Flow Chart) ประกอบ รวมท้ังระบุต าแหน่ง/หน้าของรายละเอียดของ
กระบวนการวิจัยในโครงร่างวิจัย) 

9. สถานทีท่ าวจัิย  

  ❏ Single center ระบุ ________________________________________________    

❏ Multi center     

❏ เฉพาะในประเทศไทย ________________________________________________ 
(ระบุช่ือทุกสถาบันท่ีร่วมโครงการวิจัย จ านวนผู้ เข้าร่วมการวิจัย และผลการพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนแต่ละสถาบัน)  

❏ ร่วมกบัต่างประเทศ ________________________________________________ 
(ระบุช่ือประเทศท่ีร่วมโครงการวิจัย ระบุช่ือทุกสถาบันในประเทศไทยท่ีร่วมโครงการวิจัยพร้อมจ านวนผู้ เข้าร่วมการวิจัย และผลการพิจารณา
ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนแต่ละสถาบันในประเทศไทย) 

10. การส่ง Specimen ออกนอกมหาวทิยาลัยมหิดล    ❏ ไม่มี       ❏ มี 
(ถ้ามี ขอให้ท า Material Transfer Agreement และต้องส่งส าเนาเอกสารให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนเม่ือด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
มิฉะน้ันผู้ วิจัยจะไม่สามารถรับเอกสารรับรอง (COA) จากคณะกรรมการจริยธรรมฯ) 
11. ระยะเวลาที่ท าการวจัิย   
ตลอดโครงการ________ปี______เดือน ระยะเวลาเก็บขอ้มูลจากผูเ้ขา้ร่วมวิจยั_______ปี______เดือน(ให้เร่ิมเกบ็ข้อมูลหลังจาก

ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมฯ แล้ว)   
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12. กระบวนการเกบ็ข้อมูล (Data collection process)   
 ขอให้ส่งแบบบันทึกการเกบ็ข้อมลู และ/หรือ แบบสอบถาม และ/ หรือ แบบสัมภาษณ์  และ/หรือ บทสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ท่ีจะใช้มา

ประกอบการพิจารณาด้วย     
*ในแบบบันทึกข้อมลูของผู้ ร่วมวิจัยทุกประเภท ต้องไม่ระบุช่ือ-นามสกลุ, Hospital Number (HN) หรือ identification รูปแบบอ่ืนๆ ท่ี
สามารถระบุผู้ ร่วมวิจัย/อาสาสมคัรได้เป็นรายบุคคล โดยให้ใช้เป็นรหัสแทน 

 

13. การวดัผล/การวเิคราะห์ผลการวจัิย (Outcome measurement/Data Analysis)  
      - ผลลพัธ์หลกั (Primary outcome) ขอให้ระบุว่า ผลลพัธ์หลกัของการศึกษานีคื้ออะไรท่ีจะน ามาใช้ในการค านวณขนาดตัวอย่าง   
 - ผลลพัธ์อืน่ๆ (ถ้ามี) (Secondary outcome, if any)  
 - การวดัประสิทธิผล (Assessment of efficacy)  
 - การประเมินความปลอดภัย (Assessment of safety)  
      - สถิติหรือวธีิการอืน่ๆทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล (Statistic or Process for Data Analysis)  
 

14. กระบวนการเชิญชวนให้เข้าร่วมการวจัิย (Recruitment process)  
- สถานที่ทีจ่ะเข้าถึงผู้เข้าร่วมวจัิย ______________________________________________  
- กระบวนการเข้าถึงนี ้(ผู้ท าหน้าท่ีชี้แจงเบือ้งต้น, วิธีการอย่างละเอียด) __________________________  
   หากผู้ท าหน้าท่ีเชิญชวนเป็นบุคคลท่ีผู้ได้รับการเชิญชวนเกรงใจหรือต้องพ่ึงพิง เช่น เป็นแพทย์/พยาบาลผู้ให้การรักษา ควรให้ผู้ อ่ืนใน
คณะผู้ วิจัยท าหน้าท่ีแทน เพ่ือให้การตัดสินใจเข้าร่วมวิจัยเป็นไปด้วยความสมคัรใจ)  

- การใช้ส่ือช่วยประชาสัมพนัธ์ในการเชิญชวนให้เข้าร่วมการวจัิย  

  ❏มี (ถ้าใช้โปรดระบุว่าจะท าการประชาสัมพันธ์ท่ีใด และด าเนินการอย่างไร พร้อมแนบเอกสารประชาสัมพันธ์มาด้วย) 
        _______________________________________________________________   

  ❏ไม่มี              
15. กระบวนการขอความยนิยอมให้เข้าร่วมวจัิย (Informed consent process) ระบุขัน้ตอนการด าเนินการและเอกสารท่ีใช้  

15.1 ต่อเน่ืองกบักระบวนการเชิญชวนให้เขา้ร่วมวจิยั (recruitment process) ❏ใช่ ❏ไม่ใช่ กรุณาตอบขอ้ 15.2 
15.2 ไม่ต่อเน่ือง โปรดระบุระยะเวลา _______________________________________________  
  ผูท้  าหนา้ท่ีใหข้อ้มูลเพื่อขอความยนิยอม คือ_____________________________________________  
15.3 มีเอกสารช้ีแจงผูเ้ขา้ร่วมวจิยั (Participant information sheet) และหนงัสือแสดงเจตนายนิยอมเขา้ร่วมวจิยั (Informed 

consent form) แยกกนัอยา่งละ 1 ฉบบั   
❏ส าหรับผูเ้ขา้ร่วมวจิยัท่ีมิใช่ผูเ้ยาวแ์ละสามารถตดัสินใจไดด้ว้ยตวัเอง  
❏ส าหรับผูเ้ขา้ร่วมวจิยัท่ีมิใช่ผูเ้ยาว ์แต่ไม่สามารถใหค้วามยนิยอมไดด้ว้ยตนเองเน่ืองจาก เจบ็ป่วยทางจิต (Mental 

illness), สติสัมปชญัญะบกพร่อง (จัดท าเอกสารชีแ้จงและหนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมวิจัยส าหรับผู้แทนโดยชอบ
ธรรม (Legally Authorized Representation) อ่านและลงนาม) 

❏ส าหรับผูเ้ขา้ร่วมวจิยัท่ีเป็นผูเ้ยาวอ์ายุต  ่ากวา่ 7 ปี (จัดท าเอกสารชีแ้จงและหนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมวิจัยส าหรับ
ผู้ปกครองของผู้ เข้าร่วมวิจัยท่ีเป็นผู้ เยาว์) 

❏ส าหรับผูเ้ขา้ร่วมวจิยัท่ีเป็นผูเ้ยาวอ์ายุระหวา่ง 7-12 ปี  
มีเอกสารช้ีแจงและแสดงความสมคัรใจส าหรับผูเ้ยาว ์๑ ฉบบั 
มีเอกสารช้ีแจงและหนงัสือแสดงเจตนายนิยอมเขา้ร่วมวิจยัส าหรับผูป้กครองของผูเ้ขา้ร่วมวจิยัท่ีเป็นผูเ้ยาว ์๑ ฉบบั 
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❏ส าหรับผูเ้ขา้ร่วมวจิยัท่ีเป็นผูเ้ยาวอ์ายุระหวา่ง 13-17 ปี เตรียมเอกสารช้ีแจงและหนงัสือแสดงเจตนายนิยอมเขา้ร่วมวจิยั
ส าหรับผูป้กครองของผูเ้ขา้ร่วมวจิยัท่ีเป็นผูเ้ยาว ์โดยเพ่ิมช่องใหผู้เ้ขา้ร่วมวจิยัลงนามร่วมกบัผูป้กครอง 

 

15.4 ขอยกเวน้การขอความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรในหนงัสือแสดงเจตนายินยอมเขา้ร่วมวิจยั โดยมีเอกสารช้ีแจง
ผูเ้ขา้ร่วมวจิยั (Participant information sheet)  

❏ไม่ตอ้งการ 

❏ตอ้งการโปรดระบุ
เหตุผล______________________________________________________________________________ 

 

16.ข้อพจิารณาด้านจริยธรรมการวจัิยในคน (Ethical Consideration)  
(ขอให้ชีแ้จงว่าจะปฏิบัติต่อผู้ เข้าร่วมวิจัยนี ้ตามหลกัจริยธรรมการวิจัยในคนอย่างไร เช่น การเชิญชวนให้เข้าร่วมด้วยความสมคัรใจอย่างแท้จริง 
ปราศจากการถกูบังคับท้ังทางตรงและทางอ้อม การกดดนั การจูงใจ การใช้ภาษาและค าพูดท่ีให้เกียรติแก่ผู้เข้าร่วมวิจัย การไม่ละเมิดสิทธ์ิ
ผู้ เข้าร่วมวิจัย การระมดัระวงัผลท่ีเกิดขึน้ในทางลบอะไร อย่างไร) 

16.1  เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องด าเนินการวิจัยในคน โดยระบุความรุนแรงของปัญหา ซ่ึงเป็นท่ีมาของค าถามวิจัย ข้อมูลจาก
การศึกษาก่อนหน้านีมี้มากน้อยเพียงใด ตลอดจนความจ าเป็นท่ีต้องหาข้อมลูเพ่ิมเติม 

16.2 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการวจัิยนี้ ท้ังต่อผู้ เข้าร่วมวิจัยเป็นรายบุคคล และประโยชน์โดยรวม รวมท้ังประโยชน์ต่อผู้ ท่ีเข้า
ร่วมวิจัยนีห้ลงัส้ินสุดการวิจัย(ถ้ามี) 

16.3 ความเส่ียงทีอ่าจจะเกดิเหตุการณ์ไม่พงึประสงค์ต่อผู้ทีเ่ข้าร่วมวจัิย 
16.3.1 เคยมีการวจิยัท านองเดียวกบัโครงร่างท่ีเสนอน้ีมาก่อนหรือไม่ และเคยเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงคอ์ยา่งไร  
            ขอให้ระบุรายละเอียดและโอกาสท่ีเกิดบ่อยมากน้อยเพียงใดตามท่ีเคยมีรายงานแจ้ง 
16.3.2 มาตรการป้องกนัและแกไ้ขท่ีผูว้จิยัเตรียมไวใ้นโครงการน้ี 
16.3.3 ช่ือ ท่ีอยู่และหมายเลขโทรศพัท์ของผูรั้บผิดชอบค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือผูเ้ขา้ร่วมวิจยัหากเกิด

เหตุการณ์ไม่พึงประสงคจ์ากการวจิยั (กรณีนักศึกษา ระบุช่ือและท่ีอยู่ของอาจารย์ท่ีปรึกษาหลกัด้วย)  
16.3.4 ช่ือผูรั้บผิดชอบหรือแพทยแ์ละหมายเลขโทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อไดต้ลอดเวลาหากเกิดเหตุการณ์ไม่พึง

ประสงคแ์ละสอบถามหากมีขอ้สงสัยจากการวจิยั (กรณีนักศึกษา ระบุช่ือและท่ีอยู่ของอาจารย์ท่ีปรึกษาหลกัด้วย) 
16.3.5 กรณีเป็นการวจิยัทางคลินิก ผู้ วิจัยมีวิธีการแจ้งแพทย์เจ้าของไข้ หรือ แพทย์อ่ืนท่ีต้องมาให้การรักษาผู้ เข้าร่วมวิจัยทราบว่า

บุคคลผู้ น้ันอยู่ในระหว่างด าเนินการวิจัยได้ด้วยวิธีใด (โปรดระบ)ุ 

16.4 หลกัฐานหรือข้อมูล (เอกสารอา้งอิง) ท่ีแสดงว่าการวิจัยนีน่้าจะมีความปลอดภัยและ/หรือมีประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมวิจัย ระบุตาม
วิธีการเขียนเอกสารอ้างอิง 

16.5 วธีิการปกป้องความลบัของข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าร่วมวจัิย 

❏ ใชร้หสัแทนช่ือและขอ้มูลส่วนตวัของผูเ้ขา้ร่วมวจิยัในการบนัทึกขอ้มูลในแบบเก็บขอ้มูล 

  ❏ มีการบนัทึกขอ้มูลเป็น    ❏ รูปถ่าย   ❏ วดิิทศัน์   ❏ บนัทึกเสียง   

❏ ไม่มีการบนัทึกขอ้มูลดว้ยวธีิการขา้งตน้   
หากมีการบันทึกข้อมลูดังกล่าวข้างต้น โปรดระบุข้อมลูเพ่ิมเติม ดังนี ้ ผู้ ท่ีสามารถเข้าถึงข้อมลู ระบุระยะเวลาในการเกบ็ข้อมลู และ
วิธีการท าลายเม่ือพ้นระยะเกบ็ข้อมลู 
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17. เอกสารที่แนบมาพร้อมแบบเสนอโครงการวจัิย ไดแ้ก่ 
 ขอใหส่้งทั้งเอกสารและขอ้มูลดิจิตอล *โปรดจัดส่ง File ต่างๆ ผ่าน E-Mail : mucirb@gmail.com โดยระบุช่ือโครงการวิจัย และ
รายละเอียดของผู้จัดส่ง (ช่ือ-นามสกลุ , ท่ีอยู่, เบอร์โทรศัพท์ท่ีสามารถติดต่อได้, E-Mail ส าหรับติดต่อกลบั)  

จัดส่ง ช่ือเอกสาร ต้นฉบับ ส าเนา แนบไฟล์ 

 1.แบบเสนอโครงการวจิยั (Submission Form) 1 1 Word 

 2.โครงร่างวจิยั (Protocol/Proposal) 1 1 PDF 

 3.เอกสารช้ีแจงผูเ้ขา้ร่วมการวจิยั (Participant information sheet) 1 1 Word 

 4.หนงัสือแสดงเจตนายนิยอมเขา้ร่วมการวจิยัฯ 1 1 Word 

 
5.ประวติัส่วนตวั ต าแหน่ง สถานท่ีท างาน และผลงานของหัวหน้าโครงการวจัิย 
(Principal Investigator’s Curriculum Vitae) 

1 1 PDF 

 
6.เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลเช่น แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์  
แนวทางการสัมภาษณ์หรือสังเกต แบบบนัทึกขอ้มูลส าหรับการวจิยั  
(Case record form/ Case report form) หรือแบบสอบถาม (Questionnaire) 

1 1 PDF 

 7.บนัทึกขอ้ความขออนุมติัใชข้อ้มูลจากเวชระเบียน แฟ้มประวติัผูป่้วย 1 1 PDF 

 8.ส าเนาบนัทึกการขออนุญาตเก็บขอ้มูลหรือขอใชส้ถานท่ีในการท าวจิยัจากผูมี้ 
อ านาจอนุมติั 

- 2 PDF 

 9.เอกสารหรือส่ืออ่ืนๆ ท่ีใชใ้นการประชาสัมพนัธ์โครงการวจิยั (ถา้มี) 1 1 PDF 

 
10.เอกสารน าส่งเงินค่าธรรมเนียมการพิจารณาโครงการวิจยัฯ พร้อมแนบส าเนาการ
โอนเงิน (ส าหรับผูท้  าวิจยัครั้งแรกโดยโอนเงินเขา้บญัชีช่ือมหาวทิยาลยัมหิดล 
หมายเลขบญัชี 016-300325-6) 

1 1 PDF 

 11.กรณผู้ีวจัิยเป็นนักศึกษาให้แนบเอกสารต่อไปนีเ้พิม่เติม 

 เอกสารยนืยนัการผา่นการสอบป้องกนัโครงร่างวทิยานิพนธ์จากบณัฑิตวทิยาลยัคู่กบั
จดหมายน าส่ง 

- 2 PDF 

 ประวติัส่วนตวั สถานท่ีท างาน และผลงานของอาจารย์ทีป่รึกษาพร้อมกบัของผู้วจัิย 1 1 PDF 
 เอกสารยนืยนัการผา่นการอบรม หรือลงทะเบียนเรียนรายวชิาดา้นจริยธรรม    1 1 PDF 

 12.กรณกีารทดลองยาทางคลินิก  (drug trial) 

 

ขอ้มูลเก่ียวกบัยา  
- กรณีท่ีข้ึนทะเบียนแลว้ ใหส่้งทะเบียนยาโดยคณะกรรมการอาหารและยา 

กระทรวงสาธารณสุข 
- กรณีท่ียงัไม่ไดข้ึ้นทะเบียน ใหส่้งเอกสารน ายาเขา้เพื่อการวจิยั (นยม.1) และคู่มือ

ผูว้จิยั (Investigator   Brochure) 

1 1 PDF 
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18. ข้อสัญญา 
1. ขา้พเจา้และคณะผูว้ิจยัดงัมีรายนามและไดล้งช่ือไวใ้นเอกสารน้ี จะเร่ิมด าเนินการวิจยัภายหลงัจากท่ีไดรั้บการรับรอง

จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน และจะด าเนินการวิจยัตามกระบวนการท่ีระบุไวใ้นโครงร่างวิจยัฉบบัท่ี
ไดรั้บการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคนของมหาวิทยาลยัมหิดล รวมทั้งด าเนินการขอความยินยอม
เขา้ร่วมการวจิยั โดยใหข้อ้มูลตามเอกสารช้ีแจงผูเ้ขา้ร่วมวจิยัท่ีไดรั้บการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัใน
คน 

2. หากมีความจ าเป็นตอ้งปรับแก้ไขโครงร่างวิจยั ขา้พเจา้จะแจง้ให้คณะกรรมการฯ ทราบเพื่อขอการรับรองก่อนเร่ิม
ด าเนินการปรับเปล่ียนทุกคร้ัง และหากการปรับโครงร่างวิจยัมีผลกระทบต่อผูเ้ข้าร่วมวิจยั ข้าพเจ้าจะแจ้งการ
ปรับเปล่ียนและขอความยนิยอมจากผูท่ี้เขา้ร่วมการวจิยัทุกคร้ังท่ีมีการปรับเปล่ียน 

3. ขา้พเจา้จะรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค/์เหตุการณ์ท่ีไม่สามารถคาดเดาไดล่้วงหนา้ในระหวา่งการวิจยั ตามระเบียบ
ของคณะกรรมการฯ ภายในเวลาท่ีก าหนด และจะให้ความช่วยเหลือในการแกไ้ขเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ท่ีเกิดข้ึน
ระหวา่งการวจิยัอยา่งเตม็ความสามารถ 

4. ข้าพเจ้าจะรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัยต่อคณะกรรมการฯ อย่างน้อยปีละคร้ังหรือตามก าหนดท่ี
คณะกรรมการฯ แจง้ และจะท ารายงานแจง้ปิดโครงการวจิยัเม่ือส้ินสุดกระบวนการวจิยั 

5. ขา้พเจา้และคณะผูว้จิยัมีความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการวจิยัท่ีเสนอมาอยา่งดีทุกขั้นตอน และมีความสามารถในการ
แกไ้ขปัญหา หรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงคท่ี์อาจจะเกิดข้ึนในระหว่างการวิจยั เพื่อความปลอดภยัและสวสัดิภาพของ
ผูเ้ขา้ร่วมวจิยัไดเ้ป็นอยา่งดี  

 
ลงช่ือ_______________________________หวัหนา้โครงการวจิยั            

(____________________________________)   

วนัท่ี_________/____________/_________ 

ลงช่ือ______________________________ผูว้จิยัร่วม 

(____________________________________) 

วนัท่ี_________/____________/_________ 

*ขอให้คณะผู้วิจัยลงนามให้ครบทุกคน  และลงวนัท่ีก ากับให้ครบถ้วน 
19. การรับรองจากหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรืออาจารย์ผู้ควบคุมวทิยานิพนธ์ทีอ่นุมัติให้ด าเนินการวจัิย
ได้ 
 

ลงช่ือ____________________________________ 

(_________________________________________) 

หวัหนา้หน่วยงานหรือผูบ้งัคบับญัชาโดยตรง 

วนัท่ี_________/____________/_________ 



MU-CIRB คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคนส่วนกลาง มหาวทิยาลยัมหิดล แก้ไข ณ วนัที ่02/08/2016 
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ภาคผนวก 3. 

เอกสารช้ีแจงผู้เข้าร่วมวจิัย ส าหรับผู้เข้าร่วมวจิัยทีม่อีายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึน้ไป 

 (Participant Information Sheet) 
 

 ตน้ฉบบั                  การปรับเปล่ียนคร้ังท่ี....................................                             วนัท่ี............/............/............   
 

ในเอกสารนี้อาจมีข้อความทีท่่านอ่านแล้วยงัไม่เข้าใจ โปรดสอบถามหัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้แทนให้ช่วยอธิบายจนกว่าจะเข้าใจด ี 
ท่านจะได้รับเอกสารนี้ 1 ฉบับ น ากลบัไปอ่านทีบ้่านเพือ่ปรึกษาหารือกบัญาติพีน้่อง  เพือ่นสนิท  แพทย์ประจ าตัว    ของท่าน หรือผู้อื่นที่ท่าน
ต้องการปรึกษา เพือ่ช่วยในการตัดสินใจเข้าร่วมการวจิยั 
 

ช่ือโครงการ (ภาษาไทย) ................................................................................................................................................... 

ช่ือผู้วจิยั          ................................................................................................................................................... 

สถานทีว่จิยั สถานทีท่ างานและหมายเลขโทรศัพท์ที่ตดิต่อได้ทั้งในและนอกเวลาราชการ ได้ตลอด 24 ช่ัวโมง 

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

ผู้ให้ทุน …………............................................................................................................................………….............................................. 

โครงการวจิยัน้ีท าข้ึนเพ่ือ (บอกวตัถุประสงคด์ว้ยภาษาท่ีบุคคลทัว่ไปท่ีไม่ใช่บุคลากรทางการแพทยห์รือนกัวชิาการสามารถเขา้ใจง่าย) 

ท่านไดรั้บเชิญใหเ้ขา้ร่วมวจิยัน้ีเพราะ (บอกคุณสมบติัท่ีเหมาะท่ีจะท าการศึกษาวจิยั  เช่น เป็นโรคหลอดเลือดหวัใจตีบ  และการวจิยัน้ี
ท าข้ึนเพ่ือช่วยในการวนิิจฉยั หรือเป็นทางเลือกใหม่ท่ีจะน ามาใชรั้กษาโรค ท่ีจะมีขอ้ดีต่างจากวธีิการเดิมอยา่งไรบา้ง) 

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

ท่านอาจจะไม่ไดรั้บประโยชนจ์ากงานวจิยัน้ีโดยตรง  แต่หากงานวจิยัน้ีไดผ้ลดีจะเป็นประโยชน์.......................................................... 

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

จะมีผูเ้ขา้ร่วมการวจิยัน้ีทั้งส้ินประมาณก่ีคน ระยะเวลาท่ีใชใ้นเขา้ร่วมการวจิยั (ชัว่โมง/นาที/วนั/คร้ัง).... ....................................... 

หากท่านตดัสินใจเข้าร่วมการวจิยัแล้ว จะมขีั้นตอนการวจิยัดงัต่อไปนีค้อื (ขอใหร้ะบุเป็นขอ้ๆ เพ่ือใหดู้ง่าย เช่น) 

 ตอ้งรับประทานยาหรือไดรั้บการผา่ตดัรักษาโรค  หรืออ่ืนๆ                
 ให้บอกรายละเอียดของการตรวจ หรือรักษาต่าง ๆ  ดว้ย เช่น จะตอ้งถูกเจาะเลือด ก่ีคร้ัง ระบุปริมาณเลือดท่ีเจาะเป็นชอ้นชา, 

ชอ้นโตะ๊ ตอ้งงดน ้ า งดอาหารก่อนเจาะเลือดเป็นเวลานานเท่าใดเป็นตน้   
 หากมีขั้นตอนท่ีเป็นการรักษาพยาบาลตามปกติร่วมด้วย  จะต้องแจ้งให้ชัดเจนว่าขั้นตอนใดเป็นการวิจัย  ขั้นตอนใดเป็นการ

รักษาตามปกติ 
 มีการใช้ยาหลอกซ่ึงเปรียบเสมือนผู้ เข้าร่วมวิจัยมิได้รับการรักษาด้วยหรือไม่  หากมีจะต้องแจ้งว่าโอกาสท่ีผู้ เข้าร่วมการวิจัยจะ

ได้รับยาหลอก  เป็นสัดส่วนเท่าใดเทียบกับยาจริงท่ีใช้ในการวิจัย เป็นต้น) 
 กรณีเป็นการศึกษาด้านสังคมศาสตร์หรือพฤติกรรมศาสตร์ เช่น การสัมภาษณ์ หรือการประชุมกลุ่ม หรืออ่ืนๆ จะต้องชี้แจง

รายละเอียดว่าสัมภาษณ์เก่ียวกับเร่ืองใด จ านวนก่ีข้อ ใช้เวลาประมาณเท่าใด สัมภาษณ์ก่ีคร้ัง มีการบันทึกเสียง หรือติดตามเย่ียม
ท่ีบ้านหรือไม่  

ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนเม่ือเขา้ร่วมการวจิยั (เช่น อาจจะแพย้า หรือมีอาการขา้งเคียงอ่ืนๆ มีโอกาสพิการหรือเสียชีวติหรือไม่  โดย
บอกอตัราส่วนของความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน เช่น 1 ใน 10 เป็นตน้)………… ................................................. ................................................. 



MU-CIRB คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคนส่วนกลาง มหาวทิยาลยัมหิดล แก้ไข ณ วนัที ่02/08/2016 
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กรณีเป็นการศึกษาด้านสังคมศาสตร์หรือพฤติกรรมศาสตร์ เช่น การสัมภาษณ์ การตอบแบบสอบถาม ความเส่ียงท่ีเกิดขึน้คือ ท่านอาจ
รู้สึกอึดอัด ไม่สบายใจ เครียด กับบางค าถาม ท่านมีสิทธ์ิท่ีจะไม่ตอบค าถามเหล่าน้ันได้ หรือเสียเวลา 

หากท่านไม่เข้าร่วมในการวิจัยนีก้จ็ะไม่มีผลต่อ......(การเรียนการสอนกรณีอาสาสมคัรเป็นนักศึกษา หน้าท่ีการงานกรณีอาสาสมคัร
เป็นบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น)  

หากท่านไม่เข้าร่วมในโครงการวิจัยนี ้ท่านกจ็ะได้รับการตรวจเพ่ือการวินิจฉัยและรักษาโรคของท่านตามวิธีการท่ีเป็นมาตรฐาน 
(ยกตัวอย่าง เช่น อาจรักษาด้วยการรับประทานยาแทนการผ่าตัด หรืออ่ืนๆให้เป็นทางเลือก เพ่ือช่วยในการตัดสินใจ) 

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

หากมอีาการผดิปกต ิรู้สึกไม่สบายกาย หรือมผีลกระทบต่อจติใจของท่านเกดิขึน้ระหว่างการวิจัย ท่านจะแจ้งผู้วิจัยโดยเร็วที่สุด  และ
หากท่านมข้ีอข้องใจทีจ่ะสอบถามทีเ่กีย่วข้องกบัการวจิยั หรือหากเกดิการบาดเจบ็/เจบ็ป่วย  หรือหากเกดิเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการ
วจิยักบัท่าน ท่านสามารถตดิต่อได้ที่ .....................................................................................  หมายเลขโทรศัพท์ ............................ 
ได้ตลอด 24 ช่ัวโมง 

หากเกิดผลขา้งเคียงท่ีไม่พึงประสงคจ์ากการวจิยั  จะไดรั้บการช่วยเหลืออยา่งไรบา้ง .............................................................................. 

ใหร้ะบุช่ือผูว้จิยัท่ีจะสามารถติดตอ่ได ้  หากมีขอ้ขอ้งใจท่ีจะสอบถามเก่ียวขอ้งกบัการวจิยั  หรือเม่ือบาดเจ็บ/เจ็บป่วยจากการวจิยั 

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

ค่าตอบแทนท่ีจะได้รับ (ระบุว่ามีหรือไม่มี เช่น  เป็นค่าเดินทางเพ่ือมาติดต่อตามนัด, ค่ายา และค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการท่ีผู้ เข้าร่วม
การวิจัยไม่ต้องรับผิดชอบจ่ายเอง)....................................................................................................................................................................... 

ค่าใช้จ่ายท่ีผู้ เข้าร่วมการวิจัยจะต้องรับผิดชอบเองมีอะไรบ้าง..(ระบวุ่ามีหรือไม่มี )............................................................................... 

หากมีข้อมลูเพ่ิมเติมท้ังด้านประโยชน์และโทษท่ีเก่ียวข้องกับการวิจัยนี ้ผู้ วิจัยจะแจ้งให้ทราบโดยรวดเร็วไม่ปิดบัง 

ข้อมูลส่วนตัวของผู้ เข้าร่วมการวิจัยจะถูกเก็บรักษาไว้  ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะเป็นรายบุคคล   แต่จะรายงานผลการวิจัยเป็นข้อมูล
ส่วนรวม ข้อมลูของผู้ เข้าร่วมการวิจัยเป็นรายบุคคลอาจมีคณะบุคคลบางกลุ่มเข้ามาตรวจสอบได้ เช่น ผู้ให้ทุนวิจัย, สถาบัน หรือองค์กรของ
รัฐท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบ,  คณะกรรมการจริยธรรมฯ   เป็นต้น 

ผู้ เข้าร่วมการวิจัยมีสิทธ์ิถอนตัวออกจากโครงการวิจัยเม่ือใดกไ็ด้  โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  และการไม่เข้าร่วมการวิจัยหรือ
ถอนตัวออกจากโครงการวิจัยนี ้จะไม่มีผลกระทบต่อการบริการและการรักษาท่ีสมควรจะได้รับแต่ประการใด 

 โครงการวจิยัน้ีไดรั้บการพิจารณารับรองจาก คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคนส่วนกลาง  มหาวิทยาลยัมหิดล ซ่ึงมีส านกังาน
อยูท่ี่ ส านกังานอธิการบดีมหาวิทยาลยัมหิดล ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม 73170 หมายเลข
โทรศัพท์ 02-849-6224  ,6225 โทรสาร 02-849-6224 หากท่านได้รับการปฏิบัติไม่ตรงตามท่ีระบุไว ้  ท่านสามารถติดต่อกับประธาน
คณะกรรมการฯ หรือผูแ้ทน ไดต้ามสถานท่ีและหมายเลขโทรศพัทข์า้งตน้ 

  
ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดในเอกสารนีค้รบถ้วนแล้ว 

ลงช่ือ..........................................................................ผูเ้ขา้ร่วมวจิยั 

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

                                                                                                                             ...../……./.......... 
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หน้าที ่1 ของ 2 หน้า 
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ภาคผนวก 4 

หนังสือแสดงเจตนายนิยอมเข้าร่วมการวจิัยโดยได้รับการบอกกล่าวและเต็มใจ 
 ส าหรับผู้เข้าร่วมวจิัยทีม่ีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึน้ไป (Informed Consent Sheet) 

 
 

 

วนัท่ี................. เดือน.................... พ.ศ................ 

ข้าพเจ้า............................................. ......................อายุ.............ปี อาศัยอยู่บ้านเลขท่ี........................ ถนน

................................................ต าบล........ ..................................................อ าเภอ..........................................................

จังหวัด... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................................... รหัสไปรษณีย์. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .....................โทรศัพท ์

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

ขอแสดงเจตนายนิยอมเขา้ร่วมโครงการวจิยัเร่ือง...(ช่ือโครงการภาษาไทย)……………...……………………….. 

โดยขา้พเจา้ไดรั้บทราบรายละเอียดเก่ียวกบัท่ีมาและจุดมุ่งหมายในการท าวิจยัรายละเอียดขั้นตอนต่างๆ ท่ี
จะตอ้งปฏิบติัหรือไดรั้บการปฏิบติั ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บของการวิจยัและความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการเขา้ร่วม
การวิจยั  รวมทั้งแนวทางป้องกันและแก้ไขหากเกิดอนัตรายข้ึน ค่าตอบแทนท่ีจะได้รับ ค่าใช้จ่ายท่ีข้าพเจ้าจะต้อง
รับผิดชอบจ่ายเอง โดยได้อ่านขอ้ความท่ีมีรายละเอียดอยู่ในเอกสารช้ีแจงผูเ้ขา้ร่วมการวิจยัโดยตลอด อีกทั้งยงัได้รับ
ค าอธิบายและตอบขอ้สงสัยจากหวัหนา้โครงการวจิยัเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ โดยไม่มีส่ิงใดปิดบงัซ่อนเร้น  
 

ขา้พเจา้จึงสมคัรใจเขา้ร่วมในโครงการวจิยัน้ี  :  

ขา้พเจา้ไดท้ราบถึงสิทธ์ิท่ีขา้พเจา้จะไดรั้บขอ้มูลเพิ่มเติมทั้งทางดา้นประโยชน์และโทษจากการเขา้ร่วมการ
วิจยั  และสามารถถอนตวัหรืองดเขา้ร่วมการวิจยัไดทุ้กเม่ือ โดยจะไม่มีผลกระทบต่อการบริการและการรักษาพยาบาลท่ี
ขา้พเจา้จะไดรั้บต่อไปในอนาคต  และยนิยอมใหผู้ว้จิยัใชข้อ้มูลส่วนตวัของขา้พเจา้ท่ีไดรั้บจากการวิจยั   แต่จะไม่เผยแพร่
ต่อสาธารณะเป็นรายบุคคล โดยจะน าเสนอเป็นขอ้มูลโดยรวมจากการวจิยัเท่านั้น 

 

หากขา้พเจา้มีอาการผดิปกติ รู้สึกไม่สบายกาย หรือมีผลกระทบต่อจิตใจของข้าพเจ้าเกิดขึน้ระหว่างการวิจัย 
ข้าพเจ้าจะแจ้งผู้วิจัยโดยเร็วที่สุด และหากข้าพเจ้ามีข้อข้องใจเกี่ยวกับขั้นตอนของการวิจัย หรือหากเกิดผลข้างเคียงที่ไม่
พึงประสงค์จากการวิจัยขึ้นกับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะสามารถติดต่อกับ (ระบุช่ือผู้รับผิดชอบที่โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 24 
ช่ัวโมง) 

 

 

 

/หากขา้พเจา้ ไดรั้บการปฏิบติั..... 



MU-CIRB คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคนส่วนกลาง มหาวทิยาลยัมหิดล แก้ไข ณ วนัที ่02/08/2015 

หนังสือแสดงเจตนายนิยอมเข้าร่วมการวจิยัโดยได้รับการบอกกล่าวและเตม็ใจ  
ส าหรับผู้เข้าร่วมวจิยัทีม่อีายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึน้ไป  (Informed Consent Sheet) 

หน้าที ่2 ของ 2 หน้า 
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ภาคผนวก 4 

 
 

หากขา้พเจา้ ไดรั้บการปฏิบติัไม่ตรงตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นเอกสารช้ีแจงผูเ้ขา้ร่วมการวิจยั ขา้พเจา้จะสามารถ
ติดต่อกบัประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคนหรือผูแ้ทน ไดท่ี้ส านกังานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัใน
คนส่วนกลาง  ส านกังานอธิการบดี มหาวทิยาลยัมหิดล หมายเลขโทรศพัท ์ 02-849-6224  ,6225 โทรสาร 02-849-6224 

 

ขา้พเจา้เขา้ใจขอ้ความในเอกสารช้ีแจงผูเ้ขา้ร่วมการวจิยั  และหนงัสือแสดงเจตนายินยอมน้ีโดยตลอดแลว้  
จึงลงลายมือช่ือไว ้

 

 

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

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

ผูเ้ขา้ร่วมการวจิยั/ผูแ้ทนโดยชอบธรรม 

วนัท่ี........./.........../........... 

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

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

ผูใ้หข้อ้มูลและขอความยนิยอม/หวัหนา้โครงการวจิยั 

วนัท่ี........./.........../........... 

 

ในกรณีผูเ้ขา้ร่วมการวจิยัไม่สามารถอ่านหนงัสือไดผู้ท่ี้อ่านขอ้ความทั้งหมดแทนผูเ้ขา้ร่วมการวจิยัคือ.......... 

.............................................................. จึงไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นพยาน 

 
 
 
 

ลงช่ือ.....................................................................พยาน 

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

วนัท่ี........./.........../........... 

 

 



MU-CIRB คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคนส่วนกลาง มหาวทิยาลยัมหิดล แก้ไข ณ วนัที ่02/08/2016 

เอกสารช้ีแจงผู้เข้าร่วมวจิยั โดยการตอบแบบสอบถาม (Self-Administered Questionnaire Participant 
Information Sheet) 

หน้าที ่1 ของ 1 หน้า 
 

ภาคผนวก 5. 

เอกสารช้ีแจงผู้เข้าร่วมโครงการวจิัยโดยการตอบแบบสอบถาม 
 
 

 ตน้ฉบบั                  การปรับเปล่ียนคร้ังท่ี....................................                             วนัท่ี............/............/............   
 

กรุณาลบจุดไข่ปลาและเตมิรายละเอยีดของงานวจิัยท่านลงในช่องแบบฟอร์มด้านล่างนี ้

เรียน  ผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน 
 

ดว้ยดิฉนั/กระผม…………………………………………………………นกัศึกษาปริญญาโทสาขา.................................................

คณะ................................................................... มหาวทิยาลยัมหิดล มีความประสงคท์ าวทิยานิพนธ์เร่ือง “................................................... 

......................................................................................................................”  ซ่ึงประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บคือ .......................................... 

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

ท่านไดรั้บเชิญใหเ้ขา้ร่วมการวจิยัน้ีเพราะ .................................................................................................................. ในการน้ีผูว้ิจยัมี

ความจ าเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเร่ือง “............................. .......................................” ซ่ึงประกอบด้วย

ค าถาม…………………. ส่วน  จ านวน  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ข้อ  ดัง น้ี  ………………………………ใช้ เวลาในการตอบ

.........................................นาที/ชัว่โมง ผูว้จิยัจะขอรับแบบสอบถามคืนโดย....................................................... 
 

เน่ืองจากแบบสอบถามประกอบดว้ยค าถามหลายส่วน จึงขอความกรุณาให้ท่านพิจารณาตอบตามความรู้สึกของท่านให้มากท่ีสุด 
โดยขอ้มูลและค าตอบทั้งหมดจะถูกปกปิดเป็นความลบั และจะน ามาใชใ้นการวเิคราะห์ผลการศึกษาคร้ังน้ีโดยออกมาเป็นภาพรวมของการ
วจิยัเท่านั้น จึงไม่มีผลกระทบใดๆต่อผูต้อบหรือหน่วยงานของผูต้อบ เน่ืองจากไม่สามารถน ามาสืบคน้เจาะจงหาผูต้อบได ้ท่านมีสิทธ์ิท่ีจะ
ไม่ตอบค าถามขอ้ใดขอ้หน่ึง หากท่านไม่สบายใจหรืออึดอดัท่ีจะตอบค าถามนั้น หรือไม่ตอบแบบสอบถามทั้งหมดเลยก็ได้ โดยไม่มี
ผลกระทบต่อการปฏิบติังานใดๆของท่าน ท่านมีสิทธ์ิท่ีจะไม่เขา้ร่วมการวจิยัก็ไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้เหตุผล   

 

 หากผู ้ เ ข้า ร่ วมวิ จัย มีข้อสงสัย เ ก่ี ยวกับการวิ จัยห รือแบบสอบถาม  สามารถติดต่ อสอบถามได้ ท่ี  สถาน ท่ี ติดต่ อ
..............................................................................................ในวนัและเวลาราชการ หรือ โทรศพัท์ท่ีติดต่อได.้.................................... 
 

โครงการวิจัยน้ีได้รับการพิจารณารับรองจาก คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของมหาวิทยาลยัมหิดล ส านักงานอยู่ท่ี 
ส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลยัมหิดล ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม 73170 หมายเลข
โทรศพัท ์02-849-6224  ,6225 โทรสาร 02-849-6224 หากท่านไดรั้บการปฏิบติัไม่ตรงตามท่ีระบุไว ้ท่านสามารถติดต่อประธานกรรมการฯ
หรือผูแ้ทน ไดต้ามสถานท่ีและหมายเลขโทรศพัทข์า้งตน้ 

 

ขอขอบพระคุณท่ีกรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม 
 
 
 
ขอแสดงความนบัถือ 
        ช่ือผูว้จิยั  



ภาคผนวก 6. 
(ตวัอยา่งบนัทึกขอ้ความน าส่งค่าธรรมเนียมการพิจารณาโครงการวจิยั) 

 
 

           ภาควชิา........................................................... 

   คณะ................................................................  

มหาวทิยาลยัมหิดล 

                            โทรศพัท ์ ...............................ต่อ ..................  
ท่ี ศธ  .............................................    

วนัท่ี ……....เดือน...........................ปี................ 

เร่ือง ขอน าส่งค่าธรรมเนียมการพิจารณาโครงการวจิยัเพื่อเสนอขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวจิยัในคน  
จากคณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคนชุดกลาง มหาวทิยาลยัมหิดล (MU-CIRB) 

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายวจิยัและวเิทศสัมพนัธ์ 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ใบโอนเงิน จ านวน ....... ฉบบั 
 

 ตามท่ี  มหาวิทยาลัยมหิดลได้มีประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เร่ือง “หลักเกณฑ์และอตัราการเก็บ
ค่าธรรมเนียมการพิจารณาโครงการวิจยัในคนท่ีเสนอขอการรับรองจริยธรรมการวิจยั พ.ศ. ๒๕๕๘” ลงวนัท่ี ๒๐ 
พฤษภาคม ๒๕๕๘ นั้น 

 
ในการน้ี คณะ/สถาบนั .... โดย นาย/นาง/นางสาว..........  ขอน าส่งเงินค่าธรรมเนียมการพิจารณา

โครงการวิจยัเร่ือง “...” รหสัโครงการ MU-IRB …………….. จ านวน .............. บาท (...บาทถว้น) โดยไดโ้อนเขา้
บญัชี “มหาวทิยาลยัมหิดล” ธนาคารไทยพาณิชย ์สาขาศิริราช ประเภทกระแสรายวนั เลขท่ีบญัชี ๐๑๖-๓-๐๐๓๒๕-๖ 
เรียบร้อยแล้ว เม่ือวนัท่ี ....... .... เดือน ........ ๒๕๕๘ ตามส าเนาใบโอนเงินท่ีแนบ ทั้ งน้ีขอความกรุณาออก
ใบเสร็จรับเงินในนาม ................ และน าส่งใบเสร็จรับเงินกลบัไปยงั นาย/นาง/นางสาว.......... คณะ/สถาบนั .... 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และด าเนินการต่อไปดว้ย จะขอบคุณยิง่  
 
 

                 ขอแสดงความนบัถือ 
 
     .................................................................... 
               (อาจารยท่ี์ปรึกษา/นกัวจิยั) 



ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยมหิดล   
 

ขั้นตอนการด าเนินการโครงการวิจัยประเภท Expedited Review 
 

 

Download แบบฟอร์มเพ่ือขอเสนอโครงการวิจัยในคน ได้ที่ http://www.sp.mahidol.ac.th/newweb/forms-muirb.html 

ผู้วิจัยส่งเอกสารและไฟล์เพื่อขอเสนอโครงการวิจัยในคน ส าหรับการพิจารณารับรองโครงการวิจัย
จากคณะกรรมการ (MU-CIRB)

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารและไฟล์ 
- กรณีข้อมูลครบถ้วน เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนรับเอกสาร ใส่ข้อมูลลงในฐานข้อมูล ออกรหัสโครงการ 

และแจ้งข้อมูลเบื้องต้นแก่นักวิจัย เช่น รหัสโครงการ, วันที่เข้าประชุม เป็นต้น
- กรณีข้อมูลไม่ครบถ้วน ชี้แจงเอกสารหรือไฟล์ที่นักวิจัยยังไม่ได้จัดส่ง และให้นักวิจัยจัดส่งใหม่อีกครั้ง

เสนอประธานเพื่อจัดประเภทการพิจารณาโครงการวิจัย
(Exemption Review, Expedited Review, FullBoard Review)

การพิจารณาโครงการวิจัยประเภท Expedited Review

ประธานการเลือกกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย 1 ท่าน

ส่งโครงการวิจัยให้กรรมการพิจารณาโครงการและลงความเห็น

เจ้าหน้าที่รวบรวมความเห็นกรรมการ

รับรองโครงการวิจัย

ออกเอกสารรับรอง (COA) เสนอ
ประธานฯ และรองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ 

ลงนาม

ส่งออกเอกสารรับรองให้ผู้วิจัย

รับรองโดยแก้ไขเพ่ิมเติม

แจ้งผลการพิจารณาโครงการให้
นักวิจัยเพื่อปรับแก้ไข

ยังไม่รับรองจนกว่าจะแก้ไข

เปลี่ยนการพิจารณาโครงการวิจัย
เป็นประเภท FullBoard Review
และน าเข้าที่ประชุมเพ่ือพิจารณา

http://www.sp.mahidol.ac.th/newweb/pdf/manaul-mu-cirb.pdf
Administrator
Text Box
                    ภาคผนวก 7



ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยมหิดล   
 

ขั้นตอนการด าเนินการโครงการวิจัยประเภท FullBoard Review 
 

 

Download แบบฟอร์มเพ่ือขอเสนอโครงการวิจัยในคน ได้ที่ http://www.sp.mahidol.ac.th/newweb/forms-muirb.html 

ผู้วิจัยส่งเอกสารและไฟล์เพื่อขอเสนอโครงการวิจัยในคน ส าหรับการพิจารณารับรองโครงการวิจัยจาก
คณะกรรมการ (MU-CIRB)

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารและไฟล์ 
- กรณีข้อมูลครบถ้วน เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนรับเอกสาร ใส่ข้อมูลลงในฐานข้อมูล ออกรหัสโครงการ และแจ้งข้อมูล

เบื้องต้นแก่นักวิจัย เช่น รหัสโครงการ, วันที่เข้าประชุม เป็นต้น
- กรณีข้อมูลไม่ครบถ้วน ชี้แจงเอกสารหรือไฟล์ที่นักวิจัยยังไม่ได้จัดส่ง และให้นักวิจัยจัดส่งใหม่อีกครั้ง

เสนอประธานเพื่อจัดประเภทการพิจารณาโครงการวิจัย
(Exemption Review, Expedited Review, FullBoard Review)

การพิจารณาโครงการวิจัยประเภท FullBoard Review

ประธานการเลือกกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย 2 ท่าน และLay person 1 ท่าน

เจ้าหน้าที่จัดท าแบบประเมิน และส่งโครงการวิจัยพร้อมแบบประเมินให้กรรมการพิจารณาโครงการและลง
ความเห็น และจัดท าแบบประเมินส าหรับ Lay person และส่งเอกสารที่แจกให้ผู้เข้าร่วมวิจัยพร้อมแบบ

ประเมินให้ Lay person พิจารณาและลงความเห็น 

เจ้าหน้าที่รวบรวมความเห็นกรรมการ

น าเข้าประชุมพิจารณาฯ ทุกวันพฤหัสบดีที่ 2 และ 4 ของเดือน

รับรองโครงการวิจัย

ออกเอกสารรับรอง (COA) 
เสนอประธานฯ และรอง
คณบดีฝ่ายวิจัยฯ ลงนาม

ส่งออกเอกสารรับรองให้ผู้วิจัย

รับรองโดยแก้ไขเพ่ิมเติม

แจ้งผลการพิจารณา
โครงการให้นักวิจัยเพื่อ

ปรับแก้ไข

ยังไม่รับรองจนกว่าจะแก้ไข

แจ้งผลการพิจารณาโครงการ
ให้นักวิจัยเพื่อปรับแก้ไข
** เมื่อนักวิจัยแก้กลับ

มาแล้วต้องน าเข้าที่ประชุม
อีกครั้ง **

ไม่รับรอง

แจ้งผลการพิจารณาพร้อม
เหตุผลแก่ผู้วิจัย

http://www.sp.mahidol.ac.th/newweb/pdf/manaul-mu-cirb.pdf
Administrator
Text Box
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 คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคนส่วนกลาง มหาวทิยาลยัมหิดล แก้ไข ณ วนัที ่2/02/2015 

Cover letter for MU Central-IRB Submission หน้าที ่1 ของ 1 หน้า 
 

ภาคผนวก 9.  
 

(ตวัอย่างบนัทกึข้อความน าส่งโครงการวจิยัทีแ่ก้ไขส าหรับอาจารย์หรือนักวจิยั) 

 
 

                         ภาควชิา........................................................... 

   คณะ................................................................  

มหาวทิยาลยัมหิดล 

                            โทรศพัท ์ ...............................ต่อ ..................  
ท่ี ศธ  .............................................    

วนัท่ี ……....เดือน...........................ปี................ 

เร่ือง ขอน าส่งเอกสารท่ีปรับแกไ้ขตามค าแนะน าของคณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคนฯ  
เรียน ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคนชุดกลาง มหาวทิยาลยัมหิดล 
 

ตามท่ีคณะกรรมการจริยธรรมฯ ไดแ้จง้ผลการพิจารณาโครงการวจิยัเร่ือง  “................................ระบุช่ือโครงการ........................” .

รหสัโครงการ MU-IRB yyyy/xxx.ddmm หวัหนา้โครงการ...............................ระบุช่ือ/หน่วยงานท่ีสังกดั............................ตามหนงัสือท่ี ศธ

.........................วนัท่ี.......................................... ซ่ึงไดด้ าเนินการปรับแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะจากคณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคนแลว้ 

ขอน าส่งขอ้มูลและเอกสารท่ีปรับแกไ้ขแลว้ ตามรายการต่อไปน้ี  
 1.  ตารางช้ีแจงตอบค าถามกรรมการ 1 ชุด พร้อมทั้งขอ้มูลอิเลคโทรนิคส์ไฟล ์

2. แบบเสนอโครงการวจิยัฯทีแ่กไ้ขใหม่ 1 ชุด Highlight ส่วนท่ีปรับแกไ้ขพร้อมทั้งขอ้มูลอิเลคโทรนิคส์ไฟล ์ (กรุณาลงนามในหน้า
สุดท้าย)     

3. อ่ืนๆ โปรดระบุ............................................................................................................ พร้อมทั้งขอ้มูลอิเลคโทรนิคส์ไฟล ์
 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไปดว้ย จกัขอบพระคุณยิง่ 
 
          

.................................................................... 
               (หวัหนา้โครงการวจิยั) 

 

  
 

 
 

หากเอกสารไม่ครบหรือมข้ีอสงสัยโปรดตดิต่อ........................................................... หมายเลขโทรศพัท.์.......................................... 



 
คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคนส่วนกลาง มหาวทิยาลยัมหิดล แก้ไข ณ วนัที ่2/02/2015 

การปรับแก้ไขโครงการวจิยั หน้าที ่1 ของ 1 หน้า 
 

ภาคผนวก 10. 

กรุณาปรับแก้ไขโครงการวจิัยตามรูปแบบ (กรุณาจัดเอกสารในแนวตั้ง) ดังนี ้
 

1. ขอให้ท่านจดัท าบนัทึกข้อความซ่ึงมีการระบุรหัสโครงการวิจยัและช่ือเร่ือง  พร้อมระบุรายละเอียดการปรับแก้ไข
โครงการวจิยัลงในตารางขา้งล่างน้ี และขอใหห้วัหนา้โครงการวจิยัลงนามทั้งในบนัทึกขอ้ความและในแบบเสนอโครงการวจิยัฯ 
หนา้สุดทา้ย 

2. ขอให้ท่านท า highlight หรือขีดเส้นใตใ้นเอกสารท่ีปรับแกไ้ขแลว้มาดว้ย  จ  านวน 1  ชุด พร้อมแนบส าเนาเอกสารอีก 
จ านวน 1 ชุด ซ่ึงไม่มีการ highlight  เพื่อจะไดป้ระทบัตราส านกังานคณะกรรมการจริยธรรมฯ ให้ท่านน าไปด าเนินการ
วจิยัต่อไป (รวมทั้งหมด 2 ชุด) 
 

ข้อค าถามจาก 
คณะกรรมการฯ 

ส่ิงทีแ่ก้ไขอยู่ในแบบเสนอโครงการฯ, 
โครงร่างวจัิย, เอกสารช้ีแจงฯ 

หรือหนังสือแสดงเจตนายนิยอมฯ 

หน้า, หัวข้อ, 
ข้อความเดิม 

หน้า, หัวข้อ, 
ข้อความใหม่ 

  
 
 

  

  
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MU-CIRB คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคนส่วนกลาง มหาวทิยาลยัมหิดล แก้ไข ณ วนัที ่01/08/2016 

Cover letter for annual report to MU Central-IRB  หน้าที ่1 ของ 1 หน้า 
 

ภาคผนวก 11. 
(ตวัอย่างบนัทกึข้อความส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการวจิยัประจ าปี และแจ้งต่ออายุโครงการวจิยั) 

 

       

       ภาควชิา........................................................... 

   คณะ................................................................  

มหาวทิยาลยัมหิดล 

                            โทรศพัท ์ ...............................ต่อ ..................  
ท่ี ศธ  .............................................    

วนัท่ี ……....เดือน...........................ปี................ 

เร่ือง      ขอส่งรายงานความกา้วหนา้โครงการวจิยัประจ าปี  

เรียน      ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน มหาวทิยาลยัมหิดล 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  แบบติดตามผลการด าเนินการวจิยัประจ าปี 
 

ดว้ย ขา้พเจา้...................................................สงักดั/ คณะ............................................................................ ไดส่้ง

โครงการวจิยัเร่ือง ............................................................................... รหสัโครงการวจิยั เลขท่ี ..........................................วนัท่ี

รับรอง .............. เดือน...............พ.ศ............. และวนัส้ินสุดการ.............. เดือน...............พ.ศ............. ..................... 

ขา้พเจา้จึงขอน าส่งรายงานความกา้วหนา้โครงการวจิยัประจ าปี ตามเอกสารแนบ 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา จกัเป็นพระคุณยิง่ 

 
 
 

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

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

หวัหนา้โครงการวจิยั 
 
 
 



MU-CIRB คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคนส่วนกลาง มหาวทิยาลยัมหิดล จดัท าแบบฟอร์มวนัที ่01/08/2016 

แบบตดิตามผลการด าเนนิการวจิยัประจ าปีและขอต่ออายุเอกสารรับรอง หน้าที ่1 ของ 3 หน้า 
 

 

ภาคผนวก 12. 

แบบตดิตามผลการด าเนินการวจิยัประจ าปีและขอต่ออายุเอกสารรับรอง 
 

โปรดกรอกข้อความในแบบฟอร์มนี ้ภายใน 30 วัน ก่อนถึงก าหนดวนัหมดอายุการรับรอง แล้วส่งคืนที ่ส านักงานคณะกรรรม
การจริยธรรมการวจัิยในคน ส านักงานอธิการบดี มหาวทิยาลยัมหิดล เพือ่ด าเนินการต่ออายุเอกสารรับรองโครงการวจัิย 

 
 

1.ช่ือโครงการวจัิย   ……………………………………………………………………………………………………..   

2.ช่ือหัวหน้าโครงการวจัิย ……………………………………………………………………………………………………..   

3.สังกดั  ……………………………………………………………………………………………………..   

4.รหัสโครงการ เลขที ่MU-IRB ….…………………………….        วนัที่รับรอง ......................................................  

5.หนังสือรับรองโครงการวจัิย เลขที่  ......................................... วนัส้ินสุดการรับรอง ........................................      

6.แหล่งทุน  มีทุน  (โปรดเลือกประเภททุน) 

                               ภายในมหาวทิยาลยัฯ    ภายนอกมหาวทิยาลยัฯ  ระบุ ....................................................... 

       ไม่มีทุน 

7. ระยะเวลาด าเนินการวจัิย .................... เดือน/ปี     

8. จ านวนขนาดตัวอย่างตามโครงร่างทีไ่ด้รับการรับรอง……………………….. ราย  

9. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการวจัิย ตั้งแต่เร่ิมต้นโครงการจนถึงขณะนี้………………………...คน แบ่งออกเป็น 

- จ านวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการวิจยัท่ีก าลงัอยูใ่นระหวา่งด าเนินการ………………………....คน 

- จ านวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการวิจยัท่ีขาดการติดต่อ (drop out) ………….…………………..คน 

- จ านวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการวิจยัท่ีด าเนินการเก็บขอ้มูลไดค้รบ……………..…………….คน 

- จ านวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการวิจยัท่ีอยูร่ะหวา่งติดตามผลหลงัเสร็จส้ินการวจิยั…..…….…..คน 

10.ข้อมูลเกีย่วกบัเหตุการณ์หรืออาการไม่พงึประสงค์ (Adverse event) ทีเ่กดิกบัผู้เข้าร่วมโครงการวจัิย  

  ไม่มี   

 มี …………คร้ัง   

โปรดระบุ……………………………………………………………………………………..……………………… 

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

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



MU-CIRB คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคนส่วนกลาง มหาวทิยาลยัมหิดล จดัท าแบบฟอร์มวนัที ่01/08/2016 

แบบตดิตามผลการด าเนนิการวจิยัประจ าปีและขอต่ออายุเอกสารรับรอง หน้าที ่2 ของ 3 หน้า 
 

 

ภาคผนวก 12. 

 

 

 

11. จ านวนเหตุการณ์หรืออาการไม่พงึประสงค์ร้ายแรง (Serious adverse event*)………………………….คร้ัง 

      ไดร้ายงานต่อคณะกรรมการจริยธรรมฯ แลว้เม่ือ.................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

12.ในระหว่างด าเนินการวจัิย มีการปรับเปลีย่นโครงการวิจัย (Protocol amendment) หรือไม่  

  ไม่มี       

 มี ……..… คร้ัง        แจง้คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคนฯ แลว้เม่ือวนัท่ี ............................ 

               ยงัไม่ไดแ้จง้ 
 

13.ในระหว่างด าเนินการวจัิย มีการด าเนินการวจัิยทีเ่บี่ยงเบนไปจากโครงการวจัิยทีเ่สนอ (Protocol deviation) หรือไม่ 

  ไมมี่       

 มี …… คร้ัง    แจง้คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคนฯ แลว้เม่ือวนัท่ี ...................... 

 

* Serious adverse event คือ เหตุการณ์ไม่พงึประสงค์ร้ายแรงที ่ 
- ท  าใหผู้เ้ขา้ร่วมวจิยัเสียชีวิต หรือ  
- เป็นอนัตรายคุกคามต่อชีวติ หรือ  
- ตอ้งเขา้พกัรักษาตวัในโรงพยาบาล/ตอ้งอยูโ่รงพยาบาลนานข้ึนในกรณีท่ีก าลงัพกัรักษาอยูใ่นโรงพยาบาลแลว้  
- เกิดความพิการ/ทุพพลภาพท่ีส าคญัอยา่งถาวร หรือ  
- เกิดความพิการ/ความผิดปกติแต่ก าเนิด 

การรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ให้ปฏิบติัตามแนวทางปฏิบติัการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากชมรม
จริยธรรมการวิจยัในคนในประเทศไทย (FERCIT) โดยใช้แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง (Serious 
Adverse Event Report) ของคณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคนชุดกลาง มหาวทิยาลยัมหิดล 
- เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ท่ีร้ายแรงในสถาบนัท่ีอาสาสมคัรเสียชีวิต หรือเป็นอนัตรายคุกคามชีวิตอาสาสมคัร ให้
รายงานภายใน ๒๔ ชัว่โมงหลงัผูว้จิยัหลกัทราบเหตุการณ์  
- เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ท่ีร้ายแรงในสถาบนัท่ีไม่ถึงกบัท าให้อาสาสมคัรเสียชีวิต หรือเป็นอนัตรายคุกคามชีวิต
อาสาสมคัร ใหร้ายงานภายใน ๗ วนัปฏิทินหลงัผูว้จิยัหลกัทราบเหตุการณ์  
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ไม่ร้ายแรงให้รายงานพร้อมกับรายงานความก้าวหน้า ด้วยแบบติดตามผลการด าเนินการ

วิจัยประจ าปี (Annual report form ) 
 



MU-CIRB คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคนส่วนกลาง มหาวทิยาลยัมหิดล จดัท าแบบฟอร์มวนัที ่01/08/2016 

แบบตดิตามผลการด าเนนิการวจิยัประจ าปีและขอต่ออายุเอกสารรับรอง หน้าที ่3 ของ 3 หน้า 
 

 

ภาคผนวก 12. 

       ยงัไม่ไดแ้จง้ 
 

14.ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการวจัิย 

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

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

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

15.ความช่วยเหลอืที่ท่านต้องการคือ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

16.คาดว่าจะส้ินสุดการวจัิยเมื่อ (วนั/เดือน/ปี) .........................................………………….......................................... 

 

 

 

 

กรณีเป็นนกัศึกษาตอ้งให้อาจารยท่ี์ปรึกษาลงนาม 

 

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

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

อาจารยป์รึกษา 

วนัท่ี........./.........../........... 

 

 

 

 

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

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

หวัหนา้โครงการวจิยั 

วนัท่ี........./.........../........... 



ภาคผนวก 13.  
(ตัวอย่างหนังสือ ขอส่งแบบสรุปผลโครงการวิจัยและแจ้งปิดโครงการวิจัย)  

             
          คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
   โทร. ๐๒ ๔๔๑ ๕๐๐๐ ต่อ ๒๑๐๙ โทรสาร ๐๒ ๔๔๑ ๙๕๐๙

    

ที่ ศธ  ๐๕๑๗.๑๕/-    

วันที่  .................................................   

เรื่อง ขอส่งแบบสรุปผลโครงการวิจัยและแจ้งปิดโครงการวิจัย 
เรียน ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนชุดกลาง 

       ตามหนังสือส านักงานจริยธรรมการวิจัยในคนชุดกลาง ที่ ศธ ๐๕๑๗.๐๑๓๘/.............. ลงวันที่ 
.......................... ... ส านักงานจริยธรรมการวิจัยในคนชุดกลาง ได้แจ้งให้........ชื่อหัวหน้าโครงการ............   
ด า เ นิ น ก า ร ต่ อ อ า ยุ เ อ ก ส า ร รั บ ร อ ง ห รื อ ส รุ ป ผ ล โ ค ร ง ก า ร แ ล ะ แ จ้ ง ปิ ด โ ค ร ง ก า ร วิ จั ย  เ รื่ อ ง 
“..................................................................................ระบุชื่อโครงการ............................ ............................” 
รหัสโครงการ MU-IRB …………ระบ…ุ………. เอกสารรับรอง ............ระบ.ุ............... หมดอายุรับรองภายในวันที่ 
....................ระบ.ุ...............นั้น 

       ในการนี้ หัวหน้าโครงการขอเรียนว่า ได้ด าเนินการวิจัยเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่ได้รับการ
รับรองดังกล่าว จึงขอส่งแบบสรุปผลโครงการวิจัยและแจ้งปิดโครงการวิจัย รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้   
แก่ส านักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนชุดกลาง เพ่ือโปรดด าเนินการปิดโครงการต่อไป  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดด าเนินการ จะขอบคุณยิ่ง  
 
      ................................................................. 
                                                                  (.............................................) 

               หัวหน้าโครงการ 
 

       



MU-CIRB คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคนส่วนกลาง มหาวทิยาลยัมหิดล จดัท าแบบฟอร์มวนัที ่01/08/2016 

แบบสรุปผลโครงการวจิยัและแจ้งปิดโครงการวจิยั หน้าที ่1 ของ 3 หน้า 
 

ภาคผนวก 14. 

แบบสรุปผลโครงการวจิยัและแจ้งปิดโครงการวจิยั 
 

 
1.ช่ือโครงการวจัิย   ……………………………………………………………………………………………………..   

2.ช่ือหัวหน้าโครงการวจัิย ……………………………………………………………………………………………………..   

3.สังกดั  ……………………………………………………………………………………………………..   

4.รหัสโครงการ เลขที ่MU-IRB ….…………………………….        วนัที่รับรอง......................................................  

5.เอกสารรับรองโครงการวจัิย เลขที่  ......................................... วนัส้ินสุดการรับรอง ........................................      

6.แหล่งทุน  มีทุน  (โปรดเลือกประเภททุน) 

                               ภายในมหาวทิยาลยัฯ    ภายนอกมหาวทิยาลยัฯ  ระบุ ....................................................... 

       ไม่มีทุน 

7. ระยะเวลาด าเนินการวจัิย .................... ปี/เดือน     

 เสร็จตามก าหนด    

 เสร็จล่าชา้กวา่ก าหนด โปรดช้ีแจง ....................……………………………………………………………………. 

8. จ านวนขนาดตัวอย่างตามโครงร่างทีไ่ด้รับการรับรอง……………………….. ราย  

9. ข้อมูลเกีย่วกบัผู้เข้าร่วมวจัิย   โปรดระบุรายละเอียดดังนี ้

จ านวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการวิจยัท่ีลงนามในเอกสารยนิยอมเขา้ร่วมวจิยั………………………...คน แบ่งออกเป็น 

- จ านวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการวิจยัท่ีขาดการติดต่อ (drop out) ………….…………………..คน 

- จ านวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการวิจยัท่ีด าเนินการเก็บขอ้มูลไดค้รบ……………..…………….คน 

10.ข้อมูลเกีย่วกบัเหตุการณ์หรืออาการไม่พงึประสงค์ (Adverse event) ทีเ่กดิกบัผู้เข้าร่วมโครงการวจัิย  

  ไม่มี   

 มี (โปรดระบุในขอ้ 1,2) 

 1.จ านวนเหตุการณ์ไม่พึงประสงค ์ท่ีพบ………………คร้ัง  

โปรดระบุ……………………………………………………………………………………..……………………… 

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

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

 



MU-CIRB คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคนส่วนกลาง มหาวทิยาลยัมหิดล จดัท าแบบฟอร์มวนัที ่01/08/2016 

แบบสรุปผลโครงการวจิยัและแจ้งปิดโครงการวจิยั หน้าที ่2 ของ 3 หน้า 
 

ภาคผนวก 14. 

 

11. จ านวนเหตุการณ์หรืออาการไม่พงึประสงค์ร้ายแรง (Serious adverse event*)………………………….คร้ัง 

      ไดร้ายงานต่อคณะกรรมการจริยธรรมฯ แลว้เม่ือ.................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

12.ในระหว่างด าเนินการวจัิย มีการปรับเปลีย่นโครงการวิจัย (Protocol amendment) หรือไม่  

  ไม่มี       

 มี ……..คร้ัง  แจง้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคนฯ แลว้เม่ือวนัท่ี ............................ 

    ยงัไม่ไดแ้จง้ 
 

13.ในระหว่างด าเนินการวจัิย มีการด าเนินการวจัิยทีเ่บี่ยงเบนไปจากโครงการวจัิยทีเ่สนอ (Protocol deviation) หรือไม่ 

  ไม่มี       

 มี …… คร้ัง   แจง้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคนฯ แลว้เม่ือวนัท่ี ...................... 

     ยงัไม่ไดแ้จง้ 

14.ท่านมีแผนการน าเสนอผลการวจัิยอย่างไร 

 เสนอตีพิมพใ์นวารสารทางวิชาการ โปรดระบุ…………………………………………………… 

 น าเสนอในท่ีประชุมวชิาการ……………………………………………… 

 

* Serious adverse event คือ เหตุการณ์ไม่พงึประสงค์ร้ายแรงที ่ 
- ท  าใหผู้เ้ขา้ร่วมวจิยัเสียชีวิต หรือ  
- เป็นอนัตรายคุกคามต่อชีวติ หรือ  
- ตอ้งเขา้พกัรักษาตวัในโรงพยาบาล/ตอ้งอยูโ่รงพยาบาลนานข้ึนในกรณีท่ีก าลงัพกัรักษาอยูใ่นโรงพยาบาลแลว้  
- เกิดความพิการ/ทุพพลภาพท่ีส าคญัอยา่งถาวร หรือ  
- เกิดความพิการ/ความผิดปกติแต่ก าเนิด 

การรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ให้ปฏิบติัตามแนวทางปฏิบติัการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากชมรม
จริยธรรมการวิจยัในคนในประเทศไทย (FERCIT) โดยใช้แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง (Serious 
Adverse Event Report) ของคณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคนชุดกลาง มหาวทิยาลยัมหิดล 
- เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ท่ีร้ายแรงในสถาบนัท่ีอาสาสมคัรเสียชีวิต หรือเป็นอนัตรายคุกคามชีวิตอาสาสมคัร ให้
รายงานภายใน ๒๔ ชัว่โมงหลงัผูว้จิยัหลกัทราบเหตุการณ์  
- เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ท่ีร้ายแรงในสถาบนัท่ีไม่ถึงกบัท าให้อาสาสมคัรเสียชีวิต หรือเป็นอนัตรายคุกคามชีวิต
อาสาสมคัร ใหร้ายงานภายใน ๗ วนัปฏิทินหลงัผูว้จิยัหลกัทราบเหตุการณ์  
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ไม่ร้ายแรงให้รายงานพร้อมกับรายงานความก้าวหน้า ด้วยแบบติดตามผลการด าเนินการ

วิจัยประจ าปี (Annual report form ) 
 



MU-CIRB คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคนส่วนกลาง มหาวทิยาลยัมหิดล จดัท าแบบฟอร์มวนัที ่01/08/2016 

แบบสรุปผลโครงการวจิยัและแจ้งปิดโครงการวจิยั หน้าที ่3 ของ 3 หน้า 
 

ภาคผนวก 14. 

 น าเสนอดว้ยวาจา  น าเสนอแบบโปสเตอร์ 

 อ่ืนๆ   ...................................................................................................  

15.ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการวจัิย 

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

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

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

16.ความช่วยเหลอืที่ท่านต้องการคือ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

17. ขอแจ้งปิดโครงการวจัิย วนัที ่ ………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

กรณีเป็นนกัศึกษาตอ้งให้อาจารยท่ี์ปรึกษาลงนาม 

 

 

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

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

อาจารยป์รึกษา 

วนัท่ี........./.........../........... 

 

 

 

 

 

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

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

หวัหนา้โครงการวจิยั 

วนัท่ี........./.........../........... 


