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ส่ วนที่ 1
ข้ อมูลทัว่ ไป
1. นโยบายทีเ่ กีย่ วข้ องกับการดาเนินโครงการวิจัยในคนของมหาวิทยาลัยมหิดล
การดาเนิ นโครงการวิจยั ให้มี ความถู ก ต้องตามจรรยาวิชาชี พ ของนัก วิจยั ซึ่ งต้องมี ความ
รั บ ผิดชอบต่ อสิ่ งที่ ศึก ษาวิจยั ไม่ ว่า จะเป็ นคน สั ตว์ พื ช สัง คม ศิ ล ปวัฒนธรรม ทรั พ ยากรธรรมชาติ หรื อ
สิ่ งแวดล้อม อันจะทาให้การดาเนิ นโครงการของนักวิจยั เป็ นไปอย่างถูกต้องตามหลักจริ ยธรรมที่ยอมรับใน
ระดับสากล สอดคล้องกับจรรยาบรรณของนักวิจยั ที่ กาหนดโดยสานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่ งชาติ 1
รวมทั้งวัฒนธรรมและประเพณี ไทย อันจะส่ งผลต่อความเชื่ อมัน่ และการยอมรับในคุณภาพของงานวิจยั จาก
ภาคส่ วนต่าง ๆ ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติต่อไป ซึ่ งเป็ นข้อกาหนดให้นกั วิจยั ที่เสนอโครงการวิจยั และมี
การเก็บข้อมูลจากคนต้องผ่านการพิจารณาและออก “ใบอนุ ญาตการรับรองจริ ยธรรมการวิจยั ในคน” จาก
คณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในคนของมหาวิทยาลัย (MU-IRB) รายละเอียดดังนี้
1.1 ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง นโยบายการในการกากับดูแลโครงการวิจัยในคน พ.ศ.
2559 2 ได้ให้นิยาม “การวิจัยในคน” หมายถึง การศึกษาในคนที่ยงั มีชีวิต การศึกษาโดยใช้สิ่งส่ งตรวจที่มา
จากคน ซึ่ ง เจาะจงระบุ ถึ ง ตัวบุ ค คลที่ เป็ นเจ้า ของสิ่ ง ส่ ง ตรวจ (เลื อด สารคัดหลัง่ ชิ้ นเนื้ อ และอื่ น ๆ) ได้
การศึกษาโดยใช้ขอ้ มูลเฉพาะบุคคลที่ทราบว่าข้อมูลนั้นเป็ นของผูใ้ ด เพื่อวัตถุประสงค์ที่จะให้ได้ความรู ้ใหม่
ในแง่ มุม ต่าง ๆ ตามที่ ระบุ ไว้ขา้ งต้น เพื่อพัฒนาความเป็ นอยู่และคุ ณภาพชี วิตของคนให้ดีข้ ึ น และ “การ
รับรองจริ ยธรรมการวิจัยในคน” หมายถึ ง การผ่านพิจารณาว่าโครงการวิจยั นั้นได้คานึ งถึ งการพิทกั ษ์สิทธิ
และสวัสดิภาพของผูร้ ่ วมการวิจยั รวมทั้งความปลอดภัยและความเป็ นอยูท่ ี่ดีของผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั
จากข้อ 6 ของประกาศดังกล่ าวระบุ ให้โครงการวิจยั ในคนตามขอบข่า ยที่ กาหนดจะต้อง
ได้รับการพิจารณาและรับรองจากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในคนของส่ วนงาน3หรื อของมหาวิทยาลัย
ก่อนเริ่ มดาเนินโครงการ โดยขอบข่ายโครงการวิจยั (scope) ที่กาหนด มีลกั ษณะดังต่อไปนี้
(1) เป็ นโครงการวิจยั ที่ดาเนิ นการหรื อร่ วมดาเนิ นการโดยบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิ ดล
ซึ่งดาเนินการภายในมหาวิทยาลัยมหิดล หรื อดาเนินการในสถานที่อื่นนอกมหาวิทยาลัย
(2) เป็ นโครงการวิจยั ที่ดาเนินการโดยบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย และได้รับการรับรองจาก
คณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในคนของต้นสังกัดแล้ว แต่มาดาเนิ นการภายในมหาวิทยาลัย หรื อใช้ขอ้ มูล/
1

ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ, จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุ งเทพฯ:
โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555), 76 หน้า. หรื อดาวโหลดได้ที่ www.nrct.go.th (เมนูเอกสารเผยแพร่ )
2
ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 (ศูนย์ส่งเสริ มจริ ยธรรมการวิจยั ในคน มหาวิทยาลัยมหิ ดล)
(ดูรายละเอียดประกาศได้ที่ https://sp.mahidol.ac.th/pdf/announce-mucerif/28-11-2559.pdf )
3
ตามข้อ 2.1 ของประกาศดังกล่าวระบุให้ ส่ วนงานที่ มีโครงการวิจยั ในคนมากกว่า 60 โครงการ/ปี จะเป็ นส่ วนงานที่ มี
ศักยภาพในการจัดตั้งคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในคนประจาส่วนงานโดยมหาวิทยาลัยเป็ นผูใ้ ห้การสนับสนุน

2

สิ่ งส่ งตรวจต่าง ๆ ที่ระบุถึงตัวบุคคลซึ่ งเป็ นเจ้าของข้อมูล/สิ่ งส่ งตรวจได้ โดยจะต้องได้รับอนุมตั ิให้เข้ามาทา
การวิจยั ในสถานที่ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยจากหัวหน้าส่ วนงานหรื อผูม้ ีอานาจเทียบเท่าก่อน รวมทั้งต้องมี
บุ ค ลากรของมหาวิท ยาลัย เป็ นผูป้ ระสานงาน/ที่ ป รึ ก ษาหรื อร่ วมอยู่ใ นคณะวิจยั ด้วย โดยไม่ ต้องขอการ
พิจารณารับรองจาก คณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในคนประจาส่ วนงาน หรื อ ชุดกลางของมหาวิทยาลัย
ซ้ าอีก แต่หากสถาบันที่หวั หน้าโครงการวิจยั สังกัดมิได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในคน จึง
จะต้องผ่านการพิจารณา รับรองจากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในคนประจาส่ วนงาน หรื อ ชุ ดกลางของ
มหาวิทยาลัย แล้วแต่กรณี
(3) ประเภทโครงการวิจยั (type) ที่ตอ้ งได้รับการรับรองก่อนเริ่ มดาเนินโครงการได้แก่
3.1) การวิจยั ทางคลินิกซึ่ งเกี่ยวกับยาหรื อเครื่ องมือทางการแพทย์
3.2) การวิจยั เกี่ยวกับการตรวจและรักษาทางรังสี วทิ ยา
3.3) การวิจยั เกี่ยวกับวิธีการผ่าตัด
3.4) การวิจยั ที่ใช้สิ่งส่ งตรวจต่าง ๆ จากร่ างกายมนุษย์
3.5) การศึ ก ษาวิ จ ัย จากเวชระเบี ย นที่ วิ ธี ก ารเก็ บ ข้อ มู ล ต้อ งมี ค วามเชื่ อ มโยงและมี
ผลกระทบต่อบุคคล
3.6) การวิจยั ทางระบาดวิทยา
3.7) การวิจยั ที่หวั หน้าโครงการเป็ นผูใ้ ห้บริ การด้านสุ ขภาพและขั้นตอนการดาเนิ นการ
วิจยั มีผลกระทบต่อสุ ขภาพส่ วนบุคคล ทาให้เกิดความเสี่ ยงที่จะถูกฟ้ องร้องตามกฎหมาย
3.8) การวิจยั ทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ หรื อจิตวิทยา ที่ดาเนินการสารวจ สัมภาษณ์
การสังเกตพฤติกรรม ข้อมูลที่ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะและเป็ นส่ วนบุคคล
2. หลักเกณฑ์ การดาเนินการ และการพิจารณาโครงการวิจัยจริยธรรมการวิจัยในคน
แบ่งออกเป็ นโครงการวิจยั ใหม่ และโครงการวิจยั ที่ผา่ นการรับรองแล้ว รายละเอียดดังนี้
2.1 โครงการวิจัยใหม่ มีประเด็นหลักในการพิจารณาต่อไปนี้
(1) การออกแบบการวิจยั และวิธีวิจยั (RESEARCH DESIGN AND METHODOLOGY) มีความ
เหมาะสมที่จะให้ได้ขอ้ มูลตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ และใช้ระเบียบวิธีทางสถิติเพื่อคานวณหาจานวนตัวอย่าง
ที่จะรับเข้าร่ วมการวิจยั จานวนน้อยที่สุด ที่จะวิเคราะห์ได้อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
(2) เกณฑ์การคัดเลือกผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั
(3) เกณฑ์ยตุ ิการวิจยั ทั้งเฉพาะรายบุคคลและทั้งโครงการ
(4) ความเหมาะสมของคุณวุฒิและประสบการณ์ของคณะผูว้ ิจยั สถานที่ทาวิจยั ในด้าน
พื้นที่ วัสดุอุปกรณ์ เจ้าหน้าที่ช่วยวิจยั และความพร้อมของวิธีการดาเนินการในกรณี เกิดเหตุฉุกเฉิ น
(5) ความรับผิดชอบต่อผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั ในกรณี เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการเข้า
ร่ วมการวิจยั

3

(6) กระบวนการขอความยินยอมให้เข้าร่ วมการวิจยั นับตั้งแต่วิธีการเข้าถึง ประชากรที่
จะขอความยินยอมให้เข้าร่ วมการวิจยั การให้ขอ้ มูล และตอบข้อซักถามของผูท้ ี่ จะเข้าร่ วมการวิจยั ความ
ครบถ้วนของข้อมูลที่มีในเอกสาร ชี้ แจงผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั หรื อสื่ ออื่นที่ช่วยในการให้ขอ้ มูลแก่ผทู ้ ี่จะเข้าร่ วม
การวิจยั (ถ้ามี)
(7) การดูแลเป็ นพิเศษสาหรับกลุ่มอ่อนแอและเปราะบาง (VULNERABLE SUBJECT) ที่อาจ
ไม่สามารถตัดสิ นใจได้ดว้ ยตนเอง เช่ น เด็กหรื อผูเ้ ยาว์ หญิงมีครรภ์และทารก ผูป้ ่ วยโรคเรื้ อรัง ผูป้ ่ วยภาวะ
ฉุกเฉินหรื อวิกฤต ผูส้ ู งอายุ นักเรี ยน นักศึกษา ลูกจ้าง ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาของผูว้ จิ ยั ผูต้ อ้ งขัง เป็ นต้น
2.2 โครงการวิจัยทีผ่ ่านการรับรองแล้ว ขอให้ผวู ้ จิ ยั ติดต่อกับคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั
ในคน ภายหลังโครงการได้รับการรับรองแล้ว ดังนี้
(1) การปรับเปลี่ยนโครงร่ างวิจยั ผูว้ ิจยั จะดาเนิ นการได้ภายหลังที่แจ้งขอปรับแก้ไขมายัง
คณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในคน และได้รับการรั บการรั บรองครั้งใหม่แล้ว จึงจะดาเนิ นการวิจยั กับ
ผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั ได้ และจะต้องขอความยินยอมจากผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั ทุกครั้งที่การปรับแก้ไขมีผลกระทบ
โดยตรงต่อผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั
(2) การรายงานเหตุการณ์ ไม่พึงประสงค์ ผูว้ ิจยั จะต้องรายงานเหตุการณ์ ไม่พึงประสงค์
ร้ายแรงต่อคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในคนทุกครั้ง ภายในเวลาที่กาหนดไว้ คณะกรรมการจริ ยธรรม
การวิจยั ในคนจะพิจารณารายงานที่ได้รับและแจ้งผลต่อผูว้ จิ ยั ว่าจะยังคงให้ดาเนิ นการต่อได้หรื อไม่
(3) รายงานความก้า วหน้า ของโครงการวิจ ัย ผูว้ ิ จ ัย จะต้อ งรายงานความก้า วหน้า ต่ อ
คณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในคนอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง หากโครงการวิจยั มีความเสี่ ยงสู ง คณะกรรมการ
จริ ยธรรมฯ จะขอให้ผวู ้ ิจยั รายงานถี่ ข้ ึน ทั้งนี้ แล้วแต่มติของที่ประชุ ม หากผูว้ ิจยั ไม่รายงานความก้าวหน้ามา
ตามที่กาหนด คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนอาจพิจารณายุติการรับรองโครงการวิจัย
โดยนั ก วิ จ ัย ที่ ด าเนิ น โครงการวิ จ ัย อยู่ ใ นขอบข่ า ยดัง กล่ า วต้อ งจัด เตรี ย มเอกสารตาม
แบบฟอร์ มที่ มหาวิทยาลัยกาหนด ชาระค่าธรรมเนี ยม 4และมี หนังสื อนาส่ งจากส่ วนงานถึ งคณะกรรมการ
4

แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ได้แก่ 1. ประเภทโครงการวิจัยใหม่ ได้แก่ โครงการวิจยั ที่ได้รับทุนจากหน่ วยงานภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็ นหน่วยงานภายในประเทศที่ไม่แสวงหาผลกาไร เก็บค่าธรรมเนียม จานวน 5,000 บาท/โครงการ
โครงการวิจัย ที่ ไ ด้รั บ ทุ น ภาคเอกชน ซึ่ งแสวงหาผลก าไร ทั้ง ภายในหรื อ นอกประเทศ หรื อ ได้รั บ ทุ น จากหน่ ว ยงาน
ต่างประเทศ เก็บค่าธรรมเนียม 10,000 บาท /โครงการ โครงการที่ไม่ได้รับทุนจากที่ใดไม่เก็บค่าธรรมเนี ยม แต่หากนักวิจยั /
นักศึกษาได้รับทุนสนับสนุนโครงการในภายหลัง ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของส่ วนงานที่จะตกลงกับนักวิจยั /นักศึกษาในการจ่าย
ค่าธรรมเนี ยมแก่มหาวิทยาลัยต่อไป 2. ประเภทพิจารณาโครงการต่ อเนื่อง ได้แก่ การต่ออายุการรับรองโครงการวิจยั และ
การปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงร่ างวิจยั หรื อการพิจารณารายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิ ดขึ้นกับผูร้ ่ วมวิจยั ไม่เก็บ
ค่าธรรมเนี ยม (ประกาศ มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื่ อง หลักเกณฑ์และอัตราการเก็บค่าธรรมเนี ยมการพิจารณาโครงการวิจยั ใน
คนที่ เ สนอขอการรั บ รองจริ ยธรรมการวิ จั ย พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วัน ที่ 20 พฤษภาคม 2558 เข้ า ถึ ง ได้ ที่
https://sp.mahidol.ac.th/pdf/policy/00439.pdf )
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จริ ยธรรมการวิจยั ในคนของส่ วนงานหรื อมหาวิทยาลัย เพื่อให้พิจารณารับรองจริ ยธรรมวิจยั ในคนก่อนเริ่ ม
ดาเนินโครงการ
3. ขั้นตอนและประเภทการพิจารณาโครงการวิจัย
โดยในเบื้องต้น นักวิจยั สามารถตรวจสอบโครงการวิจยั ชนิดใดที่จดั เป็ นการวิจยั ในคนที่ตอ้ ง
ขอการรั บ รองจากคณะกรรมการจริ ย ธรรม หรื อโครงการวิจยั ในคนชนิ ดใดที่ ส ามารถได้รับการยกเว้น
(EXEMPT) หรื อสามารถได้รับการวิจยั แบบรวดเร็ ว (EXPEDITED REVIEW) เพื่อประเมินว่าจาเป็ นจะต้องส่ ง
โครงการวิจยั มาขอรับการรับรองจากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในคนหรื อไม่ และจะอยู่ในขอบข่าย
การพิจารณาแบบใด ได้ที่ ETHICAL GUIDELINE เข้าถึงได้ที่ HTTPS://SP.MAHIDOL.AC.TH/GUIDANCE.HTML
เมื่ อ ผูว้ ิ จ ัย ส่ ง โครงการวิ จ ัย มายัง ส านัก งานคณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิ จ ัย ในคนและ
เจ้าหน้าที่ได้ตรวจเอกสารแล้ว จะดาเนิ นการจัดส่ งเอกสารโครงการวิจยั แก่คณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั
ในคนของมหาวิทยาลัย โดยมีการแบ่งประเภทโครงการวิจยั ออกเป็ น 3 ประเภท ได้แก่
3.1 การพิจารณารั บรองโครงการวิจัยด้ วยกรรมการเต็มชุ ด (FULL BOARD REVIEW)
กล่าวคือ โครงการวิจยั ที่มีความเสี่ ยงมากกว่าความเสี่ ยงต่า เป็ นโครงการที่มีความซับซ้อน หรื อกระทากับผูท้ ี่
อ่อนแอเปราะบาง (VULNERABLE SUBJECT) ซึ่ งจาเป็ นต้องอาศัยความคิดเห็นจากกรรมการฯเป็ นองค์คณะ
โดยคณะกรรมการจะพิจารณารับรองโครงการวิจยั เมื่อมติเป็ นเอกฉันท์ หรื อหากมติไม่เป็ นเอกฉันท์ จะต้องมี
เสี ยงมากกว่ากึ่งหนึ่งของผูท้ ี่เข้าประชุมสนับสนุน พร้อมทั้งระบุเหตุผลในรายงานการประชุ ม และเมื่อนักวิจยั
ได้แก้ไ ขโครงการวิจยั ตามความเห็ นคณะกรรมการฯแล้ว สานัก งานคณะกรรมการจริ ยธรรม ฯ จะออก
เอกสารรับรองโครงการวิจยั (CERTIFICATE OF APPROVAL: COA) แก่นกั วิจยั
3.2 โครงการวิจัยแบบเร่ งด่ วน (EXPEDITED REVIEW) กล่าวคือ โครงการวิจยั ที่มีความเสี่ ยง
ต่า (MINIMAL RISK) ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นการวิจยั ที่จะไม่ทาให้ผเู ้ ข้าร่ วมวิจยั มีความเสี่ ยงที่จะถูกดาเนิ นคดีตาม
กฎหมาย (เช่น เป็ นผูต้ ิดยาเสพติด เป็ นต้น) หรื ออาจเกิดความเสี ยหายต่อผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั ทาให้เสื่ อมเสี ยชื่อเสี ยง
ทางการเงิน ความนับหน้าถือตา (REPUTATION) หรื อสถานภาพทางสังคม ทาให้ถูกปลดออกจากตาแหน่ ง
หน้าที่การงาน หรื อล่วงละเมิดความลับและความเป็ นส่ วนตัวของผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั สมควรได้รับการพิจารณาจาก
คณะกรรมการอย่างเร่ งด่วน เมื่อได้รับการเห็นชอบแล้ว สานักงานคณะกรรมการจริ ยธรรม ฯ จะออกเอกสาร
รับรอง โครงการวิจยั (CERTIFICATE OF APPROVAL: COA) แก่นกั วิจยั
3.3 โครงการวิ จั ย ที่ ใ ห้ ย กเว้ น การก ากั บ ดู แ ล 5 (EXEMPTION REVIEW) กล่ า วคื อ
โครงการวิ จ ัย ที่ มี ค วามเสี่ ย งไม่ เ กิ น ความเสี่ ย งเล็ ก น้ อ ย สมควรได้รั บ การยกเว้น การก ากับ ดู แ ลจาก
คณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในคน เมื่อได้รับการเห็นชอบแล้ว สานักงานคณะกรรมการจริ ยธรรม ฯ จะ
ออกเอกสารรับรองการได้รับการยกเว้นการพิจารณาโครงการวิจยั (CERTIFICATE OF EXEMPTION: COE) แก่
นักวิจยั
5

ตรวจสอบได้ที่ https://sp.mahidol.ac.th/pdf/checklist/screening%20Exemption%20Thai%20V1.pdf
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ทั้งนี้ ความเห็นจากที่ประชุมกรรมการจริ ยธรรมฯ ในการรับรองโครงการวิจยั มี 4 ประเภท
ได้แก่
ประเภทที่ 1 รับรองโดยไม่มีการแก้ไข
ประเภทที่ 2 รั บ รองในหลัก การซึ่ งจะให้ ก ารรั บ รองเมื่ อ ปรั บ แก้ ต ามค าแนะน าของ
คณะกรรมการ จริ ยธรรมการวิจยั ในคนหรื อชี้แจงเหตุผลเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร
ประเภทที่ 3 ยัง ไม่ รับ รองจนกว่า จะน าเข้า ประชุ ม เพื่ อ พิ จารณาภายหลัง การปรั บ แก้ไ ข
โครงการวิจยั แล้ว
ประเภทที่ 4 ไม่รับรองโดยมีเหตุผลตามที่ระบุไว้
โดยเอกสารรับรอง (COA) จะมีอายุการรับรอง 1 ปี นับจากวันที่กรรมการจริ ยธรรมฯ มีมติ
รับรอง ซึ่ งสามารถแสดงขั้นตอนและประเภทการพิจารณาโครงการวิจยั ที่เสนอขอรับการรับรองจริ ยธรรม
การวิจยั ในคนได้ดงั รู ปที่ 1-1
ผูว้ จิ ยั ส่งโครงการวิจยั มายังสานักงานคณะกรรมการจริ ยธรรมฯ
จริ ยธรรมฯ
ประธาน/รองประธาน หรื อเลขานุการ จาแนกโครงการวิจยั ออกเป็ น 3 ประเภท

เสนอเข้าที่ประชุมเต็มคณะ
(Full-Board review)
ส่ ง โ ค ร ง กา ร วิ จั ย ใ ห้ Primary
reviewer 2 ท่ าน พิจารณาและ
เตรี ยมนาเสนอในที่ประชุม
- ที่ประชุมลงความเห็น
- ส่ งความเห็ นจากที่ ประชุ ม
ภายใน 2 สัปดาห์หลังวันประชุ ม
แก่ผวู ้ จิ ยั ให้ดาเนินการปรับแก้ไข
- ดาเนินการออกเอกสาร COA แก่
ผูว้ ิจยั เมื่อปรับแก้ไขแล้ว ภายใน
เวลาไม่ เกิ น 2 สั ป ดาห์ ห ลัง วัน
ประชุม

โครงการวิจยั แบบเร่ งด่วน
(Expedited review)
ส่ ง โครงการวิ จัย ให้ Expedited
reviewer 1 ท่ านพิ จารณาให้
ความเห็น
- หากเห็ น ชอบ (โดยไม่ ต ้ อ ง
ป รั บ แ ก้ ไ ข ห รื อ ป รั บ แ ก้ ไ ข
เล็ ก น้ อ ย) ให้ ด าเนิ น การออก
เอกสาร COA แก่ผวู ้ ิจยั ภายใน 2
สัปดาห์
- นาแจ้งในการประชุมครั้งถัดไป
- ห า ก ไ ม่ รั บ ร อ ง ใ ห้ แ จ้ ง แ ก่
เลขานุ การเพื่อนาเข้าพิจารณาใน
การประชุมครั้งถัดไป

โครงการวิจยั ที่ได้รับการยกเว้น
(Exemption review)
- พิ จ า ร ณ า ป ร ะ เ ภ ท
โครงการที่ เ ข้า ข่ า ยโดย
ประธาน เลขานุการหรื อ
expedited reviewer
- เมื่ อ เห็ น ด้วยจะออก
เอกสาร COE แก่ ผูว้ ิจัย
ภายใน 2 สัปดาห์
- เมื่อไม่เห็ นด้วยจะเลือก
ประเภทการพิ จ ารณา
โ ค ร ง ก า ร วิ จั ย เ ป็ น
Expedited ห รื อ FullBoard review

รู ปที่ 1-1 : แสดงขั้นตอนและประเภทการพิจารณาโครงการวิจยั ที่เสนอขอรับการรับรองจริ ยธรรมการวิจยั ในคน

6

ส่ วนที่ 2
ขั้นตอนการจัดเตรียมเอกสารเพือ่ ขอรับใบรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน
การต่ ออายุโครงการและปิ ดโครงการ
จากส่ ว นที่ ก ล่ า วมาข้า งต้น ในกรณี ที่ โ ครงการวิ จ ัย ไม่ เ ข้า ข่ า ยโครงการวิ จ ัย ที่ ไ ด้รั บ การยกเว้น
(Exemtion) ไม่ตอ้ งขอรับการรับรองจริ ยธรรมการวิจยั ในคน นักวิจยั ต้องเสนอโครงการวิจยั เพื่อขอรับการ
รั บ รองจริ ยธรรมการวิ จ ัย ในคนจากส านั ก งานคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิ จ ัย ในคนชุ ด กลาง
มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University Central – IRB) หรื อ MU-CIRB โดยโครงการวิจยั ที่เสนออาจอยูใ่ น
ประเภทโครงการวิจยั ที่มีความเสี่ ยงต่า (Minimal Risk) ที่จะได้รับการพิจารณาแบบเร่ งด่วน (Expedited
review) หรื อ ประเภทโครงการวิจยั ที่มีความเสี่ ยงมากกว่าความเสี่ ยงต่า (More Than Minimal Risk) ซี่ ง
จะต้องได้รับการพิจารณาแบบเต็มคณะ (Full-Board review) ขึ้นอยูก่ บั การพิจารณาของคณะกรรมการ
ในการจัดเตรี ยมเอกสารเพื่อขอรับใบรับรองจริ ยธรรมการวิจยั ในคน แบ่งเป็ น 3 ประเภท ได้แก่ การ
ขอรับใบรับรองจริ ยธรรมการวิจยั ในคนสาหรับโครงการใหม่ การพิจารณาโครงการรับรองโครงการวิจยั ใน
คนกรณี ที่ตอ้ งแก้ไข/ชี้ แจงโครงการตามมติที่ประชุ ม และการต่ออายุโครงการและปิ ดโครงการ มีข้ นั ตอนที่
นักวิจยั ต้องดาเนินการและจัดเตรี ยมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. การขอรับใบรับรองจริยธรรมการวิจัยในคนสาหรับโครงการใหม่
ในกรณี ที่นกั วิจยั มีความประสงค์เสนอโครงการวิจยั แก่สานักงานคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั
ในคนชุดกลาง ให้จดั เตรี ยมเอกสารประกอบการพิจารณา ได้แก่
1.1 จดหมายเสนอโครงการวิจยั ขอรับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ใน
คนส่ วนกลางมหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยให้นกั วิจยั ทาจดหมายดังกล่าวผ่านผูบ้ งั คับบัญชาของส่ วนงานต้นสังกัด
ถึงประธานคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในคนชุดกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล (ภาคผนวก 1)
1.2 แบบเสนอโครงการวิจยั (Submission Form) เป็ นแบบเสนอโครงการวิจยั ที่มีรายละเอียดที่
สาคัญ ได้แก่ ประสบการณ์และการฝึ กอบรมด้านจริ ยธรรมการวิจยั ในคนของนักวิจยั /คณะผูว้ ิจยั แหล่งทุน
สนับสนุนการวิจยั หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ และการออกแบบการวิจยั การคัดเลือกผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั (
เกณฑ์การคัดเลื อกผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั เกณฑ์การคัดออกผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั เกณฑ์การถอนตัวผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั เกณฑ์
การยุติการวิจยั ประเภทผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั กระบวนการวิจยั กระบวนการเก็บข้อมูล กระบวนการเชิญชวนให้
เข้าร่ วมการวิจยั กระบวนการขอความยินยอมให้เข้าร่ วมวิจยั ข้อพิจารณาด้านจริ ยธรรมการวิจยั ในคน จนถึง
วิธีการปกป้ องความลับของข้อมูลส่ วนตัวของผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั (ภาคผนวก 2)
1.3 โครงร่ างวิจยั (Protocol/Proposal) ที่นกั วิจยั เสนอหรื อได้รับอนุมตั ิจากแหล่งทุน
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1.4 เอกสารชี้ แจงผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั (Participant information sheet) เป็ นเอกสารที่นกั วิจยั ต้องชี้ แจง
รายละเอียดเกี่ ยวกับโครงการวิจยั เหตุ ผลในการเลื อกผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั ขั้นตอนการวิจยั จนถึงกรณี หรื อ
ผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์จากการวิจยั แก่นกั วิจยั เพื่อให้ผเู ้ ข้าร่ วมการวิจยั แสดงเจตนายินยอม/ไม่ยินยอม
เข้าร่ วมการวิจยั (ภาคผนวก 3)
1.5 หนังสื อแสดงเจตนายินยอมเข้าร่ วมการวิจยั ฯ6 (Informed Consent form) เป็ นหนังสื อแสดง
เจตนายินยอมเข้าร่ วมการวิจยั โดยได้รับการบอกกล่าวและเต็มใจ (สาหรับผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั ที่มีอายุ 18 ปี บริ บูรณ์
ขึ้นไป) โดยมื่อผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั ได้รับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับที่มาและจุดมุ่งหมายในการทาวิจยั ขั้นตอน
ต่างๆ ที่จะต้องปฏิบตั ิหรื อได้รับการปฏิบตั ิ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับและความเสี่ ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการ
เข้าร่ วมการวิจยั แนวทางป้ องกันและแก้ไ ขหากเกิ ดอันตรายขึ้ น ค่ าตอบแทนที่ จะได้รับ ตลอดจนได้รับ
คาอธิ บายและตอบข้อสงสัยจากหัวหน้าโครงการวิจยั เป็ นที่ เรี ยบร้ อยให้ผูใ้ ห้ขอ้ มูลและขอความยินยอม/
หัวหน้าโครงการวิจยั ลงนามกากับร่ วมกับผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั (ภาคผนวก 4)
1.6 เอกสารชี้ แจงผูเ้ ข้า ร่ วมโครงการวิจ ัย โดยการตอบแบบสอบถาม (Self – administered
questionnaire) ใช้ในกรณี ที่ โครงการวิจยั มี ความจาเป็ นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลจากผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั โดยใช้
แบบสอบถาม โดยข้อมูลและคาตอบทั้งหมดจะถูกปกปิ ดเป็ นความลับ และจะนามาใช้ในการวิเคราะห์ผล
การศึกษาครั้งนี้โดยออกมาเป็ นภาพรวมของการวิจยั เท่านั้น (ภาคผนวก 5)
1.7 ประวัติส่วนตัว ตาแหน่ง สถานที่ทางาน และผลงานของหัวหน้าโครงการวิจยั
1.8 เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล เช่ น แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แนวทางการสัมภาษณ์ หรื อ
สังเกต แบบบันทึกข้อมูลสาหรับการวิจยั (Case record form/ Case report form) หรื อแบบสอบถาม
(Questionnaire )
1.9 สาเนาบันทึกการขออนุญาตเก็บข้อมูลหรื อขอใช้สถานที่ในการทาวิจยั จากผูม้ ีอานาจอนุมตั ิ
1.10 เอกสารหรื อสื่ ออื่นๆ ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์โครงการวิจยั (ถ้ามี)
1.11 จดหมายนาส่ งค่าธรรมเนียมการพิจารณาโครงการวิจยั โดยให้นกั วิจยั โอนเงินค่าธรรมเนี ยมการ
พิจารณาโครงการวิจยั ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกาหนด7 แก่ มหาวิทยาลัย ตามเลขที่บญ
ั ชี ที่แจ้งไว้ และให้
นักวิจยั ส่ งสาเนาหลักฐานการโอนเงินค่าธรรมเนียมดังกล่าวแก่มหาวิทยาลัยด้วย (ภาคผนวก 6)
ทั้งนี้ ให้นกั วิจยั จัดเตรี ยมเอกสารตามรายการดังกล่าว เป็ นต้นฉบับ 1 ชุ ด และสาเนา 1 ชุ ด รวมทั้ง
บันทึกข้อมูลอิเลคโทรนิ คส์ไฟล์ ลงแผ่นบันทึกข้อมูล (CD) จานวน 1 แผ่น ส่ งถึง ประธานคณะกรรมการ
จริ ย ธรรมการวิจ ัย ในคนชุ ด กลาง ศู น ย์ส่ ง เสริ ม จริ ย ธรรมการวิ จ ัย ในคน ที่ อ ยู่ ส านัก งานอธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
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ในกรณี ที่โครงการวิจยั มีวธิ ีการเก็บข้อมูลโดยให้ผเู ้ ข้าร่ วมวิจยั ตอบแบบสอบถาม (questionnaire) ไม่ตอ้ งใช้หนังสื อแสดง
เจตนายินยอมเข้าร่ วมการวิจยั ฯ
7
รายละเอียดตามเชิงอรรถ หน้า 3

8

เมื่อมหาวิทยาลัย ได้รับ เอกสารตามรายการข้างต้นแล้ว จะทาการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน
ของเอกสารและไฟล์ ลงทะเบียนรับเอกสาร ใส่ ขอ้ มูลลงในฐานข้อมูล ออกรหัสโครงการ และแจ้งข้อมูล
เบื้องต้น เช่น รหัสโครงการ วันที่เข้าประชุม เป็ นต้น แก่นกั วิจยั ตามขั้นตอนต่อไป (ภาคผนวก 7-8)
2. การพิจารณาโครงการวิจัยในคนกรณีทตี่ ้ องแก้ ไข/ชี้แจงโครงการตามมติทปี่ ระชุ ม
ในกรณี ที่ ก ารเสนอโครงการวิจยั เพี่ อ ขอรั บใบรับรองจริ ย ธรรมการวิจยั ในคนได้รับการรั บรอง
ประเภทที่ 2 กล่าวคือการรับรองในหลักการซึ่ งจะให้การรับรองเมื่อปรับแก้ตามคาแนะนาของคณะกรรมการ
จริ ยธรรมการวิจยั ในคนหรื อชี้ แจงเหตุผลเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร หรื อประเภทที่ 3 ยังไม่รับรองจนกว่าจะ
นาเข้าประชุ มเพื่อพิจารณาภายหลังการปรับแก้ไขโครงการวิจยั แล้ว ให้นกั วิจยั ดาเนิ นการปรับแก้แบบเสนอ
โครงการวิจยั และเอกสารอื่น ๆที่เกี่ยวข้องตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในคน โดยมี
ขั้นตอนการจัดเตรี ยมและเอกสารประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้
2.1 บันทึกข้อความนาส่ งโครงการวิจยั ที่แก้ไขสาหรับอาจารย์หรื อนักวิจยั โดยระบุชื่อโครงการ รหัส
โครงการ MU-IRB yyyy/xxx.ddmm ชื่อหัวหน้าโครงการ ชื่ อ/หน่วยงานที่สังกัด ให้ถูกต้องชัดเจน พร้อมทั้ง
หัวหน้าโครงการลงนามกากับ (ภาคผนวก 9)
2.2 แบบเสนอโครงการวิจยั (Submission Form) ฉบับที่แก้ไขใหม่ โดยให้นกั วิจยั Highlight ส่ วนที่
ปรับแก้ไข รวมทั้งระบุวนั ที่ Update การปรับเปลี่ยนแบบฟอร์ม (ท้ายกระดาษ) ให้ชดั เจน (รู ปที่ 1-2)
2.3 ตารางชี้ แจงตอบคาถามกรรมการ โดยให้ระบุรายละเอียดการปรับแก้ไข ได้แก่ ข้อคาถามจาก
คณะกรรมการฯ ประเภทของเอกสารที่แก้ไข ซึ่งระบุ หน้า หัวข้อ ข้อความเดิม และหน้า หัวข้อ ข้อความใหม่
ลงในตารางดังกล่าว (ภาคผนวก 10)
2.4 เอกสารอื่น ๆ ได้แก่ เอกสารชี้ แจงผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั และ หนังสื อแสดงเจตนายินยอม (กรณี ที่
ต้องแก้ไข) โดยให้นักวิจยั ระบุ การปรั บเปลี่ ยนครั้ ง ที่ ..... (รู ปที่ 1-3) และวันที่ Update การปรับเปลี่ ย น
แบบฟอร์ม (ท้ายกระดาษ) ให้ชดั เจน (รู ปที่ 1-4)

รู ปที่ 1-2: นักวิจยั ต้องระบุวนั ที่ Update การปรับเปลี่ยนแบบฟอร์มเสนอโครงการวิจยั ให้ชดั เจน
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รู ปที่ 1-3: นักวิจยั ต้องระบุครั้งที่ในการปรับเปลี่ยนเอกสารชี้แจงผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั ภายหลังการแก้ไข

รู ปที่ 1-4: นักวิจยั ต้องระบุ วันที่ Update การปรับเปลี่ยนแบบฟอร์ม (ท้ายกระดาษ) ให้ชดั เจน ภายหลังการ
แก้ไข
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3. การต่ ออายุโครงการและปิ ดโครงการ
โดยทัว่ ไป สานักงานคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในคนชุ ดกลางจะแจ้งหัวหน้าโครงการวิจยั
ล่วงหน้าประมาณ 30 วันก่อนถึงวันสิ้ นสุ ดอายุการรับรองที่ระบุใน COA เกี่ยวกับการสอบถามความประสงค์
ของนักวิจยั ในการขอต่ออายุใบรับรอง (ในกรณี ที่ยงั ดาเนินการวิจยั ไม่แล้วเสร็ จ) หรื อ ปิ ดโครงการวิจยั (กรณี
ดาเนินการวิจยั เสร็ จสิ้ นแล้ว) เมื่อนักวิจยั ได้รับการแจ้งจากหน่วยงานดังกล่าว ให้ดาเนินการดังนี้
3.1 กรณีขอต่ ออายุใบรับรอง
ให้นกั วิจยั จัดส่ งหนังสื อขอส่ งรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจยั ประจาปี (ภาคผนวก 11) พร้อม
ด้ว ย แบบติ ด ตามผลการด าเนิ น การวิ จ ัย ประจ าปี และขอต่ อ อายุเ อกสารรั บ รอง (ภาคผนวก 12) ที่ ร ะบุ
รายละเอียดที่สาคัญ ได้แก่ จานวนผูเ้ ข้าร่ วมโครงการวิจยั ตั้งแต่เริ่ มต้นโครงการจนถึงปั จจุบนั ข้อมูลเกี่ยวกับ
เหตุการณ์ หรื ออาการไม่พึงประสงค์ที่เกิ ดกับผูเ้ ข้าร่ วมโครงการวิจยั ปั ญหาและอุปสรรคในการดาเนิ นการ
วิจ ัย จนถึ ง ระยะเวลาที่ ค าดว่า จะสิ้ นสุ ดการวิจ ัย ส่ ง ถึ ง ประธานคณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิจ ัย ในคน
มหาวิทยาลัยมหิดล
3.2 กรณีขอปิ ดโครงการวิจัย
ให้นกั วิจยั จัดส่ งแบบสรุ ปผลโครงการวิจยั และแจ้งปิ ดโครงการวิจยั (ภาคผนวก 13) พร้อมด้วยแบบ
สรุ ปผลโครงการวิจยั และแจ้งปิ ดโครงการวิจยั (ภาคผนวก 14) ที่ระบุรายละเอียดที่ สาคัญ ได้แก่ จานวน
ผูเ้ ข้า ร่ วมโครงการวิ จยั ตั้ง แต่ เริ่ ม ต้นโครงการจนถึ ง ปั จจุ บ นั ข้อมู ล เกี่ ย วกับ เหตุ ก ารณ์ หรื ออาการไม่ พึ ง
ประสงค์ที่ เกิ ดกับ ผูเ้ ข้า ร่ ว มโครงการวิจยั ปั ญหาและอุ ป สรรคในการดาเนิ นการวิจยั จนถึ ง วันที่ แจ้งปิ ด
โครงการวิจยั ส่ งถึงประธานคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในคน มหาวิทยาลัยมหิ ดล
3.3 แหล่ งข้ อมูลเพิม่ เติม
นักวิจยั สามารถเยีย่ มชมเว็บไซต์ศูนย์ส่งเสริ มจริ ยธรรมการวิจยั ในคน มหาวิทยาลัยมหิ ดล ได้ที่
https://op.mahidol.ac.th/ra/research_ethics_HUMAN/ ซึ่ งมี เ มนู ต่ า ง ๆ อัน เป็ นการอ านวยความ
สะดวกให้นกั วิจยั สามารถศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นโครงการวิจยั เพื่อขอรับการรับรองจริ ยธรรม
การวิจยั ในคน อาทิ โครงสร้างองค์กร ประกาศและคาสั่งต่าง ๆ แผนการจัดอบรมประจาปี บทเรี ยนออนไลน์
แบบตรวจสอบประเภทโครงการวิจยั ด้วยตนเอง มาตรฐาน กฎเกณฑ์ และแนวทางปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับการวิจยั
คาถาม คาตอบที่ พบบ่อย กฏหมายไทยและข้อบังคับเกี่ ยวกับการวิจยั รวมทั้งรายละเอี ยดเกี่ ยวกับรายชื่ อ
คณะกรรมการ ขั้นตอนการพิจารณา แบบฟอร์ มที่ใช้ (https://sp.mahidol.ac.th/MUCIRB/forms-muirb.html)
ตารางการประชุม และ การติดต่อสานักงาน
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ภาคผนวก

ภาคผนวก 1
(ตัวอย่ างบันทึกข้ อความนําส่ งโครงการวิจัยใหม่ เพือ่ ขอรับการพิจารณาสํ าหรับอาจารย์ หรือนักวิจัย)

(ส่ วนราชการ) ..........................................................
โทร. ........................... โทรสาร ............................
ที่ ศธ

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

วันที่

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

เรื่ อง

ขอเสนอโครงการวิจยั ขอรับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในคนส่ วนกลางมหาวิทยาลัยมหิ ดล
(MU Central - IRB)

เรี ยน

ผูบ้ งั คับบัญชาชั้นต้น (หัวหน้าภาค/คณบดี/ผูอ้ าํ นวยการ)

ด้วยข้าพเจ้า ................................................ หัวหน้าโครงการวิจยั เรื่ อง “..............................................” ขอส่ งโครงการวิจยั
ไปขอรับการพิจารณารับรองจริ ยธรรมการวิจยั ในคนจากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในคนส่ วนกลาง มหาวิทยาลัยมหิ ดล (MU Central IRB) โดยได้แนบเอกสารประกอบ การพิจารณา ดังนี้
1) แบบเสนอโครงการวิจยั (Submission Form) ต้นฉบับ 1 ชุด สําเนา 1 ชุด รวมเป็ น 2 ชุด พร้อมทั้งข้อมูลอิเลคโทรนิคส์ไฟล์
2) โครงร่ างวิจยั (Protocol/Proposal) ต้นฉบับ 1 ชุด สําเนา 1 ชุด รวมเป็ น 2 ชุด พร้อมทั้งข้อมูลอิเลคโทรนิคส์ไฟล์
3) เอกสารชี้แจงผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั (Participant information sheet) และหนังสื อแสดงเจตนายินยอมเข้าร่ วมการวิจยั ฯ จํานวน 2 ชุด
พร้อมทั้งข้อมูลอิเลคโทรนิคส์ไฟล์
4) ประวัติส่วนตัว ตําแหน่ ง สถานที่ทาํ งาน และผลงานของหัวหน้าโครงการวิจยั (Principal Investigator’s Curriculum Vitae)
จํานวน 2 ชุด
5) เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล เช่น แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แนวทางการสัมภาษณ์หรื อสังเกต แบบบันทึกข้อมูลสําหรับการวิจยั
(Case record form/ Case report form) หรื อแบบสอบถาม (Questionnaire ) 2 ชุด พร้อมทั้งข้อมูลอิเลคโทรนิคส์ไฟล์
6) เอกสารหรื อสื่ ออื่นๆ ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์โครงการวิจยั (ถ้ามี) 2 ชุด
7) สําเนาบันทึกข้อความขออนุมตั ิใช้ขอ้ มูลจากเวชระเบียน แฟ้ มประวัติผปู้ ่ วย 2 ชุด (กรณี เป็ น retrospective medical record review)
8) สําเนาบันทึกการขออนุญาตเก็บข้อมูลหรื อขอใช้สถานที่ในการทําวิจยั จากผูม้ ีอาํ นาจอนุมตั ิ
9) สําหรับโครงการวิจยั ที่ใช้ยา (drug trial) ขอให้ส่ง Investigator’s Brochure หรื อ เอกสารกํากับยา 2 ชุด
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ .........................................................................
(......................................................................)
(หัวหน้าโครงการวิจยั )
เรี ยน ประธานคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในคนชุดกลาง มหาวิทยาลัยมหิ ดล
โปรดพิจารณาดําเนินการ
ลงชื่อ ....................................................................................
(..................................................................................)
ผูบ้ งั คับบัญชาชั้นต้นของหัวหน้าโครงการวิจยั (หัวหน้าภาค/คณบดี/ผูอ้ าํ นวยการ)
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนชุดกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล

Cover letter for MU Central-IRB Initial Submission

แก้ไข ณ วันที่ 01/08/2016
หน้ าที่ 1 ของ 1 หน้ า
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แบบเสนอโครงการวิจยั เพือ่ ขอรับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการฯ
MU-CIRB ………..…. /………….….….
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แก้ ไข ณ วันที่ 01/08/2016
หน้ าที่ 1 ของ 7 หน้ า

แบบเสนอโครงการวิจัยเพือ่ ขอรับการพิจารณารับรองจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนส่ วนกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล

คำชี้แจง ขอให้ อ่านคาแนะนาอย่างละเอียดก่ อนกรอกข้ อมูลในแต่ ละข้ อ
ขอให้ ลบข้ อความ คาชี แ้ จง / ข้ อแนะนาในการเขียน (อักษรตัวเอน) ออกจากเอกสารให้ เรี ยบร้ อย
ขอให้ ผ้ ูวิจัยจัดทาเนือ้ หาในแบบเสนอให้ ครบทุกข้ อ และสอดคล้ องกับโครงการวิจัยที่ ออกแบบไว้
หากข้ อใดไม่เกี่ยวข้ องขอให้ ระบุว่า “ไม่ เกี่ยวข้ อง”
กรณี ที่ในบางหั วข้ อมีรายละเอียดของเนือ้ หามาก ขอให้ สรุ ปสาระสาคัญลงในแบบเสนอโครงการฯ และแจ้ งตาแหน่ งของ
รายละเอียดในโครงร่ างวิจัย (Protocol) โดยระบุหัวข้ อและหน้ า

1. ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย) ________________________________________________________________________
Title of protocol (ภาษาอังกฤษ) _____________________________________________________________________
2. ชื่อหัวหน้ าโครงการวิจัย (ภาษาไทย) __________________________________________________________________
Title of investigator (ภาษาอังกฤษ) __________________________________________________________________
สถานภาพ ❏ อาจารย์ สังกัด ____________________________________________________________________
❏ บุคลากรอื่นๆ ระบุ ตาแหน่ง และสังกัด__________________________________________________
❏ นักศึกษา คณะ ______________________________________ ระดับ ❏ป.ตรี ❏ ป.โท ❏ ป.เอก
สถานที่ทางาน/สถานที่ติดต่อ _______________________________________________________________________
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก _________________________________________________________________
E-mail address: _____________________________________________________________________________
(กรุ ณาส่ งแบบประวัติ หรื อ curriculum vitae ร่ วมด้ วย)

2.1 ประสบการณ์ และการฝึ กอบรมด้ านจริยธรรมการวิจัยในคน
จานวนโครงการวิจยั ภายใต้การดูแลของผูว้ จิ ยั ในช่วงนี้ _______โครงการ
จานวนผูร้ ่ วมวิจยั /อาสาสมัครที่อยูใ่ นความดูแลและต้องติดตามช่วงนี้ รวมทั้งหมด_______คน
❏ผูว้ จิ ยั เคยผ่านการอบรมด้านจริ ยธรรมการวิจยั ในคนครั้งล่าสุ ด เมื่อปี พ.ศ.______________
❏ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาด้านจริ ยธรรม ❏ CITI program ❏ อื่นๆ โปรดระบุ _____________________
❏ผูว้ จิ ยั เคยผ่านการอบรมการวิจยั ทางคลินิกที่ดี (GCP) ครั้งล่าสุ ด เมื่อปี พ.ศ.______________
(พร้ อมแนบประกาศนียบัตรที่ ผ่านการอบรมมาด้ วย)
* ผู้วิจัยควรมีการพัฒนาความรู้ ด้านจริ ยธรรมการวิจัยในคนด้ วยการเข้ ารั บการอบรม ทุก 3 ปี *

❏ผูว้ จิ ยั ยังไม่เคยได้รับการอบรม แต่วางแผนจะพัฒนาศักยภาพทีมวิจยั ให้เป็ นไปตามมาตรฐานสากล ดังนี้
2.2 การมีส่วนได้ ส่วนเสี ยของผู้วจิ ัยกับแหล่ งสนับสนุนทุนวิจัย/ยาวิจัย/เครื่องมือวิจัย
❏ ไม่มี
❏ มี ระบุ______________________________________________________________
3. ชื่อผู้วจิ ัยร่ วม (ระบุทั้งภาษาไทย, อังกฤษ, สังกัด, สถานที่ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ และ e-mail address และกรุณาใส่ ข้อมูลของผู้วิจัย
ร่ วมทุกคนพร้ อมส่ งแบบประวัติ หรื อ curriculum vitae ร่ วมด้ วย )
Submission form version date YYYY DD, MM
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4. แหล่ งทุนสนับสนุนการวิจัย (Funding)
❏ ไม่มีทุน
❏ อยูร่ ะหว่างการขอทุน โปรดระบุแหล่งทุน____________________________________________________________
❏ มีทุน* ❏ ภายในมหาวิทยาลัย โปรดระบุ___________________________________________________
❏ ภายนอกมหาวิทยาลัย โปรดระบุ_________________________________________________
* ขอให้ แจ้ งว่ าอยู่ในขั้นตอนใดของการขอทุน หลังจากได้ รับทุนแล้ วขอให้ แนบหลักฐานการอนุมตั ิทุนด้ วย

5. หลักการและเหตุผลทีต่ ้ องทาวิจัย ( อธิบายสรุปสาระสาคัญ และแจ้ งหน้ าในร่ างโครงการเพื่อดูรายละเอียด )

6. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย ( อธิบายสรุปสาระสาคัญ และแจ้ งหน้ าในร่ างโครงการเพื่อดูรายละเอียด )

7. การออกแบบการวิจัย
7.1 ชนิดของโครงการวิจัย (โปรดทาเครื่ องหมาย )
❏ Biomedical / Clinical Research
❏ Drug trial phase _____________ ระบุชื่อยาที่ทาวิจยั ____________________________
สถานภาพการขึ้นทะเบียนของยา ❏ registered drug ❏ investigational new drug
(หากขึน้ ทะเบียนแล้ ว โปรดแนบทะเบียนยา หรื อเอกสารกากับยา)

❏ Medical device ระบุเครื่ องมือ _____________________________________________
สถานภาพการขึ้นทะเบียน ❏ registered ❏ investigational device
(หากขึน้ ทะเบียนแล้ ว โปรดแนบทะเบียนเครื่ องมือ หรื อเอกสารกากับเครื่ องมือ)

❏ Vaccine trial phase _____________ ระบุชื่อวัคซีน _____________________________
(โปรดแนบทะเบียนวัคซี น หรื อเอกสารกากับวัคซี น)

❏ Procedural / interventional study ระบุ ______________________________________________
❏ Pilot study
❏ อื่นๆ โปรดระบุ _________________________________________________________
❏ Social / Behavioral Research
 Descriptive study
 Quasi-Experimental study
 Participatory action research
 Observational study
 Experimental study
 Pilot study
 อื่นๆ
โปรดระบุ
___________________
❏ Epidemiological Research; Retrospective review, Surveillance, Monitoring อื่นๆ โปรดระบุ _______________
❏ Repository (using stored materials: cells, tissue, and fluid)

Submission form version date YYYY DD, MM
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7.2 การคัดเลือกผู้เข้ าร่ วมวิจัย (Subject selection and allocation) ประกอบด้วย
7.2.1 เกณฑ์ การคัดเลือกผู้เข้ าร่ วมวิจัย (Inclusion criteria)
7.2.2 เกณฑ์ การคัดออกผู้เข้ าร่ วมวิจัย (Exclusion criteria)
7.2.3 เกณฑ์ การถอนตัวผู้เข้ าร่ วมการวิจัย (Withdrawal criteria for individual participants)
7.2.4 เกณฑ์ การยุติการวิจัย (Termination criteria for the whole research project)
7.2.5 วิธีการจัดผู้เข้ าร่ วมวิจัยเข้ ากลุ่ม (Subject allocation) เฉพาะกรณี ที่มีการแบ่งผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั ออกเป็ น ๒ กลุ่ม หรื อ
มากกว่า
7.3 ขนาดตัวอย่าง (Sample size)
- การคานวณขนาดตัวอย่าง (Sample size calculation) กรณี เป็ น Biomedical Research (ถ้าใช้ สูตรสาเร็จให้ ระบุค่าตัวแปรที่
แทนค่ าในสูตรด้ วย)

- การประมาณขนาดตัวอย่าง (Sample size estimation) กรณี เป็ น Social-Behavioral Research (ขอให้ ระบุวิธีประมาณการ
ที่ น่าเชื่ อถือว่ าขนาดตัวอย่ างที่ ระบุ จะสามารถรวบรวมข้ อมูลที่ มีนัยสาคัญได้ เพียงพอ)

7.4 ประเภทของผู้เข้ าร่ วมวิจัย
❏ Vulnerable subjects ❏ children ❏ mentally disable
❏chronic illness ❏ others (please specified) _____________________
❏ Healthy volunteers
7.5 การดาเนินการหากผู้เข้ าร่ วมวิจัยถอนตัวออกจากการวิจัย
❏ไม่ตอ้ งรับผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั ทดแทน เนื่องจากคานวณเผือ่ drop out ไว้แล้ว
❏ต้องรับผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั ทดแทน
8. กระบวนการวิจัย

(ระบุกระบวนการวิจัย เครื่ องมือที่ ใช้ ในการวิจัย ขัน้ ตอนต่ างๆในการดาเนินการวิจัย รายละเอียดที่ ผ้ เู ข้ าร่ วมวิจัยจะต้ องปฏิบัติหรื อจะได้ รับ
การปฏิ บัติ จานวนครั้ ง และเวลาที่ ใช้ โดยอาจทาเป็ นแผนภูมิ (Flow Chart) ประกอบ รวมทั้งระบุตาแหน่ ง/หน้ าของรายละเอียดของ
กระบวนการวิจัยในโครงร่ างวิจัย)

9. สถานทีท่ าวิจัย
❏ Single center ระบุ ________________________________________________
❏ Multi center
❏ เฉพาะในประเทศไทย ________________________________________________
(ระบุชื่อทุกสถาบันที่ ร่วมโครงการวิจัย จานวนผู้เข้ าร่ วมการวิจัย และผลการพิจารณาของคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจัยในคนแต่ ละสถาบัน)

❏ ร่ วมกับต่างประเทศ ________________________________________________

(ระบุชื่อประเทศที่ ร่วมโครงการวิจัย ระบุชื่อทุกสถาบันในประเทศไทยที่ ร่วมโครงการวิจัยพร้ อมจานวนผู้เข้ าร่ วมการวิจัย และผลการพิจารณา
ของคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจัยในคนแต่ ละสถาบันในประเทศไทย)

10. การส่ ง Specimen ออกนอกมหาวิทยาลัยมหิดล ❏ ไม่มี

❏ มี

(ถ้ ามี ขอให้ ทา Material Transfer Agreement และต้ องส่ งสาเนาเอกสารให้ คณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจัยในคนเมื่อดาเนินการเรี ยบร้ อยแล้ ว
มิฉะนั้นผู้วิจัยจะไม่ สามารถรั บเอกสารรั บรอง (COA) จากคณะกรรมการจริ ยธรรมฯ)

11. ระยะเวลาที่ทาการวิจัย
ตลอดโครงการ________ปี ______เดือน ระยะเวลาเก็บข้อมูลจากผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั _______ปี ______เดือน(ให้ เริ่ มเก็บข้ อมูลหลังจาก
ได้ รับการรั บรองจากคณะกรรมการจริ ยธรรมฯ แล้ ว)
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12. กระบวนการเก็บข้ อมูล (Data collection process)
ขอให้ ส่งแบบบันทึ กการเก็บข้ อมูล และ/หรื อ แบบสอบถาม และ/ หรื อ แบบสัมภาษณ์ และ/หรื อ บทสัมภาษณ์ ทางโทรศัพท์ ที่จะใช้ มา
ประกอบการพิจารณาด้ วย
*ในแบบบันทึ กข้ อมูลของผู้ร่วมวิจัยทุกประเภท ต้ องไม่ ระบุชื่อ-นามสกุล, Hospital Number (HN) หรื อ identification รู ปแบบอื่นๆ ที่
สามารถระบุผ้ ูร่วมวิจัย/อาสาสมัครได้ เป็ นรายบุคคล โดยให้ ใช้ เป็ นรหั สแทน

13. การวัดผล/การวิเคราะห์ ผลการวิจัย (Outcome measurement/Data Analysis)
- ผลลัพธ์ หลัก (Primary outcome) ขอให้ ระบุว่า ผลลัพธ์ หลักของการศึกษานีค้ ืออะไรที่จะนามาใช้ ในการคานวณขนาดตัวอย่าง
- ผลลัพธ์ อนื่ ๆ (ถ้ ามี) (Secondary outcome, if any)
- การวัดประสิ ทธิผล (Assessment of efficacy)
- การประเมินความปลอดภัย (Assessment of safety)
- สถิติหรือวิธีการอืน่ ๆทีใ่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล (Statistic or Process for Data Analysis)
14. กระบวนการเชิ ญชวนให้ เข้ าร่ วมการวิจัย (Recruitment process)
- สถานที่ทจี่ ะเข้ าถึงผู้เข้ าร่ วมวิจัย ______________________________________________
- กระบวนการเข้ าถึงนี้ (ผู้ทาหน้ าที่ชี้แจงเบือ้ งต้ น, วิธีการอย่ างละเอียด) __________________________
หากผู้ทาหน้ าที่ เชิ ญชวนเป็ นบุคคลที่ ผ้ ูได้ รับการเชิ ญชวนเกรงใจหรื อต้ องพึ่ งพิง เช่ น เป็ นแพทย์ /พยาบาลผู้ให้ การรั กษา ควรให้ ผ้ ูอื่นใน
คณะผู้วิจัยทาหน้ าที่ แทน เพื่อให้ การตัดสิ นใจเข้ าร่ วมวิจัยเป็ นไปด้ วยความสมัครใจ)

- การใช้ สื่อช่ วยประชาสั มพันธ์ ในการเชิญชวนให้ เข้ าร่ วมการวิจัย
❏มี (ถ้าใช้ โปรดระบุว่าจะทาการประชาสัมพันธ์ ที่ใด และดาเนินการอย่างไร พร้ อมแนบเอกสารประชาสัมพันธ์ มาด้ วย)
_______________________________________________________________

❏ไม่มี
15. กระบวนการขอความยินยอมให้ เข้ าร่ วมวิจัย (Informed consent process) ระบุขนั้ ตอนการดาเนินการและเอกสารที่ใช้
15.1 ต่อเนื่องกับกระบวนการเชิ ญชวนให้เข้าร่ วมวิจยั (recruitment process) ❏ใช่ ❏ไม่ใช่ กรุ ณาตอบข้อ 15.2
15.2 ไม่ต่อเนื่อง โปรดระบุระยะเวลา _______________________________________________
ผูท้ าหน้าที่ให้ขอ้ มูลเพื่อขอความยินยอม คือ_____________________________________________
15.3 มีเอกสารชี้ แจงผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั (Participant information sheet) และหนังสื อแสดงเจตนายินยอมเข้าร่ วมวิจยั (Informed
consent form) แยกกันอย่างละ 1 ฉบับ
❏สาหรับผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั ที่มิใช่ผเู ้ ยาว์และสามารถตัดสิ นใจได้ดว้ ยตัวเอง
❏สาหรับผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั ที่มิใช่ผเู ้ ยาว์ แต่ไม่สามารถให้ความยินยอมได้ดว้ ยตนเองเนื่ องจาก เจ็บป่ วยทางจิต (Mental
illness), สติสัมปชัญญะบกพร่ อง (จัดทาเอกสารชีแ้ จงและหนังสื อแสดงเจตนายินยอมเข้ าร่ วมวิจัยสาหรั บผู้แทนโดยชอบ
ธรรม (Legally Authorized Representation) อ่ านและลงนาม)
❏สาหรับผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั ที่เป็ นผูเ้ ยาว์อายุต่ากว่า 7 ปี (จัดทาเอกสารชีแ้ จงและหนังสื อแสดงเจตนายินยอมเข้ าร่ วมวิจัยสาหรั บ
ผู้ปกครองของผู้เข้ าร่ วมวิจัยที่เป็ นผู้เยาว์ )

❏สาหรับผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั ที่เป็ นผูเ้ ยาว์อายุระหว่าง 7-12 ปี
มีเอกสารชี้แจงและแสดงความสมัครใจสาหรับผูเ้ ยาว์ ๑ ฉบับ
มีเอกสารชี้แจงและหนังสื อแสดงเจตนายินยอมเข้าร่ วมวิจยั สาหรับผูป้ กครองของผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั ที่เป็ นผูเ้ ยาว์ ๑ ฉบับ
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❏สาหรับผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั ที่เป็ นผูเ้ ยาว์อายุระหว่าง 13-17 ปี เตรี ยมเอกสารชี้แจงและหนังสื อแสดงเจตนายินยอมเข้าร่ วมวิจยั
สาหรับผูป้ กครองของผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั ที่เป็ นผูเ้ ยาว์ โดยเพิ่มช่องให้ผเู ้ ข้าร่ วมวิจยั ลงนามร่ วมกับผูป้ กครอง

15.4 ขอยกเว้นการขอความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรในหนังสื อแสดงเจตนายินยอมเข้าร่ วมวิจยั โดยมีเอกสารชี้ แจง
ผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั (Participant information sheet)
❏ไม่ตอ้ งการ
❏ต้องการโปรดระบุ
เหตุผล______________________________________________________________________________
16.ข้ อพิจารณาด้ านจริยธรรมการวิจัยในคน (Ethical Consideration)
(ขอให้ ชีแ้ จงว่ าจะปฏิ บัติต่อผู้เข้ าร่ วมวิจัยนี ้ ตามหลักจริ ยธรรมการวิจัยในคนอย่ างไร เช่ น การเชิ ญชวนให้ เข้ าร่ วมด้ วยความสมัครใจอย่างแท้ จริ ง
ปราศจากการถูกบังคับทั้งทางตรงและทางอ้ อม การกดดัน การจูงใจ การใช้ ภาษาและคาพูดที่ ให้ เกียรติแก่ ผ้ เู ข้ าร่ วมวิจัย การไม่ละเมิดสิ ทธิ์
ผู้เข้ าร่ วมวิจัย การระมัดระวังผลที่เกิดขึน้ ในทางลบอะไร อย่ างไร)
16.1 เหตุผลและความจาเป็ นที่ต้องดาเนินการวิจัยในคน โดยระบุความรุ นแรงของปั ญหา ซึ่ งเป็ นที่ มาของคาถามวิจัย ข้ อมูลจาก
การศึกษาก่ อนหน้ านีม้ ีมากน้ อยเพียงใด ตลอดจนความจาเป็ นที่ ต้องหาข้ อมูลเพิ่มเติม
16.2 ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับจากการวิจัยนี้ ทั้งต่ อผู้เข้ าร่ วมวิจัยเป็ นรายบุคคล และประโยชน์ โดยรวม รวมทั้งประโยชน์ ต่อผู้ที่เข้ า
ร่ วมวิจัยนีห้ ลังสิ ้นสุดการวิจัย(ถ้ ามี)

16.3 ความเสี่ ยงทีอ่ าจจะเกิดเหตุการณ์ ไม่ พงึ ประสงค์ ต่อผู้ทเี่ ข้ าร่ วมวิจัย
16.3.1 เคยมีการวิจยั ทานองเดียวกับโครงร่ างที่เสนอนี้มาก่อนหรื อไม่ และเคยเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์อย่างไร
ขอให้ ระบุรายละเอียดและโอกาสที่ เกิดบ่ อยมากน้ อยเพียงใดตามที่เคยมีรายงานแจ้ ง

16.3.2 มาตรการป้ องกันและแก้ไขที่ผวู ้ จิ ยั เตรี ยมไว้ในโครงการนี้
16.3.3 ชื่ อ ที่ อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ข องผูร้ ั บผิดชอบค่ าใช้จ่ายในการให้ความช่ วยเหลื อผูเ้ ข้า ร่ วมวิจยั หากเกิ ด
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการวิจยั (กรณี นักศึกษา ระบุชื่อและที่อยู่ของอาจารย์ที่ปรึ กษาหลักด้ วย)
16.3.4 ชื่อผูร้ ับผิดชอบหรื อแพทย์และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ตลอดเวลาหากเกิดเหตุการณ์ไม่พึง
ประสงค์และสอบถามหากมีขอ้ สงสัยจากการวิจยั (กรณี นักศึกษา ระบุชื่อและที่อยู่ของอาจารย์ที่ปรึ กษาหลักด้ วย)
16.3.5 กรณี เป็ นการวิจยั ทางคลินิก ผู้วิจัยมีวิธีการแจ้ งแพทย์เจ้ าของไข้ หรื อ แพทย์อื่นที่ต้องมาให้ การรั กษาผู้เข้ าร่ วมวิจัยทราบว่า
บุคคลผู้นั้นอยู่ในระหว่ างดาเนินการวิจัยได้ ด้วยวิธีใด (โปรดระบุ)

16.4 หลักฐานหรือข้ อมูล (เอกสารอ้างอิง) ที่แสดงว่าการวิจัยนีน้ ่ าจะมีความปลอดภัยและ/หรื อมีประโยชน์ ต่อผู้เข้ าร่ วมวิจัย ระบุตาม
วิธีการเขียนเอกสารอ้ างอิง

16.5 วิธีการปกป้องความลับของข้ อมูลส่ วนตัวของผู้เข้ าร่ วมวิจัย
❏ ใช้รหัสแทนชื่อและข้อมูลส่ วนตัวของผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั ในการบันทึกข้อมูลในแบบเก็บข้อมูล
❏ มีการบันทึกข้อมูลเป็ น
❏ รู ปถ่าย
❏ วิดิทศั น์ ❏ บันทึกเสี ยง
❏ ไม่มีการบันทึกข้อมูลด้วยวิธีการข้างต้น
หากมีการบันทึ กข้ อมูลดังกล่ าวข้ างต้ น โปรดระบุข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี ้ ผู้ที่สามารถเข้ าถึงข้ อมูล ระบุระยะเวลาในการเก็บข้ อมูล และ
วิธีการทาลายเมื่อพ้ นระยะเก็บข้ อมูล
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17. เอกสารที่แนบมาพร้ อมแบบเสนอโครงการวิจัย ได้แก่
ขอให้ส่งทั้งเอกสารและข้อมูลดิจิตอล *โปรดจัดส่ ง File ต่ างๆ ผ่ าน E-Mail : mucirb@gmail.com โดยระบุชื่อโครงการวิจัย และ
รายละเอียดของผู้จัดส่ ง (ชื่ อ-นามสกุล , ที่ อยู่, เบอร์ โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่ อได้ , E-Mail สาหรั บติดต่ อกลับ)

จัดส่ ง

















ชื่อเอกสาร
ต้ นฉบับ สาเนา แนบไฟล์
1.แบบเสนอโครงการวิจยั (Submission Form)
1
1
Word
2.โครงร่ างวิจยั (Protocol/Proposal)
1
1
PDF
3.เอกสารชี้แจงผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั (Participant information sheet)
1
1
Word
4.หนังสื อแสดงเจตนายนิยอมเข้าร่ วมการวิจยั ฯ
1
1
Word
5.ประวัติส่วนตัว ตาแหน่ง สถานที่ทางาน และผลงานของหัวหน้ าโครงการวิจัย
1
1
PDF
(Principal Investigator’s Curriculum Vitae)
6.เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเช่น แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์
1
1
PDF
แนวทางการสัมภาษณ์หรื อสังเกต แบบบันทึกข้อมูลสาหรับการวิจยั
(Case record form/ Case report form) หรื อแบบสอบถาม (Questionnaire)
7.บันทึกข้อความขออนุมตั ิใช้ขอ้ มูลจากเวชระเบียน แฟ้ มประวัติผปู้ ่ วย
1
1
PDF
8.สาเนาบันทึกการขออนุ ญาตเก็บข้อมูลหรื อขอใช้สถานที่ในการทาวิจยั จากผูม้ ี
2
PDF
อานาจอนุมตั ิ
9.เอกสารหรื อสื่ ออื่นๆ ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์โครงการวิจยั (ถ้ามี)
1
1
PDF
10.เอกสารนาส่ งเงินค่าธรรมเนียมการพิจารณาโครงการวิจยั ฯ พร้อมแนบสาเนาการ
1
1
PDF
ั
โอนเงิน (สาหรับผูท้ าวิจยั คร้งแรกโดยโอนเงินเข้าบัญชีชื่อมหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขบัญชี 016-300325-6)
11.กรณีผ้ วู จิ ัยเป็ นนักศึกษาให้ แนบเอกสารต่ อไปนีเ้ พิม่ เติม
เอกสารยืนยันการผ่านการสอบป้ องกันโครงร่ างวิทยานิพนธ์จากบัณฑิตวิทยาลัยคู่กบั
2
PDF
จดหมายนาส่ ง
ประวัติส่วนตัว สถานที่ทางาน และผลงานของอาจารย์ ทปี่ รึกษาพร้ อมกับของผู้วจิ ัย
1
1
PDF
เอกสารยืนยันการผ่านการอบรม หรื อลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาด้านจริ ยธรรม
1
1
PDF
12.กรณีการทดลองยาทางคลินิก (drug trial)
ข้อมูลเกี่ยวกับยา
- กรณี ที่ข้ ึนทะเบียนแล้ว ให้ส่งทะเบียนยาโดยคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุ ข
1
1
PDF
- กรณี ที่ยงั ไม่ได้ข้ ึนทะเบียน ให้ส่งเอกสารนายาเข้าเพื่อการวิจยั (นยม.1) และคู่มือ
ผูว้ จิ ยั (Investigator Brochure)
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคนส่ วนกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล

แบบเสนอโครงการวิจยั เพือ่ ขอรับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการฯ

แก้ ไข ณ วันที่ 01/08/2016
หน้ าที่ 7 ของ 7 หน้ า

18. ข้ อสั ญญา
1. ข้าพเจ้าและคณะผูว้ ิจยั ดังมีรายนามและได้ลงชื่ อไว้ในเอกสารนี้ จะเริ่ มดาเนินการวิจยั ภายหลังจากที่ได้รับการรับรอง
จากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในคน และจะดาเนิ นการวิจยั ตามกระบวนการที่ ระบุไว้ในโครงร่ างวิจยั ฉบับที่
ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในคนของมหาวิทยาลัยมหิ ดล รวมทั้งดาเนิ นการขอความยินยอม
เข้าร่ วมการวิจยั โดยให้ขอ้ มูลตามเอกสารชี้แจงผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั ที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ใน
คน
2. หากมีความจาเป็ นต้องปรับแก้ไขโครงร่ างวิจยั ข้าพเจ้าจะแจ้งให้ คณะกรรมการฯ ทราบเพื่อขอการรั บรองก่อนเริ่ ม
ดาเนิ น การปรั บ เปลี่ ย นทุ ก ครั้ ง และหากการปรั บ โครงร่ า งวิ จยั มี ผ ลกระทบต่ อ ผูเ้ ข้า ร่ ว มวิ จยั ข้าพเจ้าจะแจ้ง การ
ปรับเปลี่ยนและขอความยินยอมจากผูท้ ี่เข้าร่ วมการวิจยั ทุกครั้งที่มีการปรับเปลี่ยน
3. ข้าพเจ้าจะรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์/เหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดเดาได้ล่วงหน้าในระหว่างการวิจยั ตามระเบียบ
ของคณะกรรมการฯ ภายในเวลาที่กาหนด และจะให้ความช่ วยเหลื อในการแก้ไขเหตุการณ์ ไม่พึงประสงค์ที่เกิ ดขึ้น
ระหว่างการวิจยั อย่างเต็มความสามารถ
4. ข้า พเจ้า จะรายงานความก้า วหน้า ของโครงการวิ จ ัย ต่ อ คณะกรรมการฯ อย่ า งน้อ ยปี ละครั้ งหรื อ ตามก าหนดที่
คณะกรรมการฯ แจ้ง และจะทารายงานแจ้งปิ ดโครงการวิจยั เมื่อสิ้ นสุ ดกระบวนการวิจยั
5. ข้าพเจ้าและคณะผูว้ จิ ยั มีความรู ้ความเข้าใจในกระบวนการวิจยั ที่เสนอมาอย่างดีทุกขั้นตอน และมีความสามารถในการ
แก้ไขปั ญหา หรื อเหตุการณ์ ไม่พึงประสงค์ที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการวิจยั เพื่อความปลอดภัยและสวัสดิ ภาพของ
ผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั ได้เป็ นอย่างดี
ลงชื่อ_______________________________หัวหน้าโครงการวิจยั ลงชื่อ______________________________ผูว้ จิ ยั ร่ วม
(____________________________________)

(____________________________________)

วันที่_________/____________/_________

วันที่_________/____________/_________

*ขอให้ คณะผู้วิจัยลงนามให้ ครบทุกคน และลงวันที่กากับให้ ครบถ้ วน
19. การรับรองจากหัวหน้ าหน่ วยงานหรือผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรืออาจารย์ ผ้ คู วบคุมวิทยานิพนธ์ ทอี่ นุมัติให้ ดาเนินการวิจัย
ได้
ลงชื่อ____________________________________
(_________________________________________)
หัวหน้าหน่วยงานหรื อผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรง
วันที่_________/____________/_________
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคนส่ วนกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล

แก้ ไข ณ วันที่ 02/08/2016

เอกสารชี้แจงผู้เข้ าร่ วมวิจยั สาหรับผู้เข้ าร่ วมวิจยั ทีม่ อี ายุ 18 ปี บริบูรณ์ ขนึ้ ไป (Participant Information Sheet)

หน้ าที่ 1 ของ 2 หน้ า

เอกสารชี้แจงผู้เข้ าร่ วมวิจัย สาหรับผู้เข้ าร่ วมวิจัยทีม่ อี ายุ 18 ปี บริบูรณ์ ขนึ้ ไป
(Participant Information Sheet)
 ต้นฉบับ

 การปรับเปลี่ยนครั้งที่....................................

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

ในเอกสารนี้อาจมีข้อความทีท่ ่ านอ่ านแล้ วยังไม่ เข้ าใจ โปรดสอบถามหัวหน้ าโครงการวิจัย หรื อผู้แทนให้ ช่วยอธิบายจนกว่ าจะเข้ าใจดี
ท่ านจะได้ รับเอกสารนี้ 1 ฉบับ นากลับไปอ่ านทีบ่ ้ านเพือ่ ปรึกษาหารือกับญาติพนี่ ้ อง เพือ่ นสนิท แพทย์ ประจาตัว ของท่ าน หรื อผู้อื่นที่ท่าน
ต้ องการปรึกษา เพือ่ ช่ วยในการตัดสินใจเข้ าร่ วมการวิจยั
ชื่อโครงการ (ภาษาไทย) ...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

ชื่อผู้วจิ ยั

สถานทีว่ จิ ยั สถานทีท่ างานและหมายเลขโทรศัพท์ ที่ตดิ ต่อได้ ท้งั ในและนอกเวลาราชการ ได้ ตลอด 24 ชั่วโมง
…………………………..................................................................................................................................................................................
ผู้ให้ ทุน …………............................................................................................................................…………..............................................
โครงการวิจยั นี้ทาขึ้นเพื่อ (บอกวัตถุประสงค์ดว้ ยภาษาที่บุคคลทัว่ ไปที่ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์หรื อนักวิชาการสามารถเข้าใจง่าย)
ท่านได้รับเชิญให้เข้าร่ วมวิจยั นี้เพราะ (บอกคุณสมบัติที่เหมาะที่จะทาการศึกษาวิจยั เช่น เป็ นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ และการวิจยั นี้
ทาขึ้นเพื่อช่วยในการวินิจฉัย หรื อเป็ นทางเลือกใหม่ที่จะนามาใช้รักษาโรค ที่จะมีขอ้ ดีต่างจากวิธีการเดิมอย่างไรบ้าง)
…………………………..................................................................................................................................................................................
ท่านอาจจะไม่ได้รับประโยชน์จากงานวิจยั นี้โดยตรง แต่หากงานวิจยั นี้ได้ผลดีจะเป็ นประโยชน์..........................................................
…………………………..................................................................................................................................................................................
จะมีผเู ้ ข้าร่ วมการวิจยั นี้ท้ งั สิ้นประมาณกี่คน ระยะเวลาที่ใช้ในเข้าร่ วมการวิจยั (ชัว่ โมง/นาที/วัน/ครั้ง).... .......................................
หากท่ านตัดสินใจเข้ าร่ วมการวิจยั แล้ ว จะมีข้นั ตอนการวิจยั ดังต่ อไปนีค้ อื (ขอให้ระบุเป็ นข้อๆ เพื่อให้ดูง่าย เช่น)
ต้องรับประทานยาหรื อได้รับการผ่าตัดรักษาโรค หรื ออื่นๆ
 ให้บ อกรายละเอี ยดของการตรวจ หรื อรั กษาต่าง ๆ ด้วย เช่น จะต้องถูกเจาะเลื อด กี่ ค รั้ง ระบุ ปริ มาณเลือดที่ เ จาะเป็ นช้อนชา,
ช้อนโต๊ะ ต้องงดน้ า งดอาหารก่อนเจาะเลือดเป็ นเวลานานเท่าใดเป็ นต้น
 หากมีขั้นตอนที่ เป็ นการรั กษาพยาบาลตามปกติ ร่วมด้ วย จะต้ องแจ้ งให้ ชัดเจนว่ าขั้นตอนใดเป็ นการวิ จัย ขั้นตอนใดเป็ นการ
รั กษาตามปกติ
 มีการใช้ ยาหลอกซึ่ งเปรี ยบเสมือนผู้เข้ าร่ วมวิจัยมิได้ รับการรั กษาด้ วยหรื อไม่ หากมีจะต้ องแจ้ งว่ าโอกาสที่ ผ้ ูเข้ าร่ วมการวิจัยจะ
ได้ รับยาหลอก เป็ นสัดส่ วนเท่ าใดเที ยบกับยาจริ งที่ ใช้ ในการวิจัย เป็ นต้ น)
 กรณี เป็ นการศึ กษาด้ า นสั งคมศาสตร์ หรื อพฤติ กรรมศาสตร์ เช่ น การสั มภาษณ์ หรื อการประชุ มกลุ่ม หรื ออื่ นๆ จะต้ องชี ้แจง
รายละเอียดว่ าสัมภาษณ์ เกี่ยวกับเรื่ องใด จานวนกี่ข้อ ใช้ เวลาประมาณเท่ าใด สั มภาษณ์ กี่ครั้ ง มีการบันทึ กเสี ยง หรื อติดตามเยี่ยม
ที่ บ้านหรื อไม่
ความเสี่ ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อเข้าร่ วมการวิจยั (เช่น อาจจะแพ้ยา หรื อมีอาการข้างเคียงอื่นๆ มีโอกาสพิการหรื อเสี ยชีวติ หรื อไม่ โดย
บอกอัตราส่วนของความเสี่ ยงที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น 1 ใน 10 เป็ นต้น)………… ................................................. .................................................


Participant Information Sheet version DD/MM/YYYY (Please fill out the created date)
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MU-CIRB

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคนส่ วนกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล

แก้ ไข ณ วันที่ 02/08/2016

เอกสารชี้แจงผู้เข้ าร่ วมวิจยั สาหรับผู้เข้ าร่ วมวิจยั ทีม่ อี ายุ 18 ปี บริบูรณ์ ขนึ้ ไป (Participant Information Sheet)

หน้ าที่ 2 ของ 2 หน้ า

กรณี เป็ นการศึกษาด้ านสังคมศาสตร์ หรื อพฤติกรรมศาสตร์ เช่ น การสัมภาษณ์ การตอบแบบสอบถาม ความเสี่ ยงที่ เกิดขึน้ คือ ท่ านอาจ
รู้ สึกอึดอัด ไม่ สบายใจ เครี ยด กับบางคาถาม ท่ านมีสิทธิ์ ที่จะไม่ ตอบคาถามเหล่ านั้นได้ หรื อเสี ยเวลา
หากท่ านไม่ เข้ าร่ วมในการวิจัยนีก้ จ็ ะไม่ มีผลต่ อ......(การเรี ยนการสอนกรณี อาสาสมัครเป็ นนักศึกษา หน้ าที่ การงานกรณี อาสาสมัคร
เป็ นบุคลากรในหน่ วยงาน เป็ นต้ น)
หากท่ านไม่ เข้ าร่ วมในโครงการวิจัยนี ้ ท่ านก็จะได้ รับการตรวจเพื่อการวินิจฉั ยและรั กษาโรคของท่ านตามวิธีการที่ เป็ นมาตรฐาน
(ยกตัวอย่ าง เช่ น อาจรั กษาด้ วยการรั บประทานยาแทนการผ่ าตัด หรื ออื่นๆให้ เป็ นทางเลือก เพื่อช่ วยในการตัดสิ นใจ)
…………………………..................................................................................................................................................................................
หากมีอาการผิดปกติ รู้ สึกไม่ สบายกาย หรือมีผลกระทบต่ อจิตใจของท่ านเกิดขึน้ ระหว่ างการวิจัย ท่ านจะแจ้ งผู้วิจัยโดยเร็วที่สุด และ
หากท่ านมีข้อข้ องใจทีจ่ ะสอบถามทีเ่ กีย่ วข้ องกับการวิจยั หรือหากเกิดการบาดเจ็บ/เจ็บป่ วย หรือหากเกิดเหตุการณ์ ไม่ พึงประสงค์ จากการ
วิจยั กับท่ าน ท่ านสามารถติดต่ อได้ ที่ ..................................................................................... หมายเลขโทรศัพท์ ............................
ได้ ตลอด 24 ชั่วโมง
หากเกิดผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์จากการวิจยั จะได้รับการช่วยเหลืออย่างไรบ้าง ..............................................................................
ให้ระบุชื่อผูว้ จิ ยั ที่จะสามารถติดต่อได้ หากมีขอ้ ข้องใจที่จะสอบถามเกี่ยวข้องกับการวิจยั หรื อเมื่อบาดเจ็บ/เจ็บป่ วยจากการวิจยั
…………………………..........................................................................................................................................................................
ค่ าตอบแทนที่ จะได้ รับ (ระบุว่ามีหรื อไม่ มี เช่ น เป็ นค่ าเดินทางเพื่อมาติดต่ อตามนัด, ค่ ายา และค่ าตรวจทางห้ องปฏิ บัติการที่ ผ้ ูเข้ าร่ วม
การวิจัยไม่ ต้องรั บผิดชอบจ่ ายเอง).......................................................................................................................................................................
ค่ าใช้ จ่ายที่ผ้ ูเข้ าร่ วมการวิจัยจะต้ องรั บผิดชอบเองมีอะไรบ้ าง..(ระบุว่ามีหรื อไม่ มี )...............................................................................
หากมีข้อมูลเพิ่มเติมทั้งด้ านประโยชน์ และโทษที่ เกี่ยวข้ องกับการวิจัยนี ้ ผู้วิจัยจะแจ้ งให้ ทราบโดยรวดเร็ วไม่ ปิดบัง
ข้ อมูลส่ วนตัวของผู้เข้ าร่ วมการวิจัยจะถูกเก็บ รั กษาไว้ ไม่ เปิ ดเผยต่ อสาธารณะเป็ นรายบุคคล แต่ จะรายงานผลการวิจัยเป็ นข้ อมูล
ส่ วนรวม ข้ อมูลของผู้เข้ าร่ วมการวิจัยเป็ นรายบุคคลอาจมีคณะบุคคลบางกลุ่มเข้ ามาตรวจสอบได้ เช่ น ผู้ให้ ทุนวิจัย, สถาบัน หรื อองค์ กรของ
รั ฐที่ มีหน้ าที่ ตรวจสอบ, คณะกรรมการจริ ยธรรมฯ เป็ นต้ น
ผู้เข้ าร่ วมการวิจัยมีสิทธิ์ ถอนตัวออกจากโครงการวิจัยเมื่อใดก็ได้ โดยไม่ ต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า และการไม่ เข้ าร่ วมการวิจัยหรื อ
ถอนตัวออกจากโครงการวิจัยนี ้ จะไม่ มีผลกระทบต่ อการบริ การและการรั กษาที่ สมควรจะได้ รับแต่ ประการใด
โครงการวิจยั นี้ได้รับการพิจารณารับรองจาก คณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในคนส่ วนกลาง มหาวิทยาลัยมหิ ดล ซึ่ งมีสานักงาน
อยูท่ ี่ สานักงานอธิ การบดี มหาวิทยาลัยมหิ ดล ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 หมายเลข
โทรศัพท์ 02-849-6224 ,6225 โทรสาร 02-849-6224 หากท่านได้รับการปฏิ บัติไม่ตรงตามที่ ระบุ ไว้ ท่ านสามารถติ ดต่อกับประธาน
คณะกรรมการฯ หรื อผูแ้ ทน ได้ตามสถานที่และหมายเลขโทรศัพท์ขา้ งต้น
ข้ าพเจ้ าได้ อ่านรายละเอียดในเอกสารนีค้ รบถ้ วนแล้ ว
ลงชื่อ..........................................................................ผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั
(...........................................................................)
...../……./..........
Participant Information Sheet version DD/MM/YYYY (Please fill out the created date)
2

ภาคผนวก 4

MU-CIRB

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคนส่ วนกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล

แก้ ไข ณ วันที่ 02/08/2015

หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้ าร่ วมการวิจยั โดยได้ รับการบอกกล่ าวและเต็มใจ
สาหรับผู้เข้ าร่ วมวิจยั ทีม่ อี ายุ 18 ปี บริบูรณ์ ขนึ้ ไป (Informed Consent Sheet)

หน้ าที่ 1 ของ 2 หน้ า

หนังสื อแสดงเจตนายินยอมเข้ าร่ วมการวิจัยโดยได้ รับการบอกกล่าวและเต็มใจ
สาหรับผู้เข้ าร่ วมวิจัยทีม่ ีอายุ 18 ปี บริบูรณ์ ขนึ้ ไป (Informed Consent Sheet)
วันที่................. เดือน.................... พ.ศ................
ข้า พเจ้า ...................................................................อายุ. ............ปี อาศัย อยู่บ ้า นเลขที่ . ....................... ถนน
................................................ตาบล..........................................................อาเภอ..........................................................
จัง หวัด ...................................................................... รหั ส ไปรษณี ย ์. .............................................โทรศัพ ท์
.................................................
ขอแสดงเจตนายินยอมเข้าร่ วมโครงการวิจยั เรื่ อง...(ชื่อโครงการภาษาไทย)……………...………………………..
โดยข้าพเจ้าได้รับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับที่มาและจุดมุ่งหมายในการทาวิจยั รายละเอียดขั้นตอนต่างๆ ที่
จะต้องปฏิบตั ิหรื อได้รับการปฏิบตั ิ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับของการวิจยั และความเสี่ ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเข้าร่ วม
การวิจยั รวมทั้ง แนวทางป้ องกันและแก้ไ ขหากเกิ ดอันตรายขึ้ น ค่ า ตอบแทนที่ จะได้รั บ ค่ า ใช้จ่ า ยที่ ข ้า พเจ้า จะต้อ ง
รับผิดชอบจ่ายเอง โดยได้อ่านข้อความที่ มีรายละเอี ยดอยู่ในเอกสารชี้ แจงผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั โดยตลอด อี กทั้งยังได้รับ
คาอธิบายและตอบข้อสงสัยจากหัวหน้าโครงการวิจยั เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว โดยไม่มีสิ่งใดปิ ดบังซ่อนเร้น
ข้าพเจ้าจึงสมัครใจเข้าร่ วมในโครงการวิจยั นี้ :
ข้าพเจ้าได้ทราบถึงสิ ทธิ์ ที่ขา้ พเจ้าจะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมทั้งทางด้านประโยชน์และโทษจากการเข้าร่ วมการ
วิจยั และสามารถถอนตัวหรื องดเข้าร่ วมการวิจยั ได้ทุกเมื่อ โดยจะไม่มีผลกระทบต่อการบริ การและการรักษาพยาบาลที่
ข้าพเจ้าจะได้รับต่อไปในอนาคต และยินยอมให้ผวู ้ จิ ยั ใช้ขอ้ มูลส่ วนตัวของข้าพเจ้าที่ได้รับจากการวิจยั แต่จะไม่เผยแพร่
ต่อสาธารณะเป็ นรายบุคคล โดยจะนาเสนอเป็ นข้อมูลโดยรวมจากการวิจยั เท่านั้น
หากข้าพเจ้ามีอาการผิดปกติ รู้ สึกไม่ สบายกาย หรือมีผลกระทบต่ อจิตใจของข้ าพเจ้ าเกิดขึน้ ระหว่ างการวิจัย
ข้ าพเจ้ าจะแจ้ งผู้วิจัยโดยเร็ วที่สุด และหากข้ าพเจ้ ามีข้อข้ องใจเกี่ยวกับขั้นตอนของการวิจัย หรือหากเกิดผลข้ างเคียงที่ไม่
พึงประสงค์ จากการวิจั ยขึ้นกับข้ าพเจ้ า ข้ าพเจ้ า จะสามารถติดต่ อกับ (ระบุ ชื่ อผู้ รับ ผิด ชอบที่โทรศั พท์ ที่ติ ดต่ อได้ 24
ชั่ วโมง)

/หากข้าพเจ้า ได้รับการปฏิบตั ิ.....
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ภาคผนวก 4

MU-CIRB

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคนส่ วนกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล

แก้ ไข ณ วันที่ 02/08/2015

หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้ าร่ วมการวิจยั โดยได้ รับการบอกกล่ าวและเต็มใจ
สาหรับผู้เข้ าร่ วมวิจยั ทีม่ อี ายุ 18 ปี บริบูรณ์ ขนึ้ ไป (Informed Consent Sheet)

หน้ าที่ 2 ของ 2 หน้ า

หากข้าพเจ้า ได้รับการปฏิ บตั ิไม่ตรงตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสารชี้ แจงผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั ข้าพเจ้าจะสามารถ
ติดต่อกับประธานคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในคนหรื อผูแ้ ทน ได้ที่สานักงานคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ใน
คนส่ วนกลาง สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-6224 ,6225 โทรสาร 02-849-6224
ข้าพเจ้าเข้าใจข้อความในเอกสารชี้แจงผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั
จึงลงลายมือชื่อไว้

และหนังสื อแสดงเจตนายินยอมนี้ โดยตลอดแล้ว

ลงชื่อ.....................................................................

ลงชื่อ.....................................................................

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

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

ผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั /ผูแ้ ทนโดยชอบธรรม

ผูใ้ ห้ขอ้ มูลและขอความยินยอม/หัวหน้าโครงการวิจยั

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

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

ในกรณี ผเู ้ ข้าร่ วมการวิจยั ไม่สามารถอ่านหนังสื อได้ผทู ้ ี่อ่านข้อความทั้งหมดแทนผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั คือ..........
.............................................................. จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นพยาน

ลงชื่อ.....................................................................พยาน
(...........................................................................)
วันที่........./.........../...........

2

ภาคผนวก 5.
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคนส่ วนกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล

แก้ ไข ณ วันที่ 02/08/2016

เอกสารชี้แจงผู้เข้ าร่ วมวิจยั โดยการตอบแบบสอบถาม (Self-Administered Questionnaire Participant
Information Sheet)

หน้ าที่ 1 ของ 1 หน้ า

MU-CIRB

เอกสารชี้แจงผู้เข้ าร่ วมโครงการวิจัยโดยการตอบแบบสอบถาม
 ต้นฉบับ

 การปรับเปลี่ยนครั้งที่....................................

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

กรุณาลบจุดไข่ปลาและเติมรายละเอียดของงานวิจัยท่ านลงในช่ องแบบฟอร์ มด้ านล่ างนี้

เรียน ผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่ าน
ด้วยดิฉนั /กระผม…………………………………………………………นักศึกษาปริ ญญาโทสาขา.................................................
คณะ................................................................... มหาวิทยาลัยมหิ ดล มีความประสงค์ทาวิทยานิพนธ์เรื่ อง “...................................................
......................................................................................................................” ซึ่งประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับคือ ..........................................
.........................................................................................................................................................................................................................
ท่านได้รับเชิญให้เข้าร่ วมการวิจยั นี้เพราะ .................................................................................................................. ในการนี้ ผวู ้ ิจยั มี
ความจ าเป็ นต้อ งเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล โดยใช้แ บบสอบถามเรื่ อ ง “....................................................................” ซึ่ งประกอบด้ว ย
ค าถาม…………………. ส่ วน จ านวน .................................ข้ อ ดั ง นี้ ………………………………ใช้ เ วลาในการตอบ
.........................................นาที/ชัว่ โมง ผูว้ จิ ยั จะขอรับแบบสอบถามคืนโดย.......................................................
เนื่ องจากแบบสอบถามประกอบด้วยคาถามหลายส่ วน จึ งขอความกรุ ณาให้ท่านพิจารณาตอบตามความรู ้สึกของท่านให้มากที่สุด
โดยข้อมูลและคาตอบทั้งหมดจะถูกปกปิ ดเป็ นความลับ และจะนามาใช้ในการวิเคราะห์ผลการศึกษาครั้งนี้ โดยออกมาเป็ นภาพรวมของการ
วิจยั เท่านั้น จึงไม่มีผลกระทบใดๆต่อผูต้ อบหรื อหน่วยงานของผูต้ อบ เนื่ องจากไม่สามารถนามาสื บค้นเจาะจงหาผูต้ อบได้ ท่านมีสิทธิ์ ที่จะ
ไม่ตอบคาถามข้อใดข้อหนึ่ ง หากท่ านไม่สบายใจหรื ออึ ดอัดที่ จะตอบคาถามนั้น หรื อไม่ตอบแบบสอบถามทั้งหมดเลยก็ได้ โดยไม่มี
ผลกระทบต่อการปฏิบตั ิงานใดๆของท่าน ท่านมีสิทธิ์ที่จะไม่เข้าร่ วมการวิจยั ก็ได้โดยไม่ตอ้ งแจ้งเหตุผล
หากผู ้ เ ข้ า ร่ วมวิ จั ย มี ข ้ อ สงสั ย เกี่ ยวกั บ การวิ จั ย หรื อแบบสอบถาม สามารถติ ดต่ อ สอบถามได้ ที่ สถานที่ ติ ดต่ อ
..............................................................................................ในวันและเวลาราชการ หรื อ โทรศัพท์ที่ติดต่อได้.....................................
โครงการวิจัยนี้ ได้รับ การพิจารณารั บ รองจาก คณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจัยในคนของมหาวิทยาลัย มหิ ดล สานักงานอยู่ที่
สานักงานอธิ การบดี มหาวิทยาลัยมหิ ดล ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 หมายเลข
โทรศัพท์ 02-849-6224 ,6225 โทรสาร 02-849-6224 หากท่านได้รับการปฏิบตั ิไม่ตรงตามที่ระบุไว้ ท่านสามารถติดต่อประธานกรรมการฯ
หรื อผูแ้ ทน ได้ตามสถานที่และหมายเลขโทรศัพท์ขา้ งต้น
ขอขอบพระคุณที่กรุ ณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม

ขอแสดงความนับถือ
ชื่อผูว้ จิ ยั

ภาคผนวก 6.
(ตัวอย่างบันทึกข้อความนาส่งค่าธรรมเนียมการพิจารณาโครงการวิจยั )

ภาควิชา...........................................................
คณะ................................................................
มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ ...............................ต่อ ..................
ที่ ศธ .............................................
วันที่

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

เรื่ อง

ขอนาส่ งค่าธรรมเนียมการพิจารณาโครงการวิจยั เพื่อเสนอขอรับการพิจารณารับรองจริ ยธรรมการวิจยั ในคน
จากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในคนชุดกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล (MU-CIRB)

เรี ยน รองอธิการบดีฝ่ายวิจยั และวิเทศสัมพันธ์
สิ่ งที่ส่งมาด้วย ใบโอนเงิน จานวน ....... ฉบับ
ตามที่ มหาวิท ยาลัย มหิ ด ลได้มี ป ระกาศมหาวิทยาลัย มหิ ด ล เรื่ อ ง “หลัก เกณฑ์ แ ละอัต ราการเก็ บ
ค่าธรรมเนี ยมการพิจารณาโครงการวิจยั ในคนที่เสนอขอการรับรองจริ ยธรรมการวิจยั พ.ศ. ๒๕๕๘” ลงวันที่ ๒๐
พฤษภาคม ๒๕๕๘ นั้น
ในการนี้ คณะ/สถาบัน .... โดย นาย/นาง/นางสาว.......... ขอน าส่ ง เงิ น ค่ า ธรรมเนี ย มการพิ จารณา
โครงการวิจยั เรื่ อง “...” รหัสโครงการ MU-IRB …………….. จานวน .............. บาท (...บาทถ้วน) โดยได้โอนเข้า
บัญชี “มหาวิทยาลัยมหิดล” ธนาคารไทยพาณิ ชย์ สาขาศิริราช ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บญั ชี ๐๑๖-๓-๐๐๓๒๕-๖
เรี ย บร้ อ ยแล้ว เมื่ อ วัน ที่ ........... เดื อ น ........ ๒๕๕๘ ตามส าเนาใบโอนเงิ น ที่ แ นบ ทั้ง นี้ ขอความกรุ ณ าออก
ใบเสร็ จรับเงินในนาม ................ และนาส่ งใบเสร็ จรับเงินกลับไปยัง นาย/นาง/นางสาว.......... คณะ/สถาบัน ....
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา และดาเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิง่

ขอแสดงความนับถือ
....................................................................
(อาจารย์ที่ปรึ กษา/นักวิจยั )

ภาคผนวก 7

ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยมหิดล

ขั้นตอนการดาเนินการโครงการวิจัยประเภท Expedited Review
ผู้วิจัยส่งเอกสารและไฟล์เพื่อขอเสนอโครงการวิจัยในคน สาหรับการพิจารณารับรองโครงการวิจัย
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

รับรองโดยแก้ไขเพิ่มเติม

ยังไม่รับรองจนกว่าจะแก้ไข

ออกเอกสารรับรอง (COA) เสนอ
ประธานฯ และรองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ
ลงนาม

แจ้งผลการพิจารณาโครงการให้
นักวิจัยเพื่อปรับแก้ไข

เปลี่ยนการพิจารณาโครงการวิจัย
เป็นประเภท FullBoard Review
และนาเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณา

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

ภาคผนวก 8

ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยมหิดล

ขั้นตอนการดาเนินการโครงการวิจัยประเภท FullBoard Review
ผู้วิจัยส่งเอกสารและไฟล์เพื่อขอเสนอโครงการวิจัยในคน สาหรับการพิจารณารับรองโครงการวิจัยจาก
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
เจ้าหน้าที่จัดทาแบบประเมิน และส่งโครงการวิจัยพร้อมแบบประเมินให้กรรมการพิจารณาโครงการและลง
ความเห็น และจัดทาแบบประเมินสาหรับ Lay person และส่งเอกสารที่แจกให้ผู้เข้าร่วมวิจัยพร้อมแบบ
ประเมินให้ Lay person พิจารณาและลงความเห็น
เจ้าหน้าที่รวบรวมความเห็นกรรมการ
นาเข้าประชุมพิจารณาฯ ทุกวันพฤหัสบดีที่ 2 และ 4 ของเดือน
รับรองโครงการวิจัย

รับรองโดยแก้ไขเพิ่มเติม

ยังไม่รับรองจนกว่าจะแก้ไข

ออกเอกสารรับรอง (COA)
เสนอประธานฯ และรอง
คณบดีฝ่ายวิจัยฯ ลงนาม

แจ้งผลการพิจารณา
โครงการให้นักวิจัยเพื่อ
ปรับแก้ไข

แจ้งผลการพิจารณาโครงการ
ให้นักวิจัยเพื่อปรับแก้ไข
** เมื่อนักวิจัยแก้กลับ
มาแล้วต้องนาเข้าที่ประชุม
อีกครั้ง **

ส่งออกเอกสารรับรองให้ผู้วิจัย

ไม่รับรอง
แจ้งผลการพิจารณาพร้อม
เหตุผลแก่ผู้วิจัย

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

ภาคผนวก 9.
(ตัวอย่ างบันทึกข้ อความนาส่ งโครงการวิจยั ทีแ่ ก้ ไขสาหรับอาจารย์ หรือนักวิจยั )

ภาควิชา...........................................................
คณะ................................................................
มหาวิทยาลัยมหิ ดล
โทรศัพท์ ...............................ต่อ ..................
ที่ ศธ

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

วันที่

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

เรื่ อง
เรี ยน

ขอนาส่งเอกสารที่ปรับแก้ไขตามคาแนะนาของคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในคนฯ
ประธานคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในคนชุดกลาง มหาวิทยาลัยมหิ ดล
ตามที่คณะกรรมการจริ ยธรรมฯ ได้แจ้งผลการพิจารณาโครงการวิจยั เรื่ อง “................................ระบุชื่อโครงการ........................” .

รหัสโครงการ MU-IRB yyyy/xxx.ddmm หัวหน้าโครงการ...............................ระบุชื่อ/หน่วยงานที่สังกัด............................ตามหนังสื อที่ ศธ
.........................วันที่.......................................... ซึ่งได้ดาเนินการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในคนแล้ว
ขอนาส่งข้อมูลและเอกสารที่ปรับแก้ไขแล้ว ตามรายการต่อไปนี้
1. ตารางชี้แจงตอบคาถามกรรมการ 1 ชุด พร้อมทั้งข้อมูลอิเลคโทรนิคส์ไฟล์
2. แบบเสนอโครงการวิจยั ฯทีแ่ ก้ไขใหม่ 1 ชุด Highlight ส่วนที่ปรับแก้ไขพร้อมทั้งข้อมูลอิเลคโทรนิคส์ไฟล์ (กรุณาลงนามในหน้ า
สุ ดท้ าย)
3. อื่นๆ โปรดระบุ............................................................................................................ พร้อมทั้งข้อมูลอิเลคโทรนิคส์ไฟล์
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ และโปรดพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย จักขอบพระคุณยิง่

....................................................................
(หัวหน้าโครงการวิจยั )

หากเอกสารไม่ ครบหรือมีข้อสงสัยโปรดติดต่ อ........................................................... หมายเลขโทรศัพท์...........................................

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคนส่ วนกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล

Cover letter for MU Central-IRB Submission

แก้ ไข ณ วันที่ 2/02/2015
หน้ าที่ 1 ของ 1 หน้ า

ภาคผนวก 10.
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคนส่ วนกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล
การปรับแก้ ไขโครงการวิจยั

แก้ ไข ณ วันที่ 2/02/2015
หน้ าที่ 1 ของ 1 หน้ า

กรุณาปรับแก้ไขโครงการวิจัยตามรู ปแบบ (กรุณาจัดเอกสารในแนวตั้ง) ดังนี้
1. ขอให้ท่า นจัดท าบันทึ ก ข้อความซึ่ ง มี ก ารระบุ รหัส โครงการวิจยั และชื่ อเรื่ อง พร้ อมระบุ รายละเอี ย ดการปรั บ แก้ไ ข
โครงการวิจยั ลงในตารางข้างล่างนี้ และขอให้หวั หน้าโครงการวิจยั ลงนามทั้งในบันทึกข้อความและในแบบเสนอโครงการวิจยั ฯ
หน้าสุ ดท้าย
2. ขอให้ท่านทา highlight หรื อขีดเส้นใต้ในเอกสารที่ปรับแก้ไขแล้วมาด้วย จานวน 1 ชุ ด พร้อมแนบสาเนาเอกสารอีก
จานวน 1 ชุ ด ซึ่ งไม่มีการ highlight เพื่อจะได้ประทับตราสานักงานคณะกรรมการจริ ยธรรมฯ ให้ท่านนาไปดาเนิ นการ
วิจยั ต่อไป (รวมทั้งหมด 2 ชุด)
ข้ อคาถามจาก
คณะกรรมการฯ

สิ่ งทีแ่ ก้ ไขอยู่ในแบบเสนอโครงการฯ,
โครงร่ างวิจัย, เอกสารชี้แจงฯ
หรือหนังสื อแสดงเจตนายินยอมฯ

หน้ า, หัวข้ อ,
ข้ อความเดิม

หน้ า, หัวข้ อ,
ข้ อความใหม่

ภาคผนวก 11.
(ตัวอย่ างบันทึกข้ อความส่ งรายงานความก้ าวหน้ าโครงการวิจยั ประจาปี และแจ้ งต่ ออายุโครงการวิจยั )

ภาควิชา...........................................................
คณะ................................................................
มหาวิทยาลัยมหิ ดล
โทรศัพท์ ...............................ต่อ ..................
ที่ ศธ

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

วันที่

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

เรื่ อง

ขอส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจยั ประจาปี

เรี ยน

ประธานคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในคน มหาวิทยาลัยมหิ ดล

สิ่ งที่ส่งมาด้วย แบบติดตามผลการดาเนินการวิจยั ประจาปี
ด้วย ข้าพเจ้า...................................................สังกัด/ คณะ............................................................................ ได้ส่ง
โครงการวิจยั เรื่ อง ............................................................................... รหัสโครงการวิจยั เลขที่ ..........................................วันที่
รับรอง .............. เดือน...............พ.ศ............. และวันสิ้นสุดการ.............. เดือน...............พ.ศ............. .....................
ข้าพเจ้าจึงขอนาส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจยั ประจาปี ตามเอกสารแนบ
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา จักเป็ นพระคุณยิง่

ลงชื่อ ................................................................................................
( ............................................................................... )
หัวหน้าโครงการวิจยั

MU-CIRB

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคนส่ วนกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล

Cover letter for annual report to MU Central-IRB

แก้ ไข ณ วันที่ 01/08/2016
หน้ าที่ 1 ของ 1 หน้ า

ภาคผนวก 12.
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคนส่ วนกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล

MU-CIRB

จัดทาแบบฟอร์ มวันที่ 01/08/2016

แบบติดตามผลการดาเนินการวิจยั ประจาปี และขอต่ออายุเอกสารรับรอง

หน้ าที่ 1 ของ 3 หน้ า

แบบติดตามผลการดาเนินการวิจยั ประจาปี และขอต่ ออายุเอกสารรับรอง
โปรดกรอกข้ อความในแบบฟอร์ มนี้ ภายใน 30 วัน ก่ อนถึงกาหนดวันหมดอายุการรับรอง แล้ วส่ งคืนที่ สานักงานคณะกรรรม
การจริยธรรมการวิจัยในคน สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เพือ่ ดาเนินการต่ ออายุเอกสารรับรองโครงการวิจัย
1.ชื่อโครงการวิจัย

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

2.ชื่อหัวหน้ าโครงการวิจัย ……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..

3.สั งกัด

4.รหัสโครงการ เลขที่ MU-IRB ….…………………………….

วันที่รับรอง ......................................................

5.หนังสื อรับรองโครงการวิจัย เลขที่ .........................................

วันสิ้นสุ ดการรับรอง ........................................

6.แหล่ งทุน  มีทุน (โปรดเลือกประเภททุน)
 ภายในมหาวิทยาลัยฯ  ภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ระบุ .......................................................
 ไม่มีทุน
7. ระยะเวลาดาเนินการวิจัย .................... เดือน/ปี
8. จานวนขนาดตัวอย่างตามโครงร่ างทีไ่ ด้ รับการรับรอง……………………….. ราย
9. จานวนผู้เข้ าร่ วมโครงการวิจัย ตั้งแต่ เริ่มต้ นโครงการจนถึงขณะนี้………………………...คน แบ่ งออกเป็ น
- จานวนผูเ้ ข้าร่ วมโครงการวิจยั ที่กาลังอยูใ่ นระหว่างดาเนิ นการ………………………....คน
- จานวนผูเ้ ข้าร่ วมโครงการวิจยั ที่ขาดการติดต่อ (drop out) ………….…………………..คน
- จานวนผูเ้ ข้าร่ วมโครงการวิจยั ที่ดาเนินการเก็บข้อมูลได้ครบ……………..…………….คน
- จานวนผูเ้ ข้าร่ วมโครงการวิจยั ที่อยูร่ ะหว่างติดตามผลหลังเสร็ จสิ้ นการวิจยั …..…….…..คน
10.ข้ อมูลเกีย่ วกับเหตุการณ์ หรืออาการไม่ พงึ ประสงค์ (Adverse event) ทีเ่ กิดกับผู้เข้ าร่ วมโครงการวิจัย
 ไม่มี
 มี …………ครั้ง
โปรดระบุ……………………………………………………………………………………..………………………
………………………………………………………………………………………………..………………………
………………………………………………………………………………………………..……………………

ภาคผนวก 12.

MU-CIRB

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคนส่ วนกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล

จัดทาแบบฟอร์ มวันที่ 01/08/2016

แบบติดตามผลการดาเนินการวิจยั ประจาปี และขอต่ออายุเอกสารรับรอง

หน้ าที่ 2 ของ 3 หน้ า

11. จานวนเหตุการณ์ หรืออาการไม่ พงึ ประสงค์ ร้ายแรง (Serious adverse event*)………………………….ครั้ง
 ได้รายงานต่อคณะกรรมการจริ ยธรรมฯ แล้วเมื่อ..................................................................
* Serious adverse event คือ เหตุการณ์ ไม่ พงึ ประสงค์ ร้ายแรงที่
- ทาให้ผเู ้ ข้าร่ วมวิจยั เสี ยชีวิต หรื อ
- เป็ นอันตรายคุกคามต่อชีวติ หรื อ
- ต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล/ต้องอยูโ่ รงพยาบาลนานขึ้นในกรณี ที่กาลังพักรักษาอยูใ่ นโรงพยาบาลแล้ว
- เกิดความพิการ/ทุพพลภาพที่สาคัญอย่างถาวร หรื อ
- เกิดความพิการ/ความผิดปกติแต่กาเนิด
การรายงานเหตุ ก ารณ์ ไม่ พึงประสงค์ ให้ปฏิ บ ตั ิตามแนวทางปฏิ บตั ิก ารรายงานเหตุ ก ารณ์ ไ ม่ พึง ประสงค์จากชมรม
จริ ยธรรมการวิจยั ในคนในประเทศไทย (FERCIT) โดยใช้แบบรายงานเหตุ การณ์ ไม่ พึงประสงค์ร้ายแรง (Serious
Adverse Event Report) ของคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในคนชุดกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล
- เหตุ การณ์ ไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรงในสถาบันที่ อาสาสมัครเสี ย ชี วิต หรื อเป็ นอันตรายคุ กคามชี วิตอาสาสมัคร ให้
รายงานภายใน ๒๔ ชัว่ โมงหลังผูว้ จิ ยั หลักทราบเหตุการณ์
- เหตุ การณ์ ไม่ พึงประสงค์ที่ ร้ายแรงในสถาบันที่ ไม่ถึง กับทาให้อาสาสมัครเสี ยชี วิต หรื อเป็ นอันตรายคุ กคามชี วิต
อาสาสมัคร ให้รายงานภายใน ๗ วันปฏิทินหลังผูว้ จิ ยั หลักทราบเหตุการณ์
เหตุการณ์ ไม่ พึงประสงค์ ที่ไม่ ร้ายแรงให้ รายงานพร้ อมกับรายงานความก้ าวหน้ า ด้ วยแบบติดตามผลการดาเนินการ
วิจัยประจาปี (Annual report form )
12.ในระหว่างดาเนินการวิจัย มีการปรับเปลีย่ นโครงการวิจัย (Protocol amendment) หรือไม่
 ไม่มี
 มี ……..… ครั้ง

 แจ้งคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในคนฯ แล้วเมื่อวันที่ ............................
 ยังไม่ได้แจ้ง

13.ในระหว่างดาเนินการวิจัย มีการดาเนินการวิจัยทีเ่ บี่ยงเบนไปจากโครงการวิจัยทีเ่ สนอ (Protocol deviation) หรือไม่
 ไม่มี
 มี …… ครั้ง

 แจ้งคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในคนฯ แล้วเมื่อวันที่ ......................

ภาคผนวก 12.
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคนส่ วนกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล

จัดทาแบบฟอร์ มวันที่ 01/08/2016

แบบติดตามผลการดาเนินการวิจยั ประจาปี และขอต่ออายุเอกสารรับรอง

หน้ าที่ 3 ของ 3 หน้ า

 ยังไม่ได้แจ้ง
14.ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินการวิจัย
………………………………………………….………………………………….……………………………….……………
……………………………………………………………………..………………………………………….…………………
……………………………………………………………………..………………………………………….…………………
15.ความช่ วยเหลือที่ท่านต้ องการคือ
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..…………………………………………..…………………
16.คาดว่ าจะสิ้นสุ ดการวิจัยเมื่อ (วัน/เดือน/ปี ) .........................................…………………..........................................

กรณี เป็ นนักศึกษาต้องให้อาจารย์ที่ปรึ กษาลงนาม
ลงชื่อ.....................................................................

ลงชื่อ.....................................................................

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

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

อาจารย์ปรึ กษา

หัวหน้าโครงการวิจยั

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

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

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
ตามหนังสือสานักงานจริยธรรมการวิจัยในคนชุดกลาง ที่ ศธ ๐๕๑๗.๐๑๓๘/.............. ลงวันที่
............................. สานักงานจริยธรรมการวิจัยในคนชุดกลาง 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 …………ระบุ…………. เอกสารรับรอง ............ระบุ................ หมดอายุรับรองภายในวันที่
....................ระบุ................นั้น
ในการนี้ หัวหน้าโครงการขอเรียนว่า ได้ดาเนินการวิจัยเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่ได้รับการ
รับรองดังกล่าว จึงขอส่ง แบบสรุปผลโครงการวิจัยและแจ้งปิดโครงการวิจัย รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้
แก่สานักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนชุดกลาง เพื่อโปรดดาเนินการปิดโครงการต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดดาเนินการ จะขอบคุณยิ่ง
.................................................................
(.............................................)
หัวหน้าโครงการ
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แบบสรุปผลโครงการวิจยั และแจ้งปิ ดโครงการวิจยั

หน้ าที่ 1 ของ 3 หน้ า

แบบสรุปผลโครงการวิจยั และแจ้ งปิ ดโครงการวิจยั
1.ชื่อโครงการวิจัย

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

2.ชื่อหัวหน้ าโครงการวิจัย ……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..

3.สั งกัด

4.รหัสโครงการ เลขที่ MU-IRB ….…………………………….

วันที่รับรอง......................................................

5.เอกสารรับรองโครงการวิจัย เลขที่ .........................................

วันสิ้นสุ ดการรับรอง ........................................

6.แหล่ งทุน  มีทุน (โปรดเลือกประเภททุน)
 ภายในมหาวิทยาลัยฯ  ภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ระบุ .......................................................
 ไม่มีทุน
7. ระยะเวลาดาเนินการวิจัย .................... ปี /เดือน
 เสร็ จตามกาหนด
 เสร็ จล่าช้ากว่ากาหนด โปรดชี้แจง ....................…………………………………………………………………….
8. จานวนขนาดตัวอย่างตามโครงร่ างทีไ่ ด้ รับการรับรอง……………………….. ราย
9. ข้ อมูลเกีย่ วกับผู้เข้ าร่ วมวิจัย โปรดระบุรายละเอียดดังนี้
จานวนผูเ้ ข้าร่ วมโครงการวิจยั ที่ลงนามในเอกสารยินยอมเข้าร่ วมวิจยั ………………………...คน แบ่งออกเป็ น
- จานวนผูเ้ ข้าร่ วมโครงการวิจยั ที่ขาดการติดต่อ (drop out) ………….…………………..คน
- จานวนผูเ้ ข้าร่ วมโครงการวิจยั ที่ดาเนินการเก็บข้อมูลได้ครบ……………..…………….คน
10.ข้ อมูลเกีย่ วกับเหตุการณ์ หรืออาการไม่ พงึ ประสงค์ (Adverse event) ทีเ่ กิดกับผู้เข้ าร่ วมโครงการวิจัย
 ไม่มี
 มี (โปรดระบุในข้อ 1,2)
1.จานวนเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ที่พบ………………ครั้ง
โปรดระบุ……………………………………………………………………………………..………………………
………………………………………………………………………………………………..………………………
………………………………………………………………………………………………..……………………

ภาคผนวก 14.
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคนส่ วนกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล
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แบบสรุปผลโครงการวิจยั และแจ้งปิ ดโครงการวิจยั

หน้ าที่ 2 ของ 3 หน้ า

11. จานวนเหตุการณ์ หรืออาการไม่ พงึ ประสงค์ ร้ายแรง (Serious adverse event*)………………………….ครั้ง
 ได้รายงานต่อคณะกรรมการจริ ยธรรมฯ แล้วเมื่อ..................................................................
* Serious adverse event คือ เหตุการณ์ ไม่ พงึ ประสงค์ ร้ายแรงที่
- ทาให้ผเู ้ ข้าร่ วมวิจยั เสี ยชีวิต หรื อ
- เป็ นอันตรายคุกคามต่อชีวติ หรื อ
- ต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล/ต้องอยูโ่ รงพยาบาลนานขึ้นในกรณี ที่กาลังพักรักษาอยูใ่ นโรงพยาบาลแล้ว
- เกิดความพิการ/ทุพพลภาพที่สาคัญอย่างถาวร หรื อ
- เกิดความพิการ/ความผิดปกติแต่กาเนิด
การรายงานเหตุ ก ารณ์ ไม่ พึงประสงค์ ให้ปฏิ บ ตั ิตามแนวทางปฏิ บ ตั ิ ก ารรายงานเหตุ ก ารณ์ ไ ม่ พึง ประสงค์จากชมรม
จริ ยธรรมการวิจยั ในคนในประเทศไทย (FERCIT) โดยใช้แบบรายงานเหตุ การณ์ ไม่ พึงประสงค์ร้ายแรง (Serious
Adverse Event Report) ของคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในคนชุดกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล
- เหตุ การณ์ ไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรงในสถาบันที่ อาสาสมัครเสี ยชี วิต หรื อเป็ นอันตรายคุ กคามชี วิตอาสาสมัคร ให้
รายงานภายใน ๒๔ ชัว่ โมงหลังผูว้ จิ ยั หลักทราบเหตุการณ์
- เหตุ การณ์ ไม่ พึงประสงค์ที่ ร้ายแรงในสถาบันที่ ไม่ถึง กับทาให้อาสาสมัครเสี ยชี วิต หรื อเป็ นอันตรายคุ กคามชี วิต
อาสาสมัคร ให้รายงานภายใน ๗ วันปฏิทินหลังผูว้ จิ ยั หลักทราบเหตุการณ์
เหตุการณ์ ไม่ พึงประสงค์ ที่ไม่ ร้ายแรงให้ รายงานพร้ อมกับรายงานความก้ าวหน้ า ด้ วยแบบติดตามผลการดาเนินการ
วิจัยประจาปี (Annual report form )
12.ในระหว่างดาเนินการวิจัย มีการปรับเปลีย่ นโครงการวิจัย (Protocol amendment) หรือไม่
 ไม่มี
 มี ……..ครั้ง  แจ้งคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในคนฯ แล้วเมื่อวันที่ ............................
 ยังไม่ได้แจ้ง
13.ในระหว่างดาเนินการวิจัย มีการดาเนินการวิจัยทีเ่ บี่ยงเบนไปจากโครงการวิจัยทีเ่ สนอ (Protocol deviation) หรือไม่
 ไม่มี
 มี …… ครั้ง  แจ้งคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในคนฯ แล้วเมื่อวันที่ ......................
 ยังไม่ได้แจ้ง
14.ท่านมีแผนการนาเสนอผลการวิจัยอย่างไร
 เสนอตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ โปรดระบุ……………………………………………………
 นาเสนอในที่ประชุมวิชาการ………………………………………………

ภาคผนวก 14.
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคนส่ วนกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล
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แบบสรุปผลโครงการวิจยั และแจ้งปิ ดโครงการวิจยั

หน้ าที่ 3 ของ 3 หน้ า

 นาเสนอด้วยวาจา  นาเสนอแบบโปสเตอร์
 อื่นๆ ...................................................................................................
15.ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินการวิจัย
………………………………………………….………………………………….…………………………………………
……………………………………………………………………..……………………………………………………………
……………………………………………………………………..……………………………………………………………
16.ความช่ วยเหลือที่ท่านต้ องการคือ
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
17. ขอแจ้ งปิ ดโครงการวิจัย วันที่ …………………………………………………………………

กรณี เป็ นนักศึกษาต้องให้อาจารย์ที่ปรึ กษาลงนาม

ลงชื่อ.....................................................................

ลงชื่อ.....................................................................

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

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

อาจารย์ปรึ กษา

หัวหน้าโครงการวิจยั

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

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

