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คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน กรุงเทพมหานคร

BMA Human Research Ethics Committee (BMAHREC) AO 02.1

รายการเอกสารภาคผนวก AO

เอกสารที่ใช้ในการด�าเนินการภายในส�านักงาน

เร่ิมใช้ 25 ม.ิย. 2562

หน้า 1 จาก 1 หน้า

รายการเอกสารภาคผนวก AO

รหสัเอกสาร ช่ือแบบเอกสาร หน้า

AO	01 รายการวิธีด�าเนินการมาตรฐาน 135

AO	02 รายการเอกสารภาคผนวก 136

AO	03 บนัทกึการแจกจา่ยเอกสารวิธีด�าเนินการมาตรฐาน 138

AO	04 ประวตัคิณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน	กรุงเทพมหานคร 139

AO	05.1 ข้อตกลงการรักษาความลบัของโครงการวิจยั_คณะกรรมการฯ 140

AO	05.2 ข้อตกลงการรักษาความลบัของโครงการวิจยั_เจ้าหน้าท่ีส�านกังานฯ 141

AO	05.3 ข้อตกลงการรักษาความลบัของโครงการวิจยั_ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้าน	

ผู้สงัเกตการณ์	ผู้ เข้าเย่ียมชม	และผู้ตรวจเย่ียม					

142

AO	06 ข้อตกลงการจดัการกบัผลประโยชน์ทบัซ้อน 143

AO	07 รายงานการอบรม	ดงูาน	ประชมุ	สมัมนาของกรรมการฯ	และเจ้าหน้าท่ีฯ 144

AO	08 แบบตรวจสอบความครบถ้วนของโครงร่างการวิจยั 145

AO	09 แบบคดัเลือกโครงร่างการวิจยัเพ่ือพิจารณา 147

AO	10 แผนภมิูการบริหารจดัการโครงร่างการวิจยัท่ีเสนอขอรับการพิจารณา 149

AO	11.1 แบบทบทวนและน�าเสนอโครงร่างการวิจยั 153

AO	11.2 แบบทบทวนและน�าเสนอโครงร่างการวิจยั_เอกสารชีแ้จงข้อมลูแก่อาสาสมคัร

และหนงัสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมโครงการวิจยั

156

AO	11.3 แบบทบทวนและน�าเสนอโครงร่างการวิจยั_แนวทางการน�าเสนอฯ 158

AO	12 แบบรายงานความเหน็ของผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้าน 159

AO	13 แบบประเมินภายหลงัการรับรองโครงร่างการวิจยั 162

AO	14 แบบบนัทกึเร่ืองร้องเรียน 163

AO	15 แบบรายงานการตรวจเย่ียมเพ่ือก�ากบัดแูลการวิจยั 165

AO	16 แบบรายงานการประชมุ 167

AO	17 แบบรายงานขอค้น	/	ท�าส�าเนาเอกสารโครงการวิจยั 169

AO	18 แบบบนัทกึการขอค้นเอกสารโครงการวิจยั 170

AO	19 แบบบนัทกึการท�าส�าเนาเอกสารโครงการวิจยั 171

AO	20 แบบรายงานขอท�าลายเอกสารโครงการวิจยั 172

AO	21 รายการเตรียมรับการตรวจเย่ียมประเมินคณุภาพ 173
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คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน กรุงเทพมหานคร

BMA Human Research Ethics Committee (BMAHREC) AO 01 / 02.1

รายการวธีิด�าเนินการมาตรฐาน
เร่ิมใช้ 25 ม.ิย. 2562

หน้า 1 จาก 1 หน้า

รายการวธีิด�าเนินการมาตรฐาน

บทที่ ช่ือบท / ช่ือวธีิด�าเนินการมาตรฐานงานวจิยั รหสั

1 การเตรียมวธีิด�าเนินการมาตรฐานและการปรับแก้ไข                               

Preparation	and	Revision	of	Standard	Operating	Procedures

BMAHREC	01

2 โครงสร้าง องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ หน้าที่ความรับผิดชอบ ข้อตกลงการ

รักษาความลับ การมีผลประโยชน์ทบัซ้อน และการฝึกอบรมบุคลากร

Constitution,	Composition,	Responsibilities,	Confidentiality	Agreement,	

Conflict	of	Interest,	and	Training	of	Members

BMAHREC	02

3 การบริหารจดัการโครงร่างการวจิยัที่เสนอขอรับการพจิารณาครัง้แรก

Management	of	Protocols	for	Review															

BMAHREC	03

4 แนวทางการทบทวนและประเมนิโครงร่างการวจิยั

Review	and	Assessment	Guideline
BMAHREC	04

5 การพจิารณาต่อเน่ืองของโครงร่างการวจิยัที่ผ่านการรับรองจริยธรรมการวจิยั

Continuing	Reviews	of	Protocol	after	Approval
BMAHREC	05

6 การตรวจเยี่ยมเพื่อก�ากับดแูลการวจิยั

Site	Monitoring	Visit
BMAHREC	06

7 การเตรียมระเบยีบวาระการประชุมและรายงานการประชุม

Preparation	of	Committee	Meeting	Agenda	and	Minutes
BMAHREC	07

8 การจดัการเอกสารโครงการวจิยั

Management	of	Protocol	Documents
BMAHREC	08

9 การตรวจเยี่ยมประเมนิคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน 

กรุงเทพมหานคร

Survey	and	Evaluation	of	the	BMAHREC

BMAHREC	09

10 การพจิารณาโครงร่างการวจิยัที่ผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการกลาง พจิารณา

จริยธรรมการวจิยัในคน

Review	of	Submitted	Research	Protocol	Approved	by	CREC

BMAHREC	10

11 การพจิารณาโครงร่างการวจิยัที่เป็นเคร่ืองมือแพทย์ 

Review	of	Medical	Device	Study
BMAHREC	11
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คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน กรุงเทพมหานคร

BMA Human Research Ethics Committee (BMAHREC) AO 02 / 02.1

รายการเอกสารภาคผนวก
เร่ิมใช้ 25 ม.ิย. 2562

หน้า 1 จาก 2 หน้า

รายการเอกสารภาคผนวก

ใช้กับ SOP รหสัแบบเอกสาร ช่ือแบบเอกสาร

BMAHREC	01 AO	01 รายการวิธีด�าเนินการมาตรฐาน

AO	02 รายการเอกสารภาคผนวก

AO	03 บนัทกึการแจกจา่ยเอกสารวิธีด�าเนินการมาตรฐาน

BMAHREC	02 AO	04 ประวตัคิณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน	กรุงเทพมหานคร

AO	05 ข้อตกลงการรักษาความลบัของโครงการวิจยั

AO	06 ข้อตกลงการจดัการกบัผลประโยชน์ทบัซ้อน

AO	07 รายงานการอบรม	ดงูาน	ประชมุ	สมัมนาของกรรมการฯ	และเจ้าหน้าท่ีฯ

BMAHREC	03 AO	08 แบบตรวจสอบความครบถ้วนของโครงร่างการวิจยั

AO	09 แบบคดัเลือกโครงร่างการวิจยัเพ่ือพิจารณา

AO	10 แผนภมิูการบริหารจดัการโครงร่างการวิจยัท่ีเสนอขอรับการพิจารณา

AO	11 แบบทบทวนและน�าเสนอโครงร่างการวิจยั

AO	12 แบบรายงานความเหน็ของผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้าน

AP	01 แบบเสนอโครงร่างการวิจยัเพ่ือขอรับการพิจารณาด้านจริยธรรม

AP	02 เอกสารชีแ้จงข้อมลูแก่ผู้ เข้าร่วมการวิจยั

AP	03 หนงัสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมโครงการวิจยั

AP	04 ประวตัแิละผลงานผู้วิจยั

AP	05 ค�ารับรองจากหวัหน้าโครงการวิจยั

AP	06 แบบสรุปโครงร่างการวิจยัเพ่ือพิจารณาครัง้แรก

AP	07 หนงัสือขออนมุตัิการท�าวิจยัจากหวัหน้าหนว่ยงาน

AP	08 หนงัสือขออนมุตัิเก็บข้อมลูเพ่ือการวิจยั

AP	09 หนงัสือสง่โครงร่างการวิจยัท่ีปรับปรุงแก้ไข

AL	01 แบบตอบรับเอกสารโครงการวิจยั

AL	02 หนงัสือเชิญประชมุพิจารณาโครงการวิจยั	และระเบียบวาระการประชมุ

AL	03 หนงัสือรับรองโครงการวิจยั

AL	04 หนงัสือแจ้งผลการพิจารณาโครงการวิจยั

AL	05 หนงัสือรับรองโครงการวิจยั_ยกเว้นการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจยั
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คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน กรุงเทพมหานคร

BMA Human Research Ethics Committee (BMAHREC) AO 02 / 02.1

รายการเอกสารภาคผนวก
เร่ิมใช้ 25 ม.ิย. 2562

หน้า 2 จาก 2 หน้า

ใช้กับ SOP รหสัแบบเอกสาร ช่ือแบบเอกสาร

BMAHREC	04 AO	11 แบบทบทวนและน�าเสนอโครงร่างการวิจยั

BMAHREC	05 AO	13 แบบประเมินภายหลงัการรับรองโครงร่างการวิจยั

AO	14 แบบบนัทกึเร่ืองร้องเรียน

AP	10 แบบรายงานความก้าวหน้าของการวิจยั

AP	11 แบบรายงานสว่นแก้ไขเพ่ิมเตมิโครงร่างการวิจยั

AP	12 แบบรายงานเหตกุารณ์ไมพ่งึประสงค์ชนิดร้ายแรง_ในสถาบนั

AP	13 แบบรายงานเหตกุารณ์ไมพ่งึประสงค์ชนิดร้ายแรง_นอกสถาบนั

AP	14 แบบรายงานการเบ่ียงเบนหรือไมป่ฏิบตัติามโครงร่างการวิจยัท่ีได้รับการรับรอง

AP	15 แบบรายงานการยตุโิครงการวิจยัก่อนก�าหนดหรือระงบัการวิจยั

AP	16 แบบรายงานสรุปผลการวิจยั

AL	06 หนงัสือแจ้งเตือนการสง่รายงานฯ

AL	07 หนงัสอืแจ้งผลการพิจารณารายงานความก้าวหน้า	และการขอตอ่อายกุารรับรองฯ

AL	08 หนงัสือแจ้งผลการพิจารณารายงานสว่นแก้ไขเพ่ิมเตมิโครงร่างการวิจยั

AL	09 หนงัสือแจ้งผลการพิจารณารายงานเหตกุารณ์ไมพ่งึประสงค์

AL	10 หนงัสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการเบ่ียงเบนฯ

AL	11 หนงัสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการยตุโิครงการวิจยัก่อนก�าหนด

AL	12 หนงัสือแจ้งผลการพิจารณารายงานสรุปผลการวิจยั

BMAHREC	06 AO	15 แบบรายงานการตรวจเย่ียมเพ่ือก�ากบัดแูลการวิจยั

AL	13 หนงัสือขอตรวจเย่ียมโครงการวิจยั

AL	14 หนงัสือขอตรวจเย่ียมโครงการวิจยัถงึผู้บงัคบับญัชาของผู้วิจยั

AL	15 หนงัสือแจ้งผลการพิจารณาการตรวจเย่ียม

BMAHREC	07 AO	16 แบบรายงานการประชมุ

BMAHREC	08 AO	17 แบบรายงานขอค้นเอกสาร	/	ท�าส�าเนาเอกสารโครงการวิจยั

AO	18 แบบบนัทกึการขอค้นเอกสารโครงการวิจยั

AO	19 แบบบนัทกึการท�าส�าเนาเอกสารโครงการวิจยั

AO	20 แบบรายงานขอท�าลายเอกสารโครงการวิจยั

BMAHREC	09 AO	21 รายการเตรียมรับการตรวจเย่ียมประเมินคณุภาพ

BMAHREC	10 AL	16 แบบบริบทของสถาบนั	(แบบประเมิน	local	Issue	ของสถาบนั_CREC)
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คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน กรุงเทพมหานคร

BMA Human Research Ethics Committee (BMAHREC) AO 03 / 02.1

บนัทกึการแจกจ่ายเอกสารวธีิด�าเนินการมาตรฐาน
เร่ิมใช้ 25 ม.ิย. 2562

หน้า 1 จาก 1 หน้า

บนัทกึการแจกจ่ายเอกสารวธีิด�าเนินการมาตรฐาน

ล�าดบั ช่ือบท / ช่ือแบบ

เอกสาร

จ�านวนชุด ช่ือผู้รับ ลายเซน็ วันที่

กระดาษ ไฟล์

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน กรุงเทพมหานคร

BMA Human Research Ethics Committee (BMAHREC) AO 04 / 02.1

ประวัตคิณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน กรุงเทพมหานคร
เร่ิมใช้ 25 ม.ิย. 2562

หน้า 1 จาก 1 หน้า

 

 

 ประวัติคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน กรุงเทพมหานคร 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน กรุงเทพมหานคร 

BMA Human Research Ethics Committee (BMAHREC) 

 

AO 04 / 02.1 

หน้า 1 จาก 1 หน้า 

เร่ิมใช้ .......... 2562 

 

ประวัตคิณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน กรุงเทพมหานคร 
 

1. ข้อมูลส่วนตัว 

 1.1  นาย/นาง/นางสาว ช่ือ ………………………..…....... นามสกลุ ………...…………..…….........……………... 

  โทรศพัท์เคลือ่นท่ี ………………………………...……. อีเมล ………………………………………....….….... 

 1.2  เกิดวนัท่ี ................... เดือน .............................................. พ.ศ. ........................….… อาย ุ................... ปี 

 1.3  ท่ีอยูปั่จจบุนัเลขท่ี …...…. ถนน …………………… ตําบล/แขวง ……………. อําเภอ/เขต ………...….…..… 

    จงัหวดั ………….…………....…… รหสัไปรษณีย์ ………..……..……. โทรศพัท์ ……………….………...….. 

 1.4  ท่ีทํางาน สว่นราชการ/หนว่ยงาน ……………….………………...………………………………………....….... 

       เลขท่ี …...…. ถนน …………………….….……… ตําบล/แขวง ……..………. อําเภอ/เขต ………...……...… 

        จงัหวดั ………….………....…… รหสัไปรษณีย์ ………..…..………. โทรศพัท์ …………..……………....…… 

 1.5   ตําแหนง่ปัจจบุนั ……………………….………………………………………………………………….…….... 
  

2.   ข้อมูลการศึกษา 

 คณุวฒุ ิ(ถ้ามี) 

 -   ปริญญา/ประกาศนีบตัร/วฒุิบตัร/อนมุตัิบตัร ………………..…………………………..……………………….... 

       สถานท่ีศกึษา ……………………………..…………………………………..……………..............….…............ 

 -   การฝึกอบรมด้านจริยธรรมการวจิยั …..………………..…………………………………..……………................ 

       สถานท่ีศกึษา ……………………………..…………………………………..……………..............….…............ 

 -   หลกัสตูรสาํคญัอ่ืน ๆ …………………………………………………………………………………………………. 
 

3.  ข้อมูลประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ  

 3.1 ประสบการณ์ในวิชาชีพ/การทํางานท่ีผา่นมา (ตําแหนง่ หน้าท่ี หนว่ยงาน ระยะเวลา) .………….…….……..…. 

 3.2 ประสบการณ์ในด้านวชิาการ/วจิยั (เช่น วิทยากร ท่ีปรึกษา) สาขาวิชา ……………………………..………..…... 

 3.3 ประสบการณ์ในด้านจริยธรรมการวิจยั ……………………………………………………………………...……... 

 3.4 ความเช่ียวชาญด้าน ...……………………………………………………………………………………...………. 
 

4.  ผลงานวิจัย/วิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ภายใน 5 ปี (ทัง้ท่ีเป็นผู้วิจยัหลกัและผู้วิจยัร่วม ถ้าม)ี  

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

5.  เกียรติยศ รางวัลที่ได้รับ ……………………………………………………………………………………..……………… 

  

 วิธีดําเนินการมาตรฐานงานวิจยั    139    
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คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน กรุงเทพมหานคร

BMA Human Research Ethics Committee (BMAHREC) AO 05.1 / 02.1

ข้อตกลงการรักษาความลับของโครงการวจิยั_คณะกรรมการฯ

ข้อตกลงการรักษาความลับของโครงการวจิยั

คณะกรรมการฯ

	 ข้าพเจ้า	………………………………………..	ผู้ลงนามท้ายเอกสารนี	้ในฐานะท่ีเป็นคณะกรรมการจริยธรรม

การวิจยัในคน	กรุงเทพมหานคร	ยอมรับในข้อตกลง	ดงันี ้

	 1.	 ไมใ่ช้ข้อมลูท่ีเป็นความลบัและสว่นบคุคลเพ่ือผลประโยชน์สว่นตวั

	 2.	 ไมเ่ปิดเผยข้อมลูนีต้อ่ผู้ อ่ืน	ในเร่ืองของข้อมลูตา่ง	ๆ	ท่ีเป็นความลบั	ความรู้	หรือข้อมลูใด	ๆ	ท่ีเก่ียวข้องกบั

โครงการวิจยั	 รวมทัง้มติและความเห็นของท่ีประชมุในการพิจารณาโครงการวิจยั	 รวมทัง้ไมท่�าส�าเนาหรือท�าซ�า้ข้อมลู

เหลา่นีใ้นทกุวิธีการ	เว้นแตใ่นสว่นท่ีต้องกระท�าเน่ืองจากกฎหมายข้อบงัคบั	หรือ	ค�าสัง่ศาล

	 3.	 จะส่งคืนเอกสาร	 และ	 /	 หรือ	 ท�าลาย	 ซึ่งจดัส่งมาให้ข้าพเจ้าด�าเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องกบักิจกรรม												

ของข้าพเจ้า

	 4.	 การน�าโครงการวิจยัใด	ๆ 	ไปเป็นกรณีศกึษา	ในการประชมุและการเรียนการสอนใด	ๆ 	เพ่ือสง่เสริมการศกึษา																

ด้านจริยธรรมการวิจัย	 สามารถกระท�าได้ภายใต้การรักษาความลบั	 แต่ทัง้นีจ้ะต้องไม่เป็นการบ่งชีถ้ึงผู้ วิจัยและ

อาสาสมคัรท่ีเข้าร่วมโครงการวิจยัและไมก่่อให้เกิดความเสียหายตอ่ช่ือเสียงของคณะกรรมการฯ	 และหากจ�าเป็นท่ีจะ

แจกจา่ยเป็นกรณีศกึษาต้องดดัแปลงเพ่ือรักษาความลบัดงักลา่วข้างต้น

	 ข้าพเจ้าเข้าใจวา่	การละเมิดข้อตกลง	จะท�าความเสียหายให้เกิดขึน้แก่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน

กรุงเทพมหานคร	ข้าพเจ้ายอมรับเป็นหน้าท่ีท่ีจะปฏิบตัติามข้อตกลงนีต้อ่ไป	แม้วา่การปฏิบตัหิน้าท่ีในฐานะกรรมการฯ	

จะสิน้สดุลง

ลงช่ือ	………………………………………

(…….………………….…………………...)

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน	กรุงเทพมหานคร

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

ลงช่ือ	…………………….……………	พยาน

(…….………………….…………………...)

ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน	กรุงเทพมหานคร

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

หมำยเหตุ

-  ขอ้มูลทีเ่ป็นความลบัและส่วนบคุคล หมายถึง ขอ้มูลหรือวสัดตุ่าง ๆ  ทีจ่ดัเตรียมไวโ้ดยผูวิ้จยั ผูส้นบัสนนุการวิจยั เพือ่ประกอบ

การพิจารณาทบทวนของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคนกรุงเทพมหานคร ไม่ว่าจะปรากฏในรูปลายลกัษณ์อกัษร              

หรือโดยวาจา รวมถึงข้อมูลทางเทคนิควิทยาศาสตร์ การเงิน ข้อมูลส่วนบคุคลเกี่ยวกบัค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินเดือนและ              

สิทธิประโยชน์ในการประชมุ รวมทัง้ความเห็นและมติของทีป่ระชมุในการพิจารณาโครงการวิจยั 

-  หนงัสือตน้ฉบบัจะเก็บไวใ้นแฟ้มภายใตก้ารดูแลของหวัหนา้ส�านกังานฯ

เร่ิมใช้ 25 ม.ิย. 2562

หน้า 1 จาก 1 หน้า
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คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน กรุงเทพมหานคร

BMA Human Research Ethics Committee (BMAHREC) AO 05.2 / 02.1

ข้อตกลงการรักษาความลับของโครงการวจิยั_เจ้าหน้าที่ส�านักงานฯ
เร่ิมใช้ 25 ม.ิย. 2562

หน้า 1 จาก 1 หน้า

ข้อตกลงการรักษาความลับของโครงการวจิยั

เจ้าหน้าที่ส�านักงานฯ

	 ข้าพเจ้า	………………………………………..	 ผู้ลงนามท้ายเอกสารนี	้ ในฐานะท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีส�านกังาน						

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน	กรุงเทพมหานคร	ยอมรับในข้อตกลง	ดงันี ้

	 	 	 1.	 ไมเ่ปิดเผยข้อมลูท่ีเป็นความลบั	เก่ียวกบัโครงการวิจยั	แก่บคุคลใด	ๆ	

	 	 	 2.	 ไมท่�าส�าเนา	หรือท�าซ�า้ข้อมลูเก่ียวกบัโครงการวิจยั

	 	 	 3.	 ไมน่�าเอกสารเก่ียวกบัโครงการวิจยัออกนอกส�านกังานฯ	เพ่ือประโยชน์แก่บคุคลใดบคุคลหนึง่

	 ทัง้นี	้ เว้นแต่จะได้รับค�าสั่งจากประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน	 กรุงเทพมหานคร	 หรือ																									

รองประธานฯ	หรือ	กรรมการและเลขานกุารคณะกรรมการฯ	ให้ด�าเนินการดงักลา่ว	เพ่ือประกอบการพิจารณาโครงการ

วิจยั	และเพ่ือตรวจสอบความถกูต้องของเอกสารโครงการวิจยัเทา่นัน้

	 ข้าพเจ้ายอมรับเป็นหน้าท่ีท่ีจะปฏิบัติตามข้อตกลงนีต้่อไป	 แม้ว่าการปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะเจ้าหน้าท่ีฯ																										

จะสิน้สดุลง

ลงช่ือ	……………………………..…………

(…….………………….…………………...)

เจ้าหน้าท่ีส�านกังานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน	กรุงเทพมหานคร

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

ลงช่ือ	………………………..…………	พยาน

(…….………………….…………………...)

ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน	กรุงเทพมหานคร

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

หมำยเหตุ

-  ขอ้มูลทีเ่ป็นความลบัและส่วนบคุคล หมายถึง ขอ้มูลหรือวสัดตุ่าง ๆ  ทีจ่ดัเตรียมไวโ้ดยผูวิ้จยั ผูส้นบัสนนุการวิจยั เพือ่ประกอบ

การพิจารณาทบทวนของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคนกรุงเทพมหานคร ไม่ว่าจะปรากฏในรูปลายลกัษณ์อกัษร                       

หรือโดยวาจา รวมถึงข้อมูลทางเทคนิควิทยาศาสตร์ การเงิน ข้อมูลส่วนบคุคลเกี่ยวกบัค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินเดือนและ             

สิทธิประโยชน์ในการประชมุ รวมทัง้ความเห็นและมติของทีป่ระชมุในการพิจารณาโครงการวิจยั 

-  หนงัสือตน้ฉบบัจะเก็บไวใ้นแฟ้มภายใตก้ารดูแลของหวัหนา้ส�านกังานฯ
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คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน กรุงเทพมหานคร

BMA Human Research Ethics Committee (BMAHREC) AO 05.3 / 02.1

ข้อตกลงการรักษาความลับของโครงการวจิยั_ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน 

ผู้สังเกตการณ์ ผู้เข้าเยี่ยมชม และผู้ตรวจเยี่ยม

ข้อตกลงการรักษาความลับของโครงการวจิยั

ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน ผู้สังเกตการณ์ ผู้เข้าเยี่ยมชม และผู้ตรวจเยี่ยม

 ข้าพเจ้า	……………………………....…………..	 ผู้ลงนามท้ายเอกสารนี	้ ในฐานะผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้าน																				

ผู้สงัเกตการณ์	ผู้ เข้าเย่ียมชม	ผู้ตรวจเย่ียมส�านกังาน	และคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน	กรุงเทพมหานคร		ยอมรับ

ในข้อตกลง	ดงันี ้

	 1.	 ไม่ใช้หรือท�าส�าเนาข้อมลูท่ีเป็นความลบั	หรือโครงร่างการวิจยัท่ีอยู่ระหวา่งการพิจารณา	 ในระหวา่งการ

สงัเกตการณ์	เข้าเย่ียมชม	หรือตรวจเย่ียม	หรือหลงัจากนี ้

	 2.	 จะสง่คืนและ/หรือท�าลายข้อมลูท่ีเก่ียวข้องข้างต้นท่ีข้าพเจ้าได้รับ	ให้กบัส�านกังานคณะกรรมการจริยธรรม

การวิจยัในคน	กรุงเทพมหานคร	หลงัจากเสร็จสิน้การเย่ียมชม/ศกึษาดงูาน

	 ข้าพเจ้ายอมรับท่ีจะปฏิบตัติามข้อตกลงท่ีแสดงไว้ข้างต้น

ลงช่ือ	………………………………..………

(…….………………….…………………...)

ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้าน	/ผู้สงัเกตการณ์/ผู้ เข้าเย่ียมชม/ผู้ตรวจเย่ียม

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

ลงช่ือ	……………………….….………	พยาน

(…….………………….…………………...)

ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน	กรุงเทพมหานคร

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

หมำยเหตุ

-  ขอ้มูลทีเ่ป็นความลบัและส่วนบคุคล หมายถึง ขอ้มูลหรือวสัดตุ่าง ๆ  ทีจ่ดัเตรียมไวโ้ดยผูวิ้จยั ผูส้นบัสนนุการวิจยั เพือ่ประกอบ

การพิจารณาทบทวนของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน กรุงเทพมหานคร ไม่ว่าจะปรากฏในรูปลายลกัษณ์อกัษร

หรือโดยวาจา รวมถึงข้อมูลทางเทคนิควิทยาศาสตร์ การเงิน ข้อมูลส่วนบคุคลเกี่ยวกบัค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินเดือนและ                 

สิทธิประโยชน์ในการประชมุ 

-  หนงัสือตน้ฉบบัจะเก็บไวใ้นแฟ้มภายใตก้ารดูแลของหวัหนา้ส�านกังานฯ

เร่ิมใช้ 25 ม.ิย. 2562

หน้า 1 จาก 1 หน้า
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คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน กรุงเทพมหานคร

BMA Human Research Ethics Committee (BMAHREC) AO 06 / 02.1

ข้อตกลงการจดัการกับผลประโยชน์ทบัซ้อน
เร่ิมใช้ 25 ม.ิย. 2562

หน้า 1 จาก 1 หน้า

ข้อตกลงการจดัการกับผลประโยชน์ทบัซ้อน

 ข้าพเจ้า	………………………………………..	 	 ผู้ลงนามท้ายเอกสารนี	้ ในฐานะท่ีเป็นคณะกรรมการจริยธรรมการ

วิจยัในคน	กรุงเทพมหานคร	ยอมรับในข้อตกลง	ดงันี ้

	 1.	 จะเปิดเผยตอ่ประธานคณะกรรมการฯ	โดยทนัที	หากข้าพเจ้ามีความสมัพนัธ์กบัโครงร่างการวิจยัใด	ๆ	ท่ีย่ืนเสนอ

ขอรับการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ	และจะไมอ่ภิปรายหรือลงมติหรือให้ข้อแนะน�าเก่ียวกบัโครงร่างการวิจยันัน้	 เว้นแตจ่ะ

เพียงให้ข้อมลูตามท่ีคณะกรรมการฯ	ร้องขอ

	 2.	 เหตอุนัถือวา่กรรมการฯ	มีผลประโยชน์ทบัซ้อนในการพิจารณาโครงการวิจยั	ได้แก่

2.1	 เป็นท่ีปรึกษาหรือเป็นผู้วิจยัในคณะวิจยั

2.2	 ได้รับหรือจะได้รับประโยชน์อยา่งหนึง่อยา่งใด	 (อนัมีมลูคา่)	 เป็นการตอบแทนอนัเน่ืองมาจากผลลพัธ์ของ

การพิจารณา

2.3	 ได้รับผลประโยชน์ทางการเงินท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกบัโครงการวิจยั	ท่ีมีมลูคา่ตัง้แต	่3,000	ขึน้ไป

2.4	 ได้รับประโยชน์อนัมีมลูคา่ท่ีได้จากผลการศกึษาในโครงการวิจยั	เชน่	ลขิสทิธ์ิ	สทิธิบตัร	เคร่ืองหมายการค้า

หรือประโยชน์จากสญัญาอนญุาตให้ใช้สทิธิ

2.5	 เป็นผู้บริการ	ท่ีปรึกษา	ลกูจ้างหรือผู้ รับจ้าง	ของผู้สนบัสนนุโครงการวิจยั	(ท่ีเป็นบริษัทเอกชนซึง่มีวตัถปุระสงค์

เพ่ือค้าก�าไร	ขณะพิจารณาโครงการวิจยั)

2.6	 ได้รับเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดอนัมีมลูค่าเกิน	3,000	บาท	ภายใน	 1	 ปี	 ก่อนวนัพิจารณาโครงการจาก												

ผู้สนบัสนนุโครงการวิจยัท่ีเป็นบริษัทเอกชนซึง่มีวตัถปุระสงค์เพ่ือค้าก�าไร

2.7	 ได้รับการปฏิบตัพิิเศษหรือได้รับผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีกรรมการเช่ือวา่อาจเป็นเหตใุห้ตนเองพิจารณาโครงการ

วิจยัโดยไมเ่ท่ียงธรรม	หากบพุการี	คูส่มรส	หรือบตุรของกรรมการผู้ใดมีเหตตุามวรรค	1	ในโครงการวิจยัใด	

ให้ถือวา่กรรมการผู้นัน้	เป็นผู้ มีผลประโยชน์ทบัซ้อนในโครงการวิจยันัน้	กรรมการผู้ มีผลประโยชน์ทบัซ้อนใน

โครงการวิจยัใดให้แถลงตอ่ท่ีประชมุถงึลกัษณะของผลประโยชน์ทบัซ้อนและไมมี่สทิธิในการพิจารณาตดัสนิ/

ลงมตโิครงการนัน้

	 ข้าพเจ้าเข้าใจว่า	 การละเมิดข้อตกลง	 จะท�าความเสียหายให้เกิดขึน้แก่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน

กรุงเทพมหานคร	ข้าพเจ้ายอมรับเป็นหน้าท่ีท่ีจะปฏิบตัติามข้อตกลงนี ้

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

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

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน	กรุงเทพมหานคร

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

หมำยเหตุ  หนงัสือตน้ฉบบัจะเก็บไวใ้นแฟ้มภายใตก้ารดูแลของหวัหนา้ส�านกังานฯ

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

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

ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน	กรุงเทพมหานคร

วนัท่ี............เดือน............................พ.ศ...............
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คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน กรุงเทพมหานคร

BMA Human Research Ethics Committee (BMAHREC) AO 07 / 02.1

รายงานการอบรม ดงูาน ประชุม สัมมนาของกรรมการฯ 

และเจ้าหน้าที่ส�านักงานฯ

รายงานการอบรม ดงูาน ประชุม สัมมนาของกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ส�านักงานฯ

 

 

 
รายงานการอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนาของกรรมการฯ  

และเจ้าหน้าที่สาํนักงานฯ 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน กรุงเทพมหานคร 

BMA Human Research Ethics Committee (BMAHREC) 

 

AO 07 / 02.1 

หน้า 1 จาก 1 หน้า 

เร่ิมใช้ .......... 2562 

 

รายงานการอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนาของกรรมการฯ และเจ้าหน้าท่ีสาํนักงานฯ 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป  

ช่ือ/นามสกลุ ……………………………………………………………………….………...……… อาย ุ……………… ปี 

ตําแหนง่ ………………………………………..…………… สงักดั …………………………………………..……………. 

หน้าท่ีความรับผิดชอบโดยยอ่ ………………………………………………………………………………………………… 

ช่ือเร่ือง (การอบรม ดงูาน ประชมุ สมัมนา) ………………………………………………………………………………….. 

ผู้จดั ………………………………………………………… สถานท่ี ………………………………………………………. 

ระยะเวลา …………………………………………………….. วนัท่ี ………. เดือน ……………………… พ.ศ. ……….... 

แหลง่ทนุ  งบประมาณกรุงเทพมหานคร  เงินบํารุง   อ่ืน ๆ (ระบ)ุ …………….…… จํานวน ………..…………. บาท 
 

ส่วนที่ 2  ข้อมูลที่ได้รับจาก การอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา 

วตัถปุระสงค์ ………..…………………………………………………………………………….…………………………… 

เนือ้หา (โดยยอ่) …………………………………………………………………………………………………….....……… 

ประโยชน์ท่ีได้รับ 

    ตอ่ตนเอง ………………………………………………………………………………………..………..……. 

                  ตอ่หนว่ยงาน ………………………………………………………………………………………..……..…... 

                  อ่ืน ๆ (ระบ)ุ …………………………………………………………………………………………..…………. 

คณุวฒุ/ิวฒุิบตัรท่ีได้รับ (ถ้ามีโปรดระบ)ุ ......……………………………………………………………..................…...… 
 

ส่วนที่ 3  ปัญหา/อุปสรรค …………………………………………………………………………………………….….... 
 

ส่วนที่ 4  ข้อคดิเห็น และข้อเสนอแนะ ……………………………………………………………………….……......… 
 

ลงช่ือ ………………………………………… 

(…….………………….…………………...) 

ส่วนที่ 5  ความคดิเห็นของผู้บงัคับบัญชา ……………………………………………………………………………...... 
 

ลงช่ือ ………………………………………… 

(…….………………….…………………...) 

ตําแหนง่ ………………………………………… 

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

  144     วิธีดําเนินการมาตรฐานงานวิจยั  

เร่ิมใช้ 25 ม.ิย. 2562

หน้า 1 จาก 1 หน้า
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คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน กรุงเทพมหานคร

BMA Human Research Ethics Committee (BMAHREC) AO 08 / 02.1

แบบตรวจสอบความครบถ้วนของโครงร่างการวจิยั
เร่ิมใช้ 25 ม.ิย. 2562

หน้า 1 จาก 2 หน้า

แบบตรวจสอบความครบถ้วนของโครงร่างการวจิยั
ช่ือโครงการวจิยั  .............................................................................................................................................. .

ช่ือหวัหน้าโครงการ ..................................โทรศัพท์  .............................. โทรศัพท์เคล่ือนที่ .............................

หน่วยงาน  ...................................................... สังกัด  ....................................................................................... 

หวัข้อ รายละเอียดโครงร่างการวจิยั มี หน้า ไม่มี หมายเหตุ

1. ช่ือโครงการ	(ไทย	/	องักฤษ)

2. ช่ือหวัหน้าโครงการ		(ไทย	/	องักฤษ,	หนว่ยงาน	ต�าแหนง่	เบอร์โทร	มือถือ)

3. ช่ือผู้ ร่วมวิจยั	หรือ	อาจารย์ท่ีปรึกษา		(ไทย	/	องักฤษ,	หนว่ยงาน	ต�าแหนง่	เบอร์โทร	มือถือ)

4. ช่ือแพทย์	/	ผู้ดแูลรับผิดชอบอาสาสมคัรตลอด	24	ชม.	(หนว่ยงาน	ต�าแหนง่	เบอร์โทร	มือถือ)

5. สถานท่ีท�าการวิจยั

6. หลกัการและเหตผุล

7. วตัถปุระสงค์

8. กรอบแนวคดิการวิจยั

9. รูปแบบและระเบียบวิธีการวิจยั

9.1	 รูปแบบการวิจยั

9.2	 ตวัแปร	

9.3	 นิยามตวัแปร		

9.4	 เคร่ืองมือวดัตวัแปร	

9.5	 วิธีด�าเนินการวิจยั

9.6	 การเก็บรวบรวมข้อมลู	

9.7	 การวิเคราะห์ข้อมลู	(แบง่เป็น	2	สว่น	คือ	ข้อมลูเชิงปริมาณ	ข้อมลูเชิงคณุภาพ)

10. ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง	

10.1		ลกัษณะกลุม่ตวัอยา่ง	

									-	ก�าหนดประชากรเป้าหมาย	กลุม่ตวัอยา่ง	

									-	 เกณฑ์คดัเข้า	/	คดัออก	/	การน�าอาสาสมคัรออกจากโครงการ	/	การยตุโิครงการวิจยั

10.2		ขนาดตวัอยา่ง	(แสดงท่ีมาของการค�านวณ)

11. ความเสี่ยงและผลข้างเคียงท่ีอาจเกิดขึน้กบัอาสาสมคัร

12. ประโยชน์และผลกระทบท่ีคาดวา่จะได้รับ

13. ข้อพิจารณาด้านจริยธรรม

-		 อธิบายการด�าเนินการตามหลกัจริยธรรมสากล	โดยแยกเป็น	3	หวัข้อ	คือ	หลกัความเคารพ

ในบคุคล	หลกัคณุประโยชน์	และหลกัความยตุธิรรม

-		 แสดงความปกป้องหรือเพ่ิมความปลอดภยัแก่บคุคลหรือกลุม่เปราะบาง	(ถ้ามี)	เชน่	ผู้ ป่วย

โรคเรือ้รัง	ผู้ ป่วยวิกฤต	ิมีความบกพร่องทางจิตหรือสตปัิญญา	ผู้ ป่วยในสถานคนชรา	ผู้ พิการ	

นกัเรียน/นกัศกึษา	ลกูจ้าง/พนกังาน	ทหาร	(ใต้บงัคบับญัชา)	หญิงตัง้ครรภ์	เดก็หรือผู้ เยาว์	

ผู้อพยพ	ชนกลุม่น้อย	ผู้ตดิยาเสพตดิ	คนไร้บ้าน	เร่ร่อน	ตกงาน	ยากจน	คนอา่นหนงัสอืไมอ่อก

14. ข้อจ�ากดัของการวิจยั

15. อปุสรรคท่ีอาจเกิดขึน้และแนวทางแก้ไข

16. การบริหารงานวิจยัและตารางเวลาในการศกึษา	(น�าเสนอเป็น	time	line,	gantt	chart)
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คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน กรุงเทพมหานคร

BMA Human Research Ethics Committee (BMAHREC) AO 08 / 02.1

แบบตรวจสอบความครบถ้วนของโครงร่างการวจิยั
เร่ิมใช้ 25 ม.ิย. 2562

หน้า 2 จาก 2 หน้า

หวัข้อ รายละเอียดโครงร่างการวจิยั มี หน้า ไม่มี หมายเหตุ

17. งบประมาณและแหลง่ทนุ	(โดยแหลง่ทนุหรือทนุสว่นตวั	ระบรุายละเอียดคา่ใช้จา่ย)

18. เอกสารอ้างอิง	เขียนตามแบบ	Vancouver,	APA	(สงัคมศาสตร์)

19 เอกสารชีแ้จงข้อมลูแก่อาสาสมคัร	(ถ้ามี)	(กลุม่ทดลอง	กลุม่เปรียบเทียบอยูช่ดุเดียวกนั)	

20. หนงัสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมโครงการวิจยั	(ตามแบบ	SOP	กทม.)	(ถ้ามี)

-	 กรณีอาย	ุ18	ปี	ขึน้ไป	

-		 กรณีอาย	ุ7	-	น้อยกวา่	18	ปี	

-		 กรณีอายนุ้อยกวา่	7	ปี	หรือไมส่ามารถตดัสนิใจได้ด้วยตนเอง	

21. อ่ืนๆ	(ถ้ามี)

-	 ประวตัแิละผลงานผู้วิจยั	(ภายใน	5	ปี	ท่ีลงนามก�ากบัทกุคน)	

-	 ค�ารับรองจากหวัหน้าโครงการวิจยั

-	 แบบบนัทกึข้อมลู	(case	record	form)

-	 แบบสอบถาม

-	 ทะเบียนยา	 (ยาท่ียงัไมผ่า่นการรับรองอาหารและยาจากประเทศอ่ืน	 เคยถกูทดลองกบัคน

มาก่อนหรือไม	่แนบเอกสารอ้างอิง)

-	 คูมื่อผู้วิจยั		(investigator’s	brochure)		

-	 จดหมายถงึอาสาสมคัร

-	 ใบประชาสมัพนัธ์เชิญชวน/	โฆษณา

-	 สิง่ตีพิมพ์	(บทความในหนงัสือตา่ง	ๆ)		

-	 สื่อตา่ง	ๆ 	(สื่ออิเลก็ทรอนิกส์	เชน่	web	site	บทความของสื่อโทรทศัน์	/วิทย,ุ	วีดีโอ	/	ซีดี	/	เทป	

พร้อมบทความประกอบ)

22. สรุปโครงร่างการวิจยัเพ่ือพิจารณา

-	 เอกสาร	19-22	จดัท�าเป็นเอกสารแนบท้ายโครงร่างการวิจยั

-	 สง่แบบเสนอโครงการวิจยั จ�านวน...........ชุดมีเลขหน้า

-	 ซีดีท่ีมีอิเลก็ทรอนิกส์ไฟล์ของโครงร่างการวิจยั	จ�านวน......1.....แผ่น

หนงัสือน�าสง่

-		 หนงัสือขออนมุตักิารท�าวิจยัในคนจากหวัหน้าหนว่ยงาน

-	 หนงัสือตอบรับอนมุตัใิห้เก็บข้อมลูเพ่ือการวิจยัทกุแหง่

-	 บนัทกึจากสถาบนัการศกึษา	/	หนว่ยงานนอกสงักดั	(กรณีผู้วจิยัเป็นนักศกึษา/อาจารย์/

บุคคล นอกสังกัด) เช่น	 บนัทึกจากบณัฑิตวิทยาลยั	 หนงัสืออนมุตัิหวัข้อวิทยานิพนธ์			

หนงัสือรับรอง	จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัของสถาบนั	/	หนว่ยงาน

   

ลงช่ือ.....................................................ผู้ วิจยั	 ลงช่ือ...................................................เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ

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

หมำยเหตุ:  1. กรุณากรอกรายละเอียดพร้อมทัง้ท�าเคร่ืองหมาย  แต่ละหวัขอ้ และแนบเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งใหค้รบ เพือ่การเสนอขอรบัการพิจารณา

 2. ตอ้งมี ฉบบัที ่(Version).....................และ ลงวนัที.่.............../................/................ดา้นล่างเอกสารทกุแผ่น

 3. หลงัจากรบัการตรวจสอบเรียบร้อยและ ผูวิ้จยัถ่ายเอกสารเขา้ประชมุคณะกรรมการฯ จ�านวน 6 ชดุ + CD  



147วิธีด�ำเนินกำรมำตรฐำนจริยธรรมกำรวิจัย

คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน กรุงเทพมหานคร

BMA Human Research Ethics Committee (BMAHREC) AO 09 / 02.1

แบบคัดเลือกโครงร่างการวจิยัเพื่อพจิารณา
เร่ิมใช้ 25 ม.ิย. 2562

หน้า 1 จาก 2 หน้า

แบบคัดเลือกโครงร่างการวจิยัเพื่อพจิารณา

ช่ือโครงการวจิยั  ............................................. .ผู้วจิยัหลัก . ...........................รหสัโครงการวจิยั .....................  

โครงร่างการวจิยัที่เข้ารับการพจิารณาโดยคณะกรรมการฯ

		 มีความเสี่ยงตอ่อาสาสมคัร	และไมเ่ข้าขา่ยการพิจารณาแบบเร็ว	หรือไมส่ามารถขอยกเว้นการพิจารณาด้านจริยธรรม

		 อาสาสมคัรกลุม่เปราะบาง	

	 �	 ผู้ ท่ีอา่นเขียนไมไ่ด้

	 �	 ผู้ ป่วยท่ีเป็นโรคเรือ้รังขัน้รุนแรงไมส่ามารถรักษาหายขาดได้	เชน่	โรคเอดส์	โรคมะเร็ง	เป็นต้น

	 �	 ผู้ ป่วยเป็นโรคท่ีสงัคมไมย่อมรับ	เชน่	โรคเรือ้น	โรคตดิตอ่ทางเพศสมัพนัธ์

	 �	 ผู้ ป่วยวิกฤต/ผู้ ป่วยในห้องฉกุเฉิน

	 �	 หญิงตัง้ครรภ์

	 �	 เดก็หรือผู้ เยาว์

	 �	 ผู้ ท่ีมีความบกพร่องในการตดัสนิใจ	เชน่	ผู้ ท่ีมีความบกพร่องทางจิตหรือสตปัิญญา	หรือความทรงจ�า	

	 �	 ผู้สงูอายหุรือเดก็ท่ีอยูใ่นสถานสงเคราะห์

	 �	 นกัโทษหรือผู้ ต้องขงัหรือผู้ เยาว์ท่ีอยูใ่นสถานพินิจ

	 �		ชนกลุม่น้อยหรือประชาชนชายขอบ/กลุม่ผู้ลีภ้ยั/กลุม่คนไร้ท่ีอยู่

	 �	 ผู้ เสพหรือผู้ขายยาเสพตดิ

	 �		เร่ืองท่ีออ่นไหวตอ่ครอบครัว	ชมุชน	สงัคม	หรือด้านกฎหมาย

โครงร่างการวจิยัที่เข้ารับการพจิารณาแบบเร็ว

	 �	 ใช้ข้อมลูย้อนหลงัในเวชระเบียนผู้ ป่วยหรือข้อมลูด้านสขุภาพ	ท่ีไมมี่ผลกระทบตอ่อาสาสมคัร	ตอ่ชมุชน	หรือตอ่สถาบนั

	 �	 เก็บรวบรวมจากการวินิจฉยัหรือการรักษาตามปกต	ิโดยวิธีการท่ีไมรุ่กล�า้

	 �	 เพียงเก็บตวัอยา่งทางชีวภาพ	โดยวิธีท่ีไมรุ่กล�า้ร่างกาย	เชน่		ตดัผมหรือเลบ็โดยไมเ่สียโฉม	สารคดัหลัง่ออกภายนอกฯ	

	 �	 เก็บตวัอยา่งเลือดปริมาณไมม่ากจากอาสาสมคัรผู้ใหญ่ท่ีไมใ่ชก่ลุม่เปราะบาง	มีความเหมาะสมตามความจ�าเป็น	

	 �	 ท�าในสิง่สง่ตรวจท่ีเหลือจากการตรวจวินิจฉยัตามปกต	ิและการบนัทกึข้อมลูไมส่ามารถเช่ือมโยงถงึตวับคุคลฯ

	 �	 ท�าในสิง่สง่ตรวจท่ีเหลอื	และเป็นโครงการวิจยัท่ีเคยผา่นการรับรองแล้ว	และผู้ วิจยัได้ขอเก็บตวัอยา่งทางชีวภาพท่ีเหลอื

	 	 เพ่ือใช้ในงานวิจยัอ่ืนตอ่ไป	โดยอาสาสมคัรแสดงความยินยอมไว้ในหนงัสือแสดงเจตนายินยอม

	 �	 ศพ/อาจารย์ใหญ่ท่ีได้รับความยินยอมจากเจ้าของร่างหรือญาตเิป็นลายลกัษณ์อกัษร
	 �		การประเมินและ/หรือ	พฒันาระบบงานประจ�า	ซึง่มีความเสี่ยงน้อย

	 �	 การสมัภาษณ์ข้อมลูท่ีไมเ่ป็นความลบั	และไมท่�าให้เกิดผลเสียตอ่บคุคล	ชมุชน	หรือสถาบนั

	 �	 ใช้แหลง่ข้อมลูสาธารณะ	และการบนัทกึข้อมลูไมส่ามารถเช่ือมโยงถงึตวับคุคล

	 �	 เป็นแบบสอบถามของนกัศกึษา	ไมมี่ความเสี่ยงหรือมีความเสี่ยงน้อยตอ่อาสาสมคัร	ผา่นการรับรองจากสถาบนั

	 	 ต้นสงักดัแล้ว

	 �	 เป็นแบบสอบถามของบคุคลภายนอก	ไมมี่ความเสีย่งหรือมีความเสีย่งน้อย		ผา่นการรับรองจากหนว่ยการศกึษานัน้	ๆ	แล้ว

	 �	 อ่ืน	ๆ 	.................................................................................................................................................................
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โครงร่างการวจิยัที่ยกเว้นการพจิารณาด้านจริยธรรมการวจิยั

	 �	 การทดสอบเคร่ืองมือหรือสิง่อปุกรณ์ใด	ๆ	ท่ีไมไ่ด้กระท�าในคน

	 �	 การรายงานข้อมลูทางสถิตขิองหนว่ยงาน	โดยไมมี่ข้อมลูท่ีสามารถเช่ือมโยงถงึตวับคุคล
	 �	 การประเมินการปฏิบตังิาน	หรือการประเมินโครงการบริหารจดัการของหนว่ยงาน	ซึง่ไมมี่การด�าเนินการใด	ๆ	
	 	 เป็นรายบคุคล

	 �	 การประเมินผลด้านการศกึษาหรือ	แพทยศาสตร์ศกึษา	ซึง่ไมมี่การด�าเนินการใด	ๆ	 เป็นรายบคุคล	 เชน่	การประเมิน

	 	 ยทุธศาสตร์	ทางการศกึษา	หรือการประเมินประสทิธิผล	หรือเปรียบเทียบเทคนิคการเรียนการสอน	และไมมี่ลกัษณะ

	 	 ดงันี ้

	 	 1)	 	เป็นวิธีการใหมล่า่สดุยงัไมเ่คยมีการใช้มาก่อน

	 	 2)		 นกัเรียนในชัน้เรียนเดียวกนัได้รับการปฏิบตัท่ีิแตกตา่งกนั

	 	 3)	 	มีการปกปิดข้อมลูบางสว่นไมแ่จ้งให้ผู้ เข้าร่วมการวิจยัทราบ

	 �	 ประเมินผลการเรียนการสอนแบบตา่ง	ๆ 	โดยข้อมลูไมเ่ช่ือมโยงถงึอาสาสมคัร	รายงานผลภาพรวม	และไมมี่ลกัษณะดงันี ้
	 	 1)		 เป็นวิธีการใหมล่า่สดุยงัไมเ่คยมีการใช้มาก่อน

	 	 2)		 นกัเรียนในชัน้เรียนเดียวกนัได้รับการปฏิบตัท่ีิแตกตา่งกนั

	 	 3)		 มีการปกปิดข้อมลูบางสว่นไมแ่จ้งให้อาสาสมคัรทราบ

	 	 4)		 ขัน้ตอนการวิจัยและผลท่ีได้ไม่เป็นเหตุให้อาสาสมคัรหรือบุคคลใดต้องได้รับโทษทัง้อาญาและแพ่ง	 หรือท�า

	 	 	 ให้เสียโอกาสในอาชีพ	หน้าท่ีการงาน

	 �	 รายงานผู้ ป่วยไมม่ากกวา่	3	ราย

 �	 การทบทวน	วิเคราะห์วรรณกรรม	หลกัฐานทางการศกึษา	และผลงานการวิจยั	ซึง่ไมมี่การด�าเนินการใด	ๆ 	เป็นรายบคุคล			

						 	 เชน่	การวิจยัแบบทบทวนอยา่งเป็นระบบ	(systematic	review)	

	 �	 อ่ืน	ๆ 	.................................................................................................................................................................

สรุปการคัดเลือกโครงร่างการวจิยัเพื่อพจิารณา

	 พิจารณาในท่ีประชมุคณะกรรมการฯ					

		 พิจารณาแบบเร็ว										

	 ยกเว้นการพิจารณา

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

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

กรรมการและเลขานกุาร

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน	กรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน กรุงเทพมหานคร

BMA Human Research Ethics Committee (BMAHREC) AO 09 / 02.1

แบบคัดเลือกโครงร่างการวจิยัเพื่อพจิารณา
เร่ิมใช้ 25 ม.ิย. 2562

หน้า 2 จาก 2 หน้า
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คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน กรุงเทพมหานคร

BMA Human Research Ethics Committee (BMAHREC) AO 10 / 02.1

แผนภมูกิารบริหารจดัการโครงร่างการวจิยัที่เสนอขอรับการพจิารณา
เร่ิมใช้ 25 ม.ิย. 2562

หน้า 1 จาก 4 หน้า

 

แผนภมิูการบริหารจัดการโครงร่างการวิจัยที่เสนอขอรับการพิจารณา 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน กรุงเทพมหานคร 

BMA Human Research Ethics Committee (BMAHREC) 
AO 10 / 02.1 

หน้า 1 จาก 4 หน้า 

เร่ิมใช้ .......... 2562 

 

 แผนภูมิการบริหารจัดการโครงร่างการวิจัยท่ีเสนอขอรับการพจิารณา  
 

 
 เจา้หน้าทีส่าํนกังานฯ รบัเอกสาร 

โครงร่างการวจิยัเพื่อพจิารณาครัง้แรก 

เลขานุการคณะกรรมการฯ คดัเลอืกโครงร่าง

การวจิยัทีส่ง่เขา้มาเป็น 3 ประเภท 

เจา้หน้าทีส่าํนกังาน  

กาํหนดรหสัโครงร่างการวจิยั 

โครงร่างการวจิยัทีเ่ขา้รบัการพจิารณา 

ในทีป่ระชมุคณะกรรมการฯ 

(full board) 

โครงร่างการวจิยัทีเ่ขา้รบั 

การพจิารณาแบบเรว็ 

(expedited) 

โครงร่างการวจิยัทีข่อยกเวน้ 

การพจิารณาดา้นจรยิธรรม 

การวจิยั (exemption) 

กรรมการฯ ทบทวน 

โครงร่างการวจิยั 

เลขานุการคณะกรรมการฯ 

กาํหนดกรรมการ ผูท้บทวน 

เจา้หน้าทีส่าํนกังานฯ สง่โครงร่าง 

การวจิยัใหก้รรมการฯ 

เลขานุการคณะกรรมการฯ แจง้ผลการพจิารณาแก่ผูว้จิยั 

คณะกรรมการฯ พจิารณา 

โครงร่างการวจิยั 
แจง้ในทีป่ระชุม 

คณะกรรมการฯ 

เลขานุการคณะกรรมการฯ 

พจิารณาเหน็ชอบ 

ประธานคณะกรรมการฯ 

พจิารณาลงนาม 

เลขานุการคณะกรรมการฯ แจง้ผลการพจิารณาแก่ผูว้จิยั 

เลขานุการคณะกรรมการฯ 

กาํหนดกรรมการผูท้บทวน 

เจา้หน้าทีส่าํนกังานฯ สง่โครงร่าง 

การวจิยัใหก้รรมการฯ 

แจง้ในทีป่ระชุม 

คณะกรรมการฯ 

* ดแูผนภูมกิารพจิารณาโครงรา่งการวจิยัแต่ละประเภทที ่ภาคผนวก AO 10.1, AO 10.2, AO 10.3 

วิธีดําเนินการมาตรฐานงานวิจยั     149    
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คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน กรุงเทพมหานคร

BMA Human Research Ethics Committee (BMAHREC) AO 10.1 / 02.1

แผนภมูกิารบริหารจดัการโครงร่างการวจิยัที่เสนอขอรับการพจิารณา
เร่ิมใช้ 25 ม.ิย. 2562

หน้า 2 จาก 4 หน้า

 

แผนภมิูการบริหารจัดการโครงร่างการวิจัยที่เสนอขอรับการพิจารณา 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน กรุงเทพมหานคร 

BMA Human Research Ethics Committee (BMAHREC) 
AO 10.1 / 02.1 

หน้า 2 จาก 4 หน้า 

เร่ิมใช้ .......... 2562 

 

 

แผนภูมิการบริหารจัดการโครงร่างการวิจัยท่ีเสนอขอรับการพจิารณา 

1. พจิารณาในท่ีประชุมคณะกรรมการฯ (full board) 
 

รบัเอกสารโครงร่างการวจิยั 

โครงรา่งการวิจยัท่ีเข้ารบัการพิจารณา 

ในท่ีประชุมคณะกรรมการฯ 

กาํหนดกรรมการฯ ผูท้บทวน 3 คน 

สง่โครงร่างการวจิยัใหก้รรมการฯ 

อย่างน้อย 5 วนัทาํการ ก่อนการประชุม 

สง่ผลการพจิารณาใหแ้ก่ผูว้จิยั 

เกบ็ขอ้มลูโครงร่างการวจิยั 

พจิารณาในทีป่ระชมุคณะกรรมการฯ 

พจิารณาและรบัรอง 

พิจารณาใหม ่ รบัรอง ไม่รบัรอง แก้ไขเพื่อรบัรอง 

รบัโครงร่างการวจิยัทีแ่กไ้ขแลว้ 

กรอบเวลา การดาํเนินงาน 

150     วิธีดําเนินการมาตรฐานงานวิจยั 

ภายในวนัท�าการ

สดุทา้ยของเดอืน
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คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน กรุงเทพมหานคร

BMA Human Research Ethics Committee (BMAHREC) AO 10.2 / 02.1

แผนภมูกิารบริหารจดัการโครงร่างการวจิยัที่เสนอขอรับการพจิารณา

 

แผนภมิูการบริหารจัดการโครงร่างการวิจัยที่เสนอขอรับการพิจารณา 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน กรุงเทพมหานคร 

BMA Human Research Ethics Committee (BMAHREC) 
AO 10.2 / 02.1 

หน้า 3 จาก 4 หน้า 

เร่ิมใช้ .......... 2562 

 

แผนภูมิการบริหารจัดการโครงร่างการวิจัยท่ีเสนอขอรับการพจิารณา 

2. พจิารณาแบบเร็ว (expedited review) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

รบัเอกสารโครงร่างการวจิยั 

โครงรา่งการวิจยัท่ีเข้ารบัการพิจารณาแบบเรว็ 

กาํหนดกรรมการฯ ผูท้บทวน 2 คน * 

สง่โครงร่างการวจิยัใหก้รรมการฯ 

ทบทวนโครงร่างการวจิยั 

สง่โครงร่างการวจิยัคนืสาํนกังานฯ 

เกบ็ขอ้มลูโครงร่างการวจิยั 

แจง้ในทีป่ระชุม

คณะกรรมการฯ 

สง่ผลแก่ผูว้จิยั 

ผูว้จิยัแกไ้ข 

พจิารณาในที่

ประชุม 

ปรบัปรงุแก้ไข รบัรอง ส่งเข้า 

Full board 

* 3 คน กรณีทีม่เีอกสารชี้แจงขอ้มลูแก่อาสาสมคัรและหนงัสอืแสดงเจตนายนิยอมเขา้ร่วมโครงการวจิยั  
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน กรุงเทพมหานคร 

BMA Human Research Ethics Committee (BMAHREC) 
AO 10.2 / 02.1 

หน้า 3 จาก 4 หน้า 

เร่ิมใช้ .......... 2562 

 

แผนภูมิการบริหารจัดการโครงร่างการวิจัยท่ีเสนอขอรับการพจิารณา 

2. พจิารณาแบบเร็ว (expedited review) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

รบัเอกสารโครงร่างการวจิยั 

โครงรา่งการวิจยัท่ีเข้ารบัการพิจารณาแบบเรว็ 

กาํหนดกรรมการ ฯ ผูท้บทวน 2 คน * 

สง่โครงร่างการวจิยัใหก้รรมการ ฯ 

พจิารณาโครงร่างการวจิยั 

สง่โครงร่างการวจิยัคนืสาํนกังาน ฯ 

เกบ็ขอ้มลูโครงร่างการวจิยั 

แจง้ในทีป่ระชุม

คณะกรรมการฯ 

สง่ผลแก่ผูว้จิยั 

ผูว้จิยัแกไ้ข 

พจิารณาในที่

ประชุม 

ปรบัปรงุแก้ไข รบัรอง ส่งเข้า 

Full board 

ไมเ่กิน 

3 เดือน 

* 3 คน กรณีทีม่เีอกสารชี้แจงขอ้มลูแก่อาสาสมคัรและหนงัสอืแสดงเจตนายนิยอมเขา้ร่วมโครงการวจิยั  
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คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน กรุงเทพมหานคร

BMA Human Research Ethics Committee (BMAHREC) AO 10.3 / 02.1

แผนภมูกิารบริหารจดัการโครงร่างการวจิยัที่เสนอขอรับการพจิารณา

 

แผนภมิูการบริหารจัดการโครงร่างการวิจัยที่เสนอขอรับการพิจารณา 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน กรุงเทพมหานคร 

BMA Human Research Ethics Committee (BMAHREC) 
AO 10.3 / 02.1 

หน้า 4 จาก 4 หน้า 

เร่ิมใช้ .......... 2562 

 

แผนภูมิการบริหารจัดการโครงร่างการวิจัยท่ีเสนอขอรับการพจิารณา 

3. การขอยกเว้นการพจิารณาด้านจริยธรรมการวิจัย (exemption) 
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รบัเอกสารโครงร่างการวจิยั 

การขอยกเว้นการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจยั 

 

พจิารณาเหน็ชอบ 

นําเสนอ ประธานคณะกรรมการฯ 

ทาํหนงัสอืแจง้ผูว้จิยั 

แจง้ในทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ 

เกบ็ขอ้มลูโครงร่างการวจิยั 

กรอบเวลา การดาํเนินงาน 
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คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน กรุงเทพมหานคร

BMA Human Research Ethics Committee (BMAHREC) AO 11.1 / 02.1

แบบทบทวนและน�าเสนอโครงร่างการวจิยั
เร่ิมใช้ 25 ม.ิย. 2562

หน้า 1 จาก 3 หน้า

แบบทบทวนและน�าเสนอโครงร่างการวจิยั

วิธีการพิจารณา				พิจารณาแบบเร็ว		พิจารณาในท่ีประชมุคณะกรรมการฯ		ครัง้ท่ี...............ระเบียบวาระท่ี...................	

ช่ือโครงการวจิยั (ไทย)  

รหสัโครงการ   ช่ือหวัหน้าโครงการ   

ผู้ทบทวน                                                                                              คนที่  1    2    3

การเขียนโครงร่างการวจิยั            

1.	 ช่ือโครงการ	(ภาษาไทยและภาษาองักฤษ)
   �	เหมาะสม						 � ไมเ่หมาะสม

2.	หลกัการและเหตผุล	
	 ทบทวนวรรณกรรมและมีข้อมลูรองรับ
  � ชดัเจน									 � ไมช่ดัเจน

3.	วตัถปุระสงค์
  � ชดัเจน									 � ไมช่ดัเจน

4.	กรอบแนวคิดการวิจยั		ครอบคลมุตวัแปรท่ีวิจยั
  � ชดัเจน									 � ไมช่ดัเจน

5.	 รูปแบบการวิจยั
  �	เหมาะสม						 � ไมเ่หมาะสม	

6.	 ระเบียบวิธีการวิจยั
	 6.1	 ตวัแปร	
 �	เหมาะสม						 � ไมเ่หมาะสม

	 6.2	 นิยามตวัแปร
  � ชดัเจน									 � ไมช่ดัเจน				

	 6.3	 เคร่ืองมือวดัตวัแปร
  � ชดัเจน									 � ไมช่ดัเจน

 

	 6.4	 วิธีด�าเนินการวิจยั
  � ชดัเจน									 � ไมช่ดัเจน

	 6.5	 การเก็บรวบรวมข้อมลู
  � ชดัเจน									 � ไมช่ดัเจน

	 6.6	 การวิเคราะห์ข้อมลู
  �	เหมาะสม						 � ไมเ่หมาะสม	

7.	ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง
	 7.1	 ลกัษณะกลุม่ตวัอยา่ง	เกณฑ์คดัเลือก	เกณฑ์
	 	 การยตุกิารเข้าร่วมโครงการวิจยั
  �	เหมาะสม						 � ไมเ่หมาะสม	 �	NA		

	 7.2		ขนาดตวัอยา่ง
  �	เหมาะสม						 � ไมเ่หมาะสม
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8.		ความเสี่ยงและผลข้างเคียงท่ีอาจเกิด	การลดความเสี่ยง
   � ชดัเจน									 � ไมช่ดัเจน

9.	ประโยชน์และผลกระทบท่ีคาดวา่จะได้รับ
  � ชดัเจน									 � ไมช่ดัเจน

10. ข้อพจิารณาด้านจริยธรรม

หลักควำมเคำรพในบุคคล
1)	 ความเป็นสว่นตวัและการรักษาความลบัของข้อมลู
  �	เหมาะสม						 � ไมเ่หมาะสม

หลักคุณประโยชน์
1)	 ความเสี่ยงท่ีมีตอ่อาสาสมคัรโดยตรง
  �	มี						 � ไมมี่
  � NA	–	ไมส่ามารถประเมินได้
	 	 มีการเฝ้าระวงัเร่ืองความปลอดภยั	:	
	 	 การตดิตามดแูลอาสาสมคัรระหวา่งการวิจยั
	 	 กก.	เฝ้าระวงัและตดิตามข้อมลูด้านความเสี่ยง
  �	ชดัเจน						 � ไมช่ดัเจน	 �	NA	

3)	 ผลกระทบตอ่จิตใจ	ช่ือเสียง	สงัคมและเศรษฐกิจ
	 ตอ่อาสาสมคัรโดยตรง
 �	มี		 � ไมมี่	 �	NA							

4)	 ประโยชน์ท่ีคาดวา่อาสาสมคัรจะได้รับ
 �	ชดัเจน						 � ไมช่ดัเจน	 �	NA	

5)	 ประโยชน์และผลกระทบตอ่ชมุชน
 �	มี		 � ไมมี่	 �	NA															

        

หลักควำมยุตธิรรม
6)	 ความยตุธิรรมและความเสมอภาคในการคดัเลือก
	 อาสาสมคัรเข้าร่วมโครงการวิจยั
 �	เหมาะสม						 � ไมเ่หมาะสม

11.	ข้อจ�ากดัของการวิจยั	
 � ชดัเจน									 � ไมช่ดัเจน

12.	อปุสรรคท่ีอาจเกิดขึน้
 � ชดัเจน									 � ไมช่ดัเจน

13.	การบริหารงานวิจยัและตารางเวลาในการศกึษา
     � ชดัเจน									 � ไมช่ดัเจน

14.	งบประมาณและแหลง่ทนุ
 � ชดัเจน									 � ไมช่ดัเจน

ข้อคดิเหน็และเสนอแนะเพิ่มเตมิ

คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน กรุงเทพมหานคร

BMA Human Research Ethics Committee (BMAHREC) AO 11.1 / 02.1

แบบทบทวนและน�าเสนอโครงร่างการวจิยั
เร่ิมใช้ 25 ม.ิย. 2562

หน้า 2 จาก 3 หน้า
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คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน กรุงเทพมหานคร

BMA Human Research Ethics Committee (BMAHREC) AO 11.1 / 02.1

แบบทบทวนและน�าเสนอโครงร่างการวจิยั
เร่ิมใช้ 25 ม.ิย. 2562

หน้า 3 จาก 3 หน้า

หวัหน้าโครงการวจิยั และผู้ร่วมท�าการวจิยั 

1.	 พืน้ฐานอาชีพ	ประสบการณ์ของผู้วิจยั	ทีมวิจยั
 �	เหมาะสม						 � ไมเ่หมาะสม

2.	ประวตักิารฝึกอบรมท่ีเก่ียวกบัวิจยั/	จริยธรรมการวิจยั
 �	มี				 � ไมมี่	 �	NA	

3.	การเปิดเผยการมีผลประโยชน์ทบัซ้อน
 � มี							 � ไมมี่	

4.	การวิจยัทางคลนิิกของผู้วิจยัท่ีไมใ่ชแ่พทย์	ต้องมีแพทย์หรือ
ทนัตแพทย์เป็นผู้วิจยัร่วม	หรือผู้ดแูลรับผิดชอบ

 �	มี				 � ไมมี่	 �	NA	

5.	ความพร้อมของสถาบนัท่ีด�าเนินการวิจยั
 �	เหมาะสม						 � ไมเ่หมาะสม

สรุปความคดิเหน็

อตัราสว่นระหวา่งความเสี่ยงและคณุประโยชน์
�	เหมาะสม	 � ไมเ่หมาะสม	 �	NA						
กลุม่บคุคลท่ีเปราะบาง
� ไมมี่						 � มี		(ระบ)ุ	……………………
ความรุนแรงของความเสี่ยง
� 1.	 ความเสี่ยงน้อย	คือ	ความเสี่ยงท่ีไมม่ากกวา่ท่ีเกิดขึน้ในชีวิตประจ�าวนัของอาสาสมคัรท่ีมีสขุภาพปกติ
� 2.	 ความเสี่ยงมากกวา่ความเสี่ยงน้อย	แตค่าดวา่จะมีประโยชน์ตอ่อาสาสมคัรท่ีเข้าร่วมในโครงการวิจยั
� 3.	 ความเสี่ยงมากกวา่ความเสี่ยงน้อย	คาดวา่จะไมมี่ประโยชน์ตอ่อาสาสมคัรท่ีเข้าร่วมในโครงการวิจยั	
											แตอ่าจเป็นประโยชน์ตอ่สงัคมหรือสว่นรวม			

ผลการทบทวน

ก.	กรณีพิจารณาแบบเร็ว								
 �	รับรอง		 �	ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือรับรอง		 �	น�าเข้าพิจารณาในท่ีประชมุคณะกรรมการ	(ระบเุหตผุล)...................

ข.	กรณีพิจารณาในท่ีประชมุคณะกรรมการฯ	
 �	รับรอง		 �	ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือรับรอง		 �	ปรับปรุงแก้ไขและน�าเข้าพิจารณาใหม	่	 �	ไมรั่บรอง

ก�าหนดการสง่รายงานความก้าวหน้าของการวิจยั	
 �	1	ปี	 �	6	เดือน		 �	3	เดือน	 �	อ่ืน	ๆ	ระบ.ุ..........................................................

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

   
วนัท่ี	............	เดือน	............................	พ.ศ.	.............	
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คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน กรุงเทพมหานคร

BMA Human Research Ethics Committee (BMAHREC) AO 11.2 / 02.1

แบบทบทวนและน�าเสนอโครงร่างการวจิยั

เอกสารชีแ้จงข้อมูลแก่อาสาสมัครและหนังสือเจตนายนิยอม

เร่ิมใช้ 25 ม.ิย. 2562

หน้า 1 จาก 2 หน้า

ข้อความ เหมาะสม
ไม่

เหมาะสม
NA

1.	 ช่ือเร่ือง	ตรงกบั	ช่ือเร่ืองของโครงการวิจยั	และระบวุา่เป็นโครงการวิจยั

2.	 ช่ือผู้ให้ทนุวิจยั

3.	 วนัท่ีส�าหรับลงนามยินยอมร่วมโครงการวิจยั

4.	 ช่ือของผู้วิจยั	ท่ีอยู	่เบอร์โทรศพัท์ท่ีตดิตอ่ได้		ในและนอกเวลาราชการ

5.	 ท่ีมาและวตัถปุระสงค์ของการท�าวิจยั

6.	 กระบวนขอความยินยอมและวิธีการเชิญชวนอาสาสมคัรเข้าสูโ่ครงการ

7.	 เหตผุลท่ีอาสาสมคัรได้รับเชิญให้เข้าร่วมโครงการวิจยั

8.	 สถานท่ีท�าการวิจยั	และจ�านวนอาสาสมคัรท่ีเข้าร่วมในโครงการวิจยั		

9.	 กระบวนการวิจยัท่ีผู้วิจยัและอาสาสมคัรต้องปฏิบตัติามขัน้ตอน

10.	 ระยะเวลาท่ีจะต้องร่วมในโครงการวิจยั

11.	 จ�านวนครัง้ท่ีนดัให้อาสาสมคัรต้องเดนิทางไปร่วมในโครงการวิจยั

12.	 ความเสี่ยง	ความไมส่บายทางกายและจิตใจ	ความไมส่ะดวกท่ีอาจเกิดขึน้แก่อาสาสมคัร
		 รวมถงึต้องแจ้งวา่อาจมีเหตกุารณ์ท่ียงัคาดไมถ่งึเกิดขึน้ได้	เชน่	การแพ้ยา	แม้จะไมเ่คยมี
	 รายงานมาก่อน	

13.	 ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะได้รับจากการวิจยั	ซึง่อาจเป็นประโยชน์โดยตรงตอ่อาสาสมคัร	
	 ประโยชน์ตอ่ชมุชนหรือสงัคม		หรือประโยชน์ทางด้านความรู้

14.	 คา่ใช้จา่ยท่ีอาสาสมคัรต้องรับผิดชอบเอง	(ถ้ามี)	เชน่	คา่ใช้จา่ยในการตรวจ	

15.	 คา่ตอบแทนเป็นคา่เดินทาง	คา่ชดเชยท่ีต้องสญูเสียรายได้	การเสียเวลา	ความไมส่ะดวก	
	 ความไมส่ขุสบาย	แตต้่องไมม่ากจนเป็นเหตจุงูใจให้เข้าร่วมโครงการโดยไมเ่หมาะสม

16.		 ระบทุางเลือกหรือวิธีการรักษาอ่ืนท่ีอาจจะเป็นประโยชน์แก่อาสาสมคัร	หากไมเ่ข้าร่วมเป็น																	
	 อาสาสมคัรในโครงการวิจยันี ้

17.	 มาตรการรักษาความลับของข้อมูลส่วนตัวของอาสาสมัคร	 นอกจากผู้ วิจัย	 มีผู้ ใดหรือ																
คณะบคุคลใดท่ีจะมาตรวจสอบข้อมลูของอาสาสมคัรได้บ้าง	 เชน่	 ข้อมลูจะต้องถกูสง่ไปยงั
บริษัทยาท่ีเป็นผู้ ให้ทนุ	 คณะกรรมการจริยธรรมฯ	สามารถตรวจสอบข้อมลูของการวิจยัได้
เชน่เดียวกนั	ระบรุะยะเวลาการเก็บรักษาข้อมลู	การท�าลายข้อมลูและผู้ รับผิดชอบ

แบบทบทวนและน�าเสนอโครงร่างการวจิยั
เอกสารชีแ้จงข้อมูลแก่อาสาสมัครและหนังสือแสดงเจตนายนิยอมเข้าร่วมโครงการวจิยั

วธีิการพจิารณา   	พิจารณาแบบเร็ว			พิจารณาในท่ีประชมุคณะกรรมการ	ฯ		ครัง้ท่ี..........ระเบียบวาระท่ี...................	

ช่ือโครงการวจิยั (ไทย)

รหสัโครงการ ช่ือหวัหน้าโครงการ

ผู้ทบทวน  คนที่     1     2     3
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คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน กรุงเทพมหานคร

BMA Human Research Ethics Committee (BMAHREC) AO 11.2 / 02.1

แบบทบทวนและน�าเสนอโครงร่างการวจิยั

เอกสารชีแ้จงข้อมูลแก่อาสาสมัครและหนังสือแสดงเจตนายนิยอม

ข้อความ เหมาะสม
ไม่

เหมาะสม
NA

18.	 อาสาสมคัร	สามารถถอนตวัจากโครงการเม่ือใดก็ได้โดยไมมี่ผลใด	ๆ 	ตอ่การได้รับการรักษา
พยาบาลท่ีควรจะได้รับตามมาตรฐาน	หรือสญูเสียผลประโยชน์ใด	ๆ 	ในขณะเดียวกนั	ผู้วิจยั
หรือผู้ให้ทนุอาจขอให้อาสาสมคัรออกจากโครงการได้เชน่กนั	เม่ือมีเหตผุล	

19.	 กรณีท่ีเป็นการวิจยัเก่ียวกบัยา	หากมีข้อมลูใหมท่ี่เก่ียวข้องกบัโครงการวิจยั	ในระหวา่ง
	 ด�าเนินการวิจยั	ผู้วิจยัจะต้องแจ้งให้อาสาสมคัรทราบด้วย

20.	 หากเกิดการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยหรือเกิดผลข้างเคียงอนัไม่พึงประสงค์ท่ีเป็นผลมาจาก
	 การวิจยั	มีช่ือแพทย์ผู้ดแูลรับผิดชอบ	สถานท่ีตดิตอ่	โทรศพัท์	โทรศพัท์เคลือ่นท่ี	ท่ีอาสาสมคัร
	 สามารถติดต่อได้ตลอด	 24	 ชั่วโมง	 และจะได้รับการปฏิบัติอย่างไรบ้าง	 ผู้ รับผิดชอบ
	 ในการรักษาพยาบาลหรือการจ่ายค่าชดเชย	 รวมถึงค่าใช้จ่ายในการรักษาตวัแบบผู้ ป่วย
	 ในโรงพยาบาล	

21.	 ช่ือบคุคลท่ีจะตดิตอ่		สถานท่ีติดตอ่	โทรศพัท์	โทรศพัท์เคลื่อนท่ี	ท่ีจะตดิตอ่ได้ตลอด	24	ช.ม.	
กรณีมีค�าถามท่ีเก่ียวข้องกบัโครงการวิจยั

22.	 หมายเลขโทรศพัท์	ท่ีอยูข่องส�านกังานคณะกรรมการฯ	ท่ีอาสาสมคัรสามารถตดิตอ่ได้
	 เม่ือรู้สกึวา่ได้รับการปฏิบตัอิยา่งไมเ่ป็นธรรม	

23.	 อาสาสมคัรได้รับเอกสารชีแ้จงท่ีมีข้อความเดียวกนักบัท่ีผู้วิจยัเก็บไว้	1	ชดุ

24.	 ภาษากะทดัรัด	ชดัเจน	คนทัว่ไปเข้าใจได้	ไมใ่ช้ศพัท์วิทยาศาสตร์ทางแพทย์หรือภาษาองักฤษ	

25.	 อาสาสมคัรเข้าร่วมโครงการวิจยันีด้้วยความสมคัรใจ	ไมมี่การบงัคบั	ให้เวลาเพียงพอ
	 ท่ีจะปรึกษาครอบครัวหรือบคุคลอ่ืนก่อนการตดัสนิใจโดยอิสระ

26.	 ท่ีลงนามอาสาสมคัร

27.	 ท่ีลงนามผู้ขอค�ายินยอมหรือผู้วิจยั

28.	 ท่ีลงนามพยาน

29.	 กรณีอาสาสมคัรเป็นเดก็		มีท่ีลงนามผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรม

30.	 กรณีอาสาสมคัรเป็นเดก็อาย	ุ7	-	น้อยกวา่	18	ปี	มีหนงัสอืแสดงความยินยอม	(assent	form)																	
ให้เดก็สามารถอา่นท�าความเข้าใจได้และมีท่ีลงนามของเดก็

ข้อคดิเหน็และเสนอแนะ

ลงช่ือ	…………………………………..…………..……

(…….…………………………….……………)

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

เร่ิมใช้ 25 ม.ิย. 2562

หน้า 2 จาก 2 หน้า
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คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน กรุงเทพมหานคร

BMA Human Research Ethics Committee (BMAHREC) AO 11.3 / 02.1

แบบทบทวนและน�าเสนอโครงร่างการวจิยั

แนวทางการน�าเสนอโครงร่างการวจิยั

เร่ิมใช้ 25 ม.ิย. 2562

หน้า 1 จาก 1 หน้า

แนวทางการน�าเสนอโครงร่างการวจิยั

กรรมการฯ ผู้ทบทวนคนที่ 1
น�าเสนอโครงร่างการวิจยั โดยอภิปรายตามหวัขอ้ดงันี้

กรรมการฯ ผู้ทบทวนคนที่ 2
น�าเสนอโครงร่างการวิจยั โดยอภิปรายตามหวัขอ้ดงันี้

1.		 หลกัการและเหตผุล

2.		 การทบทวนวรรณกรรม

3.		 วตัถปุระสงค์

4.		 กรอบแนวคดิการวิจยั

5.		 รูปแบบการวิจยั

6.		 ระเบียบวิธีการวิจยั

7.		 ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง

8.		 ความเสี่ยง	และ	ผลข้างเคียง

9.		 ประโยชน์และผลกระทบ

10.		 ข้อพิจารณาด้านจริยธรรม

11.		 ความเปราะบาง

12.		 อภิปรายเพ่ิมเตมิ	ตามหวัข้อของผู้ทบทวนคนท่ี	2

1.		 ข้อจ�ากดัของการวิจยั	และอปุสรรคท่ีอาจเกิดขึน้

2.		 การบริหารงานวิจยั	งบประมาณและแหลง่ทนุ

3.		 หวัหน้าโครงการวิจยั	และผู้ ร่วมวิจยั

4.		 คูมื่อผู้วิจยั	วิธีการปฏิบตั	ิ

	 (มาตรฐาน	ประสทิธิภาพ	และผลข้างเคียง)

5.	 	แบบบนัทกึข้อมลู

6.	 	แบบสอบถาม/สมัภาษณ์	

7.	 	แบบฟอร์มตา่ง	ๆ	

8.		 ประชาสมัพนัธ์เชิญชวน/โฆษณา

9.	 	โปสเตอร์	บทความ	สิง่ตีพิมพ์	และสื่อตา่ง	ๆ	

10.		 อ่ืน	ๆ	เชน่	จดหมายถงึอาสาสมคัร	ทะเบียนยา		

11.		 อภิปรายเพ่ิมเตมิ	ตามหวัข้อของผู้ทบทวนคนท่ี	1

กรรมการฯ ผู้ทบทวนคนที่ 3 
น�าเสนอเอกสารชีแ้จงข้อมูลแก่อาสาสมคัร และหนงัสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมโครงการวิจยั โดยอภิปรายตามหวัข้อ

ของแบบทบทวน
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คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน กรุงเทพมหานคร

BMA Human Research Ethics Committee (BMAHREC) AO 12 / 02.1

แบบรายงานความเหน็ของผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน

แบบรายงานความเหน็ของผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน

วธีิการพจิารณา   	พิจารณาแบบเร็ว		พิจารณาในท่ีประชมุคณะกรรมการฯ		ครัง้ท่ี.............ระเบียบวาระท่ี...................

ช่ือโครงการวจิยั (ไทย)  

รหสัโครงการ   ช่ือหวัหน้าโครงการ   

ช่ือผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน

การเขียนโครงร่างการวจิยั            

1.		 ช่ือโครงการ	(ภาษาไทยและภาษาองักฤษ)
 �	เหมาะสม						 � ไมเ่หมาะสม	
2.	 หลกัการและเหตผุล	
						ทบทวนวรรณกรรมและมีข้อมลูรองรับ
  �	ชดัเจน	 	 � ไมช่ดัเจน
3.		 วตัถปุระสงค์
  �	ชดัเจน	 	 � ไมช่ดัเจน
4.		 กรอบแนวคดิการวิจยั		ครอบคลมุตวัแปรท่ีวิจยั
 �	ชดัเจน	 	 � ไมช่ดัเจน
5.		 รูปแบบการวิจยั
      �	เหมาะสม						 � ไมเ่หมาะสม
6.		 ระเบียบวิธีการวิจยั
      �	เหมาะสม						 � ไมเ่หมาะสม
7.		 ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง
 �	เหมาะสม						 � ไมเ่หมาะสม
8.		 ความเสี่ยงและผลข้างเคียงท่ีอาจเกิด	
 �	ชดัเจน	 	 � ไมช่ดัเจน
9.		 ประโยชน์และผลกระทบท่ีคาดวา่จะได้รับ
 �	ชดัเจน	 	 � ไมช่ดัเจน
10.	ข้อจ�ากดัของการวิจยั	
 �	ชดัเจน	 	 � ไมช่ดัเจน
11.	อปุสรรคท่ีอาจเกิดขึน้
 �	ชดัเจน	 	 � ไมช่ดัเจน
ข้อคดิเหน็และเสนอแนะเพิ่มเตมิ

ลงช่ือ…………………………………………ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้าน

(………………………………………………………)

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

เร่ิมใช้ 25 ม.ิย. 2562

หน้า 1 จาก 3 หน้า
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ค�าอธิบายแบบรายงานความเหน็ของผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน

1. ช่ือโครงการ (ภาษาไทยและภาษาองักฤษ)

	 	 ประกอบด้วยค�าส�าคญั	3	สว่น	คือ	ประชากรท่ีจะศกึษา	ผลลพัธ์หลกั	และวิธีการท่ีจะศกึษา

2. หลักการและเหตุผล

	 	 ทบทวนวรรณกรรมทันสมัยครอบคลุมงานวิจัยทัง้ผลดีและผลเสีย	 โดยยึดวัตถุประสงค์เป็นหลกั	 มีการสรุป																	

โดยการสงัเคราะห์เป็นภาพรวมวา่	มีอะไรท่ีทราบและยงัไมท่ราบ	ความรู้ท่ีอยูใ่นปัจจบุนัไมส่ามารถตอบปัญหาได้	จงึจ�าเป็น

ต้องท�าวิจยัเร่ืองนี	้โดยมีตวัเลขและหลกัฐานอ้างอิงท่ีมีความนา่เช่ือถือ

3. วัตถุประสงค์

								 	 สอดคล้องกบัช่ือโครงการวิจยั	มีวตัถปุระสงค์หลกั	วตัถปุระสงค์รองท่ีชดัเจน	

4. กรอบแนวคดิการวจิยั

	 	 มีแผนภมิูแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตา่ง	ๆ	ครอบคลมุตวัแปรท่ีวิจยั

5. รูปแบบการวจิยั

	 	 เหมาะสม	สอดคล้องวตัถปุระสงค์ของการวิจยั

6. ระเบยีบวธีิวจิยั

	 6.1 ตวัแปร

						 	 	มีตวัแปรหลกั	คือ	ตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม,	ตวัแปรกวน	และความล�าเอียง

	 6.2 นิยามตวัแปร

															 นิยามตวัแปรหลกั	ตวัแปรส�าคญั	เป็นเชิงปฏิบตักิารท่ีเฉพาะเจาะจง		มีเกณฑ์วินิจฉยัท่ีเป็นมาตรฐาน

	 6.3 เคร่ืองมือวัดตวัแปร

	 	 มีแนวการพฒันาเคร่ืองมือ	ความตรงและความเท่ียง	การควบคมุคณุภาพ	เกณฑ์การแปรผล	

	 6.4 วธีิด�าเนินการวจิยั

	 	 มีวิธีการตรวจวินิจฉยั	วิธีปฏิบตัิตอ่อาสาสมคัรตามมาตรฐานวิชาชีพ	มีรายละเอียดพอท่ีจะน�าไปปฏิบตัติอ่ได้

 6.5 การวัดและเกบ็รวบรวมข้อมูล   

	 	 ระบวุา่วดัข้อมลูอะไร	เวลาใด	ใครเป็นผู้วดั	วดัอยา่งไร	แหลง่ข้อมลูท่ีไหน	บนัทกึอยา่งไร	เก็บไว้ท่ีไหน

	 6.6 การวเิคราะห์ข้อมูล

	 	 ระบขุ้อมลูเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ	ข้อมลูใดใช้สถิตอิะไรในการวิเคราะห์	

คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน กรุงเทพมหานคร

BMA Human Research Ethics Committee (BMAHREC) AO 12 / 02.1

แบบรายงานความเหน็ของผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน
เร่ิมใช้ 25 ม.ิย. 2562

หน้า 2 จาก 3 หน้า
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7. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง

 7.1 ลักษณะกลุ่มตวัอย่าง

										 มีเกณฑ์การคดัเข้า	 เกณฑ์การคดัออก	 เกณฑ์ในการยตุิการเข้าร่วมโครงการวิจยั	 และเกณฑ์ยตุิโครงการวิจยั	

	 	 ท่ีชดัเจนและเหมาะสม	(ถ้ามี)		

	 7.2 จ�านวนอาสาสมัคร หรือ ขนาดตวัอย่าง

						 	 มีวิธีค�านวณขนาดตวัอยา่งโดยแสดงสตูรการค�านวณท่ีเหมาะสม	ท่ีมาของตวัเลขท่ีมาแทนคา่	พร้อมเอกสารอ้างอิง	

	 	 แสดงการแทนคา่ในสตูร	มีวิธีการแบง่กลุม่	ในกรณีการวิจยัท่ีท�าพร้อมกนัหลายแหง่

8. ความเส่ียงและผลข้างเคียงที่อาจเกดิ

	 		 ระบคุวามเสีย่ง	ผลข้างเคียง	อตัราการเกิดภาวะแทรกซ้อน	(ถ้ามี)	ท่ีอาจเกิดกบัร่างกาย	จิตใจ	การสญูเสยีสถานภาพ															

ทางเศรษฐกิจและสงัคมของอาสาสมคัร	 และระบมุาตรการการลดความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยมาตรการดแูลป้องกนัท่ี																							

เหมาะสม	และการรักษาอยา่งทนัทว่งที	เม่ือเกิดภยนัตรายตอ่อาสาสมคัร

9. ประโยชน์และผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ

								 	 ชีแ้จงถึงความจ�าเป็น	 ความส�าคญั	 คณุค่า	 ประโยชน์อย่างมีเหตมีุผล	 คุ้มค่ากบัทรัพยากรและเวลาท่ีสญูเสีย																				

โดยเน้นถงึผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้กบัใครเป็นส�าคญั	ครอบคลมุทัง้ผลทางตรงและทางอ้อม	ระยะสัน้และระยะยาว	

10. ข้อจ�ากัดของการวจิยั

	 	 มีข้อจ�ากดัท่ีท�าให้ไม่สามารถก�าหนดระเบียบวิธีวิจยัได้อย่างสมบรูณ์	 เช่น	 ข้อจ�ากดัเชิงจริยธรรม	ขนาดตวัอย่าง	

เวลาและการปรับแผนบางอยา่งเพ่ือให้ปฏิบตัไิด้	เชน่	การปรับรูปแบบการวิจยั	สถิตท่ีิน�ามาใช้

11. อุปสรรคที่อาจเกดิขึน้

		 ระบอุปุสรรคในทางปฏิบตัท่ีิอาจเกิดขึน้ระหวา่งกระบวนการวิจยัในรูปแบบท่ีด�าเนินการ	และบอกแนวทางแก้ไข

คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน กรุงเทพมหานคร

BMA Human Research Ethics Committee (BMAHREC) AO 12 / 02.1

แบบรายงานความเหน็ของผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน
เร่ิมใช้ 25 ม.ิย. 2562

หน้า 3 จาก 3 หน้า
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คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน กรุงเทพมหานคร

BMA Human Research Ethics Committee (BMAHREC) AO 13 / 02.1

แบบประเมนิภายหลังการรับรองโครงร่างการวจิยั

 

แบบประเมินภายหลังการรับรองโครงร่างการวจิัย 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน กรุงเทพมหานคร 

BMA Human Research Ethics Committee (BMAHREC) 
AO 13 / 02.1 

หน้า 1 จาก 1 หน้า 

เร่ิมใช้ .......... 2562 

แบบประเมินภายหลังการรับรองโครงร่างการวิจัย 

ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย) รหัสโครงการ  

ชื่อหวัหน้าโครงการ โทรศัพท์ 

ชื่อกรรมการฯ ผู้อ่านโครงการ  ผู้ประสานงานวิจัย 

 รายงานความก้าวหน้าของการวิจัย และการขอต่ออายุการรับรอง 

     (progress report and renewal of previously approved protocol) 

 

 รับทราบ  

 ขอข้อมลูเพ่ิมเติม หรือแนะนําให้แก้ไข 

 รับรองตอ่เน่ืองโครงร่างการวจิยั 1 ปี  

 กําหนด สง่รายงานความก้าวหน้าทกุ ...........  (ระบ)ุ 

 นําเข้าพิจารณาในท่ีประชมุคณะกรรมการฯ 

  รายงานส่วนแก้ไขเพิ่มเตมิโครงร่างการวิจัย  

       (protocol amendment) 

 

 รับรอง  

 ขอข้อมลูเพ่ิมเติม หรือแนะนําให้แก้ไข เพ่ือรับรอง 

 นําเข้าพิจารณาในท่ีประชมุคณะกรรมการฯ 

  รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรง  

       (serious adverse event) 

 รับทราบ และไมต้่องดําเนินการใด ๆ 

 รับทราบ และขอข้อมลูเพ่ิมเตมิ / แนะนํา 

 นําเข้าพิจารณาในท่ีประชมุคณะกรรมการฯ  

  รายงานการเบี่ยงเบนหรือไม่ปฏิบัตติามโครงร่างการวจิัย 

      (protocol deviation/ violation/ non-compliance) 

 

 รับทราบ และไมต้่องดําเนินการใด ๆ 

 รับทราบ และขอข้อมลูเพ่ิมเตมิ / แนะนํา 

 นําเข้าพิจารณาในท่ีประชมุคณะกรรมการฯ 

  รายงานการยุติโครงการวจิัยก่อนกาํหนด 

      (premature termination or suspension of a trial) 

 รับทราบ  

 รับทราบ และมีข้อแนะนํา 

  รายงานสรุปผลการวิจัย  

       (final report) 

 รับทราบ 

 รับทราบ และขอข้อมลูเพ่ิมเตมิ / แนะนํา 
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เร่ิมใช้ 25 ม.ิย. 2562

หน้า 1 จาก 1 หน้า

การขอข้อมูลเพิ่มเตมิ และข้อเสนอแนะ

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

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

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

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

ลงช่ือ…………………………………………ผู้ประเมิน

(………………………………………………………)

วนัท่ี............เดือน............................พ.ศ...............
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คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน กรุงเทพมหานคร

BMA Human Research Ethics Committee (BMAHREC) AO 14 / 02.1

แบบบนัทกึเร่ืองร้องเรียน

 
 

 
 
 

แบบบันทึกเร่ืองร้องเรียน 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน กรุงเทพมหานคร 

BMA Human Research Ethics Committee (BMAHREC) 

 

AO 14 / 02.1 

หน้า 1 จาก 2 หน้า 

เร่ิมใช้ .......... 2562 

แบบบันทกึเร่ืองร้องเรียน 

วันที่ รับเร่ือง เวลา ชื่อ-สกุลของผู้ร้องเรียน สถานภาพของผู้ร้องเรียน 

    อาสาสมคัรหรือญาต ิ

 ผู้ ร่วมงาน 

 ผู้ ร่วมวิจยั 

 ผู้สนบัสนนุทนุวิจยั 

 กรรมการจริยธรรม 

 เจ้าหน้าท่ีสาํนกังาน 

 อ่ืน ๆ ระบุ

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

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

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

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

ช่องทางรับเร่ือง สถานที่ติดต่อ 

 โทรศพัท์ 

 โทรสาร 

 อีเมล 

 จดหมาย 

 มาด้วยตนเอง 

 อ่ืน ๆ ระบ ุ 

……………….. 

……………….. 

……………….. 

……………….. 

ที่อยู่ ……………….………………………………….…..…. 

หน่วยงานที่สังกดั……………………………………..….…. 

เบอร์โทรตดิต่อ……………………………………….….…. 

Email ติดต่อ……………….……………………………..…. 

ประเด็นที่ ร้องเรียน 

 การให้ข้อมลูเก่ียวกบัโครงการวิจยั 

 การปฏิบตัิตวัในระหวา่งการวจิยั 

 การดแูลรักษาเมื่อเกิดภาวะแทรกซ้อน 

 คา่ใช้จ่ายในการวจิยั 

 คา่ตอบแทน 

 อ่ืน ๆ ระบ.ุ........................................................... 

รายละเอียด 

 

 

 

ลงช่ือ.......................................................ผู้ รับเร่ืองผู้ ร้องเรียน 

     (……………………………………………………) 

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

การตรวจสอบข้อมูลที่หน่วยงาน 

ครัง้ที่ วันที่ เวลา ข้อมูลการติดต่อกับสถาบนัภาคี รายละเอียดที่ได้รับ 

ครัง้ท่ี 1 

วนัท่ี _____ 

เวลา _____ 

ช่ือผู้ติดตอ่________________ 

ช่ือผู้ รับเร่ือง_______________ 

 

ครัง้ท่ี 2 

วนัท่ี _____ 

เวลา _____ 

ช่ือผู้ติดตอ่________________ 

ช่ือผู้ รับเร่ือง_______________ 

 

ครัง้ท่ี 3 

วนัท่ี _____ 

เวลา _____ 

ช่ือผู้ติดตอ่________________ 

ช่ือผู้ รับเร่ือง_______________ 
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คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน กรุงเทพมหานคร

BMA Human Research Ethics Committee (BMAHREC) AO 14 / 02.1

แบบบนัทกึเร่ืองร้องเรียน
 

แบบบันทึกเร่ืองร้องเรียน 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน กรุงเทพมหานคร 

BMA Human Research Ethics Committee (BMAHREC) 
AO 14 / 02.1 

หน้า 2 จาก 2 หน้า 

เร่ิมใช้ .......... 2562 

การตอบสนอง 

 

 

 

 

 

 

ลงช่ือ.......................................................ผู้ดําเนินการ 

     (……………………………………………………) 

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

ผลลัพธ์ 

บรรจใุนการประชมุครัง้ท่ี________________ วาระท่ี ______________ วนัท่ี ____________________ 

มติที่ประชุม  

 รับทราบ 

 รับทราบแบบมีเง่ือนไข 

 ขอข้อมลูเพ่ิมเตมิจากผู้วจิยัหรือหนว่ยงานท่ีมีเร่ืองร้องเรียนเพ่ือนํากลบัมาพิจารณาใหม ่

รายละเอียด: 

 

 

 

 

 

 

ลงช่ือ.......................................................ผู้บนัทกึ 

     (……………………………………………………) 

      วนัท่ี............เดือน............................พ.ศ............. 
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คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน กรุงเทพมหานคร

BMA Human Research Ethics Committee (BMAHREC) AO 15 / 02.1

แบบรายงานการตรวจเย่ียมเพื่อก�ากับดแูลการวจิยั

 

 

 

 

แบบรายงานการตรวจเยี่ยมเพื่อกาํกับดูแลการวิจัย 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน กรุงเทพมหานคร 

BMA Human Research Ethics Committee (BMAHREC) 

 

AO 15 / 02.1 

หน้า 1 จาก 2 หน้า 

เร่ิมใช้ .......... 2562 

 

แบบรายงานการตรวจเย่ียมเพ่ือกาํกับดูแลการวิจัย 

วันที่ตรวจเยี่ยม เร่ิมเวลา สิน้สุดเวลา 

ชื่อโครงการวิจัย  

 

 

รหัสโครงการ 

ผู้ให้ทุนวิจัย 

ชื่อหวัหน้าโครงการ โทรศัพท์ โทรสาร  

1.  โครงร่างการวจิยัผา่นการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั กรุงเทพมหานคร   ใช ่   ไมใ่ช ่

2.  การบนัทกึข้อมลูถกูต้อง และตรงกบัเอกสารต้นฉบบั   ใช ่   ไมใ่ช ่

3.  เอกสารสาํคญัครบถ้วน   ใช ่   ไมใ่ช ่

4.  ผู้วิจยั ผู้ช่วยวิจยั มีความรู้ ความเข้าใจและปฏิบตัิตามขัน้ตอนท่ีระบใุนโครงร่างการวิจยั   ใช ่   ไมใ่ช ่

5.  สถานท่ีทําวจิยัเหมาะสมและเอือ้อํานวยตอ่การทําวิจยั   ใช ่   ไมใ่ช ่

6.  มีการควบคมุการเก็บรักษาและปริมาณการรับจ่ายผลติภณัฑ์ท่ีใช้ในการวิจยั   ใช ่   ไมใ่ช ่

7.  มีการลงนามของอาสาสมคัรในเอกสารให้ความยินยอมโดยได้รับข้อมลูท่ีได้รับการอนมุตัจิาก        

  คณะกรรมการฯ 

  ใช ่   ไมใ่ช ่

8.  กระบวนการขอความยินยอมจากอาสาสมคัรท่ีเข้าร่วมในโครงการวจิยัเหมาะสม   ใช ่   ไมใ่ช ่

9.  มีการเก็บเอกสารข้อมลูของอาสาสมคัรท่ีเข้าร่วมในโครงการวจิยัอยา่งเหมาะสม   ใช ่   ไมใ่ช ่

10. อาสาสมคัรได้รับการพิทกัษ์ซึง่สทิธิและความเป็นอยูท่ี่ดีอยา่งเหมาะสม   ใช ่   ไมใ่ช ่

11. ตรวจสอบรายงานเหตกุารณ์ท่ีไมค่าดคิดมาก่อนหรือเหตกุารณ์ไมพ่งึประสงค์ชนิดร้ายแรง 

      ตรงกบัรายงานท่ีสง่ให้คณะกรรมการฯ 

  ใช ่   ไมใ่ช ่

12. มีการไมป่ฏิบตัิตามข้อกําหนดหรือไม ่?   ใช ่   ไมม่ ี

สรุปจาํนวนอาสาสมัคร (คน) 

              จํานวนท่ีต้องการ 

              จํานวนท่ีเข้าร่วมในโครงการวจิยั 

              จํานวนท่ีอยูใ่นระยะทดลอง 

              จํานวนท่ีอยูใ่นระยะติดตาม  

              จํานวนท่ีสิน้สดุการศกึษาแล้ว  

              จํานวนท่ีออกจากการศกึษาก่อนเวลา 

              จํานวนท่ีเสยีชีวิต   

การสัมภาษณ์ทีมผู้วิจัย ได้แก่ 

1)...................................................................... 

2) ..................................................................... 

3)...................................................................... 

การตรวจเยี่ยมสถานที่วิจัย ได้แก่ 

1)...................................................................... 

2) ..................................................................... 

3) ..................................................................... 

 วิธีดําเนินการมาตรฐานงานวิจยั     165    

แบบรายงานการตรวจเย่ียมเพื่อก�ากับดแูลการวจิยั

เร่ิมใช้ 25 ม.ิย. 2562

หน้า 1 จาก 2 หน้า



 166	 วิธีด�ำเนินกำรมำตรฐำนจริยธรรมกำรวิจัย

คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน กรุงเทพมหานคร

BMA Human Research Ethics Committee (BMAHREC) AO 15 / 02.1

แบบรายงานการตรวจเย่ียมเพื่อก�ากับดแูลการวจิยั
เร่ิมใช้ 25 ม.ิย. 2562

หน้า 2 จาก 2 หน้า

 

 

 แบบรายงานการตรวจเยี่ยมเพื่อกาํกับดูแลการวิจัย 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน กรุงเทพมหานคร 

BMA Human Research Ethics Committee (BMAHREC) 

 

AO 15 / 02.1 

หน้า 2 จาก 2 หน้า 

เร่ิมใช้ .......... 2562 

            

ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงชื่ออนุกรรมการผู้ตรวจเยี่ยมเพื่อกาํกับดูแลการวจิัย 
 

1……………………………………………………………… 

(                                                                                      ) 

2……………………………………………………………… 

(                                                                                      ) 

3……………………………………………………………… 

(                                                                                      ) 
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167วิธีด�ำเนินกำรมำตรฐำนจริยธรรมกำรวิจัย

คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน กรุงเทพมหานคร

BMA Human Research Ethics Committee (BMAHREC) AO 16 / 02.1

แบบรายงานการประชุม

 

แบบรายงานการประชุม 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน กรุงเทพมหานคร 

BMA Human Research Ethics Committee (BMAHREC) 
AO 16 / 02.1 

หน้า 1 จาก 2 หน้า 

เร่ิมใช้ .......... 2562 

 

รายงานการประชุม

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน กรุงเทพมหานคร 

ครัง้ที่ …………. / ……….. 

วันที่ ……. เดือน …………....…….. พ.ศ. ……………… 

ณ ................................................................... 
 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน กรุงเทพมหานคร 

     รายช่ือผู้มาประชมุ     : 
     รายช่ือผู้ไมม่าประชมุ  : 
ผู้เข้าร่วมประชุม  : 
เร่ิมประชุมเวลา : 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ือง ประธานแจ้งให้ท่ีประชมุทราบ  

- โครงร่างการวิจยัท่ีได้รับการรับรอง 
ระเบียบวาระที่ 2 เร่ือง รับรองรายงานการประชมุครัง้ท่ีผา่นมา 
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ือง การมีผลประโยชน์ทบัซ้อน  
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ือง สบืเน่ือง  
ระเบียบวาระที่ 5 เร่ือง พิจารณาเก่ียวกบัโครงร่างการวิจยัท่ีผา่นการรับรอง 

- รายงานความก้าวหน้าและขอตอ่อายกุารรับรอง 

- รายงานสว่นแก้ไขเพ่ิมเติมโครงร่างการวิจยั 

- รายงานเหตกุารณ์ไมพ่งึประสงค์ชนิดร้ายแรง 

- รายงานการเบ่ียงเบนหรือไมป่ฏิบตัิตามโครงร่างการวิจยั 

- รายงานการยตุโิครงการวจิยัก่อนกําหนด  

- รายงานสรุปผลการวิจยั  

- รายงานการตรวจเยี่ยม 
ระเบียบวาระที่ 6 เร่ือง การพิจารณาโครงร่างการวิจยั (โครงการใหม)่ 

- โครงร่างการวิจยัท่ีขอยกเว้นการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจยั 

- โครงร่างการวิจยัท่ีเข้ารับการพิจารณาแบบเร็ว 

- โครงร่างการวิจยัท่ีเข้ารับการพิจารณาในท่ีประชมุคณะกรรมการ ฯ  
ระเบียบวาระที่ 7 เร่ือง อ่ืน ๆ 

- กําหนดการประชมุครัง้ถดัไป 
ปิดประชุมเวลา : 

 

 

 

      ลงช่ือ.......................................................  ลงช่ือ………………………...กรรมการและเลขานกุาร 

     (…………….…………………………….)   (…………….…………………………….) 
    ผู้บนัทกึรายงานการประชมุ              ผู้ทบทวนรายงานการประชมุ 
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เร่ิมใช้ 25 ม.ิย. 2562

หน้า 1 จาก 2 หน้า



 168	 วิธีด�ำเนินกำรมำตรฐำนจริยธรรมกำรวิจัย

คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน กรุงเทพมหานคร

BMA Human Research Ethics Committee (BMAHREC) AO 16 / 02.1

แบบรายงานการประชุม
เร่ิมใช้ 25 ม.ิย. 2562

หน้า 2 จาก 2 หน้า

 

แบบรายงานการประชุม 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน กรุงเทพมหานคร 

BMA Human Research Ethics Committee (BMAHREC) 
AO 16 / 02.1 

หน้า 2 จาก 2 หน้า 

เร่ิมใช้ .......... 2562 

บันทกึการพจิารณาโครงร่างการวิจัย 
 

โครงร่างการวิจัยเร่ืองที่ ..... “........................................................................................................................ 

....................................................................................................................................................................” 

รหสัโครงการ .............................. ผู้ให้ทนุวิจยั ................................................................................................. 

หวัหน้าโครงการวิจยั ....................................................................................................................................... 
 

สรุปความเหน็และข้อเสนอแนะ 

ก.  โครงร่างการวิจยั ....................................................................................................................................... 

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

ข.  เอกสารชีแ้จงข้อมลูแก่ผู้ เข้าร่วมโครงการวิจยั ............................................................................................... 

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

ค.  หนงัสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมโครงการวิจยั ......................................................................................... 

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

ง.  ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม (เภสชักร, นกักฎหมาย, ผู้แทนชมุชน ฯลฯ ) .................................................................. 

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

จ.  ประวติัหวัหน้าโครงการและคณะ 

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

สรุปมตทิี่ประชุม 

1. ผลการพิจารณาโครงร่างการวิจยั 

      รับรอง          ปรับปรุงแก้ไข เพ่ือรับรอง     

      ปรับปรุงแก้ไขและนําเข้าพิจารณาใหม ่     ไมรั่บรอง  

2.  กรรมการท่ีปรึกษากรณีมีการปรับปรุงแก้ไข คือ ………………..………................... 

3. กําหนดการสง่รายงานความก้าวหน้าทกุ    1 ปี     6 เดือน     3 เดือน     อ่ืน ๆ ……………………. 
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คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน กรุงเทพมหานคร

BMA Human Research Ethics Committee (BMAHREC) AO 17 / 02.1

แบบรายงานขอค้น / ท�าส�าเนาเอกสารโครงการวจิยั
เร่ิมใช้ 25 ม.ิย. 2562

หน้า 1 จาก 1 หน้า

 

แบบรายงานขอค้น / ทาํสาํเนาเอกสารโครงการวิจัย 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน กรุงเทพมหานคร 

BMA Human Research Ethics Committee (BMAHREC) 
AO 17 / 02.1 

หน้า 1 จาก 1 หน้า 

เร่ิมใช้ .......... 2562 

 

แบบรายงานขอค้น / ทาํสําเนาเอกสารโครงการวิจัย 
 

เอกสารที่ต้องการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัส 

ผู้ร้องขอ                      วันที่ 

เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 

เหตุผลของการขอค้นเอกสาร  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อผู้อนุมัต ิ วันที่ 

ลงชื่อผู้รับเอกสาร วันที่ 

ลงชื่อผู้คนืเอกสาร วันที่ 

ลงชื่อผู้รับคนืเอกสาร  

ลงชื่อผู้เกบ็เอกสาร วันที่ 
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คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน กรุงเทพมหานคร

BMA Human Research Ethics Committee (BMAHREC) AO 18 / 02.1

แบบบนัทกึการขอค้นเอกสารโครงการวจิยั
เร่ิมใช้ 25 ม.ิย. 2562

หน้า 1 จาก 1 หน้า

 

แบบบันทึกการขอค้นเอกสารโครงการวิจัย 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน กรุงเทพมหานคร 

BMA Human Research Ethics Committee (BMAHREC) 
AO 18 / 02.1 

หน้า 1 จาก 1 หน้า 

เร่ิมใช้ .......... 2562 

 

แบบบันทกึการขอค้นเอกสารโครงการวิจัย 
 

ที่ ชื่อเอกสารและรหัส ผู้ขอค้น

เอกสาร 

วันที่ขอ วันที่ รับ 

 

ผู้เก็บ

เอกสาร 

วันที่เก็บ เหตุผล 

การขอค้น 
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แบบบนัทกึการขอค้นเอกสารโครงการวจิยั
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คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน กรุงเทพมหานคร

BMA Human Research Ethics Committee (BMAHREC) AO 19 / 02.1

แบบบนัทกึการท�าส�าเนาเอกสารโครงการวจิยั
เร่ิมใช้ 25 ม.ิย. 2562

หน้า 1 จาก 1 หน้า

แบบบนัทกึการท�าส�าเนาเอกสารโครงการวจิยั

 
 

 
 
 

แบบบันทึกการทาํสาํเนาเอกสารโครงการวิจัย 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน กรุงเทพมหานคร 

BMA Human Research Ethics Committee (BMAHREC) 

 

AO 19 / 02.1 

หน้า 1 จาก 1 หน้า 

เร่ิมใช้ .......... 2562 

 

แบบบันทกึการทาํสาํเนาเอกสารโครงการวิจัย 
 

ที่ ชื่อเอกสาร และรายละเอียด 

หน้าที่ทาํสาํเนา 

จาํนวน

สาํเนา 

ชื่อผู้ทาํ

สาํเนา 

วันที่ทาํ

สาํเนา 

ชื่อผู้รับ

สาํเนา 

วันที่ รับ 

สาํเนา 
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 172	 วิธีด�ำเนินกำรมำตรฐำนจริยธรรมกำรวิจัย

คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน กรุงเทพมหานคร

BMA Human Research Ethics Committee (BMAHREC) AO 20 / 02.1

แบบรายงานขอท�าลายเอกสารโครงการวจิยั
เร่ิมใช้ 25 ม.ิย. 2562

หน้า 1 จาก 1 หน้า

 

แบบรายงานขอทาํลายเอกสารโครงการวิจัย 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน กรุงเทพมหานคร 

BMA Human Research Ethics Committee (BMAHREC) 
AO 20 / 02.1 

หน้า 1 จาก 1 หน้า 

เร่ิมใช้ .......... 2562 

 

แบบรายงานขอทาํลายเอกสารโครงการวิจัย 

ลาํดับ รหัส

โครงการ 

ชื่อโครงการ วัน/เดือน/พ.ศ. 

  ที่รายงานปิด 

วัน/เดือน/พ.ศ. 

ที่เกบ็ครบ 10 ปี 

หมายเหตุ 

สถานะโครงการ 

      

      

      

      

      

      

      

      
 

เรียน เลขานกุารคณะกรรมการฯ เพ่ือโปรดพิจารณา 

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

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

หวัหน้าสาํนกังานคณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน กรุงเทพมหานคร 

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

 ทราบ นําเสนอในท่ีประชมุ วนัท่ี ......./......../....... 

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

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

                       กรรมการและเลขานกุาร 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน กรุงเทพมหานคร 

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

   อนมุตัิตามมติท่ีประชมุ 

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

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

ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน กรุงเทพมหานคร 

       วนัท่ี............เดือน............................พ.ศ............ 
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แบบรายงานขอท�าลายเอกสารโครงการวจิยั
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คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน กรุงเทพมหานคร

BMA Human Research Ethics Committee (BMAHREC) AO 21 / 02.1

รายการเตรียมรับการตรวจเย่ียมประเมนิคุณภาพ
เร่ิมใช้ 25 ม.ิย. 2562

หน้า 1 จาก 1 หน้า

รายการเตรียมรับการตรวจเย่ียมประเมนิคุณภาพ

  การตรวจเยี่ยมภายใน    การตรวจเยี่ยมภายนอก       ก�าหนดวันที่

1.			ประเมินตนเองและทบทวนวิธีด�าเนินการ
มาตรฐาน

ผู้ รับผิดชอบ	/	สิง่ท่ีต้องแก้ไข:

2.			ตรวจสอบเอกสารประวตัคิณะกรรมการฯ											
และเอกสารเพ่ือการรักษาความลบัและ																							
การลงนาม

ผู้ รับผิดชอบ	/	สิง่ท่ีต้องแก้ไข:

3.			 ตรวจสอบการเก็บแฟ้มเอกสารโครงการวิจยั
	 ท่ีก�าลงัด�าเนินการและท่ีสิน้สดุแล้ว	

ผู้ รับผิดชอบ	/	สิง่ท่ีต้องแก้ไข:

4.		 ตรวจสอบความครบถ้วนของแฟ้มเอกสาร
โครงการวิจยั

ผู้ รับผิดชอบ	/	สิง่ท่ีต้องแก้ไข:

5.		 เตรียมข้อมลูท่ีต้องน�าเสนอตอ่
	 คณะกรรมการตรวจเย่ียม

ผู้ รับผิดชอบ:

6.	 เตรียมข้อมลูและเอกสารตา่ง	ๆ	
	 ท่ีคณะกรรมการตรวจเย่ียมฯ	ต้องการ

ผู้ รับผิดชอบ:

7.			 เตรียมสถานท่ีและอปุกรณ์ท่ีต้องใช้													
	 ในการประชมุตรวจเย่ียม

ผู้ รับผิดชอบ:

8.		 เตรียมงบประมาณและประมาณ
	 คา่ใช้จา่ย

ผู้ รับผิดชอบ:

9.		 ก�าหนดและนดัหมายกรรมการฯ	เจ้าหน้าท่ี
	 ท่ีจะเข้าร่วมในการประชมุการตรวจเย่ียม

ผู้ รับผิดชอบ:

10.	สรุปรายงานการตรวจเย่ียมและ
	 การปรับปรุงแก้ไขหลงัการตรวจเย่ียม	

ผู้ รับผิดชอบ:

11.	 อ่ืน	ๆ	ระบุ ผู้ รับผิดชอบ:

ผู้ทบทวน: วันที่
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คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน กรุงเทพมหานคร

BMA Human Research Ethics Committee (BMAHREC) AP 02.1

รายการเอกสารภาคผนวก AP

เอกสารส�าหรับผู้วจิยั / ผู้สนับสนุนทนุวจิยั

รายการเอกสารภาคผนวก AP

รหสัเอกสาร ช่ือเอกสาร หน้า

AP	01 แบบเสนอโครงร่างการวิจยัเพ่ือขอรับการพิจารณาด้านจริยธรรม 177

AP	02.1 เอกสารชีแ้จงข้อมลูแก่ผู้ เข้าร่วมการวิจยั 188
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แบบเสนอโครงร่างการวจิยั

1.	 ช่ือโครงการ	(ภาษาไทยและภาษาองักฤษ)

2.	 ช่ือผู้วิจยัหลกั	(ภาษาไทยและภาษาองักฤษ)

3.	 ช่ือผู้วิจยัร่วม/อาจารย์ท่ีปรึกษา	(ภาษาไทยและภาษาองักฤษ)

4.	 ช่ือผู้ดแูลรับผิดชอบอาสาสมคัร

5.	 สถานท่ีท�าการวิจยั

6.	 หลกัการและเหตผุล

7.	 วตัถปุระสงค์

8.	 กรอบแนวคดิการวิจยั

9.	 รูปแบบการวิจยัและระเบียบวิธีวิจยั

10.	 ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง

11.	 ความเสี่ยงและผลข้างเคียงท่ีอาจเกิดขึน้

12.	 ประโยชน์และผลกระทบท่ีคาดวา่จะได้รับ

13.	 ข้อพิจารณาด้านจริยธรรม

14.	 ข้อจ�ากดัของการวิจยั

15.	 อปุสรรคท่ีอาจเกิดขึน้

16.	 การบริหารงานวิจยัและตารางเวลาในการศกึษา

17.	 งบประมาณและแหลง่ทนุ

18.	 เอกสารอ้างอิง

19.	 เอกสารชีแ้จงข้อมลูแก่อาสาสมคัร

20.	 หนงัสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมโครงการวิจยั

21.	 อ่ืน	ๆ	เชน่	ประวตัผิู้วิจยัและผู้ ร่วมวิจยั	ค�ารับรองจากหวัหน้าโครงการวิจยั	แบบบนัทกึข้อมลู	แบบสอบถาม	

22.	 สรุปโครงร่างการวิจยัเพ่ือพิจารณา
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ค�าอธิบายแบบเสนอโครงร่างการวจิยั

1. ช่ือโครงการ	(ภาษาไทยและภาษาองักฤษ)
		 สัน้	 น่าสนใจ	กระชบั	 ไม่ต้องมีค�าวา่	 การศกึษาหรือการวิจยั	 ควรประกอบด้วยค�าส�าคญั	 3	สว่น	 คือ	ประชากร																			
ท่ีศกึษา	ผลลพัธ์หลกั	และวิธีการ	สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของโครงการ	
		 ช่ือเร่ืองไทย	-	องักฤษ	ควรมีความหมายสอดคล้องกนั	ช่ือโครงการภาษาองักฤษให้ใช้ตวัพิมพ์ใหญ่ทัง้หมด	ถ้าใช้
ตวัพิมพ์เลก็	 อกัษรขึน้ต้นให้ใช้ตวัพิมพ์ใหญ่	ยกเว้นค�าท่ีเป็นบพุบท	ส�าหรับช่ือโครงการวิจยัต้องตรวจสอบวา่ข้อความ
ตรงกนัทกุต�าแหนง่

2. ช่ือผู้วจิยัหลัก (ภาษาไทยและภาษาองักฤษ)
								หนว่ยงานท่ีสงักดั	ต�าแหนง่ปัจจบุนั	โทรศพัท์	โทรสาร	ท่ีตดิตอ่ได้	24	ชัว่โมง	อีเมล

3. ช่ือผู้วจิยัร่วม	(ภาษาไทยและภาษาองักฤษ)
	 3.1		 ระบแุตล่ะคน	หนว่ยงานท่ีสงักดั	ต�าแหนง่ปัจจบุนั	โทรศพัท์	โทรสาร	อีเมล
	 3.2		 ลกัษณะงานในโครงการวิจยันีข้องแตล่ะคน

4. ช่ือผู้ดแูลรับผิดชอบอาสาสมัคร
	 ถ้าเป็นโครงการวิจยัทางคลนิิก	ให้ระบช่ืุอแพทย์ผู้ดแูลรับผิดชอบอาสาสมคัรอยา่งน้อย	1	คน	โดยใสช่ื่อ	ท่ีท�างาน	
ต�าแหนง่ปัจจบุนั	โทรศพัท์	โทรศพัท์เคลื่อนท่ี	ท่ีจะตดิตอ่ได้ตลอด	24	ชัว่โมง	ทัง้ท่ีบ้านและท่ีท�างาน

5. สถานที่ท�าการวจิยั
							 ระบสุถานท่ี	หนว่ยงานท่ีด�าเนินการวิจยั	โครงการวิจยัท่ีท�าร่วมกนัหลายสถาบนั	ให้ระบสุถานท่ีด�าเนินการให้ครบ

6. หลักการและเหตุผล
	 6.1		 ความเป็นมาและความส�าคญัของปัญหา	ลกัษณะ	อบุตักิารณ์ของปัญหาท่ีท�าให้เกิดความสนใจท�าการวิจยั
เร่ืองนัน้	ข้อมลูพืน้ฐานกบัสถานการณ์	หรือสภาพแวดล้อม	ท่ีเก่ียวข้องกบัการวิจยั	พร้อมทัง้อ้างอิงข้อมลูท่ีเช่ือถือได้
	 6.2		 เหตผุลความจ�าเป็นท่ีต้องท�าวิจยั	 ให้ทบทวนวรรณกรรมทนัสมยัท่ีเก่ียวข้องหรือท่ีจะวิจยัให้ครอบคลมุงาน
วิจยัทัง้ผลดีและผลเสีย	 โดยยดึวตัถปุระสงค์เป็นหลกั	 ไม่ควรน�าบทคดัย่อมาปะติดปะต่อกนัเท่านัน้	 วิเคราะห์จดุเด่น									
จดุด้อยของงานวิจยัแต่ละเร่ือง	 การทบทวนวรรณกรรมควรเลือกเฉพาะท่ีส�าคญัและเก่ียวข้อง	 ไม่ควรยืดยาวเกินไป																
เม่ือวิเคราะห์แล้ว	 ควรสรุปโดยการสงัเคราะห์เป็นภาพรวมว่า	 มีอะไรท่ีทราบและยงัไม่ทราบ	ความรู้ท่ีอยู่ในปัจจบุนั
ไมส่ามารถตอบปัญหาได้	จงึจ�าเป็นต้องท�าวิจยัเร่ืองนี	้โดยมีตวัเลขและหลกัฐานอ้างอิงท่ีมีความนา่เช่ือถือ

7. วัตถุประสงค์
	 เป็นการแปลงค�าถามวิจยัเป็นประโยคบอกเล่า	 วตัถุประสงค์ควรสอดคล้องกับช่ือโครงการวิจยั	 อาจเร่ิมด้วย
วตัถปุระสงค์ทัว่ไปในระดบักว้างครอบคลมุการวิจยัทัง้หมดและวตัถปุระสงค์เฉพาะซึง่ควรระบเุป็นข้อ	ๆ	 โดยเร่ิมจาก
วตัถปุระสงค์หลกั	ตามด้วยวตัถปุระสงค์รองท่ีชดัเจน	วตัถปุระสงค์หลกัจะก�าหนดการค�านวณขนาดตวัอยา่ง

คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน กรุงเทพมหานคร
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8. กรอบแนวคดิการวจิยั
	 อธิบายความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตา่ง	ๆ 	โดยครอบคลมุตวัแปรในการวิจยัทัง้หมด	รวมทัง้ตวัแปรในวตัถปุระสงค์
หลกั	วตัถปุระสงค์รอง	และควรแสดงด้วยแผนภมิู

9. รูปแบบการวจิยัและระเบยีบวธีิวจิยั
 9.1 รูปแบบการวจิยั
												 การเลอืกรูปแบบการวิจยัท่ีเหมาะสมจะชว่ยป้องกนัและลดอคตไิด้	รูปแบบการวิจยัต้องสอดคล้องกบัค�าถาม	
หรือวตัถปุระสงค์ของการวิจยั	รวมทัง้แผนภมิูการวิจยั	(ถ้ามี)
	 9.2 ตวัแปร

9.2.1	 ระบตุวัแปรหลกั	
9.2.1.1	 ตวัแปรต้นหรือตวัแปรอิสระ	ควรครอบคลมุข้อมลูประชากร	ระดบัของปัญหา/โรค(ถ้ามี)

และปัจจยัเสีย่งหรือปัจจยัพยากรณ์		กรณีท่ีเป็นการวิจยัเชิงทดลองท่ีมีกลุม่เปรียบเทียบ	
ตวัแปรต้นคือตวัแปรท่ีต้องการศกึษาและตวัแปรเปรียบเทียบ

9.2.1.2	 ตวัแปรตาม	ควรครอบคลมุผลลพัธ์ตามวตัถปุระสงค์
9.2.2	 ระบตุวัแปรกวน	ความล�าเอียง

9.2.2.1	 ตวัแปรกวน	คือ	ตวัแปรอ่ืนนอกเหนือจากตวัแปรหลกัในการศกึษา	โดยมีความสมัพนัธ์
กบัผลลพัธ์	 และตวัแปรหลกั	 จะควบคมุตวัแปรกวนด้วยวิธีใดเพ่ือไม่ให้มีอิทธิพลต่อ
ตวัแปรหลกั

9.2.2.2	 ความล�าเอียง	หรืออคติ	 เป็นความคลาดเคลื่อนเชิงระบบ	แบง่เป็น	2	ชนิด	 คือ	ความ
ล�าเอียงจากการคดัเลือก	และความล�าเอียงจากการได้ข้อมลู

	 1)	 ความล�าเอียงจากการคดัเลอืกประชากรตวัอยา่งอาจเกิดขึน้	รวมทัง้ระบวิุธีการป้องกนั
	 2)	 ความล�าเอียงจากการวัดข้อมูลท่ีมาจากการปฏิบัติ	 ท่ีอาจมีต่อผลการศึกษา	
	 	 ในด้านบวกหรือด้านลบ	รวมทัง้ระบวุิธีการป้องกนั

	 9.3 นิยามตวัแปร
	 	 เป็นการแปลงตวัแปรท่ีมีลกัษณะเป็นนามธรรมในกรอบแนวความคิดให้เป็นรูปธรรม	ควรให้นิยามตวัแปร
หลกั	ตวัแปรส�าคญั	รวมทัง้ตวัแปรท่ีเป็นเหตกุารณ์ไมพ่งึประสงค์ท่ีร้ายแรง	(serious	adverse	event)	ควรให้ความหมาย
ท่ีจ�าเพาะในรูปท่ีสามารถวดัได้	ไมใ่ชเ่พียงแตแ่ปลความหมาย	เชน่	คณุภาพชีวิตท่ีดี	ในการวิจยันีห้มายถงึคณุภาพชีวิต
ในมิตใิด	ใช้เกณฑ์การวินิจฉยัอะไร	ระดบัความปวด	ในการศกึษาจะใช้เป็น	pain	score
	 9.4 เคร่ืองมือวัดตวัแปร
	 	 ระบเุคร่ืองมือท่ีใช้วดัตวัแปรส�าคญั	และให้รายละเอียดชดัเจนพอท่ีผู้อา่นผลงานวิจยัจะน�าไปใช้ได้	ควรเป็น
เคร่ืองมือท่ีได้มาตรฐาน	แบบทดสอบถ้าไมใ่ช่เคร่ืองมือมาตรฐานให้บอกแนวการพฒันาหรือการสร้างเคร่ืองมือเกณฑ์		
การแปลผลการควบคมุคณุภาพของเคร่ืองมือท�าได้อย่างไร	 ระบคุา่ยอมรับได้ของความตรงและความเท่ียง	 ก่อนท่ีจะ
น�าไปใช้ในการวิจยั	การวดัตวัแปรใช้มาตรวดัอะไร	เคร่ืองมือท่ีมีลขิสทิธ์ิ	ควรระบกุารขออนญุาตการใช้เคร่ืองมือ
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	 9.5 วธีิด�าเนินการวจิยั
	 	 ทัง้การวิจยัโดยการสงัเกต	การวิจยัเชิงทดลอง	กึง่ทดลอง	 เก็บข้อมลูไปข้างหน้าหรือเก็บข้อมลูย้อนหลงัให้
บรรยายวิธีด�าเนินการ	 วิธีตรวจวินิจฉยัหรือวิธีปฏิบตัิให้ละเอียดพอท่ีผู้อ่านจะน�าไปปฏิบตัิต่อได้	 และเรียงตามล�าดบั
เหตกุารณ์	 โดยเฉพาะการปฏิบตัิตามปกติในกลุม่เปรียบเทียบ	ซึง่ควรเป็นวิธีมาตรฐานหรือมีพืน้ฐานทางวิทยาศาสตร์	
หากขัน้ตอนมีความซบัซ้อนควรเขียนเป็นแผนภมิู	
	 	 ในการวิจยัยาให้ระบจุ�านวนครัง้	ปริมาณและระยะหา่งในการกระท�าแตล่ะครัง้	การขึน้ทะเบียนยา	ช่ือทางเคมี
บริษัทผู้ผลติ	บริษัทผู้จ�าหนา่ย		ข้อมลูผลติภณัฑ์ยาและเคร่ืองมือแพทย์	ถ้ายงัไมมี่ใช้ในประเทศมีขายและใช้ในประเทศ
ผู้ผลติ	หรือประเทศใดบ้าง	กลุม่ควบคมุหรือกลุม่ท่ีใช้ยาหลอก	(ถ้ามี)	เหตผุลในการศกึษาวิจยั	ระยะเวลาและอนัตราย
จากการใช้ยาหลอก	ในการเจาะเลือดให้ระบจุ�านวนครัง้	ปริมาณและระยะหา่งในการเจาะแตล่ะครัง้	การใช้รังสี	ให้ระบุ
ชนิดของรังสี	ขนาด	รูปแบบ	วิธีการใช้และจ�านวนครัง้	ผู้วิจยัเก่ียวข้องอยา่งไรกบัยาหรือวิธีการนัน้	
	 9.6 การเกบ็รวบรวมข้อมูล
	 	 บอกให้ชดัเจนวา่	 วดัใคร	 วดัข้อมลูอะไร	 สถานท่ีใด	 ใครเป็นผู้วดั	 วดัอย่างไร	บนัทกึอย่างไร	 เก็บไว้ท่ีไหน											
และเวลาใด	หากมีการขนสง่สิง่สง่ตรวจไปนอกสงักดัหรือตา่งประเทศ	มีการขออนญุาตหนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ
	 9.7 การวเิคราะห์ข้อมูล
	 	 ให้ระบผุลลพัท์หลกั	(primary	outcome)	และผลลพัท์อ่ืน	ๆ	หรือผลลพัท์รอง	(secondary	outcome)	(ถ้ามี)
ข้อมลูเชิงคุณภาพและข้อมูลเชิงปริมาณมีอะไรบ้าง	 ใช้สถิติพรรณนาและสถิติอนุมานอะไรในการวิเคราะห์ข้อมลู																	
การเลอืกใช้สถิตจิะต้องสอดคล้องกบัรูปแบบการวิจยั	และระดบัของข้อมลูเพ่ือหลกีเลีย่งความเคลือ่นแบบสุม่	ระบปัุญหา
ท่ีอาจเกิดขึน้ระหวา่งการวิเคราะห์และแนวทางแก้ไข

10. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง
	 10.1 ลักษณะกลุ่มตวัอย่าง
												 ก�าหนดประชากรเป้าหมาย	กลุม่ตวัอยา่ง	เกณฑ์การคดัเข้า	เกณฑ์การคดัออก	เกณฑ์การถอนอาสาสมคัร
ก่อนก�าหนด	และเกณฑ์การยตุิโครงการวิจยั	ท่ีชดัเจนและเหมาะสม	(ถ้ามี)	ในการคดัเลือกอาสาสมคัรของกลุม่ทดลอง	
กลุ่มเปรียบเทียบ	 และสถานท่ี	 ควรมีเหตผุลทางวิชาการว่ามีความเหมาะสมในการขยายผลการวิจยัไปสู่ประชากร										
กลุม่เป้าหมาย	ในการวิจยัท่ีเก็บตวัอยา่งอาสาสมคัรแบบไปข้างหน้า	
	 10.2 จ�านวนอาสาสมัคร หรือ ขนาดตวัอย่าง
												 ควรบรรยายวิธีการสุ่มตวัอย่างให้ได้ตวัแทนคล้ายประชากรเป้าหมายท่ีสดุ	 มีวิธีค�านวณขนาดตวัอย่าง														
โดยแสดงสตูรการค�านวณขนาดตวัอยา่งท่ีเหมาะสมกบัรูปแบบการวิจยั	บอกท่ีมาของตวัเลขท่ีมาแทนคา่	พร้อมเอกสาร
อ้างอิง	 แสดงการแทนค่าในสตูร	 ผลการค�านวณ	 ซึ่งควรได้ขนาดตวัอย่างท่ีน้อยท่ีสดุท่ีสามารถตอบค�าถามหลกัได้																		
เพ่ือลดความสิน้เปลืองและปัญหาจริยธรรม	ควรระบ	ุเพศ	อาย	ุลกัษณะอาการ	รวมทัง้วิธีการแบง่กลุม่	ในกรณีการวิจยั
ท่ีกระท�าพร้อมกนัหลายแหง่
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11. ความเส่ียงและผลข้างเคียงที่อาจเกดิขึน้
	 ระบคุวามเสี่ยง	 ผลข้างเคียงและอตัราการเกิดภาวะแทรกซ้อน	 (ถ้ามี)	 ท่ีอาจเกิดกบัร่างกาย	 จิตใจ	การสญูเสีย
สถานภาพทางเศรษฐกิจและสงัคมของอาสาสมคัร	และระบมุาตรการการลดความเสี่ยงซึง่ประกอบด้วยมาตรการดแูล
ป้องกนัท่ีเหมาะสม	และการรักษาอย่างทนัท่วงที	 เม่ือเกิดภยนัตรายต่ออาสาสมคัรในโครงการท่ีก�าลงัด�าเนินการอยู	่											
ต้องรายงานความก้าวหน้าและผลข้างเคียงเป็นระยะตามเหมาะสม	โครงการวิจยัท่ีอาสาสมคัรมีความเสีย่งตอ่อนัตรายสงู
ต้องรายงานความก้าวหน้าถ่ีกวา่โครงการวิจยัท่ีมีความเสี่ยงต�่า
 
12. ประโยชน์และผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ
							ชีแ้จงถงึความจ�าเป็น	ความส�าคญั	คณุคา่	และประโยชน์อยา่งมีเหตมีุผล	คุ้มคา่กบัทรัพยากรและเวลาท่ีสญูเสีย	
โดยเน้นถงึผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้กบัใครเป็นส�าคญั	ครอบคลมุทัง้ผลทางตรงและทางอ้อม	ระยะสัน้และระยะยาว	เชน่
	 12.1		 ประโยชน์	ตอ่ตนเอง	อาสาสมคัร	ผู้ ป่วยอ่ืน	การสาธารณสขุในอนาคต	ตอ่สถาบนั	องค์กร	สงัคม
	 12.2		 ให้วิธีการรักษาท่ีดีกวา่ในประสทิธิภาพและความคุ้มคา่
	 12.3		 แก้ปัญหาในการด�าเนินงานของหนว่ยงานท่ีท�าการวิจยั
		 12.4		 ให้องค์ความรู้ใหมท่างวิชาการ
	 12.5	 เป็นพืน้ฐานการวิจยัในขัน้ตอนตอ่ไป
		 12.6		 บริการความรู้แก่ประชาชน

13. ข้อพจิารณาด้านจริยธรรม
	 ตามแนวทางจริยธรรมการวิจยัในคนท่ีแสดงใน	Belmont	Report	และแนวทางจริยธรรมสากล	เชน่	Declaration	
of	Helsinki,	ICH-GCP,	CIOMS	Guidelines		อธิบายวา่การท�าวิจยัครัง้นีจ้ะด�าเนินการอยา่งไร 
	 1)	 หลักความเคารพในบุคคล (respect	for	persons)
	 	 การวิจยัต้องแสดงถงึความเคารพในศกัดิศ์รี	เคารพในการให้ความยินยอมโดยให้ข้อมลูท่ีเพียงพอ	และเป็น
อิสระในการตดัสนิใจ	 ให้	 โดยไมมี่การบงัคบัหรือจงูใจอยา่งไมเ่หมาะสม	 เคารพในความเป็นสว่นตวั	 (privacy)	 รักษา
ความลบัของอาสาสมคัร	 (confidentiality)	 เช่น	 การติดประกาศเชิญมาเป็นอาสาสมคัร	 การให้บคุคลท่ีสามเป็นผู้ ให้
ข้อมลูและขอความยินยอม	การอธิบายเก่ียวกบัยา	 เคร่ืองมือ	วิธีการปฏิบตัิ	การทดสอบท่ีน�ามาใช้	ภาษาเข้าใจได้งา่ย																													
ให้เวลาไตร่ตรองอยา่งเพียงพอ	แบบบนัทกึข้อมลูไมร่ะบช่ืุออาสาสมคัรและเลขท่ีโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล	ให้ระบุ
เป็น	เลขรหสั	เพ่ือป้องกนัการสืบค้นไปสูอ่าสาสมคัรได้	การสง่คืนแบบสอบถามโดยให้ใสใ่นซองปิดผนกึ	ระบรุะยะเวลา
การเก็บรักษาข้อมลู	การท�าลายข้อมลูเม่ือการวิจยัเสร็จสิน้และผู้ รับผิดชอบ	การก�าหนดขอบเขตการเปิดเผยตนเองและ
ข้อมลู	เป็นต้น	
	 		 กรณีบคุคลเปราะบางและขาดความสามารถในการตดัสนิใจ	 เช่น	ผู้ ป่วยโรคเรือ้รังซึง่เป็นโรคท่ีไมส่ามารถ
รักษาให้หายขาดได้	 ผู้ มีความบกพร่องทางสติปัญญาหรือทางจิต	 ผู้ ป่วยโรคเรือ้รัง	 ผู้ ป่วยวิกฤติ	 ผู้ พิการ	 นักเรียน	
นกัศกึษา	ลกูจ้าง	พนกังาน	หญิงตัง้ครรภ์	เดก็หรือผู้ เยาว์	กลุม่คนท่ีมีพลงัอ�านาจตอ่รองน้อย	เชน่	ผู้อพยพ	ชนกลุม่น้อย																							
กลุม่เปราะบางทางสงัคม	เชน่	ผู้ตดิยาเสพตดิ	ผู้ให้บริการทางเพศ	เป็นต้น	ควรแสดงเหตผุลความจ�าเป็นอนัหลีกเลี่ยง										
ไมไ่ด้	ท่ีจะต้องศกึษาวิจยัในกลุม่เหลา่นี	้และประโยชน์ท่ีจะเกิดขึน้ตอ่อาสาสมคัรกลุม่นี	้
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	 2)	 หลักคุณประโยชน์ (beneficence)
	 	 ไมท่�าอนัตรายตอ่บคุคลและก่อประโยชน์สมเหตสุมผลกบัความเสี่ยงท่ีบคุคลจะได้รับหากเข้าร่วมการวิจยั	
วิเคราะห์ความเสี่ยงและประโยชน์อยา่งเป็นระบบ	ลดความเสียงให้เหลือน้อยท่ีสดุ	สร้างประโยชน์สงูสดุตอ่อาสาสมคัร	
การวิจยัต้องออกแบบถกูต้องตามหลกัวิชาการเพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ท่ีเช่ือถือได้	และอตัราสว่นความเสีย่งตอ่ประโยชน์
เหมาะสม
	 3)  หลักความยุตธิรรม (justice)
		 	 	 	 	 	 	 ความเป็นธรรมในการเลือกบุคคลเข้าร่วมการวิจยัว่ามีการกระจายภาระและประโยชน์อย่างเสมอภาค																	
โดยไม่แบ่งแยกบุคคลตามเชือ้ชาติ	 ฐานะ	 สถานะทางสงัคม	การศึกษา	หากเลือกเป็นกลุ่มบุคคลไม่ได้เลือกเพราะ
จดัการได้งา่ย	แตเ่ป็นการเลอืกเพ่ือให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์การวิจยั	หากต้องคดัออกบคุคลท่ีเปราะบางเพ่ือปกป้อง																	
อาสาสมคัรจากอนัตราย	ต้องพิจารณาให้ถ่ีถ้วนโดยค�านงึถงึสทิธิประโยชน์ของบคุคลท่ีขาดหายไปด้วย
	 	 การวิจยัในคน	ต้องใช้หลกัทัง้สามข้อพิจารณาร่วมกนัแบบบรูณาการ

14. ข้อจ�ากัดของการวจิยั
	 การศึกษานีจ้ะมีข้อจ�ากัดอย่างไรท่ีท�าให้ไม่สามารถก�าหนดระเบียบวิธีวิจัยได้อย่างสมบูรณ์	 เช่น	 มีข้อจ�ากัด															
เชิงจริยธรรม	 ขนาดตวัอย่าง	 เวลา	 เป็นต้น	 และการปรับแผนบางอย่างเพ่ือให้น�ามาปฏิบตัิได้	 เช่น	 การปรับรูปแบบ																		
การวิจยั	ระเบียบวิธีวิจยัและสถิตท่ีิน�ามาใช้

15. อุปสรรคที่อาจเกดิขึน้
	 ระบอุปุสรรคในทางปฏิบตัท่ีิอาจเกิดขึน้ระหวา่งกระบวนการวิจยัในรูปแบบท่ีด�าเนินการ	และบอกแนวทางแก้ไข

16. การบริหารงานวจิยัและตารางเวลาในการศกึษา
	 ควรระบแุนวทางหรือขัน้ตอนการวิจยัอย่างชดัเจน	 	 รวมถึงการเตรียมการทางด้านทรัพยากรในการวิจยั	 ได้แก่	
เวลา	บคุลากร	และงบประมาณอยา่งเพียงพอ	การก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีของผู้ ร่วมวิจยัและบคุลากรท่ีเก่ียวข้อง																
การก�าหนดช่องทางการติดตอ่สื่อสาร	การบงัคบับญัชา	การควบคมุดแูลและกระบวนการวิจยั	 แนวทางปฏิบตัิในการ
ลงมือท�าวิจัย	 และแก้ไขปัญหาท่ีอาจเกิดขึน้	 อาจเสนอเป็นตารางก�าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานตามท่ีระบ	ุ																											
ในข้อ	 9.5	 เพ่ือให้การควบคมุเวลา	 และกิจกรรมเป็นไปอย่างมี	 ประสิทธิภาพ	และอาจช่วยกระตุ้นให้ผู้ วิจยัท�าเสร็จ											
ทนัเวลา	ควรก�าหนดเป็นระยะเวลาในปีงบประมาณ	และปรับให้ตรงตามระยะเวลาท่ีเป็นจริง

17. งบประมาณและแหล่งทนุ
	 การวิจยัท่ีด�าเนินการในโรงพยาบาลหรือสถานบริการสาธารณสขุของรัฐ	จะต้องมีคา่ใช้จ่ายท่ีใช้ในงานวิจยั	 เช่น		
คา่ตรวจทางห้องปฏิบตัิการ	คา่เหมาจา่ยท่ีก�าหนดโดยสถาบนันัน้	 การท�าวิจยัร่วมกบัหนว่ยงานอ่ืน	 ให้แสดงคา่ใช้จา่ย
เฉพาะหน่วยงานของผู้ วิจยั	 นอกจากนีผู้้ วิจยัต้องเปิดเผยคา่ตอบแทนและงบประมาณอ่ืน	ๆ	ซึง่จะแสดงความโปร่งใส	
ตรวจสอบได้	ระบงุบประมาณและแหลง่ทนุท่ีใช้ในการวิจยัโดยการสนบัสนนุหรือทนุสว่นตวั	ถ้ามีกิจกรรมยอ่ยต้องการ
ทรัพยากรอะไรบ้างจะต้องระบรุายละเอียด	อยา่งสมเหตผุล	และแยกเป็นหมวด	ๆ	เชน่
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 ค่าจ้างช่ัวคราว 	 จ้างบคุลากรระดบัใด	ก่ีอตัรา	จ้างเทา่ไร	นานเทา่ไร	ฯลฯ
 ค่าตอบแทน เหมาจา่ย	รายเดือน	คา่ผู้วิจยั	คา่ปรึกษา	คา่วิเคราะห์ข้อมลู
		 	 	 	 คา่ใช้จา่ยในการเสนอผลงานและการตีพิมพ์	ฯลฯ
		 	 	 	 คา่ตอบแทนอาสาสมคัร	เชน่	คา่เดนิทาง	คา่ชดเชยท่ีต้องสญูเสียรายได้
 ค่าใช้สอย	 	 คา่เดนิทาง	คา่สื่อสาร	คา่ถ่ายเอกสาร	คา่เชา่ท่ีพกั	ฯลฯ
 ค่าวัสดุ	 	 กระดาษ	สารเคมี	แบบพิมพ์	วสัดเุคร่ืองคอมพิวเตอร์	ฯลฯ
 ค่าครุภณัฑ์ 	 เคร่ืองตรวจ	อปุกรณ์ทางการแพทย์	ฯลฯ
	 หากการวิจัยทางคลินิกท่ีศึกษาได้รับการสนับสนุนจากเอกชนให้แจงรายละเอียดของงบประมาณและใส่ช่ือ																	
ผู้ประสานงานของบริษัทผู้ให้ทนุ	พร้อมหมายเลขโทรศพัท์ท่ีตดิตอ่ได้

18. เอกสารอ้างองิ
							เขียนแบบมาตรฐานสากล	เชน่	American	Psychology	Association,	Vancouver	หรือ	uniform	requirements	
for	manuscripts	submitted	to	biomedical	journals	โดย	International	Committee	of	Medical	Journal	Editors												
ซึง่ตีพิมพ์ในวารสาร	N	Eng	 J	Med	1997;336:309-15.	 เป็นต้น	การอ้างอิงผลงานวิจยัท่ีได้รับไว้พิมพ์เผยแพร่แล้ว
แตย่งัไมถ่งึก�าหนดการเผยแพร่ควรใช้การอ้างอิงวา่อยูใ่นระหวา่งการพิมพ์เผยแพร่	 (In	press)	การอ้างอิงผลงานวิจยั																						
ท่ีไมไ่ด้รับการพิมพ์เผยแพร่ควรใช้การอ้างอิงมิได้พิมพ์เผยแพร่	(unpublished	observations)	การอ้างอิงบคุคลจากการ
สมัภาษณ์	(personal	communication)

19. เอกสารชีแ้จงข้อมูลแก่อาสาสมัคร
	 19.1	 การลงนามไม่ส�าคญัเท่ากระบวนการ	 การให้ได้รับความยินยอมจากอาสาสมคัรมิใช่เป็นเพียงการได้ให้																	
อาสาสมคัร	หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย	ลงลายมือช่ือในแบบฟอร์มยินยอมเทา่นัน้	แตค่วรเป็นกระบวนการท่ีประกอบด้วย
ความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งผู้ วิจยัและอาสาสมคัร	และความหว่งใยเอาใจใสข่องผู้ วิจยั	ในความเป็นอยูท่ี่ดีของอาสาสมคัร
ทัง้ทางร่างกายและจิตใจ	ตลอดระยะเวลาท่ีท�าการวิจยั
	 19.2	 ระบขุ้อมลูท่ีจ�าเป็น	ได้แก่	ระบวุา่เป็นโครงการวิจยั	วตัถปุระสงค์	กระบวนการวิจยั	ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้
และการป้องกนั	 ประโยชน์	 วิธีการรักษาท่ีเป็นทางเลือกอ่ืน	 ค่าชดเชย	หน้าท่ีและการปฏิบตัิตน	 ให้ข้อมลูท่ีถูกต้อง															
ครบถ้วนเพ่ือประกอบการตดัสนิใจ	ใช้ภาษาชาวบ้าน	ประโยคสัน้	ๆ	ข้อความเข้าใจงา่ย	ชดัเจน	ไมใ่ช้ศพัท์ทางวิชาการ
และภาษาองักฤษ	ไมใ่ช้ประโยคท่ีแสดงการบงัคบั	ลดสทิธิ	ชกัจงู	หรือให้ประโยชน์เกินไป	(ตวัอยา่ง	AP	02.1)
	 19.3	 กรณีงานวิจยัท่ีมีอาสาสมคัรกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ	 ให้มีเอกสารชีแ้จงข้อมลูเป็นชดุเดียวกนั													
ผู้ วิจัยต้องระบุวิธีการด�าเนินการต่ออาสาสมคัรและการปฏิบตัิของอาสาสมคัรในแต่ละกลุ่มให้ชัดเจน	 และระบุว่า																		
เม่ือสิน้สดุงานวิจยั	จะให้ค�าแนะน�าข้อมลูหรือการปฏิบตัท่ีิเป็นประโยชน์ใดตอ่อาสาสมคัรแตล่ะกลุม่	เอกสารชีแ้จงข้อมลู
ควรท�าเป็นชดุเดียวท่ีมีข้อมลูการปฏิบตัติอ่ทัง้สองกลุม่	เพ่ือให้อาสาสมคัรได้ข้อมลูครบถ้วนเทา่เทียมกนั
	 19.4		 กรณีเจาะเลอืดหรือสารคดัหลัง่	จะต้องระบใุห้ชดัเจนวา่จะน�าเอาไปตรวจอะไร	ถ้าใช้เพียงครัง้เดียว	ต้องระบวุา่
จะท�าลายเลือดหรือสารคดัหลัง่หลงัสิน้สดุการวิจยั	หากจะเก็บเลือดหรือสารคดัหลัง่ไว้ตรวจอย่างอ่ืนตอ่ไปในอนาคต													
จะต้องแจ้งให้อาสาสมคัรได้รับทราบในเอกสารชีแ้จงข้อมลูนี	้และเม่ือจะไปด�าเนินการโครงการวิจยัใหมโ่ดยใช้เลอืดหรือ
สารคดัหลัง่ท่ีเก็บไว้นี	้ ต้องเสนอโครงร่างการวิจยัเพ่ือขอการรับรองด้านจริยธรรมอีกครัง้	 ตามวิธีด�าเนินการมาตรฐาน
งานวิจยั
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	 19.5	 การขอความยินยอมจากเดก็และบดิามารดาหรือผู้ปกครอง	
	 	 1)	 เดก็อายนุ้อยกวา่	7	 ปี	แม้วา่จะไมต้่องมีเอกสารชีแ้จงข้อมลู	แตผู่้วิจยัควรอธิบายด้วยวาจาเพ่ือให้เดก็
ทราบว่า	 จะท�าอะไรแก่เด็ก	 สงัเกตปฏิกิริยาการยินยอมหรือปฏิเสธของเด็กแต่ละรายก่อนน�าเด็กเข้าร่วมในการวิจยั														
และผู้ วิจยัควรบนัทกึหลกัฐานการอธิบายแก่เด็ก	 ในหนงัสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมโครงการวิจยัจากบิดามารดา
หรือผู้ปกครอง
	 	 2)	 กรณีเดก็อาย	ุ7	-	น้อยกวา่	18	ปี	เอกสารชีแ้จงข้อมลูแยกออกจากเอกสารของบดิามารดาหรือผู้ปกครอง	
เอกสารควรมีรูปแบบและภาษาท่ีเหมาะสมกบัวยัและสภาวะของเดก็	ส�าหรับเดก็อาย	ุ7	-	น้อยกวา่13	ปี	อาจใช้อกัษร										
ตวัใหญ่	แผนภมิูหรือรูปภาพประกอบค�าอธิบาย	เพ่ือให้เข้าใจงา่ย	ควรจ�ากดัความยาวเพียง	1-2	หน้า	(ตวัอยา่ง	AP	02.2)
เดก็อาย	ุ13	-	อายนุ้อยกวา่	18	ปี	ควรใช้ภาษาท่ีเข้าใจงา่ยในระดบันกัเรียนมธัยมต้นจะเข้าใจได้	(ตวัอยา่ง	AP	02.3)

20. หนังสือแสดงเจตนายนิยอมเข้าร่วมโครงการวจิยั
	 20.1	 ผู้ เข้าร่วมการวิจยั	อาย	ุ18	ปีขึน้ไป	(ตวัอยา่ง		AP	03.1)
	 20.2	 เดก็อาย	ุ7	-	น้อยกวา่	18	ปี	หนงัสือแสดงเจตนายินยอม	(assent	form)	แยกออกจากหนงัสือแสดงเจตนา
ยินยอมส�าหรับผู้ปกครอง	 (ตวัอยา่ง	AP	03.2)	 โดยให้รวมอยูใ่นเอกสารชีแ้จงข้อมลู	 (ตวัอยา่ง	 	AP	02.2	ส�าหรับเดก็														
อาย	ุ 7	 -	 น้อยกว่า13	 ปี,	 AP	 02.3	 ส�าหรับเด็กอาย	ุ 13	 -	 น้อยกว่า18	 ปี)	 และให้ลงลายมือช่ือทัง้เด็กและผู้ปกครอง																	
ตามกฎหมาย	หรือผู้แทนโดยชอบธรรม	เป็นผู้ให้ความยินยอมด้วย
								20.3		เดก็อายนุ้อยกวา่	7	ปี	หรือผู้ ท่ีไมส่ามารถตดัสนิใจได้ด้วยตนเอง	เชน่	ผู้ ป่วยจิตเวช	ให้บดิามารดา	ผู้ปกครอง
ตามกฎหมาย	หรือผู้แทนโดยชอบธรรม	เป็นผู้ลงลายมือช่ือ	(ตวัอยา่ง	AP	03.2)
						 กรณีผู้ เข้าร่วมการวิจยัไม่สามารถอ่านหนงัสือ	หรือไม่สามารถลงลายมือช่ือได้	 ให้ใช้การประทบัลายนิว้มือแทน	
(ตวัอยา่ง	AP	03.1และ	AP	03.2)
								20.4	 โครงการวิจยัท่ีมีระดบัความเสีย่งน้อย	อาจให้บดิาหรือมารดาคนใดคนหนึง่เป็นผู้ลงนามยินยอมให้บตุรเข้า
ร่วมงานวิจยั	 โครงการวิจยัท่ีมีระดบัความเสี่ยงมากกวา่ความเสี่ยงน้อย	ควรมีการลงนามทัง้บิดาและมารดา	อย่างไร
ก็ตามถ้าบดิามารดามีความเหน็ไมต่รงกนัในการให้ความยินยอม	จะไมส่ามารถน�าเดก็เข้าร่วมการวิจยัได้

21. อ่ืนๆ
							เชน่	ประวตัแิละผลงานของผู้วิจยัหลกัและผู้วิจยัร่วมทกุคน	(AP	4)	ค�ารับรองจากหวัหน้าโครงการวิจยั	(AP	05)	
แบบบนัทกึข้อมลู	 แบบสอบถาม	ทะเบียนยา	 (ยาท่ียงัไมผ่า่นการรับรองอาหารและยาจากประเทศอ่ืน	 เคยถกูทดลอง											
กบัคนมาก่อนหรือไม	่แนบเอกสารอ้างอิง)	เอกสารข้อตกลงในการขนสง่ตวัอยา่งทางชีวภาพคา่ชดเชยแก่อาสาสมคัรตาม
ความจ�าเป็นและเหมาะสม	คูมื่อผู้วิจยั	จดหมายถงึอาสาสมคัร	ใบประชาสมัพนัธ์เชิญชวน	โฆษณา	สิง่ตีพิมพ์	สื่อตา่ง	ๆ

22. สรุปโครงร่างการวจิยัเพื่อพจิารณา
	 โครงร่างการวิจยัท่ีพิจารณาในท่ีประชมุคณะกรรมการฯ	ใช้แบบเอกสาร	AP	06.1
	 โครงร่างการวิจยัเก่ียวกบัยา	ใช้แบบเอกสาร	AP	06.2
	 โครงร่างการวิจยัเข้าขา่ยการพิจารณาแบบเร็ว	ใช้แบบเอกสาร	AP	06.3
	 โครงร่างการวิจยัท่ียกเว้นการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจยั	ใช้แบบเอกสาร	AP	06.4
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	 ท่ีท�างาน	......................................................................................................................................................

	 	 ต�าแหนง่	..............................................................................................................................................

	 	 โทรศพัท์				02	...........................	โทรศพัท์เคลื่อนท่ี	08	...........................

	 	 ลกัษณะงานในโครงการวิจยันี	้............................................................................................................

4. ช่ือผู้ดแูลรับผิดชอบอาสาสมัคร

	 	 นายแพทย์	........................................................................................................................................

	 	 ท่ีท�างาน	...........................................................................................................................................

	 	 ต�าแหนง่	...........................................................................................................................................

	 	 โทรศพัท์				02	...........................	โทรศพัท์เคลื่อนท่ี	08	...........................

5. สถานที่ท�าการวจิยั

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

6. หลักการและเหตุผล

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

							...................................................................................................................................................................
7. วัตถุประสงค์
	 7.1	 .........................................................................................................................................................
	 7.2	 .........................................................................................................................................................
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8. กรอบแนวคดิการวจิยั (ควรแสดงเป็นแผนภมู)ิ

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

9. รูปแบบการวจิยัและระเบยีบวธีิวจิยั

	 9.1	 รูปแบบการวิจยั	.................................................................................................................................

	 9.2	 ตวัแปร	..............................................................................................................................................

	 9.3	 นิยามตวัแปร	.....................................................................................................................................

	 9.4	 เคร่ืองมือวดัตวัแปร	............................................................................................................................

	 9.5	 วิธีด�าเนินการวิจยั	..............................................................................................................................

	 9.6	 การเก็บรวบรวมข้อมลู	........................................................................................................................

	 9.7	 การวิเคราะห์ข้อมลู	............................................................................................................................

		 ผลลพัธ์หลกั	ได้แก่	....................................	ผลลพัธ์อ่ืน	ๆ	ได้แก่	....................................................................

		 การวิเคราะห์และการน�าเสนอข้อมลูแบง่เป็น	2	สว่นตามชนิดของข้อมลู

	 1)	 ข้อมลูเชิงปริมาณ	ได้แก่	..............................	น�าเสนอโดย	....................................................................

	 	 ทดสอบความสมัพนัธ์ทางสถิตโิดยใช้	...............	โดยถือวา่มีนยัส�าคญัทางสถิตเิม่ือ	p-value<0.05

	 2)	 ข้อมลูเชิงคณุภาพ	ได้แก่	.............................	น�าเสนอโดยใช้คา่ร้อยละ	..................................................

	 	 ทดสอบความสมัพนัธ์ทางสถิตโิดยใช้	..................................................................................................

10. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

								10.1 ลักษณะกลุ่มตวัอย่าง  

	 	 ก�าหนดประชากรเป้าหมาย	กลุม่ตวัอยา่ง	.......................................................................................

		 	 เกณฑ์การคดัเข้า	..........................................................................................................................					

		 	 เกณฑ์การคดัออก.......................................................................................................................

		 	 เกณฑ์น�าอาสาสมคัรออกจากโครงการ	...........................................................................................

		 	 เกณฑ์การยตุโิครงการวิจยั	(ถ้ามี)	..................................................................................................

								10.2 จ�านวนอาสาสมัคร หรือขนาดตวัอย่าง

		 						 สตูรการค�านวณขนาดตวัอยา่ง	......................................................................................................

		 						 แทนคา่สตูร	.................................................................................................................................

	 						 แสดงผลการค�านวณ	....................................................................................................................

11. ความเส่ียงและผลข้างเคียงที่อาจเกดิขึน้

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

12. ประโยชน์และผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ

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

13. ข้อพจิารณาด้านจริยธรรม

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

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

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

14. ข้อจ�ากัดของการวจิยั

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

15. อุปสรรคที่อาจเกดิขึน้ 

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

16. การบริหารงานวจิยัและตารางเวลาในการศกึษา

  (น�าเสนอเป็นตาราง	ระบ	ุเดือน	ปี	พ.ศ.)	 	 	 	 	 	 	 	

17. งบประมาณและแหล่งทนุ

										 อยูร่ะหวา่งการขอรับการสนบัสนนุงบประมาณจาก......................................หรือ	ทนุสว่นตวั	ดงัตอ่ไปนี ้

                     ค่าจ้างช่ัวคราว 

	 	 	 	 ...............................................	 	 *******

     ค่าตอบแทน ค่า ใช้สอย ค่าวัสดุ

	 	 	 	 ...............................................	 	 *******

     ค่าครุภณัฑ์ 

	 	 	 	 ...............................................	 	 *******

     รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 	 *******

18. เอกสารอ้างองิ

								 	 (เขียนแบบมาตรฐานสากล)	 	 	 	 	 	 	 	

19. เอกสารชีแ้จงข้อมูลแก่อาสาสมัคร

		 		 (ตวัอยา่ง	AP	02)	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

20. หนังสือแสดงเจตนายนิยอมเข้าร่วมโครงการวจิยั

	 		 (ตวัอยา่ง	AP	03)	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

21. อ่ืนๆ 

	 	 (ประวตัแิละผลงานผู้วิจยั	-	AP	04	ค�ารับรองของหวัหน้าโครงการวิจยั	-	AP	05	แบบบนัทกึข้อมลู					

								 	 แบบสอบถาม	ทะเบียนยา	คา่ชดเชยแก่อาสาสมคัร)	 	 	 	 	 	

22.  สรุปโครงร่างการวจิยัเพื่อพจิารณา

								 	 (	AP	06)	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

หมำยเหตุ  เอกสารขอ้ 19-22 จดัท�าเป็นเอกสารแนบทา้ยโครงร่างการวิจยั

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

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

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

	 ....................................................................................................................................................................
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เอกสารชีแ้จงข้อมูลแก่ผู้เข้าร่วมการวจิยั (ตวัอย่าง)

ค�ำแนะน�ำส�ำหรับผู้วจัิยในกำรจัดเตรียมเอกสำรช้ีแจงฯ (ลบขอ้ความส่วนนีอ้อกจากเอกสารฉบบัทีท่่านเตรียม)
- เพือ่ให้เป็นไปตามหลกัจริยธรรมการวิจยัในคน กรุณาใช้แบบฟอร์มนี้เพือ่จดัเตรียมเอกสารชี้แจงฯ โดยปรับข้อความให้

สอดคลอ้งกบัโครงการวิจยัของท่าน
-  หากอาสาสมคัร/ผูเ้ข้าร่วมการวิจยัเป็นผูเ้ยาว์ (อายตุ�่ากว่า 18 ปี บริบูรณ์) เอกสารชี้แจงนีท้�าใหบิ้ดา/มารดา/ผูป้กครอง/              

ผูแ้ทนโดยชอบธรรมเป็นผูอ่้าน  โดยเปลีย่นสรรพนาม “ท่าน” เป็น “เด็กในปกครองของท่าน” ตามต�าแหน่งทีเ่หมาะสม

1.  ช่ือโครงการวจิยั	(ภาษาไทย)
2.  รหสัโครงการ
3.  ช่ือผู้วจิยัหลักและช่ือผู้วจิยัร่วม พร้อมสถานที่ท�างาน
4.  ผู้ให้ทนุวจิยั	(ระบช่ืุอแหลง่ทนุ)
5.  วันที่ชีแ้จงข้อมูล
6.  ค�าเชญิเข้าร่วมโครงการวจิยั
	 ทา่นได้รับเชิญให้เข้าร่วมโครงการวิจยันี	้แตก่่อนท่ีทา่นจะตดัสนิใจวา่จะเข้าร่วมหรือไม	่ขอให้ทา่นอา่นเอกสารฉบบันีท้ัง้หมด
อยา่งถ่ีถ้วน	เพ่ือให้เข้าใจเหตผุลและรายละเอียดของการศกึษาวิจยัในครัง้นีว้า่เหตใุดทา่นจงึได้รับเชิญให้เข้าร่วมในโครงการวิจยั
นี	้หากเข้าร่วมโครงการวิจยันี	้ทา่นจะต้องท�าอะไรบ้าง	รวมทัง้ข้อดีและข้อเสียท่ีอาจเกิดขึน้ในระหวา่งการวิจยั
		 ในเอกสารนี	้อาจมีข้อความท่ีทา่นอา่นแล้วยงัไมเ่ข้าใจ	โปรดสอบถามผู้ วิจยัหรือผู้ชว่ยผู้ วิจยัเพ่ือให้อธิบายจนกวา่ทา่นเข้าใจ	
ทา่นจะได้รับเอกสารนี	้ 1	ชดุ	กลบัไปอา่นท่ีบ้านและสามารถขอค�าแนะน�าในการตดัสนิใจเข้าร่วมโครงการวิจยันีจ้ากครอบครัว	
เพ่ือน	หรือแพทย์ประจ�าตวัของทา่น	ทา่นมีเวลาอยา่งเพียงพอในการตดัสนิใจโดยอิสระ	โดย	ไมมี่การบงัคบัหรือชกัจงู	ถงึแม้ทา่น
จะไมเ่ข้าร่วมในโครงการวิจยั	ก็จะได้รับการรักษาพยาบาลตามปกต	ิการไมเ่ข้าร่วมหรือถอนตวัจากโครงการวิจยันี	้จะไมมี่ผลกระทบ
ตอ่การได้รับบริการ	 การรักษาพยาบาล	หรือผลประโยชน์ท่ีพงึจะได้รับของท่านแตอ่ย่างใด	 ถ้าท่านตดัสินใจแล้ววา่จะเข้าร่วม
โครงการวิจยันี	้ขอให้ทา่นลงลายมือช่ือในหนงัสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมโครงการวิจยั
		 ค�าวา่	“ทา่น”	ในเอกสารนี	้หมายถงึอาสาสมคัรผู้เข้าร่วมการวิจยันี	้ส�าหรับผู้แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมายของอาสาสมคัร
ผู้ลงนามแทนในเอกสารนี	้โปรดเข้าใจวา่	“ทา่น”	ในเอกสารนีห้มายถงึอาสาสมคัรเทา่นัน้

7.  โครงการวจิยันีมี้ที่มาอย่างไร และวัตถุประสงค์ของโครงการวจิยั
		 ระบคุวามเป็นมาและความส�าคญัของปัญหา	พร้อมเหตผุลท่ีต้องวิจยั	 วิธีการท่ีจะใช้	 ในภาษาท่ีคนทัว่ไปสามารถเข้าใจ														
ได้งา่ย	ในกรณีท่ีจ�าเป็นต้องใช้ศพัท์เฉพาะทางการแพทย์	ให้มีค�าอธิบายให้เข้าใจงา่ย	
	 กรณีท่ีเป็นการวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัยา	หากเป็นยาใหม	่ควรระบวุา่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการอาหารและยาของ
กระทรวงสาธารณสขุหรือยงั

8. ท่านได้รับเชญิให้เข้าร่วมโครงการวจิยันีเ้พราะคุณสมบตัทิี่เหมาะสมดงัต่อไปนี ้
	 สรุปเกณฑ์การคดัเลือกท่ีส�าคญัท่ีอาสาสมคัรต้องรู้

9.  ท่านไม่สามารถเข้าร่วมโครงการวจิยัได้หากท่านมีคุณสมบตัดิงัต่อไปนี ้
	 สรุปเกณฑ์การคดัออกท่ีส�าคญัท่ีผู้ เข้าร่วมโครงการวิจยัต้องรู้	เชน่	หญิงมีครรภ์	

10.  จะมีการท�าโครงการวจิยันีท้ี่ใด และมีจ�านวนอาสาสมัครผู้เข้าร่วมโครงการวจิยัทัง้สิน้เท่าไร
	 หากเป็นโครงการวิจยัพหสุถาบนัท่ีท�าร่วมกนัหลายสถาบนั	ให้ระบวุา่ท�าในประเทศไทยหรือตา่งประเทศ	และบอกวา่จ�านวน
ผู้ เข้าร่วมวิจยัในสถาบนันีมี้ก่ีคน

เร่ิมใช้ 25 ม.ิย. 2562

หน้า 1 จาก 3 หน้า
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11.  ระยะเวลาที่ท่านจะต้องร่วมโครงการวจิยัและจ�านวนครัง้ที่นัด
		 ระบุให้ละเอียดทัง้ระยะเวลาท่ีแบ่งเป็นระยะตัง้แต่เร่ิมต้นการคดักรอง	 การรักษาและการติดตามผล	 จ�านวนครัง้ท่ีนดั													
แตล่ะครัง้ใช้เวลานานเทา่ไร

12. หากท่านเข้าร่วมโครงการวจิยัครัง้นี ้ท่านจะได้รับการปฏบิตั ิหรือต้องปฏบิตัติามขัน้ตอนอย่างไรบ้าง
	 กรณีวิจยัทางคลินิก	หากมีการแบง่กลุม่	 อาสาสมคัรจะถกูแบง่เป็นก่ีกลุม่	 ด้วยวิธีใดเช่น	สุม่	 จบัสลาก	ฯลฯ	แตล่ะกลุม่											
จะได้รับการปฏิบตัอิยา่งไร	หากมีการใช้ยาหลอก	โอกาสท่ีอาสาสมคัรจะได้ยาหลอกเป็นอตัราสว่นเทา่ไร	การมาตามนดัแตล่ะครัง้	
จะท�าอะไรกบัอาสาสมคัรบ้าง	ต้องอยูใ่นโรงพยาบาลหรือไม่	ควรบรรยายเป็นภาษาไทยท่ีเข้าใจงา่ย	และหลกีเลีย่งการใช้ค�าศพัท์
ภาษาองักฤษ	หรือ	ศพัท์แพทย์	(ถ้าจ�าเป็นต้องใสใ่ห้มีค�าอธิบายก�ากบั)
		 ระบคุวามรับผิดชอบของอาสาสมคัรท่ีผู้ วิจยัจะขอความร่วมมือจากอาสาสมคัรให้ปฏิบตัิอย่างเคร่งครัด	ตามค�าแนะน�า
ของผู้วิจยั	พร้อมระยะเวลา	สถานท่ี	ตลอดจนจ�านวนครัง้ท่ีปฏิบตัิ	

13. ความเส่ียงต่ออันตราย ความไม่สบายทางกายและจติใจ ที่อาจจะได้รับจากกรรมวธีิการวจิยัมีอะไรบ้าง 
	 อธิบายความเสี่ยง	ความไมส่บาย	ความไมส่ะดวกท่ีอาจเกิดขึน้	 เชน่	ความเสี่ยงจากการเจาะเลือด	การแพ้ยา	 ถ้าแพ้ยา
จะมีอาการอย่างไร	 เป็นต้น	 รวมถึงต้องแจ้งว่าอาจจะมีเหตกุารณ์ท่ีคาดไม่ถึงเกิดขึน้ได้	 แม้ว่าจะไม่เคยมีรายงานมาก่อน	 เช่น												
การแพ้ยา	 เป็นต้น	 ระบวุ่าหากมีข้อสงสยัใด	 ๆ	 เก่ียวกบัความเสี่ยงท่ีอาจได้รับจากการเข้าร่วมการวิจยั	 อาสาสมคัรสามารถ
สอบถามจากท่ีผู้วิจยัได้ตลอดเวลา

14.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการวจิยั
	 ประโยชน์ตอ่อาสาสมคัรโดยตรง	ประโยชน์ตอ่ชมุชนหรือสงัคม	หรือประโยชน์ทางด้านความรู้

15.  ค่าใช้จ่ายที่อาสาสมัครจะต้องรับผิดชอบ (ถ้ามี)
	 ระบคุา่ใช้จา่ยในการเข้าร่วมโครงการวิจยั	เชน่	คา่ใช้จา่ยในการตรวจท่ีต้องรับผิดชอบเอง		

16. ค่าตอบแทนที่จะได้รับเม่ือเข้าร่วมโครงการวจิยั
	 ค่าตอบแทน	 เช่น	 ค่าการเดินทาง	 ค่าอาหาร	 ค่าท่ีพกั	 เงินชดเชยท่ีสญูเสียรายได้จากการท�างานและความไม่สะดวก																
สิง่ตอบแทนแสดงความขอบคณุ	มีความเหมาะสม	อาจแตกตา่งกนัในแตล่ะงานวิจยัและแตล่ะท้องถ่ิน	แตต้่องไมม่ากเกินไปจน
สง่ผลให้เกิดแรงจงูใจให้เข้าร่วมการวิจยั	ควรแบง่ให้เป็นครัง้	ๆ	ท่ีมาตามตารางนดัของการวิจยั	หรือแบง่ให้เม่ือเร่ิมต้น	กึง่กลาง
และเม่ือสิน้สดุการวิจยั	การรวบรวมจา่ยในครัง้สดุท้ายครัง้เดียว	อาจเป็นการหนว่งเหน่ียวอาสาสมคัรไว้ในโครงการ	ทัง้ท่ีต้องการ
ออกจากโครงการแล้วได้	 และไม่ควรคณูจ�านวนเงินกบัจ�านวนครัง้ท่ีนดัเข้าด้วยกนั	 เพราะจ�านวนเงินอาจจะมากจนเป็นการ																					
โน้มน้าวให้เข้าร่วมโครงการ	โดยท่ีอาสาสมคัรอาจไมพิ่จารณาอยา่งรอบคอบ	

17.  หากท่านไม่เข้าร่วมโครงการวจิยันี ้ท่านมีทางเลือกอ่ืนอย่างไรบ้าง
	 ระบทุางเลือกหรือวิธีการรักษาอ่ืนท่ีอาจจะเป็นประโยชน์แก่อาสาสมคัร	หากไมเ่ข้าร่วมเป็นอาสาสมคัรในโครงการวิจยันี	้

18. หากเกดิอันตรายที่เก่ียวข้องกับโครงการวจิยันี ้จะตดิต่อกับใคร และจะได้รับการปฏบิตัอิย่างไร
						 ถ้าเป็นโครงการวิจยัทางคลินิก	 ให้ระบช่ืุอแพทย์ผู้ดแูลรับผิดชอบอาสาสมคัรอย่างน้อย	 1	คน	สถานท่ีติดต่อ	 โทรศพัท์	
โทรศพัท์เคลื่อนท่ี	ท่ีจะตดิตอ่ได้ตลอด	24	ชัว่โมง	ทัง้ท่ีบ้านและท่ีท�างาน	ระบวุา่	หากเกิดการเจ็บป่วย	อาการข้างเคียงหรือภาวะ
แทรกซ้อนใด	 ๆ	 รวมทัง้กรณีฉกุเฉินท่ีอาจเกิดขึน้จากการวิจยั	 ให้รีบมาพบแพทย์ท่ีสถานพยาบาล	ถึงแม้ว่าจะอยู่นอกตาราง															
นดัหมาย	เพ่ือแพทย์จะได้ประเมินอาการและให้การรักษาท่ีเหมาะสม		ระบผุู้ รับผิดชอบคา่ใช้จา่ยในการรักษาพยาบาล	การจา่ย
คา่ชดเชยตามความเหมาะสม	รวมถงึคา่ใช้จา่ยในการรักษาตวัแบบผู้ ป่วยในโรงพยาบาล

เร่ิมใช้ 25 ม.ิย. 2562
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19.  หากท่านมีค�าถามที่เก่ียวข้องกับโครงการวจิยั จะถามใคร ระบุช่ือผู้วจิยัหรือผู้วจิยัร่วม
	 ระบช่ืุอผู้ รับผิดชอบ	สถานท่ีติดตอ่	โทรศพัท์	โทรศพัท์เคลื่อนท่ี

20. หากท่านรู้สึกว่าได้รับการปฏบิัตอิย่างไม่เป็นธรรมในระหว่างโครงการวิจัยนี ้ ท่านอาจแจ้งเร่ืองได้ที่ส�านักงาน
คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน กรุงเทพมหานคร
	 กรณีไมไ่ด้รับการปฏิบตัติามท่ีปรากฏในเอกสารชีแ้จงข้อมลูฯ	หรือไมไ่ด้รับการชดเชยอนัควรตอ่การบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย
ท่ีเกิดขึน้โดยตรงจากการวิจยั	หรือ	ได้รับการปฏิบตัิท่ีไมเ่ป็นธรรม	ทา่นสามารถร้องเรียนได้ท่ีส�านกังานฯ	โทร	.........................																								
ในเวลาราชการ	หรือ	อีเมล	..................

21. ข้อมูลส่วนตวัของท่านที่ได้จากโครงการวจิยัครัง้นีจ้ะถูกน�าไปใช้ดงัต่อไปนี ้
	 ระบมุาตรการปกป้องรักษาความลบัของข้อมลูสว่นตวัท่ีเก่ียวกบัอาสาสมคัร	และขอบเขตการรักษาความลบั	นอกจากผู้ วิจยั	
ใครสามารถเข้าถงึข้อมลู	ระบกุารจะน�าเสนอข้อมลูท่ีได้จากโครงการวิจยั	เพ่ือประโยชน์ทางวิชาการโดยไมเ่ปิดเผยช่ือนามสกลุ	
ท่ีอยูข่องอาสาสมคัรเป็นรายบคุคล	โดยจะใช้เฉพาะรหสัประจ�าโครงการของอาสามคัร
		 ระบวุา่ข้อมลูท่ีได้จากโครงการวิจยัจะมีการน�าเสนอ/สง่ตอ่ข้อมลูอยา่งไร	มีผู้ใดหรือคณะบคุคลใดท่ีจะมาตรวจสอบข้อมลู
ของอาสาสมคัรได้บ้าง	เชน่	ข้อมลูจะถกูน�าเสนอ/สง่ตอ่ไปยงับริษัทยาท่ีให้ทนุวิจยั	คณะกรรมการจริยธรรมฯ	สามารถตรวจสอบ
ข้อมลูได้	เป็นต้น		ระบกุารท�าลายข้อมลูเม่ือมีการเผยแพร่ผลงานแล้ว

22. ท่านจะถอนตวัออกจากโครงการวจิยัหลังจากได้ลงนามเข้าร่วมโครงการวจิยัแล้วได้หรือไม่
	 หากไม่สมคัรใจเข้าเข้าร่วมการวิจยัแล้ว	 อาสาสมคัรสามารถถอนตวัได้ตลอดเวลา	 โดยจะไม่มีผลใด	 ๆ	 ต่อการได้รับ																	
การรักษาพยาบาลท่ีควรจะได้รับตามมาตรฐาน	หรือสญูเสียผลประโยชน์ใด	 ๆ	 และให้ระบุเหตผุลท่ีผู้ วิจยัหรือผู้ ให้ทุนอาจ																				
ถอนอาสาสมคัรออกจากโครงการวิจยัในกรณีใดบ้าง	 เชน่	อาสาสมคัรมิได้ปฏิบตัิตวัตามขัน้ตอนท่ีได้ตกลงไว้ในการด�าเนินการ
วิจยั	กินยาท่ีไมอ่นญุาตให้ใช้ในการวิจยั	แพ้ยา	เกิดอาการข้างเคียงหรือความผิดปกตทิางห้องปฏิบตักิารจากยาท่ีได้ในการศกึษา	
เม่ือโรคมีอาการรุนแรงขึน้	 จนอาจเป็นอนัตรายต่ออาสาสมคัรเอง	 อาสาสมคัรต้องการปรับเปลี่ยน	 การรักษาด้วยยาหรือ																												
วิธีการอ่ืน	เป็นต้น	
	 ระบวุา่	หากอาสาสมคัรขอถอนตวัออกจากการวิจยั	ให้เขียนบนัทกึสง่ไปยงัผู้วิจยั	และหากถอนตวัแล้ว	ข้อมลูท่ีถกูบนัทกึ
ไว้แล้ว	อาจถกูน�ามาใช้ในการประเมินผลการวิจยั

23. หากมีข้อมูลใหม่ที่เก่ียวข้องกับโครงการวจิยั ท่านจะได้รับแจ้งข้อมูลนัน้โดยผู้วจิยัหรือผู้วจิยัร่วมนัน้ทนัที
	 ในกรณีท่ีเป็นการวิจยัเก่ียวข้องกบัการรักษา	เชน่	การใช้ยา	หากมีข้อมลูใหมท่ี่อาจมีผลตอ่ความปลอดภยัของอาสาสมคัร
ในระหวา่งด�าเนินการวิจยั	ผู้วิจยัจะต้องแจ้งให้อาสาสมคัรทราบด้วย	เพ่ือให้อาสาสมคัรตดัสนิใจวา่จะอยูใ่นโครงการวิจยัตอ่ไป	
หรือจะถอนตวัออกจากการวิจยั

24.  ท่านจะได้รับเอกสารชีแ้จงและหนังสือแสดงเจตนายินยอมที่ มีข้อความเดียวกันกับของผู้วิจัย เก็บไว้เป็น                  
ส่วนตวั 1 ชุด
		 มีลายมือช่ือของอาสาสมคัร	และผู้ให้ค�าอธิบายเพ่ือขอความร่วมมือให้เข้าร่วมโครงการวิจยั	พร้อมวนัท่ีท่ีลงช่ือ

ขอขอบคุณในการร่วมมือของท่านมา ณ ที่นี ้

คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน กรุงเทพมหานคร

BMA Human Research Ethics Committee (BMAHREC) AP 02.1 / 02.1

เอกสารชีแ้จงข้อมูลแก่ผู้เข้าร่วมการวจิยั
เร่ิมใช้ 25 ม.ิย. 2562
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คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน กรุงเทพมหานคร

BMA Human Research Ethics Committee (BMAHREC) AP 02.2 / 02.1

เอกสารชีแ้จงผู้เข้าร่วมการวจิยัและแสดงความสมัครใจเข้าร่วม

โครงการวจิยั_เดก็อายุ 7-น้อยกว่า 13  ปี

เร่ิมใช้ 25 ม.ิย. 2562

หน้า 1 จาก 2 หน้า

เอกสารชีแ้จงผู้เข้าร่วมการวจิยัและแสดงความสมัครใจเข้าร่วมโครงการวจิยั

เดก็อายุ 7-น้อยกว่า 13  ปี (ตวัอย่าง)

ค�ำแนะน�ำส�ำหรับผู้วจัิยในกำรจัดเตรียมเอกสำรช้ีแจงฯ (ลบขอ้ความส่วนนีอ้อกจากเอกสารฉบบัทีท่่านเตรียม)
-  เพือ่ให้เป็นไปตามหลกัจริยธรรมการวิจยัในคน กรุณาใช้แบบฟอร์มนี้เพือ่จดัเตรียมเอกสารชี้แจงฯ โดยปรับข้อความให้

สอดคลอ้งกบัโครงการวิจยัของท่าน
-  ใชภ้าษาทีเ่ขา้ใจง่ายและกระชบั อาจมีภาพประกอบทีสื่อ่ถึงขอ้ความทีก่�าลงักล่าวถึง

1.  ช่ือโครงการวจิยั (ภาษาไทย)
2. ช่ือหวัหน้าโครงการวจิยั
3.  วันที่ชีแ้จงข้อมูล
4.  ค�าเชญิเข้าร่วมโครงการวจิยั (ผู้ ให้ข้อมลูให้เดก็อา่นเอง	หรืออา่นให้ฟัง	ถ้าเดก็ไมส่ามารถอา่นเองได้)
		 การวิจยั	 เป็นโครงการท่ีได้รับการวางแผนมาแล้วอย่างละเอียดรอบคอบเพ่ือค้นหาค�าตอบให้กบัค�าถามส�าคญัเก่ียวกบั
สขุภาพท่ีจะสามารถชว่ยเหลือผู้คนได้ในอนาคต
			 โปรดอ่านข้อมลูนีอ้ย่างละเอียด	หรือขอให้ผู้ อ่ืนอ่านข้อมลูนีใ้ห้หนฟัูง	 และขอให้หนใูช้เวลาทบทวนข้อมลูเหลา่นีก้บัคณุ
พอ่คณุแม	่	ถ้ามีข้อสงสยัเก่ียวกบัโครงการนี	้หนสูามารถโทรตดิตอ่	(ช่ือหวัหน้าโครงการวิจยั)	ได้ท่ีเบอร์ (เบอร์โทรศพัท์ท่ีสามารถ
ตดิตอ่ได้ตลอด	24	ชัว่โมง)	หรือ	(เบอร์โทรศพัท์ท่ีท�างาน)    

5.  ท�าไมจงึต้องท�าโครงการวจิยันี ้? 
	 เราอยากจะเลา่โครงการวิจยัท่ีก�าลงัท�า	(ช่ือโครงการวิจยั)		ให้หนฟัูง	การวิจยัเป็นหนทางท่ีเราจะได้ความรู้ใหมใ่นบางสิง่
บางอยา่ง	ท่ีเราวิจยัครัง้นีก็้เพ่ือ	(บรรยายวตัถปุระสงค์สัน้	ๆ	ด้วยภาษาท่ีเดก็วยันัน้	ๆ	เข้าใจได้)  

6.  ท�าไมจงึขอให้หนูเข้าร่วมโครงการ ?
	 เราขอเชิญหนเูข้าร่วมโครงการนี	้เพราะวา่	(บรรยายความเจ็บป่วยหรือเหตผุลอ่ืน	ๆ	ในการคดัเข้า)

7.  จะมีเดก็คนอ่ืนๆ เข้าร่วมโครงการด้วยหรือไม่ ?
	 โครงการวิจยันีจ้ะมีเดก็เข้าร่วม	จ�านวน	.................คน

8.  ถ้าหนูตกลงที่จะเข้าร่วมโครงการวจิยัจะเกดิอะไรขึน้บ้าง ?
	 ทีมผู้ วิจยัจะบอกให้หนแูละครอบครัวของหนทูราบเก่ียวกบัการวิจยัทกุอย่างและสิ่งท่ีจะเกิดขึน้	 ถ้าหนยิูนดีท่ีจะเข้าร่วม																
ในโครงการนี	้เราจะขอความร่วมมือจากหน	ูให้	(บรรยายสิง่ท่ีเดก็จะได้รับ	ตามล�าดบักระบวนการวิจยั	เชน่	ตอบแบบสอบถาม	
รับประทานยา	 ฉีดยา	ถกูเจาะเลือดก่ีครัง้	 ระบปุริมาณเลือดท่ีเจาะเป็นช้อนชา/ช้อนโต๊ะ	 ต้องงดน�า้/งดอาหารก่อนเจาะเลือด															
เป็นเวลานานเท่าใด	 เป็นต้น	 ในภาษาท่ีเด็กรู้และเข้าใจ	 รวมถึงจ�านวนครัง้ท่ีจะนดัหมาย	 เวลาท่ีใช้ในการนดัหมายแต่ละครัง้														
และระยะเวลาศกึษา)

9.		 หนูจะต้องท�าอะไรบ้างในระหว่างการศกึษาวจิยั ?
	 บอกหน้าท่ีรับผิดชอบของเดก็	ในภาษาท่ีเดก็รู้และเข้าใจ
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10. หนูจะได้รับความเส่ียงหรือความไม่สบายต่างๆ หรือไม่ ?
	 ในการเป็นผู้เข้าร่วมการวิจยันี	้หนอูาจได้รับความเสีย่งหรือความไมส่บายตา่ง	ๆ	ได้แก่	(บรรยายความเสีย่ง	เชน่ผลข้างเคียง
จากยา	หรือความไมส่บาย	เชน่	เจ็บเลก็น้อยจากการเจาะเลือด)	ซึง่หนจูะได้รับการสงัเกตอาการอยา่งใกล้ชิด

11. การเข้าร่วมการวจิยัจะมีประโยชน์กับหนูหรือไม่ อย่างไร ?
	 เราไมท่ราบวา่หนจูะได้ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการวิจยัหรือไม่	 แตเ่ราอาจได้รับการเรียนรู้บางสิง่บางอยา่งซึง่อาจ
สามารถชว่ยเดก็คนอ่ืนท่ีเป็น	(บรรยายความเจ็บป่วย)	ในอนาคต

12. หนูจ�าเป็นต้องเข้าร่วมในโครงการวจิยันีห้รือไม่ ?
	 หนไูมจ่�าเป็นเข้าร่วมโครงการวิจยันีถ้้าหนไูมต้่องการ	จะไมมี่ใครบงัคบัหน	ูการเข้าร่วมการวิจยัขึน้อยูก่บัหน	ูหนจูะมีเวลา
อยา่งเหลอืเฟือในการถามสิง่ท่ียงัสงสยั	การท่ีหนสูามารถเข้าใจค�าตอบได้เป็นสิง่ส�าคญั	หรือถ้าหากหนเูข้าร่วมการวิจยันีแ้ล้วหนู
ไมช่อบ	หนสูามารถหยดุการเข้าร่วมการวิจยันีไ้ด้ทกุเม่ือ	โดยไมมี่เง่ือนไขใด	ๆ	และไมจ่�าเป็นต้องให้เหตผุล	เพียงบอกเราเทา่นัน้
จะไมมี่ใครวา่หรือโกรธ	และแม้หนไูมเ่ข้าร่วมการวิจยั		เราก็ยงัดแูลรักษาหนตูามปกตท่ีิเราเคยท�าประจ�า

13. จะมีใครรู้ผลการตรวจของหนูหรือไม่ ?
	 ข้อมลูและผลการตรวจท่ีได้จากหน	ูทางเราจะเก็บไว้เป็นความลบัอยา่งดีท่ีสดุและจะแจ้งผลให้หนกูบัคณุพอ่คณุแมท่ราบ
เทา่นัน้	การเผยแพร่ความรู้ท่ีได้จากการวิจยัจะไมมี่สิง่ใดท่ีบอกวา่ข้อมลูเหลา่นัน้มาจากตวัหนู

14. จะมีผู้ใดตรวจสอบหรือไม่ว่างานวจิยัดพีอที่จะท�าได้ ?
	 งานวิจยันีมี้ผู้ตรวจสอบวา่งานวิจยัดีพอท่ีจะท�าได้คือ	คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน	ได้ตรวจสอบการศกึษาวิจยั
อยา่งละเอียดแล้ว	พวกเขาได้อา่นทกุอยา่งท่ีเก่ียวกบัการศกึษาวิจยั	และได้อนญุาตให้ด�าเนินโครงการวิจยัได้
	 ถ้าหนตูกลงเข้าร่วมโครงการ	 เราจะขอให้หนลูงลายมือช่ือในหนงัสือแสดงความสมคัรใจฉบบันี	้ จะมีการขอให้คณุพ่อ														
คณุแม	่หรือผู้ปกครองของหนลูงลายมือช่ือในแบบฟอร์มเพ่ือให้อนญุาตด้วยเฉพาะในกรณีท่ีหนสูบายใจเก่ียวกบัการวิจยันีเ้ทา่นัน้	
และหน	ูคณุพอ่คณุแม	่หรือผู้ปกครองของหนจูะได้รับส�าเนาของเอกสารชีแ้จงข้อมลูนี	้1	ฉบบั

หน/ูผม	ช่ือ	..................................................................................................	อาย	ุ..............................................................
อยูบ้่านเลขท่ี	...................................................................................................................................................................

ผู้วิจยัได้อธิบายข้อมลูและขัน้ตอนตา่ง	ๆ	ในการตรวจข้างต้นให้ฟังแล้ว	และหน/ูผมทราบวา่จะยินดีเข้าร่วมโครงการหรือไมก็่ได้	
โดยไมมี่ผลกระทบตอ่การดแูลรักษาพยาบาลของหน/ูผม		

หน/ูผมเข้าใจโครงการนี	้และโดยความเหน็ชอบของผู้ปกครองของหน/ูผม	จงึได้ตกลงเข้าร่วมโครงการวิจยันี ้

ลงช่ือ……………………………...	.	 ผู้ เข้าร่วมการวิจยั	 ลงช่ือ………...…………......		 ผู้ ชีแ้จงและเชิญให้ร่วมวจิยั	
(……………………………….......)	 ช่ือสกลุ	ตวับรรจง	 (………………………….…)	 ช่ือสกลุ	ตวับรรจง
วนัท่ี	........	เดือน	.....................พ.ศ.	.............................	 วนัท่ี	........	เดือน	.....................พ.ศ.	.............................

ลงช่ือ……………………………....	 บดิา/มารดา/ผู้ปกครอง	 ลงช่ือ…………………….....	..	พยาน
(……………………………….......)		 ช่ือสกลุ	ตวับรรจง	 (…………………………….)	 ช่ือสกลุ	ตวับรรจง
วนัท่ี	........	เดือน	.....................พ.ศ.	.............................	 วนัท่ี	........	เดือน	.....................พ.ศ.	.............................

หมำยเหตุ 1.  บิดา/มารดา/ผูป้กครอง หรือผูแ้ทนโดยชอบธรรมของเด็กตอ้งลงนามยินยอมในหนงัสือแสดงเจตนาฯ ต่างหาก
 2.  พยานจะตอ้งมี เฉพาะในกรณีทีมี่ผูอ่้านเอกสารชีแ้จงนีใ้หเ้ด็กฟังเท่านัน้

คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน กรุงเทพมหานคร

BMA Human Research Ethics Committee (BMAHREC) AP 02.2 / 02.1

เอกสารชีแ้จงผู้เข้าร่วมการวจิยัและแสดงความสมัครใจเข้าร่วม

โครงการวจิยั_เดก็อายุ 7-น้อยกว่า 13  ปี

เร่ิมใช้ 25 ม.ิย. 2562
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คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน กรุงเทพมหานคร

BMA Human Research Ethics Committee (BMAHREC) AP 02.3 / 02.1

เอกสารชีแ้จงผู้เข้าร่วมการวจิยัและแสดงความสมัครใจเข้าร่วม

โครงการวจิยั_เดก็อายุ 13-น้อยกว่า 18 ปี

เอกสารชีแ้จงผู้เข้าร่วมการวจิยัและแสดงความสมัครใจเข้าร่วมโครงการวจิยั

เดก็อายุ 13-น้อยกว่า 18 ปี (ตวัอย่าง)

ค�ำแนะน�ำส�ำหรับผู้วจัิยในกำรจัดเตรียมเอกสำรช้ีแจงฯ (ลบขอ้ความส่วนนีอ้อกจากเอกสารฉบบัทีท่่านเตรียม)
-  เพือ่ให้เป็นไปตามหลกัจริยธรรมการวิจยัในคน กรุณาใช้แบบฟอร์มนี้เพือ่จดัเตรียมเอกสารชี้แจงฯ โดยปรับข้อความให้

สอดคลอ้งกบัโครงการวิจยัของท่าน
-  ใชภ้าษาทีเ่ขา้ใจง่ายและกระชบั อาจมีภาพประกอบทีสื่อ่ถึงขอ้ความทีก่�าลงักล่าวถึง

1.  ช่ือโครงการวจิยั (ภาษาไทย)
2.  ช่ือหวัหน้าโครงการวจิยั
3.  วันที่ชีแ้จงข้อมูล
4.  ค�าเชญิเข้าร่วมโครงการวจิยั	(ผู้ ให้ข้อมลูให้เดก็อา่นเอง	หรืออา่นให้ฟัง	ถ้าเดก็ไมส่ามารถอา่นเองได้)
			 โปรดอา่นข้อมลูนีอ้ยา่งละเอียด	หรือขอให้ผู้ อ่ืนอา่นข้อมลูนีใ้ห้หนฟัูง	และขอให้ใช้เวลาในการพิจารณาข้อมลูเหลา่นี	้	ถ้าหนู
ไมเ่ข้าใจหรือมีข้อสงสยั	ขอให้สอบถามผู้วิจยัหรือผู้แทนจนกวา่จะเข้าใจดี	หนอูาจจะขอเอกสารนีก้ลบัไปอา่นท่ีบ้านเพ่ือปรึกษา	
หารือกบับดิา	มารดา	ญาตพ่ีิน้อง	เพ่ือนสนิท	แพทย์ประจ�าตวัของหน	ูหรือแพทย์ทา่นอ่ืน	เพ่ือชว่ยในการตดัสนิใจเข้าร่วมการวิจยั	
หนสูามารถโทรตดิตอ่	(ช่ือหวัหน้าโครงการวิจยั)	ได้ท่ีเบอร์	(เบอร์ท่ีสามารถติดตอ่ได้ตลอด	24	ชัว่โมง)	หรือ	(เบอร์ส�านกังาน)    

5. การแสดงความสมัครใจเข้าร่วมโครงการวจิยัคืออะไร ? 
	 การแสดงความสมคัรใจเข้าร่วมโครงการวิจยัหลงัจากได้รับทราบข้อมลูแล้ว	 หมายความว่า	 เด็กได้เข้าใจมากท่ีสดุเท่าท่ี
พวกเขาจะสามารถเข้าใจได้เก่ียวกบัการวิจยัแล้ว	พวกเขาสบายใจเก่ียวกบัการวิจยัและตกลงท่ีจะเข้าร่วมโครงการโดยท่ีไม่มี																
ผู้ ใดบงัคบั

6.  การวจิยัคืออะไร ? 
	 การวิจยั	 เป็นโครงการท่ีได้รับการวางแผนมาแล้วอย่างละเอียดรอบคอบ	 เพ่ือค้นหาค�าตอบให้กบัค�าถามส�าคญัเก่ียวกบั
สขุภาพท่ีจะสามารถชว่ยเหลือผู้คนได้ในอนาคต

7. ท�าไมจงึต้องท�าโครงการวจิยันี ้? 
	 เราอยากจะเลา่โครงการวิจยัท่ีก�าลงัท�า	 (ช่ือโครงการวิจยั)	 ให้หนฟัูง	การวิจยัเป็นหนทางท่ีเราจะได้ความรู้ใหม่ในบางสิ่ง									
บางอยา่ง	ท่ีเราวิจยัครัง้นีก็้เพ่ือ	(บรรยายวตัถปุระสงค์สัน้	ๆ	ด้วยภาษาท่ีเดก็วยันัน้	ๆ	เข้าใจได้)  

8. ท�าไมจงึขอให้หนูเข้าร่วมโครงการ ?
	 เราขอเชิญหนเูข้าร่วมโครงการนี	้เพราะวา่	(บรรยายความเจ็บป่วยหรือเหตผุลอ่ืน	ๆ	ในการคดัเข้า)

9.  จะมีเดก็คนอ่ืน ๆ เข้าร่วมโครงการด้วยหรือไม่ ?
	 ต้องการคนจ�านวน	.................คน	เข้าร่วมการวิจยั	ซึง่มีอายตุัง้แต	่.......ปี	จนถงึ...........ปี

10.  ถ้าหนูตกลงที่จะเข้าร่วมโครงการวจิยัจะเกดิอะไรขึน้บ้าง และหนูจะต้องท�าอะไรบ้าง ?
	 ทีมผู้วิจยัจะบอกให้หนแูละครอบครัวของหนทูราบเก่ียวกบัการวิจยัทกุอยา่งและสิง่ท่ีจะเกิดขึน้		เชน่

	-	 ขอให้ระบใุห้เดก็อา่นเข้าใจได้งา่ยตามล�าดบักระบวนการวิจยั	เชน่	ต้องรับประทานยาหรือได้รับการผา่ตดั		ต้องถกูเจาะ
เลือดก่ีครัง้	ระบปุริมาณเลือดท่ีเจาะเป็นช้อนชา/ช้อนโต๊ะ	ต้องงดน�า้/งดอาหารก่อนเจาะเลือดเป็นเวลานานเทา่ใด

เร่ิมใช้ 25 ม.ิย. 2562
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	-	 หากมีขัน้ตอนท่ีเป็นการรักษาพยาบาลตามปกติร่วมด้วย	 	จะต้องแจ้งให้ชดัเจนวา่ขัน้ตอนใดเป็นการวิจยั	 ขัน้ตอนใด
เป็นการรักษาตามปกติ

	-	 หากมีการใช้ยาหลอกซึง่เปรียบเสมือนผู้ เข้าร่วมวิจยัมิได้รับการรักษา		จะต้องแจ้งวา่โอกาสท่ีผู้ เข้าร่วมการวิจยัจะได้รับ
ยาหลอกเป็นสดัสว่นเทา่ใดเทียบกบัยาจริงท่ีใช้ในการวิจยั

	-	 รวมระยะเวลาท่ีเดก็ต้องร่วมอยูใ่นโครงการวิจยั	จ�านวนครัง้ท่ีจะนดัหมาย	เวลาท่ีใช้ในการนดัหมายแตล่ะครัง้
	-	 สภาวการณ์หรือเหตผุลท่ีอาจถอนเดก็ออกจากการวิจยั

11.  หนูจะต้องท�าอะไรบ้างในระหว่างการศกึษาวจิยั ?
	 บอกหน้าท่ีรับผิดชอบของเดก็	ในภาษาท่ีเดก็รู้และเข้าใจ

12.  หนูจะได้รับความเส่ียงหรือความไม่สบายต่างๆ หรือไม่ ?
	 หนอูาจได้รับความเสี่ยงหรือความไมส่บายตา่ง	ๆ	ได้แก่	(เชน่	ผลข้างเคียงจากยา	หรือความไ	ม่สบาย 	 ความเ จ็บปวด													
ความอดึอดัไมส่บายใจ	เป็นต้น) 

13. จะท�าอย่างไรถ้ามีบางสิ่งบางอย่างผิดปกตเิกดิขึน้ในระหว่างการศกึษาวจิยั ?
	 บางครัง้สิง่ตา่ง	ๆ 	อาจเกิดความผิดปกตไิด้	ถ้าเกิดสิง่ใด	ๆ 	ขึน้ซึง่เป็นอนัตรายหรือท�าให้หนไูมส่บายใจ	โปรดบอกบดิามารดา	
ผู้ปกครอง	หรือผู้แทนตามกฎหมาย	และแพทย์ของหนผูู้ซึง่จะชว่ยตดัสนิใจในสิง่ท่ีดีท่ีสดุส�าหรับหนู

14.  การเข้าร่วมการวจิยัจะมีประโยชน์กับหนูหรือไม่ อย่างไร ?
	 เราไม่ทราบว่าหนูจะได้ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการวิจัยหรือไม่	 แต่เราอาจได้รับการเรียนรู้บางสิ่งบางอย่าง																				
ซึง่อาจสามารถชว่ยเดก็คนอ่ืนท่ีเป็น	(บรรยายความเจ็บป่วย)	ในอนาคต

15. หนูจ�าเป็นต้องเข้าร่วมในโครงการวจิยันีห้รือไม่ ?
	 หนไูมจ่�าเป็นเข้าร่วมโครงการวิจยันีถ้้าหนไูมต้่องการ	จะไมมี่ใครบงัคบัหน	ูการเข้าร่วมการวิจยัขึน้อยูก่บัหน	ูหนจูะมีเวลา
อยา่งเหลือเฟือในการถามสิง่ท่ียงัสงสยั	การท่ีหนสูามารถเข้าใจค�าตอบได้เป็นสิง่ส�าคญั	และแม้หนไูมเ่ข้าร่วมการวิจยั	 เราก็ยงั
ดแูลรักษาหนตูามปกตท่ีิเราเคยท�าประจ�า

16. เกดิอะไรขึน้ถ้าหนูต้องการที่จะยุตกิารเข้าร่วมโครงการ ?
	 ถ้าหากหนเูข้าร่วมการวิจยันีแ้ล้วหนไูมช่อบ	หนสูามารถหยดุการเข้าร่วมการวิจยันีไ้ด้ทกุเม่ือในระหวา่งการวิจยั	 โดยไมมี่						
เง่ือนไขใดๆ	และไมจ่�าเป็นต้องให้เหตผุล	เพียงบอกเราเทา่นัน้	จะไมมี่ใครวา่หรือโกรธหน	ูถ้าหน	ูบดิามารดา	ผู้ปกครอง	หรือผู้แทน
โดยชอบธรรมของหน	ูหรือผู้ วิจยัคดิวา่เป็นสิง่ท่ีดีท่ีสดุท่ีจะยตุกิารเข้าร่วมโครงการ	จะไมมี่ผลกระทบใด	ๆ 	ตอ่ตวัหนแูละครอบครัว

17. ข้อมูลของหนูในการวจิยันีจ้ะถูกเกบ็รักษาไว้เป็นความลับหรือไม่ ?
	 ข้อมลูและผลการตรวจท่ีได้จากหน	ูทางเราจะเก็บไว้เป็นความลบัอยา่งดีท่ีสดุ	จะอนญุาตให้เฉพาะ	ผู้ก�ากับดแูลการวจิยั 
สถาบันหรือองค์กรของรัฐที่มีหน้าที่ตรวจสอบ รวมถึงคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน เป็นต้น	ดขู้อมลูวิจยั															
ของหนไูด้	 และพวกเขาสญัญาท่ีจะเก็บรักษาข้อมลูเหล่านีไ้ว้เป็นความลบั	การเผยแพร่ความรู้ท่ีได้จากการวิจยัจะไม่มีสิ่งใด
ท่ีบอกวา่ข้อมลูเหลา่นัน้มาจากตวัหนู
	 ผู้วิจยัจะแจ้งแพทย์ของหนเูพ่ือบอกวา่หนกู�าลงัเข้าร่วมโครงการอยูเ่พ่ือท่ีวา่เขา/เธอจะทราบวา่หนกู�าลงัอยูใ่นการวิจยั

คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน กรุงเทพมหานคร

BMA Human Research Ethics Committee (BMAHREC) AP 02.3 / 02.1

เอกสารชีแ้จงผู้เข้าร่วมการวจิยัและแสดงความสมัครใจเข้าร่วม

โครงการวจิยั_เดก็อายุ 13-น้อยกว่า 18 ปี

เร่ิมใช้ 25 ม.ิย. 2562

หน้า 2 จาก 3 หน้า
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18.  มีผู้ใดตรวจสอบหรือไม่ว่างานวจิยัดพีอที่จะท�าได้ ?
	 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน	กรุงเทพมหานคร	 ได้ตรวจสอบการศกึษาวิจยัอย่างละเอียดแล้ว	พวกเขาได้อ่าน														
ทกุอยา่งท่ีเก่ียวกบัการศกึษาวิจยั	และได้อนญุาตให้ด�าเนินโครงการวิจยัได้

	 ถ้าหนตูกลงเข้าร่วมโครงการ	 เราจะขอให้หนลูงลายมือช่ือในหนงัสือแสดงความสมคัรใจฉบบันี	้ จะมีการขอให้คณุพ่อ																		
คณุแม	่หรือผู้ปกครองของหนลูงลายมือช่ือในแบบฟอร์มเพ่ือให้อนญุาตด้วยเฉพาะในกรณีท่ีหนสูบายใจเก่ียวกบัการวิจยันีเ้ทา่นัน้	
และหน	ูคณุพอ่คณุแม	่หรือผู้ปกครองของหนจูะได้รับส�าเนาของเอกสารชีแ้จงข้อมลูนี	้1	ฉบบั

หน/ูผม	ช่ือ	..............................................................................	อาย	ุ.................................................
อยูบ้่านเลขท่ี	....................................................................................................................................

ผู้วิจยัได้อธิบายข้อมลูและขัน้ตอนตา่ง	ๆ	ในการตรวจข้างต้นให้ฟังแล้ว	และหน/ูผมทราบวา่จะยินดีเข้าร่วมโครงการหรือไมก็่ได้	
โดยไมมี่ผลกระทบตอ่การดแูลรักษาพยาบาลของหน/ูผม		

หน/ูผมเข้าใจโครงการนี	้และโดยความเหน็ชอบของผู้ปกครองของหน/ูผม	จงึได้ตกลงเข้าร่วมโครงการวิจยันี ้

ลงช่ือ……………………………...	.	 ผู้ เข้าร่วมการวิจยั	 ลงช่ือ………...…………......		 ผู้ ชีแ้จงและเชิญให้ร่วมวจิยั	
(……………………………….......)	 ช่ือสกลุ	ตวับรรจง	 (………………………….…)	 ช่ือสกลุ	ตวับรรจง
วนัท่ี	........	เดือน	.....................พ.ศ.	.............................	 วนัท่ี	........	เดือน	.....................พ.ศ.	.............................

ลงช่ือ……………………………....	 บดิา/มารดา/ผู้ปกครอง	 ลงช่ือ…………………….....	..	พยาน
(……………………………….......)		 ช่ือสกลุ	ตวับรรจง	 (…………………………….)	 ช่ือสกลุ	ตวับรรจง
วนัท่ี	........	เดือน	.....................พ.ศ.	.............................	 วนัท่ี	........	เดือน	.....................พ.ศ.	.............................

หมำยเหตุ 1. บิดา/มารดา/ผูป้กครอง หรือผูแ้ทนโดยชอบธรรมของเด็กตอ้งลงนามยินยอมในหนงัสือแสดงเจตนาฯ ต่างหาก
 2.  พยานจะตอ้งมี เฉพาะในกรณีทีมี่ผูอ่้านเอกสารชีแ้จงนีใ้หเ้ด็กฟังเท่านัน้

คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน กรุงเทพมหานคร

BMA Human Research Ethics Committee (BMAHREC) AP 02.3 / 02.1

เอกสารชีแ้จงผู้เข้าร่วมการวจิยัและแสดงความสมัครใจเข้าร่วม

โครงการวจิยั_เดก็อายุ 13-น้อยกว่า 18 ปี

เร่ิมใช้ 25 ม.ิย. 2562

หน้า 3 จาก 3 หน้า
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คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน กรุงเทพมหานคร

BMA Human Research Ethics Committee (BMAHREC) AP 03.1 / 02.1

หนังสือแสดงเจตนายนิยอมเข้าร่วมโครงการวจิยั
เร่ิมใช้ 25 ม.ิย. 2562

หน้า 1 จาก 2 หน้า

หนังสือแสดงเจตนายนิยอมเข้าร่วมโครงการวจิยั (ตวัอย่าง)

	 	 	 	 	 	 	 	 ท�าท่ี	………………………….…….………......

	 	 	 	 	 	 วนัท่ี	…………………………….……………………………......….

	 ข้าพเจ้า	(นาย	/	นาง	/	นางสาว)	…………………………………………….…….…………	อาย	ุ……........………	ปี

อยูบ้่านเลขท่ี	…….	ถนน	……….…………	แขวง/ต�าบล	………………	เขต/อ�าเภอ	……….……	จงัหวดั	……….........………

ขอท�าหนงัสือนีใ้ห้ไว้ตอ่หวัหน้าโครงการวิจยัเพ่ือเป็นหลกัฐานแสดงวา่

	 ข้อ	1	ข้าพเจ้าได้รับทราบโครงการวิจยัของ	(หวัหน้าโครงการและคณะ)	………….....……………………………...…

เร่ือง	…………………………………………………………………………………………………….....…………………….…

	 ข้อ	2	 ข้าพเจ้ายินยอมเข้าร่วมโครงการวิจยันีด้้วยความสมคัรใจ	 โดยมิได้มีการบงัคบั	ขูเ่ข็ญ	หลอกลวงแตป่ระการใด	

และพร้อมจะให้ความร่วมมือในการวิจยั

	 ข้อ	3	ข้าพเจ้าได้รับการอธิบายจากผู้วิจยัเก่ียวกบัวตัถปุระสงค์ของการวิจยั	วิธีการวิจยั	ประสทิธิภาพความปลอดภยั	

อาการหรืออนัตรายท่ีอาจเกิดขึน้	รวมทัง้ประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการวิจยัโดยละเอียดแล้วจากเอกสารการวิจยัท่ีแนบท้ายหนงัสอื

ให้ความยินยอมนี ้

															ข้อ	 4	 ข้าพเจ้าได้รับการรับรองจากผู้ วิจยัวา่	จะเก็บข้อมลูสว่นตวัของข้าพเจ้าเป็นความลบั	จะเปิดเผยเฉพาะผลสรุป

การวิจยัเทา่นัน้

	 ข้อ	5	ข้าพเจ้าได้รับทราบจากผู้ วิจยัแล้ววา่หากมีอนัตรายใด	ๆ 	ในระหวา่งการวิจยัหรือภายหลงัการวิจยัอนัพิสจูน์ได้จาก

ผู้ เช่ียวชาญของสถาบนัท่ีควบคมุวิชาชีพนัน้	ๆ	ได้วา่เกิดขึน้จากการวิจยัดงักลา่ว	ข้าพเจ้าจะได้รับการดแูลและคา่ใช้จา่ยในการ

รักษาพยาบาลจากผู้ วิจยัและ/หรือผู้สนบัสนนุการวิจยั	 และจะได้รับคา่ชดเชยรายได้ท่ีสญูเสียไปในระหวา่งการรักษาพยาบาล

ดงักลา่วตามมาตรฐานค่าแรงขัน้ต�่าตามกฏหมาย	ตลอดจนมีสิทธิได้รับค่าทดแทนความพิการท่ีอาจเกิดขึน้จากการวิจยัตาม

มาตรฐานคา่แรงขัน้ต�่าตามกฎหมายและในกรณีท่ีข้าพเจ้าได้รับอนัตรายจากการวิจยัถงึแก่ความตาย	ทายาทของข้าพเจ้ามีสทิธิ

ได้รับคา่ชดเชยและคา่ทดแทนดงักลา่วจากผู้วิจยัและ/หรือผู้สนบัสนนุการวิจยัแทนตวัข้าพเจ้า

	 ข้อ	6	ข้าพเจ้าได้รับทราบแล้ววา่	ข้าพเจ้ามีสทิธิจะบอกเลกิการร่วมโครงการวิจยันีเ้ม่ือใดก็ได้	และการบอกเลกิการร่วม

โครงการวิจยัจะไมมี่ผลกระทบตอ่การได้รับบรรดาคา่ใช้จา่ย	คา่ชดเชยและคา่ทดแทนตาม	ข้อ	5	ทกุประการ
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คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน กรุงเทพมหานคร

BMA Human Research Ethics Committee (BMAHREC) AP 03.1 / 02.1

หนังสือแสดงเจตนายนิยอมเข้าร่วมโครงการวจิยั
เร่ิมใช้ 25 ม.ิย. 2562

หน้า 2 จาก 2 หน้า

	 ข้าพเจ้าได้อา่นและเข้าใจข้อความตามหนงัสือนีโ้ดยตลอดแล้ว	เหน็วา่ถกูต้องตามเจตนาของข้าพเจ้า	จงึได้ลงลายมือ

ช่ือยินยอมเป็นผู้ เข้าร่วมการวิจยั	ตอ่หน้าผู้ให้ข้อมลูและพยาน

ลงช่ือ……………………………...	.	 ผู้ เข้าร่วมการวิจยั	 ลงช่ือ………...…………......		 ผู้ ชีแ้จงและเชิญให้ร่วมวจิยั	
(……………………………….......)	 ช่ือสกลุ	ตวับรรจง	 (………………………….…)	 ช่ือสกลุ	ตวับรรจง
วนัท่ี	........	เดือน	.....................พ.ศ.	.............................	 วนัท่ี	........	เดือน	.....................พ.ศ.	.............................

ลงช่ือ……………………………....	 บดิา/มารดา/ผู้ปกครอง	 ลงช่ือ…………………….....	..	พยาน
(……………………………….......)		 ช่ือสกลุ	ตวับรรจง	 (…………………………….)	 ช่ือสกลุ	ตวับรรจง
วนัท่ี	........	เดือน	.....................พ.ศ.	.............................	 วนัท่ี	........	เดือน	.....................พ.ศ.	.............................

หมำยเหตุ (ลบขอ้ความส่วนนีอ้อกจากเอกสารฉบบัทีท่่านเตรียม)

1) ปรบัขอ้ความในหนงัสือแสดงเจตนายินยอมใหส้อดคลอ้งกบัโครงการวิจยัของท่าน

2) ผูชี้้แจงและเชิญให้ร่วมวิจยั ควรเป็นผูที้ไ่ดร้ับการอบรมและมีความรู้อย่างดีเกี่ยวกบัโครงการวิจยั และเป็น                 

ผูไ้ม่มีความสมัพนัธ์กบัผูเ้ขา้ร่วมการวิจยั

3) กรณีการวิจยัทางคลินิก ผูวิ้จยัทีเ่ป็นแพทย์หรือทีมผูดู้แลรักษาไม่ควรเป็นผูเ้ชิญใหร่้วมการวิจยั เพือ่ป้องกนั       

การเขา้ร่วมโครงการดว้ยความเกรงใจ 

4) พยานเป็นผูบ้รรลนิุติภาวะตอ้งไม่ใช่ผูวิ้จยัและทีมงาน และไม่ใช่ผูใ้หข้อ้มูล ลงลายมือชือ่และวนัทีด่ว้ยตนเอง

5) ในกรณีทีผู่เ้ขา้ร่วมการวิจยัไม่สามารถอ่านหนงัสือ หรือลงลายมือชือ่ได ้ใหใ้ชก้ารประทบัลายน้ิวมือแทน

ข้าพเจ้าไมส่ามารถอา่นหรือเขียนหนงัสอืได้	แตมี่ผู้อา่นข้อความในหนงัสอืแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมโครงการ

วิจยันีใ้ห้แก่ข้าพเจ้าฟังจนเข้าใจดี	 และมีพยานท่ีเป็นกลางอยู่ด้วยตลอดเวลาท่ีขอความยินยอมข้าพเจ้า													

จงึประทบัตราลายนิว้มือขวาของข้าพเจ้าในหนงัสือแสดงเจตนานีด้้วยความเตม็ใจ

ลงช่ือ…………………………….……	ผู้ ชีแ้จงและเชิญให้ร่วมวิจยั

(……………………………………...)	ช่ือสกลุ	ตวับรรจง

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

     

ลงช่ือ…………………………………..พยาน

(……………………………………...)	ช่ือสกลุ	ตวับรรจง

ประทบัลายนิว้มือขวา		 วนัท่ี	...........	เดือน	...........................	พ.ศ.	..........							
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หนังสือแสดงเจตนายนิยอมเข้าร่วมโครงการวจิยั

ผู้ปกครอง (ตวัอย่าง)

	 	 	 	 	 	 	 	 ท�าท่ี	…………………………..........…….……….

	 	 	 	 	 	 วนัท่ี	…………………………….………………......……………….

	 ข้าพเจ้า	(นาย/นาง/นางสาว)	……………………………………………………….……	อาย	ุ…………........……	ปี

อยูบ้่านเลขท่ี	…….	ถนน	………………….	แขวง/ต�าบล	………………	เขต/อ�าเภอ	…….………	จงัหวดั	………..…......……

เป็นบิดา/มารดา/ผู้ปกครองของ	 (ด.ญ./ด.ช./นางสาว/นาย)	…………………………....………	อาย	ุ ...............	 ปี	 ได้รับฟัง															

ค�าอธิบายจาก	…………………………….……………	(ช่ือผู้ ชีแ้จงข้อมลู)	ขอท�าหนงัสอืนีใ้ห้ไว้ตอ่หวัหน้าโครงการวิจยัเพ่ือเป็น

หลกัฐานแสดงวา่

	 ข้อ	1	ข้าพเจ้าได้รับทราบโครงการวิจยัของ	(หวัหน้าโครงการและคณะ)	……………………………………........……

เร่ือง	………………………………………………………………………………………………………………………......……

	 ข้อ	2	ข้าพเจ้ายินยอมให้บคุคลในปกครองของข้าพเจ้า	เข้าร่วมโครงการวิจยันีด้้วยความสมคัรใจ	โดยมิได้มีการบงัคบั	

ขูเ่ข็ญ	หลอกลวงแตป่ระการใด	และพร้อมจะให้ความร่วมมือในการวิจยั

	 ข้อ	3	ข้าพเจ้าได้รับการอธิบายจากผู้วิจยัเก่ียวกบัวตัถปุระสงค์ของการวิจยั	วิธีการวิจยั	ประสทิธิภาพความปลอดภยั		

อาการหรืออนัตรายท่ีอาจเกิดขึน้	รวมทัง้ประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการวิจยัโดยละเอียดแล้วจากเอกสารการวิจยัท่ีแนบท้ายหนงัสอื

ให้ความยินยอมนี ้

															ข้อ	4	ข้าพเจ้าได้รับการรับรองจากผู้ วิจยัวา่	จะเก็บข้อมลูสว่นตวัของบคุคลในปกครองของข้าพเจ้าเป็นความลบั	จะเปิด

เผยเฉพาะผลสรุปการวิจยัเทา่นัน้

	 ข้อ	 5	 ข้าพเจ้าได้รับทราบจากผู้ วิจยัแล้วว่าหากมีอนัตรายใด	ๆ	 ในระหว่างการวิจยัหรือภายหลงัการวิจยัอนัพิสจูน์																			

ได้จากผู้ เช่ียวชาญของสถาบนัท่ีควบคมุวิชาชีพนัน้	 ๆ	 ได้วา่เกิดขึน้จากการวิจยัดงักลา่ว	บคุคลในปกครองของข้าพเจ้าจะได้รับ

การดแูลและคา่ใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลจากผู้ วิจยัและ/หรือผู้สนบัสนนุการวิจยั	 และจะได้รับคา่ชดเชยรายได้ท่ีสญูเสียไป																														

ในระหว่างการรักษาพยาบาลดงักล่าวตามมาตรฐานค่าแรงขัน้ต�่าตามกฏหมาย	ตลอดจนมีสิทธิได้รับค่าทดแทนความพิการ																	

ท่ีอาจเกิดขึน้จากการวิจยัตามมาตรฐานค่าแรงขัน้ต�่าตามกฎหมายและในกรณีท่ีบคุคลในปกครองของข้าพเจ้าได้รับอนัตราย

จากการวิจยัถงึแก่ความตาย	 ข้าพเจ้ามีสทิธิได้รับคา่ชดเชยและคา่ทดแทนดงักลา่วจากผู้วิจยัและ/หรือผู้สนบัสนนุการวิจยัแทน

บคุคลในปกครองของข้าพเจ้า

	 ข้อ	6	ข้าพเจ้าได้รับทราบแล้ววา่	ข้าพเจ้ามีสทิธิจะบอกเลกิการร่วมโครงการวิจยันีเ้ม่ือใดก็ได้	และการบอกเลกิการร่วม

โครงการวิจยัจะไมมี่ผลกระทบตอ่การได้รับบรรดาคา่ใช้จา่ย	คา่ชดเชยและคา่ทดแทนตามข้อ	5	ทกุประการ

	 ข้อ	7	บคุคลในปกครองของข้าพเจ้าเป็นเดก็อาย	ุ....	ปี	ได้รับการอธิบายด้วยวาจาจากผู้วิจยั	ให้ทราบถงึสิง่ท่ีจะปฏิบตัิ

ตอ่เดก็ในระหวา่งการวิจยั	(มีข้อนีเ้ฉพาะกรณีท่ีผู้ เข้าร่วมการวิจยัเป็นเดก็อายนุ้อยกวา่	7	ปี)	

คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน กรุงเทพมหานคร

BMA Human Research Ethics Committee (BMAHREC) AP 03.2 / 02.1

หนังสือแสดงเจตนายนิยอมเข้าร่วมโครงการวจิยั_ผู้ปกครอง
เร่ิมใช้ 25 ม.ิย. 2562

หน้า 1 จาก 2 หน้า
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ข้าพเจ้าไมส่ามารถอา่นหรือเขียนหนงัสอืได้	แตมี่ผู้อา่นข้อความในหนงัสอืแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมโครงการ

วิจยันีใ้ห้แก่ข้าพเจ้าฟังจนเข้าใจดี	 และมีพยานท่ีเป็นกลางอยู่ด้วยตลอดเวลาท่ีขอความยินยอมข้าพเจ้า													

จงึประทบัตราลายนิว้มือขวาของข้าพเจ้าในหนงัสือแสดงเจตนานีด้้วยความเตม็ใจ

ลงช่ือ…………………………….……	ผู้ ชีแ้จงและเชิญให้ร่วมวิจยั

(……………………………………...)	ช่ือสกลุ	ตวับรรจง

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

     

ลงช่ือ…………………………………..พยาน

(……………………………………...)	ช่ือสกลุ	ตวับรรจง

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

	 ข้าพเจ้าได้อา่นและเข้าใจข้อความตามหนงัสือนีโ้ดยตลอดแล้ว	เหน็วา่ถกูต้องตามเจตนาของข้าพเจ้า	จงึได้ลงลายมือ

ช่ือยินยอมให้บคุคลในปกครองของข้าพเจ้า	เป็นอาสาสมคัรของโครงการวิจยั	ตอ่หน้าผู้ให้ข้อมลูและพยาน

ลงช่ือ……………………………...	.	 บดิา/มารดา/ผู้ปกครอง	 ลงช่ือ………...…………......		 ผู้ ชีแ้จงและเชิญให้ร่วมวจิยั	

(……………………………….......)	 ช่ือสกลุ	ตวับรรจง	 (………………………….…)	 ช่ือสกลุ	ตวับรรจง

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

ลงช่ือ……………………………....	 พยาน	 ลงช่ือ…………………….....		 พยาน

(……………………………….......)		 ช่ือสกลุ	ตวับรรจง	 (…………………………….)	 ช่ือสกลุ	ตวับรรจง

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

หมายเหตุ (ลบขอ้ความส่วนนีอ้อกจากเอกสารฉบบัทีท่่านเตรียม) 

1) หนงัสือฉบบันีใ้ชใ้นกรณีทีผู่เ้ขา้ร่วมการวิจยัมีอายนุอ้ยกว่า 18  ปี หรือเป็นบคุคลทีไ่ม่สามารถตดัสินใจไดด้ว้ย

ตนเอง เช่น ผูป่้วยจิตเวช ใหบิ้ดา/มารดา/ผูป้กครองตามกฎหมาย หรือผูแ้ทนโดยชอบธรรม เป็นผูล้งลายมือ

ชือ่ใหค้วามยินยอม (ปรบัขอ้ความใหส้อดคลอ้งกบัโครงการวิจยัของท่าน)

2) กรณีผูเ้ขา้ร่วมการวิจยัเป็นเด็กอาย ุ7- นอ้ยกว่า 18 ปี สามารถรบัรู้ได ้ใหมี้หนงัสือแสดงเจตนายินยอมส�าหรบั

เด็ก (assent form) แยกออกจากหนงัสือแสดงเจตนายินยอมส�าหรบัผูป้กครอง 

3) ผูชี้แ้จงและเชิญใหร่้วมวิจยั ควรเป็นผูที้ไ่ดร้ับการอบรมและมีความรู้อย่างดีเกี่ยวกบัการวิจยั และเป็นผูไ้ม่มี

ความสมัพนัธ์กบัผูเ้ขา้ร่วมวิจยั

4) ในกรณีการวิจยัทางคลินิก ผูเ้ชิญใหร่้วมวิจยั ตอ้งไม่ใช่แพทย์ผูท้�าการวิจยัทีเ่ป็นแพทย์ผูดู้แลรักษาผูเ้ข้าร่วม

การวิจยั เพือ่ป้องกนัการเขา้ร่วมโครงการดว้ยความเกรงใจ 

5) พยานเป็นผูบ้รรลนิุติภาวะตอ้งไม่ใช่ผูวิ้จยัและทีมงาน และไม่ใช่ผูใ้หข้อ้มูล

6) ในกรณีทีผู่ป้กครองไม่สามารถอ่านหนงัสือ หรือลงลายมือชือ่ได ้ใหใ้ชก้ารประทบัลายน้ิวมือแทน

คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน กรุงเทพมหานคร

BMA Human Research Ethics Committee (BMAHREC) AP 03.2 / 02.1

หนังสือแสดงเจตนายนิยอมเข้าร่วมโครงการวจิยั_ผู้ปกครอง
เร่ิมใช้ 25 ม.ิย. 2562

หน้า 2 จาก 2 หน้า
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คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน กรุงเทพมหานคร

BMA Human Research Ethics Committee (BMAHREC) AP 04 / 02.1

ประวัตแิละผลงานผู้วจิยั
เร่ิมใช้ 25 ม.ิย. 2562

หน้า 1 จาก 1 หน้า

ประวัตแิละผลงานผู้วจิยั

1. ข้อมูลส่วนตวั

	 1.1	 นาย/นาง/นางสาว	ช่ือ	………………………......….......	นามสกลุ	……………......……….…..……........….........

										 โทรศพัท์เคลื่อนท่ี	………………………………...……...	อีเมล์	…………………………………....……....….…...

	 1.2		 	เกิดวนัท่ี	...................	เดือน	..............................................	พ.ศ.	........................….…	อาย	ุ........................	ปี

	 1.3				ท่ีอยูปั่จจบุนัเลขท่ี	….....	ถนน	………………………	ต�าบล/แขวง	….....………….	อ�าเภอ/เขต	………....……..…

									 จงัหวดั	………….………....……	รหสัไปรษณีย์	………..……......…….	โทรศพัท์	……………….….……...……..

	 1.4			 ท่ีท�างาน	สว่นราชการ/หนว่ยงาน	……..………….………......………...………………………………………….….

							 	 เลขท่ี	…...….	ถนน	…………………………..………	ต�าบล/แขวง	……....……….	อ�าเภอ/เขต	……….......……..…

									 จงัหวดั	…………....………....……	รหสัไปรษณีย์	………..........……….	โทรศพัท์	………………………...……...

	 1.5		 ต�าแหนง่ปัจจบุนั	……………………….………………......………………………………………………………….

2. ข้อมูลการศกึษา

	 คณุวฒิุ	(ถ้ามี)

	 -	 ระดบัปริญญาตรี

				 	 วิชาเอก	………………………..…….………...….	สถานท่ีศกึษา	…………………………….........…...……………..

	 -		 ระดบัปริญญาโท

				 	 วิชาเอก…………………………..…….………….	สถานท่ีศกึษา	…………………….......…………..………………..

		 -		 ระดบัปริญญาเอก

				 	 วิชาเอก…………………………..…….….….…...	สถานท่ีศกึษา	…………………………….........…..……………….

	 -			 หลกัสตูรส�าคญัอ่ืน	ๆ 	………………………………………………………………………………......…………………

3. ประวัตกิารอบรมที่เก่ียวข้องกับการวจิยั/จริยธรรมการวจิยั	(แนบหลกัฐานการอบรม)

 �	ICH	GCP		 �		Human	Research	Subject	Protection	 �		อ่ืน	ๆ........................................................

4.  ข้อมูลประสบการณ์/ความเช่ียวชาญ

	 3.1	 ประสบการณ์ในวิชาชีพ/การท�างานท่ีผา่นมา	(ต�าแหนง่	หน้าท่ี	หนว่ยงาน	ระยะเวลา)	………………..…........…….

	 3.2	 ประสบการณ์ในงานด้านวิชาการ/วิจยั	(เชน่	วิทยากร	ท่ีปรึกษา)	สาขาวิชา	……………..……………….......…..…..

5. งานวจิยัที่ได้รับการตพีมิพ์หรือเผยแพร่ ภายใน 5 ปี (ทัง้ท่ีเป็นเจ้าของโครงการและร่วมโครงการ)	…………...…...............

6. งานวจิยัที่ก�าลังด�าเนินการอยู่ ...…………………………...…...…………………………………….…………........….

7. ทนุงานวจิยัที่เคยได้รับ ………….………………………………......………………………………….…….........……..

8. เกียรตยิศ รางวัลที่ได้รับ ………………………………………………………………………………….........…………

ลงช่ือ.........................................ผู้วิจยั

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

วนัท่ี..........เดือน...............พ.ศ...........
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คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน กรุงเทพมหานคร

BMA Human Research Ethics Committee (BMAHREC) AP 05 / 02.1

ค�ารับรองจากหวัหน้าโครงการวจิยั

ค�ารับรองจากหวัหน้าโครงการวจิยั

									 ข้าพเจ้าขอรับรองวา่

(1)	 ข้อความในโครงร่างการวิจยัฯ	 และสิ่งท่ีต้องเสนอพร้อมโครงร่างการวิจยัฯ	 มีความถกูต้องเป็นจริง	 หากมีการ

ปรับปรุงแก้ไขเอกสารเก่ียวกับการวิจยั	 เช่น	 การแก้ไขเพ่ิมเติมโครงร่างการวิจยัท่ีผ่านการรับรอง	 (protocol	

amendment)	 การท�าให้รายละเอียดเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์มีข้อมลูทนัสมยั	 (update	 investigator	 brochure)																				

การแก้ไขหนงัสือยินยอมและเอกสารแนะน�าผู้ ป่วย	(revised	consent	form/information	sheet)		ข้าพเจ้าจะแจ้ง

ตอ่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคนกรุงเทพมหานคร	

(2)	 ข้าพเจ้าจะด�าเนินการวิจยัตามท่ีระบไุว้ในโครงร่างการวิจยัอยา่งเคร่งครัด

(3)	 ข้าพเจ้ามี/จดัให้มีกระบวนการลงนามยินยอมอยา่งเตม็ท่ีและลงนามใบยินยอมของโครงการวิจยัฯ	ตามประเภท

โครงการวิจยัฯ	 หรือ	 ข้าพเจ้ามี/จดัให้มีกระบวนการยินยอมด้วยวาจาอย่างเต็มท่ีและลงนามใบยินยอมของ																		

โรงพยาบาล	(อยูโ่รงพยาบาล	หรือ	การผา่ตดัท่ีรุกล�า้)	ตามประเภทโครงการวิจยัฯ	(ถ้ามี)

(4)	 ข้าพเจ้าใช้เอกสารชีแ้จงข้อมลูแก่อาสาสมคัร	หนงัสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมโครงการวิจยั	และเอกสารเชิญ

เข้าร่วมโครงการวิจยั	ใบโฆษณา	แบบสมัภาษณ์	แบบสอบถาม	เฉพาะท่ีมีตราประทบัของคณะกรรมการฯ	เทา่นัน้	

และจะจดัเก็บเอกสารดงักลา่วไว้เป็นหลกัฐาน	(ถ้ามี)

(5)	 ข้าพเจ้ามี/จดัให้มีกระบวนการการก�ากบัและ	ตรวจสอบตามหลกัเกณฑ์การบริบาลผู้ ป่วยรวมถึง	 ติดตาม/ดแูล

ด้านความปลอดภยัของผู้ ป่วย	(ถ้ามี)

(6)	 ข้าพเจ้ามี/จดัให้มีกระบวนการติดตาม/ช�าระความถกูต้องของข้อมลู

(7)	 ข้าพเจ้าเป็นผู้ รายงานความก้าวหน้าของการวิจยั	 ตามแบบรายงานความก้าวหน้าของการวิจยัตามระยะเวลา

ท่ีคณะกรรมการฯ	ก�าหนด	 (อย่างน้อยปีละ	1	ครัง้)	 นบัตัง้แตว่นัท่ีได้รับการรับรองด้านจริยธรรมหรือเม่ือได้รับ															

การร้องขอ	

(8)	 ก�าหนดระยะเวลาการรับรองโครงร่างการวิจยั	 1	 ปี	 ข้าพเจ้าเป็นผู้ ย่ืนขอต่ออายกุารรับรองอย่างน้อย	 1	 เดือน											

ก่อนวนัหมดอายกุารรับรองโครงร่างการวิจยั

(9)	 เม่ือมีการแก้ไขเพ่ิมเตมิโครงร่างการวิจยัท่ีผา่นการรับรอง	ข้าพเจ้าเป็นผู้สง่โครงร่างการวิจยัท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเตมิ	

ตามแบบรายงานสว่นแก้ไขเพ่ิมเตมิโครงร่างการวิจยั	เพ่ือแจ้งให้คณะกรรมการฯ	พิจารณารับรอง	ก่อนด�าเนินการ

	 ตามท่ีได้แก้ไขเพ่ิมเตมิ	(ยกเว้นในกรณีท่ีการแก้ไขเพ่ิมเติมนัน้กระท�าเพ่ือความปลอดภยัของอาสาสมคัร)

(10)	 ข้าพเจ้าเป็นผู้ รายงานเหตกุารณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรง	 ท่ีอาจเก่ียวข้องกบัการวิจยั	 ภายใน	 7	 วนัปฏิทิน																	

ถ้าเหตกุารณ์ร้ายแรงถงึเสียชีวิตให้รายงานภายใน	 24	ชัว่โมง	 (ถ้ามี)	ตามแบบรายงานเหตกุารณ์ไมพ่งึประสงค์

ชนิดร้ายแรง	ให้หวัหน้าสว่นราชการ	ประธานคณะกรรมการฯ	และแหลง่ทนุวิจยั	(ถ้ามี)

(11)	 ข้าพเจ้าเป็นผู้รายงานการเบ่ียงเบนหรือไมป่ฏิบตัติามโครงร่างการวิจยั		หลงัจากท่ีตรวจพบวา่มีการเบ่ียงเบนหรือ

ไมป่ฏิบตัติามโครงร่างการวิจยัท่ีได้รับการรับรองให้คณะกรรมการฯ

(12)	 เม่ือมีการยตุโิครงการวิจยัก่อนก�าหนด	ข้าพเจ้าเป็นผู้สง่รายงานการยตุโิครงการวิจยัก่อนก�าหนดให้คณะกรรมการฯ	

เร่ิมใช้ 25 ม.ิย. 2562

หน้า 1 จาก 2 หน้า
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(13)	 กรณีด�าเนินการโครงการวิจัยใหม่โดยใช้เลือดหรือสารคดัหลัง่ท่ีเก็บไว้จากโครงการวิจัยนี	้ ข้าพเจ้าจะเสนอ																			

โครงร่างการวิจยัเพ่ือขอการรับรองด้านจริยธรรมจากคณะกรรมการฯ	ก่อน	(ถ้ามี)

(14)	 เม่ือการวิจยัสิน้สดุแล้ว	 ข้าพเจ้าเป็นผู้สง่รายงานสรุปผลการวิจยั	พร้อมบทคดัยอ่ให้คณะกรรมการฯ	 	 โดยถือวา่

ข้อมลูในรายงานนี	้เป็นข้อมลูท่ีคณะกรรมการฯ	อาจเปิดเผยได้

(15)	 ข้าพเจ้าขอให้ค�ามัน่และปฏิบตัติามจรรยาบรรณนกัวิจยัฯ	ซึง่ประกาศโดยสภาวิจยัแหง่ชาติ	

(16)	 การมีสว่นได้สว่นเสียจากโครงการวิจยันี	้(ของผู้วิจยัหลกัและหรือผู้วิจยัร่วม)	 
 	 ไมมี่						

 			 มี	โดย

  � ผู้วิจยัหรือบคุคลในครอบครัวได้รับคา่ตอบแทนจากบริษัทผู้ให้ทนุวิจยั

   �		 เป็นผู้ ถือหุ้น	หรือ	เจ้าของกิจการ

  �	 มีต�าแหนง่ผู้บริหารหรือต�าแหนง่ทางวิชาการของบริษัทผู้ให้ทนุวิจยั

  �	 เป็นท่ีปรึกษาของโครงการหรือของบริษัทผู้ให้ทนุวิจยั

  �	 มีสว่นร่วมกบัผู้ให้ทนุสนบัสนนุการวิจยั	เชน่	การธรุกรรมกบับริษัทผู้ให้ทนุวิจยั

  �		 เป็นผู้มอบหมายให้นกัศกึษาหรือเจ้าหน้าท่ีเข้าไปในโครงการหรือของบริษัทผู้ให้ทนุวิจยั

  �		 ในปีท่ีผา่นมา	ได้รับความสนบัสนนุจากบริษัทผู้ให้ทนุวิจยั	

   	 เข้าร่วมประชมุวิชาการตา่งประเทศ	:					0					1					2				>2	ครัง้

   	 วิทยากรบรรยายให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัทผู้ให้ทนุวิจยั	:					0					1					2				>2	ครัง้

  �		 อ่ืน	ๆ	ระบ	ุ………………………………………………………….…………….		

ลงช่ือ..................................................หวัหน้าโครงการวิจยั

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

ต�าแหนง่................................................

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

คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน กรุงเทพมหานคร

BMA Human Research Ethics Committee (BMAHREC) AP 05 / 02.1

ค�ารับรองจากหวัหน้าโครงการวจิยั
เร่ิมใช้ 25 ม.ิย. 2562

หน้า 2 จาก 2 หน้า
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  AP 06.1/02.1

แบบสรุปโครงร่างการวิจัยเพื่อพิจารณาครัง้แรก 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน กรุงเทพมหานคร 

สําหรับเจ้าหน้าท่ีกรอก 

                                                      รหสัโครงการวิจยั ……………… 

พิจารณาเม่ือ วนัท่ี……..เดือน………………….พ.ศ……………….. 

หน่วยงาน………………….......... 

สงักดั……………………………. 

ช่ือหวัหน้าโครงการวิจยั 

…………………………………….. 

โทร/เคล่ือนท่ี ……………………... 

โครงการเดมิ เสนอแล้ว………ครัง้ สว่นท่ีแก้หลงัสดุ 

คือ ………………………………………………………………………… 

ผู้ให้ทนุวิจยั …………………………………………………………… 

ช่ือเร่ืองวิจยั (ภาษาไทย) 

ช่ือเร่ืองวิจยั (ภาษาองักฤษ) 

ผู้วิจยัเป็น    ข้าราชการสงักดั กทม. (ระบ)ุ…………… ………  ข้าราชการอ่ืน (ระบ)ุ………………… เอกชน (ระบ)ุ………………………… 

                  ระดบัวทิยานิพนธ์   ป.เอก    ป.โท  แพทย์ประจําบ้าน         แพทย์ประจําบ้านตอ่ยอด   อ่ืนๆ (ระบ)ุ 

จํานวนอาสาสมคัรท่ีจะศกึษา ระยะเวลาทําการวิจยั 

ทัว่โลก…………คน ในประเทศ……….สถาบนั จํานวน………..คน หน่วยงานกทม. (ระบ)ุ………..คน …………..เดือน 

ข้อมลูในเอกสารคําแนะนําและข้อพิจารณาด้านจริยธรรม 

รายละเอียดท่ีจะปฏิบตัติอ่ผู้ เข้าร่วมโครงการโดยสรุป 

รายการเอกสาร 

การขออนมุตัทํิาวจิยัในคน 

ภาษาไทย 

เลขหน้าท่ี 

ภาษาองักฤษ 

เลขหน้าท่ี 

1. จํานวนครัง้ท่ีอาสาสมคัรต้องมาพบผู้วิจยั……….ครัง้ 1. ช่ือโครงการ – ไทย / องักฤษ   

2. กิจกรรมในโรงพยาบาล/ชมุชน                 ไม่มี 

     นอน………วนั  จํานวน………ครัง้   อ่ืนๆ………. 

2. ช่ือหวัหน้า – ไทย / องักฤษ    

3. ช่ือผู้ ร่วมวิจยั – ไทย / องักฤษ   

3. คา่เดนิทางอนัควรมี   ไม่มี          มี……….…….บาท/ครัง้ 4. ช่ือแพทย์ผู้ รับผิดชอบและตดิตอ่ได้ 24 ชัว่โมง   

4. คา่สญูเสียการขาดงานจากวิจยัโดยตรง 

     ไม่มี                                         มี……….…….บาท/ครัง้ 

5. สถานท่ีทําการวิจยั   

6. หลกัการและเหตผุล   

5. แพทย์หรือผู้ดแูลอาสาสมคัรอย่างใกล้ชิด และให้คําปรึกษา 

    รวมถงึวิธีการตดิตอ่พบบคุคลดงักลา่ว   ไม่มี    มี หน้า…… 

7. วตัถปุระสงค์   

8. กรอบแนวคดิการวิจยั   

6. กิจกรรมท่ีผู้ อ่ืนและสถาบนัถกูเอาเปรียบ 

     ไม่มี                                          มี……………………… 

9. รูปแบบและระเบียบวิธีการวิจยั   

10. ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง   

7. จํานวนเลือดท่ีได้รับการเจาะปริมาณ………จํานวน……ครัง้ 11. ความเส่ียงและผลข้างเคียงท่ีอาจเกิดขึน้   

8. การตรวจพิเศษท่ีมีความเส่ียงท่ีผู้ ป่วยได้รับ     ไม่มี    มี 

   เช่น -   การตดัชิน้เนือ้……………………….จํานวน……ครัง้ 

- การตรวจทางรังสี……………………จํานวน……ครัง้ 

- อ่ืน ๆ………………………………………………….. 

12. ประโยชน์และผลกระทบท่ีคาดว่าจะได้รับ   

13. ข้อพิจารณาด้านจริยธรรม   

14. ข้อจํากดัของการวิจยั   

15. อปุสรรคท่ีอาจเกิดขึน้   

9. วิธีการรักษาอ่ืน ๆ ในกรณีท่ีอาสาสมคัรไม่เข้าร่วมโครงการนี ้

     ไม่มี                      มี หน้า…………………… 

   การรักษาผู้ ป่วยหลงัจากจบโครงการวิจยันีคื้อ 

     ไม่มี                      มี หน้า…………………… 

16. การบริหารงานวิจยัและตารางเวลาในการศกึษา   

17. งบประมาณและแหลง่ทนุ   

18. เอกสารอ้างอิง   

19. เอกสารชีแ้จงข้อมลูแก่อาสาสมคัร (เอกสารแนบ) 

10. มาตรการแทรกแซงหรือประเมินผลในระหว่างการทดลอง 

     ไม่มี                      มี หน้า…………………… 

20. หนงัสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจยั (เอกสารแนบ) 

21. อ่ืน ๆ เช่น ประวตัแิละผลงานผู้วิจยั คํารับรอง 

แบบสอบถาม ทะเบียนยา คา่ชดเชยแก่อาสาสมคัร 

(เอกสารแนบ) 

11. ผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่าย ถ้าเกิดปัญหาแทรกซ้อนหรือเสียชีวิต 

     ไม่มี                      มี หน้า…………………… 22. สรุปโครงร่างการวิจยัเพ่ือพิจารณา (เอกสารแนบ) 

12. ความเป็นสว่นตวัและการรักษาความลบัของข้อมลู 

     ไม่มี                      มี หน้า…………………… 

 

13. มาตรฐานชดเชย ถ้าเกิดทพุพลภาพจากการวิจยั 

     ไม่มี                      มี หน้า…………………… 

14. เป็นการวิจยัในอาสาสมคัรท่ีเปราะบาง 

     ไม่เป็น                 เป็น ระบ ุ…………………หน้า…… 

15.  ผู้วิจยัมีสว่นได้สว่นเสียจากโครงการวจิยันีห้รือไม ่

     ไม่มี       มี  หน้า………… ระบจํุานวนเงิน………… 
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ลงช่ือ...................................................................................หวัหน้าโครงการวิจยั

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

วธีิการพจิารณาโครงร่างการวจิยั  

	พิจารณาในท่ีประชมุคณะกรรมการฯ				พิจารณาแบบเร็ว						ยกเว้นการพิจารณา							

ลงช่ือ………………………………………………………………

	(เลขานกุารคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน	กรุงเทพมหานคร)

วนัท่ี……………เดือน………………………..พ.ศ…………

AP	06.1/02.1
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                                                                                                                      AP 06.2

แบบสรุปโครงร่างการวจัิยเพ่ือพิจารณาครัง้แรก 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน กรุงเทพมหานคร 

(โครงการวจัิยเก่ียวกับยา) 

สําหรับเจ้าหน้าท่ีกรอก 

                                                           รหสัโครงการวิจยั ……….…………… 

พิจารณาเม่ือ วนัท่ี……..เดือน……………….……พ.ศ…………………… 

หน่วยงาน……………………... 

สงักดั………………………….. 

ช่ือหวัหน้าโครงการวิจยั 

……………………………….……. 

โทร/เคล่ือนท่ี…………………….... 

โครงการเดมิ เสนอแล้ว………ครัง้ สว่นท่ีแก้หลงัสดุ 

คือ…………………………………………………………………..………… 

ผู้ให้ทนุวิจยั ………………………………………………………..………… 

ช่ือเร่ืองวิจยั (ภาษาไทย) 

ช่ือเร่ืองวิจยั (ภาษาองักฤษ) 

ผู้วิจยัเป็น    ข้าราชการสงักดั กทม. (ระบ)ุ……………………… ข้าราชการอ่ืน (ระบ)ุ…………………… เอกชน (ระบ)ุ……………………….……..……… 

                   ระดบัวิทยานิพนธ์  o ป.เอก   o ป.โท   แพทย์ประจําบ้าน         แพทย์ประจําบ้านตอ่ยอด   อ่ืน ๆ (ระบ)ุ 

วิจยัยาระยะท่ี จํานวนอาสาสมคัรท่ีจะศกึษา ระยะเวลาทําการวิจยั 

 I     II      III    IV ทัว่โลก…………คน ในประเทศ……….สถาบนั จํานวน………..คน หน่วยงานกทม.(ระบ)ุ………..คน …………..เดือน 

การศกึษายาใหม่ : ช่ือยา.......................................................................................................................................................................................................... 

การรับรองจากสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสขุ   มีเอกสารรับรอง เลขท่ี...........................................        ไมมี่ 

การศกึษานี ้ในกลุม่ควบคมุใช้      ยา......................................................................................................................................        ไมใ่ช้ยา 

ข้อมลูในเอกสารคําแนะนําและข้อพิจารณาด้านจริยธรรม 

รายละเอียดท่ีจะปฏิบตัติอ่ผู้ เข้าร่วมโครงการโดยสรุป 

รายการเอกสาร 

การขออนมุตัทํิาวจิยัในคน 

ภาษาไทย 

เลขหน้าท่ี 

ภาษาองักฤษ 

เลขหน้าท่ี 

1. จํานวนครัง้ท่ีอาสาสมคัรต้องมาพบผู้วิจยั……….ครัง้ 1. ช่ือโครงการ – ไทย / องักฤษ   

2. กิจกรรมในโรงพยาบาล                 ไม่มี 

     นอน………วนั  จํานวน………ครัง้   อ่ืน ๆ………. 

2. ช่ือหวัหน้า – ไทย / องักฤษ    

3. ช่ือผู้ ร่วมวิจยั – ไทย / องักฤษ   

3. คา่เดนิทางอนัควรมี   ไม่มี          มี……….…….บาท/ครัง้ 4. ช่ือแพทย์ผู้ รับผิดชอบและตดิตอ่ได้ 24 ชัว่โมง   

4. คา่สญูเสียการขาดงานจากวิจยัโดยตรง 

     ไม่มี                                           มี……….…….บาท/ครัง้ 

5. สถานท่ีทําการวิจยั   

6. หลกัการและเหตผุล   

5. แพทย์หรือผู้ดแูลอาสาสมคัรอย่างใกล้ชิด และให้คําปรึกษา 

    รวมถงึวธีิการตดิตอ่พบบคุคลดงักลา่ว   ไม่มี    มี  หน้า…… 

7. วตัถปุระสงค์   

8. กรอบแนวคดิการวิจยั   

6. กิจกรรมท่ีผู้ อ่ืนและสถาบนัถกูเอาเปรียบ 

     ไม่มี                                          มี…………………..……... 

9. รูปแบบและระเบียบวิธีการวิจยั   

10. ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง   

7. จํานวนเลือดท่ีได้รับการเจาะปริมาณ………จํานวน……ครัง้ 11. ความเส่ียงและผลข้างเคียงท่ีอาจเกิดขึน้   

8. การตรวจพิเศษท่ีมีความเส่ียงท่ีผู้ ป่วยได้รับ     ไม่มี    มี 

   เช่น  -    การตดัชิน้เนือ้………………..……...จํานวน……ครัง้ 

- การตรวจทางรังสี……………………จํานวน……ครัง้ 

- อ่ืน ๆ…………………………………………...……… 

12. ประโยชน์และผลกระทบท่ีคาดว่าจะได้รับ   

13. ข้อพิจารณาด้านจริยธรรม   

14. ข้อจํากดัของการวิจยั   

15. อปุสรรคท่ีอาจเกิดขึน้   

9. วิธีการรักษาอ่ืน ๆ ในกรณีท่ีอาสาสมคัรไม่เข้าร่วมโครงการนี ้

     ไม่มี                      มี หน้า…………………… 

   การรักษาผู้ ป่วยหลงัจากจบโครงการวิจยันีคื้อ 

     ไม่มี                      มี หน้า…………………… 

16. การบริหารงานวิจยัและตารางเวลาในการศกึษา   

17. งบประมาณและแหลง่ทนุ   

18. เอกสารอ้างอิง   

19. เอกสารชีแ้จงข้อมลูแก่อาสาสมคัร (เอกสารแนบ) 

10. มาตรการแทรกแซงหรือประเมินผลในระหว่างการทดลอง 

     ไม่มี                      มี หน้า…………………… 

20. หนงัสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจยั (เอกสารแนบ) 

21. อ่ืน ๆ เช่น ประวตัแิละผลงานผู้วิจยั คํารับรอง 

แบบสอบถาม ทะเบียนยา คา่ชดเชยแก่อาสาสมคัร 

(เอกสารแนบ) 

11. ผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่าย ถ้าเกิดปัญหาแทรกซ้อนหรือเสียชีวิต 

     ไม่มี                      มี หน้า…………………… 22. สรุปโครงร่างการวิจยัเพ่ือพิจารณา (เอกสารแนบ) 

12. ความเป็นสว่นตวัและการรักษาความลบัของข้อมลู 

     ไม่มี                      มี หน้า…………………… 

 

13. มาตรฐานชดเชย ถ้าเกิดทพุพลภาพจากการวิจยั 

     ไม่มี                      มี หน้า…………………… 

14. เป็นการวิจยัในอาสาสมคัรท่ีเปราะบาง 

     ไม่เป็น                 เป็น ระบ ุ……………………หน้า…… 

15.  ผู้วิจยัมีสว่นได้สว่นเสียจากโครงการวจิยันีห้รือไม ่

     ไม่มี       มี  หน้า…………ระบจํุานวนเงิน……………… 
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ลงช่ือ...................................................................................หวัหน้าโครงการวิจยั

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

วธีิการพจิารณาโครงร่างการวจิยั  

	พิจารณาในท่ีประชมุคณะกรรมการฯ				พิจารณาแบบเร็ว						ยกเว้นการพิจารณา							

ลงช่ือ………………………………………………………………

	(เลขานกุารคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน	กรุงเทพมหานคร)

วนัท่ี……………เดือน………………………..พ.ศ…………

AP	06.2/02.1
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AP 06.3                                                                                                  

แบบสรุปโครงร่างการวจัิยเพ่ือพิจารณาครัง้แรก 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน กรุงเทพมหานคร 

(พจิารณาแบบเร็ว - Expedited Review) 

สําหรับเจ้าหน้าท่ีกรอก 

                                                           รหสัโครงการวิจยั ……………… 

พิจารณาเม่ือ วนัท่ี……..เดือน…………………….พ.ศ……………….. 

หน่วยงาน……………………... 

สงักดั………………………….. 

ช่ือหวัหน้าโครงการวิจยั 

………………………………….…. 

โทร/เคล่ือนท่ี…………………….... 

โครงการเดิม เสนอแล้ว………ครัง้ สว่นที่แก้หลงัสดุคือ 

………………………………………………………………………… 

ผู้ ให้ทนุวิจยั …………………………………………………………… 

ช่ือเร่ืองวิจยั (ภาษาไทย) 

ช่ือเร่ืองวิจยั (ภาษาองักฤษ) 

ผู้วิจยัเป็น    ข้าราชการสงักดั กทม. (ระบ)ุ………………………  ข้าราชการอ่ืน (ระบ)ุ……………………  เอกชน ระบ)ุ………………………… 

                   ระดบัวิทยานิพนธ์  o ป.เอก   o ป.โท   แพทย์ประจําบ้าน         แพทย์ประจําบ้านตอ่ยอด   อ่ืน ๆ (ระบ)ุ 

จํานวนอาสาสมคัรท่ีจะศกึษา ระยะเวลาทําการวิจยั 

ทัว่โลก…………คน ในประเทศ……….สถาบนั จํานวน………..คน หน่วยงานกทม. (ระบ)ุ………..คน …………..เดือน 

ลกัษณะของโครงร่างการวิจยั  ท่ีเข้าขา่ยการพิจารณาแบบเร็ว 

(มีความเส่ียงน้อย) 

รายการเอกสาร 

การขออนมุตัทํิาวิจยัในคน 

ภาษาไทย 

เลขหน้าท่ี 

ภาษาองักฤษ 

เลขหน้าท่ี 

  ใช้ข้อมลูย้อนหลงัในเวชระเบียนผู้ ป่วยหรือข้อมลูด้านสขุภาพ ท่ีไมมี่

ผลกระทบตอ่บคุคล ชมุชน หรือสถาบนั 

1. ช่ือโครงการ – ไทย / องักฤษ   

2. ช่ือหวัหน้า – ไทย / องักฤษ    

  การวินิจฉยัหรือการรักษาตามปกต ิโดยวิธีการท่ีไม่รุกลํา้ 3. ช่ือผู้ ร่วมวิจยั – ไทย / องักฤษ   

  ต้องการเพียงเก็บตวัอยา่งทางชีวภาพ โดยวิธีท่ีไม่ลกุลํา้ร่างกาย เช่น  

ตดัผมหรือเลบ็โดยไม่เสียโฉม สารคดัหลัง่ออกภายนอก เช่น เหง่ือ 

4. ช่ือแพทย์ผู้ รับผิดชอบและตดิตอ่ได้ 24 ชัว่โมง   

5. สถานท่ีทําการวจิยั   

  การเก็บตวัอย่างเลือดปริมาณไม่มากจากอาสาสมคัรผู้ใหญ่ท่ีไม่ใช่

กลุม่เปราะบาง มีความเหมาะสมตามความจําเป็นฯ 

6. หลกัการและเหตผุล   

7. วตัถปุระสงค์   

  ทําในสิง่สง่ตรวจท่ีเหลือจากการตรวจวินิจฉยัตามปกต ิและการ

บนัทกึข้อมลูไม่สามารถเช่ือมโยงถึงตวับคุคลท่ีเป็นเจ้าของ 

8. กรอบแนวคดิการวิจยั   

9. รูปแบบและระเบียบวิธีการวิจยั   

    ทําในสิง่สง่ตรวจท่ีเหลือ และเป็นการวิจยัท่ีเคยผ่านการรับรองจาก

คณะกรรมการฯ แล้ว และผู้วจิยัได้ขอความยินยอมในการเก็บ

ตวัอย่างท่ีเหลือแก่อาสาสมคัรลว่งหน้า 

10. ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง   

11. ความเส่ียงและผลข้างเคียงท่ีอาจเกิดขึน้   

12. ประโยชน์และผลกระทบท่ีคาดว่าจะได้รับ   

    ศพ/อาจารย์ใหญ่ท่ีได้รับความยินยอมจากเจ้าของร่างหรือญาตเิป็น

ลายลกัษณ์อกัษร 

13. ข้อพิจารณาด้านจริยธรรม   

14. ข้อจํากดัของการวิจยั   

  การประเมิน และ/หรือ พฒันาระบบงานประจํา ซึง่ความเส่ียงน้อย 15. อปุสรรคท่ีอาจเกิดขึน้   

  การสมัภาษณ์ข้อมลูท่ีไมเ่ป็นความลบัหรือข้อมลูท่ีอ่อนไหว ไม่ทําให้

เกิดผลเสียตอ่บคุคล ชมุชน หรือสถาบนั 

16. การบริหารงานวิจยัและตารางเวลาในการศกึษา   

17. งบประมาณและแหลง่ทนุ   

  ใช้แหลง่ข้อมลูสาธารณะ และการบนัทกึข้อมลูไม่สามารถเช่ือมโยง

ถึงตวับคุคล 

18. เอกสารอ้างอิง   

19. เอกสารชีแ้จงข้อมลูแก่อาสาสมคัร (เอกสารแนบ) 

  แบบสอบถามของนกัศกึษาตา่งสถาบนัท่ีมีความเส่ียงน้อยตอ่

อาสาสมคัร ซึง่ผ่านการรับรองจากสถาบนัต้นสงักดัแล้ว 

20. หนงัสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจยั (เอกสารแนบ) 

21. อ่ืนๆ เช่น ประวตัแิละผลงานผู้วิจยั คํารับรอง 

แบบสอบถาม ทะเบียนยา คา่ชดเชยแก่อาสาสมคัร 

(เอกสารแนบ) 

  แบบสอบถามของนกัศกึษาในสถาบนั ท่ีมีความเส่ียงน้อยตอ่

อาสาสมคัร ซึง่ผ่านการรับรองจากหน่วยการศกึษานัน้แล้ว 22. สรุปโครงร่างการวิจยัเพ่ือพิจารณา (เอกสารแนบ) 
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ลงช่ือ...................................................................................หวัหน้าโครงการวิจยั

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

วธีิการพจิารณาโครงร่างการวจิยั  

	พิจารณาในท่ีประชมุคณะกรรมการฯ				พิจารณาแบบเร็ว						ยกเว้นการพิจารณา							

ลงช่ือ………………………………………………………………

	(เลขานกุารคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน	กรุงเทพมหานคร)

วนัท่ี……………เดือน………………………..พ.ศ…………
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AP 06.4

แบบสรุปโครงร่างการวจัิยเพ่ือพิจารณาครัง้แรก 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน กรุงเทพมหานคร 

(ขอยกเว้นการพจิารณาด้านจริยธรรมการวจัิย - Exemption) 

สําหรับเจ้าหน้าท่ีกรอก 

                                                           รหสัโครงการวิจยั ……………….…… 

พจิารณาเม่ือ วนัท่ี……..เดือน…………………….พ.ศ……………………… 

หน่วยงาน……………………... 

สงักดั………………………….. 

ช่ือหวัหน้าโครงการวิจยั 

………………………………….…. 

โทร/เคล่ือนท่ี…………………….... 

โครงการเดมิ เสนอแล้ว………ครัง้ สว่นท่ีแก้หลงัสดุ 

คือ……………………………………………………………….….………… 

ผู้ให้ทนุวิจยั…………………………………………………………..……..… 

ช่ือเร่ืองวิจยั (ภาษาไทย) 

ช่ือเร่ืองวิจยั (ภาษาองักฤษ) 

ผู้วิจยัเป็น    ข้าราชการสงักดั กทม. (ระบ)ุ………………………  ข้าราชการอ่ืน (ระบ)ุ……………………  เอกชน ระบ)ุ………………………………….…… 

                   ระดบัวิทยานิพนธ์  o ป.เอก   o ป.โท   แพทย์ประจําบ้าน         แพทย์ประจําบ้านตอ่ยอด   อ่ืน ๆ (ระบ)ุ 

จํานวนอาสาสมคัรท่ีจะศกึษา ระยะเวลาทําการวิจยั 

ทัว่โลก…………คน ในประเทศ……….สถาบนั จํานวน………..คน หน่วยงานกทม. (ระบ)ุ………..คน …………..เดือน 

ลกัษณะของโครงร่างการวิจยั  ท่ีเข้าขา่ย 

การขอยกเว้นการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจยั 

รายการเอกสาร 

การขออนมุตัทํิาวจิยัในคน 

ภาษาไทย 

เลขหน้าท่ี 

ภาษาองักฤษ 

เลขหน้าท่ี 

  การทดสอบเคร่ืองมือหรือสิง่อปุกรณ์ใด ๆ ท่ีไม่ได้กระทําในคน 1. ช่ือโครงการ – ไทย / องักฤษ   

  การรายงานข้อมลูทางสถิตขิองหน่วยงาน โดยไมมี่ข้อมลูท่ี

สามารถเช่ือมโยงถงึตวับคุคล 

2. ช่ือหวัหน้า – ไทย / องักฤษ    

3. ช่ือผู้ ร่วมวิจยั – ไทย / องักฤษ   

    การประเมินการปฏิบตังิาน หรือการประเมนิโครงการบริหาร

จดัการของหน่วยงาน ซึง่ไมมี่การดําเนินการใด ๆ เป็นรายบคุคล 

4. ช่ือแพทย์ผู้ รับผิดชอบและตดิตอ่ได้ 24 ชัว่โมง (ไม่มี) 

5. สถานท่ีทําการวิจยั   

   การประเมินผลด้านการศกึษาหรือแพทยศาสตร์ศกึษา ซึง่ไม่มีการ

ดําเนินการใด ๆ เป็นรายบคุคล เช่น การประเมินยทุธศาสตร์ทาง

การศกึษา หรือการประเมินประสทิธิผล หรือเปรียบเทียบเทคนิค

การเรียนการสอนและเป็นโครงการการวิจยัท่ีไม่มีลกัษณะดงันี ้

 1) เป็นวิธีการใหม่ลา่สดุยงัไมเ่คยมีการใช้มาก่อน 

 2) นกัเรียนในชัน้เรียนเดียวกนัได้รับการปฏิบตัท่ีิแตกตา่งกนั 

 3) มีการปกปิดข้อมลูบางสว่นไม่แจ้งให้ผู้ เข้าร่วมการวิจยัทราบ 

6. หลกัการและเหตผุล   

7. วตัถปุระสงค์   

8. กรอบแนวคดิการวิจยั   

9. รูปแบบและระเบียบวิธีการวิจยั   

10. ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง   

11. ผลข้างเคียงและผลข้างเคียงท่ีอาจเกิดขึน้   

12. ประโยชน์และผลกระทบท่ีคาดว่าจะได้รับ   

   ประเมินผลการเรียนการสอนแบบตา่ง ๆ โดยข้อมลูไม่เช่ือมโยงถึง

อาสาสมคัรรายบคุคล รายงานผลภาพรวมและไม่มีลกัษณะดงันี ้

 1) เป็นวิธีการใหม่ลา่สดุยงัไมเ่คยมีการใช้มาก่อน 

 2) นกัเรียนในชัน้เรียนเดียวกนัได้รับการปฏิบตัท่ีิแตกตา่งกนั 

 3) มีการปกปิดข้อมลูบางสว่นไม่แจ้งให้อาสาสมคัรทราบ 

 4) ขัน้ตอนการวิจยัและผลท่ีได้ไมเ่ป็นเหตใุห้อาสาสมคัรหรือบคุคล

ใดต้องได้รับโทษทัง้อาญาและแพ่ง หรือทําให้เสียโอกาสในอาชีพ 

หน้าท่ีการงาน 

13. ข้อพิจารณาด้านจริยธรรม (ไม่มี) 

14. ข้อจํากดัของการวิจยั  

15. อปุสรรคท่ีอาจเกิดขึน้   

16. การบริหารงานวิจยัและตารางเวลาในการศกึษา   

17. งบประมาณและแหลง่ทนุ   

18. เอกสารอ้างอิง   

19. เอกสารชีแ้จงข้อมลูแก่อาสาสมคัร   (ไม่มี) 

20. หนงัสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจยั (ไม่มี) 

   รายงานผู้ ป่วยไม่มากกว่า 3 ราย 21. อ่ืน ๆ เช่น ประวตัแิละผลงานผู้วิจยั คํารับรอง 

แบบสอบถาม ทะเบียนยา คา่ชดเชยแก่อาสาสมคัร 

(เอกสารแนบ) 

   การทบทวน วเิคราะห์วรรณกรรม หลกัฐานทางการศกึษา และ

ผลงานการวจิยั ซึง่ไมมี่การดําเนินการใด ๆ เป็นรายบคุคล เช่น การ

วิจยัแบบทบทวนอย่างเป็นระบบ 

22. สรุปโครงร่างการวิจยัเพ่ือพิจารณา (เอกสารแนบ) 
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ลงช่ือ...................................................................................หวัหน้าโครงการวิจยั

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

วธีิการพจิารณาโครงร่างการวจิยั  

	พิจารณาในท่ีประชมุคณะกรรมการฯ				พิจารณาแบบเร็ว						ยกเว้นการพิจารณา							

ลงช่ือ………………………………………………………………

	(เลขานกุารคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน	กรุงเทพมหานคร)

วนัท่ี……………เดือน………………………..พ.ศ…………

AP	06.4/02.1
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คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน กรุงเทพมหานคร

BMA Human Research Ethics Committee (BMAHREC) AP 07.1 / 02.1

หนังสือขออนุมัตกิารท�าวจิยัในคนจากหวัหน้าหน่วยงาน

บุคลากรของกรุงเทพมหานคร

เร่ิมใช้ 25 ม.ิย. 2562

หน้า 1 จาก 1 หน้า

 

หนังสือขออนุมัตกิารทาํวิจัยในคนจากหวัหน้าหน่วยงาน 

บุคลากรของกรุงเทพมหานคร 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน กรุงเทพมหานคร 

BMA Human Research Ethics Committee (BMAHREC) 
AP 07.1 / 02.1 

หน้า 1 จาก 1 หน้า 

เร่ิมใช้ .......... 2562 

  

 

ส่วนราชการ      โทรศัพท์     โทรสาร    
ที่       วันที่         
เร่ือง      ขออนมุตัิการทําวิจยั (สาํหรับบคุลากรของกทม.)       

เรียน    หวัหน้ากลุม่งาน / ฝ่าย      
  ด้วย นาย/นาง/นางสาว     ตําแหนง่      
กลุม่งาน / ฝ่าย       โรงพยาบาล / กอง      
มีความประสงค์จะทําวิจยัเร่ือง (ช่ือภาษาไทย)          

 

เพ่ือ       การศกึษาวิจยั    การขอขึน้ทะเบียนยาในประเทศ    อ่ืน ๆ   

ผู้ให้ทนุสนบัสนนุงานวิจยั     กรุงเทพมหานคร    มลูนิธิ      สว่นตวั 

    ภาครัฐบาล      ภาคเอกชน      อ่ืน ๆ    

ประเภทโครงการวิจยั     ทัว่ไป (พิจารณาโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน กรุงเทพมหานคร) 

    ความเสีย่งน้อย (พิจารณาแบบเร็ว) 

    ขอยกเว้นการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจยั 
 

และได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณาจริยธรรมการวิจยั  คือ  แบบเสนอโครงร่างการวิจยั และเอกสารท่ีเก่ียวข้อง จํานวน  
  ชดุ พร้อมทัง้ แผน่ซีดีบรรจขุ้อมลูโครงร่างการวิจยัทัง้หมด  จํานวน   ชดุ 

ลงช่ือ      หวัหน้าโครงการวิจยั  
 

เรียนเสนอ หวัหน้ากลุม่งานสง่เสริมการวจิยั (ถ้ามี) / หวัหน้าฝ่ายวิชาการและแผนงาน  
 เพ่ือพิจารณา 
 ลงช่ือ     หวัหน้ากลุม่งาน / ฝ่าย     
 วนัท่ี         เดือน        พ.ศ.    
เรียนเสนอ ผู้ อํานวยการโรงพยาบาล / ผู้ อํานวยการสาํนกังาน / ผู้ อํานวยการกอง   
 เพ่ือพิจารณา 
 ลงช่ือ    หวัหน้ากลุม่งานสง่เสริมการวจิยั (ถ้ามี) / หวัหน้าฝ่ายวิชาการและแผนงาน  
 วนัท่ี         เดือน        พ.ศ.    
เรียนเสนอ ผู้ อํานวยการสาํนกั       
 เพ่ือพิจารณา 
 ลงช่ือ     ผู้ อํานวยการโรงพยาบาล / ผู้ อํานวยการสาํนกังาน / ผู้ อํานวยการกอง  
 วนัท่ี          เดือน        พ.ศ.    
เรียนเสนอ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน กรุงเทพมหานคร 
 เพ่ือพิจารณา 
 ลงช่ือ     ผู้ อํานวยการสาํนกั     
 วนัท่ี          เดือน        พ.ศ.    
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คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน กรุงเทพมหานคร

BMA Human Research Ethics Committee (BMAHREC) AP 07.2 / 02.1

หนังสือขออนุมัตกิารท�าวจิยัในคนจากหวัหน้าหน่วยงาน

นักศกึษา

เร่ิมใช้ 25 ม.ิย. 2562

หน้า 1 จาก 1 หน้า

 

หนังสือขออนุมัตกิารทาํวิจัยในคนจากหวัหน้าหน่วยงาน 

นักศึกษา 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน กรุงเทพมหานคร 

BMA Human Research Ethics Committee (BMAHREC) 

 

AP 07.2 / 02.1 

หน้า 1 จาก 1 หน้า 

เร่ิมใช้ .......... 2562 

 

   

 

 
หน่วยงาน      

ที่           

วันที่       

เร่ือง  ขออนมุตัิการทําวิจยั (สาํหรับนกัศกึษา)        

เรียน   ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน กรุงเทพมหานคร 

 ด้วย นาย/นาง/นางสาว       นกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา  

หลกัสตูร       คณะ    มหาวิทยาลยั        

กําลงัทําวิทยานิพนธ์เร่ือง (ช่ือภาษาไทย)           

อยูใ่นความควบคมุของ       ตําแหนง่                   

ซึง่การศกึษาวิจยันีจ้ะเก็บข้อมลูเก่ียวกบั     ท่ี                 

ด้วยวิธี       ตัง้แตว่นัท่ี   ถึง      
    

ประเภทโครงการวิจยั     ทัว่ไป (พิจารณาโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน กรุงเทพมหานคร) 

    ความเสีย่งน้อย (พิจารณาแบบเร็ว) 

    ขอยกเว้นการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจยั 
 

และได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณาจริยธรรมการวิจยั คือ แบบเสนอโครงร่างการวิจยั และเอกสารท่ีเก่ียวข้อง  

จํานวน    ชดุ พร้อมทัง้ แผน่ซีดีบรรจขุ้อมลูโครงร่างการวิจยัทัง้หมด จํานวน 1 ชดุ 
 

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 

ลงช่ือ      

(                                                              ) 

คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั  หรือผู้แทน 

 
ผู้ประสานงาน     

โทรศพัท์      

ตรา 

สญัลกัษณ์ 
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คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน กรุงเทพมหานคร

BMA Human Research Ethics Committee (BMAHREC) AP 07.3 / 02.1

หนังสือขออนุมัตกิารท�าวจิยัในคนจากหวัหน้าหน่วยงาน

อาจารย์ / บุคคลภายนอก

เร่ิมใช้ 25 ม.ิย. 2562

หน้า 1 จาก 1 หน้า

 

หนังสือขออนุมัตกิารทาํวิจัยในคนจากหวัหน้าหน่วยงาน 

อาจารย์ / บุคคลภายนอก 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน กรุงเทพมหานคร 

BMA Human Research Ethics Committee (BMAHREC) 

 

AP 07.3 / 02.1 

หน้า 1 จาก 1 หน้า 

เร่ิมใช้ .......... 2562 

 

   

 
หน่วยงาน      

ที่        

วันที่       

เร่ือง  ขออนมุตัิการทําวิจยั (สาํหรับอาจารย์ / บคุคลภายนอก)      

เรียน     ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน กรุงเทพมหานคร 

  ด้วย นาย/นาง/นางสาว            

ตําแหนง่                                                                    สงักดั               

หลกัสตูร      คณะ     มหาวิทยาลยั                 

มีความประสงค์จะทําวิจยัเร่ือง (ช่ือภาษาไทย)           

ซึง่การศกึษาวิจยันีจ้ะเก็บข้อมลูเก่ียวกบั          

ท่ี   ด้วยวิธี     ตัง้แตว่นัท่ี   ถึง    
    

ประเภทโครงการวิจยั     ทัว่ไป (พิจารณาโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน กรุงเทพมหานคร) 

    ความเสีย่งน้อย (พิจารณาแบบเร็ว) 

    ขอยกเว้นการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจยั 
 

และได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณาจริยธรรมการวิจยั คือ แบบเสนอโครงร่างการวิจยั และเอกสารท่ีเก่ียวข้อง  

จํานวน    ชดุ พร้อมทัง้ แผน่ซีดีบรรจขุ้อมลูโครงร่างการวิจยัทัง้หมด จํานวน 1 ชดุ 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
 

ลงช่ือ      

(                                                              ) 

หวัหน้าโครงการวิจยั 

ลงช่ือ      

(                                                              ) 

                                                                                                           หวัหน้าหนว่ยงาน 

ผู้ประสานงาน     

โทรศพัท์      

ตรา 

สญัลกัษณ์ 
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คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน กรุงเทพมหานคร

BMA Human Research Ethics Committee (BMAHREC) AP 08.1 / 02.1

หนังสือขออนุมัตเิกบ็ข้อมูลเพื่อการวจิยั

บุคลากรของกรุงเทพมหานคร

เร่ิมใช้ 25 ม.ิย. 2562

หน้า 1 จาก 1 หน้า

 

หนังสือขออนุมัตเิก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย 
บุคลากรของกรุงเทพมหานคร 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน กรุงเทพมหานคร 

BMA Human Research Ethics Committee (BMAHREC) 
AP 08.1 / 02.1 

หน้า 1 จาก 1 หน้า 

เร่ิมใช้ .......... 2562 

  

 

ส่วนราชการ      โทรศัพท์     โทรสาร     
ที่       วันที่          
เร่ือง      ขออนมุตัิเก็บข้อมลูเพ่ือการวจิยั (สาํหรับบคุลากรของ กทม.)       

เรียน      (หวัหน้าสว่นราชการท่ีจะขอเก็บข้อมลู)        

  ด้วยข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว)          

เป็น     ข้าราชการสงักดั กทม. (ระบ)ุ          

  แพทย์ประจําบ้าน    แพทย์ประจําบ้านตอ่ยอด    อ่ืน ๆ (ระบ)ุ      

เป็นหวัหน้าโครงการวิจยัเร่ือง (ช่ือภาษาไทย)           

มีความประสงค์จะ   เก็บข้อมลู    ทดสอบเคร่ืองมือ        อ่ืน ๆ (ระบ)ุ     

สถานท่ีดําเนินการ   สาํนกัการแพทย์ / โรงพยาบาล (ระบ)ุ         

     สาํนกัอนามยั / ศนูย์บริการสาธารณสขุ (ระบ)ุ )        

     สาํนกังานเขต (ระบ)ุ           

     อ่ืน ๆ (ระบ)ุ            

การศกึษาวิจยันีจ้ะเก็บข้อมลูเก่ียวกบั                      ด้วยวิธี         

และได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณาอนมุตัเิก็บข้อมลู คือ  แบบเสนอโครงร่างการวิจยั เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั และเอกสาร

ท่ีเก่ียวข้อง จํานวน    ชดุ 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 
 

ลงช่ือ      

(                                                              ) 

หวัหน้าโครงการวิจยั 

 
 

ลงช่ือ      

(                                                              ) 

                               หวัหน้าสว่นราชการ 

 

บันทกึข้อความ 
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คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน กรุงเทพมหานคร

BMA Human Research Ethics Committee (BMAHREC) AP 08.2 / 02.1

หนังสือขออนุมัตเิกบ็ข้อมูลเพื่อการวจิยั

นักศกึษา

 

หนังสือขออนุมัตเิก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย 

นักศึกษา 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน กรุงเทพมหานคร 

BMA Human Research Ethics Committee (BMAHREC) 

 

AP 08.2 / 02.1 

หน้า 1 จาก 1 หน้า 

เร่ิมใช้ .......... 2562 

 

   

 
 

หน่วยงาน      

ที่       

วันที่       

เร่ือง   ขออนมุตัิเก็บข้อมลูเพ่ือการวิจยั  (สาํหรับนกัศกึษา)        

เรียน     (หวัหน้าสว่นราชการท่ีจะขอเก็บข้อมลู)  

  ด้วยนาย/ด้วย นาย/นาง/นางสาว      นกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา  

หลกัสตูร      คณะ    มหาวิทยาลยั         

กําลงัทําวิทยานิพนธ์เร่ือง (ช่ือภาษาไทย)           

อยูใ่นความควบคมุของ      ตําแหนง่                      

มีความประสงค์จะ   เก็บข้อมลู    ทดสอบเคร่ืองมือ    อ่ืน ๆ (ระบ)ุ      

สถานท่ีดําเนินการ   สาํนกัการแพทย์ / โรงพยาบาล (ระบ)ุ         

     สาํนกัอนามยั / ศนูย์บริการสาธารณสขุ (ระบ)ุ        

     สาํนกังานเขต (ระบ)ุ           

     อ่ืน ๆ (ระบ)ุ            

การศกึษาวิจยันีจ้ะเก็บข้อมลูเก่ียวกบั                      ด้วยวิธี         

และได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณาอนุมัติเก็บข้อมูล คือ  แบบเสนอโครงร่างการวิจัย เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย และ

เอกสารท่ีเก่ียวข้อง จํานวน    ชดุ 
 

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 

ลงช่ือ      

(                                                              ) 

คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั  หรือผู้แทน 

 
ผู้ประสานงาน     

โทรศพัท์      

ตรา 

สญัลกัษณ์ 
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เร่ิมใช้ 25 ม.ิย. 2562

หน้า 1 จาก 1 หน้า
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คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน กรุงเทพมหานคร

BMA Human Research Ethics Committee (BMAHREC) AP 08.3 / 02.1

หนังสือขออนุมัตเิกบ็ข้อมูลเพื่อการวจิยั

อาจารย์ / บุคคลภายนอก

เร่ิมใช้ 25 ม.ิย. 2562

หน้า 1 จาก 1 หน้า

 

หนังสือขออนุมัตเิก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย 

อาจารย์ / บุคคลภายนอก 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน กรุงเทพมหานคร 

BMA Human Research Ethics Committee (BMAHREC) 

 

AP 08.3 / 02.1 

หน้า 1 จาก 1 หน้า 

เร่ิมใช้ .......... 2562 

 

   

 
หน่วยงาน      

ที่        
วันที่       
เร่ือง  ขออนมุตัิเก็บข้อมลูเพ่ือการวิจยั (สาํหรับอาจารย์ / บคุคลภายนอก)      

เรียน     (หวัหน้าสว่นราชการท่ีจะขอเก็บข้อมลู) 

  ด้วย นาย/นาง/นางสาว             

ตําแหนง่                                                                          สงักดั        

หลกัสตูร     คณะ     มหาวิทยาลยั        

เป็นหวัหน้าโครงการวิจยั เร่ือง (ช่ือภาษาไทย)           

มีความประสงค์จะ   เก็บข้อมลู    ทดสอบเคร่ืองมือ    อ่ืน ๆ (ระบ)ุ      

สถานท่ีดําเนินการ   สาํนกัการแพทย์ / โรงพยาบาล (ระบ)ุ         

     สาํนกัอนามยั / ศนูย์บริการสาธารณสขุ (ระบ)ุ        

     สาํนกังานเขต (ระบ)ุ           

     อ่ืน ๆ (ระบ)ุ            

การศกึษาวิจยันีจ้ะเก็บข้อมลูเก่ียวกบั                      ด้วยวิธี         

และได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณาอนมุตัเิก็บข้อมลู คือ  แบบเสนอโครงร่างการวิจยั เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั และ

เอกสารท่ีเก่ียวข้อง จํานวน    ชดุ 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
 

ลงช่ือ      

(                                                              ) 

หวัหน้าโครงการวิจยั 

ลงช่ือ      

(                                                              ) 

                                                                                                           หวัหน้าหนว่ยงาน 

ผู้ประสานงาน     

โทรศพัท์      

ตรา 

สญัลกัษณ์ 
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คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน กรุงเทพมหานคร

BMA Human Research Ethics Committee (BMAHREC) AP 09 / 02.1

หนังสือส่งโครงร่างการวจิยัที่ปรับปรุงแก้ไข
เร่ิมใช้ 25 ม.ิย. 2562

หน้า 1 จาก 2 หน้า

 

หนังสือส่งโครงร่างการวจิยัทีป่รับปรุงแก้ไข 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน กรุงเทพมหานคร 

BMA Human Research Ethics Committee (BMAHREC) 

 

AP 09 / 02.1 

หน้า 1 จาก 2 หน้า 

เร่ิมใช้ .......... 2562 

 

หนังสือส่งโครงร่างการวิจัยท่ีปรับปรุงแก้ไข 

 

 เขียนท่ี ............................................................. 

  วนัท่ี .......................................................... 

 

เร่ือง      สง่โครงร่างการวิจยัท่ีปรับปรุงแก้ไข (เพ่ือรับรอง หรือ เพ่ือขอเข้ารับพิจารณาใหม)่ 
 

เรียน      เลขานกุารคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน กรุงเทพมหานคร 
 

  ตามหนงัสือท่ี กท           /      ลงวนัท่ี      เร่ือง แจ้งผลการพิจารณา

โครงการวิจัย โดยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน กรุงเทพมหานคร ได้แจ้งผลการพิจารณา

โครงการวิจยั เร่ือง “           

        ” รหสัโครงการ      

ของ        ตําแหน่ง (ถ้ามี)        

สงักดั        และให้ผู้ วิจยัแก้ไขโครงร่างการวิจยัตามความเห็นของ

คณะกรรมการ ฯ ความละเอียดแจ้งแล้วนัน้ 
 

  ในการนี ้ข้าพเจ้า       ได้แก้ไขโครงร่างการวิจัยตามความเห็นของ

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน กรุงเทพมหานคร เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ดงัโครงร่างการวิจยั จํานวน           ชุด   

ท่ีแนบ 
 

  จงึเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

 

ลงช่ือ       

(      ) 

หวัหน้าโครงการวิจยั 
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คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน กรุงเทพมหานคร

BMA Human Research Ethics Committee (BMAHREC) AP 09 / 02.1

หนังสือส่งโครงร่างการวจิยัที่ปรับปรุงแก้ไข
เร่ิมใช้ 25 ม.ิย. 2562

หน้า 2 จาก 2 หน้า

 

 หนังสือส่งโครงร่างการวจิยัทีป่รับปรุงแก้ไข 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน กรุงเทพมหานคร 

BMA Human Research Ethics Committee (BMAHREC) 

 

AP 09 / 02.1 

หน้า 2 จาก 2 หน้า 

เร่ิมใช้ .......... 2562 

 

แบบสรุปส่วนแก้ไขโครงร่างการวิจัย 
 

 ปรับปรุงแก้ไข เพ่ือรับรอง   ครัง้ท่ี          ฉบบัท่ี   วนัท่ี     

 ปรับปรุงแก้ไข เพ่ือนําเข้าพิจารณาใหม ่  ครัง้ท่ี          ฉบบัท่ี   วนัท่ี     
 

ชื่อโครงการวิจัย             

              

ชื่อหวัหน้าโครงการ       โทรศัพท์   หน่วยงาน    
 

เอกสาร หน้า / 

บรรทัด 

ความเห็นของคณะกรรมการฯ หน้า / 

บรรทัด 

การแก้ไข 

     

 

ลงช่ือ       หวัหน้าโครงการวจิยั 

วนัท่ี    เดือน     พ.ศ.    

 

ลงช่ือ      กรรมการท่ีปรึกษา 

(      ) 

วนัท่ี    เดือน     พ.ศ.    
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คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน กรุงเทพมหานคร

BMA Human Research Ethics Committee (BMAHREC) AP 10 / 02.1

แบบรายงานความก้าวหน้าของการวจิยั
เร่ิมใช้ 25 ม.ิย. 2562

หน้า 1 จาก 1 หน้า

 

แบบรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน กรุงเทพมหานคร 

BMA Human Research Ethics Committee (BMAHREC) 

 

AP 10 / 02.1 

หน้า 1 จาก 1 หน้า 

เร่ิมใช้ .......... 2562 

แบบรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย 

ช่ือโครงการวิจยั (ภาษาไทย) …………………………………………………………………............................................. 

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

ช่ือโครงการวิจยั (ภาษาองักฤษ) ………………………………………………………………............................................ 

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

รหสัโครงการ ………………………………………… ผู้ให้ทนุวิจยั ……………………………………………………......... 

ช่ือหวัหน้าโครงการ …..………………………………………………………………………………….…………………….. 

สงักดั ……………….….………………………..…… โทรศพัท์ …………………… โทรศพัท์เคลือ่นท่ี …………..…..…… 

วนัท่ีได้รับการรับรองโครงร่างการวิจยัจากคณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน กรุงเทพมหานคร ครัง้แรก ......./......../........ 

วนัท่ีรับรองโครงร่างการวจิยัจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน กรุงเทพมหานคร ครัง้ลา่สดุ ......../................/.......... 

ความถ่ีในการรายงานความก้าวหน้า   1 ปี          6 เดือน        อ่ืน ๆ ระบ ุ............................................. .......... 

กาํหนดวนัส่งรายงานความก้าวหน้า …...../............../........... วันที่ส่งรายงาน …...../............../........... (ครัง้ท่ี...........) 

 สง่รายงานความก้าวหน้าตามกําหนด     สง่รายงานความก้าวหน้าลา่ช้ากวา่กําหนด เพราะ .....................(ระบเุหตผุล)   

การขอต่ออายุการรับรองโครงร่างการวิจัย (1 ปี)  

 ขอตอ่อายกุารรับรอง  ไมข่อ เน่ืองจากการรับรองยงัไมห่มดอาย ุ    ไมข่อ เน่ืองจากการวิจยัสิน้สดุแล้ว 

1. ความก้าวหน้า (progression) 

    วนัท่ีเร่ิมโครงการวิจยั .........../....................../............. 

    จํานวนผู้เข้าร่วมการวจิยัท่ีวางแผนไว้ .................... คน        

    ผู้ เข้าร่วมท่ีอยูใ่นระยะทดลอง ................................ คน 

    ผู้ เข้าร่วมท่ีสิน้สดุการวิจยัแล้ว ……........................ คน  

    โครงการวิจยัเสร็จสมบรูณ์แล้ว เมื่อวนัท่ี ....../.........../....... 

        ปัจจบุนัมีผู้ เข้าร่วมการวิจยั ................................. คน 

        ผู้ เข้าร่วมท่ีอยูใ่นระยะตดิตาม ............................. คน 

        ผู้ เข้าร่วมท่ีออกจากการวจิยัก่อนเวลา .................. คน 

        ยงัเหลอืผู้ เข้าร่วมตามท่ีวางแผนไว้ ....................... คน 

2.  มีการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงร่างการวิจยั (amendment) ท่ียงัไมเ่คยรายงานตอ่คณะกรรมการฯ หรือไม ่ ม ี ไมม่ี 

3.  มีเหตกุารณ์ท่ีไมค่าดคดิมาก่อนหรือเหตกุารณ์ไมพ่งึประสงค์ชนิดร้ายแรง (unexpected or serious 

adverse event) ท่ียงัไมเ่คยรายงานตอ่คณะกรรมการฯ หรือไม ่  

ม ี ไมม่ี 

4.  มีการเปลีย่นแปลงแหลง่ทนุ ท่ียงัไมเ่คยรายงานตอ่คณะกรรมการฯ หรือไม ่ ม ี ไมม่ี 

5.  มีข้อมลูใหมเ่ก่ียวกบัประโยชน์หรือความเสีย่งท่ียงัไมเ่คยรายงานตอ่คณะกรรมการฯ หรือไม ่ ม ี ไมม่ี 

6.  มีปัญหาหรือความเห็นเชิงลบในชมุชนหรืออาสาสมคัร ท่ียงัไมเ่คยรายงานตอ่คณะกรรมการฯ หรือไม ่ ม ี ไมม่ี 

หมายเหตุ  ถา้ข้อ 2 – 6 ตอบว่า มี ใหส่้งรายงานต่อคณะกรรมการฯ 

ลงช่ือ…………………………………………หวัหน้าโครงการวจิยั 

(………………………….………………….…………………...) 

วนัท่ี.........เดือน..........................พ.ศ................. 
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คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน กรุงเทพมหานคร

BMA Human Research Ethics Committee (BMAHREC) AP 11 / 02.1

แบบรายงานส่วนแก้ไขเพิ่มเตมิโครงร่างการวจิยั

 

แบบรายงานส่วนแก้ไขเพิ่มเตมิโครงร่างการวิจัย 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน กรุงเทพมหานคร 

BMA Human Research Ethics Committee (BMAHREC) 

 

AP 11 / 02.1 

หน้า 1 จาก 1 หน้า 

เร่ิมใช้ .......... 2562 

แบบรายงานส่วนแก้ไขเพิ่มเตมิโครงร่างการวิจัย 
 

ช่ือโครงการวิจยั (ภาษาไทย) ………………………………………………………………….......................................... 

ช่ือโครงการวิจยั (ภาษาองักฤษ) ………………………………………………………………......................................... 

รหสัโครงการ ………………………………………… ผู้ให้ทนุวิจยั ……………...………………………………………… 

ช่ือหวัหน้าโครงการ …..………………………………………………………………………………….…………………… 

สงักดั ……………….….………………………..…… โทรศพัท์ …………………… โทรศพัท์เคลือ่นท่ี…………………… 

การแก้ไขเพ่ิมเติม ครัง้ท่ี ............... วนัท่ีเร่ิมใช้ โครงร่างการวจิยัท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม ............../......................../............. 

โปรดกาเคร่ืองหมาย       หน้าหัวข้อการขอปรับปรุงแก้ไข 

 เปลีย่นแปลงหวัหน้าโครงการ หรือคณะผู้วิจยั (ระบเุหตผุล จดหมายตอบรับยินดีเข้าร่วมโครงการ ประวตัิผู้วจิยั) 

 เปลีย่นแปลงสถานท่ีวจิยั จาก …………… เป็น …………… (ระบเุหตผุล แนบรายละเอียดความพร้อมของสถานท่ี) 

 เปลีย่นแปลงรายละเอียดขัน้ตอนการวิจยั (ระบรุายละเอียด และเหตผุลท่ีขอแก้ไข แนบโครงการฉบบัท่ีแก้ไข) 

 เปลีย่นแปลงจํานวนอาสาสมคัร จากเดิม …………. ราย เป็น ……………. ราย (แนบเหตผุล และสตูรการคํานวณ) 

 เปลีย่นแปลงเอกสารชีแ้จงข้อมลู  คําแนะนําสาํหรับอาสาสมคัร  และหนงัสอืให้ความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวจิยั 

      (ระบรุายละเอียด และเหตผุลท่ีขอแก้ไข แนบเอกสารฉบบัท่ีแก้ไข) 

 เปลีย่นแปลงอยา่งอ่ืนโปรดระบ ุ………………………………………………………………………………………… 

โครงร่างการวิจัยเดิม โครงร่างการวิจัยที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ฉบับที่ หน้า / บรรทัด ข้อความเดิม ฉบับที่ หน้า / บรรทัด ข้อความใหม่ 

      

      

      

      

การแก้ไขมีผลต่อความเสี่ยง / ประโยชน์ ที่อาจเกดิขึน้แก่อาสมัคร  

 ไมม่ี    มี (ระบ)ุ ………………………………………………………………………………………………………… 

ลงช่ือ…………………………………………หวัหน้าโครงการวจิยั 

(………………………….………………….…………………...) 

วนัท่ี.........เดือน..........................พ.ศ................. 
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217วิธีด�ำเนินกำรมำตรฐำนจริยธรรมกำรวิจัย

คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน กรุงเทพมหานคร

BMA Human Research Ethics Committee (BMAHREC) AP 12.1 / 02.1

แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พงึประสงค์ชนิดร้ายแรง_ในสถาบนั
เร่ิมใช้ 25 ม.ิย. 2562

หน้า 1 จาก 1 หน้า

 

แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรง_ในสถาบัน 

 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน กรุงเทพมหานคร 

BMA Human Research Ethics Committee (BMAHREC) 
AP 12.1 / 02.1 

หน้า 1 จาก 1 หน้า 

เร่ิมใช้ .......... 2562 

 

แบบรายงานเหตกุารณ์ไม่พงึประสงค์ชนิดร้ายแรง_ในสถาบัน 
 

1. ช่ือโครงการวิจัย 
ก. ตรวจสอบความร้ายแรง (severity)  

 1. ตาย   

 2. รุนแรงและอาจทําให้เสียชีวิต  

 3. ต้องรักษาในโรงพยาบาล หรืออยูใ่นโรงพยาบาลนานขึน้ 

 4. พิการหรือทพุพลภาพ 

 5. ทารกพิการแตกํ่าเนิด 

 6. ต้องให้การรักษาเพ่ือป้องกนัการสญูเสียถาวร 

 7. ไมร้่ายแรง  

ข. ความสัมพันธ์กับยาวิจัย หรือกระบวนการที่ใช้ในการวิจัย 

 1. แน่นอน   2. น่าจะสมัพนัธ์กนั 

 3. เป็นไปได้ที่จะสมัพนัธ์กนั   4. ไมส่มัพนัธ์กนั 

 5. ไมท่ราบ 

2. รหสัโครงการ 

3. ช่ือหวัหน้าโครงการ 

4. สังกัด / เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 

5. ช่ือยอ่/รหสัอาสาสมคัร 

(patient initial) 

6. วนัเกิด 

วนั เดือน ปี 

7. อาย ุ

(ปี) 

8. เพศ 9. วนัที่เกิดอาการ 

วนั เดือน ปี 

10. รายละเอียดเหตกุารณ์ไมพ่งึประสงค์ (รวมทัง้การตรวจทางห้องปฏิบตัิการ) 

 

ข้อมูลยา (suspect drugs information) ค. เป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดมาก่อน  

     (ไม่เคยระบไุว้ในโครงการวิจยัหรือคูมื่อนกัวิจยั) 

 1. คาดคิด   2. ไมค่าดคิด 

ง. เหตุการณ์ที่เกิดจัดอยู่ใน SUSAR 

 1. ไมใ่ช ่  2. ใช ่(ให้เขียนในแบบ CIOMS ด้วย) 

จ. เหตุการณ์นีเ้กิดจากการลุกลามของโรค 

 1. ไมใ่ช ่  2. ใช ่

ฉ. การปฏิบัติต่อยาวิจัย หรือกระบวนการที่ใช้ในการวิจัย 

 1. ให้ตอ่  2. ลดขนาดยา  3. เพ่ิมขนาดยา 

 4. หยดุชัว่คราว     5. หยดุถาวร 

ช. ผลลัพธ์ของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ต่ออาสาสมัคร 

 หาย     หายโดยมีผลตามมา   

      หายเม่ือ  วนัที่   เดือน    ปี   

 ดีขึน้      คงที ่   แยล่ง 

 ตาย       ตอบไมไ่ด้       

ซ. มีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เช่นน้ีเกิดข้ึนอีกในโครงการ  

 ไมมี่     มี มากน้อยเพียงใด อธิบาย ............  

ฌ. การปรับเปล่ียนโครงร่างการวิจัย /เอกสารชีแ้จงข้อมูลฯ 

 1. ไมเ่ปลี่ยน 

 2. เปลี่ยนเอกสารชีแ้จงข้อมลู (สง่ให้คณะกรรมการฯ) 

 3. เปลี่ยนโครงร่างการวิจยั (สง่ให้คณะกรรมการฯ) 

 4. รายงานเฉพาะเหตกุารณ์นี ้  5. หยดุชัว่คราว 

 5. ยตุิโครงการ  อ่ืน ๆ คือ ……………………………  

11. ยาที่ใช้ (suspect drugs) ทัง้ generic name และ trade name 

 

12. ขนาดยา (daily doses) 

 

13. วิธีให้ยา (route) 

14. ข้อบง่ชีข้องการให้ยา (indications) 

 

15. วนัที่เร่ิมให้ยา และระยะเวลาการให้ยา (therapy date and duration) 

 

ยาที่ให้ร่วม (concomitant drugs and history) 

16. ยาที่ให้ร่วม และวนัทีใ่ห้ยา (ไมร่วมยาที่ใช้เพ่ือรักษาอาการไมพ่งึประสงค์จากยา) 

 

17. ประวตัิอ่ืนที่อาจเก่ียวข้อง เชน่ การแพ้ยา การตรวจทางห้องปฏิบตัิการ การตัง้ครรภ์ 

 

ข้อมูลบริษัทผลิตยา (manufacturer information) 

18. ช่ือ ที่อยู่ บริษัทยา 

 

19. รหสัยา 

20. ชนิดของการรายงาน   ครัง้แรก initial report    เพ่ือติดตาม follow-up report 

21. ข้อคิดเห็น 

22. ลงนามผู้วจิยั 22. วนัที่รายงาน 

เหตุการณ์ ก 1-2 ผู้ วิจัยส่งรายงาน ภายใน 24 ชม.  ถ้าเป็นเหตุการณ์ ก 3-7 ผู้ วิจัยส่งรายงาน ภายใน 7 วันปฏิทนิ หลังทราบเหตุการณ์ 
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 218	 วิธีด�ำเนินกำรมำตรฐำนจริยธรรมกำรวิจัย

คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน กรุงเทพมหานคร

BMA Human Research Ethics Committee (BMAHREC) AP 12.2 / 02.1

แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พงึประสงค์ชนิดร้ายแรง_ในสถาบนั 

CIOMS form

 

แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรง_ในสถาบัน 

CIOMS form 

 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน กรุงเทพมหานคร 

BMA Human Research Ethics Committee (BMAHREC) 
AP 12.2 / 02.1 

หน้า 1 จาก 1 หน้า 

เร่ิมใช้ .......... 2562 

 

 

แบบรายงานเหตกุารณ์ไม่พงึประสงค์ชนิดร้ายแรง_ในสถาบัน_CIOMS form 
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219วิธีด�ำเนินกำรมำตรฐำนจริยธรรมกำรวิจัย

คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน กรุงเทพมหานคร

BMA Human Research Ethics Committee (BMAHREC) AP 13 / 02.1

แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พงึประสงค์ชนิดร้ายแรง_นอกสถาบนั

 

แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรง_นอกสถาบัน 

 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน กรุงเทพมหานคร 

BMA Human Research Ethics Committee (BMAHREC) 
AP 13 / 02.1 

หน้า 1 จาก 1 หน้า 

เร่ิมใช้ .......... 2562 

แบบรายงานเหตกุารณ์ไม่พงึประสงค์ชนิดร้ายแรง_นอกสถาบัน 
 

Protocol Title:  
 

BMAHREC  Reference No: 

Principal Investigator:  Contact No: 

Sponsor:  Contact No: 

 

Country ID 

No 

Sex DOB Event Onset Causality 

(A) 

Severity 

(B) 

Action 

Medication 

(C) 

Action 

taken 

(D) 

Outcome 

(E) 

           

           

           

           

           

           

           

 

(A) Causality:                    1 = Unrelated, 2 = Unlikely, 3 = Possible, 4 = Probable, 5 = Definite 

(B) Severity:                  1 = Death,  

    2 = Life threatening,  

    3 = Hospitalization or prolongation of hospitalization,   

                4 = Persistent or significant disability or incapacity,  

           5 = Congenital anomaly or birth defect,  

  6 = Required intervention to prevent permanent impairment,  

  7 = Other significant medical events 

(C) Action medication:    1 = Continued, 2 = Reduced, 3 = Increased,  

    4 = Temporary stop, 5 = Permanent stop  

(D) Action taken:             1 = No action, 2 = Amend consent document, 3 = Amend protocol,  

    4 = Inform current subjects, 5 = Terminate or suspend protocol, 6 = Others 

(E) Outcome:                    1 = Resolved, 2 = Resolved with sequelae, 3 = Improved,  

    4 = Persistent, 5 = Worsened, 6 = Fatal,  

    7 = Unknown   
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 220	 วิธีด�ำเนินกำรมำตรฐำนจริยธรรมกำรวิจัย

คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน กรุงเทพมหานคร

BMA Human Research Ethics Committee (BMAHREC) AP 14 / 02.1

แบบรายงานการเบี่ยงเบนหรือไม่ปฏบิตัติามโครงร่างการวจิยั

ที่ได้รับการรับรอง

 

แบบรายงานการเบี่ยงเบนหรือไม่ปฏิบัตติามโครงร่างการวจิัย 

ที่ได้รับการรับรอง 

 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน กรุงเทพมหานคร 

BMA Human Research Ethics Committee (BMAHREC) 
AP 14 / 02.1 

หน้า 1 จาก 2 หน้า 

เร่ิมใช้ .......... 2562 

 

แบบรายงานการเบ่ียงเบนหรือไม่ปฏิบัตติามโครงร่างการวิจัยท่ีได้รับการรับรอง 
 

ชื่อโครงการวิจัย 

รหัสโครงการ  ผู้ให้ทุนวิจัย 

หัวหน้าโครงการ  โทรศัพท์ โทรสาร 

สังกัด  

วันที่ รับรอง 

โครงร่างการวิจัย 

 

รายงานการเบี่ยงเบนหรือไม่ปฏิบัติตามโครงร่างการวิจัยที่ได้รับการรับรอง 

 การเบี่ยงเบน (protocol deviation /violation) 

  สุม่อาสาสมคัรท่ีไมม่ีคณุสมบตัิเหมาะสม  

  รับอาสาสมคัรท่ีเข้าขา่ยคดัออกจากโครงการ  

  ไมไ่ด้ทําตามขัน้ตอนการคดักรองท่ีระบ ุ 

  ดําเนินการคดักรองหรือขัน้ตอนการวจิยั นอกระยะเวลาท่ีระบ ุ 

  ให้การรักษาหรือให้ยาไมต่รงตามท่ีระบ ุ 

  ทําหตัถการวจิยัท่ีระบไุว้ไมค่รบถ้วน  

  นดัหมายไมต่รงตามท่ีระบ ุ 

  อ่ืน ๆ  ระบ ุ ................................................................................................................................................... 

 ไม่ปฏิบัติตามโครงร่างการวิจัยที่ได้รับการรับรอง (non-compliance) 

  สง่รายงานเหตกุารณ์ไมพ่งึประสงค์ชนิดร้ายแรงลา่ช้า 

  สง่รายงานความก้าวหน้าของการวิจยัลา่ช้า  

  ใช้เอกสารชีแ้จงข้อมลูแก่อาสาสมคัรฉบบัท่ีไมป่ระทบัตรายางของคณะกรรมการฯ  

  การบริหารจดัการผลติภณัฑ์ยาท่ีใช้ในการวิจยัไมเ่หมาะสม 

  อ่ืน ๆ  ระบ.ุ.................................................................................................................................................... 

รายละเอียดของการเบี่ยงเบนหรือไม่ปฏิบตัิตามโครงร่างการวิจัยที่ได้รับการรับรอง 

 

 

 

 

 

 

 

220     วิธีดําเนินการมาตรฐานงานวจิัย 

เร่ิมใช้ 25 ม.ิย. 2562

หน้า 1 จาก 2 หน้า



221วิธีด�ำเนินกำรมำตรฐำนจริยธรรมกำรวิจัย

คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน กรุงเทพมหานคร

BMA Human Research Ethics Committee (BMAHREC) AP 14 / 02.1

แบบรายงานการเบี่ยงเบนหรือไม่ปฏบิตัติามโครงร่างการวจิยั

ที่ได้รับการรับรอง

เร่ิมใช้ 25 ม.ิย. 2562

หน้า 2 จาก 2 หน้า

 

แบบรายงานการเบี่ยงเบนหรือไม่ปฏิบัตติามโครงร่างการวจิัย 

ที่ได้รับการรับรอง 

 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน กรุงเทพมหานคร 

BMA Human Research Ethics Committee (BMAHREC) 
AP 14 / 02.1 

หน้า 2 จาก 2 หน้า 

เร่ิมใช้ .......... 2562 

 

การตอบสนอง 

  ถอนอาสาสมคัรจากการวิจยั  

  ถอนอาสาสมคัรจากการวิจยั และติดตาม 

  อาสาสมคัรยงัคงอยูใ่นการวจิยั แตต่ดิตามสงัเกตอาการอาสาสมคัรอยา่งใกล้ชิด  

  อาสาสมคัรยงัคงอยูใ่นการวจิยั  แตป่รับแก้ไขการวเิคราะห์ข้อมลูทางสถิติ  

  แจ้งผู้สนบัสนนุทนุวิจยัหรือผู้วิจยัหลกั วนัที ่___ / ___ / ___ 

  อ่ืน ๆ ระบ.ุ....................................................................................................................................................... 

การไม่ปฏิบัตติามข้อกาํหนดมีผลเพิ่มความเสี่ยงต่ออาสาสมัครอื่นๆ หรือไม่ 

  ใช ่          ไม ่           NA 

มีการดาํเนินการหรือมาตรการที่จะป้องกนัการเกดิเหตุการณ์ซํา้หรือไม่ 

  อบรมทีมวิจยัเก่ียวกบัวิธีดําเนินการวจิยัหรือหตัถการในโครงการวจิยั  วนัที ่___ / ___ / ___ 

  อบรมการปฏิบตัิการทางคลนิิกท่ีดี วนัท่ี ___ / ___ / ___ 

  เพ่ิมเจ้าหน้าท่ีหรือผู้ ร่วมวจิยั  

  เพ่ิมความปลอดภยัของข้อมลู โดย………………………………………………………………. 

  ซอ่มหรือจดัหาเคร่ืองมือทดแทน 

   อ่ืน ๆ ระบ.ุ...................................................................................................................................................... 

 

ลงช่ือ…………………………………………หวัหน้าโครงการวจิยั 

(………………………….………………….…………………...) 

วนัท่ี.........เดือน..........................พ.ศ................. 
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 222	 วิธีด�ำเนินกำรมำตรฐำนจริยธรรมกำรวิจัย

คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน กรุงเทพมหานคร

BMA Human Research Ethics Committee (BMAHREC) AP 15 / 02.1

แบบรายงานการยุตโิครงการวจิยัก่อนก�าหนดหรือระงบัการวจิยั

 

แบบรายงานการยุติโครงการวจิัยก่อนกาํหนดหรือระงบัการวิจัย 

 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน กรุงเทพมหานคร 

BMA Human Research Ethics Committee (BMAHREC) 
AP 15 / 02.1 

หน้า 1 จาก 1 หน้า 

เร่ิมใช้ .......... 2562 

 

แบบรายงานการยุตโิครงการวิจัยก่อนกาํหนดหรือระงับการวิจัย 

ชื่อโครงการวิจัย 

รหัสโครงการ  ผู้ให้ทุนวิจัย 

หัวหน้าโครงการ  โทรศัพท์ โทรสาร 

สังกัด  

วันที่ รับรองโครงร่างการวิจัย วันที่รายงานความก้าวหน้าการวิจัยครัง้สุดท้าย 

วันที่เร่ิมโครงการวิจัย วันที่ยุติโครงการวิจัย 

สรุปจาํนวนอาสาสมัคร (คน) 

    จํานวนท่ีต้องการ 

    จํานวนท่ีเข้าร่วมในโครงการวจิยั 

    จํานวนท่ีอยูใ่นระยะทดลอง 

    จํานวนท่ีอยูใ่นระยะติดตาม  

    จํานวนท่ีสิน้สดุการศกึษาแล้ว  

    จํานวนท่ีออกจากการศกึษาก่อนเวลา 

    จํานวนท่ีเสยีชีวิต   

อาสาสมัครที่เกดิเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (คน) 

    จํานวนอาสาสมคัรท่ีเกิด AE ในโครงการ 

   จํานวนอาสาสมคัรในประเทศไทยท่ีเกิด SUSAR 

   จํานวนอาสาสมคัรในทกุประเทศท่ีเกิด SUSAR 

มีการเบี่ยงเบนหรือไม่ปฏิบัตติามโครงร่างการวจิัย 

  ไมม่ี        ม ี(กรุณาแนบแบบรายงาน) 

มีการร้องเรียนหรือบันทึกแจ้งเตือนในการดาํเนิน 

การวิจัยหรือต่อผู้วจิัย 

  ไมม่ี        ม ี(กรุณาแนบแบบรายงาน) 

สาเหตุของการยุตโิครงการวิจัยก่อนกาํหนด 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

มีแนวทางรักษาหรือการติดตามอาสาสมัครภายหลัง

การยุติโครงการวิจัย 

  ไมม่ี      

  มี (อธิบาย) ……………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

มีแผนการแจ้งข้อมูลให้อาสาสมัคร 

  ไมม่ี      

  มี (อธิบาย) ……………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 
 

สรุปผลการศึกษาเบือ้งต้น (กรุณาแนบรายงานสรุปผลการวิจยั) 

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

 

 

 

ลงช่ือ…………………………………………หวัหน้าโครงการวจิยั 

(………………………….………………….…………………...) 

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

222     วิธีดําเนินการมาตรฐานงานวจิัย 

เร่ิมใช้ 25 ม.ิย. 2562

หน้า 1 จาก 1 หน้า



223วิธีด�ำเนินกำรมำตรฐำนจริยธรรมกำรวิจัย

คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน กรุงเทพมหานคร

BMA Human Research Ethics Committee (BMAHREC) AP 16 / 02.1

แบบรายงานสรุปผลการวจิยั
เร่ิมใช้ 25 ม.ิย. 2562

หน้า 1 จาก 1 หน้า

 

แบบรายงานสรุปผลการวิจัย 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน กรุงเทพมหานคร 

BMA Human Research Ethics Committee (BMAHREC) 
AP 16 / 02.1 

หน้า 1 จาก 1 หน้า 

เร่ิมใช้ .......... 2562 

 

 แบบรายงานสรุปผลการวิจัย  

ชื่อโครงการวิจัย 

รหัสโครงการ  ผู้ให้ทุนวิจัย 

หัวหน้าโครงการ  โทรศัพท์ โทรสาร 

สังกัด  

วันที่ รับรองโครงร่างการวิจัย วันที่รายงานความก้าวหน้าการวิจัยครัง้สุดท้าย 

วันที่เร่ิมโครงการวิจัย วันที่ยุติโครงการวิจัย 

สรุปจาํนวนอาสาสมัคร (คน) 

    จํานวนท่ีต้องการ 

    จํานวนท่ีเข้าร่วมในโครงการวจิยั 

    จํานวนท่ีอยูใ่นระยะทดลอง 

    จํานวนท่ีอยูใ่นระยะติดตาม  

    จํานวนท่ีสิน้สดุการศกึษาแล้ว  

    จํานวนท่ีออกจากการศกึษาก่อนเวลา 

    จํานวนท่ีเสยีชีวิต   

อาสาสมัครที่เกดิเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (คน) 

     จํานวนอาสาสมคัรท่ีเกิด AE ในโครงการ 

    จํานวนอาสาสมคัรในประเทศไทยท่ีเกิด SUSAR 

    จํานวนอาสาสมคัรในทกุประเทศท่ีเกิด SUSAR 

มีการเบี่ยงเบนหรือไม่ปฏิบัตติามโครงร่างการวจิัย 

  ไมม่ี        ม ี(กรุณาแนบแบบรายงาน) 

มีการร้องเรียนหรือบันทึกแจ้งเตือนในการดาํเนิน 

การวิจัย 

  ไมม่ี        ม ี(กรุณาแนบแบบรายงาน) 

มีประโยชน์หรือผลกระทบต่ออาสาสมัครหลังสิน้สุด

การวิจัย  

  ไมม่ี        ม ี(กรุณาแนบแบบรายงาน) 

วัตถุประสงค์ 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

สรุปผลการวิจัย (หรือแนบบทคดัยอ่) 

………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

……………………………………………………………… 

………………………………………………………………

……………………………………………………………… 
 

 

ลงช่ือ…………………………………………หวัหน้าโครงการวจิยั 

(………………………….………………….…………………...) 

วนัท่ี.........เดือน..........................พ.ศ................. 
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 224	 วิธีด�ำเนินกำรมำตรฐำนจริยธรรมกำรวิจัย



225วิธีด�ำเนินกำรมำตรฐำนจริยธรรมกำรวิจัย

คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน กรุงเทพมหานคร

BMA Human Research Ethics Committee (BMAHREC) AL 02.1

รายการเอกสารภาคผนวก AL

เอกสารหนังสือหรือจดหมายที่ตดิต่อภายในส�านักงานฯ

เร่ิมใช้ 25 ม.ิย. 2562

หน้า 1 จาก 1 หน้า

รายการเอกสารภาคผนวก AL

รหสัเอกสาร ช่ือแบบเอกสาร หน้า

AL	01 แบบตอบรับเอกสารโครงการวิจยั 227

AL	02 หนงัสือเชิญประชมุพิจารณาโครงการวิจยั	และระเบียบวาระการประชมุ 228

AL	03.1 หนงัสือรับรองโครงการวิจยั	(ไทย) 231

AL	03.2 หนงัสือรับรองโครงการวิจยั	(องักฤษ) 233

AL	04.1 หนงัสือแจ้งผลการพิจารณาโครงการวิจยั_รับรอง 235

AL	04.2 หนงัสือแจ้งผลการพิจารณาโครงการวิจยั_ปรับปรุงแก้ไข	เพ่ือรับรอง 236

AL	04.3 หนงัสือแจ้งผลการพิจารณาโครงการวิจยั_ปรับปรุงแก้ไข	น�าเข้าพิจารณาใหม่ 238

AL	04.4 หนงัสือแจ้งผลการพิจารณาโครงการวิจยั_ไมรั่บรอง 240

AL	05 หนงัสือรับรองโครงการวิจยั_ยกเว้นการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจยั 241

AL	06 หนงัสือแจ้งเตือนการสง่รายงานความก้าวหน้าของการวิจยั	และ/หรือการขอตอ่อายุ

การรับรองโครงร่างการวิจยั

242

AL	07 หนงัสือแจ้งผลการพิจารณารายงานความก้าวหน้าของการวิจยั	 และ/หรือการขอตอ่อายกุาร

รับรองโครงร่างการวิจยั

243

AL	08 หนงัสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการขอแก้ไขเพ่ิมเตมิโครงร่างการวิจยั 244

AL	09 หนงัสือแจ้งผลการพิจารณารายงานเหตกุารณ์ไมพ่งึประสงค์ 245

AL	10 หนงัสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการเบ่ียงเบนฯ 246

AL	11 หนงัสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการยตุิโครงการวิจยัก่อนก�าหนด 247

AL	12 หนงัสือแจ้งผลการพิจารณารายงานสรุปผลการวิจยั 248

AL	13 หนงัสือขอตรวจเย่ียมโครงการวิจยั 249

AL	14 หนงัสือขอตรวจเย่ียมโครงการวิจยัถงึผู้บงัคบับญัชาของผู้วิจยั 251

AL	15 หนงัสือแจ้งผลการพิจารณาการตรวจเย่ียมโครงการวิจยั 252

AL	16 แบบบริบทของสถาบนั	(แบบประเมิน	local	Issue	ของสถาบนั_CREC) 253



 226	 วิธีด�ำเนินกำรมำตรฐำนจริยธรรมกำรวิจัย



227วิธีด�ำเนินกำรมำตรฐำนจริยธรรมกำรวิจัย

คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน กรุงเทพมหานคร

BMA Human Research Ethics Committee (BMAHREC) AL 01 / 02.1

แบบตอบรับเอกสารโครงการวจิยั
เร่ิมใช้ 25 ม.ิย. 2562

หน้า 1 จาก 1 หน้า

แบบตอบรับเอกสารโครงการวจิยั

ส�านักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน กรุงเทพมหานคร 

สถานที่ …………………………………………………………………………

โทรศพัท์	………………………………..	โทรสาร	………………………………

ท่ี	………………………………………………………………………………...

วนัท่ี	……………………………………………………………………………...

ช่ือผู้วจิยั / ผู้น�าส่งเอกสาร	.............................................	โทรศพัท์	.......................	โทรศพัท์เคลือ่นท่ี	.................................

ประเภทเอกสาร

		 โครงร่างการวิจยั	(protocol)	 จ�านวน	...........	ชดุ	………หน้า

		การแก้ไขเพ่ิมเตมิโครงร่างการวิจยั	protocol	amendment)	 จ�านวน	...........	ชดุ	………หน้า

	รายงานความก้าวหน้าของการวิจยั	(progress	report)	 จ�านวน	...........	ชดุ	………หน้า

	รายงานเหตกุารณ์ไมพ่งึประสงค์ชนิดร้ายแรง	(SAE)	 จ�านวน	...........	ชดุ	………หน้า

		 รายงานสรุปผลการวิจยั	(final	report)	 จ�านวน	...........	ชดุ	………หน้า

	 อ่ืน	ๆ		(ระบ)ุ............................................................................	 จ�านวน	...........	ชดุ	………หน้า

																								............................................................................	 จ�านวน	...........	ชดุ	………หน้า

	 CD	/	DVD	 จ�านวน	...........................	แผน่

		สื่ออ่ืน	ๆ	(ระบ)ุ	........................................................................	 จ�านวน	...........................	ชดุ

ลงช่ือ.......................................................ผู้ รับเอกสาร

(……………………………………………………)

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

ผู้ประสานงานของส�านกังาน	...................................................................

โทรศพัท์	....................................



 228	 วิธีด�ำเนินกำรมำตรฐำนจริยธรรมกำรวิจัย

คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน กรุงเทพมหานคร

BMA Human Research Ethics Committee (BMAHREC) AL 02 / 02.1

หนังสือเชญิประชุมพจิารณาโครงการวจิยั

และระเบยีบวาระการประชุม

บนัทกึข้อความ

ส่วนราชการ  ส�านกังานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน	กรุงเทพมหานคร		โทรศัพท์.....................โทรสาร...................

ที่ กท/	 	 	 	 	วันที่.....................................................................................................................  

     

เร่ือง เชิญประชมุพิจารณาโครงการวิจยั                      

เรียน	 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน	กรุงเทพมหานคร

	 	 	 ด้วยประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน	 กรุงเทพมหานคร	 ได้ก�าหนดให้มีการประชุม																							

คณะกรรมการฯ	 	ครัง้ที่....................................................	 วันที่...................เดือน ...................................พ.ศ..............

ณ.............................................................................ดงัระเบียบวาระการประชมุท่ีแนบ		

	 	 	 จงึเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา	และเข้าร่วมประชมุตามวนั	เวลา	และสถานท่ีดงักลา่ว	

ลงช่ือ……….………………………………………

(…………….……………………………………….)

กรรมการและเลขานกุาร

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน	กรุงเทพมหานคร

พร้อมนีไ้ด้แนบเอกสารจ�านวน	……	รายการ

											1.	 โครงร่างการวิจยัท่ีพิจารณา	 จ�านวน…….แผน่

		 2.			รายงานการประชมุ	(ครัง้ท่ีผา่นมา)	 จ�านวน…….ชดุ

	 3.			โครงร่างการวิจยั	 จ�านวน........โครงการ

		 4.			แนวทางในการพิจารณาและน�าเสนอโครงร่างการวิจยั	 จ�านวน…….ชดุ

เร่ิมใช้ 25 ม.ิย. 2562

หน้า 1 จาก 3 หน้า



229วิธีด�ำเนินกำรมำตรฐำนจริยธรรมกำรวิจัย

ระเบยีบวาระการประชุม

คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน กรุงเทพมหานคร

ครัง้ที่ …………. / ………..

วันที่ ……. เดอืน …………....…….. พ.ศ. ………………

ณ ...................................................................

วาระการประชุมที่ 1	 เร่ือง	ประธานแจ้งให้ทราบ	

	 	 -	 โครงร่างการวิจยัท่ีได้รับการรับรอง

วาระการประชุมที่ 2	 เร่ือง	รับรองรายงานการประชมุครัง้ท่ีผา่นมา

วาระการประชุมที่ 3	 เร่ือง	การมีผลประโยชน์ทบัซ้อน	

วาระการประชุมที่ 4	 เร่ือง	สืบเน่ือง	

วาระการประชุมที่ 5	 เร่ือง	พิจารณาเก่ียวกบัโครงร่างการวิจยัท่ีผา่นการรับรอง

	 	 -	 รายงานความก้าวหน้าและขอตอ่อายกุารรับรอง

	 	 -	 รายงานสว่นแก้ไขเพ่ิมเตมิโครงร่างการวิจยั

	 	 -	 รายงานเหตกุารณ์ไมพ่งึประสงค์ชนิดร้ายแรง

	 	 -	 รายงานการเบ่ียงเบนหรือไมป่ฏิบตัติามโครงร่างการวิจยั

	 	 -	 รายงานการยตุโิครงการวิจยัก่อนก�าหนด

	 	 -	 รายงานสรุปผลการวิจยั	

	 	 -	 รายงานการตรวจเย่ียม

วาระการประชุมที่ 6	 เร่ือง	การพิจารณาโครงร่างการวิจยั	(โครงการใหม)่

	 	 -	 โครงร่างการวิจยัท่ีขอยกเว้นการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจยั

	 	 -	 โครงร่างการวิจยัท่ีเข้ารับการพิจารณาแบบเร็ว

	 	 -	 โครงร่างการวิจยัท่ีเข้ารับการพิจารณาในท่ีประชมุคณะกรรมการฯ

วาระการประชุมที่ 7	 เร่ือง	อ่ืน	ๆ

	 	 -	 ก�าหนดการประชมุครัง้ถดัไป

คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน กรุงเทพมหานคร

BMA Human Research Ethics Committee (BMAHREC) AL 02 / 02.1

หนังสือเชญิประชุมพจิารณาโครงการวจิยั

และระเบยีบวาระการประชุม

เร่ิมใช้ 25 ม.ิย. 2562

หน้า 2 จาก 3 หน้า
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โครงร่างการวจิยัที่เข้าพจิารณาประจ�าเดอืน……………

วันที่………………………….

ล�าดบั รหสั ช่ือโครงการวจิยั ผู้ทบทวนโครงร่างการวจิยั

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3

หมายเหตุ

	 (1)		 กรรมการฯ	ผู้ทบทวน	บนัทกึความเห็น	 ข้อเสนอแนะ	ลงในแบบทบทวนและน�าเสนอโครงร่างการวิจยั	 สง่คืนให้																

เจ้าหน้าท่ีส�านกังานฯ	ก่อนวนัประชมุคณะกรรมการฯ

		 (2)		 ผู้ทบทวนคนท่ี	 1	 น�าเสนอโครงการ	 และอภิปรายตามหัวข้อดงันี	้ :	 หลกัการและเหตุผล	 ทบทวนวรรณกรรม	

วตัถปุระสงค์	กรอบแนวคดิการวิจยั	รูปแบบการวิจยั	ระเบียบวิธีการวิจยั	ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง	ความเสีย่ง	และผลข้างเคียง	

ประโยชน์และผลกระทบ	ข้อพิจารณาด้านจริยธรรม	ความเปราะบาง	และอ่ืน	ๆ	ตามความเหมาะสม

	 (3)		 ผู้ทบทวนคนท่ี	 2	 อภิปรายตามหวัข้อดงันี	้ :	 ข้อจ�ากัดของการวิจยั	 อุปสรรคท่ีอาจเกิดขึน้	 การบริหารงานวิจยั																			

งบประมาณและแหลง่ทนุ	หวัหน้าโครงการวิจยัและผู้ วิจยัร่วม	คูมื่อผู้ วิจยั	วิธีการปฏิบตั	ิ(มาตรฐาน	ประสทิธิภาพ	และผลข้างเคียง)	

แบบบนัทกึข้อมลู	แบบสอบถาม	/	สมัภาษณ์		แบบฟอร์มตา่ง	ๆ 	ประชาสมัพนัธ์เชิญชวน	/	โฆษณา	โปสเตอร์	บทความ		สิง่ตีพิมพ์	

และสื่อตา่ง	ๆ	อ่ืน	ๆ	เชน่	จดหมายถงึอาสาสมคัร	ทะเบียนยา	และอ่ืน	ๆ	ตามความเหมาะสม

		 (4)		 ผู้ ทบทวนคนท่ี	 3	 อภิปรายเอกสารชีแ้จงข้อมูลและหนังสือแสดงเจตนายินยอมฯ	 (consent/assent	 form)																				

ตามหวัข้อดงันี:้	กระบวนการขอความยินยอม	ความเป็นสว่นตวั	การรักษาความลบัของข้อมลู	การตดิตามดแูลรักษาอาสาสมคัร	

การเข้าร่วมการวิจยัด้วยความสมคัรใจ	ค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทน	ความเหมาะสมของเอกสารชีแ้จงข้อมลูภาษาและเนือ้หา																	

และอ่ืน	ๆ	ตามความเหมาะสม

	 (5)		 ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้าน	 ทบทวนโครงร่างการวิจยัตามท่ีได้รับมอบหมาย	 บนัทึกความเห็น	 /	 ข้อเสนอแนะตาม

หลกัวิชาการ	 และมาตรฐานวิชาชีพ	ลงในแบบรายงานความเห็น	 กรุณาสง่แบบรายงานคืนให้เจ้าหน้าท่ีส�านกังานฯ	 ก่อนวนั

ประชมุคณะกรรมการฯ	และมาให้ความเหน็ในท่ีประชมุ	ตามหวัข้อดงันี	้:	หลกัการและเหตผุล	วตัถปุระสงค์	วิธีด�าเนินการวิจยั																															

กลุม่ตวัอยา่ง	ความเสี่ยง	และผลข้างเคียง	อปุสรรคท่ีอาจเกิดขึน้	และอ่ืน	ๆ	ตามความเหมาะสม

	 (6)		 กรรมการฯ	อ่ืน	ๆ	ให้ข้อคดิเหน็	เสนอแนะ	และอภิปรายเพ่ิมเตมิตามความเหมาะสม

คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน กรุงเทพมหานคร

BMA Human Research Ethics Committee (BMAHREC) AL 02 / 02.1

หนังสือเชญิประชุมพจิารณาโครงการวจิยั

และระเบยีบวาระการประชุม

เร่ิมใช้ 25 ม.ิย. 2562

หน้า 3 จาก 3 หน้า
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คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน กรุงเทพมหานคร

BMA Human Research Ethics Committee (BMAHREC) AL 03.1 / 02.1

หนังสือรับรองโครงการวจิยั (ภาษาไทย)
เร่ิมใช้ 25 ม.ิย. 2562

หน้า 1 จาก 2 หน้า

คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน กรุงเทพมหานคร

หนังสือรับรองโครงการวจิยั

	 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน	 กรุงเทพมหานคร	 ด�าเนินการให้การรับรองโครงการวิจัยตามแนวทาง																				

หลกัจริยธรรมการวิจยัในคนท่ีเป็นมาตรฐานสากล	 ได้แก่	Declaration	 of	Helsinki,	Belmont	Report,	CIOMS	Guidelines																	

และ	ICH-GCP	Guidelines

ช่ือโครงการวจิยั : …………………………………………………………………………………………..…..............….………

รหสัโครงการ : ………………………………………………………………………………………………...................…………

ผู้วจิยัหลัก : ……………………………………………………………………….……………………………..................…….

สถาบนัที่สังกัด : …………………………………………………………………………………………..............………………

เอกสารที่ได้รับการพจิารณา :

	 1.	 โครงร่างการวิจยั	 	 ฉบบัท่ี………ลงวนัท่ี………………

	 2.	 เอกสารชีแ้จงข้อมลูแก่อาสาสมคัร	 	 ฉบบัท่ี………ลงวนัท่ี………………

	 3.	 หนงัสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมโครงการวิจยั	 	 ฉบบัท่ี………ลงวนัท่ี………………

	 4.	 แบบบนัทกึข้อมลู	 	 ฉบบัท่ี………ลงวนัท่ี………………

	 5.	 งบประมาณการวิจยั	 	 ฉบบัท่ี………ลงวนัท่ี………………

	 6.	 ประวตัแิละผลงานผู้วิจยั	 	 ฉบบัท่ี………ลงวนัท่ี………………

	 7.	 อ่ืน	ๆ	(ถ้ามี)	 	 ฉบบัท่ี………ลงวนัท่ี………………

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

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

ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน	กรุงเทพมหานคร

หมายเลขหนงัสือรับรอง……..…………………………….……….

วนัท่ีรับรอง	วนัท่ี…….…เดือน…………………พ.ศ…………..

วนัหมดอาย	ุวนัท่ี………เดือน…………………พ.ศ…………

ประเภทของการรับรอง				ครัง้แรก				แก้ไขโครงร่างการวิจยั				ตอ่อาย	ุครัง้ท่ี……..

ก�าหนดการสง่รายงานความก้าวหน้าทกุ			 	1	ปี			 	6	เดือน			 	3	เดือน

การรับรองนีมี้เง่ือนไขตามท่ีระบไุว้	(ดดู้านหลงัของหนงัสือรับรองโครงการวิจยั)
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คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน กรุงเทพมหานคร

BMA Human Research Ethics Committee (BMAHREC) AL 03.1 / 02.1

หนังสือรับรองโครงการวจิยั (ภาษาไทย)
เร่ิมใช้ 25 ม.ิย. 2562

หน้า 2 จาก 2 หน้า

เงื่อนไขที่ให้ปฏบิตัิ

(1)	 ผู้วิจยัต้องด�าเนินการวิจยัตามท่ีระบไุว้ในโครงร่างการวิจยัอยา่งเคร่งครัด

(2)	 ใช้เอกสารชีแ้จงข้อมลูแก่อาสาสมคัร	หนงัสอืแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมโครงการวิจยั	[และเอกสารเชิญเข้าร่วมโครงการ

	 วิจยั	ใบโฆษณา	แบบสมัภาษณ์	แบบสอบถาม	(ถ้ามี)]	เฉพาะท่ีมีตราประทบัของคณะกรรมการฯ	เทา่นัน้	และจดัเก็บ

เอกสารดงักลา่วไว้เป็นหลกัฐาน

(3)	 สง่รายงานความก้าวหน้าของการวิจยั	 ตามระยะเวลาท่ีคณะกรรมการฯ	 ก�าหนด	หรือเม่ือได้รับการร้องขอ	ตามแบบ

รายงานความก้าวหน้าของการวจิยั 

(4)	 ในกรณีการวิจยัไมส่ิน้สดุภายในก�าหนดวนัหมดอาย	ุผู้วิจยัต้องย่ืนขอต่ออายุการรับรองอยา่งน้อย	1	 เดือน	 ก่อนวนั

หมดอายกุารรับรองโครงร่างการวิจยั

(5)	 เม่ือมีการแก้ไขเพ่ิมเตมิโครงร่างการวิจยัท่ีผา่นการรับรอง	ผู้ วิจยัต้องสง่โครงร่างการวิจยัท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเตมิ	ตามแบบ

รายงานส่วนแก้ไขเพิ่มเตมิโครงร่างการวจิยั เพ่ือแจ้งให้คณะกรรมการฯ	พิจารณารับรอง	ก่อนด�าเนินการตามท่ีได้

แก้ไขเพ่ิมเตมิ	(ยกเว้นในกรณีท่ีการแก้ไขเพ่ิมเตมินัน้กระท�าเพ่ือความปลอดภยัของอาสาสมคัร)

(6)	 เม่ือมีเหตกุารณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรง	 ท่ีอาจเก่ียวข้องกบัการวิจยั	 ภายใน	 7	 วนัปฏิทิน	 (ถ้าเหตกุารณ์ร้ายแรง											

ถงึเสียชีวิตให้รายงานภายใน	24	ชัว่โมง)	ตามแบบรายงานเหตุการณ์ไม่พงึประสงค์ชนิดร้ายแรง

(7)	 รายงานการเบี่ยงเบนหรือไม่ปฏบิตัติามโครงร่างการวจิยั	หลงัจากท่ีตรวจพบวา่มีการเบ่ียงเบนหรือไมป่ฏิบตัติาม

โครงร่างการวิจยัท่ีได้รับการรับรอง	

(8)	 เม่ือมีการยตุโิครงการวิจยัก่อนก�าหนด	ผู้วิจยัต้องสง่รายงานการยุตโิครงการวจิยัก่อนก�าหนด 

(9)	 สง่รายงานสรุปผลการวจิยั	และบทคดัยอ่	ภายใน	30	วนั	เม่ือโครงการวิจยัเสร็จสิน้

หมำยเหตุ สามารถ download แบบรายงานต่าง ๆ ไดที้ ่http://www.msdbangkok.go.th
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คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน กรุงเทพมหานคร

BMA Human Research Ethics Committee (BMAHREC) AL 03.2 / 02.1

หนังสือรับรองโครงการวจิยั (ภาษาอังกฤษ)

Bangkok Metropolitan Administration Human Research Ethics Committee

Certificate of Approval

	 Bangkok	Metropolitan	Administration	Human	Research	Ethics	Committee	 has	 approved	 the	 following	

protocol	which	is	to	be	carried	out	in	compliance	with	the	international	guidelines	for	human	research	protection	

such	as	the	Declaration	of	Helsinki,	the	Belmont	Report,	CIOMS	Guidelines	and	ICH-GCP	Guidelines.

Protocol Title:	…………………………………………………………………………………………………….…………..

Protocol Code:	………………………………………………………………………………………………..……………...

Principal Investigator: ……………………………………………...………………...……………………………...……...

Institute: ………………………………………………………………………………….…..……………………….………

Document Reviewed:

	 1.	 Protocol	 Version……….Date………….…

	 2.	 Information	Sheet	for	Research	Participant	 Version……….Date………….…

	 3.	 Written	Informed	Consent	Form	 Version……….Date………….…

	 4.	 Data	Record	Form	 Version……….Date………….…

	 5.	 Study	Budget	 Version……….Date………….…

	 6.	 Investigator’s	CV	 Version……….Date………….…

	 7.	 Others	(if	any)	 Version……….Date………….…

Signature...................................................................

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

Chairman	of	the	Bangkok	Metropolitan	Administration

Ethics	Committee	for	Human	Research

Certificate	of	Approval	No.	……..………………….

Date	of		Approval:	…………………………………

Expiry	Date:	……………………………….………

Approval	Type:		Original			Amendment			Renewal………

Progress	Report	to	be	submitted	in	every  1	yr    6	m   3	m

Approval	granted	is	subjected	to	the	following	conditions	(see	back	of	this	Certificate)

เร่ิมใช้ 25 ม.ิย. 2562

หน้า 1 จาก 2 หน้า
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Comply with the following conditions:

(1)	 Strictly	conduct	the	research	as	required	by	the	protocol.

(2)	 Use	only	the	information	sheet,	consent	form	(and	recruitment	materials,	if	any)	bearing	the	BMAHREC	’s	

seal	of	approval.	keep	such	documents	as	evidence.

(3)	 Provide	reports	to	the	BMAHREC	concerning	the	progress	of	the	research	upon	the	specified	period	

of	time	or	when	requested.	

(4)	 If	the	study	cannot	be	finished	within	expiry	date	of	the	approval,	the	investigator	is	obliged	to	reapply	

for	approval	at	least	one	month	before	the	date	of	expiration.

(5)	 Any	correction	of	the	previously	approved	protocol,	the	investigator	should	reapply	the	amended	

protocol	for	approval	prior	to	the	execution	of	the	amended	section	(accept	for	the	subject	safety).

(6)	 Report	to	the	BMAHREC	any	serious	adverse	event	or	any	changes	in	the	research	activity	within	

seven	calendar	days	(within	24	hours	in	case	of	death	due	to	SAE).

(7)	 Report	to	the	BMAHREC	after	the	detection	of	the	deviation/	violation/	non-compliance	of	the	previously	

approved	protocol.

(8)	 Report	to	the	BMAHREC	in	premature	termination	or	suspension	of	a	trial.

(9)	 Send	the	final	report	including	the	abstract	to	the	BMAHREC	within	30	days	after	completion	of	the	

study.

Note Download the report forms at http://www.msdbangkok.go.th

คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน กรุงเทพมหานคร

BMA Human Research Ethics Committee (BMAHREC) AL 03.2 / 02.1

หนังสือรับรองโครงการวจิยั (ภาษาอังกฤษ)
เร่ิมใช้ 25 ม.ิย. 2562

หน้า 2 จาก 2 หน้า
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คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน กรุงเทพมหานคร

BMA Human Research Ethics Committee (BMAHREC) AL 04.1 / 02.1

หนังสือแจ้งผลการพจิารณาโครงการวจิยั

กรณีรับรอง

เร่ิมใช้ 25 ม.ิย. 2562

หน้า 1 จาก 1 หน้า

บนัทกึข้อความ

ส่วนราชการ 	ส�านกังานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน	กรุงเทพมหานคร		โทรศัพท์..........โทรสาร..............		

ที่............................................................................	วันที่...................................................................................	

เร่ือง แจ้งผลการพิจารณาโครงการวิจยั	(กรณีรับรอง)	 	 	 	 	 																											

เรียน (หวัหน้าหนว่ยงานของผู้วิจยั)	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 ตามหนงัสือท่ี	 กท..........................ลงวนัท่ี......................................เร่ือง	 ขอส่งโครงร่างการวิจยั																

ซึง่ขอให้	คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน	กรุงเทพมหานคร	พิจารณาโครงการวิจยั	ของ	...................................

สงักดั................................................................เร่ือง...........................................................................................		

......................................................................................................................................................................นัน้

	 	 บัดนี	้ 	 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน	 กรุงเทพมหานคร	 ได้พิจารณาโครงร่างการวิจัยท่ี	

น�าเสนอแล้ว	ในการประชมุครัง้ท่ี..........................เม่ือวนัท่ี	.................................................มีความเหน็วา่	โครงการ

ได้มาตรฐาน	 ไม่ขดัต่อสวสัดิภาพ	 และไม่ก่อให้เกิดภยนัตรายแก่ผู้ถกูวิจยั	 เห็นควรให้ด�าเนินการวิจยัในขอบเขตของ

โครงการวิจยัท่ีน�าเสนอได้	

		 	 ให้ผู้ วิจยัสง่รายงานความก้าวหน้าของการวิจยัต่อคณะกรรมการฯ	ทกุ..............เดือน	 ให้สง่รายงาน

ความก้าวหน้าพร้อมขอตอ่อายกุารรับรองโครงการวิจยัก่อนวนัหมดอาย	ุ1	 เดือน	ในวนัท่ี..........................................

และเม่ือโครงการวิจยัด�าเนินการแล้วเสร็จ	ให้ผู้วิจยัสง่ข้อมลูงานวิจยัทัง้ฉบบัท่ีด�าเนินการเสร็จสมบรูณ์	พร้อมบทคดัยอ่	

ลงในแผน่	CD	ให้คณะกรรมการฯ	ตอ่ไป

	 	 จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ	และแจ้งผู้ เก่ียวข้องทราบตอ่ไป	พร้อมนีไ้ด้แนบเอกสารรับรองโครงการวิจยั

ในคนมาด้วยแล้ว

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

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

กรรมการและเลขานกุาร

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน	กรุงเทพมหานคร
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บนัทกึข้อความ

ส่วนราชการ 	ส�านกังานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน	กรุงเทพมหานคร		โทรศัพท์..........โทรสาร..............		

ที่............................................................................	วันที่...................................................................................	

เร่ือง แจ้งผลการพิจารณาโครงการวิจยั	(กรณีปรับปรุงแก้ไข	เพ่ือรับรอง)	 	 																																									

เรียน (หวัหน้าหนว่ยงานของผู้วิจยั)	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 ตามหนงัสือท่ี	 กท..........................ลงวนัท่ี......................................เร่ือง	 ขอส่งโครงร่างการวิจยั																

ซึง่ขอให้	คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน	กรุงเทพมหานคร	พิจารณาโครงการวิจยั	ของ	...................................

สงักดั................................................................เร่ือง...........................................................................................		

......................................................................................................................................................................นัน้

	 	 บดันี	้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน	กรุงเทพมหานคร	ได้พิจารณาโครงการวิจยัท่ีน�าเสนอแล้ว	

ในการประชมุครัง้ท่ี..................เม่ือวนัท่ี	..............................................ดงันี ้

	 	 1)...............................................................................................................................................	

	 	 2)...............................................................................................................................................	

	 	 3)................................................................................................................................................		

มตท่ีิประชมุ	 ให้ปรับปรุงแก้ไข	เพ่ือรับรอง	ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ	ฯ	ตามเอกสารท่ีแนบมา	

	 	 จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ	และแจ้งผู้ เก่ียวข้องทราบตอ่ไป

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

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

กรรมการและเลขานกุาร

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน	กรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน กรุงเทพมหานคร

BMA Human Research Ethics Committee (BMAHREC) AL 04.2 / 02.1

หนังสือแจ้งผลการพจิารณาโครงการวจิยั

กรณีปรับปรุงแก้ไข เพื่อรับรอง

เร่ิมใช้ 25 ม.ิย. 2562

หน้า 1 จาก 2 หน้า
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คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน กรุงเทพมหานคร

BMA Human Research Ethics Committee (BMAHREC) AL 04.2 / 02.1

หนังสือแจ้งผลการพจิารณาโครงการวจิยั

กรณีปรับปรุงแก้ไข เพื่อรับรอง

เร่ิมใช้ 25 ม.ิย. 2562

หน้า 2 จาก 2 หน้า

สรุปมตทิี่ประชุม

โครงร่างการวิจยัเร่ือง	“..........................................................................................................................................

รหสัโครงการ	..............................	ผู้ ให้ทนุวิจยั	......................................................................................................

หวัหน้าโครงการวิจยั	..............................................................................................................................................

1.			ผลการพิจารณาโครงร่างการวิจยั	คือ	ปรับปรุงแก้ไข	เพ่ือรับรอง

2.	 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข	ได้แก่

	 2.1................................................................................................................................................................

	 2.2.................................................................................................................................................................

	 2.3..................................................................................................................................................................

3.	 กรรมการท่ีปรึกษากรณีมีการปรับปรุงแก้ไข	คือ.................................................................................................	

4.	 ก�าหนดการสง่รายงานความก้าวหน้าทกุ		 		1	ปี					 		6	เดือน					 		3	เดือน					 		อ่ืน	ๆ	...........................

5.		 ค�าอธิบายในการปรับปรุงแก้ไข	เพ่ือรับรอง	ให้ผู้วิจยัสง่เอกสาร	ดงันี ้

	 5.1		 บนัทกึสง่โครงร่างการวิจยัท่ีปรับปรุงแก้ไขและแบบสรุปสว่นแก้ไขโครงร่างการวิจยั	(AP	09)

	 5.2			บนัทกึแจ้งผลการพิจารณาโครงร่างการวิจยัจากคณะกรรมการฯ

	 5.3		 โครงร่างการวิจยัฉบบัแก้ไข	(กรุณาแก้ไขตามมตขิองคณะกรรมการฯ	ทกุประการ	พร้อมทัง้	ขีดเส้นใต้ข้อความ	

ในสว่นท่ีแก้ไขในโครงร่างการวิจยัเพ่ือทราบสว่นท่ีแก้ไขได้ชดัเจน)	และเปลีย่นฉบบัท่ี	............	ลงวนัท่ี	.............	ในเอกสาร

โครงร่างการวิจยัทกุหน้า

	 5.4		 สง่เอกสารข้อ	4.1	–	4.3	จ�านวน	1	ชดุ	และแผน่ซีดีข้อมลู	ท่ีมีไฟล์โครงร่างการวิจยัฉบบัแก้ไขแล้วในรูป	Word	

และ	PDF	file	1	แผน่	มาท่ีส�านกังานฯ	จดัท�ารูปเลม่	เรียงเอกสารเหมือนการน�าเสนอโครงร่างการวิจยัครัง้แรก	เพ่ือให้

กรรมการท่ีปรึกษาตรวจสอบและลงนามในเอกสาร	(AP	09)	(กรุณาสง่ภายใน	6	เดือน	นบัจากวนัท่ีแจ้งผลการพิจารณา	

หากพ้นระยะเวลา	6	เดือน	ผู้วิจยัต้องสง่โครงร่างการวิจยัเพ่ือเสนอเข้าพิจารณาใหม)่

	 5.5	 เม่ือกรรมการท่ีปรึกษาตรวจสอบและลงนามในแบบสรุปส่วนแก้ไขโครงร่างการวิจัย	 (AP	 09)	 แล้ว	

ให้ส่งโครงร่างการวิจัยฉบับแก้ไขครัง้สุดท้าย	 จ�านวน	 3	 ชุด	 (ลบเส้นใต้ข้อความท่ีแก้ไขออก)	 และแผ่นซีดีข้อมูล	

ท่ีมีไฟล์โครงร่างการวิจยัฉบบัแก้ไขครัง้สดุท้ายในรูป	Word	และ	PDF	file	1	แผน่	มาท่ีส�านกังานฯ	เพ่ือเสนอให้ประธาน

คณะกรรมการฯ	ลงนามรับรอง
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คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน กรุงเทพมหานคร

BMA Human Research Ethics Committee (BMAHREC) AL 04.3 / 02.1

หนังสือแจ้งผลการพจิารณาโครงการวจิยั

กรณีปรับปรุงแก้ไข และน�าเข้าพจิารณาใหม่

เร่ิมใช้ 25 ม.ิย. 2562

หน้า 1 จาก 2 หน้า

บนัทกึข้อความ

ส่วนราชการ 	ส�านกังานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน	กรุงเทพมหานคร		โทรศัพท์..........โทรสาร..............		

ที่............................................................................	วันที่...................................................................................	

เร่ือง แจ้งผลการพิจารณาโครงการวิจยั	(กรณีปรับปรุงแก้ไข	และน�าเข้าพิจารณาใหม)่	 	 																											

เรียน (หวัหน้าหนว่ยงานของผู้วิจยั)	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 ตามหนงัสือท่ี	 กท..........................ลงวนัท่ี......................................เร่ือง	 ขอส่งโครงร่างการวิจยั																

ซึง่ขอให้	คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน	กรุงเทพมหานคร	พิจารณาโครงการวิจยั	ของ	...................................

สงักดั................................................................เร่ือง...........................................................................................		

......................................................................................................................................................................นัน้

	 	 บดันี	้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน	กรุงเทพมหานคร	ได้พิจารณาโครงการวิจยัท่ีน�าเสนอแล้ว	

ในการประชมุครัง้ท่ี..................เม่ือวนัท่ี	..............................................ดงันี ้

	 	 1)...............................................................................................................................................	

	 	 2)...............................................................................................................................................	

	 	 3)................................................................................................................................................		

มตท่ีิประชมุ	 ให้ปรับปรุงแก้ไขและน�าเข้าพิจารณาใหม	่ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ	ฯ	ตามเอกสารท่ีแนบมา	

	 	 จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ	และแจ้งผู้ เก่ียวข้องทราบตอ่ไป

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

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

กรรมการและเลขานกุาร

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน	กรุงเทพมหานคร
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คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน กรุงเทพมหานคร

BMA Human Research Ethics Committee (BMAHREC) AL 04.3 / 02.1

หนังสือแจ้งผลการพจิารณาโครงการวจิยั

กรณีปรับปรุงแก้ไข และน�าเข้าพจิารณาใหม่

เร่ิมใช้ 25 ม.ิย. 2562

หน้า 2 จาก 2 หน้า

สรุปมตทิี่ประชุม

โครงร่างการวิจยัเร่ือง	“....................................................................................................................................

รหสัโครงการ	..............................	ผู้ ให้ทนุวิจยั	................................................................................................

หวัหน้าโครงการวิจยั	......................................................................................................................................

1.	 ผลการพิจารณาโครงร่างการวิจยั		คือ	ปรับปรุงแก้ไขและน�าเข้าพิจารณาใหม่

2.			 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข	ได้แก่

	 2.1...........................................................................................................................................................

	 2.2...........................................................................................................................................................

	 2.3...........................................................................................................................................................

3.	 กรรมการท่ีปรึกษากรณีมีการปรับปรุงแก้ไข	คือ	............................................................................................	

4.		 ค�าอธิบายในการปรับปรุงแก้ไข	และน�าเข้าพิจารณาใหม	่ให้ผู้วิจยัสง่เอกสาร	ดงันี ้

	 4.1		 บนัทกึสง่โครงร่างการวิจยัท่ีปรับปรุงแก้ไขและแบบสรุปสว่นแก้ไขโครงร่างการวิจยั	(AP	09)

	 4.2			บนัทกึแจ้งผลการพิจารณาโครงร่างการวิจยัจากคณะกรรมการฯ

	 4.3		 โครงร่างการวิจยัฉบบัแก้ไข	(กรุณาแก้ไขตามมตขิองคณะกรรมการฯ	ทกุประการ	พร้อมทัง้	ขีดเส้นใต้ข้อความ

ในสว่นท่ีแก้ไขในโครงร่างการวิจยัเพ่ือทราบสว่นท่ีแก้ไขได้ชดัเจน)	และเปลีย่นฉบบัท่ี	............	ลงวนัท่ี	.............	ในเอกสาร

โครงร่างการวิจยัทกุหน้า

	 4.4		 สง่เอกสารข้อ	4.1	–	4.3	จ�านวน	1	ชดุ	และแผน่ซีดีข้อมลู	ท่ีมีไฟล์โครงร่างการวิจยัฉบบัแก้ไขแล้วในรูป	Word	

และ	PDF	file	1	แผน่	มาท่ีส�านกังานฯ	จดัท�ารูปเลม่		เรียงเอกสารเหมือนการน�าเสนอโครงร่างการวิจยัครัง้แรก	เพ่ือให้

กรรมการท่ีปรึกษาตรวจสอบและลงนามในเอกสาร	(AP	09)	(กรุณาสง่ภายใน	6	เดือน	นบัจากวนัท่ีแจ้งผลการพิจารณา	

หากพ้นระยะเวลา	6	เดือน	ผู้วิจยัต้องสง่โครงร่างการวิจยัเพ่ือเสนอเข้าพิจารณาใหม)่

	 4.5		 เม่ือกรรมการท่ีปรึกษาตรวจสอบและลงนามในแบบสรุปส่วนแก้ไขโครงร่างการวิจยั	 (AP	 09)	 แล้ว	 ให้ส่ง									

โครงร่างการวิจยัฉบบัแก้ไขครัง้สดุท้าย	จ�านวน	6	ชดุ	และแผน่ซีดีข้อมลู	ท่ีมีไฟล์โครงร่างการวิจยัฉบบัแก้ไขครัง้สดุท้าย

ในรูป	Word	และ	PDF	file	1	แผน่	มาท่ีส�านกังานฯ	เพ่ือเสนอเลขาฯ	และน�าเข้าพิจารณาในการประชมุคราวตอ่ไป
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คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน กรุงเทพมหานคร

BMA Human Research Ethics Committee (BMAHREC) AL 04.4 / 02.1

หนังสือแจ้งผลการพจิารณาโครงการวจิยั

กรณีไม่รับรอง

บนัทกึข้อความ

ส่วนราชการ 	ส�านกังานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน	กรุงเทพมหานคร		โทรศัพท์..........โทรสาร..............		

ที่............................................................................	วันที่...................................................................................	

เร่ือง แจ้งผลการพิจารณาโครงการวิจยั	(กรณีไมรั่บรอง)	 	 																														 																																										

เรียน (หวัหน้าหนว่ยงานของผู้วิจยั)	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 ตามหนงัสือท่ี	 กท..........................ลงวนัท่ี......................................เร่ือง	 ขอส่งโครงร่างการวิจยั																

ซึง่ขอให้	คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน	กรุงเทพมหานคร	พิจารณาโครงการวิจยั	ของ	...................................

สงักดั................................................................เร่ือง...........................................................................................		

......................................................................................................................................................................นัน้

	 	 บดันี	้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน	กรุงเทพมหานคร	ได้พิจารณาโครงการวิจยัท่ีน�าเสนอแล้ว	

ในการประชมุครัง้ท่ี..................เม่ือวนัท่ี	..............................................ดงันี ้

	 	 1)...............................................................................................................................................	

	 	 2)...............................................................................................................................................	

	 	 3)................................................................................................................................................		

มตท่ีิประชมุ		 ไมรั่บรอง	ด้วยเหตผุล		 	 	 	 	 	 	 	

	 	 ทัง้นี	้ ผู้ วิจัยสามารถร้องขอเพ่ือทราบเหตุผลและรายละเอียดในการพิจารณาของคณะกรรมการฯ															

โดยแจ้งความจ�านงและเหตผุลในการร้องขอ	ตอ่ประธานคณะกรรมการฯ	เป็นลายลกัษณ์อกัษรภายใน	30	วนั	นบัจาก

วนัท่ีแจ้งผล

	 	 จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ	และแจ้งผู้ เก่ียวข้องทราบตอ่ไป

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

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

กรรมการและเลขานกุาร

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน	กรุงเทพมหานคร

เร่ิมใช้ 25 ม.ิย. 2562

หน้า 1 จาก 1 หน้า
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คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน กรุงเทพมหานคร

หนังสือรับรองโครงการวจิยั
(ยกเว้นการพจิารณาด้านจริยธรรมการวจิยั)

ช่ือโครงการวจิยั : …………………………………………………………………………………..…..............….………

รหสัโครงการ : …………………………………………………………………………………...................…………

ผู้วจิยัหลัก : ………………………………………………………….………………….....…………..................…….

สถาบนัที่สังกัด : ………………………………………………………………...……………..............………………

เอกสารที่ได้รับการพจิารณา :

	 1.	 โครงร่างการวิจยั	 	 ฉบบัท่ี………ลงวนัท่ี………………

	 2.	 แบบบนัทกึข้อมลู	 	 ฉบบัท่ี………ลงวนัท่ี………………

	 3.	 ประวตัิและผลงานผู้วิจยั	 	 ฉบบัท่ี………ลงวนัท่ี………………

	 4.	 อ่ืน	ๆ	(ถ้ามี)	 	 ฉบบัท่ี………ลงวนัท่ี………………

	 	 ได้พิจารณาโครงร่างการวิจยัและเหน็คา่	"สามารถด�าเนินการโดยไมต้่องผา่นการพิจารณาด้านจริยธรรม

การวิจยั"

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

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

ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน	กรุงเทพมหานคร

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

หมายเลขหนงัสือรับรอง……..…………………………….……….

วนัท่ีรับรอง	วนัท่ี………เดือน…………………พ.ศ…………..

คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน กรุงเทพมหานคร

BMA Human Research Ethics Committee (BMAHREC) AL 05 / 02.1

หนังสือรับรองโครงการวจิยั

ยกเว้นการพจิารณาด้านจริยธรรมการวจิยั

เร่ิมใช้ 25 ม.ิย. 2562

หน้า 1 จาก 1 หน้า
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คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน กรุงเทพมหานคร

BMA Human Research Ethics Committee (BMAHREC) AL 06 / 02.1

หนังสือแจ้งเตอืนการส่งรายงานความก้าวหน้าของการวจิยั 

และ / หรือ การขอต่ออายุการรับรองโครงร่างการวจิยั

เร่ิมใช้ 25 ม.ิย. 2562

หน้า 1 จาก 1 หน้า

บนัทกึข้อความ

ส่วนราชการ 	ส�านกังานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน	กรุงเทพมหานคร		โทรศัพท์..........โทรสาร..............		

ที่............................................................................	วันที่...................................................................................	

เร่ือง แจ้งเตือนการสง่รายงานความก้าวหน้าของการวิจยั	และ	/	หรือการขอตอ่อายกุารรับรองโครงร่างการวิจยั                          

เรียน (หวัหน้าหนว่ยงานของผู้วิจยั	/	ช่ือหวัหน้าโครงการวิจยั)

	 ตามท่ีทา่นได้เสนอโครงร่างการวิจยัเพ่ือขอรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน

กรุงเทพมหานคร	 เร่ือง	 “.......................ช่ือภาษาไทย	 ....................”	 [ช่ือภาษาองักฤษ]	 	 รหสัโครงการ....................

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน	กรุงเทพมหานคร	ได้ให้การรับรอง	เม่ือวนัท่ี	......../............./.........	ตามหมายเลข

หนงัสือรับรอง	ท่ี..................................โดยการรับรองโครงการดงักลา่วจะหมดอายวุนัท่ี	......../............./..............นัน้

	 	 ส�านกังานคณะกรรมการฯ	ขอแจ้งเตือนให้ทา่นสง่รายงานความก้าวหน้า	และ/หรือขอตอ่อายกุารรับรอง																

โครงร่างการวิจยั	มายงัส�านกังานคณะกรรมการฯ	 (กรณีขอตอ่อายกุารรับรอง	 ให้สง่รายงาน	 30	วนั	 ก่อนวนัหมดอาย	ุ							

การรับรองโครงร่างการวิจยัครัง้ลา่สดุ)	

	 จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ

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

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

กรรมการและเลขานกุาร

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน	กรุงเทพมหานคร
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คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน กรุงเทพมหานคร

BMA Human Research Ethics Committee (BMAHREC) AL 07 / 02.1

หนังสือแจ้งผลการพจิารณารายงานความก้าวหน้าของการวจิยั 

และ / หรือ การขอต่ออายุการรับรองโครงร่างการวจิยั

เร่ิมใช้ 25 ม.ิย. 2562

หน้า 1 จาก 1 หน้า

บนัทกึข้อความ

ส่วนราชการ 	ส�านกังานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน	กรุงเทพมหานคร		โทรศัพท์..........โทรสาร..............		

ที่............................................................................	วันที่...................................................................................	

เร่ือง แจ้งผลการพิจารณารายงานความก้าวหน้าของการวิจยั	และ	/	หรือการขอตอ่อายกุารรับรองโครงร่างการวิจยั                          

เรียน (ช่ือหวัหน้าโครงการ)	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 ตามท่ีทา่นได้สง่รายงานความก้าวหน้าของการวิจยั	และ	 /	หรือขอตอ่อายกุารรับรองโครงร่างการวิจยั	

เร่ือง	“..................ช่ือโครงการวิจยัภาษาไทย...............”	[ช่ือโครงการวิจยัภาษาองักฤษ]	รหสัโครงการ..................นัน้	

	 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน	กรุงเทพมหานคร	ได้พิจารณาแล้ว	และมีมติดงันี ้

  	 รับทราบ	ขอให้สง่รายงานสรุปผลการวิจยั	เม่ือการวิจยัสิน้สดุ

  			 ขอข้อมลูเพ่ิมเตมิ	หรือแนะน�าให้แก้ไข

  		 รับรองตอ่เน่ืองโครงร่างการวิจยั	1	ปี

    ก�าหนด	สง่รายงานความก้าวหน้าทกุ.............................(ระบ)ุ

    มีข้อแนะน�า

		 	 พร้อมนีไ้ด้จดัสง่หนงัสือรับรองโครงการวิจยัมาให้

  		 ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือรับรอง

    ด�าเนินการตรวจเย่ียม

  	 ระงบัการรับรองชัว่คราว

						 								 	 (จนกวา่จะได้รับข้อมลูเพ่ิมเตมิ	หรือผู้วิจยัได้แก้ไขตามข้อแนะน�าหรือได้ผลการตรวจเย่ียม)

  		 ยตุกิารรับรอง	

          

	 	 จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ

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

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

กรรมการและเลขานกุาร

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน	กรุงเทพมหานคร
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บนัทกึข้อความ

ส่วนราชการ 	ส�านกังานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน	กรุงเทพมหานคร		โทรศัพท์..........โทรสาร..............		

ที่............................................................................	วันที่...................................................................................	

เร่ือง แจ้งผลการพิจารณารายงานสว่นแก้ไขเพ่ิมเตมิโครงร่างการวิจยั                                                                

เรียน (ช่ือหวัหน้าโครงการ)	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 ตามท่ีทา่นได้สง่รายงานสว่นแก้ไขเพ่ิมเตมิโครงร่างการวิจยัของโครงการวิจยัเร่ือง		“..........................	

ช่ือโครงการวิจยัภาษาไทย.......................”	[ช่ือโครงการวิจยัภาษาองักฤษ]	รหสัโครงการ.....................................นัน้	

	 	 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน	กรุงเทพมหานคร	ได้พิจารณาแล้ว	และมีมตดิงันี ้

  	 รับรอง	สว่นท่ีแก้ไขเพ่ิมเตมิ....................................................................................................

  			 ปรับปรุงแก้ไข	เพ่ือรับรอง......................................................................................................

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

   			 ปรับปรุงแก้ไขและน�าเข้าพิจารณาใหม.่..................................................................................

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

    	 ไมรั่บรอง	

          

	 	 จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ

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

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

กรรมการและเลขานกุาร

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน	กรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน กรุงเทพมหานคร

BMA Human Research Ethics Committee (BMAHREC) AL 08 / 02.1

หนังสือแจ้งผลการพจิารณารายงาน

การขอแก้ไขเพิ่มเตมิโครงร่างการวจิยั

เร่ิมใช้ 25 ม.ิย. 2562

หน้า 1 จาก 1 หน้า
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บนัทกึข้อความ

ส่วนราชการ 	ส�านกังานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน	กรุงเทพมหานคร		โทรศัพท์..........โทรสาร..............		

ที่............................................................................	วันที่...................................................................................	

เร่ือง แจ้งผลการพิจารณารายงานเหตกุารณ์ไมพ่งึประสงค์																																																										                       

เรียน (ช่ือหวัหน้าโครงการ)	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 ตามท่ีทา่นได้สง่รายงานเหตกุารณ์ไมพ่งึประสงค์ของโครงการวิจยัเร่ือง		“....................ช่ือโครงการวิจยั

ภาษาไทย..........................”	[ช่ือโครงการวิจยัภาษาองักฤษ]	รหสัโครงการ........................................................นัน้	

	 	 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน	กรุงเทพมหานคร	ได้พิจารณาแล้ว	และมีมตดิงันี ้

  		 รับทราบ

  		 รับทราบ	และขอข้อมลูเพ่ิมเตมิ	หรือมีข้อแนะน�า.....................................................................

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

  			 รับทราบ	และด�าเนินการตรวจเย่ียม.......................................................................................

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

  	 ระงบัการรับรองชัว่คราว	

	 						 	 (จนกวา่จะได้รับข้อมลูเพ่ิมเตมิ	หรือผู้วิจยัได้แก้ไขตามข้อแนะน�าหรือได้ผลการตรวจเย่ียม)

  	 ยตุกิารรับรอง

	 	 จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ

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

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

กรรมการและเลขานกุาร

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน	กรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน กรุงเทพมหานคร

BMA Human Research Ethics Committee (BMAHREC) AL 09 / 02.1

หนังสือแจ้งผลการพจิารณารายงานเหตุการณ์ไม่พงึประสงค์
เร่ิมใช้ 25 ม.ิย. 2562

หน้า 1 จาก 1 หน้า
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บนัทกึข้อความ

ส่วนราชการ 	ส�านกังานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน	กรุงเทพมหานคร		โทรศัพท์..........โทรสาร..............		

ที่............................................................................	วันที่...................................................................................	

เร่ือง แจ้งผลการพิจารณารายงานการเบ่ียงเบนหรือไมป่ฏิบตัิตามโครงร่างการวิจยัท่ีได้รับการรับรอง																																																										                       

เรียน (ช่ือหวัหน้าโครงการ)	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 ตามท่ีท่านได้ส่งรายงานการเบ่ียงเบนหรือไม่ปฏิบัติตามโครงร่างการวิจัยท่ีได้รับการรับรองของ																

โครงการวิจยัเร่ือง	 “.......................ช่ือโครงการวิจยัภาษาไทย............................”	 [ช่ือโครงการวิจยัภาษาองักฤษ]													

รหสัโครงการ.....................................นัน้	

		 	 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน	กรุงเทพมหานคร	ได้พิจารณาแล้ว	และมีมตดิงันี	้

   	 รับทราบ

  		 รับทราบ	และขอข้อมลูเพ่ิมเตมิ	หรือมีข้อแนะน�า.....................................................................

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

  			 รับทราบ	และด�าเนินการตรวจเย่ียม.......................................................................................

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

  	 ระงบัการรับรองชัว่คราว	

	 						 	 (จนกวา่จะได้รับข้อมลูเพ่ิมเตมิ	หรือผู้วิจยัได้แก้ไขตามข้อแนะน�าหรือได้ผลการตรวจเย่ียม)

  	 ยตุกิารรับรอง

	 	 จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ

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

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

กรรมการและเลขานกุาร

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน	กรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน กรุงเทพมหานคร

BMA Human Research Ethics Committee (BMAHREC) AL 10 / 02.1

หนังสือแจ้งผลการพจิารณารายงานการเบี่ยงเบนหรือ

ไม่ปฏบิตัติามโครงร่างการวจิยัที่ได้รับการรับรอง

เร่ิมใช้ 25 ม.ิย. 2562

หน้า 1 จาก 1 หน้า
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บนัทกึข้อความ

ส่วนราชการ 	ส�านกังานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน	กรุงเทพมหานคร		โทรศัพท์..........โทรสาร..............		

ที่............................................................................	วันที่...................................................................................	

เร่ือง แจ้งผลการพิจารณารายงานการยตุโิครงการวิจยัก่อนก�าหนดหรือการระงบัการวิจยั																																																										                       

เรียน (ช่ือหวัหน้าโครงการ)	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 ตามท่ีท่านได้สง่รายงานการยตุิโครงการวิจยัก่อนก�าหนด	 (หรือการระงบัการวิจยั)	 ของโครงการวิจยั		

เร่ือง	“.....................ช่ือโครงการวิจยัภาษาไทย.......................................................”	[ช่ือโครงการวิจยัภาษาองักฤษ]	

รหสัโครงการ.....................................นัน้	

	 	 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน	กรุงเทพมหานคร	ได้พิจารณาแล้ว	และมีมตดิงันี	้

  		 รับทราบ

  		 รับทราบ	และมีข้อแนะน�า......................................................................................................

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

 

	 	 จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ

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

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

กรรมการและเลขานกุาร

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน	กรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน กรุงเทพมหานคร

BMA Human Research Ethics Committee (BMAHREC) AL 11 / 02.1

หนังสือแจ้งผลการพจิารณารายงาน

การยุตโิครงการวจิยัก่อนก�าหนดหรือการระงบัการวจิยั

เร่ิมใช้ 25 ม.ิย. 2562

หน้า 1 จาก 1 หน้า
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บนัทกึข้อความ

ส่วนราชการ 	ส�านกังานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน	กรุงเทพมหานคร		โทรศัพท์..........โทรสาร..............		

ที่............................................................................	วันที่...................................................................................	

เร่ือง แจ้งผลการพิจารณารายงานสรุปผลการวิจยั																																																																						                       

เรียน (ช่ือหวัหน้าโครงการ)	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 ตามท่ีทา่นได้รายงานสรุปผลการวิจยั	ของโครงการวิจยัเร่ือง			“..................................ช่ือโครงการวิจยั

ภาษาไทย.......................................”	[ช่ือโครงการวิจยัภาษาองักฤษ]	รหสัโครงการ............................................นัน้

	 	 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน	กรุงเทพมหานคร	ได้พิจารณาแล้ว	และมีมตดิงันี	้

  		 รับทราบ

  		 รับทราบ	และขอข้อมลูเพ่ิมเตมิ		/	แนะน�า...............................................................................

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

  

	 	 จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ

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

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

กรรมการและเลขานกุาร

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน	กรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน กรุงเทพมหานคร

BMA Human Research Ethics Committee (BMAHREC) AL 12 / 02.1

หนังสือแจ้งผลการพจิารณารายงานสรุปผลการวจิยั
เร่ิมใช้ 25 ม.ิย. 2562

หน้า 1 จาก 1 หน้า
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บนัทกึข้อความ

ส่วนราชการ                                                                                                   โทรศัพท์..........โทรสาร..............		

ที่............................................................................	วันที่...................................................................................	

เร่ือง ขอตรวจเย่ียมโครงการวิจยั																																																																																															                       

เรียน (ช่ือหวัหน้าโครงการ)	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 ตามท่ีคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน	กรุงเทพมหานคร	ได้รับการร้องเรียนเก่ียวกบัโครงการวิจยั

ของทา่น	เร่ือง	“	...................................................................................”	รหสัโครงการ	.........................................

ซึง่ได้ผา่นการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน	กรุงเทพมหานครเม่ือการประชมุครัง้ท่ี	.........

วนัท่ี...................................................	แล้วนัน้

	 	 อาศยัค�าสัง่กรุงเทพมหานครท่ี........................................ลงวนัท่ี....................................................	

เร่ือง	 แตง่ตัง้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน	กรุงเทพมหานคร	 มีอ�านาจหน้าท่ี	 ในการติดตามประเมินโครงการ								

ท่ีผ่านการพิจาณาแล้วว่าผู้ วิจยัได้มีการด�าเนินการวิจยัตามมาตรฐานการวิจยัท่ีดีหรือไม่	 คณะกรรมการจริยธรรม

การวิจยัในคน	กรุงเทพมหานคร	จงึแตง่ตัง้คณะอนกุรรมการตรวจเย่ียมเพ่ือก�ากบัดแูลการวิจยั		จ�านวน	3	ทา่น	ดงันี ้

	 	 1..........................................................ประธานอนกุรรมการ

	 	 2..........................................................อนกุรรมการ

	 	 3..........................................................อนกุรรมการและเลขานกุาร

	 	 คณะอนกุรรมการฯ	จะท�าการตรวจเย่ียมโครงการวิจยัดงักลา่ว	ณ	สถานท่ีท�าวิจยัของทา่น	ในระหวา่ง			

วนัท่ี.........................ถึงวนัท่ี..................................................	 เวลา.........................................น.	ทัง้นีข้อให้ทา่น

ด�าเนินการเตรียมความพร้อมส�าหรับการตรวจเย่ียม	ตามรายการในเอกสารท่ีแนบมา	หากท่านมีข้อสงสยัประการใด

เก่ียวกบัการตรวจเย่ียม	ขอให้สอบถามได้ท่ีกรรมการและเลขานกุารคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัฯ	

	 	 จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและด�าเนินการตอ่ไป

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

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

ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน	กรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน กรุงเทพมหานคร

BMA Human Research Ethics Committee (BMAHREC) AL 13 / 02.1

หนังสือขอตรวจเย่ียมโครงการวจิยั
เร่ิมใช้ 25 ม.ิย. 2562

หน้า 1 จาก 2 หน้า
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คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน กรุงเทพมหานคร

BMA Human Research Ethics Committee (BMAHREC) AL 13 / 02.1

หนังสือขอตรวจเย่ียมโครงการวจิยั

รายการด�าเนินการของผู้วจิยัส�าหรับการตรวจเยี่ยม

ของคณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยมโครงการวจิยั

	 1.	 จดัท�ารายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจยั	 และแนบส�าเนาเอกสารชีแ้จงข้อมลู/ค�าแนะน�าส�าหรับ															

อาสาสมคัรและหนงัสือให้ความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจยั	 ของอาสาสมคัรคนแรกท่ีเข้าโครงการ	 และส่งมายงั

ส�านกังานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคนกรุงเทพมหานคร	ภายในวนัท่ี		 	 	

	 2.	 จดัสรรเวลาส�าหรับการสมัภาษณ์ท่านและทีมงานเป็นรายบคุคล	 โดยแจ้งช่ือบคุคล	 และเวลาท่ีสะดวก

ส�าหรับการให้สมัภาษณ์ในระหวา่งวนัท่ีดงักลา่ว	มาท่ีส�านกังานฯ

	 3.	 จดัเตรียมสถานท่ี	ณ	ท่ีท�าการวิจยัของทา่นส�าหรับการตรวจสอบเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัโครงการวิจยั

	 4.	 จัดเตรียมผู้ ช่วยวิจัยหรือผู้ รับผิดชอบดูแลข้อมูลท่ีสามารถให้ค�าตอบเก่ียวกับโครงการวิจัยของท่าน																			

เพ่ือท�าหน้าท่ีประสานงานระหว่างท่านกับคณะอนุกรรมการฯ	 และจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลโครงการทัง้หมด																							

ในระหวา่งการตรวจเย่ียมในวนัดงักลา่ว

	 5.	 จดัเตรียมเอกสารทัง้หมดท่ีเก่ียวข้องกบัโครงการวิจยั	ดงันี ้

5.1	 โครงร่างการวิจัยฉบับสมบูรณ์	 ท่ีผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน

กรุงเทพมหานคร

5.2	 โครงการวิจยัฉบบัแก้ไขทกุฉบบั

5.3	 เอกสารชีแ้จงข้อมลู/ค�าแนะน�าส�าหรับอาสาสมคัรและหนงัสือให้ความยินยอมเข้าร่วมในโครงการ

วิจยั	ของอาสาสมคัรทกุคนในโครงการ

5.4	 สมดุทะเบียนรายช่ืออาสาสมคัรทัง้หมดของโครงการ	(log	book)

5.5	 แบบบนัทกึข้อมลูอาสาสมคัรทกุราย	(case	record	form)

5.6	 เวชระเบียนผู้ ป่วยนอกและผู้ ป่วยในของอาสาสมคัรทกุรายในโครงการ

5.7	 แบบวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิต	ิและฐานข้อมลูทางสถิติ

5.8	 ประวตัิผู้วิจยัและผู้ ร่วมวิจยัทัง้หมด

5.9	 เอกสารอ้างอิงอ่ืน	ๆ	ท่ีเก่ียวข้อง

	 6.	 แจ้งต่อหัวหน้างาน	 และผู้ รับผิดชอบสถานท่ีท่ีเก่ียวข้องกับการวิจัยถึงการตรวจเย่ียมชมของคณะ																							

อนกุรรมการฯ

เร่ิมใช้ 25 ม.ิย. 2562

หน้า 2 จาก 2 หน้า
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บนัทกึข้อความ

ส่วนราชการ....................................................................................โทรศัพท์..................โทรสาร.....................		

ที่............................................................................	วันที่...................................................................................	

เร่ือง ขอตรวจเย่ียมโครงการวิจยัของบคุลากรในสงักดัของทา่น																																																																																															                       

เรียน (หวัหน้าหนว่ยงานของผู้วิจยั)	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 ตามท่ีคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน	กรุงเทพมหานคร	ได้รับการร้องเรียนเก่ียวกบัโครงการวิจยั

ของบคุลากรในสงักดัของทา่น	คือ..................................................เร่ือง	“................................................................

................................................................................................................”	รหสัโครงการ.......................................	

ซึง่ได้ผา่นการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน	กรุงเทพมหานคร	เม่ือการประชมุครัง้ท่ี...........

วนัท่ี.....................................................แล้วนัน้

	 	 อาศยัค�าสัง่กรุงเทพมหานครท่ี................................................ลงวนัท่ี............................................

เร่ือง	 แตง่ตัง้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน	กรุงเทพมหานคร	 มีอ�านาจหน้าท่ี	 ในการติดตามประเมินโครงการ

ท่ีผ่านการพิจาณาแล้วว่าผู้ วิจยัได้มีการด�าเนินการวิจยัตามมาตรฐานการวิจยัท่ีดีหรือไม่	 	 คณะกรรมการจริยธรรม																		

การวิจยัในคน	กรุงเทพมหานคร	จงึแตง่ตัง้คณะอนกุรรมการตรวจเย่ียมเพ่ือก�ากบัดแูลการวิจยั		จ�านวน	3	ทา่น	ดงันี ้

	 	 1..........................................................ประธานอนกุรรมการ

	 	 2..........................................................อนกุรรมการ

	 	 3..........................................................อนกุรรมการและเลขานกุาร

	 	 คณะอนกุรรมการฯ	จะท�าการตรวจเย่ียมโครงการวิจยัดงักลา่ว	ณ	สถานท่ีท�าวิจยั	 ในระหวา่งวนัท่ี......	

........................ถึง....................................................วนัท่ี...............................เวลา...................................	 น.	

จึงใคร่ขอความอนเุคราะห์จากท่านให้ความร่วมมือกบัคณะอนกุรรมการฯ	 เพ่ือให้การตรวจเย่ียมด�าเนินไปได้อย่าง																						

มีประสทิธิภาพ	โปร่งใส	และยตุธิรรม

	 	 จงึเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาและด�าเนินการตอ่ไป

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

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

ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน	กรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน กรุงเทพมหานคร

BMA Human Research Ethics Committee (BMAHREC) AL 14 / 02.1

หนังสือขอตรวจเย่ียมโครงการวจิยัถงึผู้บงัคับบญัชาของผู้วจิยั
เร่ิมใช้ 25 ม.ิย. 2562

หน้า 1 จาก 1 หน้า
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คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน กรุงเทพมหานคร

BMA Human Research Ethics Committee (BMAHREC) AL 15 / 02.1

หนังสือแจ้งผลการพจิารณาการตรวจเย่ียมโครงการวจิยั

บนัทกึข้อความ

ส่วนราชการ 	ส�านกังานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน	กรุงเทพมหานคร		โทรศัพท์..........โทรสาร..............		

ที่............................................................................	วันที่...................................................................................	

เร่ือง แจ้งผลการพิจารณาการตรวจเย่ียมโครงการวิจยั																																																															                       

เรียน (ช่ือหวัหน้าโครงการ)	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 ตามท่ีคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน	 กรุงเทพมหานคร	 ได้มอบหมายคณะอนุกรรมการ																		

ตรวจเย่ียมเพ่ือก�ากบัดแูลการวิจยั	ได้ท�าการตรวจเย่ียมโครงการวิจยั			เร่ือง	“...........................................................

...................................................................................................................”	 	รหสัโครงการ	...............................

ในระหวา่งวนัท่ี................................ถงึ	วนัท่ี.............................................นัน้		 	 	 	

		 	 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน	กรุงเทพมหานคร	ได้พิจารณาแล้ว	และมีมตดิงันี	้

  		 รับทราบ

  		 ด�าเนินการตรวจเย่ียมภายหลงัการแก้ไขตามข้อแนะน�า	

  	 ระงบัการรับรองชัว่คราว	

	 						 	 (จนกวา่จะได้รับข้อมลูเพ่ิมเตมิ	หรือผู้วิจยัได้แก้ไขตามข้อแนะน�าหรือได้ผลการตรวจเย่ียม)

  	 ยตุกิารรับรอง

	 	 จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ

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

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

กรรมการและเลขานกุาร

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน	กรุงเทพมหานคร

เร่ิมใช้ 25 ม.ิย. 2562

หน้า 1 จาก 1 หน้า
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คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน กรุงเทพมหานคร

BMA Human Research Ethics Committee (BMAHREC) AL 16 / 02.1

แบบบริบทของสถาบนั

(แบบประเมนิ local issue ของสถาบนั_CREC)

เร่ิมใช้ 25 ม.ิย. 2562

หน้า 1 จาก 1 หน้า

แบบบริบทของสถาบนั

(แบบประเมนิ local issue ของสถาบัน_CREC)

รหสัโครงการ.........................................................................................................................................................

ช่ือโครงการ..........................................................................................................................................................

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

ช่ือผู้วจิยัหลัก.........................................................................................สังกัด......................................................	

ช่ือผู้วจิยัที่สถาบนั................................................................................................................................................

ข้อ หวัข้อการประเมนิที่เก่ียวกับ เหมาะสม ไม่เหมาะสม
ข้อสังเกต/

ข้อแนะน�า

I คุณสมบตัขิองผู้วจิยัของสถาบนั

	 สถานะของผู้วิจยัท่ีสถาบนั

	 ความรู้ความช�านาญ

	 ประสบการณ์การท�างานวิจยั

II ความพร้อมของสถานที่ในการท�าวจิยั

III ประเดน็จริยธรรมไม่ขัดต่อบริบทของสถาบนั

IV การวจิยัไม่ขัดต่อกฎ ระเบยีบ ข้อบงัคับของสถาบนั

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ..............................................................................................................................................

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

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

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

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

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

ต�าแหนง่		 .......................................................	 	 	 	

วนัท่ี		 .......................................................	 	 	 	 	 	 	
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