วิธีดาเนินการมาตรฐาน
Standard Operating Procedures

ของ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ฉบับที่ 1
พ.ศ. 2558

คานา
วิธีดาเนินการมาตรฐานงาน ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ฉบับนี้ เป็ นฉบับที่ 1 จัดทาโดย สานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ซึ่ง คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ เป็นผู้พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์ ขั้นตอนต่างๆ
วิธีดาเนินการมาตรฐานงาน ฉบับนี้แสดงขั้นตอนการดาเนินงาน และวิธีปฏิบัติ ของคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่สอดคล้องกับจริยธรรมการวิจัยตามมาตรฐานสากล
และแนวทางจริยธรรมการวิจัยในคนประเทศไทย พ.ศ. 2555 จัดทาขึ้นเพื่อ ให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิจัย คณาจารย์และบุคลากรภายในมหาวิ ทยาลัยอุบลราชธานี
ใช้เป็นหลักปฏิบัติ ในการดาเนินการวิจัยในมนุษย์ ให้มีระบบและรูปแบบที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ได้รับการ
ยอมรับ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดผลงานวิจัยในมนุษย์และที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ที่มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ และสามารถ
ตีพิมพ์ในวารสารชั้นนาในระดับสากล
สานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า วิธีดาเนินการมาตรฐานงานของคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับนี้ จะเป็นแนวทางในการปฏิบัติ และเป็นประโยชน์
ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น้องเล็ก คุณวราดิศัย)
ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

(ก)

สารบัญ
เรื่อง

หน้า

คานา
สารบัญ
การสร้างวิธีดาเนินการมาตรฐาน
วิธีการเตรียมหลักเกณฑ์
โครงสร้างคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
เอกสารการรักษาความลับ และการขัดแย้งทางผลประโยชน์
การอบรมคณะกรรมการฯ และบุคลากร
การเลือกที่ปรึกษาอิสระ
การบริหารจัดการกับโครงร่างการวิจัยที่ยื่นขอรับการพิจารณา
แนวทางการทบทวนและนาเสนอโครงร่างการวิจัย
การพิจารณาโครงร่างการวิจัยแบบยกเว้นและแบบเร่งด่วน
การพิจารณาโครงร่างการวิจัยแบบเต็มรูปแบบ
การพิจารณาโครงร่างการวิจัยเกี่ยวกับวัสดุและเครื่องมือทางการแพทย์
การพิจารณาโครงร่างการวิจัยที่ส่งกลับเข้ามาภายหลังการปรับปรุงแก้ไข
การพิจารณาส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัย
การพิจารณารายงานความก้าวหน้าของการวิจัย
การพิจารณารายงานสรุปผลการวิจัย
การดาเนินการที่เบี่ยงเบน/ฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัติตามโคร่งร่างงานวิจัย
การพิจารณาตอบสนองการร้องเรียนของอาสาสมัคร
การพิจารณารายงานการยุติโครงการวิจัยก่อนกาหนด
การพิจารณารายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ร้ายแรง
การตรวจเยี่ยมเพื่อกากับดูแลการวิจัย
การเตรียมแผนการประชุมและรายงานการประชุม
การประชุมฉุกเฉิน
การติดต่อสื่อสาร
การบริหารจัดการเอกสารโครงการวิจัยที่กาลังดาเนิน การ
การเก็บและการค้นเอกสารโครงการวิจัย
การดารงไว้ซึ่งการรักษาความลับ และการย่อยทาลายเอกสาร
การตรวจสอบคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
ภาคผนวก

(ข)

(ก)
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1
10
15
25
33
38
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139
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ใบสรุปการเตรียมวิธีดาเนินการมาตรฐาน

ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2558
เตรียมโดย

สานักงานส่งเสริมบริหาร
งานวิจัยฯ

วันที่

5 มิถุนายน 2557

ทบทวนโดย

คณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

วันที่

9 กรกฎาคม 2557

อนุมัติโดย

รศ.ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข

ตาแหน่ง

อธิการบดีมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

วันที่อนุมัติ

26 มกราคม 2558

การแก้ไข

-

เหตุผลที่แก้ไข

-
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สารบัญ
ลาดับเรื่อง
1
2
3
4
5

6
7
8

เรื่อง
วัตถุประสงค์
ขอบเขต
ความรับผิดชอบ
ขั้นตอนการดาเนินการและผู้รับผิดชอบ
หลักการปฏิบัติ
5.1 รายการวิธีดาเนินการมาตรฐาน
5.2 การสร้างโครงร่าง (Format)
5.3 การให้รหัส (Coding system)
5.4 การสร้างวิธีดาเนินการมาตรฐาน
5.5 การทบทวน (Review)
5.6 การอนุมัติวิธีดาเนินการมาตรฐาน (Approval)
5.7 การแจกจ่ายวิธีดาเนินการมาตรฐาน (Distribution)
5.8 การปรับปรุงแก้ไขวิธีดาเนินการมาตรฐาน (Revision)
5.9 การอนุมัติวิธีดาเนินการมาตรฐานฉบับปรับปรุงแก้ไข
5.10 การแจกจ่ายวิธีดาเนินการมาตรฐานฉบับปรับปรุงแก้ไข
5.11 การเก็บต้นฉบับวิธีดาเนินการมาตรฐาน
คานิยาม
ภาคผนวก
เอกสารอ้างอิง
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1. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง ทบทวน อนุมัติ และ ปรับปรุงแก้ไข วิธีดาเนินการมาตรฐาน (Standard of
Operating Procedures, SOP) ในทุกขั้นตอน วิธีดาเนินการมาตรฐานนี้อธิบายขั้นตอนการทางานให้แก่
คณะกรรมการ จริยธรรมการวิจัยใน มนุษย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ซึ่งต่อไปจะ ใช้คาย่อว่าคณะกรรมการฯ )
เจ้าหน้าที่ ประจาสานักงาน ส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ผู้วิจัย และผู้ที่เกี่ยวข้องของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ ต้องเป็นไปตามวิธีดาเนินการมาตรฐานที่กาหนด วิธีดาเนินการมาตรฐา นเป็น
เอกสารควบคุมที่สามารถเผยแพร่ได้
2. ขอบเขต
แนวทางการสร้างวิธีดาเนินการมาตรฐานที่บรรยายไว้ในที่นี้ ให้ใช้กับวิธีดาเนินการมาตรฐานทั้งหมดของคณะ
กรรมการฯ วิธีดาเนินการมาตรฐานนี้ ครอบคลุมวิธีการเขียน ทบทวน การแจกจ่ายและการปรับปรุงแก้ไข
หลักเกณฑ์สาหรับคณะกรรมการฯ ผู้วิจัย และผู้ที่เกี่ยวข้อง
3. ความรับผิดชอบ
คณะกรรมการฯ ต้องปฏิบัติตามแนวทางการสร้างวิธีดาเนินการมาตรฐานที่กาหนด เมื่อมีการสร้าง ทบทวน
อนุมัติ และปรับปรุงแก้ไข วิธีดาเนินการมาตรฐานทุกฉบับ
4. ขั้นตอนการดาเนินการและผู้รับผิดชอบ
ขั้นตอน

การดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

1

รายการวิธีดาเนินการมาตรฐาน

สานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ

2

การสร้างโครงร่าง

สานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ

3

การให้รหัส

สานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ

4

การสร้างวิธีดาเนินการมาตรฐาน

สานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ

5

การทบทวน

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

6

การอนุมัติวิธีดาเนินการมาตรฐาน

อธิการบดี

7

การแจกจ่ายวิธีดาเนินการมาตรฐาน

เจ้าหน้าทีป่ ระจาสานักงานฯ

8

การปรับปรุงแก้ไข

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

9

การอนุมัติฉบับปรับปรุงแก้ไข

อธิการบดี

10

การแจกจ่ายฉบับปรับปรุงแก้ไข

เจ้าหน้าทีป่ ระจาสานักงานฯ

11

การเก็บต้นฉบับวิธีดาเนินการมาตรฐาน

เจ้าหน้าทีป่ ระจาสานักงานฯ
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5. หลักการปฏิบัติ
5.1 รายการวิธีดาเนินการมาตรฐาน
1) แบ่งบทและตั้งชื่อบทต่าง ๆ ของวิธีดาเนินการมาตรฐาน (ภาคผนวก)
2) สร้างตารางบทต่าง ๆ ของวิธีดาเนินการมาตรฐาน ระบุรหัสของบท และวันเริ่มใช้งาน
5.2 การสร้างโครงร่าง (Format)
โครงร่างของวิธีดาเนินการมาตรฐาน แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่
1) ใบสรุปการทาวิธีดาเนินการมาตรฐาน ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ
(1) สัญลักษณ์ (logo) ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
(2) ฉบับที่
(3) ชื่อผู้เตรียม ผู้ทบทวน และผู้อนุมัติวิธีดาเนินการมาตรฐาน พร้อมทั้งวันที่ที่อนุมัติ
2) สารบัญ
(1) ตารางหัวข้อต่างๆ ของวิธีดาเนินการมาตรฐาน ทั้งหัวข้อหลักและหัวข้อย่อย
(2) เลขหน้า
3) หัวข้อหลักในวิธีดาเนินการมาตรฐาน
หัวข้อหลักในวิธีดาเนินการมาตรฐานแต่ละบท ประกอบด้วย 8 ส่วน ได้แก่
(1) วัตถุประสงค์
(2) ขอบเขต
(3) ผู้รับผิดชอบ
(4) ขั้นตอนการดาเนินการและผู้รับผิดชอบ
(5) หลักการปฏิบัติ
(6) คานิยาม
(7) ภาคผนวก
(8) เอกสารอ้างอิง
5.3 การให้รหัส (Coding system)
1) การให้รหัสวิธีดาเนินการมาตรฐาน (SOP codes)
(1) ใช้คาย่อภาษาอังกฤษ คือUBU-REC ซึ่งย่อมาจาก Ubon Ratchathani University Research
Ethics Committee
(2) ใช้ตัวเลข 4 ตัวสาหรับหมายเลขบท เช่น บทที่ 1 ฉบับที่ 1 ใช้รหัส UBU-REC 01/01.0
2) การให้รหัสเอกสารภาคผนวก ซึ่งอาจเป็นแบบฟอร์ม หรือหลักเกณฑ์
(1) ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ 6 ตัว คือ UBU-REC ซึ่งเป็นอักษรย่อสาหรับ Ubon Ratchathani
University Research Ethics Committee
(2) ใช้ตัวเลข 2 ตัวสาหรับหมายเลขแบบเอกสาร เช่น เอกสารหมายเลข 1 ใช้รหัส UBU-REC 01
(3) เป็นเอกสารประกอบวิธีดาเนินการมาตรฐานใด ให้ใส่เครื่องหมาย - ตามด้วยหมายเลข SOP 2 ตัว
เช่น เอกสารหมายเลข 1 ของ SOP บทที่ 1 ใช้รหัส UBU-REC 01-01
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5.4 การสร้างวิธีดาเนินการมาตรฐาน (โดยสานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ)
1) ใช้ภาษาที่กระชับ และกะทัดรัด
2) ระบุ ฉบับ (Version) ของวิธีดาเนินการมาตรฐาน โดยเริ่มจาก ฉบับ 01.0
3) การแก้ไขเล็กน้อย อาจปรับหมายเลขฉบับครั้งละ 0.1 เช่น ฉบับที่ 01.1 เป็นต้น
4) บรรยายหัวข้อหลักของวิธีดาเนินการมาตรฐาน ได้แก่ วัตถุประสงค์ ขอบเขต ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอน
หลักการปฏิบัติ คานิยาม ภาคผนวก และเอกสารอ้างอิง
5) การลาดับภาคผนวก ใช้ตัวเลข 2 ตัว เริ่มตั้งแต่ 01 เช่น ภาคผนวก 1 รายการวิธีดาเนินการมาตรฐาน
เป็นเอกสารลาดับที่ 1 ใช้รหัส UBU-REC 01 เป็นต้น
6) ทาสารบัญหรือตารางของหัวข้อต่างๆ ของวิธีดาเนินการมาตรฐาน ทั้งหัว ข้อหลักและหัวข้อย่อย
7) ทาบทสรุปของการทาวิธีดาเนินการมาตรฐาน
8) ตรวจสอบความถูกต้อง ภาษา ตัวสะกด และไวยากรณ์
5.5 การทบทวน (Review)
1) การทบทวนจะกระทาโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2) แจกจ่ายสาเนาของวิธีดาเนินการมาตรฐาน เพื่อให้คณะกรรมการฯ แต่ละคนได้ทบทวนและ
เสนอแนะ
3) จัดการประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะและแก้ไขวิธีดาเนินการมาตรฐาน
5.6 การอนุมัติวิธีดาเนินการมาตรฐาน (Approve)
1) ตรวจสอบความถูกต้อง ภาษา ตัวสะกด และไวยากรณ์
2) นาเสนออธิการบดี เพื่อขออนุมัติใช้วิธีดาเนินการมาตรฐาน
5.7 การแจกจ่ายสาเนาวิธีดาเนินการมาตรฐาน (Distribute)
เลขานุการคณะกรรมการฯ/เจ้าหน้าที่ประจาสานักงานฯ แจกจ่ายสาเนาวิธีดาเนินการมาตรฐานที่ได้รับ
อนุมัติ ให้คณะกรรมการฯ ทุกคน พร้อมทั้งบันทึก หลักฐานการรับเอกสาร (UBU-REC 02-01)
5.8 การปรับปรุงแก้ไขวิธีดาเนินการมาตรฐาน (Revise)
1) ทบทวนเพื่อปรับปรุงแก้ไขวิธีดาเนินการมาตรฐานอย่างสม่าเสมอ ตามระยะเวลาที่เหมาะสม
2) คณะกรรมการฯ อาจสร้างบทใหม่ของวิธีดาเนินการมาตรฐาน หรือ ปรับปรุงแก้ไขวิธีดาเนินการ
มาตรฐานฉบับที่มีอยู่เดิม
3) จัดการประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะและแก้ไขวิธีดาเนินการมาตรฐาน
5.9 การอนุมัติวิธีดาเนินการมาตรฐานฉบับปรับปรุงแก้ไข
วิธีดาเนินการมาตรฐานแต่ละฉบับที่ร่างขึ้นใหม่หรือมีการแก้ไขปรับปรุง ต้องผ่านการอนุมัติ โดยอธิการบดี
5.10 การแจกจ่ายวิธีดาเนินการมาตรฐานฉบับปรับปรุงแก้ไข
ดาเนินการเช่นเดียวกับการแจกจ่ายสาเนาวิธีดาเนินการมาตรฐานในข้อ 5.7
5.11 การเก็บต้นฉบับวิธีดาเนินการมาตรฐาน
1) เก็บต้นฉบับวิธีดาเนินการมาตรฐานทุกฉบับไว้ในห้องของสานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ
2) บันทึกวิธีดาเนินการมาตรฐานทุกฉบับในระบบฐานข้อมูลคอมพิ วเตอร์
3) นาขึ้นประกาศบน web site ของสานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจ
สามารถเปิดดูได้

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การสร้างวิธีดาเนินการมาตรฐาน
Preparation of Standard Operating Procedures
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6. คานิยาม
คา
ประธานคณะกรรมการฯ
เลขานุการคณะกรรมการฯ
คณะกรรมการฯ
เจ้าหน้าที่สานักงานฯ

7. ภาคผนวก
 UBU-REC 01-01
 UBU-REC 02-01

ความหมาย
ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เจ้าหน้าทีป่ ระจาสานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย ซึง่ ดารงตาแหน่ง
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี หรือเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รายการวิธีดาเนินการมาตรฐาน
ทะเบียนการแจกจ่ายวิธีดาเนินการมาตรฐาน

8. เอกสารอ้างอิง
8.1 ICH Good Clinical Practice Guideline. กองควบคุมยา สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2543
8.2 แนวทางจริยธรรมการทาวิจัยในคนแห่งชาติ และชมรมจริยธรรมการวิจัยในคน ประเทศไทย พ.ศ.2550
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รายการวิธีดาเนินการมาตรฐาน
บทที่
1
3

รหัสเอกสาร

ชื่อเอกสาร

UBU-REC 01-01

รายการวิธีดาเนินการมาตรฐาน
ทะเบียนการแจกจ่ายวิธีดาเนินการมาตรฐาน
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
แบบฟอร์มประวัติคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คารับรองในการรักษาข้อมูลความลับ สาหรับคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์
คารับรองในการรักษาข้อมูลความลับสาหรับผู้มาเยี่ยม/สังเกตการณ์
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คารับรองในการรักษาข้อมูลความลับสาหรับที่ปรึกษา คณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
แบบตรวจสอบเอกสารเพื่อยื่นเสนอขอการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
แบบประเมินระดับความเสี่ยงสาหรับงานวิจัยในมนุษย์
เกณฑ์การพิจารณาโครงการวิจัยของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
แบบพิจารณาข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการรับรองจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
แบบพิจารณาเอกสารชี้แจงและใบขอความยินยอมอาสาสมัคร
แบบพิจารณาการแก้ไขผลงานตามข้อเสนอแนะ สาหรับโครงการวิจัยที่ยื่น
ขอการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตัวอย่างใบรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณารับรองจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมวิจัย สาหรับผู้เข้าร่วมวิจัยที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัยโดยได้รับการบอกกล่าว
และเต็มใจ (สาหรับผู้เข้าร่วมวิจัยที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป)
เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย (สาหรับผู้ปกครอง) (เด็กอายุต่ากว่า 7 ปี)

UBU-REC 02-01
UBU-REC 01-03
UBU-REC 01-04
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UBU-REC 02-04
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UBU-REC 01-06

7

UBU-REC 01-07
UBU-REC 02-07

8

UBU-REC 01-08
UBU-REC 01-09

9

UBU-REC 02-09
UBU-REC 03-09
UBU-REC 04-09
UBU-REC 01-10

10

UBU-REC 02-10
UBU-REC 03-10
UBU-REC 04-10

7

UBU-REC 01-01

บทที่

รหัสเอกสาร
UBU-REC 05-10
UBU-REC 06-10
UBU-REC 07-10

10

UBU-REC 08-10
UBU-REC 09-10
UBU-REC 10-10
UBU-REC 11-10
UBU-REC 12-10
UBU-REC 01-11

11

UBU-REC 02-11
UBU-REC 03-11

13

UBU-REC 01-13

14

UBU-REC 01-14

15
16

UBU-REC 01-15
UBU-REC 01-16
UBU-REC 01-17
UBU-REC 02-17

17

19
20

UBU-REC 01-19
UBU-REC 02-19
UBU-REC 01-20

ชื่อเอกสาร
หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัยโดยได้รับการบอกกล่าว
และเต็มใจ (สาหรับผู้ปกครอง) (เด็กอายุต่ากว่า 7 ปี)
คาอธิบายโครงการวิจัยและการขอความยินยอมสาหรับเด็กอายุ 7-14 ปี
เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย (สาหรับผู้ปกครอง) (เด็กอายุ 7-14 ปี)
หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัยโดยได้รับการบอกกล่าวและ
เต็มใจ (สาหรับผู้ปกครอง) (เด็กอายุ 7-14 ปี)
เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย (สาหรับเด็กอายุ 15-17 ปี และผู้ปกครอง)
หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัยโดยได้รับการบอกกล่าว
และเต็มใจ (สาหรับเด็กอายุ 15-17 ปี และผู้ปกครอง)
เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย (สาหรับผู้แทนโดยชอบธรรม)
หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัย (สาหรับผู้แทนโดยชอบธรรม)
SIGNIFICANT RISK DEVICE STUDIES EXAMPLE OF SIGNIFICANT
RISK DEVICE STUDIES
NON-SIGNIFICANT RISK DEVICE STUDIES EXAMPLE OF
NON-SIGNIFICANT RISK DEVICE STUDIES
แบบพิจารณาวัสดุและเครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้ในงานวิจัย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตารางสรุปการเปลี่ยนแปลงโครงการวิจัย
แบบรายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานวิจัย
ต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
แบบรายงานสรุปผลการวิจัย
แบบบันทึกรายการผู้ไม่ปฏิบัติตามโครงร่างการวิจัย
แบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียนจากอาสาสมัคร
แบบฟอร์มการตอบสนองเรื่องร้องเรียนของอาสาสมัคร
แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์รุนแรง / เหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดการณ์
ได้ล่วงหน้าที่มีความรุนแรงและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ไม่รุนแรงหรือ
คาดการณ์ได้ล่วงหน้า
แบบสรุปรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดไม่ร้ายแรง และร้ายแรง
แบบรายงานการตรวจเยี่ยมเพื่อกากับดูแลการวิจัย

8

UBU-REC 02-01

ทะเบียนการแจกจ่ายวิธีดาเนินการมาตรฐาน (SOP)
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ลาดับที่

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

ลงนาม

วันที่รับ SOP

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

9

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วิธีการเตรียมหลักเกณฑ
Preparation of Guidelines
ใบสรุปการเตรียมวิธีดําเนินการมาตรฐาน
ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2558
เตรียมโดย

สํานักงานสงเสริมบริหาร
งานวิจัยฯ

วันที่

5 มิถุนายน 2557

ทบทวนโดย

คณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย

วันที่

9 กรกฎาคม 2557

อนุมัติโดย

รศ.ดร.นงนิตย ธีระวัฒนสุข

ตําแหนง

อธิการบดีมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

วันที่อนุมัติ

26 มกราคม 2558

การแกไข

-

เหตุผลที่แกไข

-

UBU-REC 02/1.0
เริ่มใช 27 มกราคม 58
หนา 10 ของ 224 หนา

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วิธีการเตรียมหลักเกณฑ
Preparation of Guidelines
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สารบัญ
ลําดับเรื่อง
1
2
3
4
5

6
7
8

เรื่อง
วัตถุประสงค
ขอบเขต
ความรับผิดชอบ
ขั้นตอนการดําเนินการและผูรับผิดชอบ
หลักการปฏิบัติ
5.1 กําหนดหัวขอ หมายเลขของหลักเกณฑ
5.2 กําหนดลําดับฉบับของหลักเกณฑ
5.3 กําหนดเนื้อหาและโครงสรางหลักเกณฑ
5.4 พิจารณาเพื่ออนุมัติหลักเกณฑใหมหรือฉบับแกไข
5.5 การใหขอมูลในคูมือกับผูเกี่ยวของ
5.6 แจกจายหลักเกณฑ
คํานิยาม
ภาคผนวก
เอกสารอางอิง

หนา
12
12
12
12
12
12
12
13
14
14
14
14
14
14
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1. วัตถุประสงค
วิธีดําเนินการมาตรฐานนี้อธิบายวิธีการเตรียมหลักเกณฑขึ้นใหมหรือการปรับปรุงหลักเกณฑที่มีอยูเดิม
รวมทั้งรูปแบบของแตละหลักเกณฑการทํางาน เพื่ออธิบายขั้นตอนการทํางานใหผูวิจัย ผูเชี่ยวชาญทาง
วิทยาศาสตร และเจาหนาที่ประจําสํานักงานสงเสริมบริหารงานวิจัยฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2. ขอบเขต
วิธีดําเนินการมาตรฐานนี้ ครอบคลุมวิธีการเขียน ทบทวน การแจกจายและการปรับปรุงแกไข
หลักเกณฑสําหรับผูวิจัยและผูที่เกี่ยวของ
3. หนาที่ความรับผิดชอบ
เจาหนาที่ประจําสํานักงานสงเสริมบริหารงานวิจัยฯ หรือผูที่ไดรับมอบหมาย มีหนาที่ความรับผิดชอบใน
การสรางและแกไขหลักเกณฑของผูวิจัยและผูที่เกี่ยวของเมื่อจําเปน ผูที่ไดรับมอบหมายตองทํางานภายใตการ
ควบคุมกํากับของเลขานุการคณะกรรมการฯ
4. ขั้นตอนการดําเนินงาน
ขั้นตอน
กิจกรรม
1
กําหนดหัวขอหมายเลขของหลักเกณฑ

ผูรับผิดชอบ
เลขานุการคณะกรรมการฯ

2

กําหนดลําดับฉบับของหลักเกณฑ

เลขานุการคณะกรรมการฯ

3

กําหนดเนื้อหาและโครงสรางหลักเกณฑ

เลขานุการคณะกรรมการฯ

4

พิจารณาเพื่ออนุมัติหลักเกณฑใหมหรือฉบับแกไข

คณะกรรมการฯ

5

การใหขอมูลในหลักเกณฑกับผูเกี่ยวของ

เลขานุการคณะกรรมการฯ

5. หลักการปฏิบัติ
5.1 กําหนดหัวขอ หมายเลขของหลักเกณฑ
1) หัวขอหลักเกณฑตองอางอิงจากวิธีดําเนินการมาตรฐาน
2) เมื่อจะทําหลักเกณฑฉบับใหมใหกําหนดหมายเลขตอจากหลักเกณฑฉบับที่มีอยู
3) เมื่อไมใชหลักเกณฑฉบับใดแลว ใหเลิกใชหลักเกณฑฉบับนั้น และไมอนุญาตใหนําหมายเลขของ
หลักเกณฑที่เลิกใชแลวนั้นมาใชอีก
5.2 กําหนดลําดับฉบับของหลักเกณฑ
1) กําหนดหมายเลขลําดับฉบับของหลักเกณฑ ตั้งแตหมายเลข 1.0
2) หลักเกณฑฉบับรางทุกฉบับ ใหใสคําวา “ราง” หนา “หลักเกณฑหมายเลข...” เสมอ เชน “ราง
หลักเกณฑ....................ฉบับที่ 1.0”
3) หลักเกณฑฉบับสุดทาย ใหใสคําวา “สุดทาย” หลัง “หลักเกณฑ.............หมายเลข...” เสมอ เชน
“หลักเกณฑ....................ฉบับที่ 1.0 ฉบับสุดทาย”
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4) การแกไขหลักเกณฑฉบับสุดทายเพียงเล็กนอย ใหใชหมายเลขเดิม เพิ่มทีละจุดหนึ่ง เชน “หลักเกณฑ
ฉบับที่ 2.1 ฉบับสุดทาย”
5) การแกไขหลักเกณฑฉบับสุดทายในสวนสําคัญ ใหใชหมายเลขเดิม +1 เชน การแกไข
“หลักเกณฑ............... ฉบับที่ 2.2 ฉบับสุดทาย” ในสวนสําคัญ หมายเลขของฉบับใหมจะเปน
“หลักเกณฑ............... ฉบับที่ 3.0 ฉบับสุดทาย”
5.3 กําหนดเนื้อหาและโครงสรางหลักเกณฑ
1) หลักเกณฑฉบับใหมและฉบับแกไขประกอบดวย 5 สวนคือ
(1) ใบสรุปการทําหลักเกณฑ
(2) หัวขอเนื้อหา
(3) เนื้อหาในรายละเอียด
(4) เอกสารอางอิง
(5) ภาคผนวก
หลักเกณฑทุกฉบับตองมีสวนที่ 1-4 สวนภาคผนวกอาจมีหรือไมมีก็ได
2) ใบสรุปการทําหลักเกณฑตองมีเนื้อหาตอไปนี้
(1) ตราสัญลักษณของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวมทั้งที่อยู หมายเลขโทรศัพท โทรสาร
และอีเมล
(2) ชื่อและหมายเลขของหลักเกณฑ รวมทั้งวันที่เริ่มใชงาน
(3) วันที่ที่เริ่มใชงานของฉบับกอน
(4) รายชื่อผูจัดเตรียม
3) หัวขอเนื้อหา ประกอบดวย หัวขอหลักและหัวขอยอยของหลักเกณฑรวมทั้ งภาคผนวกและ
หมายเลขหนา เนื้อหาในรายละเอียด
(1) บทนํา
- อธิบายสรุปวัตถุประสงคของหลักเกณฑ
- อธิบายวิธีการเตรียมหลักเกณฑโดยยอ
- อธิบายวิธีการใชหลักเกณฑโดยยอ
(2) ขอแนะนําการเขียนเนื้อหา
- เนื้อหาควรสั้นและไดใจความ
- หลักเกณฑที่ยาวควรแบงเปนฉบับสั้นหลายฉบับ
- ควรใสเอกสารอางอิงที่เกี่ยวของ
- ระบุขอจํากัดของหลักเกณฑ
(3) เอกสารอางอิง ใหอางอิงแหลงทีม่ าของขอมูล
(4) ภาคผนวก
- ใชเพื่ออธิบายเนื้อหาที่ยาวและซับซอน
- แนะนําใหใชการอธิบายดวยการยกตัวอยางเพื่อหลีกเลี่ยงการเขียนคําอธิบายที่เขาใจยาก
- อภิธานศัพท
- คําอธิบายตัวยอ
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5.4 พิจารณาเพื่ออนุมัติหลักเกณฑใหมหรือฉบับแกไข
1) คณะกรรมการฯ รวมกันพิจารณาแกไขปรับปรุงหลักเกณฑ
2) ประธานคณะกรรมการฯ มีหนาที่อนุมัติหลักเกณฑฉบับใหมหรือฉบับแกไข
3) ฉบับสุดทายเปนฉบับที่นํามาใชในการทํางาน
5.5 การใหขอมูลในคูมือกับผูเกี่ยวของ
1) คณะกรรมการฯ และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของตองอานและทําความเขาในหลักเกณฑ ฉบับใหมและฉบับ
แกไข
2) กรรมการฯ แตละคนจะตองลงนามในแบบฟอรม UBU-REC 02-01 เพื่อเปนหลักฐานวาไดอานและ
เขาใจหลักเกณฑฉบับใหมและฉบับแกไขแลว
5.6 แจกจายหลักเกณฑ
1) หลักเกณฑไมถือเปนเอกสารที่เปนความลับ สามารถแจกจายใหผูวิจัยหรือผูเกี่ยวของได
2) จัดทําและเก็บรักษาทะเบียนการแจกจายหลักเกณฑไวเปนหลักฐาน ตามภาคผนวก UBU-REC 02-01
6. คํานิยาม

คํา

ความหมาย
หลักเกณฑฯ
วิธีการทํางานที่สอดคลองกับวิธีดําเนินการมาตรฐาน สามารถนําไป
ปฏิบัติจริงและกอใหเกิดประโยชนในการปฏิบัติงาน ใชเพื่ออธิบาย
ขั้นตอนการทํางานใหแกผูวิจัย ผูที่เกี่ยวของและเจาหนาที่ของสํานักงาน
สงเสริมบริหารงานวิจัยฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เลขานุการคณะกรรมการฯ เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
คณะกรรมการฯ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เจาหนาที่ประจําสํานักงานฯ เจาหนาที่ประจําสํานักงานสงเสริมบริหารงานวิจัยฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ซึ่งดํารงตําแหนงผูชวยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หรือเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
7. ภาคผนวก
8. เอกสารอางอิง
8.1 World Health Organization, Operational Guidelines for Ethics Committees that Review
Biomedical Research, 2000.
8.2 International Conference on Harmonization, Guidance on Good Clinical Practice (ICH GCP)
1996.

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาอุบลราชธานี
โครงสร้างคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
Constituting Institutional Review Board
ใบสรุปการเตรียมวิธีดาเนินการมาตรฐาน
ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2558
เตรียมโดย
วันที่
ทบทวนโดย
วันที่
อนุมัติโดย
ตาแหน่ง
วันที่อนุมัติ
การแก้ไข
เหตุผลที่แก้ไข

สานักงานส่งเสริมบริหาร
งานวิจัยฯ
5 มิถุนายน 2557
คณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
9 กรกฎาคม 2557
รศ.ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข
อธิการบดีมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
26 มกราคม 2558
-
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1. วัตถุประสงค์
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หรือ Ubon Ratchathani University
Research Ethics Committee (UBU-REC) หรือเรียกย่อว่า “คณะกรรมการฯ” ทาหน้าที่เป็นคณะกรรมการด้าน
จริยธรร ม ในการพิจารณาโครงการวิจัย ของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งผู้วิจัยสังกัด ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพ เวชกรรม คาประกาศสิทธิผู้ป่วย พระราชบัญญัติสุขภาพ
แห่งชาติ และจริยธรรมการวิจัยในคนของสภาวิจัยแห่งชาติ
2. ขอบเขต
2.1 คณะกรรมการฯ มีอานาจหน้าที่ในการพิจารณาโครงร่างการวิจัยที่เกี่ยวข้องกั บมนุษย์ซึ่งดาเนินการโดย
อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ มีส่วนร่วม โครงร่างการวิจัยจาก
หน่วยงานที่ทาข้อตกลงกับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โครงร่างกา รวิจัยที่คณาจารย์ของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา หรืออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ทั้งนี้การพิจารณาจะครอบคลุมตั้งแต่ ความเหมาะสมของผู้วิจัย
ความถูกต้องของเนื้อหาโครงร่างการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย ตลอดถึงเอกสารคาชี้แจงและเอกสารการให้ความยินยอม
โดยมีการพิจารณาตัดสินดังนี้
(1) รับรอง
(2) รับรองหลังปรับปรุงแก้ไข
(3) ปรับปรุงแก้ไขและนาเข้าพิจารณาใหม่ หรือ
(4) ไม่รับรอง
2.2 คณะกรรมการฯ มีอานาจหน้าที่ในการทบทวนรายงานความก้าวหน้าของการวิจัยในช่วงเวลาที่เหมาะสม
กับความเสี่ยงต่ออาสาสมัคร ทั้งนี้ต้องไม่ น้อยกว่าหนึ่งครั้งต่อปี (ICH GCP 3.1.4) นอกจากนี้คณะกรรมการฯ มี
อานาจในการสังเกตกระบวนการให้ความยินยอมโดยได้รับข้อมูล หรือกระบวนการอื่น ๆ ของโครงการวิจัย
2.3 คณะกรรมการฯ มีอานาจหน้าที่ในการระงับการรับรองให้ผ่านการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยของ
โครงการวิจัยชั่วคราว (suspension) หรือเพิกถอนการรับรอง (withdrawal) หรือยุติโครงการวิจัยก่อนกาหนด
(termination) ในกรณีที่โครงการวิจัยมีปัญหา ซึ่งอาจทาให้มีความเสี่ยงต่ออาสาสมัคร หรือ การไม่ปฏิ บัติตามหลัก
จริยธรรมอย่างร้ายแรงและ/หรือ อย่างต่อเนื่อง หรือ การไม่ปฏิบัติตามข้ อกาหนดของคณะกรรมการฯ อย่างร้ายแรง
และ/หรืออย่างต่อเนื่อง การตัดสินระงับการรับรองฯ โครงการวิจัยชั่วคราว หรือเพิกถอนการรับรองทาให้ต้องยุติ
โครงการวิจัยก่อนกาหนด จะต้องพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการฯ ที่มีองค์ประชุมครบ และมีการบันทึกผล
การพิจารณาตัดสินในรายงานการประชุม
2.4 คณะกรรมการฯ มีอานาจหน้าที่ในการจากัดหรือระงับการดาเนินโครงการวิจัยบางส่วน (restriction) ใน
กรณีที่ผู้วิจัยไม่ปฏิบัติตามหลักการจริยธรรม หรือข้อกาหนดของคณะกรรมการฯ การจากัดหรือระงับการดาเนิน
โครงการวิจัยบางส่วนจะสิ้นสุดเมื่อการไม่ปฏิบัติตามดังกล่าวได้รับการแก้ไข
3. ความรับผิดชอบ
อธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มอบหมายให้คณะกรรมการฯ มีอานาจหน้าที่ในการพิทักษ์ซึ่งสิทธิความ
ปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัคร (ICH GCP 3.1.1) และชุมชนที่เข้าร่วมในโครงการวิจัย
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4. ขั้นตอนการดาเนินการและผู้รับผิดชอบ
ขั้นตอน
การดาเนินการ
1
หลักจริยธรรม
2

องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ

3

คุณสมบัติของคณะกรรมการฯ

4

เงื่อนไขการแต่งตั้งและวาระการปฏิบัติงาน

5

การลาออก การพ้นจากตาแหน่ง

6

การแต่งตั้งประธานและคณะกรรมการฯ

7

การเสนอแต่งตั้งรองประธานคณะกรรมการฯ

8

การเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการทดแทนและ
คณะกรรมการฯ สมทบ

9

การเสนอแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ

10

บทบาทและความรับผิดชอบของ
เลขานุการคณะกรรมการฯ

11

บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ

12

องค์ประชุม

13

การพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการฯ
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ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการฯ
คณะกรรมการฯ
คณะกรรมการฯ
คณะกรรมการฯ
คณะกรรมการฯ

อธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประธานคณะกรรมการฯ
และคณะกรรมการฯ
ประธานคณะกรรมการฯ
และคณะกรรมการฯ
ประธานคณะกรรมการฯ
และคณะกรรมการฯ
เลขานุการคณะกรรมการฯ
คณะกรรมการฯ
ประธานคณะกรรมการฯ รองประธานคณะ
กรรมการฯ และเลขานุการคณะกรรมการฯ
ประธานคณะกรรมการฯ รองประธานคณะ
กรรมการฯ เลขานุการคณะกรรมการฯ และ
คณะกรรมการฯ

5. หลักการปฏิบัติ
5.1 หลักจริยธรรม
คณะกรรมการฯ จะยึดถือการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดีของ International Conference on
Harmonization Good Clinical Practice หรือ ICH GCP และหลักจริยธรรมอื่นๆ เป็นแนวทางในการ
ทบทวนพิจารณาด้านจริยธรรมของโครงการวิจัยที่ทาการศึกษาหรือทดลองในมนุษย์ ได้แก่
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1) แนวทางจริยธรรมการทาวิจัยในคนแห่งชาติ ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย
พ.ศ. 2550
2) แนวปฏิบัติและประเด็นพิจารณาทางชีวจริยธรรมด้านการทาวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ สมัยใหม่ที่
เกี่ยวข้องกับมนุษย์ (แนวปฏิบัติการวิจัยทางพันธุกรรม แนวปฏิบัติการวิจัยด้านสเต็ม เซลล์ในมนุษย์ แนว
ปฏิบัติการจัดทาข้อตกลงการใช้ตัวอย่างทางชีวภาพเพื่อการวิจัยระหว่างสถาบัน) พ.ศ. 2545
3) หลักการแห่งคาประกาศเฮลซิงกิ (Declaration of Helsinki) ปี 2008 และฉบับปรับปรุง
4) The National and International Ethical Guidelines for Biomedical Research Involving
Human Subjects (CIOMS)
5) The Belmont Report
6) European Convention on Human Rights and Biomedicine
7) Operational Guidelines for Ethics Committees that Review Biomedical Research (WHO)
8) WHO & ICH Guidelines for Good Clinical Practice
ทั้งนี้ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายของประเทศ และกฎระเบียบอื่น ๆ ในประเทศไทย
5.2 องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ
คณะกรรมการฯประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 7 คน (ICH GCP 3.2.1 กาหนดไว้ 5 คน) ที่มี
คุณสมบัติดังต่อไปนี้
1) คณะกรรมการฯ ต้องประกอบด้วยบุคคลในสาขาวิชาชีพ เช่น แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล
นักสังคมศาสตร์ นักกฎหมาย
2) คณะกรรมการฯ ต้องมีกรรมการอย่างน้อย 1 คนที่ไม่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์
การแพทย์ และอย่างน้อย 1 คน เป็นบุคคลภายนอกหรือประชาชนทั่วไป
3) คณะกรรมการฯ ต้องมีพื้นฐานความรู้ที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมให้การพิจารณาโครงร่างการวิจัยมี
ความสมบูรณ์และเหมาะสม
4) คณะกรรมการฯ ต้องประกอบด้วยทั้งเพศชายและเพศหญิง
5) คณะกรรมการฯ ควรประกอบด้วยหลายกลุ่มอายุ
5.3 คุณสมบัติของคณะกรรมการฯ
1) การคัดเลือกคณะกรรมการฯ พิจารณาจากความเชี่ยวชาญในแขนงต่าง ๆ มีความสนใจ มีความรู้
ความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และจริยธรรมการวิจัย รวมทั้งเต็มใจที่จะอุทิศเวลา ความรู้
ความสามารถในการทาหน้าที่ของคณะกรรมการฯ
2) คณะกรรมการฯ ต้องทราบภาระหน้าที่รับผิดชอบของตนเองและปฏิบัติตาม SOP อย่างเคร่งครัด
3) คณะกรรมการฯ ต้องผ่านการอบรมด้านหลักจริยธรรมการทาวิจัยในคน Human Subject
Protection Course และเข้าสังเกตการประชุมทบทวนโครงการวิจั ยของคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จานวน 2 ครั้ง มีการศึกษาอบรมอย่างต่อเนื่อง
(Continuous Training) (ดู UBU-REC 05/1.0)
4) เต็มใจที่จะเปิดเผยชื่อ อาชีพ หน่วยงานที่สังกัด รายรับและค่าใช้จ่ายทั้งปวง (ถ้ามี) ที่เกี่ยวข้องกับการ
ทางานในฐานะกรรมการฯ และเปิดเผยต่อสาธารณะเมื่อมีการร้องขอ
5) คณะกรรมการฯ ต้องเปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษร หากมีความเกี่ยวข้องทางด้านการเงิน ด้านวิชาชีพ
หรืออื่น ๆ ในโครงร่างการวิจัยที่พิจารณา
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6) คณะกรรมการฯ ต้องลงนามข้อตกลงเรื่องการรักษาความลับที่เกี่ยวกับการพิจารณาของที่ ประชุม
ตั้งแต่เริ่มรับหน้าที่ ตาม UBU-REC 01-04
เงื่อนไขการแต่งตั้งประธานคณะกรรมการฯ และคณะกรรมการฯ และวาระการปฏิบัติงาน
1) การแต่งตั้งประธานคณะกรรมการฯ และคณะกรรมการฯ อธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เป็นผู้แต่งตั้ง
2) การแต่งตั้งรองประธานคณะกรรมการฯ เลขานุการคณะกรรมการฯ ประธานคณะกรรมการฯ จะ
คัดเลือกจากคณะกรรมการฯ ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ 5.8 และ 5.10 ได้ โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการฯ และเสนออธิการบดีฯ แต่งตั้ง
3) การแต่งตั้งคณะกรรมการฯ เพิ่มเติม ประธานคณะกรรมการฯ จะทาบทามบุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้อ
5.2 และ 5.3 โดยอาจได้รับคาแนะนาจากคณะกรรมการฯ แล้วเสนอผ่านรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
เพื่อให้อธิการบดีแต่งตั้ง
4) คณะกรรมการฯ มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 4 ปี กรรมการฯ ที่พ้นตาแหน่งตามวาระ
มีสิทธิ์ที่จะได้รับการแต่งตั้งได้อีก
การแต่งตั้งคณะกรรมการฯ สมทบ
1) ประธานคณะกรรมการฯ ขอให้ คณะกรรมการเสนอชื่อบุคคลเป็นคณะกรรมการฯ สมทบ ในที่ประชุม
2) คณะกรรมการฯ สมทบ มีวาระการดารงตาแหน่ง ชั่วคราว เพื่อพิจารณาให้ข้อคิดเห็น เฉพาะโครงการที่
ได้รับมอบหมาย
3) คุณสมบัติของคณะกรรมการฯ สมทบ จะต้องความเชี่ยวชาญในแขนงต่าง ๆ มีความสนใจ มีความรู้
ความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และจริยธรรมการวิจัย รวมทั้งเต็มใจที่จะอุทิศเวลา ความรู้
ความสามารถในการทาหน้าที่ของคณะกรรมการฯ
การลาออก การพ้นจากตาแหน่ง และการแต่งตั้งทดแทน
1) กรรมการฯ ที่ประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระการปฏิบัติงาน ต้องยื่นหนังสือขอลาออก
ต่อประธานกรรมการฯ และได้รับความเห็นชอบจากประธานคณะกรรมการฯ
2) การพ้นตาแหน่งนอกเหนือจากการครบวาระการปฏิบัติจะกระทาได้ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ต้องพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นความผิดอันได้กระทาโดยประมาท หรือ
ความผิดลหุโทษ
(4) เป็นบุคคลล้มละลาย
(5) เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
(6) มีเหตุบกพร่องอย่างมากต่อหน้าที่หรือมีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง และคณะ
กรรมการฯ เห็นสมควรให้ออกจากตาแหน่ง
(7) มีการปรับปรุง SOP ให้เหมาะสมตามความเห็นชอบของคณะกรรมการฯ และต้องปรับ
องค์ประกอบของคณะกรรมการตาม SOP
ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ
1) คณะกรรมการฯ เต็มชุดประชุมแล้วมีมติให้ขอคาปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระในประเด็นวิทยาศาสตร์
และจริยธรรมต่อโครงร่างการวิจัย หรือกรรมการฯ ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ทบทวน (primary
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reviewer) เสนอขอคาปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระ หรือเลขานุการคณะกรรมการฯ เห็นสมควรขอ
คาปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระ (ดู UBU-REC 06/1.0)
2) ที่ปรึกษาอิสระอาจเป็นผู้แทนของชุมชนหรือผู้ป่วย หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ สถิติ
สังคมศาสตร์ กฎหมาย จริยธรรม ศาสนา ฯลฯ ตามที่คณะกรรมการฯ เห็นสมควร
3) การแต่งตั้งที่ปรึกษาอิสระในคณะกรรมการฯ จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้
(1) เต็มใจที่จะเปิดเผยชื่อ อาชีพ และหน่วยงานที่สังกัดต่อสาธารณะรายรับและค่าใช้จ่ายทั้ง
ปวง (ถ้ามี) ที่เกี่ยวข้องกับการทางานในฐานะกรรมการต้องมีการลงบันทึกและพร้อมที่ จะ
เปิดเผยต่อสาธารณะเมื่อมีการร้องขอ
(2) ต้องลงนามในข้อตกลงเรื่องการรักษาความลับที่เกี่ยวกับผลการพิจารณาจากที่ประชุม
การยื่นเสนอโครงการ ข้อมูลเกี่ยวกับอาสาสมัคร และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5.8 หน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ มีดังต่อไปนี้
ประธานคณะกรรมการฯ
มีหน้าที่เป็นประธานการประชุม สรรหาบุคคลที่เหมาะสมเป็น
คณะกรรมการฯ และหน้าที่ตามข้อ 5.9
รองประธานคณะกรรมการฯ

ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานคณะกรรมการฯ เมื่อประธาน
คณะกรรมการฯ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เช่น เป็นประธาน
ในการประชุม และหน้าที่ตามข้อ 5.9

คณะกรรมการฯ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ ตามหัวข้อ 5.9

เลขานุการคณะกรรมการฯ

รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการ การดาเนินงานของ
คณะกรรมการฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตาม
วิธีดาเนินการมาตรฐาน และช่วยประธานในการดาเนินการ
ประชุม และสรุปผลการพิจารณาและบันทึกการประชุมและ
หน้าที่ตามข้อ 5.9 และ 5.10

ผู้ช่วยเลขานุการฯ

บริหารจัดการงานด้านเอกสาร จัดเก็บข้อมูลด้านจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์ การบริหารจัดการ การดาเนินงานของ
คณะกรรมการฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตาม
วิธีดาเนินการมาตรฐานและสรุปผลการพิจารณาและบันทึกการ
ประชุมและหน้าที่ตามข้อ 5.10
5.9 บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ
1) พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ ปรับปรุงแก้ไข และรับรองโครงร่างงานวิจัย ทั้งในด้านวิทยาศาสตร์
ระเบียบวิธีการวิจัย และด้านจริยธรรม โดยมีการประเมินโครงการต่างๆ (ตามแบบประเมิน) ที่เสนอ
เข้ามาอย่างอิสระก่อนที่จะเข้าประชุม คณะกรรมการฯ มีส่วนร่วมในการอภิปรายตามความ
เหมาะสม ลงมติรับรอง ไม่รับรอง สั่งให้ปรับเปลี่ยนหรือเสนอให้รอการพิจารณาเรื่องที่เสนอเข้าที่
ประชุมแต่ละเรื่องในระหว่างการประชุม การปฏิบัติเช่นนี้ใช้ในกรณี (1) การพิจารณาครั้งแรก (2)
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การพิจารณาทบทวนต่อเนื่อง (3) การแก้ไขเพิ่มเติม (4) การเบี่ยงเบนจากโครงร่างการวิจัยโดย
คาดไม่ถึง และ (5) การโฆษณา
2) คุ้มครองบุคคล ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยที่ทาที่สถาบันหรือในกิจกรรมอื่นๆ ทั้งหมด แม้เกี่ยวข้องกับ
งานวิจัยดังกล่าวเพียงบางส่วน โดยไม่คานึงถึงผู้ให้การสนับสนุน
3) กาหนดให้ส่งรายงานความก้าวหน้า และตรวจสอบการศึกษาวิจัย ที่ผ่านการพิจารณาจริยธรรมการ
วิจัย จากัดขอบเขต หรือยับยั้งชั่วคราวหรือยกเลิกการรับรองงานวิจัยที่ผ่านการพิจารณาจริยธรรม
การวิจัย
4) พิจารณาทบทวนการเบี่ยงเบนจากโครงร่างการวิจัยโดยคาดไม่ถึง
5) พิจารณาตรวจเยี่ยมติดตามโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองให้ผ่านจริยธรรมการวิจัยแล้วเป็นระยะ ๆ
6) พิจารณาทบทวนและลงคะแนนเสียงในเรื่องที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่อยู่ในระเบียบวาระการประชุม
7) จัดทาโครงการ งบประมาณ และการขอรับการสนับสนุนจาก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อ
ดาเนินการ และพัฒนาคุณภาพของงานจริยธรรมการวิจัยอย่างต่อเนื่อง
8) พัฒนาคุณภาพของคณะกรรมการฯ ต่อเนื่อง
9) ได้รับการศึกษาต่อเนื่องเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
10) เก็บรักษาเอกสารและผลการประชุมของคณะกรรมการฯ เป็นความลับ
11) แจ้งการขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ถ้ามี)
12) ร่วมในกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องด้านหลักจริยธรรมการทาวิจัยในคน ทั้งด้านหลักจริยธรรมการ
วิจัย ระเบียบวิธีวิจัย สถิติที่ใช้ในการทาวิจัย และด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
13) กรรมการฯ ควรเข้าร่วมประชุมพิจารณาจริยธรรมการวิจัยแบบเต็มชุดอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
5.10 องค์ประชุมของคณะกรรมการฯ ต้องประกอบด้วยกรรมการฯ เกินกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมด
โดยมี
1) กรรมการฯ อย่างน้อย 1 คน ไม่ได้สังกัด มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2) กรรมการฯ อย่างน้อย 1 คน ไม่เกี่ยวข้องกับงานด้านการแพทย์ วิทยาศาสตร์ (ICH GCP 3.2.1)
3) กรรมการฯ อย่างน้อย 2 คนที่มีความรู้ หรือประสบการณ์ปัจจุบันในวิชาชีพในการดูแลรักษาผู้ป่วย
(เช่น แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักสังคมสงเคราะห์ ตามความเหมาะสม) โดยต้องเป็นแพทย์
อย่างน้อย 1 คน
4) กรรมการฯ ที่มีความรู้และประสบการณ์ในสาขาการวิจัยอย่างน้อย 1 คน
ทั้งนี้ กรรมการฯ คนหนึ่งอาจมีคุณสมบัติมากกว่า 1 ข้อได้
5.11 การพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการฯ
การพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการฯ ใช้ฉันทามติ ในกรณีที่กรรมการมีความเห็นขัดแย้ง ให้ใช้การ
ลงคะแนน และถือความเห็นส่วนใหญ่เป็นมติของที่ประชุม
5.12 สานักงานคณะกรรมการจริยธรรมการการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1) สานักงานคณะกรรมการจริยธรรมการการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกอบด้วย
เลขานุการคณะกรรมการฯ และมีเจ้าหน้าที่สานักงานฯ อย่างน้อย 1 คน
2) สานักงานคณะกรรมการฯ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) จัดทาคาของบประมาณประจาปีเสนอต่ออธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
(2) จัดระบบ วิธีการเก็บ วิธีการสืบค้นโครงร่างการวิจัย และเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้ งหมด
(3) เตรียม เก็บรักษา แจกจ่ายเอกสารโครงร่างการวิจัย
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(4) จัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการฯ
(5) เก็บรักษาวาระการประชุมและรายงานการประชุม
(6) เก็บรักษาระบบเอกสารและเอกสารสาคัญของคณะกรรมการฯ
(7) ติดต่อคณะกรรมการฯ และผู้เสนอโครงร่างการวิจัย
(8) สนับสนุนให้มีการอบรมคณะกรรมการ ฯ และเจ้าหน้าที่ประจาสานักงาน
(9) ให้ข้อมูลแก่บุคคลภายนอกที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการวิจัยเมื่อได้รับการร้องขอ (ดู UBU-REC 17/1.0)
(10) ให้การสนับสนุนที่จาเป็นแก่กิจกรรมของคณะกรรมการฯ
(11) ให้ข้อมูลปัจจุบัน (update) ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมการวิจัยและเอกสารที่
เกี่ยวข้องแก่คณะกรรมการฯ
(12) ตรวจสอบการฝึกอบรม หรือการศึกษาต่อเนื่องของคณะกรรมการฯ และบันทึกการ
ฝึกอบรมพร้อมกับเก็บหลักฐาน
(13) จัดทาสรุปผลการดาเนินงานประจาปี เพื่อเสนอต่ออธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
6. คานิยาม
คา
การรักษาความลับ
ประชุมคณะ
คณะกรรมการฯ

7. ภาคผนวก
 UBU-REC 01-03

ความหมาย
การไม่เปิดเผยข้อมูลอันเกี่ยวข้องกับข้อมูลในโครงร่างการวิจัย การพิจารณาของที่
กรรมการฯ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการทาวิจัยที่มีหน้าที่หลัก คือ รับผิดชอบในการ
ปกป้องสิทธิ ความปลอดภัย และสุขภาพและความเป็นอยู่ ที่ดีของอาสาสมัครที่ร่วม
ในการวิจัยทางคลินิก
แบบฟอร์มประวัติคณะกรรมการชุดหลักและกรรมการสมทบพิจารณา
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

8. เอกสารอ้างอิง
8.1 World Health Organization, Operational Guidelines for Ethics Committees that Review
Biomedical Research, 2000.
8.2 International Conference on Harmonization, Guidance on Good Clinical Practice (ICH GCP)
1996.
8.3 หลักการแห่งคาประกาศเฮลซิงกิ (Declaration of Helsinki)
8.4 The National and International Ethical Guidelines for Biomedical Research Involving
Human Subjects (CIOMS)
8.5 แนวทางจริยธรรมการทาวิจัยในคนแห่งชาติ ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย
พ.ศ. 2550
8.6 แนวปฏิบัติและประเด็นพิจารณาทางชีวจริยธรรมด้านการทาวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์สมัย
ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ (แนวปฏิบัติการวิจัยทางพันธุกรรม แนวปฏิบัติการวิจัยด้านสเต็มเซลล์
ในมนุษย์ แนวปฏิบัติการจัดทาข้อตกลงการใช้ตัวอย่างทางชีวภาพเพื่อการวิจัยระหว่างสถาบัน พ.ศ. 2545
8.7 หลักจริยธรรม The Belmont Report
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แบบฟอร์มประวัติ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประวัติส่วนบุคคล
1. ชื่อ-สกุล.........................................................................................................
2. ตาแหน่งทางวิชาการ...........................................................................................
3. ที่อยู่ปัจจุบัน..................................................................................................... โทรศัพท์.......................
4. วันเกิด.............................................
5. ที่ทางานปัจจุบัน………………………………………………………………………………….โทรศัพท์.......................
6. E-mail …………………………………………………………………
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. (ระบุ ปี)
พ.ศ. (ระบุ ปี)
พ.ศ. (ระบุ ปี)

(อักษรย่อปริญญา (สาขา) ชื่อมหาวิทยาลัย)
(อักษรย่อปริญญา (สาขา) ชือ่ มหาวิทยาลัย)
(อักษรย่อปริญญา (สาขา) ชือ่ มหาวิทยาลัย)

ประสบการณ์การทางาน
พ.ศ. (ระบุ ปี) (ใส่ตาแหน่ง สถานที่ทางาน)
พ.ศ. (ระบุ ปี) (ใส่ตาแหน่ง สถานที่ทางาน)
พ.ศ. (ระบุ ปี) (ใส่ตาแหน่ง สถานที่ทางาน)
ประวัติการฝึกอบรม
พ.ศ. (ระบุ ปี) (ใส่ชื่อการอบรม สถานที่อบรม วัน/เดือน/ปี ที่อบรม)
พ.ศ. (ระบุ ปี) (ใส่ชื่อการอบรม สถานที่อบรม วัน/เดือน/ปี ที่อบรม)
พ.ศ. (ระบุ ปี) (ใส่ช่อื การอบรม สถานที่อบรม วัน/เดือน/ปี ที่อบรม)
ประวัติการฝึกอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
พ.ศ. (ระบุ ปี) (ใส่ชื่อการอบรม สถานที่อบรม วัน/เดือน/ปี ที่อบรม)
พ.ศ. (ระบุ ปี) (ใส่ชื่อการอบรม สถานที่อบรม วัน/เดือน/ปี ที่อบรม)
พ.ศ. (ระบุ ปี) (ใส่ชื่อการอบรม สถานที่อบรม วัน/เดือน/ปี ที่อบรม)
**หมายเหตุ** (1) ประวัติการอบรมทุกการอบรม กรุณาแนบใบประกาศ หรือ certificate (ถ้ามี)
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เอกสารการรักษาความลับ และการขัดแย้งทางผลประโยชน์
Confidentiality / Conflict of Interest Agreement
ใบสรุปการเตรียมวิธีดาเนินการมาตรฐาน
ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2558
เตรียมโดย

สานักงานส่งเสริมบริหาร
งานวิจัยฯ

วันที่

5 มิถุนายน 2557

ทบทวนโดย

คณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

วันที่

9 กรกฎาคม 2557

อนุมัติโดย

รศ.ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข

ตาแหน่ง

อธิการบดีมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

วันที่อนุมัติ

26 มกราคม 2558

การแก้ไข

-

เหตุผลที่แก้ไข

-
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เอกสารการรักษาความลับ และการขัดแย้งทางผลประโยชน์
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สารบัญ
ลาดับเรื่อง
1
2
3
4
5

6
7
8

เรื่อง
วัตถุประสงค์
ขอบเขต
ความรับผิดชอบ
ขั้นตอนการดาเนินการและผู้รับผิดชอบ
หลักการปฏิบัติ
5.1 การอ่านเอกสารการรักษาความลับ / การขัดแย้งทางผลประโยชน์
5.2 การลงนามในเอกสารการรักษาความลับ / การขัดแย้งทางผลประโยชน์
5.3 การตระหนักถึงความสาคัญของการรักษาความลับ / การขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
คานิยาม
ภาคผนวก
เอกสารอ้างอิง

หน้า
27
27
27
27
27
27
27
27
28
28
28
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Confidentiality / Conflict of Interest Agreement

UBU-REC 04/1.0
เริ่มใช้ 27 มกราคม 58
หน้า 27 ของ 224 หน้า

1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้อ่าน เข้าใจ ยอมรับ และลงนาม ในเอกสารการรักษาความลับ อันเกี่ยวข้องกับ
ข้อมูลในโครงร่างการวิจัย และเพื่อให้การพิจารณาโครงร่างการวิจัยเป็นไปตามหลักจริยธรรมปราศจากการขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2. ขอบเขต
วิธีดาเนินการมาตรฐาน จะครอบคลุมถึงการจัดการรักษาความลับและการขัดแย้งด้านผลประโยชน์ เอกสารการ
รักษาความลับ เอกสารประกาศผลประโยชน์ทับซ้อนกับการปฏิบัติงานของนักวิจัย การรักษาความลับข้อมูลของ
คณะกรรมการฯ ในการพิจารณาโครงร่างการวิจัย และการป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ของคณะกรรมการฯ
3. ความรับผิดชอบ
กรรมการฯ ทุกคน ต้องอ่าน เข้าใจ ยอมรับ และลงนามในเอกสารการรักษาความลับก่อนเริ่มปฏิบัติงาน
พร้อมทั้งยอมรับ และปฏิบัติตามแนวทางที่ระบุในวิธีดาเนินการมาตรฐานเพื่อป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์
ของคณะกรรมการฯ ในการพิจารณาโครงร่างการวิจัย
4. ขั้นตอน การดาเนินการและผู้รับผิดชอบ
ขั้นตอน
1

การดาเนินการ
อ่านเอกสารการรักษาความลับ / การขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์

ผู้รับผิดชอบ
กรรมการฯ และเจ้าหน้าที่
ประจาสานักงานฯ

2

ลงนามในเอกสารการรักษาความลับ / การขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์

กรรมการฯ และเจ้าหน้าที่
ประจาสานักงานฯ

3

ตระหนักถึงความสาคัญของการรักษาความลับ / การ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์

กรรมการฯ และเจ้าหน้าที่
ประจาสานักงานฯ

5. หลักการปฏิบัติ
5.1 การอ่านเอกสารการรักษาความลับ / การขัดแย้งทางผลประโยชน์
กรรมการฯ เจ้าหน้าที่สานักงานฯ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ต้องได้รับเอกสารการรั กษาความลับ และอ่าน
ทาความเข้าใจก่อนเริ่มปฏิบัติงาน
5.2 การลงนามในเอกสารการรักษาความลับ / การขัดแย้งทางผลประโยชน์
กรรมการฯ เจ้าหน้าที่สานักงานฯ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องลงนาม และระบุวันที่ ที่ลงนาม ในเอกสาร
การรักษาความลับ ซึ่งจะเก็บรักษาไว้ที่สานักงานคณะกรรมการฯ
5.3 การตระหนักถึงความสาคัญของการรักษาความลับ / การขัดแย้งทางผลประโยชน์
กรรมการฯ เจ้าหน้าที่สานักงานฯ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องตระหนักถึงความสาคัญของการพิจารณา

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เอกสารการรักษาความลับ และการขัดแย้งทางผลประโยชน์
Confidentiality / Conflict of Interest Agreement
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โครงร่างการวิจัยใดๆ ที่กรรมการฯ คนหนึ่งคนใดมีการขัดแย้งทางผลประโยชน์ (เช่น ในฐานะนักวิจัยในเรื่อง
เดียวกันหรือมีส่วนร่วมกับผู้ให้ทุนการวิจัย เป็นต้น) กรรมการฯ ท่านนั้นต้องเปิดเผยการขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กับโครงการวิจัย และต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณาหรือลงมติในโครงร่างการวิจัยนั้น ๆ (ICH
GCP 3.2.1) รวมทั้งการรักษาความลับอันเกี่ยวข้องกับข้อมูลในโครงร่างการวิจัย การพิจารณาของที่ประชุม
คณะกรรมการฯ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
6. คานิยาม
คา
การรักษาความลับ
(Confidentiality)
การขัดแย้งทางผลประโยชน์
(conflict of interest)

ความหมาย
การไม่เปิดเผยข้อมูลอันเกี่ยวข้องกับข้อมูลในโครงร่างการวิจัยการ
พิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการฯ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
การที่บุคคลมีผลประโยชน์หรือเป็นผู้ร่วมในโครงการวิจัยนั้น ๆ การมีส่วน
ได้เสียของคณะกรรมการฯ ต้องมีการเปิดเผยในที่ประชุมคณะกรรมการฯ
และปฏิบัติตามวิธีดาเนินการมาตรฐานที่กาหนด

7. ภาคผนวก
 UBU-REC 01-04

คารับรองในการรักษาข้อมูลความลับ สาหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 UBU-REC 02-04

คารับรองในการรักษาข้อมูลความลับ สาหรับผู้มาเยี่ยมสังเกตการณ์
การประชุมของคณะกรรมการฯ

8. เอกสารอ้างอิง
8.1 ICH Good Clinical Practice Guideline. กองควบคุมยา สานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2543
8.2 แนวทางจริยธรรมการทาวิจัยในคนแห่งชาติ ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ.2550

UBU-REC 01-04

คารับรองในการรักษาข้อมูลความลับ
สาหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
คารับรองนี้ทาขึ้น เมื่อวันที่.................................................................................... ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย
(ชื่อ-สกุล)........................................ ............. ............................. ที่อยู่เลขที่ .......................... ถนน .......................................
ตาบล/แขวง ....................................... อาเภอ ..................................... จังหวัด ................................................. ซึ่งต่อไปนี้จะ
เรียกว่า “ผู้ให้คารับรอง” มอบไว้ให้แก่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ในมนุษย์ มหาวิทยาลัยอุบลราช ธานี ซึ่งต่อไปนี้จะ
เรียกว่า “คณะกรรมการ” เพื่อเป็นหลักฐานว่า
ตามที่ผู้ให้คารับรองได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการ ในการพิจารณาจริยธรรมโครงการวิจัยในมนุษย์
ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “โครงการ” ผู้ให้คารับรองตกลงดังต่อไปนี้
ข้อ 1. จะไม่นาข้อมูลที่เป็นความลับ (confidential and proprietary information) ไปใช้เพื่อการหาประโยชน์
ส่วนตัว หรือเปิดเผยแก่บุคคลภายนอก หรือทาซ้าหรือทาขึ้นใหม่
ทั้งนี้ “ข้อมูลที่เป็นความลับ ” ดังกล่าวข้างต้น หมายความถึง ข้อมูลหรือวัตถุที่คณะกรรมการได้รับจากผู้
เสนอโครงการ ที่เกี่ยวกับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือวาจา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค วิทยาศาสตร์ การเงิน การตลาด หรือผลิตภัณฑ์ และให้รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินของ
คณะกรรมการ, ค่าจ้าง ค่าตอบแทนและเงินเดือน , กระบวนการด้านคอมพิวเตอร์ , โปรแกรมและรหัส , รายชื่อ ผู้ทาการวิ จัย,
ข้อมูลด้านการเงิน, ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ, กระบวนการดาเนินงานพื้นฐาน, กฎระเบียบ กระบวนการผลิต และรวมถึง
ข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข้างต้นที่ไม่ได้ระบุชื่อเช่นนั้นด้วย
ข้อ 2. ภายหลังจากการการพิจารณาข้อเสนอโครงการหรือการเข้าร่วม ประชุม แต่ละครั้ง ผู้ให้คารับรองตกลงจะ
ทาลายหรือส่งคืนเอกสารที่ได้พิจารณาทั้งหมด และ /หรือ ที่ผู้ให้คารับรองได้รับหรือมาจากผู้ให้คารับรอง ที่เกี่ยวกับกิจกรรม
ของคณะกรรมการ รวมถึงเอกสารเกี่ยวกับข้อมูลทางสุขภาพที่บ่งถึงตัวบุคคล (Identifiable health information) ด้วย
ข้อ 3. ในกรณีต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือคาสั่งศาลให้เปิดเผยถึงข้อมูลที่เป็นความลับ ผู้ให้คารับรองจะต้องมี
หนังสือบอกกล่าวให้คณะกรรมการทราบก่อนการให้ข้อมูลโดยทันที
ข้อ 4. ผู้ให้คารับรองรับทราบว่า มีความรับผิดชอบทางกฎหมายและจริยธรรมในการปกป้องข้อมูลทางสุขภาพที่
บ่งถึงตัวบุคคล จากการใช้และเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต ดังนั้น เมื่อได้รับข้อมูลทางสุขภาพ ผู้ให้คารับรองตกลงจะไม่เปิดเผย
หรือนาไปปรึกษากับบุคคลอื่นใด และจะไม่พูดถึงในที่ ๆ บุคคลอื่นใดสามารถได้ยิน เช่น ในทางเดิน ลิฟท์ สถานีขนส่ง
ร้านอาหาร หรืองานสังสรรค์ นอก จากนี้ ผู้ให้คารับรองจะเก็บเอกสารในที่ปลอดภัย และจะเคลื่อนย้ายออกจากที่ที่ไม่
ปลอดภัย เช่น เครื่องถ่ายเอกสารหรือห้องประชุมโดยทันที
ข้อ 5. หากผู้ให้คารับรองไม่สามารถปฏิบัติตามคารับรองฉบับนี้ได้ ทั้งนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนและไม่ว่าจะ
ด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้ ให้คารับรองตกลงดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรรวมทั้งยินยอมชดใช้
ค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นให้แก่คณะกรรมการทุกประการ
ข้อ 6.
เพิกถอนได้

ผู้ให้คารับรองสัญญาว่า คารับรองดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดนั้น มีผลผูกพันผู้ให้คารับรองตลอดไป โดยไม่อาจ
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คารับรองในการรักษาข้อมูลความลับ
สาหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ผู้ให้คารับรองได้อ่านและเข้าใจข้อความตามคารับรองนี้เป็นอย่างดีแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามความประสงค์ไว้เป็น
หลักฐานต่อหน้าพยาน ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุข้างต้น

ลงชื่อ ................................................................ ผู้ให้คารับรอง
(................................................................)

ลงชื่อ ................................................................... พยาน
(..................................................................)
วันที่..................เดือน......................................พ.ศ...........................
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คารับรองในการรักษาข้อมูลความลับ
สาหรับผู้มาเยี่ยม/สังเกตการณ์ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คารับรองนี้ทาขึ้น เมื่อวันที่.................................................................................... ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย
(ชื่อ-สกุล)........................................ ............. ............................. ที่อยู่เลขที่ .......................... ถนน .......................................
ตาบล/แขวง ....................................... อาเภอ ..................................... จังหวัด ................................................. ซึ่งต่อไปนี้จะ
เรียกว่า “ผู้ให้คารับรอง” มอบไว้ให้แก่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ในมนุษย์ มหาวิทยาลัยอุบลราช ธานี ซึ่งต่อไปนี้จะ
เรียกว่า “คณะกรรมการ” เพื่อเป็นหลักฐานว่า
ตามที่ผู้ให้คารับรองได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการ ในการพิจารณาจริยธรรมโครงการวิจัยในมนุษย์
ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “โครงการ” ผู้ให้คารับรองตกลงดังต่อไปนี้
ข้อ 1. จะไม่นาข้อมูลที่เป็นความลับ (confidential and proprietary information) ไปใช้เพื่อการหาประโยชน์
ส่วนตัว หรือเปิดเผยแก่บุคคลภายนอก หรือทาซ้าหรือทาขึ้นใหม่
ทั้งนี้ “ข้อมูลที่เป็นความลับ ” ดังกล่าวข้างต้น หมายความถึง ข้อมูลหรือวัตถุที่คณะกรรมการได้รับจาก
ผู้เสนอโครงการ ที่เกี่ยวกับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือวาจา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค วิทยาศาสตร์ การเงิน การตลา ด หรือผลิตภัณฑ์ และให้รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินของ
คณะกรรมการ, ค่าจ้าง ค่าตอบแทนและเงินเดือน , กระบวนการด้านคอมพิวเตอร์ , โปรแกรมและรหัส , รายชื่อ ผู้ทาการวิจัย ,
ข้อมูลด้านการเงิน, ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ, กระบวนการดาเนินงานพื้นฐาน, กฎระเบีย บ กระบวนการผลิต และรวมถึง
ข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข้างต้นที่ไม่ได้ระบุชื่อเช่นนั้นด้วย
ข้อ 2. ภายหลังจากการ เยี่ยมสานักงานฯ และ /หรือ สังเกตการณ์การประชุม ผู้ให้คารับรองตกลงจะทาลายหรือ
ส่งคืนเอกสารที่ได้พิจารณาทั้งหมด และ /หรือ ที่ผู้ให้คารับรองได้รับหรือมาจากผู้ให้คารับรอง ที่เกี่ยวกับกิจกรรมของ
คณะกรรมการ รวมถึงเอกสารเกี่ยวกับข้อมูลทางสุขภาพที่บ่งถึงตัวบุคคล (Identifiable health information) ด้วย
ข้อ 3. ในกรณีต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือคาสั่งศาลให้เปิดเผยถึงข้อมูลที่เป็นความลับ ผู้ให้คารับรองจะต้องมี
หนังสือบอกกล่าวให้คณะกรรมการทราบก่อนการให้ข้อมูลโดยทันที
ข้อ 4. ผู้ให้คารับรองรับทราบว่า มีความรับผิดชอบทางกฎหมายและจริยธรรมในการปกป้องข้อมูลทางสุขภาพที่
บ่งถึงตัวบุคคล จากการใช้และเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต ดังนั้น เมื่อได้รับข้อมูลทางสุขภาพ ผู้ให้คารับรองตกลงจะไม่เปิดเผย
หรือนาไปปรึกษากับบุคคลอื่นใด และจะไม่พูดถึงในที่ ๆ บุคคลอื่นใดสามารถได้ยิน เช่น ในทางเดิน ลิฟท์ สถานีขนส่ง
ร้านอาหาร หรืองานสังสรรค์ นอกจ ากนี้ ผู้ให้คารับรองจะเก็บเอกสารในที่ปลอดภัย และจะเคลื่อนย้ายออกจากที่ที่ไม่
ปลอดภัย เช่น เครื่องถ่ายเอกสารหรือห้องประชุมโดยทันที
ข้อ 5. หากผู้ให้คารับรองไม่สามารถปฏิบัติตามคารับรองฉบับนี้ได้ ทั้งนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนและไม่ว่าจะ
ด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้ ให้คารับรองตกลงดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรรวมทั้งยินยอมชดใช้
ค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นให้แก่คณะกรรมการทุกประการ
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คารับรองในการรักษาข้อมูลความลับ
สาหรับผู้มาเยี่ยม/สังเกตการณ์ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ข้อ 6.
เพิกถอนได้

ผู้ให้คารับรองสัญญาว่า คารับรองดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดนั้น มีผลผูกพันผู้ให้คารับรองตลอดไป โดยไม่อาจ

ผู้ให้คารับรองได้อ่านและเข้าใจข้อความตามคารับรองนี้เป็นอย่างดีแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามความประสงค์ไว้เป็น
หลักฐานต่อหน้าพยาน ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุข้างต้น

ลงชื่อ ................................................................ ผู้ให้คารับรอง
(................................................................)
วันที่..................เดือน......................................พ.ศ...........................

ลงชื่อ ................................................................... พยาน
(..................................................................)
วันที่..................เดือน......................................พ.ศ...........................
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ใบสรุปการเตรียมวิธีดาเนินการมาตรฐาน
ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2558
เตรียมโดย

สานักงานส่งเสริมบริหาร
งานวิจัยฯ

วันที่

5 มิถุนายน 2557

ทบทวนโดย

คณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

วันที่

9 กรกฎาคม 2557

อนุมัติโดย

รศ.ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข

ตาแหน่ง

อธิการบดีมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

วันที่อนุมัติ

26 มกราคม 2558

การแก้ไข

-

เหตุผลที่แก้ไข

-
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1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่สานักงานฯ ตระหนักถึงความสาคัญของ การเพิ่มพูน ความรู้
และมีโอกาสได้เข้ารับการฝึกอบรมด้านจริยธรรมการวิจัย เพื่ อพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง
1.2 เพื่อให้สานักงานคณะกรรมการฯ ตระหนักถึงความส าคัญและให้การสนับสนุนการฝึกอบรม
ด้านจริยธรรมการวิจัยแก่คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ส านักงานฯ
1.3 คณะกรรมการฯ ทุกคน ต้องผ่านการฝึกอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยและศึกษา SOP อย่างละเอียด
ก่อนเริ่มการปฏิบัติงาน
2. ขอบเขต
วิธีดาเนินการมาตรฐานในส่วนการฝึกอบรม ครอบคลุมถึงคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่สานักงานฯ
3. ความรับผิดชอบ
คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่สานักงานฯ ต้องมีความรับผิดชอบในการแสวงหาความรู้ และเข้าร่วมการ
ฝึกอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยอย่างสม่าเสมอ
4. ขั้นตอนการดาเนินการและผู้รับผิดชอบ
ขั้นตอน
การดาเนินการ
1
หัวข้อความรู้

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่สานักงานฯ

2

การเข้ารับการฝึกอบรม

คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่สานักงานฯ

3

การเก็บหลักฐานการฝึกอบรม

คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่สานักงานฯ

5. หลักการปฏิบัติ
5.1 หัวข้อความรู้
คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่สานักงานฯ ต้องมีความรู้เป็นอย่างดีในเรื่องต่อไปนี้
1) แนวทางจริยธรรมการทาวิจัยในคนแห่งชาติ ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ. 2550
2) แนวปฏิบัติและประเด็นพิจารณาทางชีวจริยธรรมด้านการทาวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่
ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ (แนวปฏิบัติการวิจัยทางพันธุกรรม แนวปฏิบัติการวิจัยด้านสเต็ มเซลล์ในมนุษย์
แนวปฏิบัติการจัดทาข้อตกลงการใช้ตัวอย่างทางชีวภาพเพื่อการวิจัยระหว่างสถาบัน) พ.ศ. 2545
3) หลักการแห่งคาประกาศเฮลซิงกิ (Declaration of Helsinki) ปี 2008 และฉบับปรับปรุง
4) The National and International Ethical Guidelines for Biomedical Research Involving
Human Subjects (CIOMS)
5) The Belmont Report
6) European Convention on Human Rights and Biomedicine
7) Operational Guidelines for Ethics Committees that Review Biomedical Research (WHO)
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8) WHO & ICH Guidelines for Good Clinical Practice
ทั้งนี้ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายของประเทศ และกฎระเบียบอื่น ๆ ในประเทศไทย
5.2 การเข้ารับการฝึกอบรม
5.2.1 Initial Training
ผู้ที่จะทาหน้าที่เป็นกรรมการจะต้องผ่านการฝึกอบรมก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ โดยรับการ
อบรมในหัวข้อหลักจริยธรรมการทาวิจัยในคน (Human Subject Protection Course) มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน (SOP) ของคณะกรรมการฯ เข้าสังเกตการประชุมทบทวนโครงการวิจัยของคณะกรรมการ
พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จานวน 2 ครั้ง และเข้ารับหรือผ่านการ
อบรมหลักสูตร Good Clinical Practice (GCP Training) และควรจะเข้ารับการอบรมซ้าทุก 2 ปี
5.2.2 Continuous Training/Education
1) ติดตามข่าวสารการฝึกอบรม และการประชุมด้านจริยธรรมการวิจัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2) ประกาศหรือแจ้งให้คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่สานักงานฯ ทราบโดยทั่วถึง ถึงรายละเอียดของการ
ฝึกอบรมและการประชุมด้านจริยธรรมการวิจัย
3) แจ้งข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยให้กรรมการทุกท่านทราบผ่านทาง e-mail เช่น ร่าง
กฎหมายการวิจัยในคน FDA warning letters และอื่น ๆ
4) คัดเลือกหรือส่งคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่สานักงาน ฯ เข้าร่วมการฝึกอบรมและการประชุมด้าน
จริยธรรมการวิจัย
5) มีทุนสนับสนุนให้คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่สานักงานฯ เข้าร่วมการฝึกอบรมและการประชุมด้าน
จริยธรรมการวิจัย
6) เจ้าหน้าที่สานักงานฯ ทาการตรวจสอบการฝึกอบรม หรือการศึกษาต่อเนื่องของคณะกรรมการฯ โดย
กาหนดว่ากรรมการทุกคนต้องรับการฝึกอบรม Human Subject Protection Course อย่างน้อย 1
ครั้ง ต่อ 2 ปี
7) เจ้าหน้าที่สานักงานฯ ใหม่จะได้รับการอบรมเบื้องต้นจากเจ้าหน้าที่สานักงานฯ อาวุโสเพื่อเรียนรู้งาน
พื้นฐานและรับการอบรมจากประธานคณะกรรมการฯ เลขานุการคณะกรรมการฯ นอกจากนี้จะเข้ารับ
การอบรม Human Subject Protection Course อย่างน้อย 1 ครั้งต่อ 2 ปี
5.3 การเก็บหลักฐานการฝึกอบรม
กรรมการฯ และเจ้าหน้าที่สานักงานฯ ควรเก็บหลักฐานการเข้าฝึกอบรมหรือการประชุม เช่น
ใบรับรอง หรือประกาศนียบัตร และส่งสาเนาของเอกสารมาให้สานักงานฯ 1 ฉบับ เพื่อเก็บไว้ในแฟ้มประวัติ
ของแต่ละท่าน
6. คานิยาม 7. ภาคผนวก -

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การอบรมคณะกรรมการฯ และบุคลากร
Training IRB Members and Staff
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8. เอกสารอ้างอิง
8.1 แนวทางจริยธรรมการทาวิจัยในคนแห่งชาติ ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ. 2550
8.2 แนวปฏิบัติและประเด็นพิจารณาทางชีวจริยธรรมด้านการทาวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่ที่
เกี่ยวข้องกับมนุษย์ (แนวปฏิบัติการวิจัยทางพันธุกรรม แนวปฏิบัติการวิจัยด้านสเต็มเซลล์ ในมนุษย์
8.3 แนวปฏิบัติการจัดทาข้อตกลงการใช้ตัวอย่างทางชีวภาพเพื่อการวิจัยระหว่างสถาบัน ) พ.ศ. 2545
8.4 หลักการแห่งคาประกาศเฮลซิงกิ (Declaration of Helsinki) ปี 2008 และฉบับปรับปรุง
8.5 The National and International Ethical Guidelines for Biomedical Research Involving
Human Subjects (CIOMS)
8.6 The Belmont Report
8.7 European Convention on Human Rights and Biomedicine
8.8 Operational Guidelines for Ethics Committees that Review Biomedical Research (WHO)
8.9 WHO & ICH Guidelines for Good Clinical Practice

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การเลือกที่ปรึกษาอิสระ
Selection of Independent Consultants
ใบสรุปการเตรียมวิธีดาเนินการมาตรฐาน
ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2558
เตรียมโดย

สานักงานส่งเสริมบริหาร
งานวิจัยฯ

วันที่

5 มิถุนายน 2557

ทบทวนโดย

คณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

วันที่

9 กรกฎาคม 2557

อนุมัติโดย

รศ.ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข

ตาแหน่ง

อธิการบดีมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

วันที่อนุมัติ

26 มกราคม 2558

การแก้ไข

-

เหตุผลที่แก้ไข

-
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1. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการพิจารณาโครงร่างการวิจัย
2. ขอบเขต
คณะกรรมการฯ จะคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ เมื่อคณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นว่าโครงร่างการวิจัย
ใด ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือความเห็นของผู้เชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ คณะกรรมการฯ จะเลือกผู้เชี่ยวชาญในสาขา
นั้น ๆ ประธานคณะกรรมการฯ จะเชิญผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ จากรายชื่ออาจารย์ประจามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ให้ช่วยทบทวนโครงร่างการวิจัย ในกรณีที่ไม่มีผู้เชี่ยวชาญในเรื่อง
นั้น ๆ ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สามารถเลือกผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกได้
3. ความรับผิดชอบ
คณะกรรมการฯ สามารถเสนอชื่อผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่ต้องการ เพื่อเป็นที่ปรึกษาสาหรับโครงร่างการวิจัย และ
นาเสนอชื่อต่อประธานคณะกรรมการฯ
4. ขั้นตอน การดาเนินการและผู้รับผิดชอบ
ขั้นตอน
1

การดาเนินการ
การคัดเลือกที่ปรึกษาสาหรับ
โครงร่างการวิจัย

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการฯ เต็มชุด/กรรมการผู้ทบทวน

2

การขอคาปรึกษา

ประธานคณะกรรมการฯ /เลขานุการคณะ
กรรมการฯ /ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ

3

ให้คาแนะนา

ที่ปรึกษา

5. หลักการปฏิบัติ
5.1 การคัดเลือกที่ปรึกษา
1) ที่ประชุมคณะกรรมการฯ เลือกผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ให้เป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัยที่
ต้องการ
2) ประธานคณะกรรมการฯ และ/หรือ เลขานุการคณะกรรมการฯ ติดต่อผู้เชี่ยวชาญ เพื่อขอให้เป็น
ที่ปรึกษา
3) ประธานคณะกรรมการฯ ทาบันทึกเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยฯ เพื่อขอความอนุเคราะห์
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางให้เป็นที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาโครงการเฉพาะกาล

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การเลือกที่ปรึกษาอิสระ
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5.2 การขอคาปรึกษา
1) เจ้าหน้าทีป่ ระจาสานักงานฯ จัดส่งโครงร่างการวิจัยให้ผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาโครงการ พร้อมแบบ
รายงานความเห็นของที่ปรึกษา และเอกสารการรักษาความลับ
2) ผู้เชี่ยวชาญ สรุปและแสดงความเห็นในแบบรายงานของที่ปรึกษา เพื่อเลขานุการคณะกรรมการฯ
นาเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการฯ
3) รายงานของที่ปรึกษาจะถูกเก็บไว้เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารการพิจารณาโครงร่างการวิจัย
5.3 การสิ้นสุดการปรึกษา
เมื่อสิ้นสุดการพิจารณาโครงร่างการวิจัย ถือว่าสถานภาพการเป็นที่ปรึกษาของโครงการวิจัยนั้น
สิ้นสุดลง
6. คานิยาม
คา
ที่ปรึกษาอิสระ

7. ภาคผนวก
 UBU-REC 01-06

ความหมาย
ผู้เชี่ยวชาญซึ่งทบทวน วิเคราะห์โครงร่างการวิจัยและให้ความเห็นโดยไม่มีส่วน
ได้ส่วนเสียกับสถาบันหรือผู้วิจัยในโครงการวิจัยนั้น ๆ

เอกสารการรักษาความลับสาหรับที่ปรึกษา

8. เอกสารอ้างอิง
8.1 ICH Good Clinical Practice Guideline. กองควบคุมยา สานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2543
8.2 แนวทางจริยธรรมการทาวิจัยในคนแห่งชาติ ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ. 2550

UBU-REC 01-06

คารับรองในการรักษาข้อมูลความลับ
สาหรับที่ปรึกษา คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คารับรองนี้ทาขึ้น เมื่อวันที่.................................................................................... ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย
(ชื่อ-สกุล)........................................ ............. ............................. ที่อยู่เลขที่ .......................... ถนน .......................................
ตาบล/แขวง ....................................... อาเภอ ..................................... จังหวัด ................................................. ซึ่งต่อไปนี้จะ
เรียกว่า “ผู้ให้คารับรอง” มอบไว้ให้แก่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ในมนุษย์ มหาวิทยาลัยอุบลราช ธานี ซึ่งต่อไปนี้จะ
เรียกว่า “คณะกรรมการ” เพื่อเป็นหลักฐานว่า
ตามที่ผู้ให้คารับรองได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาอิสระ ในการพิจารณาจริยธรรมโครงการวิจัยในมนุษย์
เรื่อง................................................................................................................................................รหัส........................................
ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “โครงการ” ผู้ให้คารับรองตกลงดังต่อไปนี้
ข้อ 1. จะไม่นาข้อมูลที่เป็นความลับ (confidential and proprietary information) ไปใช้เพื่อการหาประโยชน์
ส่วนตัว หรือเปิดเผยแก่บุคคลภายนอก หรือทาซ้าหรือทาขึ้นใหม่
ทั้งนี้ “ข้อมูลที่เป็นความลับ ” ดังกล่าวข้างต้น หมายความถึง ข้อมูลหรือวัตถุที่คณะกรรมการได้รับจากผู้
เสนอโครงการ ที่เกี่ยวกับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือวาจา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค วิทยาศาสตร์ การเงิน การตลาด หรือผลิตภัณฑ์ และให้รวมถึงข้ อมูลเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินของ
คณะกรรมการ, ค่าจ้าง ค่าตอบแทนและเงินเดือน , กระบวนการด้านคอมพิวเตอร์ , โปรแกรมและรหัส , รายชื่อ ผู้ทาการวิจัย ,
ข้อมูลด้านการเงิน, ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ, กระบวนการดาเนินงานพื้นฐาน, กฎระเบียบ กระบวนการผลิต และรวมถึง
ข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข้างต้นที่ไม่ได้ระบุชื่อเช่นนั้นด้วย
ข้อ 2. ภายหลังจากการ การ พิจารณาข้อเสนอโครงการหรือ ภายหลังจากสถานภาพการเป็นที่ปรึกษา ของ
โครงการวิจัยนี้สิ้นสุดลง ผู้ให้คารับรองตกลงจะทาลายหรือส่งคืนเอกสารที่ได้พิจารณาทั้งหมด และ/หรือ ที่ผู้ให้ คารับรองได้รับ
หรือมาจากผู้ให้คารับรอง ที่เกี่ยวกับกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมถึงเอกสารเกี่ยวกับข้อมูลทางสุขภาพที่บ่งถึงตัวบุคคล
(Identifiable health information) ด้วย
ข้อ 3. ในกรณีต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือคาสั่งศาลให้เปิดเผยถึงข้อมูลที่เป็นความลับ ผู้ให้คารั บรองจะต้องมี
หนังสือบอกกล่าวให้คณะกรรมการทราบก่อนการให้ข้อมูลโดยทันที
ข้อ 4. ผู้ให้คารับรองรับทราบว่า มีความรับผิดชอบทางกฎหมายและจริยธรรมในการปกป้องข้อมูลทางสุขภาพที่
บ่งถึงตัวบุคคล จากการใช้และเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต ดังนั้น เมื่อได้รับข้อมูลทางสุขภาพ ผูใ้ ห้คารับรองตกลงจะไม่เปิดเผย
หรือนาไปปรึกษากับบุคคลอื่นใด และจะไม่พูดถึงในที่ ๆ บุคคลอื่นใดสามารถได้ยิน เช่น ในทางเดิน ลิฟท์ สถานีขนส่ง
ร้านอาหาร หรืองานสังสรรค์ นอกจากนี้ ผู้ให้คารับรองจะเก็บเอกสารในที่ปลอดภัย และจะเคลื่อนย้ายออกจากที่ที่ไม่
ปลอดภัย เช่น เครื่องถ่ายเอกสารหรือห้องประชุมโดยทันที
ข้อ 5. หากผู้ให้คารับรองไม่สามารถปฏิบัติตามคารับรองฉบับนี้ได้ ทั้งนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนและไม่ว่าจะ
ด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้ให้คารับรองตกลงดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรรวมทั้งยินยอมชดใช้
ค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นให้แก่คณะกรรมการทุกประการ
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คารับรองในการรักษาข้อมูลความลับ
สาหรับที่ปรึกษา คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ข้อ 6.
เพิกถอนได้

ผู้ให้คารับรองสัญญาว่า คารับรองดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดนั้น มีผลผูกพันผู้ให้คารับรองตลอดไป โดยไม่อาจ

ผู้ให้คารับรองได้อ่านและเข้าใจข้อความตามคารับรองนี้เป็นอย่างดีแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามความประสงค์ไว้เป็น
หลักฐานต่อหน้าพยาน ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุข้างต้น

ลงชื่อ ................................................................ ผู้ให้คารับรอง
(................................................................)
วันที่..................เดือน......................................พ.ศ...........................

ลงชื่อ ................................................................... พยาน
(..................................................................)
วันที่..................เดือน......................................พ.ศ...........................
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ใบสรุปการเตรียมวิธีดาเนินการมาตรฐาน
ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2558
เตรียมโดย

สานักงานส่งเสริมบริหาร
งานวิจัยฯ

วันที่

5 มิถุนายน 2557

ทบทวนโดย

คณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

วันที่

9 กรกฎาคม 2557

อนุมัติโดย

รศ.ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข

ตาแหน่ง

อธิการบดีมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

วันที่อนุมัติ

26 มกราคม 2558

การแก้ไข

-

เหตุผลที่แก้ไข

-
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1. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวทางให้เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ
เจ้าหน้าทีป่ ระจาสานักงานฯ จัดการกับโครงร่างการวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้องที่ส่งเข้ามาให้คณะกรรมการฯ
พิจารณา
2. ขอบเขต
วิธีดาเนินการมาตรฐานครอบคลุมการบริหารจัดการโครงร่างการวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
1) โครงร่างการวิจัยที่ส่งเข้าพิจารณาครั้งแรก (Submission for initial review)
2) โครงร่างการวิจัยที่ส่งเข้ามาพิจารณาภายหลังจากแก้ไขตามเสนอแนะของกรรมการฯ
(Submission of protocols after corrections )
3) โครงการวิจัยที่ปรับแก้ใหม่หมดแล้วส่งกลับเข้ามารับการพิจารณารอบใหม่ (Re-submitted
Protocol)
4) ส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัย (Protocol amendment)
5) รายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย (Continuing review report)
6) รายงานการยุติโครงการวิจัย (Protocol termination report)
3. ความรับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่ ประจาสานักงานฯ มีหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนขอ งเอกสาร รับ บันทึก แจกจ่าย โครงร่าง
การวิจัย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ประธานคณะกรรมการฯ หรือเลขานุการคณะกรรมการฯ มีหน้าที่กาหนด
กรรมการฯ ที่ทาหน้าที่ทบทวนโครงร่างวิจัย แล้วนาเรียนคณะกรรมการพิจารณา แจ้งคณะกรรมการฯ รับทราบในที่
ประชุมเต็มชุด แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ วิจัยภายหลัง การเวียนรับรองการพิจารณา โดย ประธานคณะกรรมการฯ
หรือเลขานุการคณะกรรมการฯ เป็นผู้ลงนามในบันทึก
4. ขั้นตอนการดาเนินการและผู้รับผิดชอบ
ขั้นตอน
การดาเนินการ
1
รับโครงร่างการวิจัย/เอกสารที่เกี่ยวข้อง
2

3

ตรวจสอบความครบถ้วนและความถูกต้องของเอกสาร
 โครงร่างการวิจัยที่ส่งเข้าพิจารณาครั้งแรก
 โครงร่างการวิจัยที่ส่งเข้ามาใหม่
 ส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัย
บันทึกวันที่รับ ลงเลขรับโครงร่างการวิจัย/เอกสารที่
เกี่ยวข้องและใส่รหัส และกรอกใบรับเอกสารให้ผู้ยื่น และ
ลงข้อมูลในคอมพิวเตอร์

ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าทีป่ ระจาสานักงานฯ

เจ้าหน้าทีป่ ระจาสานักงานฯ

เจ้าหน้าทีป่ ระจาสานักงานฯ

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การบริหารจัดการกับโครงร่างการวิจัยที่ยื่นขอรับการพิจารณา
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4. ขั้นตอนการดาเนินการและผู้รับผิดชอบ(ต่อ)
ขั้นตอน
4

การดาเนินการ
เก็บเอกสารใส่ตู้ที่มีกุญแจล็อคในสานักงาน

5

กาหนดวิธีพิจารณา (Exempt/Expedite /Full-board)
และมอบหมาย primary reviewers เป็นผู้ทบทวน

6

(ถ้ามี) แจ้งแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
แก่นักวิจัย ให้แก้ไข (Expedite)

7

กรรมการผู้ให้ข้อเสนอแนะตรวจสอบการแก้ไข (Expedite)

8

กาหนดวันประชุม จัดทารายชื่อคณะกรรมการฯ
ที่สามารถเข้าประชุม (Full board review)

ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าทีป่ ระจาสานักงานฯ
ประธานคณะกรรมการฯ หรือ
เลขานุการคณะกรรมการฯ
เจ้าหน้าทีป่ ระจาสานักงานฯ
และนักวิจัย
เจ้าหน้าทีป่ ระจาสานักงานฯ
และกรรมการผู้พิจารณา
เจ้าหน้าทีป่ ระจาสานักงานฯ

5. หลักการปฏิบัติการยื่นที่สานักงาน
5.1 รับโครงร่างการวิจัย
1) โครงร่างการวิจัยที่ส่งเข้าพิจารณาครั้งแรก (บันทึกข้อความ แบบรับโครงร่างที่ยื่นขอรับการ
พิจารณา เอกสารเป็น hard copy จานวนชุดตามประเภทการพิจารณา และแผ่น CD)
2) โครงร่างการวิจัยที่ส่งกลับเข้ามาขอรับการพิจารณาใหม่ (บันทึกข้อความ แบบรับโครงร่างที่ยื่น
ขอรับการพิจารณา เอกสารเป็น hard copy จานวนชุดตามประเภทการพิจารณา และแผ่น CD)
ดูในเรื่องการพิจารณาโครงร่างการวิจัยที่ส่งเข้ามาใหม่ (UBU-REC 12/1.0)
3) ส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัย (บันทึกข้อความ แบบรายงานส่วนแก้ไขเพิ่มเติม
โครงร่างการวิจัย เอกสารเป็น hard copy 4 ชุด และแผ่น CD)
ดูในเรื่องการทบทวนส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัย (UBU-REC 13/1.0)
5.2 ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร
โครงร่างการวิจัยที่ส่งเข้าพิจารณาครั้งแรก โครงร่างการวิจัยที่ส่งเข้าใหม่ และส่วนแก้ไขโครงร่างการ
วิจัย ตรวจสอบความครบถ้วนของโครงร่างการวิจัยที่ส่งเข้าพิจารณา โดยใช้แบบตรวจสอบเอกสาร
(UBU-REC 01-07)
5.3 บันทึกวันที่รับ ลงเลขรับโครงร่างการวิจัย/เอกสารที่เกี่ยวข้อง และใส่รหัส และกรอกใบรับเอกสารให้ผู้ยื่น
บันทึกวันที่รับโครงร่างการวิจัย/เอกสารที่เกี่ยวข้องในสมุดบันทึกการรับเอกสารและในระบบฐาน
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ใส่รหัสโครงร่างวิจัย (ตัวเลข 2 ตัว/พ.ศ. ดู UBU-REC 01/1.0)
5.4 เจ้าหน้าที่ประจาสานักงานฯ เก็บเอกสารใส่ตู้ที่มีกุญแจล็อคในสานักงาน

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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5.5 ประธานคณะกรรมการฯ หรือเลขานุการคณะกรรมการฯ กาหนดวิธีพิจารณา Exempt/Expedited
/Full-board โดยใช้แบบพิจารณาความเสี่ยงในการประเมินโครงการ(UBU-REC 02-07) และมอบหมาย primary
reviewers เป็นผู้ทบทวน
5.6 การพิจารณาของคณะกรรมการฯ กรรมการฯ ที่ได้รับมอบหมายพิจารณาโครงการโดยใช้แบบพิจารณา
โครงการ (ดู UBU-REC 08)
5.7 แจ้งแก้ไข ในกรณีการพิจารณาโครงการ Expedited กรรมการฯ ที่พิจารณามีข้อเสนอแนะให้แก้ไข
เจ้าหน้าที่สานักงานฯ จัดทาบันทึกส่งผลการพิจารณาให้นักวิจัยแก้ไขตามข้อเสนอแนะ แล้วส่งกลับสานักงานภายใน
7 วัน
5.8 กรรมการฯ พิจารณาโครงการที่ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ในกรณีโครงการ Expedited เจ้าหน้าที่
ประจาสานักงานฯ ส่งโครงการที่นักวิจัยได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะให้กรรมการฯ ผู้ให้ข้อเสนอแนะตรวจสอบการ
แก้ไข
5.9 วันประชุมคณะกรรมการฯ เจ้าหน้าทีป่ ระจาสานักงานฯ จัดทารายชื่อกรรมการฯ ที่สามารถเข้าประชุม
ตามวันที่ กาหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว
6. คานิยาม 7. ภาคผนวก
 UBU-REC 01-07
 UBU-REC 02-07

แบบตรวจสอบเอกสารเพื่อยื่นเสนอขอการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
แบบประเมินระดับความเสี่ยงสาหรับงานวิจัยในมนุษย์

8. เอกสารอ้างอิง
8.1 ICH Good Clinical Practice Guideline. กองควบคุมยา สานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2543
8.2 แนวทางจริยธรรมการทาวิจัยในคนแห่งชาติ ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ.2550

[UBU-REC 01-07]

แบบตรวจสอบเอกสารเพื่อยื่นเสนอขอการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ชื่อโครงการ : ...................................................................................................................................
ที่

เอกสาร

1 Exemption review (แบบขอยกเว้น)
1. แบบตรวจสอบเอกสารเพื่อยื่นเสนอขอการรับรอง
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (UBU-REC 01-07)
2. แบบประเมินระดับความเสี่ยงในงานวิจัย (UBU-REC 02-07)
3. แบบเสนอโครงการวิจัยตามที่แหล่งทุนกาหนด (ฉบับเต็ม)
4. แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (UBU-REC 01-10)
5. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
6. แบบบันทึกการขออนุญาตเก็บข้อมูล หรือ ขอใช้สถานที่ในการทาวิจัยจากผู้
มีอานาจอนุมัติ
7. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2 Expedite review (พิจารณาแบบเร่งด่วน)
1. แบบตรวจสอบเอกสารเพื่อยื่นเสนอขอการรับรอง
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (UBU-REC 01-07)
2. แบบประเมินระดับความเสี่ยงในงานวิจัย (UBU-REC 02-07)
3. แบบเสนอโครงการวิจัยตามที่แหล่งทุนกาหนด (ฉบับเต็ม)
4. แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (UBU-REC 01-10)
5. เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย
6. แบบแสดงความยินดีเข้าร่วมโครงการ
7. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
8. เอกสาร/หลักฐานแสดงการขอใช้ข้อมูลทางสถิติ /เวชระเบียน หรือสิ่งอื่นใด
จากหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ
9. แบบบันทึกการขออนุญาตเก็บข้อมูล หรือ ขอใช้สถานที่ในการทาวิจัยจากผู้
มีอานาจอนุมัติ
10. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

จานวน

ตรวจสอบ
()

1
1
2
2
2
2
2
1
1
4
4
4
4
4
4
4
4
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แบบตรวจสอบเอกสารเพื่อยื่นเสนอขอการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (ต่อ)
ชื่อโครงการ : ...................................................................................................................................
ที่

เอกสาร

จานวน

3 Full Board Review (พิจารณาแบบเต็มรูปแบบ)
1. แบบตรวจสอบเอกสารเพื่อยื่นเสนอขอการรับรอง
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (UBU-REC 01-07)
2. แบบประเมินระดับความเสี่ยงในงานวิจัย (UBU-REC 02-07)
3. แบบเสนอโครงการวิจัยตามที่แหล่งทุนกาหนด (ฉบับเต็ม)
4. แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (UBU-REC 01-10)
5. เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย
6. แบบแสดงความยินดีเข้าร่วมโครงการ
7. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
8. แบบบันทึกการขอใช้ข้อมูลทางสถิต/ิ เวชระเบียน หรือสิ่งอื่นใดจาก
หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ
9. แบบบันทึกการขออนุญาตเก็บข้อมูล หรือ ขอใช้สถานที่ในการทาวิจัยจากผู้
มีอานาจอนุมัติ
10. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ตรวจสอบ
()

1
1
14
14
14
14
14
14
14
14

ลงชื่อ..................................................หัวหน้าโครงการวิจัย
(

)
วันที่......../........./........

**หมายเหตุ
สาหรับการพิจารณาแบบ Full Board Review (พิจารณาแบบเต็มรูปแบบ) นั้นจะต้องเสนอให้
คณะกรรมการพิจารณาร่วมกันในที่ประชุมจึงจาเป็นต้องใช้เอกสารเท่ากับจานวนคณะกรรมการทั้งหมด
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แบบประเมินระดับความเสี่ยงสาหรับงานวิจัยในมนุษย์
ชื่อโครงการ : ………………………………………………..…………………………………………………………………………………….
ความเห็น
คุณสมบัติของโครงการ
ผู้วิจัย คณะกรรมการ
การพิจารณาโครงการวิจัยที่เข้าข่าย Exemption review (ให้เลือก ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้)
1. การวิจัยทางการศึกษา
1.1) Normal educational practice and setting ได้แก่
- การวิจัยเพื่อเปรียบเทียบวิธีการเรียนการสอนวิธีการต่างๆ
- การเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างเทคนิคการสอน และการจัดห้องเรียน
ด้วยวิธีการต่างๆ หรือเปรียบเทียบระหว่างหลักสูตร
 ใช่  ใช่
- เป็นวิธีการที่ยอมรับทั่วไปและเคยนามาใช้แล้ว และ/หรือ
 ไม่ใช่
- ดาเนินการในชั้นเรียนปกติ
1.2) Educational test ได้แก่ การวิจัยที่ใช้วิธีการวัดผลการศึกษาวิธีการต่างๆ เช่น
cognitive, aptitude, diagnostic, achievement
และเป็นโครงการวิจัยที่ไม่มีลักษณะดังต่อไปนี้
- เป็นวิธีการใหม่ล่าสุดยังไม่เคยมีการใช้มาก่อน
- นักเรียนในชั้นเรียนเดียวกันได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างกัน
- มีการปกปิดข้อมูลบางส่วนไม่แจ้งให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยทราบ
- มีการออกกาลังกายมากกว่าปกติ หรือในวิธีที่ไม่ปกติ

 ใช่

 ใช่

 ใช่
 ไม่ใช่

 ใช่
 ไม่ใช่

หมายเหตุ

2. Survey, interview or observation of public behaviors การวิจัยที่ดาเนินการ
โดยวิธีการสารวจ สัมภาษณ์หรือสังเกตพฤติกรรมภายในชุมชน และข้อมูลที่เก็บนั้นไม่
สามารถเชื่อมโยงถึงผู้เข้าร่วมการวิจัยเป็นรายบุคคล และรายงานผลเป็นข้อมูลโดย
ภาพรวม
และเป็นโครงการวิจัยที่ไม่มีลักษณะดังต่อไปนี้ แม้จะใช้วิธีการ survey, interview
หรือ observational research แต่มีประเด็นพิจารณา คือ
- ข้อคาถามส่งผลกระทบทางจิตใจ เป็นเรื่องส่วนตัวที่อ่อนไหว สมควรปกปิด หรือเป็น
เรื่องที่อยากลืม
- ข้อมูลที่ต้องการศึกษาเกี่ยวข้องกับการกระทาผิดกฎหมาย หากความลับรั่วไหล
ผู้เข้าร่วมการวิจัยอาจถูกจับ ถูกปรับ ถูกฟ้องร้องดาเนินคดีตามกฎหมาย
- ข้อมูลที่ต้องการศึกษาเกี่ยวข้องกับการเสื่อมเสียชื่อเสียง การเสียผลประโยชน์ การถูก
เลิกจ้าง และการเสียสิทธิบางอย่าง รวมทั้งกระทบต่อสถานภาพทางการเงิน
3. Collection or study of existing data (documents, records) การวิจัยโดยใช้ข้อมูล
จากฐานข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชน ในรูปเอกสาร สิ่งส่งตรวจทางพยาธิวิทยา หรือสิ่งส่ง
ตรวจเพื่อการวินิจฉัยโรค หรือภาวะต่างๆ ซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้
- เป็นข้อมูลหรือเนื้อเยื่อที่เก็บโดยไม่ระบุเจ้าของ (Unidentifiable data)
หมายถึง ไม่ติดชื่อหรือรหัสใดๆ ที่จะเชื่อมโยงถึงตัวบุคคลได้ตั้งแต่ต้น
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- เป็นข้อมูลเนื้อเยื่อ หรือสิ่งส่งตรวจอื่นๆ (เช่น เลือด) ที่เก็บอยู่แล้วในคลัง ไม่ใช่

 ใช่

 ใช่

 ใช่
 ไม่ใช่

 ใช่
 ไม่ใช่

การเก็บข้อมูลใหม่ และได้ทาการลบข้อมูลส่วนบุคคลออกแล้ว (anonymized
data/specimen)
- เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ
และเป็นโครงการวิจัยที่ไม่มีลักษณะดังต่อไปนี้
- เป็นข้อมูลหรือเนื้อเยื่อที่เก็บโดยติดชื่อหรือรหัสใดๆไว้ตั้งแต่ต้น แม้ว่าผู้วิจัยจะ
แจ้งว่าจะไม่บันทึกข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในการวิจัยก็ตาม
- ชิ้นเนื้อที่อยู่ในคลังพยาธิวิทยาที่การเก็บข้อมูลในครั้งแรกต้องระบุเจ้าของ
- เป็นข้อมูลจากการวิจัยครั้งก่อน
* ต้องมีหนังสืออนุญาตจากผู้มีอานาจเก็บรักษาข้อมูล/สิ่งส่งตรวจ
4. Quality assurance, Public benefit or service program
การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพ การประเมินความพึงพอใจของผู้มารับ
บริการจากหน่วยงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานนั้น
โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์สาธารณะ
5. Taste and food evaluation and Acceptance study
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบคุณภาพและรสชาติของอาหาร การศึกษาการยอมรับ
และความพึงพอใจของผู้บริโภค
- อาหารนั้นเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติไม่มีสิ่งเจือปน
- มีสารอาหารในระดับที่ปลอดภัย
และเป็นโครงการวิจัยที่ไม่มีลักษณะดังต่อไปนี้
- มีสารปรุงแต่งมีสารปรุงแต่ง
- ปนเปื้อนสารเคมีเนื่องจากการเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อม เกินระดับความ
ปลอดภัย ตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

โครงการวิจัยที่เข้าข่าย Expedited review (ต้อง ใช่ ทั้ง 3 ข้อ)
 ใช่
 ใช่

 ใช่

 ใช่
 ไม่ใช่
 ใช่
 ไม่ใช่

 ใช่
 ไม่ใช่

1. การวิจัยไม่ใช่ clinical trial และไม่มี clinical intervention
2. การวิจัยจะไม่ทาให้ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยมีความเสี่ยงที่จะถูกดาเนินคดีตามกฎหมาย หรืออาจ
เกิดความเสียหายต่อผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย อาทิ ทาให้เสื่อมเสียต่อชื่อเสียง การเงิน สถานภาพทาง
สังคม หน้าที่การงาน หรือล่วงละเมิดความลับและความเป็นส่วนตัว ของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย
3. เป็นการวิจัยที่มีความเสี่ยงต่า ซึ่งควรมีลักษณะดังนี้หากประเด็นดังกล่าวเกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย
ของท่าน
3.1 เป็นการเก็บตัวอย่างส่งตรวจด้วยวิธีที่ไม่ทาให้เกิดการบาดเจ็บต่อผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย
3.2 เป็นการเก็บข้อมูลโดยใช้เครื่องมือที่ไม่ทาให้เกิดการบาดเจ็บต่อผู้ถูกตรวจ (ยกเว้นเครื่องมือ
ที่เกี่ยวข้องกับ x-ray และ microwave) ไม่ต้องใช้ยาชาหรือยาสลบ และเป็นวิธีที่ใช้ตรวจเพื่อการ
รักษาตามมาตรฐาน เครื่องมือได้รับการรับรองว่าเป็นเครื่องมือทางการแพทย์และมีจาหน่ายตาม
ท้องตลาด
3.3 เป็นการเก็บข้อมูลจากรายงานต่างๆ หรือตรวจตัวอย่างส่งตรวจจากคลังที่ได้รับการเก็บไว้
เพื่อการตรวจรักษาตามปกติ มิใช่เพื่อการวิจัย
3.4 เป็นการเก็บข้อมูลจากการบันทึกเสียงหรือภาพโดยการถ่ายจากกล้องถ่ายรูปหรือวิดิทัศน์
3.5 เป็นการวิจัยที่เป็นการสังเกตพฤติกรรม หรือการสัมภาษณ์กลุ่มบุคคล
3.6 เป็นการตรวจตัวอย่างส่งตรวจใดๆ ที่ไม่ใช่การตรวจทางพันธุศาสตร์อันสามารถเชื่อมโยง
ถึงผู้ที่เป็นเจ้าของข้อมูลหรือสิ่งส่งตรวจได้
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Full Board Review (ต้อง ใช่ ข้อใดข้อหนึ่ง)
 ใช่

 ใช่
 ไม่ใช่

1. โครงการวิจัยทาง Clinical trial และ Clinical intervention

 ใช่

 ใช่
 ไม่ใช่

2. โครงการที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบยาสมุนไพร และผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ หรือ
โครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบยาแผนปัจจุบัน

 ใช่

 ใช่
 ไม่ใช่

3. โครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการแพทย์และเครื่องมือที่นามาใช้กับร่างกายมนุษย์

 ใช่

 ใช่
 ไม่ใช่

4. โครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์ท่าทางที่ไม่ได้ใช้เป็นปกติในชีวิตประจาวัน เช่น โยคะ ท่า
นวด และท่าการออกกาลังกาย ฯลฯ

 ใช่

 ใช่
 ไม่ใช่

5. โครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเซลล์ต้นกาเนิด (stem cell) หรือเซลล์สืบพันธุ์ ไซโกต ตัวอ่อนมนุษย์

 ใช่
 ไม่ใช่

6. หากต้องมีการเก็บเลือด จะทาโดยการเจาะปลายนิ้ว ส้นเท้า หรือติ่งหูในกรณีที่เป็นเด็กทารก
หรือเจาะจากหลอดเลือดดาส่วนปลาย โดยปริมาณเลือดและจานวนครั้งที่เจาะควรเป็นดังนี้ คือ
 สาหรับผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพแข็งแรงและมิใช่สตรีมีครรภ์ และมีน้าหนักตัวไม่ต่ากว่า 50 กก.
ปริมาณเลือดที่เจาะจะต้องไม่เกิน 550 มล. ในเวลา 8 สัปดาห์ และเจาะไม่บ่อยกว่า
สัปดาห์ละ 2 ครั้ง
 สาหรับเด็กหรือผู้ใหญ่ที่มีน้าหนักตัวน้อยกว่า 50 กก. ปริมาณเลือดที่เจาะจะต้องไม่เกิน
50 มล. หรือไม่เกิน 3 มล. ต่อน้าหนักตัว 1 กก. ในเวลา 8 สัปดาห์ และเจาะไม่บ่อย
กว่าสัปดาห์ละ 2 ครั้ง

 ใช่

ลงชื่อ..................................................หัวหน้าโครงการวิจัย
(

)
วันที่......../........./........
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1) เรียน ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยฯ
2) เห็นชอบและดาเนินการตามเสนอ
ได้ทาการตรวจสอบคุณสมบัติของโครงการวิจัยแล้วเข้าข่าย
ไม่เห็นชอบและโดยให้ดาเนินการดังนี้
การพิจารณาแบบ................................................................
……………………………………………………..……………
เห็นควร อนุมัติใบรับรองการยกเว้นจริยธรรมการวิจัย
……………………………………………………..……………
ในมนุษย์
……………………………………………………..……………
 แจ้งผู้รับผิดชอบโครงการส่งเอกสารเพิ่มเติม
……………………………………………………..……………
คือ
……………………………………………………..……………
........................................................................
……………………………………………………..……………
 นาเข้าสู่กระบวนการพิจารณา โดยเสนอ
ลงชื่อ.........................................
ผู้พิจารณาคือ
(
)
1)............................................................
ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยฯ
2)............................................................
วันที่...................................
3)............................................................
ลงชื่อ....................................(เจ้าหน้าที่วิจัย)
(
)
วันที่...................................
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แนวทางการทบทวนและนาเสนอโครงร่างการวิจัย
Review and Assessment Form
ใบสรุปการเตรียมวิธีดาเนินการมาตรฐาน
ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2558
เตรียมโดย

สานักงานส่งเสริมบริหาร
งานวิจัยฯ

วันที่

5 มิถุนายน 2557

ทบทวนโดย

คณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

วันที่

9 กรกฎาคม 2557

อนุมัติโดย

รศ.ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข

ตาแหน่ง

อธิการบดีมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

วันที่อนุมัติ

26 มกราคม 2558

การแก้ไข

-

เหตุผลที่แก้ไข

-

UBU-REC 08/01.0
เริ่มใช้ 27 มกราคม 58
หน้า 55 ของ 224 หน้า

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
แนวทางการทบทวนและนาเสนอโครงร่างการวิจัย
Review and Assessment Form

UBU-REC 08/01.0
เริ่มใช้ 27 มกราคม 58
หน้า 56 ของ 224 หน้า

สารบัญ
ลาดับเรื่อง
1
2
3
4
5

6
7
8

เรื่อง
วัตถุประสงค์
ขอบเขต
ความรับผิดชอบ
ขั้นตอนการดาเนินการและผู้รับผิดชอบ
หลักการปฏิบัติ
5.1 ทบทวนโครงร่างการวิจัย
5.2 ทบทวนผู้วิจัย
5.3 ทบทวนการเข้าร่วมของอาสาสมัคร
5.4 ทบทวนบทบาทของชุมชน
5.5 ทบทวนเอกสารการให้ความยินยอมโดยได้รับฃ้อมูล (Informed Consent)
5.6 การยกเว้นขอความยินยอม (Waiver of the consent requirement)
5.7 สรุปความเห็น
คานิยาม
ภาคผนวก
เอกสารอ้างอิง

หน้า
57
57
57
57
57
58
58
58
59
59
60
60
61
61
61

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
แนวทางการทบทวนและนาเสนอโครงร่างการวิจัย
Review and Assessment Form

UBU-REC 08/01.0
เริ่มใช้ 27 มกราคม 58
หน้า 57 ของ 224 หน้า

1. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวทางในการทบทวนและนาเสนอโครงร่างการวิจัยที่ส่งเข้ามาเพื่อพิจารณา
2. ขอบเขต
วิธีดาเนินการมาตรฐานครอบคลุมแนวทางการทบทวนและนาเสนอโครงร่างการวิจัยทุกฉบับ
ที่ส่งเข้ามาเพื่อพิจารณาครั้งแรก
3. ความรับผิดชอบ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน มนุษย์ ที่มีหน้ าที่ทบทวนและนาเสนอโครงร่ างการวิจัย ควรใช้ แนว
ทางการทบทวนและนาเสนอโครงร่างการวิจัยที่กาหนด
4. ขั้นตอนการดาเนินการและผู้รับผิดชอบ
ขั้นตอน

การดาเนินการ

1

ทบทวนโครงร่างการวิจัย

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

2

ทบทวนผู้วิจัย

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

3

ทบทวนการเข้าร่วมของอาสาสมัคร

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

4

ทบทวนบทบาทของชุมชน

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

5

ทบทวนเอกสารการให้ความยินยอมโดย
ได้รับข้อมูล

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

6

สรุปความเห็น

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

5. หลักการปฏิบัติ
แนวทางในการทบทวนและการนาเสนอผลการทบทวนโครงร่างการวิจัยในที่ประชุมให้นาเสนอตามหัวข้อ
และมีหลักการปฏิบัติดังต่อไปนี้
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5.1 ทบทวนโครงร่างการวิจัย
1) ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
2) ที่มาของโครงการวิจัย (Background) (ICH GCP 6.2)
3) หลักการและเหตุผล (Rationale) (ICH GCP 6.2)
4) การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง (ICH GCP 6.2.7)
5) วัตถุประสงค์ (ICH GCP 6.3)
6) รูปแบบการวิจัย (Study design) (ICH GCP 6.4)
7) ขนาดตัวอย่าง (ICH GCP 6.9.2)
8) ระยะเวลาและจานวนครั้งที่นัด (ICH GCP 6.4.5)
9) การคัดเลือกอาสาสมัครที่เข้าร่วมในโครงการวิจัย (ICH GCP 6.5)
10) วิธีดาเนินการวิจัย (Study procedure) (ICH GCP 6.4)
11) กลุม่ ควบคุมหรือกลุ่มที่ใช้ยาหลอก (Placebo) (ถ้ามี) (ICH GCP 6.4.2)
12) ข้อมูลผลิตภัณฑ์ยา และเครื่องมือแพทย์ ถ้ายังไม่เคยใช้ในประเทศ มีการขายและใช้ในประเทศผู้
ผลิต หรือประเทศอื่นๆ ประเทศใดบ้าง
13) การวัดผลการวิจัย (outcome measurement) (ICH GCP 6.4.1)
14) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ (ICH GCP 6.9)
15) ข้อพิจารณาปัญหาจริยธรรมการวิจัย (risk หรือ potential risk การเฝ้าระวังและการแก้ไข)
16) โครงการวิจัยที่เสนอ เพื่อการพิจารณา ได้มีการศึกษา ในประเทศผู้ผลิต หรือประเทศอื่นๆ ประเทศ
ใดบ้าง
5.2 ทบทวนผู้วิจัย
1) ประวัติผู้วิจัย การศึกษา การฝึกอบรม พื้นฐานอาชีพหรือประสบการณ์ การทางานของผู้วิจัย
(ICH GCP 2.8)
2) ประสบการณ์การวิจัยและผลงานตีพิมพ์
3) การเปิดเผยการมีส่วนได้ส่วนเสีย (Conflict of interest) ของผู้วิจัย
4) การศึกษาทางคลินิกของผูวิ้ จัยที่ไม่ใช่แพทย์ ต้องมีแพทย์ หรือ ทันตแพทย์เป็นผูร้ ่วมวิจัย (ICH GCP 2.7)
5.3 ทบทวนการเข้าร่วมของอาสาสมัคร
1) ไม่มีการบังคับให้เข้าร่วมในโครงการวิจัย (Non-coercive recruitment) (ICH GCP 2.9)
2) การเคารพในความเป็นส่วนตัวและการรักษาความลับ (Privacy and confidentiality) (ICH GCP 2.11)
3) ความเสี่ยง ได้แก่ อันตรายทางร่างกายหรือการบาดเจ็บ ผลกระทบทางจิตใจ และผลกระทบทางด้าน
กฎหมาย สังคม และเศรษฐกิจ
4) ประโยชน์ที่คาดว่าอาสาสมัครและสังคม จะได้รับ
5) กลุ่มบุคคลที่อ่ อนแอและเปราะบาง (Vulnerable subjects) เหตุผลและความจาเป็ นในการศึกษาวิจัยใน
กลุม่ บุคคลเหล่านั้น
6) กลุม่ ควบคุมหรือกลุ่มที่ใช้ยาหลอก (Placebo) (ถ้ามี) เหตุผลในการศึกษาวิจัย ระยะเวลาและอันตรายจาก
การใช้ยาหลอก

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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7) หลักเกณฑ์การถอนอาสาสมัครออกจากการวิจัย (ICH GCP 6.5.3)
8) การคานึงถึงการดูแลอาสาสมัครทั้งทางร่างกายและจิตใจ
9) ความเหมาะสมของเงินชดเชย (Compensation) (ICH GCP 3.1.8)
10) การรักษาพยาบาลหรือการจ่ ายค่าชดเชย เมื่อมีความเสียหาย หรืออันตราย หรือความพิการถาวร หรือ
ตายจากการเข้าร่วมในโครงการวิจัย (ICH GCP 4.3.2)
11) การใช้ วัตถุทางชีวภาพ (Biological materials) การวิจัยทางมนุษย์ พันธุศาสตร์ (Human genetic
research)
12) การเก็บเนื้อเยื่อหรือเลือด
5.4 ทบทวนบทบาทของชุมชน
1) การประสานงานกับผู้นาชุมชนหรือสถาบันที่เข้าร่วมในโครงการวิจัย
2) ผลประโยชน์ต่อชุมชนที่เข้าร่วมโครงการวิจัย
5.5 ทบทวนเอกสารการให้ความยินยอมโดยได้รับข้อมูล (Informed consent)
1) เอกสารการให้ความยินยอมแบ่งออกเป็น 2 ส่วนได้แก่
1.1 เอกสารชี้แจงข้อมูลแก่ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย (Research Participant Information Sheet)
(1) ความครบถ้วนของข้อมูล
(2) ภาษาที่ใช้เข้าใจง่าย
(3) ส่วนประกอบของเอกสารการให้ความยินยอมโดยได้รับข้อมูลประกอบด้วย(ICH GCP 4.8.10)
(3.1) หัวข้อเรื่องที่จะทาการวิจัย
(3.2) เหตุผลที่อาสาสมัครได้รับเชิญให้เข้าร่วมในโครงการวิจัย
(3.3) วัตถุประสงค์และกระบวนการวิจัยที่ผู้วิจัยและอาสาสมัครจะต้องปฏิบัติ
(3.4) ระยะเวลาของการวิจัยที่อาสาสมัครแต่ละคนจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้อง
(3.5) จานวนอาสาสมัครที่เข้าร่วมในโครงการวิจัย
(3.6) ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการวิจัย ซึ่งอาจเป็นประโยชน์โดยตรงแก่
อาสาสมัครประโยชน์ต่อชุมชนหรือสังคม หรือประโยชน์ทางด้านความรู้
(3.7) ความเสี่ยง ความไม่สบาย หรือความไม่สะดวก ที่อาจเกิดขึ้นแก่อาสาสมัคร ในการเข้า
ร่วมในโครงการวิจัย
(3.8) ทางเลือกหรือกระบวนการรักษาอื่น ๆ ที่อาจจะเป็นประโยชน์แก่อาสาสมัครในกรณีที่
อาสาสมัครไม่เข้าร่วมในโครงการวิจัย
(3.9) ขอบเขตการรักษาความลับของข้อมูลเกี่ยวกับอาสาสมัคร
(3.10) การให้ค่าตอบแทนเป็นค่าเดินทาง การเสียเวลา ความไม่ส ะดวก ความไม่สบาย และ
รายได้ที่ เสียไปจากการที่อาสาสมัครเข้าร่วมการวิจัย
(3.11) การให้การรักษาพยาบาลหรือการจ่ายค่าชดเชย เมื่อมีความเสียหาย หรืออันตราย
หรือความพิการถาวรหรือตายจากการเข้าร่ วมในโครงการวิจัย
(3.12) สถาบันที่ร่วมในการทาวิจัย
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(3.13) อาสาสมัครมีอิสระที่จะปฏิเสธ หรือถอนตัวจากโครงการวิจัยเมื่อใดก็ได้ โดยไม่มีผลใดๆ
ต่อการได้รับการรักษาพยาบาลที่ควรจะได้รับตามมาตรฐาน หรือสูญเสียผลประโยชน์
ใด ๆ
(3.14) การวิจัยทางพันธุศาสตร์จะต้องมีการขอความยินยอม และมีการให้คาปรึกษาเกี่ยวกับ
เรื่องพันธุกรรม หรือ Genetic counseling
(3.15) การเก็บตัวอย่างที่เหลือจากการวิจัยเพื่อการตรวจเพิ่มเติมในอนาคต หรือเพื่อ
การศึกษาใหม่ในอนาคต ต้องมีการขอความยินยอมเพื่อเก็บตัวอย่างที่เหลือ แต่การ
ใช้ตัวอย่างนั้นจะต้อง ยื่นโครงการวิจัยให้คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ทาการพิจารณาทบทวน
(3.16) บุคคลที่จะติดต่อ ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ ตลอด 24 ชั่วโมง ในกรณี
ที่เกิดอันตรายแก่อาสาสมัคร ซึ่งเป็นผลจากการวิจัย
(3.17) เบอร์โทรศัพท์สานักงานคณะกรรมการฯ ที่อาสาสมัครสามารถติดต่อได้
1.2) หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัย ( Consent Form)
5.6 การยกเว้นขอความยินยอม ผู้วิจัยจะต้องไม่ทาวิจัยโดยไม่ได้ขอความยินยอมจากผู้เข้าร่วมการวิจัย ยกเว้น
ได้อธิบายถึงเหตุผลความจาเป็นที่ต้องขอยกเว้นการขอความยินยอม อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และได้รับการ
พิจารณารับรองจากคณะกรรมการร่วมพิจารณาจริยธรรมการวิจัยฯ แล้วเท่านั้น ทั้งนี้การวิจัยต้องไม่มีความ
เสี่ยงเกินกว่า minimal risk การวิจัยเป็นการเก็บข้อมูลบางส่วนของผู้เข้าร่วมการวิจัยโดยไม่มี identifier
และการขอความยินยอมจะมีผล ต่อการวิจัยในทางปฏิบัติ (CIOMS Guideline 4: Individual Informed
Consent)
5.7 สรุปความเห็น
1) อัตราส่วนระหว่างความเสี่ยงและผลประโยชน์ (Risk / benefit ratio) เหมาะสมหรือไม่
2) มีกลุ่มอาสาสมัครที่เปราะบาง (Vulnerable subjects) เข้าร่วมในโครงการวิจัยหรือไม่
3) ความรุนแรงของความเสี่ยง (Risk categories)
4) มาตรการให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดอาการไม่พึงประสงค์ (rescue measure)
5) มีการขอความพร้อมใจ (Assent) ของอาสาสมัครที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปี ถึงอายุต่ากว่า 18 ปี หรือไม่
6) บุคคลที่อ่านเขียนไม่ได้ สามารถเข้าร่วมในโครงการวิจัยได้หรือไม่
7) สรุปความเห็น
ประธานจะทาหน้าที่จัดการอภิปรายโดยคณะกรรมการฯ ในกรณีที่คณะกรรมการฯ มีความเห็นขัดแย้ง จน
ได้ข้อสรุปในประเด็นนั้นๆ และเมื่ออภิปรายเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ จะสรุปข้อคิดเห็นที่มีการ
นาเสนอและอภิปรายทั้งหมดในที่ประชุม ก่อนที่จะสรุปมติแบบเอกฉันท์ การลงมติมี 4 แบบ ได้แก่
(1) รับรอง
(2) ปรับปรุงแก้ไข (minor revision) เพื่อรับรอง
(3) ปรับปรุงแก้ไขและนาเข้าพิจารณาใหม่ (major revision) หรือ
(4) ไม่อนุมัติ

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
แนวทางการทบทวนและนาเสนอโครงร่างการวิจัย
Review and Assessment Form
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การปรับปรุงแก้ไขที่เป็น major revision ได้แก่ research design, inclusion/exclusion criteria,
risk/benefit จะต้องนาเข้าพิจารณาใหม่ในการประชุมคณะกรรมการฯ
8) ข้อเสนอแนะ
9) กาหนดการส่งรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย (Continuing report) ตามความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับ
อาสาสมัคร
6. คานิยาม
คา
ความหมาย
อาสาสมัครที่เปราะบาง
บุคคลซึ่งอาจถูกชักจูง หรือถูกบีบบังคับให้เข้าร่วมการวิจัย
(Vulnerable subjects)
ทางคลินิกได้โดยง่าย ด้วยความหวังว่าจะได้รับประโยชน์
จากการเข้าร่วมการวิจัย
ความรุนแรงของความเสี่ยง
ความรุนแรงของความเสี่ยงอาจแบ่งเป็น 3 ระดับได้แก่
(Risk categories)
(1) ความเสี่ยงน้อย (Minimal risk) คือ ความเสี่ยงที่ไม่มากกว่าที่
เกิดขึ้นในชีวิตประจาวันของอาสาสมัครที่มีสุขภาพปกติ
(2) ความเสี่ยงมากกว่าความเสี่ยงน้อย แต่คาดว่าจะมีประโยชน์
ต่ออาสาสมัครที่เข้าร่วมในโครงการวิจัย
(3) ความเสี่ยงมากกว่าความเสี่ยงน้อย และคาดว่าจะไม่มี
ประโยชน์ต่ออาสาสมัครที่เข้าร่วมในโครงการวิจัยแต่อาจจะเป็น
ประโยชน์ต่อสังคมหรือส่วนรวม
7. ภาคผนวก
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เกณฑ์การพิจารณาโครงการวิจัยในมนุษย์

8. เอกสารอ้างอิง
8.1 ICH Good Clinical Practice Guideline กองควบคุมยา สานักงานคณะกรรมการอาหาร และยา
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2543
8.2 แนวทางจริยธรรมการทาวิจั ยในคนในประเทศไทย ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย
พ.ศ. 2550
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เกณฑ์การพิจารณาโครงการวิจัยของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตามแนวทางการดาเนินการสาหรับคณะกรรมการด้านจริยธรรมผู้มีหน้าที่ทบทวนพิจารณาการศึกษาวิจัย
ทางชีวเวชศาสตร์ โดยองค์การอนามัยโลก เจนีวา ค.ศ. 2000
เกณฑ์การพิจารณา
1. แง่มุมทางวิทยาศาสตร์การออกแบบและดาเนินการการศึกษาวิจัย
- ความเหมาะสมของการออกแบบการวิจัยในเรื่องของวัตถุประสงค์ระเบียบวิธีทางสถิติ (รวมทั้งการคานวณ
ขนาดตัวอย่าง) และศักยภาพในการหาข้อสรุปที่หนักแน่น โดยใช้อาสาสมัครจานวนน้อยที่สุด
- เหตุผลความเหมาะสมเมื่อชั่งน้าหนักระหว่างความเสี่ยงและความไม่สะดวกสบายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น กับ
ผลประโยชน์ที่คาดว่าอาสาสมัครวิจัยและชุมชนที่เกี่ยวข้องจะได้รับ
- เหตุผลความเหมาะสมในการใช้กลุ่มเปรียบเทียบ
- เกณฑ์ในการถอดถอนอาสาสมัครออกจากโครงการวิจัยก่อนกาหนด
- เกณฑ์ในการยับยั้งหรือยุติโครงการวิจัยทั้งหมด
- ความพอเพียงในการจัดให้มีการกากับดูแลและตรวจสอบ การดาเนินการวิจัย รวมทั้งการแต่งตั้ง
คณะกรรมการกากับดูแลข้อมูลและความปลอดภัย (Data and Safety Monitoring Board : DSMB)
- ความพอเพียงของสถานที่วิจัย รวมทั้งในเรื่องเจ้าหน้าที่ที่ช่วยปฏิบัติงาน สิ่งอานวยความสะดวกและ
วิธีดาเนินการกรณีมีเหตุฉุกเฉิน
- วิธีการรายงาน และตีพิมพ์ผลการศึกษาวิจัย
2. การคัดเลือกอาสาสมัครวิจัย
- ลักษณะประชากรที่จะคัดเลือกมาเป็นอาสาสมัคร (รวมทั้งเรื่อง เพศ อายุ การรู้หนังสือ วัฒนธรรม
สถานภาพทางเศรษฐกิจและลักษณะชนชาติ )
- วิธีการตั้งต้นติดต่อและคัดเลือก
- วิธีการสื่อข้อมูลข่าวสารทั้งหมดแก่ผู้ที่อาจเป็นอาสาสมัคร หรือ ผู้แทน
- เกณฑ์การคัดเลือกอาสาสมัคร
- เกณฑ์การคัดอาสาสมัครออก
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3. การดูแลและคุ้มครองอาสาสมัคร
- ความเหมาะสมในเรื่องคุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้วิจัยต่อโครงการวิจัยที่เ สนอ
- แผนใด ๆ ที่จะหยุดหรือไม่ให้การรักษาที่เป็นมาตรฐานเพื่อวัตถุประสงค์ของการวิจัย และเหตุผลความ
เหมาะสมที่จะทาเช่นนั้น
- ความพอเพียงในการดูแลด้านการแพทย์และการช่วยเหลือทางจิตใจและสังคมแก่อาสาสมัคร
- ขั้นตอนที่จะดาเนินการเมื่ออาสาสมัครขอถอนตัวในระหว่างดาเนินการศึกษาวิจัย
- เกณฑ์ในการขยายการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ศึกษาวิจัย หรือการใช้กรณีฉุกเฉิน และ/หรือ การบริจาคให้ใช้โดยกุศล
เจตนา
- การจัดการแจ้งแพทย์ประจาตัว หรือแพทย์ประจาครอบครัวของอาสาสมัคร (ถ้ามี) รวมทั้งการขอความ
ยินยอมของอาสาสมัครในการแจ้งนั้น
- รายละเอียดเกี่ยวกับแผนการใดๆ ที่จะจัดให้ผลิตภัณฑ์ที่ศึกษาวิจัยถึงมืออาสาสมัครภายหลังเสร็จสิ้นการ
วิจัย
- รายละเอียดค่าใช้จ่ายใดๆ ที่อาสาสมัครต้องจ่าย
- การตอบแทนและชดเชยแก่อาสาสมัคร (รวมทั้งเงิน บริการ และ/หรือ ของขวัญ)
- การชดเชย/การรักษา ในกรณีเกิดอันตราย/ความพิการ/การตาย ของอาสาสมัครอันเนื่องมาจากการเข้าร่วม
การศึกษาวิจัย
- การจัดเกี่ยวกับการประกันและการชดเชยความเสียหาย
4. การรักษาความลับของอาสาสมัคร
- รายละเอียดของบุคคลที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของอาสาสมัคร รวมทั้งเวชระเบียนและ
ตัวอย่างส่งตรวจ
- มาตรการในการรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของอาสาสมัคร
5. กระบวนการขอความยินยอม
- รายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับกระบวนการขอความยินยอมรวมทั้งการระบุบุคคลที่รับผิดชอบในการขอความ
ยินยอม
- ความพอเพียง สมบูรณ์ และเข้าใจง่ายของเอกสารหรือข้อมูลโดยวาจาที่จะให้แก่อาสาสมัครหรือผู้แทนโดย
ชอบธรรม
- เหตุความเหมาะสม จะต้องอธิบายอย่างชัดเจนในการตั้งใจใช้อาสาสมัครที่ไม่สามารถให้ความยินยอมได้ด้วย
ตนเอง ตลอดจนวิธีการจัดการโดยครบถ้วนในการขอความยินยอมหรือความเห็นชอบให้เข้าร่วมการ
ศึกษาวิจัยของบุคคลดังกล่าว
- การรับรองว่าอาสาสมัครวิจัยจะได้รับข้อมูลใหม่ที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นระหว่างการเข้าร่วมในการศึกษาวิจัยนั้น
(ในเรื่องที่เกี่ยวกับสิทธิ ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดี )
- การรับและตอบสนองต่อคาถามหรือการร้องเรียนจากอาสาสมัครหรือผู้แ ทนในระหว่างการศึกษาวิจัย
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6. ข้อพิจารณาในเรื่องชุมชน
- ผลกระทบและความสัมพันธ์ของการศึกษาวิจัยต่อชุมชนท้องที่หรือชุมชนที่เกี่ยวข้องที่ทาการคัดเลือก
อาสาสมัครวิจัย
- ขั้นตอนในการปรึกษาหารือกับชุมชนที่เกี่ยวข้องในช่วงของการออกแบบการศึกษาวิจัย
- อิทธิพลของชุมชนต่อการให้ความยินยอมของอาสาสมัครแต่ละบุคคล
- การปรึกษาหารือชุมชนที่จะกระทาในระหว่างการศึกษาวิจัย
- สิ่งที่การศึกษาวิจัยจะช่วยในการสร้างศักยภาพ เช่น การส่งเสริมบริการสุขภาพ การวิจัย และความสามารถ
ในการตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพของท้องที่
- รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดให้มีผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสาเร็จในการศึกษาวิจัย ในราคาที่สามารถจะซื้อหา
ได้ แก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องภายหลังเสร็จสิ้นการศึกษาวิจัย
- วิธีการที่จะให้อาสาสมัครวิจัยหรือชุมชนที่เกี่ยวข้องได้รับผลของการศึกษาวิจัย
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การพิจารณาโครงร่างการวิจัยแบบยกเว้นและเร่งด่วน
Exemption and Expedited Review

ใบสรุปการเตรียมวิธีดาเนินการมาตรฐาน
ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2558
เตรียมโดย

สานักงานส่งเสริมบริหาร
งานวิจัยฯ

วันที่

5 มิถุนายน 2557

ทบทวนโดย

คณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

วันที่

9 กรกฎาคม 2557

อนุมัติโดย

รศ.ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข

ตาแหน่ง

อธิการบดีมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

วันที่อนุมัติ

26 มกราคม 2558

การแก้ไข

-

เหตุผลที่แก้ไข

-
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1. วัตถุประสงค์
1) เพื่อกาหนดเกณฑ์โครงร่างการวิจัยที่สามารถได้รับการยกเว้นพิจารณาจริยธรรมการวิจัย (Exemption)
2) เพื่อกาหนดว่าโครงร่างการวิจัยใดสามารถพิจารณาโดยขบวนการแบบเร่งด่วนหรือแบบย่อ (Expedited
process)
3) เพื่อกาหนดแนวทางการทบทวน การพิจารณาตัดสิน และการอนุมัติโครงร่ างการวิจัยแบบเร่งด่วน
หรือแบบย่อ
2. ขอบเขต
วิธีดาเนินการมาตรฐาน ครอบคลุมถึงการวิจัยที่สามารถได้รับการยกเว้นการพิจารณาจริยธรร มการวิจัย
ตามเกณฑ์ที่กาหนด และการดาเนินการขั้นต่อไปของโครงร่างการวิจัยที่ไม่เข้าเกณฑ์ยกเว้นการทบทวน การพิจารณา
ทบทวน ตัดสิน และอนุมัติโครงร่างการวิจัยซึ่งมีความเสี่ยงน้อยต่ออาสาสมัครที่เข้าร่วมในโครงการวิจัย แบบเร่งด่วน
หรือแบบย่อ
3. ความรับผิดชอบ
ประธานฯ หรือเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มีหน้าที่ทบทวน พิจารณาตัดสิน
โครงการที่เข้าข่ายได้รับยกเว้นการพิจารณาทบทวน และลงนามในเอกสารให้การรับรอง ในกรณีที่ เป็นโครงการของ
ประธานฯ ให้รองประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เป็นผู้ลงนามในเอกสารรับรองโครงการวิจัยที่
ได้รับการยกเว้น
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ที่ได้รับมอบหมายจากประธานคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์ หรือเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มีหน้าที่ทบทวนและพิจารณาตัดสินโครงร่าง
การวิจัยแบบเร่งด่วนหรือแบบย่อ
4. ขั้นตอนการดาเนินการและผู้รับผิดชอบ
4.1 โครงการที่เข้าข่ายได้รับยกเว้นการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
ขั้นตอน
1

การดาเนินการ
รับโครงร่างการวิจัย

2

คัดเลือกโครงร่างการวิจัยที่เข้าข่าย
ได้รับยกเว้นการพิจารณา

ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าทีป่ ระจาสานักงานฯ
ประธานฯ หรือ เลขานุการ หรือ ผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
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มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การพิจารณาโครงร่างการวิจัยแบบยกเว้นและเร่งด่วน
Exemption and Expedited Review

UBU-REC 09/01.0
เริ่มใช้ 27 มกราคม 58
หน้า 68 ของ 224 หน้า

4.1 โครงการที่เข้าข่ายได้รับยกเว้นการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย (ต่อ)
ขั้นตอน
3

การดาเนินการ
เข้าข่ายได้รับยกเว้น

4

แจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้วิจัยและออกเอกสาร
Certificate of Exemption

5

นาเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการฯ

ผู้รับผิดชอบ
ประธานฯ หรือ เลขานุการ หรือ ผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ประธานฯ หรือ เลขานุการ หรือ ผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ประธานฯ หรือ เลขานุการ หรือ ผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

4.2 โครงการที่เข้าข่ายได้รับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยแบบเร่งด่วนหรือแบบย่อ
ขั้นตอน
1

การดาเนินการ
รับโครงร่างการวิจัย

2

คัดเลือกโครงร่างการวิจัยที่จะพิจารณาแบบย่อ

3

พิจารณาโครงร่างการวิจัยแบบย่อ

4

(ถ้ามี) แจ้งแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
แก่นักวิจัย ให้แก้ไข

5

กรรมการผู้ให้ข้อเสนอแนะตรวจสอบการแก้ไข

6

แจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้วิจัย

7

นาเสนอในที่ประชุม
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าทีป่ ระจาสานักงานฯ
ประธานฯ หรือ เลขานุการ หรือ ผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
3 คนที่ได้รับมอบหมาย
เจ้าหน้าทีป่ ระจาสานักงานฯ และนักวิจัย
เจ้าหน้าที่สานักงานฯ
และกรรมการผู้พิจารณา
เลขานุการ หรือ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
และเลขานุการฯ
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5. หลักการปฏิบัติ
5.1 การรับโครงร่างการวิจัย
1) เจ้าหน้าที่ของสานักงานฯ รับโครงร่ างการวิจัยจากผู้ วิจัย พร้ อมทั้งตรวจสอบความครบถ้ วนของโครงร่ าง
การวิจัย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ดูที่ UBU-REC 10/01.0 ข้อ 5.1)
2) ลงบันทึกวันที่ ที่ได้ รับโครงร่ างการวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ใส่รหัสโครงร่าง และจดหมายนาส่ ง ใน
สมุดรับโครงร่างการวิจัยเพื่อพิจารณาครั้งแรก และบันทึกในระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์
3) เลขานุการ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน มนุษย์ ตรวจสอบว่าโครงร่างการวิจัยมีลักษณ ะตาม
หลักเกณฑ์ที่จะพิจารณาแบบเร่งด่วนโดยใช้แบบฟอร์ม UBU-REC 02-07
5.2 เกณฑ์การยกเว้น และการคัดเลือกโครงร่างการวิจัยที่จะพิจารณาแบบเร่งด่วนหรือแบบย่อ
เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย ในมนุษย์ฯ คัดเลือกโครงร่างการวิจัยที่สามารถได้รับ
ยกเว้นการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย ได้แก่ โครงร่างการวิจัยที่มีลักษณะดังต่อไปนี้
1) งานวิจัยด้านการศึกษา โดยต้องเป็นโครงการวิจัยที่ดาเนินการในสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนการสอนตามปกติและงานวิจัยยุทธศาสตร์ใหม่ทางการศึกษาตาม
นโยบายของสถาบัน เช่น วิจัยการปรับวิธีการซึ่งจะต้องใช้กับนักเรียน นักศึกษาทั้งชั้นปี อาจจะ
เปรียบเทียบคะแนน หรือประสิทธิภาพของนักเรียน นักศึกษาทั้งชั้นปีในรายวิชาใดวิชาหนึ่งที่ปรับเปลี่ยน
วิธีการสอน การประเมินหลักสูตร การประกันคุณภาพการศึกษา
2) งานวิจัยประยุกต์วิธีประเมินการศึกษาในด้าน cognitive, diagnostic, aptitude, achievement งาน
วิจัยสารวจความคิดเห็นในวงกว้าง การสัมภาษณ์หรือเฝ้าสังเกตพฤติกรรม งานวิจัยจะได้รับยกเว้น
พิจารณาเมื่อ
2.1) การเก็บข้อมูลและข้อมูลที่ได้ไม่เกี่ยวข้องหรือบ่งชี้ถึงตัวบุคคล
2.2) ขั้นตอนการวิจัยและผลที่ได้ไม่เป็นเหตุให้อาสาสมัคร หรือบุคคลใดต้องรับโทษทั้งอาญาและแพ่ง
หรือทาให้เสียโอกาสในอาชีพ หน้าที่การงาน
2.3) ถ้างานวิจัยดังกล่าวดาเนินการเฉพาะกับกลุ่มบุคคลสาธารณะ หรือกลุ่มบุคคลที่กาลังจะได้รับการ
คัดเลือกเข้าสู่ตาแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับสาธารณะ งานวิจัยนั้นไม่สามารถรับการยกเว้น
3) งานวิจัยซึ่งนาผลตรวจที่มีอยู่แล้วมาทาการวิเคราะห์ใหม่ในภาพรวมโดยไม่เชื่อมโยงถึงข้อมูลส่วน บุคคล
เช่น วิเคราะห์ผลการตรวจชิ้นเนื้อไตทางพยาธิวิทยา 10 ปี ย้อนหลัง เป็นต้น
4) งานวิจัยเกี่ยวกับเชื้อจุลชีพโดยใช้เชื้อที่เพาะเลี้ยงไว้ในห้องปฏิบัติการ หรืองานวิจัยที่ใช้ตัวอย่างจุลชีพที่
แยกได้จากสิ่งส่งตรวจโดยไม่เชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนบุคคล
5) งานวิจัยซึ่งทาการศึกษาใน Commercially available cell lines. ในห้องปฏิบัติการ
6) งานวิจัยด้าน นโยบาย ยุทธศาสตร์ ที่ได้รับมอบหมายให้ดาเนินการตามความเห็นชอบและอนุมัติจาก
สถาบัน เพื่อแสวงหาแนวทางใหม่ ปรับเปลี่ยนองค์กร พัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพ ยกระดับ
มาตรฐานขึ้นสู่สากล โดยไม่กระทบข้อมูลส่วนบุคคลและไม่ขัดต่อกฎหมาย

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
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7) งานวิจัยเกี่ยวกับรสชาติ คุณภาพของอาหารและความพึงพอใจของผู้บริโภคในภาพรวม โดยอาหารที่
นามาทดสอบต้องปลอดภัย และได้มาตรฐานตามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
8) รายงานผู้ป่วย (case report) ที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้ข้อมูลได้ จากสถาบันหรือองค์กรที่จัดเก็บข้อมูลนั้น ๆ
เลขานุการคณะกรรมการพิ จารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ฯ คัดเลือกโครงร่างการวิจัยเพื่อพิจารณา
แบบเร่งด่วนโดยมีหลักเกณฑ์พิจารณาความเสี่ยงที่เป็น”ความเสี่ยงน้อย” หรือ “minimal risk” ดังนี้
1) โครงร่างการวิจัยที่ใช้แบบสอบถาม ซึ่งไม่มีความเสี่ยงหรือมีความเสี่ยงน้อยต่ออาสาสมัครที่เข้า
ร่วมในโครงการวิจัย
2) โครงร่างการวิจัยที่เป็นการศึกษาแบบสังเกต การณ์ ที่ไม่มีความเสี่ยง หรือมีความเสี่ยงน้อย และไม่บ่งชี้
ถึงตัวผู้เข้าร่วมการวิจัย
3) โครงร่างการวิจัยที่เป็นการเก็บข้อมูลจากประวัติการรักษาของผู้ป่วย โดยไม่มีการเชื่อมโยงไปถึงตัว
ผู้เข้าร่วมการวิจัย
4) การขอปรับแก้โครงร่างการวิจัยเดิมเพียงเล็กน้อยไม่ทาให้มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น และเป็นโครงการที่
ผ่านการอนุมัติแล้ว
5) การขอปรับแก้ใบยินยอมของโครงร่างการวิจัยเดิมที่ผ่านการอนุมัติแล้ว
5.3 ขั้นตอนการพิจารณาโครงร่างการวิจัยเร่งด่วนหรือแบบย่อ
1) คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ที่ได้รับการมอบหมายจากประธานคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์ หรือเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จานวน 3 คน ทบทวนโครงร่างการ
วิจัย ตามแนวทางการพิจารณาโครงร่างการวิจัยแบบเร่งด่วน ตามแบบฟอร์ม UBU-REC 01-09 และ
UBU-REC 02-09
2) คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ฯ 3 คน พิจารณาตัดสิน กระบวนการพิจารณาโครง
ร่างการวิจัยแบบเร่งด่วนหรือแบบย่อ ไม่ควรใช้เวลานานกว่า 1 สัปดาห์ ภายหลังจากได้รับโครงร่างการ
วิจัยพร้อมเอกสารที่สมบูรณ์
5.4 การตัดสิน
1) ในกรณีคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 3 คน พิจารณาอนุมัติโครงร่างการวิจัยที่ ทบทวน
สานักงานฯ โดยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จะส่งผลการพิจารณาให้ประธาน
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
2) ในกรณีที่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คนใดคนหนึ่งที่ทบทวน มีความเห็นไม่อนุมัติ และ
เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่ออาสาสมัคร เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จะต้องนาโครง
ร่างการวิจัยเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
5.5 แจ้งแก้ไข ในกรณีกรรมการฯ ที่พิจารณามีข้อเสนอแนะให้แ ก้ไข เจ้าหน้าทีป่ ระจาสานักงานฯ จัดทาบันทึกส่งผล
การพิจารณาให้นักวิจัยแก้ไขตามข้อเสนอแนะ เมื่อนักวิจัยแก้ไขแล้วเสร็จให้ส่งบันทึกชี้แจงการแก้ไขพร้อมส่ง
เอกสารฉบับแก้ไขและไฟล์อิเล็กทรอนิกส์กลับสานักงานฯ ภายใน 7 วัน เมื่อครบกาหนดการส่งข้อแก้ไข หาก

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การพิจารณาโครงร่างการวิจัยแบบยกเว้นและเร่งด่วน
Exemption and Expedited Review

UBU-REC 09/01.0
เริ่มใช้ 27 มกราคม 58
หน้า 71 ของ 224 หน้า

หัวหน้าโครงการยังไม่ส่งฉบับแก้ไข ให้เจ้าหน้าทีป่ ระจาสานักงานฯ ติดตามทุกสัปดาห์ จานวน 2 ครั้ง และเมื่อ
ติดตามครบ 2 ครั้ง หากหัวหน้าโครงการยังไม่ส่งฉบับแก้ไข ให้ยกเลิกการพิจารณาข้อเสนอโครงการดังกล่าว
5.6 กรรมการฯ พิจารณาโครงการที่ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ เจ้าหน้าที่สานักงานฯ ส่งโครงการที่นักวิจัยได้
ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะให้กรรมการฯ ผู้ให้ข้อเสนอแนะตรวจสอบการแก้ไขโดยใช้แบบพิจารณาการแก้ไข
ผลงานตามข้อเสนอแนะ (UBU-REC 03-09)
5.7 แจ้งผลการพิจารณาต่อผู้วิจัย เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และเจ้าหน้าที่สานักงานฯ
ส่งหนังสือแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้วิจัยโดย ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ลงนามใน
หนังสือรับรอง (UBU-REC 04-09) หรือแจ้งผลไม่อนุมัติใบรับรอง
5.8 นาเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และเลขานุการฯ แจ้งผลการพิจารณาต่อที่ประชุม
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เพื่อทราบ
6. คานิยาม
คา
ความเสี่ยงน้อย
(Minimal risk)

ความหมาย
หมายถึงความเสี่ยงที่ไม่มากกว่าที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวันของอาสาสมัครที่มีสุขภาพปกติ

7. ภาคผนวก
 UBU-REC 01-09
 UBU-REC 02-09
 UBU-REC 03-09
 UBU-REC 04-09

แบบพิจารณาข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
แบบพิจารณาเอกสารชี้แจงและใบขอความยินยอมอาสาสมัคร
แบบพิจารณาการแก้ไขผลงานตามข้อเสนอแนะ
หนังสือรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

8. เอกสารอ้างอิง
8.1 ICH Good Clinical Practice Guideline. กองควบคุมยา สานักงานคณะกรรมการอาหาร และยา กระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. 2543
8.2 แนวทางจริยธรรมการทาวิจัยใน คนในประเทศไทย ชมรมจริยธรรมการวิจัยใน คนในประเทศไทย
พ.ศ. 2550
8.3 45 CFR 46.101(b), 45 CFR 46.401(b), DOHP 400-4.6 “Non-Human Subject/Non-Research
Determination”

UBU-REC 01-09

แบบพิจารณาข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ชื่อข้อเสนอการวิจัย เรื่อง ...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
1. ความเป็นมาและความสาคัญของโครงการ
 เหมาะสม
 ไม่เหมาะสม .................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
 เหมาะสม
 ไม่เหมาะสม .................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
3. แบบแผน / ระเบียบวิธีการวิจัย
 เหมาะสม
 ไม่เหมาะสม .................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
4. เหตุผลความจาเป็นต้องทาวิจัย / รวบรวมข้อมูลจากมนุษย์
 เหมาะสม
 ไม่เหมาะสม .................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
5. ขั้นตอน / วิธีการ / กระบวนการเก็บข้อมูลจากอาสาสมัคร
 เหมาะสม
 ไม่เหมาะสม .................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
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6. ความปลอดภัย / การปกป้องอาสาสมัคร
 เหมาะสม
 ไม่เหมาะสม .................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
7. ประโยชน์ที่อาสาสมัครจะได้รับจากการวิจัย
 เหมาะสม
 ไม่เหมาะสม .................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
ผลการพิจารณา
 ไม่สมควรดาเนินการวิจัย
 สมควรให้ดาเนินการวิจัยได้ตามแผนที่เสนอ
 สมควรให้ดาเนินการวิจัย โดยปรับแผนการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะ
ส่งรายงานความก้าวหน้า
 ทุก 3 เดือน
 ทุก 6 เดือน
 สิ้นสุดการวิจัย หรือไม่เกิน 1 ปี

........................................................ ลงชื่อ
(

)

วันที่ ...............................................
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แบบพิจารณาเอกสารชี้แจงและใบขอความยินยอมอาสาสมัคร
ชื่อข้อเสนอการวิจัย เรื่อง ...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
1. เอกสารชี้แจงอาสาสมัคร ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ชัดเจนและเป็นข้อความสั้นๆ
 เหมาะสม
 ไม่เหมาะสม .................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
2. เอกสารชี้แจงอาสาสมัคร ระบุขั้นตอนการปฏิบัติตัวของอาสาสมัครเมื่อเข้าร่วมโครงการ ความเสี่ยง และ
การปฏิบัติตัวเมื่อเกิดความไม่สบายกายไม่สบายที่เกิดขึ้นไว้ อย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย
 เหมาะสม
 ไม่เหมาะสม .................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
3. เอกสารชี้แจงอาสาสมัคร ระบุประโยชน์ที่จะได้รับชัดเจนและไม่เป็นการชักจูงโดยทางอ้อม
 เหมาะสม
 ไม่เหมาะสม .................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
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4. เอกสารชี้แจงอาสาสมัครระบุข้อมูลการติดต่อผู้วิจัยไว้อย่างชัดเจนและสามารถติดต่อได้โดยง่าย
 เหมาะสม
 ไม่เหมาะสม .................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
5. แบบยินยอมเข้าร่วมโครงการ มีความเหมาะสมกับอาสาสมัคร
 เหมาะสม
 ไม่เหมาะสม .................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
ผลการพิจารณา
 ใช้ได้/ถูกต้องตามหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
 ปรับเอกสารชี้แจงอาสาสมัครและแบบยินยอมเข้าร่วมโครงการตามข้อเสนอแนะ

........................................................ ลงชื่อ
(

)

วันที่ ...............................................
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แบบพิจารณาการแก้ไขผลงานตามข้อเสนอแนะ
สาหรับโครงการวิจัยที่ยื่นขอการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ชื่อโครงการวิจัย ............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. .................................................................
ผลการแก้ไข
 ผู้รับผิดชอบได้ดาเนินการแก้ไข / ให้เหตุผลการดาเนินงาน ตามข้อเสนอแนะครบถ้วนทุกประเด็น
 ผู้รับผิดชอบได้ดาเนินการแก้ไข / ให้เหตุผลการดาเนินงาน ตามข้อเสนอแนะ แต่ไม่ครบถ้วนทุกประเด็น
ควรแก้ไขอีกครั้ง ดังนี้

.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
 ผู้รับผิดชอบไม่ได้ดาเนินการแก้ไข / ให้เหตุล ตามข้อเสนอแนะเลย
..................................................................... ลงชื่อ
(....................................................................)
.................../..................../......................
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มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า
ชื่อข้อเสนอการวิจัย ภาษาไทย

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

ชื่อข้อเสนอการวิจัย ภาษาอังกฤษ

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

รหัสข้อเสนอการวิจัย

UBU – REC – ..ลาดับโครงการ..../..….(พศ)......

สังกัด

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

ผู้วิจัยหลัก

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

หมายเลขใบรับรอง

UBU – REC – ..ลาดับโครงการ..../..….(พศ)......

วันที่ให้ใบรับรอง

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

วันหมดอายุใบรับรอง

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

ข้อเสนอการวิจัยดังกล่าวนี้ ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีแล้ว คณะกรรมการ ฯ มีความเห็นว่า ข้อเสนอ
การวิจัยที่จะดาเนินการ มีความสอดคล้องกับหลักจริยธรรมสากล ตลอดจนกฎหมาย ข้อบังคับและ
ข้อกาหนดภายในประเทศ จึงเห็นสมควรให้ดาเนินการวิจัยตามข้อเสนอการวิจัยนี้ได้

(…………………………………………………………..)
ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
........../.............../.............
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การพิจารณาโครงร่างการวิจัยแบบเต็มรูปแบบ
Full board Review
ใบสรุปการเตรียมวิธีดาเนินการมาตรฐาน
ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2558
เตรียมโดย

สานักงานส่งเสริมบริหาร
งานวิจัยฯ

วันที่

5 มิถุนายน 2557

ทบทวนโดย

คณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

วันที่

9 กรกฎาคม 2557

อนุมัติโดย

รศ.ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข

ตาแหน่ง

อธิการบดีมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

วันที่อนุมัติ

26 มกราคม 2558

การแก้ไข

-

เหตุผลที่แก้ไข

-
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1. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็ นแนวทางให้ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน มนุษย์ ดาเนินการพิจารณาโครงร่างการวิจัยที่ มี
ความเสี่ยงต่ออาสาสมัครในระดับสูง
2. ขอบเขต
วิธีดาเนินการมาตรฐาน ครอบคลุมขั้นตอนการพิจารณาโครงร่างการวิจัย ที่มีความต่อเสี่ยงต่ออาส าสมัคร
ในระดับสูง
3. ความรับผิดชอบ
3.1 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน มนุษย์ อย่างน้อย 3 คน ที่ได้รับมอบหมายให้ ทบทวนโครงร่างการ
วิจัย มีหน้าที่รับผิดชอบในการทบทวนโครงร่างการวิจัยอย่ างละเอียด เพื่อวิเคราะห์ และเสนอแนะเพื่อ
การแก้ไขปรับปรุง แจ้งผลการทบทวนและข้อเสนอแนะ
เพื่อให้ เลขานุการ หรือผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สรุปผลการพิจารณาเข้าที่ประชุม คณะกรรมการจริย ธรรม
การวิจัยในมนุษย์ อย่างน้อย 3 คนที่ได้รับมอบหมายให้ทบทวนโครงร่ างการวิจัยต้องแสดงความคิดเห็น
ในที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
3.2 เลขานุการหรือผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มีหน้าที่รับโครงร่างการวิจัย
จากผู้วิจัย ตรวจสอบความค รบถ้ วนของโครง ร่างการวิจัย จัดโครงร่างการวิจัยให้ คณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยใน มนุษย์ ส่งโครงร่ างการวิจัย (hard copy หรือ Electronics) ให้ คณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ที่ได้รับมอบหมายเพื่อทบทวน เก็บโครงร่ างการวิจัยเมื่อสิ้นสุดการพิจารณา
บันทึกข้อมูลเกีย่ วกับโครงร่างการวิจัยในระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ และส่งผลการพิจารณาให้ผู้วิจัย
3.3 ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มีหน้าที่มอบหมายโครงร่างการวิจัยให้ คณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยใน มนุษย์ ไม่น้อยกว่า 3 คน เป็นผู้ทบทวน หรือให้ความเห็นชอบตามที่เลขานุการ /
ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน มนุษย์ เสนอ โดยผู้ทบทวน 1 คน เป็น กรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์ ซึ่งทาหน้าที่เป็นผู้แทนอาสาสมัคร
4. ขั้นตอนการดาเนินการและผู้รับผิดชอบ
ขั้นตอน
การดาเนินการ
1
รับโครงร่างการวิจัยจากผู้วิจัย
2

ตรวจสอบความครบถ้วนของโครงร่างการวิจัย

3

กาหนดรหัสโครงการเพื่อเตรียมจัดเอกสาร

ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่ประจาสานักงานฯ
เจ้าหน้าที่ประจาสานักงานฯ
เจ้าหน้าที่ประจาสานักงานฯ
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4. ขั้นตอนการดาเนินการและผู้รับผิดชอบ (ต่อ)
ขั้นตอน
4

การดาเนินการ
ประสานงานกับกรรมการฯ ที่สามารถเข้าร่วมการ
ประชุมพิจารณาโครงร่างการวิจัย

5

มอบหมายโครงร่างการวิจัยให้กรรมการฯ

6

ทบทวนโครงร่างการวิจัย 5 วันก่อนการประชุม

7

ประชุมพิจารณาโครงร่างการวิจัย

8

แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณา
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ฯ ให้ผู้วิจัย
เพื่อปรับปรุง แก้ไข หรือชี้แจง

9

พิจารณาการแก้ไข ชี้แจงของผู้วิจัยแล้วสรุปผลการ
พิจารณาสุดท้าย

10

แจ้งผลการพิจารณาสุดท้ายให้ผู้วิจัย

11

ออก Certificate of Approval

12

เก็บเอกสารที่เกี่ยวกับโครงร่างการวิจัย

ผู้รับผิดชอบ
เลขานุการหรือผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ประธานฯ หรือเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 3 คนที่
ได้รับมอบหมายทบทวน
ประธานฯ และคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์
เจ้าหน้าที่ประจาสานักงานฯ
ประธานฯ หรือเลขาฯ หรือคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์
เจ้าหน้าที่ประจาสานักงานฯ
ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
และเจ้าหน้าที่ของสานักงานฯ
เจ้าหน้าที่ประจาสานักงานฯ

5. หลักการปฎิบัติ
5.1 การรับโครงร่างการวิจัยจากผู้วิจัย
โครงร่างการวิจัย ที่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ รับพิจารณาอาจเป็น โครงร่างการวิจัยที่
อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาระดับบัณฑิต ศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่จะดาเนินการ วิจัย ทั้งใน
และนอกมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้วิจัยส่งโครงร่ างการวิจัย เพื่อขอรับการพิจารณา ในรูปแบบเอกสาร
(hard copy) พร้อมกับ electronic files ผ่านระบบงานสารบัญ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือ ทา
บันทึกขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โดยคณบดีของคณะหรือผู้มีอาจเป็นผู้ลงนาม
เพื่อเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยฯ รวมทั้งต้องแนบเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ตามรูปแบบแหล่งทุนหรือต้นสังกัด/หน่วยงานกาหนด
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(2) แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณารับรองจาก คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (UBU-REC 01-10)
(3) แบบตรวจสอบเอกสาร (UBU-REC 01-07)
(4) แบบพิจารณาความเสี่ยงในการประเมินโครงการ (UBU-REC 02-07)
(5) แบบคาชี้แจงสาหรับอาสาสมัครที่ร่วมโครงการวิจัย ตามความเหมาะสมของโครงการวิจัย ดังนี้
5.1 สาหรับผู้เข้าร่วมวิจัยที่มิใช่ผู้เยาว์และสามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวเอง (UBU-REC 02-10)
5.2 สาหรับผู้เข้าร่วมวิจัยที่เป็นผู้เยาว์อายุต่ากว่า 7 ปี (UBU-REC 04-10)
5.3 สาหรับผู้เข้าร่วมวิจัยที่เป็นผู้เยาว์อายุระหว่าง 7-13 ปี (UBU-REC 06-10) และ
สาหรับผู้ปกครองของผู้เยาว์ (UBU-REC 07-10)
5.4 สาหรับผู้เข้าร่วมวิจัยที่เป็นผู้เยาว์อายุระหว่าง 14-17 ปี (UBU-REC 09-10)
5.5 สาหรับผู้เข้าร่วมวิจัยที่มิใช่ผู้เยาว์ แต่ไม่สามารถให้ความยินยอมได้ด้วยตนเองเนื่องจาก
เจ็บป่วยทางจิต (Mental illness), สติสัมปชัญญะบกพร่อง (UBU-REC 11-10)
(6) แบบยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย ตามความเหมาะสมของโครงการวิจัย ดังนี้
6.1 สาหรับผู้เข้าร่วมวิจัยที่มิใช่ผู้เยาว์และสามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวเอง (UBU-REC 03-10)
6.2 สาหรับผู้เข้าร่วมวิจัยที่เป็นผู้เยาว์อายุต่ากว่า 7 ปี (UBU-REC 05-10)
6.3 สาหรับผู้เข้าร่วมวิจัยที่เป็นผู้เยาว์อายุระหว่าง 7-13 ปี (UBU-REC 08-10)
6.4 สาหรับผู้เข้าร่วมวิจัยที่เป็นผู้เยาว์อายุระหว่าง 14-17 ปี (UBU-REC 10-10)
6.5 สาหรับผู้เข้าร่วมวิจัยที่มิใช่ผู้เยาว์ แต่ไม่สามารถให้ความยินยอมได้ด้วยตนเองเนื่องจาก
เจ็บป่วยทางจิต (Mental illness), สติสัมปชัญญะบกพร่อง (UBU-REC 12-10)
(7) หากโครงการวิจัยต้องการใช้ข้อมูล เวชระเบียนผู้ป่ วย ให้ปรากฏในขั้นตอนการทางานว่า “ได้ขอ
อนุญาตเข้าถึง ข้อมูล ” หรือ แนบให้หลักฐานการขอใช้ข้อมูล หนังสือขออนุญาตเข้าถึงข้อมูลเวช
ระเบียนผู้ป่วย หนังสือขออนุญาตเข้าถึงข้อมูลทางราชการ เป็นต้น
(8) เอกสารอื่นๆ ที่ คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ฯ ร้องขอเพื่ อประกอบการ
พิจารณา และเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบบันทึกของผู้วิจัย
หนังสือขออนุญาตเข้าถึงข้อมูลทางราชการ เป็นต้น
เจ้าหน้าที่ ประจา สานักงาน ฯ ตรวจ เอกสารทั้งหมด ให้ครบถ้วนก่อนให้รหัส โครงการ ลงวันที่รับ
เอกสาร ลงวันที่กาหนดจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ฯ
5.2 การตรวจสอบความครบถ้วนของโครงร่างการวิจัย
1) เจ้าหน้าที่ของ สานักงาน ฯ ตรวจสอบโครงร่างการวิจัย ให้มีเอกสารและข้อมูลครบถ้วน ตามที่
กาหนดในแบบตรวจสอบเอกสาร (UBU-REC 01-07)
2) ในกรณีที่โครงร่างการวิจัย มีข้อมูลไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าที่ของสานักงานฯ จะไม่ ให้รหัสโครงการ หรือ
ลงวันที่ รับเรื่อง จนกว่าจะแก้ ไขให้ เป็นไปตามที่กาหนดในคู่ มือการเขียนโครงร่ างการวิจัย ในกรณี ที่
โครงร่ างการวิจัย มีข้ อมูลครบถ้ วน เจ้ าหน้ าที่สานักงานฯ ให้รหัสโครงการ ลงวันที่ ที่ได้ รับโครงร่ าง
การวิจัยในสมุดรับเอกสารโครงร่างการวิจัย และลงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์
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5.3 กาหนดรหัสโครงร่างการวิจัย
เจ้ าหน้ าที่ข องสานักงานฯ กาหนดรหัสของโครงร่ างการวิจั ยแต่ละฉบับที่จะนาเข้ าพิจารณา ตาม
วิธีการให้รหัสโครงร่างการวิจัย ในวิธีดาเนินการมาตรฐาน UBU-REC 01/01.0
5.4 ประสานกับคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ฯ
1) เจ้าหน้าที่ของสานักงานฯ ประสานงานกับคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ฯ โดย
ส่งจดหมายเชิญประชุม กรรมการฯ จะตอบรับ เข้าร่วมการประชุมพิจารณาโครงร่ างการวิจัย หรือ
ลาประชุม
2) องค์ประกอบของ คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ฯ ที่สามารถเข้ าร่วมในการ
ประชุมพิจารณาโครงร่างการวิจัย ต้องเป็นไปตามวิธีดาเนินการมาตรฐาน UBU-REC 03/01.0
5.5 การมอบหมายโครงร่างการวิจัยให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ทบทวน
1) ประธาน ฯ หรือเลขานุกา รคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน มนุษย์ คัดเลือก คณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยใน มนุษย์ ไม่น้อยกว่า 3 คนที่จะทาหน้าที่ทบทวนโครงร่างการวิจัย กรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์อย่างน้อยหนึ่งคนต้องเป็นผู้แทนอาสาสมัคร โดยเฉพาะทบทวนเอกสาร
คาชี้แจงแก่อาสาสมัคร และเอกสารการให้ ความยินยอมโดยได้ รับข้ อมูล (Informed Consent
Form, ICF)
2) เจ้าหน้าที่ของ สานักงานฯ มีหน้ าที่ประสานงานกั บคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน มนุษย์ ที่
สามารถเข้าประชุม และที่ได้ รับมอบหมายให้ ทบทวนโครงร่างการวิจัย พร้อมทั้งจัดส่ งโครงร่ าง
การวิจัยทั้งหมดให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ทุกคนที่สามารถเข้าประชุม ก่อนวัน
ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ไม่น้อยกว่า 5 วัน
5.6 การทบทวนโครงร่างการวิจัย
1) คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มีหน้าที่ทบทวนโครงร่างการวิจัยอย่างละเอียด โดยมี
หลักการในการพิจารณา ดังต่อไปนี้
(1) ระเบียบวิธีการวิจัยมีความถูกต้องและเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ ของการวิจัยและมีคุณค่าทาง
วิชาการ (Scientific merit)
(2) มีความเสี่ยงต่ออาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการวิจัยน้อยที่สุด
(3) ความเสี่ยง เป็นสัดส่วนพอเหมาะกับประโยชน์ที่คาดว่าอาสาสมัครจะได้รับ
(4) การคัดเลือกอาสาสมัครเข้าร่วมในโครงการวิจัยมีความเสมอภาค
(5) ไม่มีการบังคับหรือชักชวน จูงใจอาสาสมัครอย่ างไม่ เหมาะสมให้ อาสาสมัครเข้าร่วมการวิจัย
หรือยังคงอยู่ในการวิจัยต่อไป (ICH GCP 4.8.3)
(6) เอกสารการให้ ความยินยอมโดยได้ รับข้อมูล ต้ องมีข้ อมูลที่เพียงพอ ในเอกสารชี้แจงข้ อมูลแก่
ผู้เข้าร่ วมโครงการวิจัยตามแนวทางที่กาหนดในคาแนะนาในการส่งโครงการวิจัยเพื่อรับการ
พิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ฯ (ICH GCP 4.8.10)และใช้
ภาษาที่เข้าใจง่าย (ICH GCP 4.8.6)
(7) มีการวางแผนเฝ้ าระวังในเรื่องความเสี่ยงและความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นแก่ อาสาสมัครที่
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เข้ าร่ วมโครงการวิจัยอย่ างเหมาะสม และมีการวางแผนในการให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิด
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์กับผู้เข้าร่วมการวิจัย (safety measure)
(8) มีแผนในการรักษาความเป็ นส่ วนตัวของอา สาสมัครที่ เข่าร่ วมโครงการวิจัย และการรักษ า
ความลับของข้อมูลอย่างเหมาะสม
(9) มีการระมัดระวังในการนาอาสาสมัครที่เปราะบาง (vulnerable subjects) เข้ าร่ วม
โครงการวิจัย
(10) ไม่มีการแอบแฝงเพื่อการโฆษณาผลิตภัณฑ์
(11) กรรมการจริยธรรมการวิจัยใน มนุษย์ ทุกคนทบทวน วิเคราะห์ และเสนอ แนะเพื่อการแก้ไข
ปรับปรุ ง แจ้งผลการทบทวน และข้อเสนอแนะ กรรมการจริยธรรมการวิจัยใน มนุษย์ ทุกคน
เตรียมนาเสนอข้อสรุปและข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
2) คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จะพิจารณาการที่ผู้วิจัยร้องขอยกเว้นการขอความยิ นยอม
(Waiver of Consent)โดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน มนุษย์ จะพิจารณาถึงเหตุผล ซึง่
สอดคล้องกับ แนวทางสากล (ดู SOP 08/01.0 การยกเว้นขอความยินยอม ผู้วิจัยจะต้องไม่ทา
วิจัยโดยไม่ได้ขอความยินยอมจากผู้เข้าร่วมการวิจัย ยกเว้น ได้อธิบายถึงเหตุผลความจาเป็นที่ต้ อง
ขอยกเว้นการขอความยินยอม และได้รับการพิจารณารับรองจาก คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์แล้วเท่านั้น ทั้งนี้การวิจัยต้องไม่มีความเสี่ยงเกินกว่า minimal risk การวิจัยเป็นการเก็บ
ข้อมูลบางส่วนของผู้เข้าร่วมการวิจัยโดยไม่มี identifier และการขอความยินยอมจะมี ผลต่อการ
วิจัยในทางปฏิบัติ (CIOMS Guideline 4: Individual Informed Consent)
5.7 การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เพื่อพิจารณาโครงร่างการวิจัย
1) กรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ผู้ทบทวน นาเสนอสรุปโครงร่างการวิจัยโดยย่อพร้อมทั้ง
การวิเคราะห์ และข้อคิดเห็น โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาโครงการวิจัยในมนุษย์
UBU-REC 01-08
2) ในกรณีที่ต้ องการข้ อมูลเพิ่มเติมจากผู้ วิจัย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน มนุษย์ อาจ
ติดต่อผู้วิจัยให้มานาเสนอโครงการ ข้อมูลเพิ่มเติม และกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน มนุษย์ทุก
คนในที่ประชุมได้สอบถามปัญหาต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง
3) ประธาน คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน มนุษย์ นาการอภิปรายร่ วมกับ คณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ในที่ประชุม โดยพิจารณา 3 ส่วน คือ ระเบียบวิธีการวิจัย (โครงร่าง
การวิจัย หรือ protocol) เอกสารให้ความยินยอมโด ยได้รับข้อมูล (ICF) และคุณสมบัติ ผู้วิจัย
(CV)
4) ข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน มนุษย์ ในส่ วนต่ างๆ จะถูกบันทึกใน
รายงานการประชุม เพื่อแจ้งให้ผู้วิจัยทราบและดาเนินการ
5) ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน มนุษย์ สรุปผลการพิจารณาโครงร่ างการวิจัย แบบ
มติเอกฉันท์ (consensus) หากไม่สามารถทาได้จะใช้วิธี การออกเสียง หรือ vote ผลการ
พิจารณาใช้เสียงข้างมาก
6) ในกรณีที่มีข้ อมูลไม่ เพียงพอในการพิจารณาตัดสิน คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน มนุษย์
ส่งโครงร่ างการวิจัยให้ ผู้เชี่ยวชาญที่เป็ นที่ปรึกษาอิสระ เพื่อนาข้อมูลเข้ าพิจารณาในที่ประชุม
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ต่อไป
7) ผลการพิจารณาโครงร่างการวิจัย จะระบุเป็นข้ อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) ให้การรับรองโดยไม่มีการแก้ไข หมายถึง สานักงานฯ ออก Certificate of Approval ให้
ผู้วิจัย ผู้วิจัยสามารถเริ่มการวิจัยได้โดยไม่ต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัย
(2) พิจารณาให้การรับรองหลังการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว หมายถึง ผู้วิจัยแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่าง
การวิจัย (minor revision) ตามข้อเสนอแนะ หรือมีการชี้แจง ส่งสานักงานฯ เลขา
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน มนุษย์ หรือกรรมการฯ ทีได้
่ รับมอบหมายให้ทบทวนครั้ง
แรกพิจารณา ทุกคนลงมติเป็นเอกฉันท์มิฉะนั้นต้องนาเข้าพิจารณาในที่ประชุม
(3) ยังไม่พิจารณา ให้ยื่นมาใหม่เพื่อพิจารณาในคณะกรรมการชุดใหญ่ หมายถึง ผู้วิจัย ต้อง
ดาเนินการแก้ไข (major revision) โครงร่างการวิจัย หรือ ส่วนประกอบของโครงร่างการวิจัย
เช่น Research Design, Research Methodology, Inclusion/Exclusion Criteria,
Risk/Benefit ตามข้อแนะนาของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน มนุษย์ เพื่อนาเข้ า
พิจารณา ใหม่ในที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
(4) ไม่ให้การรับรอง หมายถึง ผู้ วิจัยไม่ ได้รับอนุญาตให้ ทาการวิจัยในเรื่ องที่นาเสนอ ผู้วิจัย
สามารถอุทธรณ์ได้
8) ในกรณีที่อนุมัติโครงร่างการวิจัย
(1) คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จะระบุความถี่ของการส่งรายงานความก้าวหน้า
ของการวิจัย ตามความ เหมาะสมกับความเสี่ยงต่ออาสาสมัครที่เข้าร่ วมในโครงการวิจัย
(ICH GCP 4.10.1)
(2) จดหมายแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติโครงร่างการวิจัย ต้ องประกอบด้ วย ผลการพิจารณา
อนุมัติ วันที่พิจารณาอนุมั ติ กาหนดวันส่งรายงานความก้าวหน้ าของการวิจัย และลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (ICH GCP 3.3.9)
(3) ใบรับรองอนุมัติให้ดาเนินการวิจัย (Certificate of Approval) จะมีอายุ 1 ปี ในกรณีที่เป็น
โครงการต่อเนื่องเกิน 1 ปี ผู้วิจัยจะต้องส่งรายงานความก้าวหน้า 2 เดือนก่อนที่ใบรับรอง
อนุมัติจะหมดอายุ เพื่อขออนุมัติโครงการต่อเนื่อง (Continuing review)
9) ในกรณีผลการพิจารณา คือ พิจารณาให้การรับรองหลังการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว หรือ ยังไม่
พิจารณา ให้ยื่นมาใหม่ เพื่อพิจารณาในคณะกรรมการชุดใหญ่ จดหมายแจ้ งผลการพิจารณาให้
การรับรองหลังการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ต้ องประกอบด้วย ผลการพิจารณา วันที่พิจารณา
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน มนุษย์ หรือที่ปรึกษาสาหรั บโครงร่ างการ
วิจัยนั้นๆ (ICH GCP 3.3.9)
10) ในกรณีผลการพิจารณาให้การรับรองหลังการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว (minor revision) ผู้วิจัย
ต้องส่ งโครงร่ างการวิจัยที่แก้ ไข ตามข้ อเสนอแนะ เพื่อให้ เลขานุการ คณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ หรือกรรมการฯ ที่ได้รับมอบหมายให้พิจารณาทบทวน โครงร่ างการวิจัยนั้นๆ
ตรวจสอบว่าแก้ไขเรียบร้อยแล้ว และเลขานุการฯ แจ้ง ที่ประชุม คณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์เพื่อทราบในครั้งต่อไป

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การพิจารณาโครงร่างการวิจัยแบบเต็มรูปแบบ
Full board Review
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11) ในกรณีผลการพิจารณาไม่ให้การรับรอง
(1) จดหมายแจ้ งผลการพิจารณาไม่ อนุมัติ ต้ องประกอบ ด้วยผลการพิจารณ า วันที่พิจารณา
รวมทั้งเหตุผลของการ ไม่ให้การรับรอง (ICH GCP 3.3.9) และลงนามโดยประธาน
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
(2) ในกรณีของการพิจารณาไม่ อนุมัติโครงร่ างการวิจัยจดหมายแจ้ งผลการพิจารณาต้ องมี
ข้อความ ดังนี้ “ท่านสามารถร้องขอเพื่อทราบเหตุผลและรายละ เอียดในการพิจารณา
ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน มนุษย์ โดยแจ้ งความจานง และเหตุผลในการ
ร้องขอต่ อ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน มนุษย์ เป็นลายลักษณ์ อักษร”
(ICH GCP 3.3.9)
5.8 แจ้งผลการพิจารณาที่สรุปจากที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และเจ้าหน้าที่สานักงานฯ แจ้งผลการพิจารณา
ที่สรุปจากที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ส่งเป็นเอกสารให้ผู้วิจัยเพื่อปรับปรุง แก้ไข หรือ
ชี้แจง ภายใน 7 วันหลังการประชุม ในจดหมายระบุวันที่ยื่น วันที่ที่ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน มนุษย์
ประชุม ข้อเสนอแนะให้ผู้วิจัยแก้ไข หรือชี้แจงเพิ่มเติม ถ้าไม่มีให้ข้ามไปข้อ 5.11
5.9 พิจารณาการแก้ไข คาชี้แจงของผู้วิจัย
เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หรือกรรมการฯ ที่ได้รับมอบหมายให้พิจารณา
ทบทวนโครงร่างการวิจัยนั้ นๆ ตรวจสอบว่าแก้ไขเรียบร้อยแล้ว และเลขานุการฯ แจ้ง ที่ประชุม คณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เพื่อทราบในครั้งต่อไป
5.10 การแจ้งผลการพิจารณาโครงร่างการวิจัยเมื่อเสร็จสิ้นเรียบร้อย
เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และเจ้าหน้าที่สานักงานฯ แจ้งผลสรุปสุ ดท้ายของ
การพิจารณา ถ้าให้การรับรองด้านจริยธรรมของโครงร่ างการวิจัย และเอกสารต่างๆ ให้ระบุฉบับ (version)
ของเอกสารที่ให้การรับรอง พร้อมออก Certificate of Approval และส่ งให้ผู้วิจัยภายใน 7 วันหลังการ
สรุปผลครั้งสุดท้าย
5.11 การเก็บเอกสารที่เกี่ยวกับโครงร่างการวิจัย
1) เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน มนุษย์ และเจ้าหน้าที่
สานักงานฯ เก็บรวบรวมเอกสารโครงร่างการวิจัยที่ได้รับการพิจารณา ตามลาดับรหัสเอกสาร
2) โครงร่างการวิจัยที่ได้รับการพิจารณา ต้องเก็บใส่ ตู้เอกสารที่ล็อกกุญแจในห้ องที่ปลอดภัย ผู้ที่
ถือกุญแจคือ ประธาน ฯ หรือ เลขานุการ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน มนุษย์ และหัวหน้า
เจ้าหน้าที่ประจาสานักงานฯ ซึ่งมีการจากัดผู้ เข้าถึงข้ อมูล ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามวิธีดาเนินการ
มาตรฐาน

6. คานิยาม –

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การพิจารณาโครงร่างการวิจัยแบบเต็มรูปแบบ
Full board Review
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แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณารับรองจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
แบบคาชี้แจงสาหรับผู้เข้าร่วมวิจัยที่มิใช่ผู้เยาว์และ
สามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวเอง
แบบยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัยสาหรับผู้เข้าร่วมวิจัย
ที่มิใช่ผู้เยาว์และสามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวเอง
แบบคาชี้แจงสาหรับผู้เข้าร่วมวิจัยที่เป็นผู้เยาว์อายุต่ากว่า 7 ปี
แบบยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัยสาหรับผู้เข้าร่วมวิจัย
ที่เป็นผู้เยาว์อายุต่ากว่า 7 ปี
แบบคาชี้แจงสาหรับผู้เข้าร่วมวิจัยที่เป็นผู้เยาว์
อายุระหว่าง 7-13 ปี
แบบคาชี้แจงสาหรับผู้ปกครองของผู้เยาว์
อายุระหว่าง 7-13 ปี
แบบยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัยสาหรับผู้เข้าร่วมวิจัย
ที่เป็นผู้เยาว์อายุระหว่าง 7-13 ปี
แบบคาชี้แจงสาหรับผู้เข้าร่วมวิจัยที่เป็นผู้เยาว์
อายุระหว่าง 14-17 ปี
แบบยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัยสาหรับผู้เข้าร่วมวิจัย
ที่เป็นผู้เยาว์อายุระหว่าง 14-17 ปี
แบบคาชี้แจงสาหรับผู้เข้าร่วมวิจัยที่มิใช่ผู้เยาว์
แต่ไม่สามารถให้ความยินยอมได้ด้วยตนเองเนื่องจากเจ็บป่วย
ทางจิต (Mental illness), สติสัมปชัญญะบกพร่อง
แบบยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัยสาหรับผู้เข้าร่วมวิจัยที่มิใช่ผู้เยาว์
แต่ไม่สามารถให้ความยินยอมได้ด้วยตนเองเนื่องจากเจ็บป่วย
ทางจิต (Mental illness), สติสัมปชัญญะบกพร่อง

8. เอกสารอ้างอิง
8.1 ICH Good Clinical Practice Guideline. กองควบคุมยา สานักงานคณะกรรมการอาหาร และยา
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2543
8.2 แนวทางจริยธรรมการทาวิจัยในคนในประเทศไทย ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย
พ.ศ. 2550
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แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณารับรองจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คาชี้แจง ขอให้ผู้วิจัยจัดทาเนื้อหาในแบบเสนอให้ครบทุกข้อและสอดคล้องกับโครงการวิจัยที่ออกแบบไว้ หากข้อใดไม่
เกี่ยวข้องขอให้ระบุว่าไม่เกี่ยวข้อง หากไม่มีขอให้ชี้แจงเหตุผล เพื่อใช้ในการออกเอกสารรับรอง กรณีมี
รายละเอียดจานวนมากที่ขอให้ กรรมการดูเพิ่มเติมในโครงร่างวิจัย (Proposal) ขอให้วงเล็บว่าดูในโครงร่างวิจัย
(Proposal) หน้าใด
1.
2.

3.
4.

5.

6.

ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย) …………………………………………………………………………………………………………………
Title of protocol (ภาษาอังกฤษ) ………………………………………………………………………………………………………..
ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย (ภาษาไทย) ……………………………………………………………………………………………………….
Title of investigator (ภาษาอังกฤษ) …………………………………………………………………………………………………….
สถานภาพ❏ อาจารย์ สังกัด ……………………………………………………………………………………...............................
❏ บุคลากรอื่นๆ ระบุ ตาแหน่ง และสังกัด …………………………………………………………………………..…
❏ นักศึกษา คณะ ……………………………………...........ระดับ ❏ป.ตรี ❏ ป.โท ❏ ป.เอก
สถานที่ทางาน/สถานที่ติดต่อ …………………………………………………………………………………………………………………
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก.............................................................................……………………………………
e-mail address: ………………………………………………………………………………………………………………………………….
ชื่อผู้วิจัยร่วม (ระบุทั้งภาษาไทย, อังกฤษ, สังกัด, สถานที่ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ และ e-mail address )
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย (Funding)
❏ ไม่มีทุน ❏ อยู่ระหว่างการขอทุน ระบุแหล่งทุน……………………………………..........................................
❏ มีทุน
❏ ภายในมหาวิทยาลัย ระบุผู้ให้ทุน ……………………………………..............................................
❏ ภายนอกมหาวิทยาลัย ระบุผู้ให้ทุน ……………………………………...........................................
หลักการและเหตุผลที่ต้องทาวิจัย
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
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7.

8.

9.

10.

การออกแบบการวิจัย
7.1.ชนิดของโครงการวิจัย ระบุเฉพาะตามที่ออกแบบวิจัยไว้
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
7.2.การคัดเลือกผู้เข้าร่วมวิจัย (Subject selection and allocation) ประกอบด้วย
7.2.1 เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมวิจัย (Inclusion criteria)
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
7.2.2 เกณฑ์การคัดออกผู้เข้าร่วมวิจัย (Exclusion criteria)
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
7.2.3 เกณฑ์การยุติการเข้าร่วมการวิจัย (Termination criteria)
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
7.2.4 การจัดผู้เข้าร่วมวิจัยเข้ากลุ่ม (Subject allocation)
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
7.3 การคานวณขนาดตัวอย่าง (Sample size calculation) ระบุที่มาของขนาดตัวอย่างด้วย
ถ้าใช้สูตรสาเร็จให้ระบุค่าตัวแปรที่แทนค่าในสูตรด้วย
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
7.4 จานวนผู้เข้าร่วมวิจัย (Sample size) ........................................ราย
7.5 การดาเนินการหากผู้เข้าร่วมวิจัยถอนตัวออกจากการวิจัย
กระบวนการวิจัย ระบุรายละเอียดของกระบวนการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ขั้นตอนต่างๆในการดาเนินการ
วิจัย จะต้องระบุรายละเอียดที่ผู้เข้าร่วมวิจัยจะต้องปฏิบัติหรือจะได้รับการปฏิบัติ จานวนครั้ง และเวลาที่ใช้ โดย
ทาเป็นแผนภูมิ (Flow Chart) ประกอบ
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
สถานที่ทาวิจัย ❏ single center ระบุ …………………………………….........................................................
❏ Multi center ดังนี้
เฉพาะในประเทศไทย ระบุ (กี่แห่ง ที่ใดบ้าง)...................................................
ร่วมกับต่างประเทศ ระบุ (ประเทศใดบ้าง, ในประเทศไทยทากี่แห่ง, ที่ใดบ้าง)…………..
…………………………………………………………………………………………………………………………
ระยะเวลาที่ทาวิจัย ระบุ ……………………………………………………………………………………………..……………………………
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12.

13.

14.

15.
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กระบวนการเก็บข้อมูล (Data collection process) ขอให้ส่งแบบบันทึกการเก็บข้อมูล และ /หรือ
แบบสอบถาม และ/หรือ แบบสัมภาษณ์ ที่จะใช้มาด้วย (ไม่ระบุชื่อ นามสกุล , HN. หรือ Identification อื่นๆ ให้
ใช้เป็นรหัสแทน)
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
การวัดผล/การวิเคราะห์ผลการวิจัย (Outcome measurement/Data Analysis)
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
กระบวนการเชิญชวนให้เข้าร่วมการวิจัย (Recruitment process)
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
มีเอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมวิจัย (Participant information sheet) และหนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัยโดย
ได้รับการบอกกล่าวและเต็มใจ (Informed consent form) แยกกันอย่างละ 1 ฉบับ
❏ สาหรับผู้เข้าร่วมวิจัยที่มิใช่ผู้เยาว์และสามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวเอง
❏ สาหรับผู้เข้าร่วมวิจัยที่เป็นผู้เยาว์อายุต่ากว่า 7 ปี จัดทาเอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมวิจัยให้
ผู้ปกครองของผู้เยาว์อ่านและลงนามในหนังสือแสดงเจตนายินยอมฯ แทนผู้เข้าร่วมวิจัย
❏ สาหรับผู้เข้าร่วมวิจัยที่เป็นผู้เยาว์อายุระหว่าง 7-13 ปี จัดทาเอกสารให้ผู้เยาว์อ่านแยก
ต่างหาก และให้เด็กแสดงความยินยอมพร้อมใจ โดยลงนามหรือทาสัญลักษณ์
❏ สาหรับผู้เข้าร่วมวิจัยที่เป็นผู้เยาว์อายุระหว่าง 14-17 ปี อ่านเอกสารฉบับเดียวกับที่เตรียมไว้
ให้ผู้ปกครองของผู้เยาว์อ่านและลงนามในหนังสือแสดงเจตนายินยอมฯ ฉบับเดียวกันได้
❏ สาหรับผู้เข้าร่วมวิจัยที่มิใช่ผู้เยาว์ แต่ไม่สามารถให้ความยินยอมได้ด้วยตนเองเนื่องจาก
เจ็บป่วยทางจิต (Mental illness), สติสัมปชัญญะบกพร่อง ให้เตรียมเอกสารสาหรับผู้แทนโดยชอบ
ธรรม (Legally Authorized Representation) อ่านและลงนามในหนังสือแสดงเจตนายินยอมฯ แทน
โดยปรับสรรพนามแทนผู้เข้าร่วมวิจัยให้เหมาะสม
หลักฐานหรือข้อมูล (เอกสารอ้างอิง) ที่แสดงว่าการวิจัยนี้น่าจะมีความปลอดภัยและ/หรือมีประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วม
วิจัย ระบุตามวิธีการเขียนเอกสารอ้างอิง
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
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16.

วิธีการปกป้องความลับของข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าร่วมวิจัย
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

17. ข้อสัญญา
1. ข้าพเจ้าและคณะผู้วิจัยดังมีรายนามและได้ลงชื่อไว้ในเอกสารนี้ จะดาเนินการวิจัยตามที่ระบุไว้ในโครงการวิจัย
ฉบับที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และได้ขอ
ความยินยอมโดยใช้เอกสารจากผู้เข้าร่วมวิจัยอย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ดังที่ได้ระบุไว้ใน
แบบเสนอโครงการวิจัย โดยจะให้ความเคารพในสิทธิ และคานึงถึงสวัสดิ ภาพของผู้เข้าร่วมวิจัยเป็นสาคัญ
2. หากมีความจาเป็นต้องปรับแก้ไขโครงร่างวิจัย ข้าพเจ้าจะแจ้งให้คณะกรรมการฯ เพื่อขอการรับรองก่อนเริ่ม
ดาเนินการปรับเปลี่ยนทุกครั้ง และหากการปรับโครงร่างวิจัยมีผลกระทบต่อผู้เข้าร่วมวิจัย ข้าพเจ้าจะแจ้งการ
ปรับเปลี่ยนและขอความยินยอมจากผู้ที่เข้าร่วมการวิจัยอยู่แล้วทุกครั้ง
3. ข้าพเจ้าจะรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ /เหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดเดาได้ล่วงหน้าในระหว่างการวิจัย ตาม
ระเบียบของคณะกรรมการฯ ภายในเวลาที่กาหนด และจะให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขเหตุการณ์ไม่พึง
ประสงค์ที่เกิดขึ้นระหว่างการวิจัยอย่างเต็มความสามารถ
4. ข้าพเจ้าจะรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัยต่อคณะกรรมการฯ อย่างน้อยปีละครั้งหรือบ่อยกว่า เมื่อมีการ
แจ้งเตือน และจะทารายงานแจ้งปิดโครงการวิจัยเมื่อสิ้นสุดกระบวนการวิจัย
5. ข้าพเจ้าและคณะผู้วิจัยมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัยที่เสนอมาอย่างดีทุกขั้นตอน และมีความสามารถ
ในการแก้ไขปัญหา หรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการวิจัย เพื่อความปลอดภัยและ
สวัสดิภาพของผู้เข้าร่วมวิจัยได้เป็นอย่างดี
ลงชื่อ...............................................หัวหน้าโครงการวิจัย
(..............................................)
วันที่…………/……………/....…..
ลงชื่อ............................................... ผู้วิจัยร่วม
(.................................................)
วันที่…………/………………/……..
18. การรับรองจากหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรืออาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ที่อนุมัติให้ดาเนินการวิจัยได้
ลงชื่อ...................................................หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้บังคับบัญชาโดยตรง
(.................................................)
วันที่…………/……………/....…..

Research Proposal_version X.X_DD MMM YYYY

4 of 4

UBU-REC 02-10

เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมวิจัย สาหรับผู้เข้าร่วมวิจัยที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
(Participant Information Sheet)
ในเอกสารนี้อาจมีข้อความที่ท่านอ่านแล้วยังไม่เข้าใจ โปรดสอบถามหัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้แทน
ให้ช่วยอธิบายจนกว่าจะเข้าใจดี ท่านจะได้รับเอกสารนี้ 1 ฉบับ นากลับไปอ่านที่บ้านเพื่อปรึกษาหารือกับ
ญาติพี่น้อง เพื่อนสนิท แพทย์ประจาตัวของท่าน หรือ ผู้อื่นที่ท่านต้องการปรึกษา เพื่อช่วยในการตัดสินใจเข้า
ร่วมการวิจัย
ชื่อโครงการ(ภาษาไทย)............................................................................................................................................
ชื่อผู้วิจัย...................................................................................................................................................................
สถานที่วิจัย สถานที่ทางานและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ทั้งในและนอกเวลาราชการ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
................................................................................................................................................................................
ผู้ให้ทุน …………............................................................................................................................………….........
โครงการวิจัยนี้ทาขึ้นเพื่อ (บอกวัตถุประสงค์ด้วยภาษาที่บุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์ หรือ
นักวิชาการสามารถเข้าใจง่าย)
ท่านจะไม่ได้รับประโยชน์จากงานวิจัยนี้โดยตรง แต่หากงานวิจัยนี้ได้ผลดีจะเป็นประโยชน์...................
............ ............................................................................................................................................................. ..
ท่านได้รับเชิญให้เข้าร่วมวิจัยนี้เพราะ (บอกคุณสมบัติที่เหมาะที่จะทาการศึกษาวิจัย เช่น เป็นโรคหลอด
เลือดหัวใจตีบ และการวิจัยนี้ทาขึ้นเพื่อช่วยในการวินิจฉัย หรือเป็นทางเลือกใหม่ที่จะนามาใช้รักษาโรค ที่จะมี
ข้อดีต่างจากวิธีการเดิมอย่างไรบ้าง)................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.... (จะมีผู้เข้าร่วมการวิจัยนี้ทั้งสิ้นประมาณกี่คน ระยะเวลาที่ใช้ในเข้าร่วมการวิจัย (ชั่วโมง/นาที/วัน/ครั้ง)......
หากท่านตัดสินใจเข้าร่วมการวิจัยแล้ว จะมีขั้นตอนการวิจัยดังต่อไปนี้คือ (ขอให้ระบุเป็นข้อๆ เพื่อให้
ดูง่าย เช่น)
1. ต้องรับประทานยาหรือได้รับการผ่าตัดรักษาโรค หรืออื่นๆ
2. ให้บอกรายละเอียดของการตรวจ หรือรักษาต่าง ๆ ด้วย เช่น จะต้องถูกเจาะเลือด กี่ครั้ง ระบุปริมาณ
เลือดที่เจาะเป็นช้อนชา, ช้อนโต๊ะ ต้องงดน้า งดอาหารก่อนเจาะเลือดเป็นเวลานานเท่าใดเป็นต้น
3. หากมีขั้นตอนที่เป็นการรักษาพยาบาลตามปกติร่วมด้วย จะต้องแจ้งให้ชัดเจนว่าขั้ นตอนใดเป็นการ
วิจัย ขั้นตอนใดเป็นการรักษาตามปกติ
4. มีการใช้ยาหลอกซึ่งเปรียบเสมือนผู้เข้าร่วมวิจัยมิได้รับการรักษาด้วยหรือไม่ หากมีจะต้องแจ้งว่า
โอกาสที่ผู้เข้าร่วมการวิจัยจะได้รับยาหลอก เป็นสัดส่วนเท่าใดเทียบกับยาจริงที่ใช้ในการวิจัย เป็นต้น )
5. กรณีเป็นการศึกษาด้านสังคมศาสตร์หรือพฤติกรรมศาสตร์ เช่น การสัมภาษณ์ หรือการประชุมกลุ่ม
หรืออื่นๆ จะต้องชี้แจงรายละเอียดว่าสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องใด จานวนกี่ข้อ ใช้เวลาประมาณเท่าใด
สัมภาษณ์กี่ครั้ง มีการบันทึกเสียง หรือติดตามเยี่ยมที่บ้านหรือไม่
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ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อเข้าร่วมการวิจัย ........................ (เช่น อาจจะแพ้ยา หรือมีอาการข้างเคียง
อื่นๆ มีโอกาสพิการหรือเสียชีวิตหรือไม่ โดยบอกอัตราส่วนของความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น 1 ใน 10 เป็น
ต้น)…………….
(กรณีเป็นการศึกษาด้านสังคมศาสตร์หรือพฤติกรรมศาสตร์ เช่น การสัมภาษณ์ การตอบแบบสอบถาม
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นคือ ท่านอาจรู้สึกอึดอัด ไม่สบายใจ เครียด กับบางคาถาม ท่านมีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบคาถาม
เหล่านั้นได้ หรือเสียเวลา)
(หากท่านไม่เข้าร่วมในการวิจัยนี้ก็จะไม่มีผลต่อ ......การเรียนการสอนกรณีอาสาสมัครเป็นนักศึกษา หน้าที่
การงานกรณีอาสาสมัครเป็นบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น )
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
หากท่านไม่เข้าร่วมในโครงการวิจัยนี้ ท่านก็จะได้รับการตรวจเพื่อการวินิจฉัยและรักษาโรคของท่านตาม
วิธีการที่เป็นมาตรฐาน ..........(ยกตัวอย่าง เช่น อาจรักษาด้วยการรับประทานยาแทนการผ่าตัด หรืออื่นๆให้เป็น
ทางเลือก เพื่อช่วยในการตัดสินใจ)...........................................................................................................................
หากมีอาการผิดปกติ รู้สึกไม่สบายกาย หรือมีผลกระทบต่อจิตใจของท่านเกิดขึ้นระหว่างการวิจัย ท่าน
จะแจ้งผู้วิจัยโดยเร็วที่สุด และหากท่านมีข้อข้องใจที่จะสอบถามที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย หรือหากเกิดการ
บาดเจ็บ/เจ็บป่วย หรือหากเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการวิจัยกับท่าน ท่านสามารถติดต่อได้ที่ .........
(ชื่อผู้รับผิดชอบ)......................... หมายเลขโทรศัพท์ ................. ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
หากเกิดผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์จากการวิจัย .......... (จะได้รับการช่วยเหลืออย่างไรบ้าง ให้ระบุชื่อ
ผู้วิจัยที่จะสามารถติดต่อได้ หากมีข้อข้องใจที่จะสอบถามเกี่ยวข้องกับการวิจัย หรือเมื่อบาดเจ็บ /เจ็บป่วยจาก
การวิจัย)............................................................................
ค่าตอบแทนที่จะได้รับ..................... (ระบุว่ามีหรือไม่มี เช่น เป็นค่าเดินทางเพื่อมาติดต่อตามนัด , ค่ายา
และค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ผู้เข้าร่วมการวิจัยไม่ต้องรับผิดชอบจ่ายเอง)..........................................
ค่าใช้จ่ายที่ผู้เข้าร่วมการวิจัยจะต้องรับผิดชอบเองมีอะไรบ้าง..(ระบุว่ามีหรือไม่มี ).......................................
หากมีข้อมูลเพิ่มเติมทั้งด้านประโยชน์และโทษที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยนี้ ผู้วิจัยจะแจ้งให้ทราบโดยรวดเร็วไม่
ปิดบัง
ข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าร่วมการวิจัยจะถูกเก็บรักษาไว้ ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะเป็นรายบุคคล แต่จะ
รายงานผลการวิจัยเป็นข้อมูลส่วนรวม ข้อมูลของผู้เข้าร่วมการวิจัยเป็นรายบุคคลอาจมีคณะบุคคลบางกลุ่มเข้ามา
ตรวจสอบได้ เช่น ผู้ให้ทุนวิจัย, สถาบัน หรือองค์กรของรัฐที่มีหน้าที่ตรวจสอบ, คณะกรรมการจริยธรรมฯ เป็น
ต้น
ผู้เข้าร่วมการวิจัยมีสิทธิ์ถอนตัวออกจากโครงการวิจัยเมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ ทราบล่วงหน้า และ
การไม่เข้าร่วมการวิจัยหรือถอนตัวออกจากโครงการวิจัยนี้ จะไม่มีผลกระทบต่อการบริการและการรักษาที่สมควร
จะได้รับแต่ประการใด
โครงการวิจัยนี้ได้รับการพิจารณารับรอง จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ซึ่งมีสานักงานอยู่ที่สานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อาเภอวารินชาราบ
จังหวัดอุบลราชธานี 34190 หมายเลขโทรศัพท์ 086-4710582 หากท่านได้รับการปฏิบัติไม่ตรงตามที่ระบุไว้
ท่านสามารถติดต่อสานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ได้ตามสถานที่และหมายเลขโทรศัพท์ข้างต้น
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หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัยโดยได้รับการบอกกล่าวและเต็มใจ
วันที่................. เดือน.................... พ.ศ................
ข้าพเจ้า................................................................อายุ.............ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่......................................
ถนน................................................ตาบล...............................................อาเภอ...........................................................
จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย์.........................โทรศัพท์ .........................................................
ขอแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย เรื่อง...(ชื่อโครงการภาษาไทย)………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
โดยข้าพเจ้าได้รับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับที่มาและจุดมุ่งหมายในการทาวิจัยรายละเอียดขั้นตอนต่างๆ ที่
จะต้องปฏิบัติหรือได้รับการปฏิบัติ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับของการวิ จัยและความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการ
เข้าร่วมการวิจัย รวมทั้งแนวทางป้องกันและแก้ไขหากเกิดอันตรายขึ้น ค่าตอบแทนที่จะได้รับ ค่าใช้จ่ายที่ข้าพเจ้า
จะต้องรับผิดชอบจ่ายเอง โดยได้อ่านข้อความที่มีรายละเอี ยดอยู่ในเอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัยโดยตลอด อีกทั้ง
ยังได้รับคาอธิบายและตอบข้อสงสัยจากหัวหน้าโครงการวิจัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยไม่มีสิ่งใดปิดบังซ่อนเร้น
ข้าพเจ้าจึงสมัครใจเข้าร่วมในโครงการวิจัยนี้ :
ข้าพเจ้าได้ทราบถึงสิทธิ์ที่ข้าพเจ้าจะได้รับข้อมู ลเพิ่มเติมทั้งทางด้านประโยชน์และโทษจากการเข้าร่วมการ
วิจัย และสามารถถอนตัวหรืองดเข้าร่วมการวิจัยได้ทุกเมื่อ โดยจะไม่มีผลกระทบต่อการบริการและการรักษา
พยาบาลที่ข้าพเจ้าจะได้รับต่อไปในอนาคต และยินยอมให้ผู้วิจัยใช้ข้อมูลส่วนตัวของข้าพเจ้าที่ได้รับจากการวิจัย
แต่จะไม่เผยแพร่ต่อสาธารณะเป็นรายบุคคล โดยจะนาเสนอเป็นข้อมูลโดยรวมจากการวิจัยเท่านั้น
หากข้าพเจ้ามีอาการผิดปกติ รู้สึกไม่สบายกาย หรือมีผลกระทบต่อจิตใจของข้าพเจ้าเกิดขึ้นระหว่าง
การวิจัย ข้าพเจ้าจะแจ้งผู้วิจัยโดยเร็วที่สุด และหากข้าพเจ้ามีข้อข้องใจเกี่ยวกับขั้นตอนของการวิจัย หรือหาก
เกิดผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์จากการวิจัยขึ้นกับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะสามารถติดต่อกับ (ระบุชื่อผู้รับผิดชอบ
ที่โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 24 ชัว่ โมง)
หากข้าพเจ้า ได้รับการปฏิบัติไม่ตรงตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย ข้าพเจ้าจะสามารถ
ติดต่อกับประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์หรือผู้แทน ได้ที่สานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หมายเลขโทรศัพท์ 086-4710582
ข้าพเจ้าเข้าใจข้อความในเอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย และหนังสือแสดงเจตนายินยอมนี้โดยตลอดแล้ว
จึงลงลายมือชื่อไว้
ลงชื่อ...............................................ผู้เข้าร่วมการวิจัย
(.......................................................)
วันที่..............................
ลงชื่อ..........................................ผู้ให้ข้อมูลและขอความยินยอม/หัวหน้าโครงการวิจัย
(.......................................................)
วันที.่ .............................
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กรณีที่อาสาสมัครไม่สามารถอ่าน-เขียนหนังสือได้
ข้าพเจ้าไม่สามารถอ่าน-เขียนหนังสือได้ แต่ผู้วิจัยได้อ่านข้อความในแบบยินยอมนี้ให้แก่ข้าพเจ้าฟังจนเข้าใจดี
ข้าพเจ้าจึงประทับตราลายนิ้วมือขวาของข้าพเจ้าในแบบยินยอมนี้ด้วยความเต็มใจ

ประทับลายนิ้วมือขวา
พยาน (ไม่ใช่ผู้อธิบาย) ................................................................
(

)

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

ลายประทับนิ้วหัวแม่มือขวาของ............................................
ประทับไว้ ณ วันที.่ ................................................

หมายเหตุ:
(1) พยานต้องไม่ใช่แพทย์หรือผู้วิจัย
(2) ในกรณีที่อาสาสมัครไม่สามารถ อ่านหนังสือ/ลงลายมือชื่อ ได้ ให้ใช้การประทับลายมือแทน
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เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย (สาหรับผู้ปกครอง)
(Participant Information Sheet)
ในเอกสารนี้อาจมีข้อความที่ท่านอ่านแล้วยังไม่เข้าใจ โปรดสอบถามหัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้แทนให้
ช่วยอธิบายจนกว่าจะเข้าใจดี ท่านจะ ได้รับเอกสารนี้ 1 ฉบับ นากลับไปอ่านที่บ้านเพื่ อปรึกษาหารือกับญาติพี่
น้อง เพื่อนสนิท แพทย์ประจาตัวของท่าน แพทย์ท่านอื่น หรือผู้ที่ท่านต้องการปรึกษา เพื่อช่วยในการตัดสินใจ
เข้าร่วมการวิจัย
ชื่อโครงการ
ชื่อผู้วิจัย
สถานที่วิจัย
สถานที่ทางาน

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

โครงการวิจัยนี้ทาขึ้นเพื่อ ..........................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
เด็กในปกครองของท่านได้รับเชิญให้เข้าร่วมการวิจัยนี้เพราะเด็กในปกครองของท่าน..............................
......................................................................................................................................................................................
จะมีผู้เข้าร่วมการวิจัยนี้ทั้งสิ้นประมาณ ......... คน ระยะเวลาที่จะทาวิจัยทั้งสิ้นประมาณ ......................
หากท่านตัดสินใจให้เด็กในปกครองของท่านเข้าร่วมการวิจัย จะมีขั้นตอนการวิจัยดังต่อไปนี้คือ
1........... ........................... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
2..................... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
3.............. .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
.
.
(ข้อสุดท้าย).....................................................................................................
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อเข้าร่วมการวิจัย คือ ...............................................................................
.....................................................................................................................................................................................
หากท่านไม่อนุญาตให้เด็กในปกครองของท่านเข้าร่วมในโครงการวิจัยนี้ เด็กในปกครองของท่านก็จะ
ได้รับ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
การเข้าร่วมการวิจัยนี้เด็กในปกครองของท่านจะ......(ไม่ได้รับค่าตอบแทน/หรือได้รับค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง/หรืออื่นๆ)...... และต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลตามปกติ
หากท่านมีข้อสงสัยที่จะสอบถามเกี่ยวกับการวิจัย หรือเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการวิจัย
ขึ้นกับเด็กในปกครองของท่าน ท่านสามารถติดต่อ ..........(ผู้วิจัย)............................ ได้ที่ ................................
....................... ............................... .................หมายเลขโทรศัพท์: ..........(สามารถติดต่อได้ 24 ชั่วโมง)............
หากมีข้อมูลเพิ่มเติมทั้งด้านประโยชน์และโทษที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยนี้ ผู้วิจัยจะแจ้งให้ทราบโดยรวดเร็ว
ไม่ปิดบัง
ข้อมูลส่วนตัวของเด็กในปกครองของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้ ไม่เปิด เผยต่อสาธารณะเป็นรายบุคคล
แต่จะรายงานผลการวิจัยเป็นข้อมูลส่วนรวม ข้อมูลของผู้เข้าร่วมการวิจัยเป็นรายบุคคลอาจมีคณะบุคคลบางกลุ่มเข้า
มาตรวจสอบได้ เช่น ผู้ให้ทุนวิจัย, สถาบัน หรือองค์กรของรัฐที่มีหน้าที่ตรวจสอบ, คณะกรรมการจริยธรรมฯ เป็นต้น
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ท่านมีสิทธิ์ถอนตัวเด็กในปกครองของท่านออกจากโครงการวิจัยเมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า และการไม่เข้าร่วมการวิจัยหรือถอนตัวออกจากโครงการวิจัยนี้ จะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อการบริการและ
การรักษาที่เด็กในปกครองของท่านสมควรจะได้รับแต่ประการใด
โครงการวิจัยนี้ได้รับการพิจารณารับรอง จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งมีสานักงานอยู่ที่สานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 หมายเลขโทรศัพท์ 086-4710582 หากท่านได้รับการปฏิบัติไม่ตรง
ตามที่ระบุไว้ ท่านสามารถติดต่อสานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ได้ตามสถานที่และหมายเลขโทรศัพท์ข้างต้น
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หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัยโดยได้รับการบอกกล่าวและเต็มใจ (สาหรับผู้ปกครอง)
วันที่................. เดือน.................... พ.ศ................
ข้าพเจ้า..........................................................................อายุ.............ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่..........................
ถนน.............................................................ตาบล...............................................อาเภอ...........................................
จังหวัด.........................................................รหัสไปรษณีย.์ ........................โทรศัพท์ ..................................................
ผู้ปกครองของเด็กชาย/เด็กหญิง..................................................................................................................................
โดยข้าพเจ้าได้รับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับที่มาและจุดมุ่งหมายในการทาวิจัยรายละเอียดขั้นตอนต่างๆ
ทีเ่ ด็กในปกครองของข้าพเจ้าจะต้องปฏิบัติหรือได้รับการปฏิบัติ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับของการวิ จัย ความเสี่ยง
ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเข้าร่วมการวิจัย รวมทั้งแนวทางป้องกันและแก้ไขหากเกิดอันตรายขึ้น ค่าใช้จ่ายที่ข้าพเจ้า
จะต้องรับผิด ชอบจ่ายเอง โดยได้อ่านข้อความที่มีรายละเอียดอยู่ในเอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัยโดยตลอด อีก
ทั้งยังได้รับคาอธิบายและตอบข้อสงสัยจากหัวหน้าโครงการวิจัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยไม่มีสิ่งใดปิดบังซ่อนเร้น
ข้าพเจ้าจึงสมัครใจให้เด็กในปกครองของข้าพเจ้า เข้าร่วมในโครงการวิจัยนี้ :
ข้าพเจ้าได้ทราบถึงสิทธิ์ที่ข้าพเจ้าจะได้รับข้อมูลเพิ่มเติม ทั้งทางด้านประโยชน์และโทษจากการเข้าร่วม
การวิจัย และสามารถถอนตัวเด็กในปกครองของข้าพเจ้า หรืองดเข้าร่วมการวิจัยได้ทุกเมื่อ โดยจะไม่มีผลกระทบ
ใดๆ ต่อการบริการและการรักษาพยาบาลที่ เด็กในปกครองของข้าพเจ้า จะได้รับต่อไปในอนาคต และยินยอมให้
ผู้วิจัยใช้ข้อมูลส่วน ตัวของเด็กในปกครองของข้าพเจ้า ที่ได้รับจากการวิจัย แต่จะไม่เผยแพร่ต่อสาธารณะเป็น
รายบุคคล โดยจะนาเสนอเป็นข้อมูลโดยรวมจากการวิจัยเท่านั้น
หากเด็กในปกครองของข้าพเจ้ามีอาการผิดปกติ รู้สึกไม่สบายกาย หรือมีผลกระทบต่อจิตใจของเด็ก
ในปกครองของข้าพเจ้าเกิดขึ้นระหว่างการวิจัย ข้าพเจ้าจะแจ้งผู้วิจัยโดยเร็วที่สุด และหากข้าพเจ้ามีข้อข้องใจ
เกี่ยวกับขั้นตอนของการวิจัย หรือหากเกิดการบาดเจ็บ /เจ็บป่วย หรือหากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์จาก
การวิจัยขึ้นกับเด็กในปกครองของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะสามารถติดต่อกับ .........................................................
ได้ทหี่ มายเลขโทรศัพท์ ............................ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
หากเด็กในปกครองของข้าพเจ้า ได้รับการปฏิบัติไม่ตรงตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย
ข้าพเจ้าจะสามารถติดต่อกับประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์หรือผู้แทน ได้ที่ สานักงานส่งเสริม
บริหารงานวิจัยฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หมายเลข โทรศัพท์ 086-4710582
ข้าพเจ้าเข้าใจข้อความในเอกสารชี้แจงผู้ เข้าร่วมการวิจัย และหนังสือแสดงเจตนายินยอมนี้โดยตลอดแล้ว
จึงลงลายมือชื่อไว้

ลงชื่อ..................................................................ผู้ปกครอง
(...................................................................)
วันที่.........../............./.............

ลงชื่อ....................................................................ผู้ให้ข้อมูลและขอความยินยอม/หัวหน้าโครงการวิจัย
(.....................................................................)
วันที่........../.........../...........
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ในกรณีข้าพเจ้าไม่สามารถอ่านหนังสือได้ ผู้ที่อ่านข้อความทั้งหมดแทนข้าพเจ้า คือ
...................................... .......................................................................................... จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นพยาน
ลงชื่อ.................................................................... พยาน
(......................................................................) วันที่......./........../...........
กรณีที่ผู้ปกครองอาสาสมัครไม่สามารถอ่าน-เขียนหนังสือได้

ข้าพเจ้าไม่สามารถอ่าน-เขียนหนังสือได้ แต่ผู้วิจัยได้อ่านข้อความในแบบยินยอมนี้ให้แก่ข้าพเจ้าฟังจนเข้าใจดี
ข้าพเจ้าจึงประทับตราลายนิ้วมือขวาของข้าพเจ้าในแบบยินยอมนี้ด้วยความเต็มใจ

ลายมือชื่อผู้ให้ข้อมูล .................................................................
ประทับลายนิ้วมือขวา

(

)

วันที่ ......... เดือน .......................พ.ศ ................
พยาน (ไม่ใช่ผู้อธิบาย) ................................................................
(

)

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

ลายประทับนิ้วหัวแม่มือขวาของ.........................................................................................
ประทับไว้ ณ วันที.่ ........ เดือน .......................พ.ศ ................

หมายเหตุ:
(1) พยานต้องไม่ใช่แพทย์หรือผู้วิจัย
(2) ผู้ให้ข้อมูล/คาอธิบายชัดเจน และต้องไม่เป็นแพทย์/ผู้วิจัย เพื่อป้องกันการเข้าร่วมโครงการด้วยความ
เกรงใจ
(3) ในกรณีที่อาสาสมัครไม่สามารถ อ่านหนังสือ/ลงลายมือชื่อ ได้ ให้ใช้การประทับลายมือแทน
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คาอธิบายโครงการวิจัยและการขอความยินยอมสาหรับเด็กอายุ 7-14 ปี
(ปรับรายละเอียดให้สอดคล้องกับโครงการวิจัยของผู้วิจัย )
โครงการวิจัยนี้ทาขึ้นเพื่อจะศึกษาว่า..............................................................................................................
พี่ชวนน้องเข้าร่วมโครงการนี้เพราะว่าน้องมีอายุระหว่าง ………………. ปี มีสุขภาพแข็งแรง และ..................
....................................................................................................................................................................................
ซึ่งพี่อยากจะศึกษาว่าน้องๆ ........................................................................................................................
ถ้าน้องยินดีร่วมโครงการนี้ น้องจะได้รับการปฏิบัติดังนี้ (ระบุรายละเอียดโดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายทาให้
เด็กทราบว่าจะได้รับการปฏิบัติอะไร อย่างไร หรือจะขอให้เด็กทาอะไรบ้าง)
1. ตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับ...........................................................................................................................
2. พี่จะขอ.................( ระบุกิจกรรมที่จะกระทาต่อเด็ก เช่น เจาะเลือด ฯลฯ) ..................................................
3. ……………………(อื่นๆ).....................................................................................................................................
4. ......................................................................................................................................................................
งานวิจัยนี้มีความเสี่ยงน้อย พี่จะคอยดูแลน้องอย่างดี ไม่ให้น้องเหนื่อยเกินไป แต่ถ้าน้องรู้สึกไม่สบายใจ
อึดอัด ไม่อยากเข้าร่วมในการวิจัยนี้ น้องสามารถบอกพี่ได้ตลอดเวลา และถ้าน้องหรือผู้ปกครองมีเรื่องสงสั ย
ประการใดสามารถถามได้ พี่ชื่อ ............................... โทรศัพท์ ...............................................................
พี่จะเก็บเรื่องส่วนตัวน้องเป็นความลับ ไม่เปิดเผยให้ใครทราบ
น้องได้อ่านและเข้าใจรายละเอียดของโครงการแล้ว

 ถ้าน้องเต็มใจ เข้าร่วมในโครงการนี้ ลงชื่อ...........................................................................
 ถ้าน้องไม่เต็มใจเข้าร่วมโครงการนี้ ลงชื่อ..........................................................................
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เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย (สาหรับผู้ปกครอง)
(Participant Information Sheet)
ในเอกสารนี้อาจมีข้อความที่ท่านอ่านแล้วยังไม่เข้าใจ โปรดสอบถามหัวหน้าโครงการวิจัย หรือ
ผู้แทนให้ช่วยอธิบายจนกว่าจะเข้าใจดี ท่านจะได้รับเอกสารนี้
1 ฉบับ นากลับไปอ่านที่บ้านเพื่ อ
ปรึกษาหารื อกับญาติพี่น้อง เพื่อนสนิท ของท่าน หรือผู้อื่นที่ท่านต้องการปรึกษา เพื่อช่วยในการตัดสินใจ
เข้าร่วมการวิจัย
ชื่อโครงการ ................................................................................................................................................
ชื่อผู้วิจัย .....................................................................................................................................................
สถานที่ติดต่อ ...............................................................................................................................................
โครงการวิจัยนี้ทาขึ้นเพื่อ.....................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
เด็กในปกครองของท่านได้รับเชิญให้เข้าร่วมการวิจัยนี้เพราะ เด็กในปกครองของท่านเป็น..................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
หากเด็กในปกครองของท่านตัดสินใจเข้าร่วมการวิจัยแล้ว จะมีขั้นตอนการวิจัยดังต่อไปนี้คือ
1. ผู้วิจัยจะติดต่อเด็กในปกครองของท่านเพื่อนัดหมายวัน เวลา และสถานที่ที่เด็กในปกครองของ
ท่านสะดวกเพื่อ.....................................................................................
..........................................................................................................................................................
................ .....................................................................................
2. ผู้วิจัยจะขอให้เด็กในปกครองของท่าน.....................................................................................
.....................(ปรับเปลี่ยนตามกระบวนการวิจัยของท่าน).................................................................
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการวิจัย คือ...................... ( เช่น เด็กในปกครองของท่านอาจรู้สึกอึดอัด
ไม่สบายใจกับบางคาถาม เด็กในปกครองของท่านมีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบคาถามเหล่านั้นได้ ฯลฯ).........................
และเด็กในปกครองของท่านสามารถถอนตัวออกจากการวิจัยได้ทันทีตลอดกระบวนการ และการไม่เข้าร่วมวิจัย
นี้จะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อเด็กในปกครองของท่าน
การเข้าร่วมการวิจัยนี้เด็กในปกครองของท่านจะ...........( ให้ระบุค่าชดเชยการเสียเวลาที่จะได้รับ เช่น
ได้รับ / ไม่ได้รับค่าตอบแทน และไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ)…………….
หากท่านมีข้อข้องใจที่จะสอบถามเกี่ยวข้องกับการวิจัย ท่านสามารถติดต่อโดยตรงได้ที่
..................................................................................... .....................................................................................
.................................(ชื่อ-สกุล และเบอร์โทรศัพท์ของผู้วิจัย )...................................
.....................................................................................
ข้อมูลส่วนตัวของเด็กในปกครองของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้ ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะเป็นรายบุคคล
แต่จะรายงานผล การวิจัยเป็นข้อมูลส่วนรวม ข้อมูลของผู้เข้าร่วมการวิจัยเป็นรายบุคคลอาจมีคณะบุคคลบาง
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กลุ่มเข้ามาตรวจ สอบได้ เช่น ผู้ให้ทุนวิจัย,สถาบัน หรือองค์กรของรัฐที่มีหน้าที่ตรวจสอบ,
คณะกรรมการจริยธรรมฯ เป็นต้น
เด็กในปกครองของท่านมีสิทธิ์ถอนตัวออกจากโครงการวิจัยเมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
และการไม่เข้าร่วมการวิจัยหรือถอนตัวออกจากโครงการวิจัยนี้ จะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อ เด็กในปกครองของ
ท่าน
โครงการวิจัยนี้ได้รับการพิจารณารับรอง จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งมีสานักงานอยู่ที่สานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 หมายเลขโทรศัพท์ 086-4710582 หากท่านได้รับการปฏิบัติ
ไม่ตรงตามที่ระบุไว้ ท่านสามารถติดต่อสานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ได้ตามสถานที่และหมายเลข
โทรศัพท์ข้างต้น

Participant Information Sheet for Parent_version X.X_DD MMM YYYY

2 of 2

UBU-REC 08-10
หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัยโดยได้รับการบอกกล่าวและเต็มใจ (สาหรับผู้ปกครอง)
วันที่................. เดือน.................... พ.ศ................
ข้าพเจ้า..........................................................................อายุ.............ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่..........................
ถนน.............................................................ตาบล...............................................อาเภอ...........................................
จังหวัด.........................................................รหัสไปรษณีย.์ ........................โทรศัพท์ ..................................................
ผู้ปกครองของเด็กชาย/เด็กหญิง..................................................................................................................................
โดยข้าพเจ้าได้รับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับที่มาและจุดมุ่งหมายในการทาวิจัยรายละเอียดขั้นตอนต่างๆ
ทีเ่ ด็กในปกครองของข้าพเจ้าจะต้องปฏิบัติหรือได้รับการปฏิบัติ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับของการวิ จัย ความเสี่ยง
ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเข้าร่วมการวิจัย รวมทั้งแนวทางป้องกันและแก้ไขหากเกิดอันตรายขึ้น ค่าใช้จ่ายที่ข้าพเจ้า
จะต้องรับผิด ชอบจ่ายเอง โดยได้อ่านข้อความที่มีรายละเอียดอยู่ในเอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัยโดยตลอด อีก
ทั้งยังได้รับคาอธิบายและตอบข้อสงสัยจากหัวหน้าโครงการวิจัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยไม่มีสิ่งใดปิดบังซ่อนเร้น
ข้าพเจ้าจึงสมัครใจให้เด็กในปกครองของข้าพเจ้า เข้าร่วมในโครงการวิจัยนี้ :
ข้าพเจ้าได้ทราบถึงสิทธิ์ที่ข้าพเจ้าจะได้รับข้อมูลเพิ่มเติม ทั้งทางด้านประโยชน์และโทษจากการเข้าร่วม
การวิจัย และสามารถถอนตัวเด็กในปกครองของข้าพเจ้า หรืองดเข้าร่วมการวิจัยได้ทุกเมื่อ โดยจะไม่มีผลกระทบ
ใดๆ ต่อการบริการและการรักษาพยาบาลที่ เด็กในปกครองของข้าพเจ้า จะได้รับต่อไปในอนาคต และยินยอมให้
ผู้วิจัยใช้ข้อมูลส่วน ตัวของเด็กในปกครองของข้าพเจ้า ที่ได้รับจากการวิจัย แต่จะไม่เผยแพร่ต่อสาธารณะเป็น
รายบุคคล โดยจะนาเสนอเป็นข้อมูลโดยรวมจากการวิจัยเท่านั้น
หากเด็กในปกครองของข้าพเจ้ามีอาการผิดปกติ รู้สึกไม่สบายกาย หรือมีผลกระทบต่อจิตใจของเด็ก
ในปกครองของข้าพเจ้าเกิดขึ้นระหว่างการวิจัย ข้าพเจ้าจะแจ้งผู้วิจัยโดยเร็วที่สุด และหากข้าพเจ้ามีข้อข้องใจ
เกี่ยวกับขั้นตอนของการวิจัย หรือหากเกิดการบาดเจ็บ /เจ็บป่วย หรือหากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์จาก
การวิจัยขึ้นกับเด็กในปกครองของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะสามารถติดต่อกับ .........................................................
ได้ทหี่ มายเลขโทรศัพท์ ............................ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
หากเด็กในปกครองของข้าพเจ้า ได้รับการปฏิบัติไม่ตรงตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย
ข้าพเจ้าจะสามารถติดต่อกับประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์หรือผู้แทน ได้ที่ สานักงานส่งเสริม
บริหารงานวิจัยฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หมายเลข โทรศัพท์ 086-4710582
ข้าพเจ้าเข้าใจข้อความในเอกสารชี้แจงผู้ เข้าร่วมการวิจัย และหนังสือแสดงเจตนายินยอมนี้โดยตลอดแล้ว
จึงลงลายมือชื่อไว้

ลงชื่อ..................................................................ผู้ปกครอง
(...................................................................)
วันที่......./........../..........

ลงชื่อ....................................................................ผู้ให้ข้อมูลและขอความยินยอม/หัวหน้าโครงการวิจัย
(.....................................................................)
วันที่....../.........../...........
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ในกรณีข้าพเจ้าไม่สามารถอ่านหนังสือได้ ผู้ที่อ่านข้อความทั้งหมดแทนข้าพเจ้า คือ
...................................... .......................................................................................... จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นพยาน
ลงชื่อ.................................................................... พยาน
(......................................................................)
วันที่......./........../...........
กรณีที่ผู้ปกครองอาสาสมัครไม่สามารถอ่าน-เขียนหนังสือได้
ข้าพเจ้าไม่สามารถอ่าน-เขียนหนังสือได้ แต่ผู้วิจัยได้อ่านข้อความในแบบยินยอมนี้ให้แก่ข้าพเจ้าฟังจนเข้าใจดี
ข้าพเจ้าจึงประทับตราลายนิ้วมือขวาของข้าพเจ้าในแบบยินยอมนี้ด้วยความเต็มใจ

ลายมือชื่อผู้ให้ข้อมูล .................................................................
ประทับลายนิ้วมือขวา

(

)

วันที่ ......... เดือน .......................พ.ศ ................
พยาน (ไม่ใช่ผู้อธิบาย) ................................................................
(

)

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

ลายประทับนิ้วหัวแม่มือขวาของ.........................................................................................
ประทับไว้ ณ วันที.่ ........ เดือน .......................พ.ศ ................

หมายเหตุ:
(1) พยานต้องไม่ใช่แพทย์หรือผู้วิจัย
(2) ผู้ให้ข้อมูล/คาอธิบายชัดเจน และต้องไม่เป็นแพทย์/ผู้วิจัย เพื่อป้องกันการเข้าร่วมโครงการด้วยความ
เกรงใจ
(3) ในกรณีที่อาสาสมัครไม่สามารถ อ่านหนังสือ/ลงลายมือชื่อ ได้ ให้ใช้การประทับลายมือแทน
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เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย
(สาหรับเด็กอายุ 15-17 ปี และผู้ปกครอง)
ในเอกสารนี้อาจมีข้อความที่ท่าน/เด็กในปกครองของท่านอ่านแล้วยังไม่เข้าใจ โปรดสอบถามหัวหน้า
โครงการวิจัย หรือผู้แทนให้ช่วยอธิบายจนกว่าจะเข้าใจดี ท่าน/เด็กในปกครองของท่านจะได้รับเอกสารนี้ 1
ฉบับนากลับไปอ่านที่บ้านเพื่อปรึกษาหารือกับญาติพี่น้อง เพื่อน หรือผู้อื่นที่ ท่าน/เด็กในปกครองของท่าน
ต้องการปรึกษา เพื่อช่วยในการตัดสินใจเข้าร่วมการวิจัย
ชื่อโครงการ ........................................................................................
ชื่อผู้วิจัย
........................................................................................
สถานที่วิจัย ........................................................................................
สถานที่ทางานและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ทั้งในและนอกเวลาราชการ………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
โครงการวิจัยนี้จัดทาขึ้นเพื่อ.................. ......... ......... ......... ......... .............................................................
โดยท่าน/เด็กในปกครองของท่านอาจจะไม่ได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมการวิจัยนี้โดยตรง แต่หากการวิจัย
ได้ผลดี จะทาให้ทราบ......... ......... ............................... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... .........
ท่าน/เด็กในปกครองของท่านได้รับเชิญให้เข้าร่วมการวิจัยนี้ เพราะท่าน/เด็กในปกครองของท่าน.........
......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... .........มีอายุระหว่าง 15 -17 ปี.............................................
จะมีผู้เข้าร่วมการวิจัยนี้ทั้งสิ้นประมาณ ......... ......... ......... คน
หากท่าน/เด็กในปกครองของท่านตัดสินใจเข้าร่วมการวิจัย จะมีขั้นตอนการวิจัยดังต่อไปนี้คือ
1. ......(เช่น ผู้วิจัยจะขอนัดวัน และเวลาที่ท่าน/เด็กในปกครองของท่านสะดวกในการเข้าร่วมการวิจัย
จานวน ......... ......... ครั้ง ดังนี้)…………………………..
2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างเข้าร่วมการวิจัย ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... .................. ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... .........
การเข้าร่วมการวิจัยครั้งนี้ ท่าน/เด็กในปกครองของท่านจะได้รับค่าชดเชยการเสียเวลา จานวน ……. บาท
และไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
หากท่าน/เด็กในปกครองของท่านมีอาการผิดปกติ รู้สึกไม่สบายกาย หรือมีผลกระทบต่อจิตใจของ
ท่าน/เด็กในปกครองของท่านเกิดขึ้นระหว่างการวิจัย ขอให้ท่าน/เด็กในปกครองของท่านแจ้งผู้วิจัยโดยเร็ว
ที่สุด และหากท่าน/เด็กในปกครองของท่านมีข้อข้องใจเกี่ยวกับขั้นตอนของการวิจัย หรือเกิดอาการบาดเจ็บ/
เจ็บป่วยหรือหากเกิดผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์จากการวิจัยขึ้นกับ ท่าน/เด็กในปกครองของท่าน ท่าน/เด็ก
ในปกครองของท่านสามารถติดต่อกับ ......... ......... (ชื่อผู้วิจัย และเบอร์โทรศัพท์)......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... .........ตลอด 24 ชั่วโมง
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หากมีข้อมูลเพิ่มเติมทั้งด้านประโยชน์และโทษที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยนี้ ผู้วิจัยจะแจ้งให้ทราบโดยรวดเร็ว
ไม่ปิดบัง
ข้อมูลส่วนตัวของท่าน/เด็กในปกครองของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้ ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะเป็นรายบุคคล
แต่จะรายงานผลการวิจัยเป็นข้อมูลส่วนรวม ข้อมูลของผู้เข้าร่วมการวิจัยเป็นรายบุคคลอาจมีคณะบุคคลบางกลุ่ม
เข้ามาตรวจสอบได้ เช่น ผู้ให้ทุนวิจัย, สถาบัน หรือองค์กรของรัฐที่มีหน้าที่ตรวจสอบ, คณะกรรมการจริยธรรมฯ
เป็นต้น
ท่าน/เด็กในปกครองของท่านมีสิทธิ์ถอนตัวออกจากโครงการวิจัยเมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า และการไม่เข้าร่วมการวิจัยหรือถอนตัวออกจากโครงการวิจัยนี้ จะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อท่าน/เด็กใน
ปกครองของท่านแต่ประการใด
โครงการวิจัยนี้ได้รับการพิจารณารับรอง จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ซึ่งมีสานักงานอยู่ที่สานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อาเภอวารินชาราบ
จังหวัดอุบลราชธานี 34190 หมายเลขโทรศัพท์ 086-4710582 หากท่าน/เด็กในปกครองของท่านได้รับการปฏิบัติ
ไม่ตรงตามที่ระบุไว้ ท่าน/เด็กในปกครองของท่านสามารถติดต่อสานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ได้ตามสถานที่
และหมายเลขโทรศัพท์ข้างต้น

Participant Information Sheet for Children and Parent _version X.X_DD MMM YYYY

2 of 2

UBU-REC 10-10

หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัยโดยได้รับการบอกกล่าวและเต็มใจ
(สาหรับเด็กอายุ 15-17 ปี และผู้ปกครอง)
วันที่................. เดือน.................... พ.ศ...........
ข้าพเจ้า.............................................................................. อายุ.............ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่...................
ถนน....................................................ตาบล.....................................................อาเภอ............................................
จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย์.............................................โทรศัพท์ ...............................
ข้าพเจ้า/เด็กในปกครองของข้าพเจ้า ขอแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัยเรื่อง...............................
..................................................................................................................................................................................
โดยข้าพเจ้า/เด็กในปกครองของข้าพเจ้า ได้รับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับที่มา และจุดมุ่งหมายในการทา
วิจัยรายละเอียดขั้นตอนต่างๆ ที่จะต้องปฏิบัติหรือได้รับการปฏิบัติ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับของการวิจัยและ
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเข้าร่วมการวิจัย รวมทั้งแนวทางป้องกันและแก้ไขหากเกิดอันตรายขึ้ น
ค่าชดเชยการเสียเวลาที่จะได้รับ โดยได้อ่านข้อความที่มีรายละเอียดอยู่ในเอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัยโดยตลอด
อีกทั้งยังได้รับคาอธิบายและตอบข้อสงสัยจากหัวหน้าโครงการวิจัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยไม่มีสิ่งใดปิดบังซ่อนเร้น
ข้าพเจ้า/เด็กในปกครองของข้าพเจ้า จึงสมัครใจเข้าร่วมโครงการวิจัยนี้ :
หากข้าพเจ้า/เด็กในปกครองของข้าพเจ้ามีอาการผิดปกติ รู้สึกไม่สบายกาย หรือมีผลกระทบต่อจิตใจ
ของข้าพเจ้า/เด็กในปกครองของข้าพเจ้าเกิดขึ้นระหว่างการวิจัย ข้าพเจ้า/เด็กในปกครองของข้าพเจ้าจะแจ้ง
ผู้วิจัยโดยเร็วที่สุด และหากข้าพเจ้า/เด็กในปกครองของข้าพเจ้ามีข้อข้องใจเกี่ยวกับขั้นตอนของการวิจัย หรือ
หากเกิดการบาดเจ็บ/เจ็บป่วย หรือหากเกิดเหตุการณ์ทไี่ ม่พึงประสงค์จากการวิจัยขึ้นกับข้าพเจ้า/เด็กใน
ปกครองของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า/เด็กในปกครองของข้าพเจ้าจะสามารถติดต่อกับ .........(ชื่อผู้วิจัย)............ได้ที่
..................... (เบอร์โทรศัพท์) ..................... ตลอด 24 ชั่วโมง
ข้าพเจ้า/เด็กในปกครองของข้าพเจ้า ได้ทราบถึงสิทธิ์ที่ข้าพเจ้า/เด็กในปกครองของข้าพเจ้า จะได้รับข้อมูล
เพิ่มเติมทั้งทางด้านประโยชน์และโทษจากการเข้าร่วมการวิจัย และสามารถถอนตัวหรืองดเข้าร่วมการวิจัยได้ทุก
เมื่อ โดยจะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อการเรียน และการคัดตัวเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของข้าพเจ้า/เด็กในปกครองของ
ข้าพเจ้าแต่ประการใด และยินยอมให้ผู้วิจัยใช้ข้อมูลส่วนตัวของข้าพเจ้า/เด็กในปกครองของข้าพเจ้า ที่ได้รับจากการ
วิจัย แต่จะไม่เผยแพร่ต่อสาธารณะเป็นรายบุคคล โดยจะนาเสนอเป็นข้อมูลโดยรวมจากการวิจัยเท่านั้น
หากข้าพเจ้า/เด็กในปกครองของข้าพเจ้า ได้รับการปฏิบัติไม่ตรงตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วม
การวิจัย ข้าพเจ้า/เด็กในปกครองของข้าพเจ้า จะสามารถติดต่อกับประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์หรือผู้แทน ได้ที่สานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หมายเลขโทรศัพท์ 0864710582
ข้าพเจ้า/เด็กในปกครองของข้าพเจ้า เข้าใจข้อความในเอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย และหนังสือแสดง
เจตนายินยอมนี้โดยตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้
ลงชื่อ......................................................................................ผู้เข้าร่วมการวิจัย
(.................................................................................)
วันที.่ ............/............/…….....
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ลงชื่อ......................................................................................ผู้ปกครอง
(................................................................................)
วันที.่ ............/............/…….....
ลงชื่อ......................................................................................ลายมือชื่อผู้ให้ข้อมูล
(...............................................................................)
วันที่............./............/…….....
กรณีทผี่ ู้ปกครองและอาสาสมัครไม่สามารถอ่าน-เขียนหนังสือได้

ข้าพเจ้าไม่สามารถอ่าน-เขียนหนังสือได้ แต่ผู้วิจัยได้อ่านข้อความในแบบยินยอมนี้ให้แก่ข้าพเจ้าฟังจนเข้าใจดี
ข้าพเจ้าจึงประทับตราลายนิ้วมือขวาของข้าพเจ้าในแบบยินยอมนี้ด้วยความเต็มใจ

ประทับลายนิ้วมือขวา

ประทับลายนิ้วมือขวา

ลายประทับนิ้วหัวแม่มือขวาของ............................................
ประทับไว้ ณ วันที.่ ................................................

ลายประทับนิ้วหัวแม่มือขวาของ............................................
ประทับไว้ ณ วันที.่ ................................................

พยาน (ไม่ใช่ผู้อธิบาย) ................................................................
(

)

วันที่ ......... เดือน .......................พ.ศ ................
หมายเหตุ:
(1) พยานต้องไม่ใช่แพทย์หรือผู้วิจัย
(2) ในกรณีที่อาสาสมัครไม่สามารถ อ่านหนังสือ/ลงลายมือชื่อ ได้ ให้ใช้การประทับลายมือแทน
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เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย (สาหรับผู้แทนโดยชอบธรรม)
(Participant Information Sheet)
ในเอกสารนี้อาจมีข้อความที่ท่านอ่านแล้วยังไม่เข้าใจ โปรดสอบถามหัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้แทนให้
ช่วยอธิบายจนกว่าจะเข้าใจดี ท่านจะ ได้รับเอกสารนี้ 1 ฉบับ นากลับไปอ่านที่ บ้านเพื่อปรึกษาหารือกับญาติพี่
น้อง เพื่อนสนิท แพทย์ประจาตัวของท่าน แพทย์ท่านอื่น หรือผู้ที่ท่านต้องการปรึกษา เพื่อช่วยในการตัดสินใจ
เข้าร่วมการวิจัย
ชื่อโครงการ
ชื่อผู้วิจัย
สถานที่วิจัย
สถานที่ทางาน

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

โครงการวิจัยนี้ทาขึ้นเพื่อ ..........................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
บุคคลในปกครองของท่านได้รับเชิญให้เข้าร่วมการวิจัยนี้เพราะบุคคลในปกครองของท่าน
......................................................................................................................................................................................
จะมีผู้เข้าร่วมการวิจัยนี้ทั้งสิ้นประมาณ ......... คน ระยะเวลาที่จะทาวิจัยทั้งสิ้นประมาณ ......................
หากท่านตัดสินใจให้บุคคลในปกครองของท่านเข้าร่วมการวิจัย จะมีขั้นตอนการวิจัยดังต่อไปนี้คือ
1........... ........................... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
2..................... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ...................
. ..........
3.............. .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
.
.
(ข้อสุดท้าย).....................................................................................................
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อเข้าร่วมการวิจัย คือ ...............................................................................
.....................................................................................................................................................................................
หากท่านไม่อนุญาตให้บุคคลในปกครองของท่านเข้าร่วมในโครงการวิจัยนี้ บุคคลในปกครองของท่านก็
จะได้รับ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
การเข้าร่วมการวิจัยนี้บุคคลในปกครองของท่านจะ......(ไม่ได้รับค่าตอบแทน/หรือได้รับค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง/หรืออื่นๆ)...... และต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลตามปกติ
หากท่านมีข้อสงสัยที่จะสอบถามเกี่ยวกับการวิจัย หรือเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการวิจัย
ขึ้นกับบุคคลในปกครองของท่าน ท่านสามารถติดต่อ ..........(ผู้วิจัย)............................ ได้ที่
................................ ....................... ............................... .................หมายเลขโทรศัพท์: ..........(สามารถติดต่อ
ได้ 24 ชั่วโมง)............
หากมีข้อมูลเพิ่มเติมทั้งด้านประโยชน์และโทษที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยนี้ ผู้วิจัยจะแจ้งให้ทราบโดยรวดเร็ว
ไม่ปิดบัง
ข้อมูลส่วนตัวของบุคคลในปกครองของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้ ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะเป็นรายบุคคล
แต่จะรายงานผลการวิจัยเป็นข้อมูลส่วนรวม ข้อมูลของผู้เข้าร่วมการวิจัยเป็นรายบุคคลอาจมีคณะบุคคลบางกลุ่มเข้า
มาตรวจสอบได้ เช่น ผู้ให้ทุนวิจัย, สถาบัน หรือองค์กรของรัฐที่มีหน้าที่ตรวจสอบ, คณะกรรมการจริยธรรมฯ เป็นต้น
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ท่านมีสิทธิ์ถอนตัวบุคคลในปกครองของท่านออกจากโครงการวิจัยเมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า และการไม่เข้าร่วมการวิจัยหรือถอนตัวออกจากโครงการวิจัยนี้ จะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อการบริการและ
การรักษาที่บุคคลในปกครองของท่านสมควรจะได้รับแต่ประการใด
โครงการวิจัยนี้ได้รับการพิจารณารับรอง จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งมีสานักงานอยู่ที่สานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 หมายเลขโทรศัพท์ 086-4710582 หากท่านได้รับการปฏิบัติไม่ตรง
ตามที่ระบุไว้ ท่านสามารถติดต่อสานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ได้ตามสถานที่และหมายเลขโทรศัพท์ข้างต้น
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หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัย (สาหรับผู้แทนโดยชอบธรรม)
วันที่................. เดือน.................... พ.ศ................
ข้าพเจ้า..........................................................................อายุ.............ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่..........................
ถนน.............................................................ตาบล...............................................อาเภอ...........................................
จังหวัด.........................................................รหัสไปรษณีย.์ ........................โทรศัพท์ ..................................................
เป็นผู้แทนโดยชอบธรรมของ....................................................................................................................................
โดยข้าพเจ้าได้รับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับที่มาและจุดมุ่งหมายในการทาวิจัยรายละเอียดขั้นตอนต่างๆ
ทีบ่ ุคคลในปกครองของข้าพเจ้าจะต้องปฏิบัติหรือได้รับการปฏิบัติ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับของการวิ จัย ความ
เสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเข้าร่วมการวิจัย รวมทั้งแนวทางป้องกันและแก้ไขหากเกิดอันตรายขึ้น ค่าใช้จ่ายที่
ข้าพเจ้าจะต้องรับผิด ชอบจ่ายเอง โดยได้อ่านข้อความที่มีรายละเอียดอยู่ในเอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัยโดย
ตลอด อีกทั้งยังได้รับคาอธิบายและตอบข้อสงสัยจากหัวหน้าโครงการวิจัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยไม่มีสิ่งใดปิดบัง
ซ่อนเร้น
ข้าพเจ้าจึงสมัครใจให้บุคคลในปกครองของข้าพเจ้า เข้าร่วมในโครงการวิจัยนี้ :
ข้าพเจ้าได้ทราบถึงสิทธิ์ที่ข้าพเจ้าจะได้รับข้อมูลเพิ่มเติม ทั้งทางด้านประโยชน์และโทษจากการเข้าร่วม
การวิจัย และสามารถถอนตัวบุคคลในปกครองของข้าพเจ้า หรืองดเข้าร่วมการวิจัยได้ทุกเมื่อ โดยจะไม่มีผลกระทบ
ใดๆ ต่อการบริการและการรักษาพยาบาลที่ บุคคลในปกครองของข้าพเจ้า จะได้รับต่อไปในอนาคต และยินยอมให้
ผู้วิจัยใช้ข้อมูลส่วน ตัวของบุคคลในปกครองของข้าพเจ้า ที่ได้รับจากการวิจัย แต่จะไม่เผยแพร่ต่อสาธารณะเป็น
รายบุคคล โดยจะนาเสนอเป็นข้อมูลโดยรวมจากการวิจัยเท่านั้น
หากบุคคลในปกครองของข้าพเจ้ามีอาการผิดปกติ รู้สึกไม่สบายกาย หรือมีผลกระทบต่อจิตใจของ
บุคคลในปกครองของข้าพเจ้าเกิดขึ้นระหว่างการวิจัย ข้าพเจ้าจะแจ้งผู้วิจัยโดยเร็วที่สุด และหากข้าพเจ้ามีข้อ
ข้องใจเกี่ยวกับขั้นตอนของการวิจัย หรือหากเกิดการบาดเจ็บ /เจ็บป่วย หรือหากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์
จากการวิจัยขึ้นกับบุคคลในปกครองของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะสามารถติดต่อกับ ..............(ชื่อผู้รับผิดชอบ)........
ได้ทหี่ มายเลขโทรศัพท์ ............................ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
หากบุคคลในปกครองของข้าพเจ้า ได้รับการปฏิบัติไม่ตรงตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย
ข้าพเจ้าจะสามารถติดต่อกับประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์หรือผู้แทน ได้ที่ สานักงานส่งเสริม
บริหารงานวิจัยฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หมายเลข โทรศัพท์ 086-4710582
ข้าพเจ้าเข้าใจข้อความในเอกสารชี้แจงผู้ เข้าร่วมการวิจัย และหนังสือแสดงเจตนายินยอมนี้โดยตลอดแล้ว
จึงลงลายมือชื่อไว้

ลงชื่อ..................................................................ผู้แทนโดยชอบธรรม
(..............................................................)
วันที่......./........../..........

ลงชื่อ....................................................................ผู้ให้ข้อมูลและขอความยินยอม/หัวหน้าโครงการวิจัย
(..................................................................)
วันที่....../.........../...........
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ในกรณีข้าพเจ้าไม่สามารถอ่านหนังสือได้ ผู้ที่อ่านข้อความทั้งหมดแทนข้าพเจ้า คือ
...................................... .......................................................................................... จึงได้ลงลายมือชือ่ ไว้เป็นพยาน
ลงชื่อ.................................................................... พยาน
(......................................................................)
วันที่......./........../...........
กรณีที่ผู้ปกครองอาสาสมัครไม่สามารถอ่าน-เขียนหนังสือได้
ข้าพเจ้าไม่สามารถอ่าน-เขียนหนังสือได้ แต่ผู้วิจัยได้อ่านข้อความในแบบยินยอมนี้ให้แก่ข้าพเจ้าฟังจนเข้าใจดี
ข้าพเจ้าจึงประทับตราลายนิ้วมือขวาของข้าพเจ้าในแบบยินยอมนี้ด้วยความเต็มใจ

ลายมือชื่อผู้ให้ข้อมูล .................................................................
ประทับลายนิ้วมือขวา

(

)

วันที่ ......... เดือน .......................พ.ศ ................
พยาน (ไม่ใช่ผู้อธิบาย) ................................................................
(

)

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

ลายประทับนิ้วหัวแม่มือขวาของ.........................................................................................
ประทับไว้ ณ วันที.่ ........ เดือน .......................พ.ศ ................

หมายเหตุ:
(1) พยานต้องไม่ใช่แพทย์หรือผู้วิจัย
(2) ผู้ให้ข้อมูล/คาอธิบายชัดเจน และต้องไม่เป็นแพทย์/ผู้วิจัย เพื่อป้องกันการเข้าร่วมโครงการด้วยความ
เกรงใจ
(3) ในกรณีที่อาสาสมัครไม่สามารถ อ่านหนังสือ/ลงลายมือชื่อ ได้ ให้ใช้การประทับลายมือแทน
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มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การพิจารณาโครงร่างการวิจัยเกี่ยวกับวัสดุและเครื่องมือทางการแพทย์

Review of Dental Material and Device Study
ใบสรุปการเตรียมวิธีดาเนินการมาตรฐาน
ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2558
เตรียมโดย

สานักงานส่งเสริมบริหาร
งานวิจัยฯ

วันที่

5 มิถุนายน 2557

ทบทวนโดย

คณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

วันที่

9 กรกฎาคม 2557

อนุมัติโดย

รศ.ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข

ตาแหน่ง

อธิการบดีมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

วันที่อนุมัติ

26 มกราคม 2558

การแก้ไข

-

เหตุผลที่แก้ไข

-
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เริ่มใช้ 27 มกราคม 58
หน้า 114 ของ 224 หน้า

สารบัญ
ลาดับเรื่อง
1
2
3
4
5

6
7
8

เรื่อง
วัตถุประสงค์
ขอบเขต
ความรับผิดชอบ
ขั้นตอนการดาเนินการและผู้รับผิดชอบ
หลักการปฏิบัติ
5.1 การยื่นเอกสาร
5.2 ก่อนการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
5.3 ระหว่างการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
5.4 หลังการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
คานิยาม
ภาคผนวก
เอกสารอ้างอิง

หน้า
115
115
115
116
116
116
117
117
118
118
120
120

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
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1. วัตถุประสงค์
เพื่อกาหนดวิธีการพิจารณาทบทวนและอนุมัติโครงร่างการวิจัยเกี่ยวกับเครื่องมือทาง การแพทย์
ยื่นต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
2. ขอบเขต
วิธีดาเนินการมาตรฐานครอบคลุมการทบทวนโครงร่างการวิจัยเกี่ยวกับเครื่องมือทาง
การแพทย์ชนิดใหม่ที่นามาใช้กับคน
3. ความรับผิดชอบ
1) คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน มนุษย์ ต้องพิจารณาว่าการศึกษา เครื่องมือทางการแพทย์ นั้นมี
ความเสี่ยงอย่างมีนัยสาคัญ (Significant Risk หรือ SR, ความเสี่ยงมาก UBU-EC 17-01) หรือ มี
ความเสี่ยงที่ไม่มีนัยสาคัญ (Non-significant Risk หรือ NSR, ความเสี่ยงน้อย UBU-EC 16-01)
2) คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ใช้แบบพิจารณาวัสดุและเครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้ใน
งานวิจัย (UBU-EC 03-11) โดยต้องทบทวนข้อมูลทั้งหมดที่ยื่นเสนอให้พิจารณาโดยผู้สนับสนุนการ
วิจัย โดยพิจารณาถึงความเสี่ ยงทั้งหมดที่อาจเป็นผลมาจากการใช้ เครื่องมือทาง การแพทย์ นั้น ซึ่ง
ไม่ใช่ความเสี่ยงที่เปรียบเทียบกับเครื่องมือทางเลือกอื่น
3) ถ้า เครื่องมือทา งการแพทย์ ที่จะนามาศึกษา ใช้ร่วมกับวิธีการหรือหัตถการที่มีความเสี่ยง
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ต้องพิจารณาความเสี่ยงรวมของเครื่องมือและวิธีการ
4) เครื่องมือทางการแพทย์ที่นาเข้า
(1) ถ้าถูกจัดอยู่ในจาพวกที่ต้องได้รับใบอนุญาตจากกองควบคุมเครื่องมือทางการแพทย์
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ผู้ให้การสนับสนุนการ
วิจัยต้องแสดงเอกสารใบอนุญาต
(2) ถ้าเป็นเครื่องมือทางการแพทย์ที่ต้องแจ้งรายละเอียดให้กับกองควบคุมเครื่องมือทาง
การแพทย์ สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขในการนาเข้า
ผู้ให้การสนับสนุนการวิจัยต้องแสดงเอกสารนั้น
(3) ถ้าเป็นเครื่องมือทางการแพทย์ทั่วไป ให้แสดงเอกสารที่แสดงว่ามีขายในประเทศผู้
ส่งออก และประเทศอื่น หรือ Certificate of Free Sale ที่รับรองโดยสถานทูตไทยใน
ประเทศนัน้
5) เป็นเครื่องมือทางการแพทย์ทั่วไปที่ผลิตในประเทศ ซึ่งไม่เข้าข่ายถูกจัดอยู่ในจาพวกที่ต้องได้รับ
ใบอนุญาตจากกองควบคุมเครื่องมือทางการแพทย์ สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข ผู้สนับสนุนการวิจัย หรือผู้วิจัยไม่ต้องแสดงเอกสารใดๆ ข้างต้น ยกเว้น
รายละเอียดของเครื่องมือทางการแพทย์ที่จะใช้ศึกษา
6) ถ้าคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ฯ เห็นด้วยกับการประเมินว่าเครื่องมือ
ทางการแพทย์มีความเสี่ยงน้อย ผู้วิจัยสามารถลงมือทาวิจัยได้
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7) ถ้าคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มีความเห็นว่าเครื่องมือทางการแพทย์มี
ความเสี่ยงมาก คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ อาจขอคาปรึกษาจากกองควบคุม
เครื่องมือทางการแพทย์ สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ผู้สนับสนุน
การวิจัยต้องยื่นเอกสารที่จาเป็น เช่น ใบอนุญาตนาเข้าเครื่องมือทางการแพทย์ ออกโดย
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
8) โครงการวิจัยนั้นมีการศึกษาในประเทศผู้ผลิต และประเทศอื่นใดบ้าง
4. ขั้นตอนการดาเนินการและผู้รับผิดชอบ
ขั้นตอน
การดาเนินการ
1
การยื่นเอกสาร

2
ก่อนการประชุม

3
ระหว่างการประชุม

4
การดาเนินการภายหลังการประชุม

5
แจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้วิจัย

6
การเก็บเอกสาร

ผู้รับผิดชอบ
ผู้วิจัย และเจ้าหน้าที่ประจาสานักงานฯ
เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
กรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ผู้ทบทวน
ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และ
เจ้าหน้าทีป่ ระจาสานักงานฯ
เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และ
เจ้าหน้าทีป่ ระจาสานักงานฯ
เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และ
เจ้าหน้าทีป่ ระจาสานักงานฯ

5. หลักการปฏิบัติ
5.1 เอกสารที่ต้องยื่น
1)
2)
3)

โครงร่างการศึกษาวิจัยเครื่องมือทางการแพทย์ชนิดใหม่
ตรวจความสมบูรณ์ของเอกสาร
เอกสารที่ต้องยื่นให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ทบทวน
(1) แผนการศึกษา
(2) เอกสารคาชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัยและการให้ความยินยอมโดยได้รับข้อมูล
ครบถ้วน
(3) ลักษณะเครื่องมือทางการแพทย์
(4) เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมการวิจัย
(4) วิธีการติดตามควบคุม (monitor)
(5) รายงานการศึกษาเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทาการศึกษามาแล้ว
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(6)
(7)
(8)
(9)

5.2

ประวัติของผู้วิจัย(Curriculum Vitae)
ข้อมูลการประเมินความเสี่ยงของเครื่องมือทางการแพทย์
แบบฟอร์มยื่นโครงการเพื่อรับการพิจารณา
ข้อมูลการยื่นให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของสถาบันอื่นพิจารณา
และผลการพิจารณา
(10) ข้อมูลการประเมินความเสี่ยงของเครื่องมือทางการแพทย์ ที่ผู้ให้การ
สนับสนุนการวิจัยประเมิน พร้อมกับหลักฐานที่สนับสนุน
(11)เอกสารอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ข้างต้นในหัวข้อ 3 ความรับผิดชอบ
ก่อนการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

5.3

1) มอบหมายให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ทบทวนโครงร่างการศึกษาวิจัยโดย
ใช้แบบพิจารณาวัสดุและเครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้ในงานวิจัย (UBU-EC 03-11)
2) เตรียมเอกสารเพื่อส่งให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ผู้ทบทวน
3) ส่งเอกสารให้คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ฯ ไม่น้อยกว่า 3 คน เพื่อ
พิจารณาทบทวน (ดู UBU-REC10/01.0) ก่อนถึงวันประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์ อย่างน้อย 5 วัน
4) บรรจุโครงการศึกษาวิจัยเครื่องมือทางการแพทย์ลงในวาระการประชุม
ระหว่างการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
1) คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ฯ ผู้ทบทวนเสนอสรุปโครงการ
ศึกษาวิจัย และผลการพิจารณาทบทวน
2) ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เปิดให้คณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์ อภิปราย ตัดสินว่าเป็นเครื่องมือทางการแพทย์ ที่มีความเสี่ยงน้อย หรือมี
ความเสี่ยงมาก
3) ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ นาการอภิปรายเกี่ยวกับการพิจารณา
เอกสารต่างๆ (เช่น โครงร่างการวิจัย เอกสารคาชี้แจงและใบยินยอม ประวัติและคุณวุฒิ
ของผู้วิจัย ใบประกาศ โฆษณา)
4) พิจารณาตัดสินระดับความเสี่ยง
5) พิจารณาว่าสมควรอนุมัติหรือไม่
6) ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สรุปมติของที่ประชุมแบบเอกฉันท์ ผล
การตัดสินอาจเป็นดังนี้
(1) อนุมัติให้ศึกษาโดยไม่มีการแก้ไข ดัดแปลงโครงร่างการวิจัย
(2) อนุมัติให้ศึกษาโดยมีการแก้ไขเล็กน้อย ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์และเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ตรวจโครงร่างการวิจัย
ภายหลังการแก้ไขตามข้อเสนอแนะแล้ว
(2) ต้องปรับปรุงแก้ไขแล้วส่งเข้ามาให้พิจารณาใหม่ในการประชุมครั้งต่อไป
(3) ไม่อนุมัติพร้อมกับแจ้งเหตุผล
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7) บันทึกการลงมติในแบบฟอร์มการพิจารณาตัดสินและบันทึกในรายงานการประชุม
8) บันทึกข้อแนะนาการปรับปรุงโครงร่างการวิจัย และเอกสารคาชี้แจง/ ใบยินยอมที่
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เสนอแนะลงในรายงานการประชุม
9) พิจารณาว่าควรให้ผู้วิจัยส่งรายงานความก้าวหน้าเพื่อทบทวนบ่อยเพียงใด ถ้า มีความ
เสี่ยงน้อย ให้รายงานปีละ 1 ครั้งหรือเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ถ้ามีความเสี่ยงสูงให้รายงาน
ทุก 6 เดือน
5.4 หลังการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
1) เตรียมรายงานการประชุม
ทาตามวิธีการใน UBU-REC 21/01.0
2) การแจ้งผู้วิจัย
(1) เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน มนุษย์ และเจ้าหน้าที่ สานักงานฯ ส่ง
หนังสือแจ้งผู้วิจัย พร้อมกั บเอกสารที่ได้รับการรับรองและลงวันที่ ระยะเวลาที่ต้องส่ง
รายงานความก้าวหน้า พันธะที่ผู้วิจัยต้องรับผิดชอบ และความคาดหมายจากผู้วิจัยตลอด
ระยะเวลาการศึกษา
(2) ถ้า คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน มนุษย์ ไม่อนุมัติ เลขานุการ คณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน มนุษย์ ต้องแจ้ง
แก่ผู้วิจัยเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเร็วพร้อมเหตุผลการไม่อนุมัติให้ศึกษา ถ้าผู้วิจัยต้องการ
อุทธรณ์คาตัดสิน ผู้วิจัยสามารถติดต่อ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน มนุษย์ ต้องใส่
ข้อความนี้ลงในหนังสือแจ้งผู้วิจัยให้ชัดเจน
(3) ถ้าคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน มนุษย์ ลงมติให้ปรับปรุงเอกสาร เลขานุการ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน มนุษย์ อาจช่วยปรับปรุงเอกสาร หรือส่งข้อแนะนาให้
ผู้วิจัยแก้ไข แล้วส่งกลับไปให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ พิจารณาอีกครั้ง
3) การเก็บเอกสาร
(1) เก็บเอกสารทั้งชุดในแฟ้ม มีแผ่นปะหน้าแฟ้มแสดงสถานะของโครงการวิจัย
(2) เก็บแฟ้มโครงการวิจัยในตู้ หรือชั้นสาหรับโครงการที่กาลังดาเนินการ
6.

นิยาม

คา
เครื่องมือทางการแพทย์
(Dental Device)

ความหมาย
ผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพที่ให้ผลโดยไม่มีปฏิกิริยาทางเคมี หรือถูก metabolized
เครื่องมือทางการแพทย์รวมถึงชุดตรวจวินิจฉัย เครื่องช่วยประคับประคอง
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ความหมาย
ขั้วไฟฟ้า เตียงนอน เครื่องกระตุ้นการเต้นของหัวใจเปลี่ยนถ่ายหลอดเลือดแดง
เลนส์ลูกตา เข็มหมุดยึดกระดูก และยังรวมถึงน้ายาช่วยวินิจฉัยโรคและสภาวะ
เช่น ชุดตรวจการตั้งครรภ์
เครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้ศึกษา
เครื่องมือทางการแพทย์ที่นามาศึกษาทางคลินิกเพื่อประเมินความปลอดภัยและ
(Investigational Medical Device) ประสิทธิภาพ.
การศึกษาใหม่
การยื่นโครงร่างการวิจัยรวมทั้งเอกสารข้อมูลคาชี้แจงและใบยินยอมประ
วัติ
(New Study)
คุณวุฒิของผู้วิจัย และใบโฆษณา เพื่อพิจารณาเป็นครั้งแรก จะรวมถึงโครงร่างการ
วิจัยที่เคยยื่นแล้วไม่ได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมของ
สถาบัน
ความเสี่ยง
เป็นโอกาสที่จะทาอันตราย หรือความไม่สบายต่อผู้เข้าร่วมการวิจัย หรือ
(Risk)
อาสาสมัคร ความเ สี่ยงที่ยอมรับได้แตกต่างกันตามสภาวะที่ผลิตภัณฑ์นั้นจะนาไป
ทดสอบ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ใช้สาหรับการเจ็บคอ (sore throat) คาดหมายว่ามี
อุบัติการณ์ความเสี่ยงน้อย อย่างไรก็ตามอาการข้างเคียงที่ทาให้ไม่สบายอาจเป็น
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้เมื่อนาไปทดสอบกับสภาวะการเจ็บป่วยที่คุกคามต่อชีวิต
เครื่องมือทางการแพทย์ที่จะศึกษาที่ เป็นเครื่องมือทางการแพทย์ที่อยู่ในระหว่างการศึกษา ที่มีความเสี่ยงน้อย
มีความเสี่ยงน้อย
ดูรายการเครื่องมือทางการแพทย์ในภาคผนวก 1 (UBU-EC 16-01)
(Non-significant Risk Device
(NSR))
เครื่องมือทางการแพทย์ที่จะศึกษาที่ เป็นเครื่องมือทางการแพทย์ที่อยู่ในระหว่างการศึกษา ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้
มีความเสี่ยงมาก
(1) ต้องการใช้โดยฝังเข้าในร่างกาย และมีความเสี่ยงร้ายแรงต่อสุขภาพ ความ
(Significant Risk Device (SR))
ปลอดภัย หรือต่อความเป็นอยู่ที่ดีของผู้เข้าร่วมการวิจัย หรืออาสาสมัคร
(2) เป็นเครื่องที่จะใช้สาหรับช่วยประคับประคองชีวิตมนุษย์ และมีความเสี่ยง
ร้ายแรงต่อสุขภาพ ความปลอดภัย หรือต่อความเป็นอยู่ที่ดีของผู้เข้าร่วมการวิจัย
หรืออาสาสมัคร
(3) เป็นเครื่องมือที่มีความสาคัญอย่างยิ่งในการวินิจฉัยโรค รักษาโรค การบรรเทา
โรค หรือใช้ป้องกันการเกิดความบกพร่องของสุขภาพมนุษย์ และมีความเสี่ยง
ร้ายแรงต่อสุขภาพ ความปลอดภัย หรือต่อความเป็นอยู่ที่ดีของผู้เข้าร่วมการวิจัย
หรืออาสาสมัคร ดูรายการเครื่องมือทางการแพทย์ในภาคผนวก 2
(UBU-EC 17-01)
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7. ภาคผนวก
 UBU-REC 01-11
 UBU-REC 02-11
 UBU-REC 03-11

UBU-REC 11/01.0
เริ่มใช้ 27 มกราคม 58
หน้า 120 ของ 224 หน้า

ตัวอย่างเครื่องมือทางการแพทย์ที่จะศึกษาที่มีความเสี่ยงมาก
ตัวอย่างเครื่องมือทางการแพทย์ที่จะศึกษาที่มีความเสี่ยงน้อย
แบบพิจารณาวัสดุและเครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้ในงานวิจัย

8. อ้างอิง
8.1 Code of Federal Regulation (CFR) 21, Volume 8, Part 812, April 2003, Food
and Drug Administration, U.S. Government Printing Office via GPO Access
8.2 Web site: Thai FDA. เรื่องเครื่องมือทางการแพทย์3 กลุ่ม
8.3 Associated SOP: UBU-REC 07/01.0- UBU -REC 09/01.0 and UBU -REC 21/01.0
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SIGNIFICANT RISK DEVICE STUDIES
EXAMPLE OF SIGNIFICANT RISK DEVICE STUDIES
General Medical Use
Catheters:
 Cardiology – diagnostic, treatment, transluminal coronary angioplasty, intra-aortic
balloon with control system
 Gastroenterology and Urology – biliary and urologic
 General Hospital – long-term percutaneous, implanted, subcutaneous and intravascular
 Neurology – cerebrovascular, occlusion balloon
 Collagen Implant Material (for use in ear, nose and throat, orthopedics and plastic
surgery)
 Lasers (for use in Ob/Gyn, cardiology, gastro-enterology, urology, pulmonary,
ophthalmology and neurology)
 Tissue Adhesives (for use in neurology, gastro-enterology, ophthalmology, general and
plastic surgery, and cardiology)
Anesthesiology
 Respiratory Ventilators
 Electro-anesthesia Apparatus
 Gas Machines for Anesthesia or Analgesia
 High Frequency Jet Ventilators (greater than 150 BPM)
Cardiovascular
 Arterial Embolization Device
 Artificial Heart (permanent implant and short term use)
 Cardiac Bypass Systems: oxygenator, cardiopulmonary blood pump, ventricular assist
devices
 Cardiac Pacemaker/Pulse Generator: implantable, external transcutaneous,
antitachycardia, esophageal
 Cardiovascular/Intravascular Filters
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Coronary Artery Retroperfusion System
DC-Defibrillators
Implantable Cardioverters
Laser Coronary Angioplasty Device
Pacemaker Programmer
Percutaneous Conduction Tissue Ablation Electrode
Replacement Heart Valve
Vascular and Arterial Graft Prostheses Dental
Endosseous Implant

Ear, Nose and Throat
 Cochlear Implant
 Total Ossicular Prosthesis Replacement
 Gastroenterology and Urology
 Anastomosis Device
 Endoscope and/or Accessories
 Extracorporeal Hyperthermia System
 Extrocorporeal Photophersis System
 Extracorporeal Shock-Wave Lithotriptor
 Kidney Perfusion System
 Mechanical/Hydraulic Impotence and Incontinence Devices
 Implantable Penile Prosthesis
 Peritoneal Shunt
General and Plastic Surgery
 Absorbable Hemostatic Agents
 Artificial Skin
 Injectable Silicone
 Implantable Prostheses: chin, nose, cheek, ear
 Sutures
General Hospital
 Infusion Pumps: Implantable and closed-loop, depending on infused drug
 Implantable Vascular Access Devices
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Neurology
 Hydrocephalus Shunts
 Implanted Intracerebral/Subcortical Stimulator
 Implanted Intracranial Pressure Monitor
 Impalnted Spinal Cord and Nerve Stimulators and Electrodes
Obstetrics and Gynecology
 Cervical Dilator
 Chorionic Villus Sampling Catheter, phase II (pregnancy continued to term)
 Contraceptive Devices: tubal occlusion, cervical cap, diaphragm, intrauterine device (IUD)
and introducer, and sponge
Ophthalmics
 Extended Wear Contacts Lens
 Intraocular Lens (investigations subject to 21 CFR 813)
 Eye Valve Implant
 Retinal Reattachment Systems: sulfur hexafluoride, silicone oil, tacks, perfluoropropane
Orthopedics
 Implantable Prostheses: ligament, tendon, hip, knee, finger
 Bone Growth Stimulator
 Calcium Tri-Phosphate/Hydroxyapatite Ceramics
 Xenografts
Radiology
 Hyperthermia Systems and Applicators
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NON-SIGNIFICANT RISK DEVICE STUDIES
EXAMPLE OF NON-SIGNIFICANT RISK DEVICE STUDIES
















Bio-stimulation Lasers for Treatment of Pain
Caries Removal Solution
Daily Wear Contact Lenses and Associated Cleaners and Solutions
Dental Filling Materials, Cushions or Pads (made from traditional materials and designs)
Denture Repair Kits and Re-aligners
Gynecologic Laparoscope and Accessories (at power levels established prior to May 28,
1976,excluding use in female sterilization)
Externally Worn Monitor for Insulin Reactions
Jaundice Monitor for Infants
Magnetic Resonance Imaging (MRI) Devices within Specified Physical Parameters
Menstrual Pads
Menstrual Tampons of “old” Materials (used prior to May 28, 1976)
Non-implantable Male Reproductive Aids
Ob/Gyn Diagnostic Ultrasound (within specified parameters)
Transcutaneous Electric Nerve Stimulation (TENS) Devices for Treatment of Pain
Wound Dressings (excluding absorbable hemostatic devices and dressings)
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แบบพิจารณาวัสดุและเครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้ในงานวิจัย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ชื่อข้อเสนอการวิจัย เรื่อง ...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
1. เครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้ มีความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การวิจัย
 เหมาะสม
 ไม่เหมาะสม .................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
2. เครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้มีความเหมาะสมกับลักษณะการเก็บตัวอย่างหรือกระบวนการวิจัย
 เหมาะสม
 ไม่เหมาะสม .................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
3. เครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้มีความเหมาะสมกับ กลุ่มอาสาสมัคร
 เหมาะสม
 ไม่เหมาะสม .................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
4. ความรู้/ความชานาญของผู้วิจัยต่อเครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้ในการวิจัย
 เหมาะสม
 ไม่เหมาะสม .................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
5. วิธีการป้องกัน/แก้ไข/รองรับอันตรายที่เกิดกับอาสาสมัครจากเครื่องมือทางการแพทย์
 เหมาะสม
 ไม่เหมาะสม .................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
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6. ประโยชน์ที่อาสาสมัครจะได้รับจากการวิจัย
 เหมาะสม
 ไม่เหมาะสม .................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
7. อื่นๆ..................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
ผลการพิจารณา
 ไม่สมควรดาเนินการวิจัย
 สมควรให้ดาเนินการวิจัยได้ตามแผนที่เสนอ
 สมควรให้ดาเนินการวิจัย โดยปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ส่งรายงานความก้าวหน้า
 ทุก 3 เดือน
 ทุก 6 เดือน
 สิ้นสุดการวิจัย หรือไม่เกิน 1 ปี

........................................................ ลงชื่อ
(

)

วันที่ ...............................................
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การพิจารณาโครงร่างการวิจัยที่ส่งกลับเข้ามา
ภายหลังการปรับปรุงแก้ไข
Review of Resubmitted Protocols
ใบสรุปการเตรียมวิธีดาเนินการมาตรฐาน
ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2558
เตรียมโดย

สานักงานส่งเสริมบริหาร
งานวิจัยฯ

วันที่

5 มิถุนายน 2557

ทบทวนโดย

คณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

วันที่

9 กรกฎาคม 2557

อนุมัติโดย

รศ.ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข

ตาแหน่ง

อธิการบดีมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

วันที่อนุมัติ

26 มกราคม 2558

การแก้ไข

-

เหตุผลที่แก้ไข

-
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1. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็ นแนวทางในการทบทว นและพิจารณาโครงร่ างการวิจัยที่ส่งกลับเข้ ามาภายหลั งจากปรับปรุง
แก้ไข้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
2. ขอบเขต
วิธีดาเนินการมาตรฐานครอบคลุมการทบทวนโครงร่างการวิจัย ที่ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ เคยพิจารณา และมีมติให้ปรับปรุงแก้ไข ก่อนอนุมัติ หรือมีมติให้ ปรับปรุงแก้ ไข และนาเข้าพิจารณา
ใหม่
3. ความรับผิดชอบ
3.1 เจ้าหน้าทีป่ ระจาสานักงานฯ
มีหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนของโครงร่างการวิจัยที่ส่งเข้ามาพิจารณาใหม่
3.1.1 เลขานุการ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน มนุษย์ มอบให้ กรรมการจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์ที่เป็นผู้ทบทวนโครงการที่ยนื่ ครั้งแรกหรือที่ปรึกษา พิจารณาทบทวนพร้ อมทั้งแนบมติ
ที่ประชุมในการพิจารณาโครงร่ างการวิจัยครั้งแรก และใบชี้แจงตอบข้อซักถามทุกข้อที่ผู้วิจัย
ตอบคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
3.2 เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน มนุษย์ แจ้งที่ประชุม คณะกรรมการจริยธร รมการวิจัยใน
มนุษย์ให้ทราบว่ า เป็นโครงร่ างการวิจัยที่เคยได้ รับการพิจารณา และ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์ มีมติพิจารณาให้การรับรองหลังการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว หรือยังไม่พิจารณา ให้ยื่นมาใหม่เพื่อ
พิจารณาในคณะกรรมการชุดใหญ่
4. ขั้นตอนการดาเนินการและผู้รับผิดชอบ
ขั้นตอน
การดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
1
รับและตรวจสอบความครบถ้วนของโครงร่างการวิจัย เจ้าหน้าทีป่ ระจาสานักงานฯ
2

การมอบหมายโครงร่างการวิจัยที่ส่งมาใหม่ให้
กรรมการฯ พิจารณาทบทวน

กรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ที่ได้รับมอบหมาย
ให้เป็นผู้ทบทวนครั้งแรก

3

แจ้งและพิจารณาโครงร่างการวิจัยในการประชุม
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
เพื่อพิจารณาโครงร่างการวิจัย

เลขานุการฯ และกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การพิจารณาโครงร่างการวิจัยที่ส่งกลับเข้ามา
ภายหลังการปรับปรุงแก้ไข
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4. ขั้นตอนการดาเนินการและผู้รับผิดชอบ (ต่อ)
4

แจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้วิจัย

5

เก็บเอกสารที่เกี่ยวกับโครงร่างการวิจัย

เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
และเจ้าหน้าทีป่ ระจาสานักงาน
เจ้าหน้าที่สานักงานฯและเลขานุการ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

5. หลักการปฏิบัติ
5.1 การรับและตรวจสอบความครบถ้วนของโครงร่ างการวิจัย
ผูว้ ิจัยส่งโครงร่างการวิจัยที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ในรูปแบบเอกสาร และเอกสารทั้งหมดในรูปแบบ
electronic (CD) พร้อมทั้งแนบบันทึกรายงานการแก้ไขข้อเสนอโครงการวิจัย โดยส่งผ่านระบบงาน
สารบัญตามระเบียบมหาวิทยาลัยถึง เจ้าหน้าที่ของสานักงานฯ ให้ตรวจสอบโครงร่างการวิจัย ในกรณีที่
โครงร่างการวิจัย มีข้อมูลครบถ้วน เจ้าหน้าที่ของสานักงานฯ ลงวันที่ ที่ได้รับโครงร่างการวิจัยในสมุด
รับเอกสารโครงร่างการวิจัย และลงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ในกรณีที่โครงร่างการวิจัย มี
ข้อมูลไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าที่ของสานักงานฯ จะไม่รับเรื่อง
5.2 การมอบหมายโครงร่างการวิจัยให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ทบทวน
เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ส่งให้กรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ที่ได้รับ
มอบหมา ยในครั้งแรก ให้ทาหน้าที่ทบทวน พร้อมทั้งแนบ แบบพิจารณาการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
(UBU-REC 03-09)
5.3 การทบทวนโครงร่างการวิจัย
(1) การทบทวน พิจารณาในทานองเดียวกับโครงร่างการวิจัยที่สง่ เข้ามาพิจารณาครั้งแรก
(2) สาหรับโครงการวิจัย ที่มีมติให้ปรับป รุงแก้ไข และนาเข้าพิจารณาใหม่ เลขานุการ คณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จะต้องบรรจุเข้าในวาระการประชุมคณะกรรมการการวิจัยในมนุษย์ ครั้ง
ต่อไป
5.4 ผลพิจารณาโครงร่างการวิจัยที่แก้ไขตามข้อเสนอแนะ
(1) กรรมการฯ พิจารณาเห็นว่านักวิจัยได้แก้ไขครบถ้วนตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว เลขานุการฯ
และเจ้าหน้าที่ ประจาสานักงานฯ ดาเนินการขออนุมัติใบรับรองจริยธรรม การวิจัยในมนุษย์ให้แก่
นักวิจัย
(2) กรรมการฯ พิจารณาให้นักวิจัยแก้ไขเพิ่มเติม แล้ว เลขานุการฯ และเจ้าหน้าที่ ประจาสานักงานฯ
แจ้งแก่นักวิจัยให้แก้ไขแล้วส่งกลับมาที่สานักงานฯ ใหม่

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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5.5 การแจ้งผลการพิจารณาโครงร่างการวิจัย
1) เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เตรียมจดหมายแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้วิจัย
และมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและภาษาก่อนส่งจดหมายเพื่อลงนามโดยประธาน
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
2) หนังสือแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติ (Certificate of Approval)โครงร่างการวิจัย ลงวันที่ ที่ได้รับการ
รับรอง และส่งให้ผู้วิจัยภายใน 3 วันหลังการพิจารณาเห็นชอบให้ดาเนินการตามแผนการวิจัย
5.6 การเก็บเอกสารที่เกี่ยวกับโครงร่างการวิจัย
1) เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน มนุษย์ และเจ้าหน้าที่ ประจา
สานักงาน ฯ เก็บ รวบรวมเอกสารโครงร่ างการวิจัยที่ มีมติพิจารณาให้การรับรองหลังการแก้ไข
เรียบร้อยรวมเข้าแฟ้มโครงร่างการวิจัยที่สง่ เข้าพิจารณาครั้งแรก
2) โครงร่ างการวิจัยที่ได้ รับการพิจารณา ต้ องเก็บใส่ ตู้เอกสารล็อกกุญแจในห้ องที่ปลอดภัยและมีการ
จากัดผูเ้ ข้าถึงเอกสารหรือข้อมูล
6. คานิยาม
7. ภาคผนวก
8. เอกสารอ้างอิง
8.1 ICH Good Clinical Practice Guideline. กองควบคุมยา สานักงานคณะกรรมการอาหาร และยา
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2543
8.2 วิธีดาเนินการมาตรฐาน DCU-REC 08/02.0

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ใบสรุปการเตรียมวิธีดาเนินการมาตรฐาน
ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2558
เตรียมโดย

สานักงานส่งเสริมบริหาร
งานวิจัยฯ

วันที่

5 มิถุนายน 2557

ทบทวนโดย

คณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

วันที่

9 กรกฎาคม 2557

อนุมัติโดย

รศ.ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข

ตาแหน่ง

อธิการบดีมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

วันที่อนุมัติ

26 มกราคม 2558

การแก้ไข

-

เหตุผลที่แก้ไข

-

UBU-REC 13/01.0
เริ่มใช้ 27 มกราคม 58
หน้า 132 ของ 224 หน้า

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การพิจารณาส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัย
Review of Protocol Amendment

UBU-REC 13/01.0
เริ่มใช้ 27 มกราคม 58
หน้า 133 ของ 224 หน้า

สารบัญ
ลาดับเรื่อง
1
2
3
4
5

6
7
8

เรื่อง
วัตถุประสงค์
ขอบเขต
ความรับผิดชอบ
ขั้นตอนการดาเนินการและผู้รับผิดชอบ
หลักการปฏิบัติ
5.1 การรับส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัย
5.2 การมอบหมายให้ประธานฯ และ เลขานุการฯ/ หรือ สานักงานคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ทบทวน
5.3 การทบทวนส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัย
5.4 การพิจารณาโดยประธานฯ หรือ เลขานุการฯ/ หรือ คณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์
5.5 แจ้งผลการพิจารณาต่อผู้วิจัย
5.6 การเก็บเอกสารที่เกี่ยวกับโครงร่างการวิจัย
คานิยาม
ภาคผนวก
เอกสารอ้างอิง

หน้า
134
134
134
134
134
134
135
135
135
136
136
136
137
137

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การพิจารณาส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัย
Review of Protocol Amendment

UBU-REC 13/01.0
เริ่มใช้ 27 มกราคม 58
หน้า 134 ของ 224 หน้า

1. วัตถุประสงค์
เพื่อกาหนดว่าการแก้ไ ขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัย (Protocol amendment) ควรได้รับการทบทวนและ
ดาเนินการอย่างไร โดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
2. ขอบเขต
วิธีดาเนินการมาตรฐานครอบคลุมการทบทวนโครงร่างการวิจัยที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใ นมนุษย์ แต่ได้มีกา รแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัย ในเวลาต่อมา และผู้วิจัยส่ง
รายงานเพื่อแจ้งให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ พิจารณาอนุมัติ ก่อนดาเนินการตามที่ได้แก้ไข เพิ่มเติม
3. ความรับผิดชอบ
เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน มนุษย์ และเจ้าหน้ าที่ประจาสานักงานฯ มีหน้าที่ในการบริหาร
จัดการเพื่อให้มีการทบทวนโครงร่างการวิจัยที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งอาจทบทวนแบบเร่งด่วน /แบบย่อ หรือทบทวน
แบบเต็มรูปแบบ โดย ประธานฯ หรือ เลขานุการฯ/ หรือ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน มนุษย์ ที่เป็นผู้ทบทวน
โครงร่างการวิจัยครั้งแรก ให้เป็นผู้ทบทวนโครงร่างการวิจัยที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
4. ขั้นตอนการดาเนินการและผู้รับผิดชอบ
ขั้นตอน
การดาเนินการ
1
การรับส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัย
2

ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่ประจาสานักงานฯ

การทบทวนส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัย ประธานฯ หรือ เลขานุการฯ หรือคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ ทีเ่ ป็นผู้ทบทวนครั้งแรก

3

แจ้งผลการพิจารณาให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ หรือ เลขานุการฯ หรือคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์

4

แจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้วิจัย

5

เก็บเอกสารที่เกี่ยวกับโครงร่างการวิจัย

เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และ
เจ้าหน้าที่ประจาสานักงานฯ
เจ้าหน้าที่ประจาสานักงานฯ และ เลขานุการคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

5. หลักการปฏิบัติ
5.1 การรับส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัย
1) เมื่อมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครง ร่างการวิจัย ผู้วิจัยต้องส่งรายงานเพื่อแจ้งให้ ประธานฯ หรือ เลขานุการฯหรือ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ พิจารณาอนุมัติ ก่อนดาเนินการตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การพิจารณาส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัย
Review of Protocol Amendment

UBU-REC 13/01.0
เริ่มใช้ 27 มกราคม 58
หน้า 135 ของ 224 หน้า

2) ผู้วิจัยต้องส่งรายงานส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัย ในตารางสรุปการแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่าง
การวิจัย (UBU-REC 01-13)
3) มีการสรุปให้ชัดเจนว่ามีการแก้ไขอะไรบ้าง มีการเปรียบเทียบโครงการเก่ากับโครงการใหม่ที่แก้ไขเพิ่มเติม
พร้อมเหตุผล
5.2 การมอบหมายให้ประธานฯ หรือ เลขานุการฯ หรือ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ทบทวน
ประธานฯ หรือ เลขานุการฯ หรือ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน มนุษย์ 3 ท่านที่เคยได้รับมอบหมาย
ทบทวนโครงร่างการวิจัยที่ส่งเข้าพิจารณาครั้งแรก เป็นผู้ทบทวนโครงร่างการวิจัยนั้นๆ เมื่อมีรายงานการ
แก้ไขเพิ่มเติม
5.3 การทบทวนส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัย
โครงร่างการวิจัยที่มีมติพิจารณาให้การรับรองหลังการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว
1) การทบทวนส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัย มีหลักการเช่นเดียวกับการพิจารณาโครงร่างการวิจัยที่
ส่งเข้าพิจารณาครั้งแรก
2) ส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัย ที่ นาเสนอต่อประธาน คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน มนุษย์ และ
อนุมัติโดยไม่ต้องผ่านการพิจารณาในที่ประชุ ม ประธานฯ และเลขานุการฯ หรือ คณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ ผู้ทบทวน 3 ท่าน ต้องแจ้งให้ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน มนุษย์ ในที่ประชุม
ทราบ กรณีที่ไม่มีการจัดประชุมในสัปดาห์นั้น ให้ทาหนังสือเวียนแจ้ง คณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ ทุกท่านที่เคยเข้าร่วมการประชุม
5.4 การพิจารณาโดยประธานฯ และ เลขานุการฯ หรือ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
1) ผลการพิจารณาส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัย จะระบุเป็นข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) ให้การรับรองโดยไม่มีการแก้ไข หมายถึง ผู้วิจัยสามารถดาเนินการวิจัยตามโครงร่างการวิจัยที่มี
การแก้ไขเพิ่มเติม
(2) พิจารณาให้การรับรองหลังการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว หมายถึง ผู้วิจัยต้องดาเนินการเปลี่ยนแปลงโครง
ร่างการวิจัย ที่รายงานการแก้ไขเพิ่มเติม ตามข้ อแนะนาของประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์ และ เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน มนุษย์ / หรือ กรรมการจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์ 3 ท่าน หรือ ให้ข้อมูล เพิ่มเติม ตามที่ร้องขอและนาเสนอต่อประธาน คณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เพื่ออนุมัติ (ดู UBU-REC 12)
(3) ยังไม่พิจารณา ให้ยื่นมาใหม่เพื่อพิจารณาในคณะกรรมการชุดใหญ่ หมายถึง ผู้วิจัยต้องดาเนินการ
เปลี่ยนแปลงโครงร่างการวิจัย ที่รายงานการแก้ไขเพิ่มเติม ตามข้อแนะนาของ ประธานคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยใน มนุษย์ และ เลขานุการ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน มนุษย์ /หรือ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หรือ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมตามที่ร้องขอ เพื่อนาเข้าพิจารณาใหม่
ในที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
(4) ไม่ให้การรับรอง หมายถึง ผู้วิจัยไม่ได้รับอนุญาตให้ทาการแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัย แต่
สามารถดาเนินการวิจัยต่อไป ตามโครงร่างการวิจัยที่ได้รับการพิจารณาอนุมัตกิ ่อนหน้านี้

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การพิจารณาส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัย
Review of Protocol Amendment

UBU-REC 13/01.0
เริ่มใช้ 27 มกราคม 58
หน้า 136 ของ 224 หน้า

5.5 แจ้งผลการพิจารณาต่อผู้วิจัย
1) เจ้าหน้าที่สานักงานเลขานุการฯ เตรียมจดหมายแจ้ งผลการพิจารณาแก่ผู้วิจัย และมี การตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูลและภาษาก่อนส่งจดหมาย
2) ในกรณีที่อนุมตั ิโครงร่างการวิจัยที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม จดหมายแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติโครงร่างการวิจัย
ต้องประกอบด้วย ผลการพิจารณาอนุมั ติ วันที่ พิจารณาอนุมัติ และลงนามโดยประธาน คณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
3) ในกรณีผลการพิจารณา คือ ปรับปรุงแก้ไข เพื่ออนุมัติ จดหมายแจ้งผลการพิจารณาให้ปรับปรุง แก้ไข ต้อง
ประกอบ ด้วยผลการพิจารณา วันที่พิจารณา ข้อเสนอแนะ
ของประธาน ฯ หรือ เลขานุการ ฯ หรือ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ที่ปรึกษาสาหรับโครงการวิจัยนั้นๆ
4) ในกรณีผลการพิจารณา พิจารณาให้การรับรองหลังการแก้ไขเรีย บร้อยแล้ว และ ยังไม่พิจารณา ให้ยื่นมา
ใหม่ เพื่อพิจารณาในที่ประชุม คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน มนุษย์ ผู้วิจัยต้องส่งโครงร่างการวิจัยที่
แก้ไขตามข้อเสนอแนะให้ ประธานฯ หรือ เลขานุการฯ หรือ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน มนุษย์ ที่
รับผิดชอบตรวจสอบและนาเสนอต่อประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เพื่ออนุมัติ
5) ในกรณีผลการพิจารณา ไม่ให้การรับรอง จดหมายแจ้งผลการพิจารณา ไม่ให้การรับรอง ต้องประกอบด้วย
ผลการพิจารณา วันที่พิจารณา รวมทั้งเหตุผลของการ
ไม่ให้การรับรอง และลงนามโดยประธาน
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
6) ในกรณีของผลการพิจารณาไม่ให้การรับรองโครงร่างการวิจัยที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม จดหมายแจ้งผลการ
พิจารณาต้องมีข้อความดังนี้ “ท่านสามารถร้องขอเพื่อทราบเหตุผลและรายละเอียดในการพิจารณา
ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน มนุษย์ โดยแจ้งความจานงและเหตุผลในการร้องขอ ต่อ
ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เป็นลายลักษณ์อักษร”
5.6 การเก็บเอกสารที่เกี่ยวกับโครงร่างการวิจัย
1) เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เก็บรวบรวมเอกสารโครงร่าง
การวิจัยที่สง่ เข้ามาใหม่ รวมเข้าแฟ้มโครงร่างการวิจัยที่ส่งเข้าพิจารณาครั้งแรก พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลลงใน
ระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ และแผ่นปะหน้าแฟ้มเพื่อแสดงสถานะของโครงการวิจัย
2) โครงร่างการวิจัยที่ได้รับการพิจารณา ต้องเก็บใส่ตู้เอกสารในห้องที่ปลอดภัยและมีการจากัดผู้เข้าถึงข้อมูล
6. คานิยาม
คา
ความหมาย
การแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัย โครงร่างการวิจัยที่มีการแก้ไขไม่เกิน 30% ของโครงการเดิม
(Protocol amendment)
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ตารางสรุปการเปลี่ยนแปลงโครงการวิจัย

8. เอกสารอ้างอิง
8.1 ICH Good Clinical Practice Guideline. กองควบคุมยา สานักงานคณะกรรมการอาหาร และยา กระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. 2543
8.2 แนวทางจริยธรรมการทาวิจัยในคนในประเทศไทย ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ. 2550
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ใบสรุปการเตรียมวิธีดาเนินการมาตรฐาน
ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2558
เตรียมโดย

สานักงานส่งเสริมบริหาร
งานวิจัยฯ

วันที่

5 มิถุนายน 2557

ทบทวนโดย

คณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
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ตาแหน่ง
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1. วัตถุประสงค์
1) เพื่อกาหนดวิธีการพิจารณารายงานความก้าวหน้าของการวิจัยที่ได้รับอนุมัติโครงร่างการวิจัยจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
2) การทบทวนรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย มีวัตถุประสงค์เพื่อพิทักษ์สิทธิ ความปลอดภัย และความ
เป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัครที่เข้าร่วมในโครงการวิจัยอย่างต่อเนื่อง
2. ขอบเขต
วิธีดาเนินการมาตรฐานครอบคลุมการทบทวนรายงานความก้าวหน้าของการวิจัยที่ทาในมนุษย์ในช่วง เวลาที่
เหมาะสมกับความเสี่ยงที่อาจเกิดแก่อาสาสมัคร รูปแบบของการวิจัย ความเปราะบางหรือความอ่อนแอของ
อาสาสมัคร และระยะเวลาที่ทาการวิจัย และทบทวนรายงานความก้าวหน้าเพื่อต่ออายุใบรับรองประจาปี
3. ความรับผิดชอบ
1) เจ้าหน้าที่ประจาสานักงานฯ มีหน้าที่ในการแจ้งเตือนผู้วิจัยล่วงหน้าว่าโครงการวิจัยถึง กาหนดต้องส่ง
รายงานความก้าวหน้า
2) คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มีหน้าที่กาหนดความถี่ในการรายงานความก้าวหน้า
3) เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มีหน้าที่ทบทวน และสรุปรายงานความ
ก้าวหน้าของการวิจัย เพื่อนาเข้าพิจารณาในที่ประชุม
4) ในกรณีการต่ออายุใบรับรอง เจ้าหน้าที่ประจาสานักงานฯ จะออกเอกสารใบรับรองฉบับใหม่ ซึ่งมีระยะ
เวลารับรอง 1 ปีลงวันที่ต่อจากวันที่หมดอายุของใบรับรองเดิม แต่ในกรณีที่ ผู้วิจัยส่งรายงาน
ความก้าวหน้าเพื่อต่ออายุเกินกาหนด ให้ลงวันที่รับรองตามวันที่สานักงานฯ ได้รับเรื่ องจากผู้วิจัย
4. ขั้นตอนการดาเนินการและผู้รับผิดชอบ
ขั้นตอน
การดาเนินการ
1
กาหนดความถี่ของการส่งรายงานความก้าวหน้าการวิจัย

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์

2

แจ้งเตือนให้ส่งรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย

เจ้าหน้าที่ประจาสานักงานฯ

3

รับรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย

เจ้าหน้าที่ประจาสานักงานฯ

4

รวบรวมรายงานความก้าวหน้าและเอกสารโครงร่างการวิจัย
ส่งให้กรรมการฯ ที่รับผิดชอบ

เจ้าหน้าที่ประจาสานักงานฯ

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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4. ขั้นตอนการดาเนินการและผู้รับผิดชอบ (ต่อ)
ขั้นตอน
5

การดาเนินการ
ทบทวนและสรุปรายงานความก้าวหน้า

6

พิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์

ผู้รับผิดชอบ
เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์

7

แจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้วิจัย

เจ้าหน้าที่ประจาสานักงานฯ

8

เก็บรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย

เจ้าหน้าที่ประจาสานักงานฯ

5. หลักการปฏิบัติ
5.1 การกาหนดวันส่งรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย
1) ในกรณีขอต่ออายุใบรับรอง ให้ส่งรายงานความก้าวหน้า 1 เดือน ก่อนใบรับรอง
หมดอายุ
2) ในกรณีที่ผู้วิจัยส่งรายงานความก้าวหน้าหลังใบรับรองหมดอายุ และยังไม่ได้ใบรับรองฉบับใหม่
ผู้วิจัยจะต้องหยุดดาเนินการวิจัยจนกว่าจะได้รับใบรับรองฉบับใหม่
3) ในกรณีส่งรายงานความก้าวหน้าเพื่อการติดตามความเสี่ยงต่ออาสาสมัคร ให้ผู้วิจัย
ส่งรายงานตามที่กาหนดโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
5.2 การแจ้งเตือนผู้วิจัยให้ส่งรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย
เจ้าหน้าที่ประจาสานักงานฯ ส่งจดหมายแจ้งเตือนพร้อมทั้งแนบแบบรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย ให้
ผู้วิจัยทราบอย่างน้อย 1 เดือนก่อนกาหนดวันส่งรายงาน
5.3 การรวบรวมรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย
เจ้าหน้าทีป่ ระจาสานักงานฯ บันทึกวันที่ได้รับรายงานในฐานข้อมูล
5.4 การทบทวนและพิจารณาสรุปรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย
เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ทบทวนรายงานความก้าวหน้าของการวิจัยและสรุปเพื่อ
นาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจริ ยธรรมการวิจัยในมนุษย์ฯ ต่อไป
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5.5 การพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ผลการพิจารณารายงานความก้าวหน้าของการวิจัยโดยคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ฯ
จะเป็นข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) รับรอง
(2) ขอรายละเอียดเพิ่มเติม
5.6 แจ้งการพิจารณาต่อผู้วิจัย
1) เจ้าหน้าที่ประจาสานักงานฯ เตรียมจดหมายแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้วิจัยลงนามโดย
ประธานคณะกรรมการฯ หรือเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
2) จดหมายแจ้งผลการพิจารณา ต้องประกอบด้วย
(1) ผลการพิจารณารายงานความก้าวหน้าของการวิจัย และวันที่ที่พิจารณา
(2) ในกรณีที่ผลการพิจารณา “รับรองต่อเนื่อง” ระบุวันที่ของการส่งรายงานความก้าวหน้าของ
การวิจัยครั้งต่อไป ในกรณีที่การวิจัยยังไม่สิ้นสุด หรือขอให้ผู้วิจัยส่ง รายงานสรุปการวิจัย ในกรณี
ที่การวิจัยสิ้นสุดแล้ว
(3) ในกรณีที่ผลการพิจารณา “แก้ไขหรือขอข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อรับรองต่อเนื่องหรือเพื่อนาเข้า
พิจารณาใหม่” ต้องระบุว่าข้อมูลใดที่ต้องแก้ไขหรือขอเพิ่มเติม
(4) ในกรณีที่ผลการพิจารณา “ไม่รับรองต่อเนื่อง” ต้องแจ้งเหตุผลของการไม่รับรอง และมีข้อความ
ดังนี้ “ท่านสามารถร้องขอเพื่อทราบเหตุผลและรายละเอียดในการพิจารณาของ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โดยแจ้งความจานงและเหตุผลในการร้องขอ ต่อ
ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เป็นลายลักษณ์อักษร”
3) กรณีที่เป็นโครงการ ซึ่งประธานฯ หรือเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เป็น
ผู้วิจัยหลักหรือผู้วิจัยร่วม ให้ผู้ทบทวนคนที่ 1 หรือ 2 ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานฯ หรือเลขานุการ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ แล้วแต่กรณี
5.7 การเก็บเอกสารรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย
รายงานความก้าวหน้าของการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ฯ
จะบันทึกผลการพิจารณา วันที่พิจารณา ในแบบรายงานที่ได้รับจากผู้วิจัย ลงนามโดยประธานฯ และเลขานุการ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และเก็บไว้เป็นส่วนหนึ่งของโครงร่างการวิจัยนั้ นๆ รวมทั้งลงข้อมูล
ในระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ และบันทึกสารบัญเอกสาร
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6. คานิยาม 7. ภาคผนวก
 UBU-REC 01-14

แบบรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย

8. เอกสารอ้างอิง
8.1 ICH Good Clinical Practice Guideline. กองควบคุมยา สานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2543
8.2 แนวทางจริยธรรมการทาวิจัยในคนแห่งชาติ ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย
พ.ศ. 2550
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แบบรายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานวิจัย
ต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รหัสโครงการ....................................................... รับรองเมื่อวันที่.....................................................................
ชื่อโครงการวิจัย
(ภาษาไทย)..........................................................................................................................................................
ชื่อโครงการวิจัย
(ภาษาอังกฤษ).....................................................................................................................................................
ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย......................................................................................................................................
สังกัด..........................................................................................................................................
แหล่งทุน.....................................................................................................................................
รายงานผลการดาเนินงานครั้งที่........................
รายละเอียด
1. รายงานฉบับนี้เป็นรายงานฉบับแรกหลังจากที่ท่านเริ่มรับอาสาสมัครเข้าสู่โครงการใช่หรือไม่
□ ไม่ใช่
□ ใช่ โปรดแนบเอกสารคาชี้แจงและแบบฟอร์มยินยอมของอาสาสมัครคนแรก
2. ท่านได้เริ่มดาเนินการวิจัย ณ สถานที่วิจัยของท่าน แล้วหรือไม่
□ เริ่มดาเนินการแล้ว

□ ยังไม่ได้เริ่มดาเนินการ โปรดข้ามไปตอบข้อ 5

3. ข้อมูลเกี่ยวกับอาสาสมัครในโครงการ
3.1. จานวนอาสาสมัครที่ต้องการทั้งหมด .........................ราย
3.2. จานวนอาสาสมัครที่ลงนามยินยอมเข้าร่วมโครงการ……………..ราย
(Total subjects consented)
คิดเป็นร้อยละ ………… ของจานวนอาสาสมัครที่วางแผนไว้ในโครงร่างการวิจัย
3.3. จานวนอาสาสมัครที่ไม่ผ่านการคัดกรอง………………………......ราย
(Screening failure)
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3.4. จานวนอาสาสมัครที่ถอนตัวออกจากโครงการ……………………..ราย
(Withdrawal)
3.5 จานวนอาสาสมัครทีเ่ สียชีวิตระหว่างการวิจัย................................ราย
(Death)
3.6 จานวนอาสาสมัครที่อยู่ในระหว่างการวิจัย …………………………ราย
(Active subjects)
3.7 จานวนอาสาสมัครที่อยู่ในระหว่างติดตาม……………………........ราย
(Subjects in follow-up)
3.8 จานวนอาสาสมัครที่เสร็จสิ้นการวิจัย (ไม่รวมอาสาสมัครในข้อ 3.3 ถึงข้อ 3.7)……………………… ราย
(Completed or Inactive subjects)
4. ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรง (Serious adverse events) หรือเหตุการณ์ที่สงสัยว่า
จะเป็นเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรงและไม่คาดคิด (Suspected Unexpected Serious
Adverse Reactions, SUSARs) และเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (unanticipated problems) ที่เกิดขึ้น ณ
สถานที่วิจัยของท่าน
4.1. มีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรง (Serious adverse events) หรือเหตุการณ์ที่สงสัยว่าจะเป็น
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรงและไม่คาดคิด (Suspected Unexpected Serious Adverse
Reactions, SUSARs) ซึ่งท่านยังไม่ได้รายงานแก่คณะกรรมการฯหรือไม่
□ ไม่มี

□ มี โปรดแนบรายงาน

(เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรง หมายถึงเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดแก่อาสาสมัครและทาให้
อาสาสมัครถึงแก่ความตาย พิการหรือทุพพลภาพ หรือต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล หรืออยู่
โรงพยาบาลนานกว่าปกติ ส่วนเหตุ การณ์ไม่พึงประสงค์ที่ไม่คาดคิดมาก่อน หมายถึงอาการเจ็บป่วยที่
เกิดแก่อาสาสมัครซึ่งไม่ใช่อาการข้างเคียงที่ระบุไว้ในโครงการวิจัย หรือคู่มือนักวิจัย)
4.2. มีเหตุการณ์ไม่คาดคิดซึ่งท่านยังไม่ได้รายงานแก่คณะกรรมการฯหรือไม่
□ ไม่มี

□ มี โปรดแนบรายงาน

(เหตุการณ์ไม่คาดคิด หมายถึงเหตุการณ์ใดๆ ที่ไม่ใช่เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรงหรือที่ไม่
คาดคิดมาก่อน แต่ผู้วิจัยคิดว่าอาจเป็นปัญหาต่อการวิจัย เช่น ไฟไหม้สถานที่วิจัย การย้ายสถานที่วิจัย
ผู้ช่วยวิจัยถูกดาเนินคดี ฯลฯ หรือมีผลต่อการเก็บรักษาข้อมูลเช่น ความเสียหายแก่เครื่องคอมพิวเตอร์
ที่ใช้เก็บข้อมูล หรือการถูกโจรกรรมข้อมูล ฯลฯ)
5. ข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินการวิจัย
5.1. มีการเปลี่ยนแปลงวิธีวิจัย (Protocol Violation) ซึ่งท่านยังไม่ได้รายงานแก่คณะกรรมการฯ หรือไม่
□ ไม่มี

□ มี โปรดแนบรายงาน
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5.2. มีการดาเนินการวิจัยที่แตกต่า งจากที่ระบุไว้ในโครงร่างการวิจัย (Protocol deviation) ซึ่งท่านยัง
ไม่ได้รายงานแก่คณะกรรมการฯหรือไม่
□ ไม่มี

□ มี โปรดแนบรายงาน

5.3. มีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบโครงการวิจัยซึ่งท่านยังไม่ได้รายงานแก่คณะกรรมการฯ หรือไม่
□ ไม่มี

□ มี โปรดแนบรายงาน

6. มีการเปลี่ยนแปลงเอกสารเกี่ยวกับโครงการวิจัยซึ่งท่านยังไม่ได้รายงานแก่คณะกรรมการฯ หรือไม่
□ ไม่มี

□ มี โปรดแนบเอกสาร

7. มีการเปลี่ยนแปลงความรู้ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการวิจัยนี้หรือไม่
□ ไม่มี

□ มี โปรดแนบเอกสาร

8. มีข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ ยงหรือประโยชน์ของโครงการวิจัยหรือไม่
□ ไม่มี

□ มี โปรดแนบเอกสาร

9. มีอาสาสมัครร้องเรียนเกี่ยวกับโครงการวิจัยของท่านในช่วงเวลาของรายงานนี้หรือไม่
□ ไม่มี

□ มี โปรดระบุ หรือแนบรายงาน......................................................

10. ในช่วงเวลาที่รายงาน มีข่าวที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและอาจส่งผลต่อทัศนคติของประชาชนหรือการ
ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการวิจัยของอาสาสมัครในโครงการของท่านหรือไม่
□ ไม่มี

□ มี โปรดระบุ หรือแนบข้อมูล......................................................

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และรายงานตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ……………………………………………………
(……………………………………………...………..…)
หัวหน้าโครงการวิจัย
วันที่...............................................................

147

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การพิจารณารายงานสรุปผลการวิจัย
Review of Final Reports
ใบสรุปการเตรียมวิธีดาเนินการมาตรฐาน
ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2558
เตรียมโดย

สานักงานส่งเสริมบริหาร
งานวิจัยฯ

วันที่

5 มิถุนายน 2557

ทบทวนโดย

คณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

วันที่

9 กรกฎาคม 2557

อนุมัติโดย

รศ.ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข

ตาแหน่ง

อธิการบดีมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

วันที่อนุมัติ

26 มกราคม 2558

การแก้ไข

-

เหตุผลที่แก้ไข

-
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การพิจารณารายงานสรุปผลการวิจัย
Review of Final Reports
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สารบัญ
ลาดับ
1
2
3
4
5

6
7
8

เรื่อง
วัตถุประสงค์
ขอบเขต
ความรับผิดชอบ
ขั้นตอนการดาเนินการและผู้รับผิดชอบ
หลักการปฏิบัติ
5.1 ผู้วิจัยส่งรายงานสรุปผลการวิจัย
5.2 การทบทวนรายงานสรุปผลการวิจัย
5.3 การจัดเก็บเอกสาร
คานิยาม
ภาคผนวก
เอกสารอ้างอิง

หน้า
150
150
150
150
150
150
151
151
151
151
151

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การพิจารณารายงานสรุปผลการวิจัย
Review of Final Reports
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1. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวทางในการทบทวนรายงานสรุปผลการวิจัยของโครงการวิจัยที่ได้ รับการรับรองจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และดาเนินการเสร็จสิ้น
2. ขอบเขต
วิธีดาเนินการมาตรฐานครอบคลุมการทบทวนรายงานสรุปผลการวิจัย ซึ่งเป็นข้อกาหนด
สาหรับผูว้ ิจัยที่ตอ้ งส่งให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เมื่อโครงการวิจัยสิ้นสุด
3. ความรับผิดชอบ
1) ผูว้ ิจัยมีหน้าที่ส่งรายงานสรุปผลการวิจัยให้คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ฯ พิจารณาในแบบรายงานสรุปผลการวิจัยเมื่อสิ้นสุดโครงการวิจัย
2) เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มีหน้าที่ทบทวนรายงานสรุปผลการวิจัย
และนาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
4. ขั้นตอนการดาเนินการและผู้รับผิดชอบ
ขั้นตอน
1

การดาเนินการ
ผู้วิจัยส่งรายงานสรุปผลการวิจัย

ผู้รับผิดชอบ
ผู้วิจัย

2

ทบทวนรายงานสรุปผลการวิจัย

เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์

3

แจ้งที่ประชุม

4

บันทึกลงฐานข้อมูลและเก็บเข้าแฟ้มโครงการ

เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์
เจ้าหน้าที่ประจาสานักงานฯ

5. หลักการปฏิบัติ
5.1 ผู้วิจัยส่งรายงานสรุปผลการวิจัย
โครงการวิจัยที่สิ้นสุดแล้ว ผู้วิจัยส่งรายงานสรุปผลการวิจัยตาม UBU-REC 01-15

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การพิจารณารายงานสรุปผลการวิจัย
Review of Final Reports
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5.2 การทบทวนรายงานสรุปผลการวิจัย
เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ทบทวนรายงานสรุปผลการวิจัยและ
นาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เพื่อทราบ
5.3 การจัดเก็บเอกสาร
เจ้าหน้าทีป่ ระจาสานักงานฯ จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม
6. คานิยาม

-

7. ภาคผนวก
UBU-REC 01-15

แบบรายงานสรุปผลการวิจัย

8. เอกสารอ้างอิง
8.1 ICH Good Clinical Practice Guideline. กองควบคุมยา สานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2543
8.2 แนวทางจริยธรรมการทาวิจัยในคนแห่งชาติ ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย
พ.ศ. 2550

UBU-REC 01-15

แบบรายงานสรุปผลการวิจัย
รหัสโครงการ………………………………………………………………………………………………………………….……………………
ชื่อโครงการ…………………………………………………………………………………………………………………………………………
ชื่อ-สกุล หัวหน้าโครงการ……………………………………………………………………………………………………………………
สังกัดหน่วยงาน/คณะ……………………………………………………………………………………………….…………………………
เบอร์โทรศัพท์…………………………………………………….……E-mail : …………………………………….………………………
สถานที่ทาวิจัย………………………………………...…………………………………………………………………………………………
จานวนอาสาสมัคร

1) จานวนอาสาสมัคร ตามวัตถุประสงค์ ............................คน
2) จานวนอาสาสมัคร ที่เข้าร่วมโครงการ ............................คน
3) จานวนอาสาสมัคร ที่ขอถอนตัวระหว่างดาเนินการวิจัย ............................คน

สาเหตุการขอถอนตัวออกจากโครงการ……………………………………...………………………………………………
……………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………...…………………………………………………………………………………………………..………………
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย/เครื่องมือแพทย์ ……………………………………...………………………………………………………
……………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………
วิธีการดาเนินการวิจัย……………………………………...…………………………………………………………………………………
……………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ระยะเวลาที่ดาเนินการวิจัย…………………………………………………………………………………………………..………………
……………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ และวิธีการดาเนินการ……………………………………………………..………………………………
……………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผลการวิจัย…………………………………………………………………………………………………………………………….……………
……………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงนาม..................................................
(
)
หัวหน้าโครงการ
วันที่........./........../.........
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การดาเนินการที่เบี่ยงเบน/ฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัติตามโครงร่างการวิจัย
Non-Compliance / Violation Protocol
ใบสรุปการเตรียมวิธีดาเนินการมาตรฐาน
ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2558
เตรียมโดย

สานักงานส่งเสริมบริหาร
งานวิจัยฯ

วันที่

5 มิถุนายน 2557

ทบทวนโดย

คณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

วันที่

9 กรกฎาคม 2557

อนุมัติโดย

รศ.ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข

ตาแหน่ง

อธิการบดีมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

วันที่อนุมัติ

26 มกราคม 2558

การแก้ไข

-

เหตุผลที่แก้ไข

-

UBU-REC 16/01.0
เริ่มใช้ 27 มกราคม 58
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การดาเนินการที่เบี่ยงเบน/ฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัติตามโครงร่างการวิจัย
Non-Compliance / Violation Protocol
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สารบัญ
ลาดับเรื่อง
1
2
3
4
5

6
7
8

วัตถุประสงค์
ขอบเขต
ความรับผิดชอบ
ขั้นตอนการดาเนินการและผู้รับผิดชอบ
หลักการปฏิบัติ
5.1 เมื่อมีข้อมูลที่ระบุหรือสงสัยว่ามีการไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนด
5.2 การตัดสินของคณะกรรมการฯ
5.3 การแจ้งผู้วิจัย
5.4 การเก็บเอกสารและการติดตามผล
คานิยาม
ภาคผนวก
เอกสารอ้างอิง

หน้า
156
156
156
156
156
156
157
157
157
158
158
158

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การดาเนินการที่เบี่ยงเบน/ฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัติตามโครงร่างการวิจัย
Non-Compliance / Violation Protocol
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1. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินการเมื่อผู้วิจัยดาเนินการเบี่ยงเบน / ฝ่าฝืน / ไม่ปฏิบัติตามโครงร่าง
การวิจัยที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
2. ขอบเขต
วิธีดาเนินการมาตรฐานครอบคลุมทุกโครงการวิจัยในมนุษย์ที่ได้รับการพิจารณารับรอง
จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
3. ความรับผิดชอบ
เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มีหน้าที่ทบทวนและสรุปรายงานการ
เบี่ยงเบน / ฝ่าฝืน / ไม่ปฏิบัติตามโครงร่างการวิจัย และนาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์ เพื่อพิจารณา
4. ขั้นตอนการดาเนินการและผู้รับผิดชอบ
ขั้นตอน
1

การดาเนินการ
เมื่อมีข้อมูลที่ระบุว่ามีการเบี่ยงเบน / ฝ่าฝืน / ไม่
ปฏิบัติตามข้อกาหนด ต้องรายงานแจ้ง
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

2

ทบทวน สรุปและนาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการฯ
เพื่อพิจารณา

3

การพิจารณาตัดสิน

3

การแจ้งผู้วิจัย

4

การเก็บเอกสาร

ผู้รับผิดชอบ
ผู้วิจัย

เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์
เจ้าหน้าที่ประจาสานักงานฯ
เจ้าหน้าที่ประจาสานักงานฯ

5. หลักการปฏิบัติ
5.1 เมื่อมีข้อมูลที่ระบุหรือสงสัยว่ามีการไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนด
1) บรรจุปัญหาการไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนด รวมทั้งข้อมูลประวัติของผู้วิจัยลงในรายการ
ประชุม (Agenda) ของการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การดาเนินการที่เบี่ยงเบน/ฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัติตามโครงร่างการวิจัย
Non-Compliance / Violation Protocol
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2) บันทึกชื่อผู้วิจัยที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนด ลงในแบบบันทึกรายการผู้ไม่ปฏิบัติตาม
ข้อกาหนด (UBU-REC 01-16)
5.2 การตัดสินของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
1) เมื่อนาปัญหาการเบี่ยงเบน / ฝ่าฝืน/ ไม่ปฏิบัติตามโครงร่างการวิจัย เข้าพิจารณาในที่
ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ผลการตัดสินของคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ มีดังต่อไปนี้
(1) รับทราบ
(2) ตักเตือน
(4) หยุดโครงการชั่วคราวจนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบเสร็จสิ้น
(5) เพิกถอนการรับรองชั่วคราว
(6) เพิกถอนการรับรอง
(7) ปฏิเสธการพิจารณาโครงการวิจัยใหม่ในอนาคต
5.3 การแจ้งผู้วิจัย
1) เจ้าหน้าที่ประจาสานักงานฯ ทาบันทึกแจ้งผู้วิจัย
2) ในกรณีหยุดโครงการชั่วคราวจนกว่าจะมีการตรวจสอบเสร็จสิ้น ประธานคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ ซึ่งประกอบด้วย ประธานฯ
เลขานุการฯ และกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 1 ท่าน ให้ดาเนินการตรวจสอบ และ
ทารายงานผลการตรวจสอบนาเข้าพิจารณาในที่ประชุม คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์
3) ในกรณีเพิกถอนการรับรอง ส่งสาเนาจดหมายให้แหล่งทุนวิจัยที่สนับสนุน 1 ชุด และส่งให้
ผู้บริหารระดับสูงสุดของสถาบันต้นสังกัดของนักวิจัย
4) กรณีที่เป็นโครงการซึ่งประธานฯ หรือเลขานุการคณะกรรมการคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ เป็นผู้วิจัยหลักหรือผู้วิจัยร่วมให้ผู้ทบทวนคนที่ 1 หรือ 2 ปฏิบัติหน้าที่
แทนประธานฯ หรือเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
แล้วแต่กรณี
5.4 การเก็บเอกสารและการติดตามผล
1) เจ้าหน้าที่ประจาสานักงานฯ บันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูลและเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
เข้าแฟ้ม
2) ติดตามผลการปฏิบัติของผู้วิจัยในช่วงเวลาที่เหมาะสม

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การดาเนินการที่เบี่ยงเบน/ฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัติตามโครงร่างการวิจัย
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6. คานิยาม
คา
การไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนด
(Non-compliance)

ความหมาย
การไม่ปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดีของ
International Conference on Harmonization (ICH) Good
Clinical Practice หรือ ICH GCP หรือการไม่ปฏิบัติตามโครงร่างการวิจัย
ฉบับที่ได้รับการรับรองจาก คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
การเบี่ยงเบนวิธีดาเนินการวิจัย การเบี่ยงเบนวิธีดาเนินการวิจัยจากที่ระบุในโครงร่างการวิจัยฉบับที่ได้
(Protocol violation)
รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
คณะอนุกรรมการฯ
คณะอนุกรรมการฯ เฉพาะกิจที่ได้รับมอบหมายจากประธาน
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ให้ทาการตรวจเยี่ยม
7. ภาคผนวก
 UBU-REC 01-16 แบบบันทึกรายการผู้ไม่ปฏิบัติตามโครงร่างการวิจัย
8. เอกสารอ้างอิง
8.1 ICH Good Clinical Practice Guideline. กองควบคุมยา สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2543
8.2 แนวทางจริยธรรมการทาวิจัยในคนแห่งชาติ ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย
พ.ศ. 2550
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แบบบันทึกรายการผู้ไม่ปฏิบัติตามโครงร่างการวิจัย
รหัสโครงการ………………………………………………………………………………………………………………….……………………
ได้รับการรับรองเมื่อวันที่...................................................... ผ่านการรับรองแบบ.............................................
ชื่อโครงการ…………………………………………………………………………………………………………………………………………
ชื่อ-สกุล หัวหน้าโครงการ……………………………………………………………………………………………………………………
สังกัดหน่วยงาน/คณะ……………………………………………………………………………………………….…………………………
เบอร์โทรศัพท์…………………………………………………….……E-mail : …………………………………….………………………
เหตุการณ์เบี่ยงเบน/ไม่ปฏิบัติตามโครงการวิจัย……………………………………...……………………………………………
……………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………
ผลกระทบที่เกิดขึ้น………………..………………………...…………………………………………………………………………………
……………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
วิธีการดาเนินการเมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว………………………………………………………………………………………
……………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
159
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การชี้แจงต่อแหล่งทุน/หน่วยงานที่กากับดูแล……………………………………………………..………………………………
……………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------#(เฉพาะคณะกรรมการ)
ผู้ที่พบเหตุการณ์เบี่ยงเบน/ไม่ปฏิบัติตามโครงการวิจัย……………………………………………………………………………
วันที่พบเหตุการณ์เบี่ยงเบน/ไม่ปฏิบัติตามโครงการวิจัย…………………………………………………………………………
ผู้รายงานเหตุการณ์เบี่ยงเบน/ไม่ปฏิบัติตามโครงการวิจัย……………………………………………………………………
วันที่รายงานเหตุการณ์เบี่ยงเบน/ไม่ปฏิบัติตามโครงการวิจัย…………………………………………………………………
ความคิดเห็น
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงนาม..................................................
(
)
เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการฯ
วันที่........./........../........

ลงนาม..................................................
(
)
ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการฯ
วันที่........./........../........
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การพิจารณาตอบสนองการร้องเรียนของอาสาสมัคร
Responses to Participants Requests
ใบสรุปการเตรียมวิธีดาเนินการมาตรฐาน
ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2558
เตรียมโดย

สานักงานส่งเสริมบริหาร
งานวิจัยฯ

วันที่

5 มิถุนายน 2557

ทบทวนโดย

คณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

วันที่

9 กรกฎาคม 2557

อนุมัติโดย

รศ.ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข

ตาแหน่ง

อธิการบดีมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

วันที่อนุมัติ

26 มกราคม 2558

การแก้ไข

-

เหตุผลที่แก้ไข

-
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การพิจารณาตอบสนองการร้องเรียนของอาสาสมัคร
Responses to Participants Requests
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1. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการกับการร้ องเรียนของอาสาสมัครที่เข้าร่วมในโครงการวิจัย เนื่องจาก
คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ในการพิทักษ์สิทธิ ความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัครที่เข้าร่วมใน
โครงการวิจัย ซึ่งได้รับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ทั้งนี้เอกสารข้อมูลคาอธิบายสาหรับผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยต้องระบุสถานที่ และหมายเลขโทรศัพท์ ของ
สานักงานฯ ซึ่งอาสาสมัครสามารถติดต่อได้ เมื่อมีคาถามหรือปัญหาเกี่ยวกับสิทธิ ความปลอดภัย และความ
เป็นอยูท่ ี่ดี
2. ขอบเขต
วิธีดาเนินการมาตรฐานครอบคลุมการจัดการกับการร้องเรียน ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ ความปลอดภัย
และความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัคร ที่เข้าร่วมในโครงการวิจัยซึ่งได้รับการพิจารณารับรองจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
3. ความรับผิดชอบ
คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ประจาสานักงานฯ พิจารณาโครงการวิจัยฯ มีหน้าที่ในการ
ตอบสนองต่อการร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัครที่เข้าร่วม
ในโครงการวิจัยซึ่งได้รับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
4. การดาเนินการและผู้รับผิดชอบ
ขั้นตอน
1
2
3

การดาเนินการ
ได้รับการร้องเรียน (วาจา จดหมาย e-mail ฯลฯ)
การตอบสนอง
บันทึกและจัดเก็บเอกสาร

ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่ประจาสานักงานฯ รับและบันทึกข้อ
ร้องเรียน
ประธานฯ เลขานุการฯ และ/หรือ คณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
เจ้าหน้าที่ประจาสานักงานฯ

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การพิจารณาตอบสนองการร้องเรียนของอาสาสมัคร
Responses to Participants Requests
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5. หลักการปฏิบัติ
5.1 รับการร้องเรียน
เมื่อเจ้าหน้าที่ประจาสานักงานฯ ได้รับการร้องเรียนจากอาสาสมัครที่เข้าร่วมในโครงการวิจัย
บันทึกการร้องเรียนลงในแบบบันทึกการร้องเรียน (UBU-REC 01-17) และแจ้งต่อประธานฯ /
เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
5.2 การตอบสนอง
1) ประธานฯ และเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ อาจตอบสนอง
โดยการให้คาแนะนาแก่อาสาสมัครที่ร้องเรียน หรือ
2) แจ้งผู้วิจัยหลักเพื่อทราบและชี้แจง หรือ
3) นาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เพื่ออภิปรายและหาข้อสรุป
สาหรับการตอบสนองต่อไป
4) บันทึกข้อเท็จจริง การตอบสนอง และการติดตามผลในแบบบันทึก การตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียนของอาสาสมัคร (UBU-REC 02-17)
5) ในบางกรณี ประธานฯ และเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
อาจนาเสนอเรื่องการร้องเรียน ในที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
เพื่อแจ้งให้ทราบและหาข้อสรุปในการดาเนินการตอบสนองต่อไป
5.3 การเก็บเอกสาร
1) เก็บบันทึกการร้องเรียนในแฟ้ม “การร้องเรียน”
2) เก็บสาเนาบันทึกการร้องเรียน รวมไว้กับโครงร่างการวิจัย
6. คานิยาม 7. ภาคผนวก
 UBU-REC 01-17
 UBU-REC 02-17

แบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียนจากอาสาสมัคร
แบบบันทึกการตอบสนองเรื่องร้องเรียนของอาสาสมัคร

8. เอกสารอ้างอิง
8.1 ICH Good Clinical Practice Guideline. กองควบคุมยา สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2543
8.2 แนวทางจริยธรรมการทาวิจัยในคนแห่งชาติ ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย
พ.ศ. 2550
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แบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียนจากอาสาสมัคร
วันที่................เดือน.............................ปี.............
รหัสโครงการ………………………………………………………………………………………………………………….……………………
ชื่อโครงการ…………………………………………………………………………………………………………………………………………
เรื่องร้องเรียน……………………………………………………………………………………………………………………………............
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
สถานะผู้ร้องเรียน

อาสาสมัคร

ผู้ปกครอง/ผู้แทนโดยชอบธรรม

อื่นๆ …………………………………………………
ข้อมูลการติดต่อของผู้ร้องเรียน ……………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
หลักฐานแนบประกอบการร้องเรียน……………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ลงนาม..................................................ผู้รับเรื่อง
(
)
วันที่........./........../........
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แบบฟอร์มการตอบสนองเรื่องร้องเรียนของอาสาสมัคร
วันที่................เดือน.............................ปี.............
รหัสโครงการ………………………………………………………………………………………………………………….……………………
ชื่อโครงการ…………………………………………………………………………………………………………………………………………
เรื่องร้องเรียน……………………………………………………………………………………………………………………………............
ผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
การตอบสนอง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงนาม...............................................ผู้ดาเนินการ
(
)
วันที่........./........../........

166

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การพิจารณารายงานการยุติโครงการวิจัยก่อนกาหนด
Management of Study Termination
ใบสรุปการเตรียมวิธีดาเนินการมาตรฐาน
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สานักงานส่งเสริมบริหาร
งานวิจัยฯ

วันที่

5 มิถุนายน 2557

ทบทวนโดย

คณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

วันที่

9 กรกฎาคม 2557

อนุมัติโดย

รศ.ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข

ตาแหน่ง

อธิการบดีมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

วันที่อนุมัติ

26 มกราคม 2558

การแก้ไข

-
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-
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1. วัตถุประสงค์
1) เพื่อเป็นแนวทางสาหรับการดาเนินการในกรณีที่มีการยุติโครงการวิจัยก่อนกาหนด
2) การยุติโครงการวิจัยก่อนกาหนด อาจจะกระทาโดยผู้วิจัยหลัก หรือมติของที่ประชุม คณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หรือ โดยการแนะนาของคณะกรรมการกากับดูแลข้ อมูลและความปลอดภัย
(Data Safety Monitoring Board, DSMB) หรือโดยผู้ให้ทนุ วิจัย (Sponsor)
2. ขอบเขต
วิธีดาเนินการมาตรฐานครอบคลุมโครงการวิจัยที่ได้รับพิจารณารับรองจากคณะกรรมการฯ แต่ มีเหตุให้ต้อง
ยุติโครงการวิจัยก่อนกาหนด
3. ความรับผิดชอบ
คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ในการอนุมัติให้ยุติโครงการวิจัยก่อนกาหนด เมื่อได้รับแจ้งจากผู้วิจัยหลัก หรือ
ได้รับการแนะนาของคณะกรรมการกากับดูแลข้ อมูลและความปลอดภัย (Data Safety Monitoring Board,
DSMB) หรือ โดยผู้ให้ทุนวิจัย (Sponsor) หรือ เมื่อมีข้อมูลที่ระบุหรือสงสัยว่า การดาเนินโครงการวิจัยนั้นต่อไป
อาจก่อให้เกิดปัญหาในเรื่องความปลอดภัย หรือประโยชน์ของอาสาสมัครที่เข้าร่วมในโครงการวิจัย
4. ขั้นตอนการดาเนินการและผู้รับผิดชอบ
ขั้นตอน
การดาเนินการ
1
ได้รับแจ้งเรื่องขอยุติโครงการวิจัยก่ อนกาหนด
2

ทบทวนและนาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ
พิจารณา

3

การแจ้งผู้วิจัย

4

การเก็บเอกสาร

ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่ประจาสานักงานฯ
เลขานุการคณะกรรมการฯ
และคณะกรรมการฯ
เจ้าหน้าที่ประจาสานักงานฯ
เจ้าหน้าที่ประจาสานักงานฯ

5. หลักการปฏิบัติ
5.1 การแจ้งขอยุติโครงการวิจัยก่อนกาหนด
1) ผู้วิจัยหลักทาบันทึกถึงประธานคณะกรรมการฯ ชี้แจงเหตุผลในการแจ้งขอยุติโครงการวิจัยก่อน
กาหนดเมื่อได้รับคาแนะนาจากคณะกรรมการกากับดูแลข้ อมูลและความปลอดภัย (Data Safety
Monitoring Board, DSMB) หรือ โดยผู้ให้ทุนวิจัย (Sponsor)
2) ผู้วิจัยหลักกรอกแบบฟอร์มสรุปโครงการวิจัยลงใน แบบรายงานสรุปผลการวิจัย (UBU-REC 01-15)

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การพิจารณารายงานการยุติโครงการวิจัยก่อนกาหนด
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5.2 ทบทวนและพิจารณา
1) เลขานุการคณะกรรมการฯ ทบทวนและนาเสนอบันทึก สรุปผล พร้อมทั้งแนบแบบรายงานสรุป
ผลการวิจัย (UBU-REC 01-15) และนาเข้าแจ้งที่ประชุม
2) ในบางกรณี ประธานคณะกรรมการฯ อาจเรียกประชุมกรณีพิเศษ (Extra meeting)
คณะกรรมการฯ เพื่อแจ้งและอภิปรายเรื่องการยุติโครงการวิจัยก่ อนกาหนด
3) คณะกรรมการฯ ในที่ประชุม รับทราบและอนุมัติให้ ยุติโครงการวิจัยก่อนกาหนด ผลการพิจารณา
ต้องบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
5.3 การแจ้งผลการพิจารณาแก่ผวู้ ิจัย
1) เจ้าหน้าที่ประจาสานักงานฯ เตรียมจดหมายอนุมัติการยุติโครงการวิจัยก่อนกาหนด
2) ประธานคณะกรรมการฯ หรือเลขานุการคณะกรรมการฯ ลงนามและลงวันที่ ในจดหมายอนุมัติการ
ยุติโครงการวิจัยก่อนกาหนด
3) กรณีที่เป็นโครงการ ซึ่งประธานคณะกรรมการฯ หรือเลขานุการคณะกรรมการฯ เป็นผู้วิจัยหลัก
หรือผู้วิจัยร่วม ให้ผู้ทบทวนคนที่ 1 หรือ 2 ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานคณะกรรมการฯ หรือ
เลขานุการคณะกรรมการฯ แล้วแต่กรณี
5.4 การเก็บเอกสาร
1) เก็บรายงานเพื่อยุติโครงการวิจัยและแบบรายงานสรุปผลการวิจัย (UBU-REC 01-15)ไว้กับแฟ้ม
โครงร่างการวิจัย
2) ลงบันทึกการยุติโครงการวิจัยก่อนกาหนด ไว้ในระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์
6. คานิยาม

-

7. ภาคผนวก 8. เอกสารอ้างอิง
8.1 ICH Good Clinical Practice Guideline. กองควบคุมยา สานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2543
8.2 แนวทางจริยธรรมการทาวิจัยในคนแห่งชาติ ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย
พ.ศ. 2550

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การพิจารณารายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง
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ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2558
เตรียมโดย

สานักงานส่งเสริมบริหาร
งานวิจัยฯ

วันที่

5 มิถุนายน 2557

ทบทวนโดย

คณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

วันที่

9 กรกฎาคม 2557

อนุมัติโดย

รศ.ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข

ตาแหน่ง

อธิการบดีมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

วันที่อนุมัติ

26 มกราคม 2558

การแก้ไข

-

เหตุผลที่แก้ไข

-
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1. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดการและติดตามรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นใน
โครงการวิจัยที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการฯ
2. ขอบเขต
วิธีดาเนินการมาตรฐานครอบคลุมการจัดการและติดตามรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงที่ได้รับ
จากผู้วิจัย และผู้ให้ทุนวิจัย
3. ความรับผิดชอบ
1) กรรมการฯ ที่ได้รับมอบหมายมีหน้าที่ พิจารณา ทบทวน รายงานเหตุการณ์ ไม่พึงประสงค์ ร้ายแรง ที่
เป็นอันตรายต่ออาสาสมัครที่เข้าร่วมในโครงการวิจัย และนาเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการฯ
2) คณะกรรมการฯ พิจารณาลงมติเพื่อดาเนินการ ดังนี้
 รับทราบในกรณีที่เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงเกิดในต่างประเทศหรือสถาบันอื่น
ภายในประเทศ
 รับทราบและนาเข้าแจ้งคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4. ขั้นตอนการดาเนินการและผู้รับผิดชอบ
ขั้นตอน
การดาเนินการ
1
รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง
2

ส่งรายงานไม่พึงประสงค์ร้ายแรงให้คณะกรรมการฯ ที่ได้รับ
มอบหมาย

3

ทบทวนรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง

4

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะนาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการฯเพื่ อ
ทราบและพิจารณา

5

จัดเก็บเอกสาร และแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้วิจัย
และผู้ให้ทุนวิจัย

ผู้รับผิดชอบ
ผู้วิจัย / ผู้ให้ทุนวิจัย
เจ้าหน้าที่
ประจาสานักงานฯ
คณะกรรมการฯ
เจ้าหน้าที่
ประจาสานักงานฯ
เจ้าหน้าที่
ประจาสานักงานฯ
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5. หลักการปฏิบัติ
5.1 โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทยา
5.1.1 เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
(1) ในกรณีที่อาสาสมัครเสียชีวิตหรือเป็นอันตรายคุกคามชีวิตอาสาสมัคร ผู้วิจัยหลักรายงาน
ต่อคณะกรรมการฯ ทันทีหรือภายใน 24 ชั่วโมง หลังผู้วิจัยหลักทราบเหตุการณ์ โดยใช้แบบ
รายงานเดียวกับรายงานต่อผู้ให้ทุนวิจัย (Sponsor Form)
(2) ในกรณีที่ไม่ถึงกับทาให้อาสาสมัครเสียชีวิต หรือเป็นอันตรายคุกคามชีวิตอาสาสมัคร
ผู้วิจัยหลักรายงานต่อคณะกรรมการฯ ทันทีหรือภายใน 7 วันปฏิทิน หลังผู้วิจัยหลักทราบ
เหตุการณ์ โดยใช้แบบรายงานเดียวกับรายงานต่อผู้ให้ทุนวิจัย (Sponsor Form)
5.1.2 เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นนอกมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้วิจัยรายงานต่อคณะกรรมการฯ โดยเร็วหรือภายใน 15 วันปฏิทิน หลังผู้วิจัยหลักทราบเหตุการณ์
โดยใช้ Sponsor Form
5.1.3 เหตุการณ์ที่สงสัยว่าจะเป็นเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงและไม่คาดคิด (Suspected
Unexpected Serious Adverse Reaction, SUSARs) ที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
(1) ในกรณีที่อาสาสมัครเสียชีวิตหรือเป็นอันตรายคุกคามชีวิตอาสาสมัคร (รายงานครั้งแรก,
Initial report) ผู้ให้ทุนวิจัยรายงานต่อคณะกรรมการฯ โดยเร็ วหรือภายใน 7 วันปฏิทิน หลัง
ผู้ให้ทุนวิจัยหลักทราบเหตุการณ์ โดยใช้แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์รุนแรง / เหตุการณ์
ที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ล่วงหน้าที่มีความรุนแรงและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ไม่รุนแรงหรือ
คาดการณ์ได้ล่วงหน้า (UBU-REC 01-19)
(2) ข้อมูลจากการติดตามที่เกี่ยวข้อง (รายงานติดตาม, Follow up report) ผู้ให้ทุนวิจัย
รายงานต่อคณะกรรมการฯโดยเร็วหรือภายในอีก 7 วันปฏิทินถัดมา
(3) ข้อมูลใหม่ที่สาคัญรูปรายงานติดตามผล ผู้ให้ทุนวิจัยรายงานต่อคณะกรรมการฯ ภายใน
15 วันปฏิทิน
(4) ในกรณีที่ไม่ถึงกับทาให้อาสาสมัครเสียชีวิตหรือเป็นอันตรายคุกคามชีวิตอาสาสมัคร ผู้ให้
ทุนวิจัยรายงานต่อคณะกรรมการฯ โดยเร็ว หรือภายใน 15 วันปฏิทินหลังผู้ให้ทุนวิจัยหลัก
ทราบเหตุการณ์ โดยใช้แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์รุนแรง / เหตุการณ์ที่ไม่อาจ
คาดการณ์ได้ล่วงหน้าที่มีความรุนแรงและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ไม่รุนแรงหรือคาดการณ์ได้
ล่วงหน้า (UBU-REC 01-19)
5.1.4 เหตุการณ์ที่สงสัยว่าจะเป็นเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงและไม่คาดคิด (Suspected
Unexpected Serious Adverse Reaction, SUSARs) ที่เกิดขึ้นนอกมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
(1) SUSARs จากสถาบันอื่นในประเทศไทยและต่างประเทศ (ถ้ามี) ผู้ให้ทุนวิจัยรายงานต่อคณะ
กรรมการฯ อย่างน้อยทุก 6 เดือน โดยใช้แบบรายงานของผู้ให้ทุนวิจัย (Sponsor) พร้อมกับ
รายงายสรุปย่อพร้อมกับชี้ประเด็นสาคัญ
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(2) รายงานประเภทอื่น ผู้ให้ทุนรายงานต่อคณะกรรมการฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยใช้
แบบรายงานของผู้ให้ทุนวิจัย (Sponsor)
5.2 โครงการวิจัยที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทยา (Investigator Initiated) ที่เกิดขึ้นในและ
นอกมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
(1) ในกรณีที่อาสาสมัครเสียชีวิตหรือเป็นอันตรายคุกคามชีวิตอาสาสมัคร ผู้วิจัยหลักรายงาน
ต่อคณะกรรมการฯ ทันทีหรือภายใน 24 ชั่วโมง หลังผู้วิจัยหลักทราบเหตุการณ์ โดยใช้แบบ
รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์รุนแรงฯ (UBU-REC 01-19)
(2) ในกรณีที่ไม่ถึงกับทาให้อาสาสมัครเสียชีวิต หรือเป็นอันตรายคุกคามชีวิต อาสาสมัคร
ผู้วิจัยหลักรายงานต่อคณะกรรมการฯ โดยเร็วหรือภายใน 7 วันปฏิทิน หลังผู้วิจัยหลักทราบ
เหตุการณ์ โดยใช้แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์รุนแรงฯ (UBU-REC 01-19)
(3) ในกรณีเหตุการที่สงสัยว่าจะเป็นเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง และไม่คาดคิด ที่เกิดขึ้น
- ในกรณีเสียชีวิต ผู้วิจัยหลักรายงานต่อคณะกรรมการฯ ทันทีหรือภายใน 24 ชั่วโมง หลังผู้วิจัย
หลักทราบเหตุการณ์ โดยใช้แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์รุนแรงฯ (UBU-REC 01-19)
- ในกรณีที่ไม่ถึงกับทาให้อาสาสมัครเสียชีวิต หรือเป็นอันตรายคุกคามชีวิตอาสาสมัคร ผู้วิจัยหลัก
รายงานต่อคณะกรรมการฯโดยเร็วหรือภายใน 7 วันปฏิทิน ข้อมูลจากการติดตามที่เกี่ยวข้อง
(รายงานติดตาม, Follow up report) ผู้วิจัยรายงานต่อคณะกรรมการฯ โดยเร็วหรือภายในอีก
8 วันปฏิทินถัดมา หลังผู้วิจัยหลักทราบเหตุการณ์ โดยใช้แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
รุนแรงฯ (UBU-REC 01-19)
(4) ในทุกกรณี นักวิจัยแนบแบบสรุปรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดไม่ร้ายแรงและร้ายแรง
(UBU-REC 02-19) ส่งสานักส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ
5.3 เจ้าหน้าที่ต้องลงรับเอกสารและบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูล
5.4 ส่งรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงให้กรรมการฯ ที่ได้รับมอบหมายทาการทบทวน
5.5 ประชุมคณะกรรมการฯ เดือนละครั้งเพื่อพิจารณารายงานและมีมติ มติอาจเป็นข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) รับทราบ
(2) ขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้วิจัย แล้วนาเสนอในที่ประชุม คณะกรรมการฯ อีกครั้ง
(3) หากยังไม่มีการระบุความเสี่ยงนั้นในเอกสารข้อมูลฯ และใบยินยอม ขอให้ระบุเพิ่มและขอ
reconsent ในการมาพบผู้วิจัยครั้งต่อไป
(4) ในกรณีที่อาสาสมัครเสียชีวิตและเป็นอันตรายคุกคามชี วิตอาสาสมัครและไม่คาดคิดมาก่อน
คณะกรรมการฯ เสนอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการฯ เป็นกรณีฉุกเฉิน
(Emergency meeting) เพื่อพิจารณาดาเนินการ
(5) มีมติขอให้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ไปเยี่ยมสารวจหน่วยวิจัยที่เกิดปัญหา
(6) ระงับโครงการวิจัยชั่วคราว (Suspension) หรือ ยุติโครงการวิจัยก่อนกาหนด (Termination)
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5.6 การแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้วิจัย
(1) เจ้าหน้าที่ประจาสานักงานฯ ทาบันทึกแจ้งผลการพิจารณารายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง
(2) ประธานคณะกรรมการฯ หรือเลขานุการคณะกรรมการฯ ลงนาม และลงวันที่ที่พิจารณา
(3) กรณีที่เป็นโครงการ ซึ่งประธานคณะกรรมการฯ หรือเลขานุการคณะกรรมการฯ เป็นผู้วิจัยหลักหรือ
ผู้วิจัยร่วมให้ผู้ทบทวนคนที่ 1 หรือ 2 ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานคณะกรรมการฯ หรือเลขานุการคณะ
กรรมการฯ แล้วแต่กรณี
6. คานิยาม
คา
เหตุการณ์ไม่พึง
ประสงค์ (Adverse
Event: AE)

เหตุการณ์ไม่พึง
ประสงค์ร้ายแรง
(Serious Adverse
Event: SAE)

ความหมาย
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ทางการแพทย์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยหรืออาสาสมัครที่เข้าร่วมการ
วิจัย ซึ่งรวมถึงอาการแสดงที่ผิดปกติ (เช่น ผลการตรวจร่างกายหรือผลตรวจร่างกายหรือผล
ตรวจทางห้องปฏิบัติการผิดปกติ) อาการ เหตุการณ์ทางคลินิก หรือภาวะเจ็บป่วย ที่เกิดขึ้น
ขณะที่อาสาสมัครอยู่ระหว่างเข้าร่วมการวิจัย ทั้งนี้ไม่ว่าเหตุการณ์นั้นสัมพันธ์กับการที่
อาสาสมัครเข้าร่วมการวิจัยหรือไม่ เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นอันตรายทาง
คลินิก ร่างกายและจิตใจ เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ส่วนใหญ่พบในการวิจัยทางชีวเวชศาสตร์
แม้ว่าบางโอกาสก็พบได้ในบริบทของการวิจัยทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
เหตุการณ์ทางการแพทย์ไม่พึงประสงค์ใด ๆ ทางการแพทย์ที่เกิดขึ้นแล้วเป็นผล ให้เกิด
เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งตามข้างล่างนี้
- อาสาสมัครเสียชีวิต
- คุกคามชีวิตอาสาสมัคร
ตัวอย่างเช่น เครื่องกระตุ้นหัวใจไม่ทางาน, เลือดออกในทางเดินอาหาร , การกดไขกระดูก,
ตัวควบคุมการไหลสารละลายเข้าเส้นเลือดไม่ทางานทาให้ได้รับยาเกินขนาด
- เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหรืออาสาสมัครที่รับการรักษาใน โรงพยาบาลอยู่แล้วต้อง
อยู่นานขึ้น
ตัวอย่างเช่น Anaphylaxis; pseudomembranous colitis; เลือดออก
- อาสาสมัครสูญเสียสรรถภาพอย่างถาวรหรืออย่างสาคัญ
ตัวอย่างเช่น โรคลมเหตุหลอดเลือดสมองสาเหตุจากพิษจากเลือด แข็งตัวโดยยา
โรคเส้นประสาทส่วนปลาย
- บุตรธิดาในครรภ์ของอาสาสมัครเกิดความบกพร่องโดยกาเนิด
ตัวอย่างเช่น มะเร็งช่องคลอดในบุตรีจากการใช้ diethylstilbestrol ระหว่าง ตั้งครรภ์ ทารก
พิการจากทาลิโดไมด์ ต้องการมาตรการแทรกแซงเพื่อป้องกันทุพลภาพอย่างถาวร –
รายงานเมื่อสงสัย ว่าการใช้ยาอาจส่งผลให้เกิดภาวะที่ต้องรักษาด้วยยาหรือศัลยกรรมเพื่อ
ป้องกัน การเกิดทุพลภาพแก่ผู้ป่วยอย่างถาวร ตัวอย่างเช่น พิษต่อตับที่เหนี่ยวนา จากได้รับ
ยา Acetaminophen เกินขนาด ต้องรักษาด้วย acetylcysteine เพื่อป้องกันความเสียหาย
อย่างถาวร

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การพิจารณารายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง
Review of Serious Adverse Event (SAE) Reports
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คา
เหตุการณ์ไม่พึง
ประสงค์จากยา
(Adverse Drug
Reaction: ADR)

ความหมาย
สาหรับกรณีการศึกษาการวิจัยยาใหม่หรือศึกษาข้อบ่งชี้ใหม่ในการใช้ยา โดยเฉพาะ
เมื่อยังไม่สามารถกาหนดขนาดที่ใช้ในการรักษาในขั้นตอนก่อนรับขึ้นทะเบียน อาการทั้งปวง
ที่อันตรายและไม่พึงประสงค์อันเกิดจากยาขนาดใด ๆ ก็ตาม ควรถือเป็นอาการไม่พึง
ประสงค์จากยา คาว่า “เกิดจากยา” หมายความว่า อย่างน้อยมีความเป็นไปได้อย่างสม
เหตุผลที่อธิบายว่า อาการไม่พึงประสงค์นั้นเป็นผลจากยาที่ศึกษา นั่นคือไม่สามารถสรุปได้ว่า
อาการนั้นไม่เกี่ยวข้องกับยา
สาหรับยาที่จาหน่ายในท้องตลาดแล้ว อาการไม่พึงประสงค์จากยาหมายถึงอาการ
ใด ๆ ก็ตามที่เป็นอันตรายและไม่พึงประสงค์อันเกิดขึ้นจากการใช้ยาในขนาดปกติเพื่อการ
ป้องกัน การวินิจฉัยหรือการรักษาโรค หรือเพื่อการปรับเปลี่ยนการทางานทางสรีระของ
ร่างกาย
คณะกรรมการกากับ
คณะกรรมการกากับดูแลข้อมูลอิสระที่ผู้ให้ทุนวิจัยอาจแต่งตั้งขึ้นเพื่อประเมิน
ดูแลข้อมูลอิสระ
ความก้าวหน้าเป็นระยะ ๆ ของการทดลองทางคลินิก , ข้อมูลความปลอดภัย, และตัวชี้วัด
(Independent
ประสิทธิผลที่สาคัญของการวิจัย และให้คาแนะนาแก่ผู้ให้ทุนวิจัยว่า สมควรดาเนินการวิจัย
Data-Monitoring ต่อไป หรือควรปรับเปลี่ยน หรือหยุดการวิจัย
Committee: IDCM,
Data and Safety
Monitoring Board:
DSMB, Monitoring
Committee, Data
Monitoring
Committee: DMC)
เหตุการณ์ไม่พึง
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ใด ๆ ทางการแพทย์ที่เกิดขึ้นเมื่อได้รับยาขนาดใดๆ ก็ตามแล้วทาให้
ประสงค์ชนิดร้ายแรง
- เสียชีวิต
(Serious Adverse
- เป็นอันตรายคุกคามต่อชีวิต
Drug Reaction:
- ต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือต้องอยู่โรงพยาบาลนานขึ้น
Serious ADR)
- เกิดความพิการ/ทุพพลภาพที่สาคัญอย่างถาวรหรือ
- เกิดความพิการ/ความผิดปกติแต่กาเนิด
ซูซาร์ส (เหตุการณ์ที่สงสัยว่าจะเป็นเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ร้า ยแรงและไม่คาดคิด) : SUSARs (Suspected
Unexpected Serious Adverse Reactions)
เหตุการณ์ที่ไม่
คาดคิด
(Unanticipated
Problems)

โดยทั่วไปหมายถึงเหตุการณ์ที่
(1) ไม่คาดคิดในแง่วิธีการวิจัยและประชากรที่ทาการศึกษา
(2) มีแนวโน้มว่าการวิจัยทาให้อาสาสมัครหรือผู้อื่นมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายหรือ
ความไม่สุขสบายที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยมากกว่าที่เคยทราบ หรือตระหนักรู้มาก่อน

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การพิจารณารายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง
Review of Serious Adverse Event (SAE) Reports

คา
เหตุการณ์ไม่พึง
ประสงค์ที่ไม่คาดคิด
(Unexpected
Adverse Event)
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ความหมาย
เป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยทราบหรือคาดคิดมาก่อนอันเป็นผลจาก:
(1) กระบวนการ หรือหัตถการและปฏิสัมพันธ์ที่ใช้ในการวิจัย
(2) การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวที่บ่งชี้ตัวบุคคลได้ในโครงการวิจัย
(3) โรค ความผิดปกติ หรือภาวะเจ็บป่วยของอาสาสมัครที่เป็นอยู่ และ/หรือ
(4) กรณีอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการวิจัย หรือโรค หรือความผิ ดปกติ หรือสภาวะของ
อาสาสมัครที่เป็นอยู่

7. ภาคผนวก
 UBU-REC 01-19
 UBU-REC 02-19

แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์รุนแรง / เหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดการณ์ได้
ล่วงหน้าที่มีความรุนแรงและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ไม่รุนแรงหรือคาดการณ์
ได้ล่วงหน้า
แบบสรุปรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดไม่ร้ายแรง และร้ายแรง

8. เอกสารอ้างอิง
8.1 ICH Good Clinical Practice Guideline. กองควบคุมยา สานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2543
8.2 แนวทางจริยธรรมการทาวิจัยในคนแห่งชาติ ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ. 2550
8.3 Naranjo C, Busto U, Sellers E, A method for estimating the probability of adverse drug
reaction, Clin Pharmacol Thera 1981, 30: 239-45
8.4 แนวทางปฏิบัติการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการประชุมสัมมนา “Achieving Guidance in
Clinical Trial Safety Information among Stakeholder” ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศ
ไทย (FERCIT)
8.5 www.cioms.ch/form/cioms.pd
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แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์รุนแรง / เหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ล่วงหน้าที่มีความรุนแรง
และเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ไม่รุนแรงหรือคาดการณ์ได้ล่วงหน้า
(Serious Adverse Event or Suspected Unexpected Serious Adverse Reaction or
Adverse Event Report Form)
ชื่อโครงการวิจัย………………………………………………………………………………………………………………………………
ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย……………………………………………………………………………………………………………………
รหัสโครงการ......................................................... วันที่ได้รับการรับรอง …………………………………………..…
สถานที่ทาวิจัย…………………………….……………………………………………………………………...
สถานที่เกิดเหตุการณ์......................................................................................................................................
หมายเลขประจาตัวผู้เข้าร่วมการวิจัย...............................รายงานครั้งที.่ .........................วันที่ ........................
เป็นเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิด  SAE
 SUSAR  AE
เหตุเกิดวันที-่ เวลา..........................................................................................................................................
สรุปเหตุการณ์และวิธีการแก้ไขที่ได้ทาแล้ว รวมทั้งอาการของผู้ป่วยขณะรายงาน (สามารถแนบเอกสารเพิ่ม)
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
ผู้วิจัยประเมินความเกี่ยวข้องของเหตุการณ์กับการวิจัย ดังนี้
 ไม่เกี่ยวข้อง (not related)
 ไม่น่าจะเกี่ยวข้อง (probably not related)
 อาจจะเกี่ยวข้อง (possibly related)
 น่าจะเกี่ยวข้อง (probably related)
 เกี่ยวข้องแน่นอน (definitely related)
การดาเนินการกับผู้เข้าร่วมการวิจัยภายหลังเหตุการณ์
 หยุดดาเนินการวิจัย ขอถอนผู้ป่วยออกจากการวิจัย
 ดาเนินการวิจัยต่อ โดย
 ไม่ปรับเปลี่ยนวิธีการวิจัย
 ปรับเปลี่ยนวิธีการวิจัย หรือ เพิ่มมาตรการในการเฝ้าระวัง คือ (ระบุ) ........................................
ลงชื่อ.............................................หัวหน้าโครงการวิจัย
(..................................................)
วันที.่ ........./........../..............
179
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แบบสรุปรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดไม่ร้ายแรง และร้ายแรง
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เกิด

[ ] นอกมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
[ ] ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ชื่อโครงการวิจัย : .................................................................................................................................................
รหัสโครงการวิจัย : ...............................................................................
หัวหน้าโครงการวิจัย : ..........................................................................
โครงการนี้มีกรรมการติดตามงานวิจัย (DSMB/DMC) หรือไม่ [ ] มี [ ] ไม่มี
รายที่

เพศ

อายุ
(ปี)

ประเทศ

ยาวิจัยที่ได้รับ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

E/U*

ผลการดาเนินโรคขณะรายงาน
นี้

ความสัมพันธ์กับยาที่
ศึกษา

*E คาดเดาได้; U, ไม่คาดคิด
** ถ้าผู้สนับสนุน (sponsor) ยังไม่ประเมินให้ใส่ “ยังไม่ประเมิน”
ลงนาม.............................................................................ผู้รายงาน
ชื่อ สกุล ผู้รายงาน (ตัวบรรจง).......................................................
รายงาน ณ วันที่.................................................................
เบอร์โทรศัพท์...................................................................
180

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การตรวจเยี่ยมเพื่อกากับดูแลการวิจัย
Site Monitoring Visit
ใบสรุปการเตรียมวิธีดาเนินการมาตรฐาน
ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2558
เตรียมโดย

สานักงานส่งเสริมบริหาร
งานวิจัยฯ

วันที่

5 มิถุนายน 2557

ทบทวนโดย

คณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

วันที่

9 กรกฎาคม 2557

อนุมัติโดย

รศ.ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข

ตาแหน่ง

อธิการบดีมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

วันที่อนุมัติ

26 มกราคม 2558

การแก้ไข

-

เหตุผลที่แก้ไข

-
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ความรับผิดชอบ
ขั้นตอนการดาเนินการและผู้รับผิดชอบ
หลักการปฏิบัติ
5.1 การคัดเลือกผู้วิจัยหลัก/หน่วยวิจัยที่จะตรวจเยี่ยม
5.2 ก่อนการตรวจเยี่ยม
5.3 การตรวจเยี่ยม
5.4 ภายหลังการตรวจเยี่ยม
คานิยาม
ภาคผนวก
เอกสารอ้างอิง
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การตรวจเยี่ยมเพื่อกากับดูแลการวิจัย
Site Monitoring Visit
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1. วัตถุประสงค์
1) การตรวจเยี่ยมเพื่อกากับดูแลการวิจัย มีวัตถุประสงค์เพื่อพิทักษ์ซึ่งสิทธิความปลอดภัย และ
ความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัคร (ICH GCP 5.18.1) และชุมชนที่เข้าร่วมในโครงการวิจัย
2) การตรวจเยี่ยมเพื่อกากับดูแลการวิจัย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การทาวิจัยเป็นไปตามแผนการวิจัยที่
วางไว้ และเป็นไปตามหลักการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดีของ International Conference
on Harmonization (ICH), Good Clinical Practice หรือ ICH GCP
3) เพื่อให้ได้ผลการวิจัยที่มีความถูกต้องน่าเชื่อถือ
2. ขอบเขต
วิธีการดาเนินการมาตรฐาน ครอบคลุมถึงการตรวจเยี่ยมเพื่อกากั บดูแลระบบ สถานที่ ทรัพยากร
สนับสนุนการวิจัย ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามที่ระบุไว้ในโครงร่างการวิจัยที่ได้รับการพิจารณา
รับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
3. ความรับผิดชอบ
คณะกรรมการฯ ที่ได้รับมอบหมายจากประธานคณะกรรมการฯ ให้ทาหน้าที่ตรวจเยี่ยมเพื่อกากับ
ดูแลผู้วิจัย ระบบ สถานที่ ทรัพยากรสนับสนุนการวิจัยของโครงร่างการวิจัยที่ได้รับการพิจารณารับรองจาก
คณะกรรมการฯ
4. ขั้นตอนการดาเนินการและผู้รับผิดชอบ
ขั้นตอน
1

การดาเนินการ
การคัดเลือกผู้วิจัยหลัก หน่วยวิจัย

2

แจ้งผู้วิจัยหลัก/ผู้รับผิดชอบหน่วยวิจัย

3

การตรวจเยี่ยม

4

สรุปผลการตรวจเยี่ยม

5

รายงานผลการตรวจเยี่ยมในที่ประชุมคณะกรรมการฯ

6

แจ้งสรุปผลให้ผู้วิจัยหลัก/ผู้รับผิดชอบหน่วยวิจัย

7

การเก็บรายงานการตรวจเยี่ยม

ผู้รับผิดชอบ
ประธานคณะกรรมการฯ
และคณะกรรมการฯ
เจ้าหน้าที่ประจาสานักงานฯ
คณะกรรมการฯ ตรวจเยี่ยม
คณะกรรมการฯ ตรวจเยี่ยม
ประธานคณะกรรมการฯ หรือ
เลขานุการคณะกรรมการฯ
เจ้าหน้าที่ประจาสานักงานฯ
เจ้าหน้าที่ประจาสานักงานฯ
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5. หลักการปฏิบัติ
5.1 การคัดเลือกผู้วิจัยหลัก/หน่วยวิจัยที่จะตรวจเยี่ยม
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกโครงการวิจัยที่ จะตรวจเยี่ยมเพื่อกากับดูแลการวิจัย ได้แก่ โครงการวิจัยที่มี
ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1) มีรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรง ที่ไม่คาดคิดมาก่อน (Unexpected) และ/หรือที่
อาจเกี่ยวข้อง (Possibly related) หรือ น่าจะเกี่ยวข้อง (Probably related) หรือเกีย่ วข้อง
แน่นอน กับโครงการวิจัย (Definitely related)
2) มีการเบี่ยงเบนหรือสงสัยว่ามีการเบี่ยงเบนวิธีดาเนินการวิจัยจากโครงร่างการวิจัยที่
ได้รับการพิจารณารับรองฉบับล่าสุด
3) มีข้อมูลที่ระบุหรือสงสัย ว่าวิธีดาเนินการวิจัยไม่เป็นไปตามหลักการปฏิบัติการวิ จัยทางคลินิกที่ดี
ของ International Conference on Harmonization (ICH) Good Clinical Practice หรือ
ICH GCP
4) ผู้วิจัยหลัก/หน่วยวิจัยที่มีโครงการวิจัยจานวนมาก ซึ่งอาจมีปัญหาด้านการบริหารจัดการ
5) โครงการวิจัยที่มีความเสี่ยงสูงแต่ผู้วิจัยหลักไม่ส่งรายงานความก้าวหน้าตามกาหนด
5.2 ก่อนการตรวจเยี่ยม
ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1) เจ้าหน้าที่ประจาสานักงานฯ ประสานกับผู้วิจัย แจ้งให้ทราบว่าจะมีการตรวจเยี่ยมโดยการ
นัดหมาย
วันที่ และเวลาที่จะตรวจเยี่ยม ก่อนวันตรวจเยี่ยมอย่างน้อย 1 เดือน
2) คณะกรรมการฯ ตรวจเยี่ยม ทบทวนโครงร่างการวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้องของ
โครงการวิจัยนั้นๆ
3) เตรียมเอกสารที่จะใช้ในการประเมินในระหว่างการตรวจเยี่ยม และแบบรายงานการตรวจ
เยี่ยมเพื่อกากับดูแลการวิจัย (UBU-REC 01-20)
4) กรณีที่เป็นโครงการซึ่งผู้ทาหน้าที่ประธานคณะกรรมการฯ หรือเลขานุการคณะกรรมการฯ
เป็นผู้วิจัยหลักหรือผู้วิจัยร่วม ให้รองประธานคณะกรรมการฯ หรือเลขานุการคณะกรรมการฯ
หรือผู้ทบทวนคนที่ 1 หรือผู้ทบทวนคนที่ 2 ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานคณะกรรมการฯ หรือ
เลขานุการคณะกรรมการฯ แล้วแต่กรณี
5.3 การตรวจเยี่ยม
1) คณะกรรมการฯ ตรวจเยี่ยมประชุมเพื่อวางแผนการตรวจเยี่ยมในเช้าวันที่จะออกตรวจ
2) ประชุมร่วมกับผู้วิจัยหลักและคณะเพื่อแจ้งวัตถุประสงค์ของการตรวจเยี่ยม และผู้วิจัยหลัก
บรรยายสรุปภาพรวมของหน่วยวิจัย (Opening meeting)
3) เอกสารที่คณะกรรมการฯ ตรวจเยี่ย มต้องทบทวน ได้แก่
 โครงร่างการวิจัย ทั้งโครงร่างการวิจัยฉบับแรก และโครงร่างการวิจัยที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
ซึ่งได้รับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการฯ พิจารณาโครงการวิจัยฯ เอกสารรับรอง
จากคณะกรรมการฯ พิจารณาโครงการวิจัยฯ
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 รายละเอียดการทบทวนข้อมูลเอกสาร มีดังนี้
(1) แบบบันทึกข้อมูลมีความถูกต้อง สมบูรณ์ และอ่านออก
(2) ข้อมูลที่บันทึกในแบบบันทึกข้อมูล ตรงกับในเอกสารต้นฉบับ (Source data)
(3) มีเอกสารสาคัญครบถ้วน ได้แก่
 รายชื่อผู้วิจัยและผู้ช่วยผู้วิจัย พร้อมทั้งงานที่รับผิดชอบ
 คู่มือผู้วิจัยฉบับล่าสุด (Investigator’s brochure)
 เอกสารแสดงการขนส่งผลิตภัณฑ์และสารที่ใช้ในการวิจัย (ถ้ามี)
 เอกสารแสดงการควบคุมปริมาณการรับจ่ายผลิตภัณฑ์และสารที่ใช้ในการวิจัย
(ถ้ามี)
 บันทึกการเก็บตัวอย่างของเหลวหรือเนื้อเยื่อร่างกาย (ถ้ามี)
 สาเนารายงานความก้าวหน้าของการวิจัยที่ส่งให้คณะอนุกรรมการพิจารณา
โครงการวิจัยฯ (ถ้ามี)
 รายงานการตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการกากับดูแลข้อมูลและความปลอดภัย
(Data Safety Monitoring Board, DSMB) (ถ้ามี)
 รายละเอียดที่ต้องทบทวนเกี่ยวกับผู้วิจัย และผู้ช่วยผู้วิจั ย (ICH GCP 5.18.4) มีดังนี้
1) มีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติตามขั้นตอนวิธีดาเนินการวิจัย ที่ระบุในโครงร่างการวิจัย
อย่างเคร่งครัด
2) ปริมาณงานในโครงการวิจัย ไม่มากเกินไป เมื่อพิจารณาถึงจานวนผู้วิจัย และผู้ช่วยผู้วิจัย
 รายละเอียดที่ต้องทบทวนเกี่ยวกับหน่วยที่ทาการวิจัย (ICH GCP 5.18.4) มีดังนี้
1) มีการสนับสนุนการทาโครงการวิจัยจากภาควิชา/สถาบันอย่างเหมาะสม
2) สถานที่ มีความเหมาะสมและเอื้ออานวยต่อการทาวิจัย
 รายละเอียดที่ต้องทบทวนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการวิจัย (ICH GCP 5.18.4) มีดังนี้
มีการใช้และการควบคุมดูแลผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการวิจัย ตามที่ระบุไว้ในโครงร่างการวิจัยที่ได้รับ
การพิจารณารับรองจากคณะกรรมการฯ
 รายละเอียดที่ต้องทบทวนเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการวิจัย (Laboratory) (ICH GCP
5.18.4) มีดังนี้
ห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการวิจัย มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ด้วยวิธีที่ระบุไว้ในโครงร่างการ
วิจัยที่ได้รับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการฯ
 รายละเอียดที่ต้องทบทวนเกี่ยวกับการให้ความยินยอมโดยได้รับข้อมูล (ICH GCP 5.18.4) มี
ดังนี้
(1) สุ่มตรวจเอกสารการให้ความยินยอมโดยได้รับข้อมูลว่า อาสาสมัครลงนามในเอกสารฉบับ
ที่ได้รับรับรองจากคณะกรรมการฯ
(2) ในบางกรณี อาจสังเกตขบวนการขอความยินยอมโดยได้รับข้อมูล
 รายละเอียดที่ต้องทบทวนเกี่ยวกับอาสาสมัครที่เข้าร่วมในโครงการวิจัย มีดังนี้
(1) ได้รับการพิทักษ์ซึ่งสิทธิและความเป็นอยู่ที่ดีอย่างเหมาะสม
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(2) ในบางกรณี อาจสัมภาษณ์อาสาสมัครที่เข้าร่วมในโครงการวิจัย
(3) การรักษาความลับของข้อมูล (ICH GCP 5.18.4) มีการเก็บเอกสารข้อมูลของอาสาสมัคร
ที่เข้าร่วมในโครงการวิจัยอย่างเหมาะสม และจากัดผู้ที่สามารถเข้าถึงข้อมูล
 รายละเอียดที่ต้องทบทวนเกี่ยวกับรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (ICH GCP 5.18.4)
ตรวจสอบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (ถ้ามี) เปรียบเทียบกับรายงานที่ส่งให้
คณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยฯ
4) การสรุปผลการตรวจเยี่ยมและข้อเสนอแนะ
เมื่อสิ้นสุดการตรวจเยี่ยม คณะกรรมการฯ ตรวจเยี่ยม ต้องสรุปผลการตรวจเยี่ยมและข้อ
เสนอแนะแก่ผู้วิจัยทันที พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ ผู้วิจัยซักถามหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติม
5.4 ภายหลังการตรวจเยี่ยม
1) คณะกรรมการฯ ตรวจเยี่ยมจัดทารายงานสรุปผลการตรวจเยี่ยมในแบบรายงานการตรวจเยี่ยม
เพื่อกากับดูแลการวิจัย (UBU-REC 01-20) นาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการฯ
2) ส่งสาเนาแบบรายงานการตรวจเยี่ยมเพื่อกากับดูแลการวิจัย (UBU-REC 01-20) 1 ฉบับ ให้
ผู้วิจัย และเก็บไว้ที่สานักงานฯ 1 ฉบับ
6. คานิยาม
คา
คณะกรรมการฯ ตรวจเยี่ยม
การตรวจเยี่ยมเพื่อควบคุมดูแลการวิจัย

7. ภาคผนวก
 UBU-REC 01-20

ความหมาย
ประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการฯ เลขานุการคณะ
กรรมการฯ หรือผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ และ
กรรมการฯ อีก 1 ท่าน รวมเป็น 3 ท่าน
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ ตรวจเยี่ยม เพื่อประเมิน
ผู้วิจัยหรือสถาบันวิจัยว่ามีการพิทักษ์ซึ่งสิทธิและความเป็น
อยู่ที่ดีของอาสาสมัครที่เข้าร่วมในโครงการวิจัยโดยตรวจสอบ
เอกสารที่เกี่ยว ข้องหรือสังเกตขั้นตอนในการทาวิจั ย
แบบรายงานการตรวจเยี่ยมเพื่อกากับดูแลการวิจัย

8. เอกสารอ้างอิง
8.1 ICH Good Clinical Practice Guideline. กองควบคุมยา สานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2543
8.2 แนวทางจริยธรรมการทาวิจัยในคนแห่งชาติ ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ. 2550
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แบบรายงานการตรวจเยี่ยมเพื่อกากับดูแลการวิจัย
วันที่ตรวจเยี่ยมกากับดูแลการวิจัย.......................................................................................................................
รหัสโครงการ………………………………………………………………………………………………………………….……………………
ได้รับการรับรองเมื่อวันที่...................................................... ผ่านการรับรองแบบ.............................................
ชื่อโครงการ…………………………………………………………………………………………………………………………………………
ชื่อ-สกุล หัวหน้าโครงการ……………………………………………………………………………………………………………………
สังกัดหน่วยงาน/คณะ……………………………………………………………………………………………….…………………………
เบอร์โทรศัพท์…………………………………………………….……E-mail : …………………………………….………………………
ทีมวิจัยประกอบด้วย
1)................................................................................

หน้าที่.................................................

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

หน้าที่.................................................

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

หน้าที่.................................................

ตารางประเมินโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ที่

ประเด็น

Y

N NA

หมายเหตุ

ผู้วิจัยและคณะ
1 หัวหน้าโครงการได้ผ่านการอบรม GCP หรือจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์
2 นักวิจัยและคณะได้ผ่านการอบรม GCP หรือจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์
3 หัวหน้าโครงการมีความรู้/เชี่ยวชาญในเรื่องที่วิจัย(CV)
4 นักวิจัยและคณะมีความรู้/เชี่ยวชาญในเรื่องที่วิจัย(CV)
187
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ตารางประเมินโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (ต่อ)
ที่

ประเด็น

Y N NA

หมายเหตุ

โครงการ
5 จานวนอาสาสมัครตรงตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติ
6 กลุ่มอาสาสมัครตรงตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติ
7 ระยะเวลาการวิจัยอยู่ในกาหนดที่ได้รับการรับรอง
8 กระบวนการวิจัยตรงตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติ
9 ยาและเครื่องมือแพทย์
9.1 การเก็บรักษายา/เครื่องมือแพทย์ถูกต้องเหมาะสม
 สถานที/่ พื้นผิว/อุปกรณ์
 อุณหภูมิ/แสง
 การเข้าถึง/ความปลอดภัย/ระบบล็อค
9.2 ชื่อ/คุณลักษณะยาและเครื่องมือแพทย์ตรงตาม
โครงการที่ได้รับการอนุมัติ
10 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลตรงตามโครงการที่
ได้รับการอนุมัติ เช่น แบบสัมภาษณ์ แบบทดสอบ ฯลฯ
แบบยินยอมเข้าร่วมโครงการ
11 ลายมือชื่อครบถ้วน
12 วันที่ที่ลงนาม ตรงกับวันที่เก็บข้อมูล/ ถูกต้อง
13 การประทับลายมือ สมบูรณ์
14 ขั้นตอนการคัดเลือกอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการเหมาะสม
15 ผู้ชี้แจงให้อาสาสมัครเข้าร่วมโครงการ(ตัวบุคคล)เหมาะสม
16 วิธีการ/การพูดให้อาสาสมัครเข้าร่วมโครงการเหมาะสม
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ตารางประเมินโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (ต่อ)
ที่

ประเด็น

Y N NA

หมายเหตุ

17 วิธีการ/การพูดให้อาสาสมัครเข้าร่วมโครงการ กรณีที่
อาสาสมัครเป็นชาวต่างชาติเหมาะสม
18 สถานที่ ที่ขอให้อาสาสมัครเข้าร่วมโครงการเหมาะสม
การเก็บเอกสารและการรักษาความลับ
19 ความปลอดภัย ถูกต้องของวิธีการให้รหัสแก่อาสาสมัคร
20 ข้อมูลถูกเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัย
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
คณะผู้ตรวจเยี่ยม 1)......................................................................

ตาแหน่ง.................................................

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

ตาแหน่ง.................................................

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

ตาแหน่ง.................................................

4)......................................................................

ตาแหน่ง.................................................

ลงนาม.......................................................
(

)

หัวหน้าคณะตรวจเยี่ยมเพื่อกากับดูแลการวิจัย
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
วันที่........./........../........
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ใบสรุปการเตรียมวิธีดาเนินการมาตรฐาน
ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2558
เตรียมโดย

สานักงานส่งเสริมบริหาร
งานวิจัยฯ

วันที่

5 มิถุนายน 2557

ทบทวนโดย

คณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

วันที่

9 กรกฎาคม 2557

อนุมัติโดย

รศ.ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข

ตาแหน่ง

อธิการบดีมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

วันที่อนุมัติ

26 มกราคม 2558

การแก้ไข

-

เหตุผลที่แก้ไข

-
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1. วัตถุประสงค์
เพื่อช่วยในการบริหารจัดการแผนการประชุม (Meeting agenda) และรายงานการประชุม (Minutes)
ตั้งแต่การเตรียม การแจกจ่าย การบันทึก การตรวจสอบ และการเตรียมจดหมายต่างๆ ของคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
2. ขอบเขต
วิธีดาเนินการมาตรฐานครอบคลุมทุกขั้นตอนของการบริหารจัดการเกี่ยวกับการประชุม คณะกรรมการฯ
ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ ก่อนการประชุม ระหว่างการประชุม ภายหลังการประชุม และการเขียน
รายงานการประชุม
3. ความรับผิดชอบ
ประธานคณะกรรมการฯ หรือเลขานุการคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ประจาสานักงาน ฯ ร่วมกัน
กาหนดวันประชุมและสถานที่ล่วงหน้า เจ้าหน้าที่ป ระจาสานักงาน ฯ นัดหมายและยืนยันการเข้าประชุม
จัดเอกสารส่งให้คณะกรรมการฯ เจ้าหน้าที่ประจาสานักงาน ฯ บันทึกรายงานการประชุม โดยมีคณะ
กรรมการฯ เลขานุการคณะกรรมการฯ ควบคุมคุณภาพและความถูกต้องของรายงานการประชุม รับรอง
รายงานการประชุมโดยคณะกรรมการฯ และลงนามรับรองโดยประธานคณะกรรมการฯ
4. ขั้นตอน การดาเนินการ และผู้รับผิดชอบ
ขั้นตอน
การดาเนินการ
1
กาหนดวัน เวลา สถานที่ประชุม
2

รับรองการประชุมครั้งก่อน ทบทวน อภิปราย
โครงร่างการวิจัย และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3

บันทึกการประชุมและตรวจสอบความถูกต้อง

ความรับผิดชอบ
ประธานคณะกรรมการฯ หรือเลขานุการคณะ
กรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ของสานักงานฯ
ประธานคณะกรรมการฯ เลขานุการคณะ
กรรมการฯ และคณะกรรมการฯ
เจ้าหน้าที่ประจาสานักงานฯ และคณะกรรมการฯ

5. หลักการปฏิบัติ
5.1 ก่อนการประชุม
1) ประธานคณะกรรมการฯ หรือเลขานุการคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมกันกาหนด วันประชุม
และสถานที่ล่วงหน้า เจ้าหน้าที่ประจาสานักงานฯ นัดหมายและยืนยันการเข้าประชุม
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2) ประธานคณะกรรมการฯ หรือเลขานุการคณะกรรมการฯ จัดแบ่งเอกสารที่จะนาเสนอหรือ
พิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อมอบหมายให้กรรมการฯ ทบทวน ได้แก่
(1) โครงร่างการวิจัยที่ส่งเข้าพิจารณาแบบเต็มรูปแบบ (Full board Review)
3) เจ้าหน้าที่ประจาสานักงาน ฯ จัดเอกสารที่จะนาเสนอหรือพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการฯ
เพื่อให้กรรมการฯ ทบทวน ได้แก่
(1) โครงการวิจัยทีผ่ ่านการพิจารณาและรับรองแบบยกเว้นและเร่งด่วน
(2) รายงานความก้าวหน้าของการวิจัย (Continuing review reports)
(3) รายงานสรุปผลการวิจัย (Final reports)
(4) เรื่องเพื่อทราบอื่น ๆ
(5) ส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัย (Protocol amendments)
(6) รายงานการไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนดของผู้วิจัย (Non-compliance / protocol
violation)
(7) การต่อใบรับรองโครงการวิจัย
(8) รายงานความปลอดภัยและรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
4) การเตรียมเอกสารเพื่อการประชุม
(1) เตรียมกาหนดการประชุม
(2) เตรียมและตรวจสอบเอกสารที่ใช้ในการประชุม
(3) บันทึกเชิญกรรมการฯ ที่ทบทวนโครงร่างการวิจัย
(4) เจ้าหน้าที่ฯ จัดส่งบันทึกเชิญประชุม กาหนดการประชุม และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ถึงกรรมการฯ ผู้ทบทวน 1 สัปดาห์ก่อนการประชุม
(5) เพื่อการรักษาความลับเอกสารทุกฉบับ (ดูในเรื่องการคงไว้ซึ่งการรักษาความลับ )และ
ป้องกันการสูญหาย เจ้าหน้าที่ประจาสานักงาน ฯ ลงรายละเอียดในสมุดรับ- ส่งและ
จะต้องมีผู้เซ็นรับเอกสารทุกครั้ง
(6) เจ้าหน้าที่ ประจาสานักงานฯ เตรียมพิมพ์โครงร่างรายงานการประชุม ตามลาดับ
กาหนดการประชุม
(7) เจ้าหน้าที่ ประจาสานักงานฯ จัดเตรียมห้องประชุม โน้ตบุค LCD ให้พร้อมใช้ในวัน
ประชุมคณะกรรมการฯ
5.2 ระหว่างการประชุม
1) ประธานคณะกรรมการฯ และเลขานุการคณะกรรมการฯ ดาเนินการประชุมตามลาดับ
กาหนดการประชุม แต่อาจสลับเรื่องหรือหัวข้อการประชุมได้ตามความเหมาะสม
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2) คณะกรรมการฯ ร่วมทบทวน แก้ไข และรับรองรายงานการประชุมของการประชุม
คณะกรรมการฯ ที่ผ่านมา
3) เลขานุการคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่สานักงานฯ บันทึกการอภิปรายและผลการตัดสิน
ของคณะกรรมการฯ ลงในโครงร่างรายงานการประชุมของครั้งนั้นๆ ที่ประชุมรับรองรายงาน
การประชุมในวันที่ประชุมครั้งต่อไป
5.3 ภายหลังการประชุม
เจ้าหน้าที่ประจาสานักงานฯ แจ้งผลการพิจารณาโครงร่างการวิจัยให้ผู้วิจัยหลักทราบโดยการส่งบันทึก
แจ้งผลเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 7 วัน
5.4 การเขียนรายงานการประชุม
1) หลักการเขียนรายงานการประชุม
 ใช้โครงร่างรายงานการประชุม
 การบันทึกการอภิปรายหรือผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ต้องมีความถูกต้อง
ครบถ้วน และใช้ภาษาเขียนที่อ่านเข้าใจง่าย
 มีการตรวจสอบความถูกต้องของตัวสะกดและไวยากรณ์ ในรายงานการประชุม
2) ส่วนประกอบของรายงานการประชุม
รายงานการประชุม ควรประกอบด้วยส่วนต่างๆ ได้แก่
(1) วันที่ สถานที่ ของการประชุม
(2) ชื่อประธานของการประชุม
(3) ชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม
(4) หัวข้อตามกาหนดการประชุม
(5) ชื่อผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ ผู้บันทึกการประชุม ชื่อเลขานุการคณะกรรมการฯ
ผู้ตรวจการประชุม และประธานคณะกรรมการฯ หรือรองประธานคณะกรรมการฯ ที่ทา
หน้าที่แทนประธานคณะกรรมการฯ เป็นผู้รับรองรายงานการประชุม
2.1) ส่วนประกอบของการบันทึกการพิจารณาโครงร่างการวิจัย แบบเต็มรูปแบบ
(Full board Review)
 รหัสของโครงร่างการวิจัย (Protocol number) และชื่อโครงการวิจัย
 ชื่อผู้วิจัย
 ชื่อกรรมการผู้ทบทวน
 การอภิปรายและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ โดยแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ
- ผู้วิจัยหลัก (Investigator)
- โครงร่างการวิจัย (Protocol)
- เอกสารข้อมูลคาอธิบาย/ชี้แจงสาหรับผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัย (ICF)
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- การให้ความยินยอมโดยได้รับข้อมูล (Consent form)
- อื่น ๆ (Others)
 ผลการพิจารณา อาจจะเป็นข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
1. รับรอง
2. รับรองหลังปรับแก้ไข
3. ปรับแก้ไขแล้วนาเข้าพิจารณาใหม่
4. ไม่รับรอง
 กาหนดการส่งรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย โดยพิจารณาตามความเสี่ยงที่
ผู้เข้าร่วมการวิจัยอาจได้รับ ได้แก่ ความเสี่ยงน้อยให้ส่งรายงานปีละครั้ง ความเสี่ยงปาน
กลาง ให้ส่งรายงานความก้าวหน้าทุก 6 เดือนความเสี่ยงมากให้ส่งรายงาน
ความก้าวหน้าทุก 3 เดือน
2.2) ส่วนประกอบของการบันทึกการพิจารณาส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัย
 รหัสของโครงร่างการวิจัย(Protocol number) และชื่อโครงการวิจัย
 ชื่อผู้วิจัย
 ชื่อผู้ทบทวน
 สรุปส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัย
 ผลการพิจารณา
2.3) ส่วนประกอบของการบันทึกการพิจารณารายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (Adverse event)
 รหัสของโครงร่างการวิจัย (Protocol number)
 ชื่อผู้วิจัย
 ชื่อผู้ทบทวน
 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรงกับยาในการวิจัย
สามารถแบ่งออกเป็นสัมพันธ์ในระดับ
- อาจเกี่ยวข้อง (Possibly related)
- น่าจะเกี่ยวข้อง (Probably related)
- เกี่ยวข้องแน่นอน (Definitely related)
หรือ ที่ไม่คาดคิดมาก่อน (Unexpected) เฉพาะที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จะนาผลการพิจารณา มติและข้อเสนอแนะจากคณะอนุกรรมการฯ เสนอและ
พิจารณาในคณะกรรมการฯ เต็มชุด
 ผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ เต็มชุดเพื่อดาเนินการต่อไป
2.4) ส่วนประกอบของการบันทึกการพิจารณารายงานความก้าวหน้าของการวิจัย
(Continuing review)

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การเตรียมแผนการประชุมและรายงานการประชุม
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 รหัสของโครงร่างการวิจัย (Protocol number) และชื่อโครงการวิจัย
 ชื่อผู้วิจัย
 ชื่อผู้ทบทวน
 ผลการพิจารณา
 ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
2.5) ส่วนประกอบของการบันทึกการพิจารณารายงานความก้าวหน้าของการวิจัย
(Continuing review) เพื่อต่ออายุใบรับรอง
 รหัสของโครงร่างการวิจัย (Protocol number)และชื่อโครงการวิจัย
 ชื่อผู้วิจัย
 ชื่อผู้ทบทวน
 ผลการพิจารณา
 ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
2.6) ส่วนประกอบของการบันทึกการพิจารณาสรุปผลการวิจัย (Final report )
 รหัสของโครงร่างการวิจัย ( Protocol number) และชื่อโครงการวิจัย
 ชื่อผู้วิจัย
 ชื่อผู้ทบทวน
 ผลการพิจารณา
2.7) ส่วนประกอบของการบันทึกการไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนด(Non-compliance, protocol
violation)
 รหัสของโครงร่างการวิจัย ( Protocol number) และชื่อโครงการวิจัย
 ชื่อผู้วิจัย
 ชื่อผู้ทบทวน
 ผลการพิจารณา
 ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
2.8) รายงานผลการตรวจเยี่ยมเพื่อกากับดูแลการวิจัย (Site visit monitoring) อยู่ในวาระ
เรื่องแจ้งอื่น ๆ
2.9) ส่วนประกอบของการบันทึกการระงับโครงการวิจัยชั่วคราว(Suspension) หรือ การ
ยุติโครงการวิจัยก่อนการกาหนด(Termination)
 รหัสของโครงร่างการวิจัย ( Protocol number) และชื่อโครงการวิจัย
 ชื่อผู้วิจัย
 ชื่อผู้ทบทวน

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การเตรียมแผนการประชุมและรายงานการประชุม
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 เหตุผลของการระงับโครงการวิจัยชั่วคราว หรือการยุติโครงการชั่วคราวก่อนกาหนด
 ผลการพิจารณา
3) การเก็บรายงานการประชุม
รายงานการประชุมถือเป็นเอกสารที่ต้องรักษาความลับ และต้องรวบรวมเก็บไว้ในห้องเก็บ
เอกสารที่จากัดผู้เข้าถึงข้อมูล เพื่อรอย่อยทาลายเอกสารหลังจากวันประชุม 5 ปี
6. คานิยาม
คา
กาหนดการประชุม (Agenda)
รายงานการประชุม

ความหมาย
เอกสารบันทึกวาระและลาดับของเรื่องที่จะนาเสนอหรือพิจารณา
ในที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
เอกสารบันทึกเรื่องต่าง ๆ ที่ทบทวนและพิจารณาในที่ประชุม
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

7. ภาคผนวก
8. เอกสารอ้างอิง
8.1 ICH Good Clinical Practice Guideline. กองควบคุมยา สานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2543
8.2 แนวทางจริยธรรมการทาวิจัยในคนแห่งชาติ ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย
พ.ศ. 2550

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การประชุมฉุกเฉิน
Emergency Meeting
ใบสรุปการเตรียมวิธีดาเนินการมาตรฐาน
ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2558
เตรียมโดย

สานักงานส่งเสริมบริหาร
งานวิจัยฯ

วันที่

5 มิถุนายน 2557

ทบทวนโดย

คณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

วันที่

9 กรกฎาคม 2557

อนุมัติโดย

รศ.ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข

ตาแหน่ง

อธิการบดีมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

วันที่อนุมัติ

26 มกราคม 2558

การแก้ไข

-

เหตุผลที่แก้ไข

-
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สารบัญ
ลาดับเรื่อง
1
2
3
4
5

6
7
8

เรื่อง
วัตถุประสงค์
ขอบเขต
ความรับผิดชอบ
ขั้นตอนการดาเนินการและผู้รับผิดชอบ
หลักการปฏิบัติ
5.1 ก่อนการประชุมคณะกรรมการฯ
5.2 ระหว่างการประชุมคณะกรรมการฯ
5.3 ภายหลังการประชุมคณะกรรมการฯ

หน้า
200
200
200
200
200
200
201
201

คานิยาม
ภาคผนวก
เอกสารอ้างอิง

201
201
201

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การประชุมฉุกเฉิน
Emergency Meeting
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1. วัตถุประสงค์
1) เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินการประชุมกรณีฉุกเฉิน /พิเศษ
2) เพือ่ เป็นแนวทางในการทบทวน พิจารณา และลงมติ ในเรื่องต่างๆ ของการประชุมกรณีฉุกเฉิน /
พิเศษ
2. ขอบเขต
วิธีดาเนินการมาตรฐานครอบคลุมการประชุมกรณีฉุกเฉิน /พิเศษ สาหรับเรื่องต่างๆ ที่ต้องการการ
พิจารณาโดยคณะกรรมการฯ นอกเหนือจากการประชุมตามกาหนดปกติ
3. ความรับผิดชอบ
ประธานคณะกรรมการฯ เป็นผู้เรียกประชุมกรณีฉุกเฉิน /พิเศษ
4. ขั้นตอน การดาเนินการ และผู้รับผิดชอบ
ขั้นตอน
1

การดาเนินการ
เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรง และไม่
คาดคิดมาก่อน (unexpected) หรือการตายเกิดขึ้นกับ
อาสาสมัคร หรือเหตุจาเป็นอื่น

ผู้รับผิดชอบ
ประธานคณะกรรมการฯ เรียก
ประชุมเป็นกรณีฉุกเฉิน / พิเศษ

2

ระหว่างการประชุมคณะกรรมการฯ

ประธานคณะกรรมการฯ และ
คณะกรรมการฯ

3

ภายหลังการประชุมคณะกรรมการฯ
บันทึกและจัดเก็บเอกสาร

เจ้าหน้าที่ประจาสานักงานฯ

5. หลักการปฏิบัติ
5.1 ก่อนการประชุมคณะกรรมการฯ
1) การประชุมกรณีฉุกเฉิน/พิเศษ จะกระทาในกรณีใดกรณีหนึ่งที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ดังต่อไปนี้
 มีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรง และไม่คาดคิดมาก่อน (unexpected) หรือการ
ตายเกิดขึ้นกับอาสาสมัครที่เข้าร่วมในโครงการวิจัย

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การประชุมฉุกเฉิน
Emergency Meeting
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 เรื่องที่ต้องการการพิจารณาเร่งด่วน เนื่องจากมีผลกระทบต่อชุมชนหรือเศรษฐกิจ
หรือความมั่นคงของชาติ
 เรื่องอื่น ๆ ที่ประธานคณะกรรมการฯ เห็นควรให้มีการประชุมกรณีฉุกเฉิน /พิเศษ
2) เจ้าหน้าทีป่ ระจาสานักงานฯ แจ้งให้กรรมการฯ ทราบถึงการเรียกประชุมกรณีฉุกเฉิน /พิเศษและ
จัดส่งสาเนาเอกสารที่จะนาเข้าพิจารณาให้กรรมการฯ ที่จะเข้าร่วมประชุม
5.2 ระหว่างการประชุมคณะกรรมการฯ
1) การประชุมกรณีฉุกเฉิน/พิเศษ ต้องประกอบด้วยองค์ประชุมเช่นเดียวกับการประชุ ม
คณะกรรมการฯ
2) การประชุมกรณีฉุกเฉิน/พิเศษ ต้องปฏิบัติตามวิธีดาเนินการมาตรฐานในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
เจ้าหน้าที่ประจาสานักงานฯ จะต้องบันทึกรายงานการประชุม
5.3 ภายหลังการประชุมคณะกรรมการฯ
หลังการประชุมกรณีฉุกเฉิน/พิเศษ เจ้าหน้าที่ประจาสานักงานฯ ต้องจัดเก็บเอกสาร และปฏิบัติ
ตามวิธีดาเนินการมาตรฐานในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
6. คานิยาม
คา
การประชุมกรณีฉุกเฉิน/พิเศษ
Emergency meeting

ความหมาย
การประชุมคณะกรรมการฯ นอกเหนือจากการประชุมตามกาหนด
ปกติ ขั้นตอนและหลักการปฏิบัติจะเป็นไปตามแนวทางที่วางไว้ใน
วิธีดาเนินการมาตรฐาน

7. ภาคผนวก 8. เอกสารอ้างอิง
8.1 ICH Good Clinical Practice Guideline. กองควบคุมยา สานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2543
8.2 แนวทางจริยธรรมการทาวิจัยในคนแห่งชาติ ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ.
2550

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การติดต่อสื่อสาร
Communication Records
ใบสรุปการเตรียมวิธีดาเนินการมาตรฐาน
ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2558
เตรียมโดย

สานักงานส่งเสริมบริหาร
งานวิจัยฯ

วันที่

5 มิถุนายน 2557

ทบทวนโดย

คณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

วันที่

9 กรกฎาคม 2557

อนุมัติโดย

รศ.ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข

ตาแหน่ง

อธิการบดีมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

วันที่อนุมัติ

26 มกราคม 2558

การแก้ไข

-

เหตุผลที่แก้ไข

-
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การติดต่อสื่อสาร
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สารบัญ
ลาดับเรื่อง
1
2
3
4
5

6
7
8

เรื่อง
วัตถุประสงค์
ขอบเขต
ความรับผิดชอบ
ขั้นตอนการดาเนินการและผู้รับผิดชอบ
หลักการปฏิบัติ
5.1 วิธีการติดต่อสื่อสาร
5.2 ข้อความในจดหมาย/หนังสือ
5.3 การแจกจ่ายจดหมาย / หนังสือ

หน้า
204
204
204
204
204
204
205
205

คานิยาม
ภาคผนวก
เอกสารอ้างอิง

205
205
205

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
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การติดต่อสื่อสาร
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1. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวทางสาหรับเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และ
เจ้าหน้าที่ประจาสานักงานฯ ในการติดต่อสื่อสารกับผู้วิจัย ผู้ให้ทุนวิจัย อาสาสมัครที่เข้าร่วมในโครงการวิจัย
และสถาบันอื่น ๆ
2. ขอบเขต
วิธีดาเนินการมาตรฐานครอบคลุมการติดต่อสื่อสารทุกประเภทกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
โครงการวิจัยทุกภาคส่วน
3. ความรับผิดชอบ
เมื่อมีการติดต่อสื่อสารผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยทุกภาคส่วน การดาเนินงานของ
คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ประจาสานักงานฯ ใช้บันทึก จดหมาย โทรสาร เป็นลายลักษณ์อักษร แต่
ในกรณีเร่งด่วน อาจใช้โทรศัพท์ e-mail ก่อนตามด้วยเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร
4. ขั้นตอนการดาเนินการและผู้รับผิดชอบ
ขั้นตอน
1

การดาเนินการ
การติดต่อสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย
และความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัคร ทั้งที่เป็น
และไม่เป็นลายลักษณ์อักษร

2

ข้อความในจดหมาย/หนังสือ

3

การแจกจ่ายจดหมาย/หนังสือถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับผิดชอบ
ประธานคณะกรรมการฯ
เลขานุการคณะกรรมการ
และเจ้าหน้าที่ประจาสานักงานฯ
ประธานคณะกรรมการฯ เลขานุการคณะ
กรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ประจาสานักงานฯ
เจ้าหน้าที่ประจาสานักงานฯ

5. หลักการปฏิบัติ
5.1 วิธีการติดต่อสื่อสาร
 วิธีการติดต่อสื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษร อาจทาได้หลายวิธี ได้แก่ การเขียนด้วยลายมือ
การพิมพ์ หรือ การพิมพ์เก็บไว้ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 ในกรณีเร่งด่วนที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัคร จะติดต่อ
โดยโทรศัพท์ โทรสาร หรือ e-mail ควรบันทึกประเด็นสาคัญในสมุดรับเรื่อง

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การติดต่อสื่อสาร
Communication Records
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5.2 ข้อความในจดหมาย/หนังสือ
เอกสารที่ใช้ติดต่อสื่อสารควรประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
1) วันที่ติดต่อสื่อสาร
2) ข้อมูลเกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย ได้แก่ รหัสโครงการวิจัย ผู้วิจัย ผู้ให้ทุนวิจัย เป็นต้น
3) ชื่อผู้ที่ติดต่อด้วย พร้อมทั้งที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ หรือ อีเมล์
4) สรุปข้อมูลที่ต้องการติดต่อสื่อสาร
5) แผนการติดตามผล (ถ้ามี)
6) ลงนามโดยรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม หรือประธานคณะกรรมการฯ หรือ
เลขานุการคณะกรรมการฯ
5.3 การแจกจ่ายจดหมาย / หนังสือ
เมื่อเตรียมเอกสาร / หนังสือ ติดต่อสื่อสารแล้ว ทาสาเนาเอกสารเพื่อแจกจ่าย หรือ เก็บไว้ดังนี้
1) เก็บไว้กับแฟ้มโครงการวิจัยนั้นๆ
2) แจกจ่ายให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
6. คานิยาม –
7. ภาคผนวก –
8. เอกสารอ้างอิง
8.1 ICH Good Clinical Practice Guideline. กองควบคุมยา สานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2543
8.2 แนวทางจริยธรรมการทาวิจัยในคนแห่งชาติ ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ.
2550

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การบริหารจัดการเอกสารโครงการวิจัยที่กาลังดาเนินการ
Maintenance of Active Study Files
ใบสรุปการเตรียมวิธีดาเนินการมาตรฐาน
ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2558
เตรียมโดย

สานักงานส่งเสริมบริหาร
งานวิจัยฯ

วันที่

5 มิถุนายน 2557

ทบทวนโดย

คณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

วันที่

9 กรกฎาคม 2557

อนุมัติโดย

รศ.ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข

ตาแหน่ง

อธิการบดีมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

วันที่อนุมัติ

26 มกราคม 2558

การแก้ไข

-

เหตุผลที่แก้ไข

-
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มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การบริหารจัดการเอกสารโครงการวิจัยที่กาลังดาเนินการ
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สารบัญ
ลาดับเรื่อง
1
2
3
4
5

6
7
8

เรื่อง
วัตถุประสงค์
ขอบเขต
ความรับผิดชอบ
ขั้นตอนการดาเนินการและผู้รับผิดชอบ
หลักการปฏิบัติ
5.1 การรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย
5.2 การบริหารจัดการแฟ้มเอกสารโครงการวิจัย
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การบริหารจัดการเอกสารโครงการวิจัยที่กาลังดาเนินการ
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1. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียม รวบรวม และเก็บรักษาเอกสารที่ เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยที่ได้รับการ
พิจารณารับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และโครงการวิจัยกาลังดาเนินการอยู่ ทั้งนี้เพื่อ
ความสะดวกในการค้นหา และคงไว้ซึ่งการรักษาความลับของข้อมูล
2. ขอบเขต
วิธีดาเนินการมาตรฐานครอบคลุมโครงร่างการวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้องทุกโครงการที่ได้รับการ
พิจารณารับรองจากคณะกรรมการฯ
3. ความรับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่ประจาสานักงานฯ มีหน้าที่บริหารจัดการ คือ เตรียม รวบรวม และเก็บรักษาเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย ตามระยะเวลาที่กาหนด ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการค้นหา และคงไว้ซึ่งการรักษา
ความลับของข้อมูล
4. ขั้นตอนการดาเนินการและผู้รับผิดชอบ
ขั้นตอน
1

การดาเนินการ
การรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย

2

การบริหารจัดการแฟ้มเอกสารโครงการวิจัย

5. หลักการปฏิบัติ
5.1 การรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย
1)
2)
3)





เก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย
จัดหมวดหมู่ของเอกสารตามรหัสโครงการในแต่ละปี
ทาสันแฟ้มระบุ
หมายเลขโครงการ
วิธีพิจารณา : Exempt, Expedited, Full board
วันที่ปิดโครงการ
วันที่ครบกาหนดทาลาย

ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่ประจาสานักงานฯ
เจ้าหน้าที่ประจาสานักงานฯ

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การบริหารจัดการเอกสารโครงการวิจัยที่กาลังดาเนินการ
Maintenance of Active Study Files
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5.2 การบริหารจัดการแฟ้มเอกสารโครงการวิจัย
1) เก็บแฟ้มเอกสารโครงการวิจัยในห้องที่ปลอดภัย และจากัดผู้เข้าถึง
2) เก็บเอกสารไว้อย่างน้อย 5 ปี ภายหลังจากการวิจัย เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว
6. คานิยาม
คา
โครงการวิจัยที่กาลังดาเนินการ
(Active file)

ความหมาย
โครงการวิจัยที่กาลังดาเนินการคัดเลือก หรือ ติดตาม
อาสาสมัครตามที่ระบุในโครงร่างการวิจัยที่ได้รับการ
พิจารณาอนุมัติ

7. ภาคผนวก
8. เอกสารอ้างอิง
8.1 ICH Good Clinical Practice Guideline. กองควบคุมยา สานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2543
8.2 แนวทางจริยธรรมการทาวิจัยในคนแห่งชาติ ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย
พ.ศ. 2550

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การเก็บและการค้นเอกสารโครงการวิจัย
Archive and Retrieval of Documents
ใบสรุปการเตรียมวิธีดาเนินการมาตรฐาน
ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2558
เตรียมโดย

สานักงานส่งเสริมบริหาร
งานวิจัยฯ

วันที่

5 มิถุนายน 2557

ทบทวนโดย

คณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

วันที่

9 กรกฎาคม 2557

อนุมัติโดย

รศ.ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข

ตาแหน่ง

อธิการบดีมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

วันที่อนุมัติ

26 มกราคม 2558

การแก้ไข

-

เหตุผลที่แก้ไข

-
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สารบัญ
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เรื่อง
วัตถุประสงค์
ขอบเขต
ความรับผิดชอบ
ขั้นตอนการดาเนินการและผู้รับผิดชอบ
หลักการปฏิบัติ
5.1 ภายหลังจากได้รับเอกสารเกี่ยวกับโครงการวิจัย
5.2 การเก็บรักษาเอกสารโครงการวิจัย
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5.3 การค้นเอกสารโครงการวิจัย
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คานิยาม
ภาคผนวก
เอกสารอ้างอิง

213
213
213

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การเก็บและการค้นเอกสารโครงการวิจัย
Archive and Retrieval of Documents

UBU-REC 25/01.0
เริ่มใช้ 27 มกราคม 58
หน้า 212 ของ 224 หน้า

1. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวทางในการเก็บรักษาและค้น หาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยที่ได้รับการ
พิจารณารับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เพื่อสะดวกต่อการทบทวนและตรวจสอบ
2. ขอบเขต
1) วิธีดาเนินการมาตรฐานครอบคลุมการบริหารจัดการโครงร่างการวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ทุกโครงการที่ได้รับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการฯ ได้แก่ การเก็บรักษาและค้นหา
เพือ่ ทบทวนและตรวจสอบ
2) การขอค้นและขอสาเนาเอกสารที่ต้องรักษาความลับโดยบุคคลอื่น นอกเหนือจากกรรมการฯ
หรือ เจ้าหน้าที่ประจาสานักงานฯ ต้องได้รับอนุญาตจากประธานคณะกรรมการฯ เลขานุการ
คณะกรรมการฯ และผู้ร้องขอต้องลงนามในเอกสารการรักษาความลับ
3) การขอสาเนาเอกสารที่ต้องรักษาความลับโดยบุคคลอื่น ผู้ร้องขอจะต้องยื่นคาร้องขอสาเนาเอกสาร
โดยจะต้องทาบันทึกหรือยื่นหนังสือราชการขอสาเนาเอกสาร
3. ความรับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่ประจาสานักงานฯ ที่มีหน้าที่บริหารจัดการ คือ เก็บรักษา และค้นหาเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับ
โครงการวิจัย เพื่อสะดวกต่อการทบทวนและตรวจสอบ และทาสาเนา โดยคงไว้ซึ่งการรักษาความลับของ
ข้อมูล
4. ขั้นตอนการดาเนินการและผู้รับผิดชอบ
ขั้นตอน
1

การดาเนินการ
ภายหลังจากได้รับเอกสารเกี่ยวกับโครงการวิจัย

ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่ประจาสานักงานฯ

2

การเก็บรักษาเอกสารโครงการวิจัย

เจ้าหน้าที่ประจาสานักงานฯ

3

การค้นหาเอกสารโครงการวิจัย

เจ้าหน้าที่ประจาสานักงานฯ

5. หลักการปฏิบัติ
5.1 ภายหลังจากได้รับเอกสารเกี่ยวกับโครงการวิจัย
เจ้าหน้าที่ประจาสานักงานฯ จัดการแฟ้มเอกสารโครงการวิจัยที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วโดยติดสันแฟ้ม
ระบุวันที่อนุมัติปิดโครงการและกาหนดวันที่สามารถทาลายเอกสารได้ และจัดเก็บ

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การเก็บและการค้นเอกสารโครงการวิจัย
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5.2 การเก็บรักษาเอกสารโครงการวิจัย
1) เก็บแฟ้มเอกสารโครงการวิจัย ในห้องที่ปลอดภัย และจากัดผู้เข้าถึงข้อมูล
2) การเก็บรักษาแฟ้มเอกสารโครงการวิจัย ต้ องเก็บไว้อย่างน้อย 5 ปี ภายหลังจากการวิจัย
เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว (ICH GCP 3.4)
3) ลงข้อมูลโครงการวิจัย ในระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์
5.3 การค้นเอกสารโครงการวิจัย
1) เจ้าหน้าที่ประจาสานักงานฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ต้องตระหนักว่ าแฟ้มเอกสารโครงการวิจัยทั้งที่
กาลังดาเนินการและที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์เป็นเอกสารที่ต้องรักษาความลับ
2) การขอค้นเอกสารโครงการวิจัยโดยบุคคลอื่น นอกเหนือจากกรรมการฯ หรือเจ้าหน้าที่
สานักงานฯ ต้องมีบันทึกข้อความ หรือจดหมาย ร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรและได้รั บ
อนุมัติจากประธานคณะกรรมการฯ หรือเลขานุการกรรมการฯ ระบุวันที่ ที่อนุมัติ
3) เจ้าหน้าที่ประจาสานักงานฯ นาเอกสารที่ต้องการมาให้ผู้ร้องขออ่านทบทวนในห้องที่จัดไว้ให้ โดย
ไม่ให้นาออกนอกสถานที่ เมื่อเสร็จสิ้นการทบทวนหรือตรวจสอบเอกสารโครงการวิจัย ต้องส่งคืน
เอกสารโครงการวิจัย ให้เจ้าหน้าที่ประจาสานักงานฯ เพื่อนาไปเก็บรักษาไว้ในที่เดิม
4) การขอทาสาเนาเอกสารโครงการวิจัยโดยบุคคลอื่น นอกเหนือจากกรรมการฯ หรือเจ้าหน้ าที่
สานักงานฯ ต้องมีบันทึกข้อความหรือจดหมายร้องขอเป็นลายลักษณ์ อักษรและได้รับอนุมัติ
จากประธานคณะกรรมการฯ หรือเลขานุการกรรมการฯ ระบุวันที่ที่อนุมัติ
5) เจ้าหน้าที่ประจาสานักงานฯ จัดทาสาเนาให้ตามต้องการ และให้ผู้ร้องขอเซ็นรับเอกสาร
6) เจ้าหน้าที่ประจาสานักงานฯ เก็บบันทึกข้อความหรือจดหมายขอสาเนาเอกสารไว้ใน
“แฟ้มการขอทาสาเนา”
6. คานิยาม 7. ภาคผนวก

8. เอกสารอ้างอิง
8.1 ICH Good Clinical Practice Guideline. กองควบคุมยา สานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2543
8.2 แนวทางจริยธรรมการทาวิจัยในคนแห่งชาติ ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย
พ.ศ. 2550

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2558
เตรียมโดย

สานักงานส่งเสริมบริหาร
งานวิจัยฯ

วันที่

5 มิถุนายน 2557

ทบทวนโดย

คณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

วันที่

9 กรกฎาคม 2557

อนุมัติโดย

รศ.ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข

ตาแหน่ง

อธิการบดีมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

วันที่อนุมัติ

26 มกราคม 2558

การแก้ไข

-

เหตุผลที่แก้ไข

-
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1. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวทางในการดารงไว้ซึ่งการรักษาความลับของต้นฉบับและสาเนาโครงร่างการวิจัยหรือ
เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ขอบเขต
วิธีดาเนินการมาตรฐาน จะครอบคลุมถึงการจัดการกับเอกสารทุกขั้นตอน โดยรวมถึงการแจกจ่าย
และการเก็บรักษาเอกสารต่างๆ ได้แก่ โครงร่างการวิจัย รายงานต่างๆ ที่ส่งเข้ามาให้คณะกรรมการฯ
รายงานหรือจดหมายต่าง ๆ ของคณะกรรมการฯ รวมทั้งเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการทาลายเอกสารที่
ไม่ใช้ ไม่ต้องการเก็บ และเอกสารโครงการที่ปิดและเก็บครบ 5 ปีแล้ว
3. ความรับผิดชอบ
การรักษาความลับของโครงร่างการวิจัย เอกสารของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และ
เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นสิ่งสาคัญที่กรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ประจาสานักงานฯ ทุกคน ต้องตระหนัก
และเคร่งครัดในการปฏิบัติตามคาสัญญาในเอกสารเพื่อการรักษาความลับ
4. ขั้นตอนการดาเนินการและผู้รับผิดชอบ
ขั้นตอน
1

การดาเนินการ
การเข้าถึงเอกสาร

2

การจัดแบ่งประเภทของเอกสารและจัดเก็บ

3

การทาสาเนาเอกสาร

4

แบบบันทึกการทาสาเนาเอกสาร

5

เอกสารที่ไม่ใช้และไม่ต้องการเก็บ

6

แบบบันทึกการทาลายเอกสาร (เอกสารโครงการที่ปิด
และเก็บครบ 5 ปีแล้ว)

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ประจา
สานักงานฯ
เจ้าหน้าที่ประจาสานักงานฯ
เจ้าหน้าที่ประจาสานักงานฯ
เจ้าหน้าทีป่ ระจาสานักงานฯ
เจ้าหน้าที่ประจาสานักงานฯ
เจ้าหน้าที่ประจาสานักงานฯ

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
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4. ขั้นตอนการดาเนินการและผู้รับผิดชอบ (ต่อ)
ขั้นตอน
การดาเนินการ
7
ประธานคณะกรรมการฯ/รองประธานคณะกรรมการฯ/
เลขานุการคณะกรรมการฯ อนุมัติ
8

ทาลายเอกสารโดยใช้เครื่องตัด/ย่อยเอกสาร

9

แจ้งคณะกรรมการเต็มชุดเพื่อทราบ

ผู้รับผิดชอบ
ประธานคณะกรรมการฯ /รองประธาน
คณะกรรมการฯ /เลขานุการคณะ
กรรมการฯ
เจ้าหน้าที่ประจาสานักงานฯ
ประธานคณะกรรมการฯ /รองประธาน
คณะกรรมการฯ /เลขานุการ
คณะกรรมการฯ

5. หลักการปฏิบัติ
5.1 การเข้าถึงเอกสาร
กรรมการคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ประจาสานักงานฯ ต้องอ่าน เข้าใจ และยอมรับในข้อปฏิบัติ
ต่อไปนี้
1) ลงนามในเอกสารการรักษาความลับก่อนเริ่มการปฏิบัติงาน
2) สามารถเข้าถึงเอกสารทุกชนิดของสานักงานฯ
3) สามารถร้องขอเพื่อนาต้นฉบับและสาเนาของเอกสาร ของสานักงานฯ ไปใช้เพื่องานของ
คณะกรรมการฯ
5.2 การจัดแบ่งประเภทของเอกสารที่ต้องรักษาความลับ
เอกสารที่ต้องรักษาความลับแบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้
1) โครงร่างการวิจัย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูล เอกสารการให้ความ
ยินยอมโดยได้รับข้อมูล ความเห็นของที่ปรึกษา เป็นต้น
2) เอกสารของคณะกรรมการฯ ได้แก่ รายงานประชุม ผลการพิจารณาหรือคาแนะนาของ
คณะกรรมการฯ เป็นต้น
3) จดหมายและเอกสารติดต่อ ได้แก่ จดหมายของคณะกรรมการฯ ที่ติดต่อกับผู้วิจัย
ผู้สนับสนุนแหล่งทุน อาสาสมัคร ที่ปรึกษา ผู้ตรวจเยี่ยม เป็นต้น
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5.3 การทาสาเนาเอกสารที่ต้องรักษาความลับ
5.3.1 ผู้มีสิทธิในการขอทาสาเนาเอกสาร
1) การทาสาเนาเอกสารที่ต้องรักษาความลับทุกประเภท จะกระทาได้เมื่อนาไปใช้ ใน
งานของคณะกรรมการฯ เท่านั้น
2) คณะกรรมการฯ เท่านั้น ที่สามารถร้องขอเพื่อทาสาเนาเอกสารที่ต้องรักษาความลับ
3) เจ้าหน้าที่ประจาสานักงานฯ เท่านั้น ที่สามารถดาเนินการทาสาเนาเอกสารเมื่อ
กรรมการฯ ร้องขอ
4) นักวิจัยและบุคคลภายนอกถ้าต้องการทาสาเนาเอกสาร จะต้องทาบันทึกขอทาสาเนา
เอกสารขออนุญาตจากประธานคณะกรรมการฯ/รองประธานคณะกรรมการฯ/หรือ
เลขานุการคณะกรรมการฯเป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุเหตุผลและเรื่องที่ต้องการ/หน้า
เอกสารที่ต้องการให้ชัดเจน
5.3.2 ขั้นตอนดาเนินการ
1) สาหรับอาจารย์ นักวิจัยภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถ้าต้องการทาสาเนาขอให้ทาบันทึก
ข้อความตามแบบระบบงานสารบรรณ
2) สาหรับบุคคลภายนอก เช่น ผู้สนับสนุนการวิจัย ให้ทาหนังสือราชการหรือจดหมาย
5.4 การทาลายเอกสาร
5.4.1 เอกสารที่ไม่ใช้และไม่ต้องการเก็บ
1) เอกสารโครงร่างการวิจัย และเอกสารประกอบอื่นๆทั้งหมดที่รวบรวมหลังเสร็จสิ้นการ
ประชุมคณะกรรมการฯ
2) เอกสารโครงร่างการวิจัยและเอกสารประกอบอื่นๆ ที่ได้พิจารณาแบบ expedited review
แล้ว ฉบับที่ส่งให้กรรมการทบทวน เจ้าหน้าที่ประจาสานักงานฯ จะทาการรวบรวมเพื่อ
ทาลายโดยการย่อย
5.4.2 การทาลายเอกสารโครงการที่ปิดและเก็บครบ 5 ปีแล้ว
1) เจ้าหน้าทีป่ ระจาสานักงานฯ จะทาการตรวจสอบจากฐานข้อมูลว่าโครงการวิจัยที่ปิด
โครงการและปิดครบ 5 ปีแล้ว (โครงร่าง บันทึกข้อความต่าง ๆ Amendments SAEs
ฯลฯ)
2) เจ้าหน้าที่ประจาสานักงานฯ รวบรวมเอกสารจากข้อ 1) และทาบันทึกข้อความขอทาลาย
เสนอประธานคณะกรรมการฯ /รองประธานคณะกรรมการฯ /เลขานุการคณะกรรมการฯ
เพื่ออนุมัติ
3) เจ้าหน้าที่ทาลายเอกสารตามรายการที่ได้รับอนุมัติโดยการย่อย
4) ประธานคณะกรรมการฯ นารายการเอกสารที่ทาลายด้วยการย่อยแล้วแจ้งในที่ประชุม
แจ้งคณะกรรมการฯ เพื่อทราบ

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การดารงไว้ซึ่งการรักษาความลับและการย่อยทาลายเอกสาร
Maintenance of Confidentiality and Shredding of
Documents
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5) เก็บแบบบันทึกข้อความขอทาลายเอกสารเพื่อตรวจสอบ
6. คานิยาม
คา
เอกสาร

นิยาม
เอกสารที่มีข้อมูลบันทึกในกระดาษ โทรสาร ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
(เช่น อีเมล์) เทป วีดีโอ หรือซีดี

7. ภาคผนวก –
8. เอกสารอ้างอิง
8.1 ICH Good Clinical Practice Guideline. กองควบคุมยา สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2543
8.2 แนวทางจริยธรรมการทาวิจัยในคนแห่งชาติ ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ.
2550
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ใบสรุปการเตรียมวิธีดาเนินการมาตรฐาน
ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2558
เตรียมโดย

สานักงานส่งเสริมบริหาร
งานวิจัยฯ

วันที่

5 มิถุนายน 2557

ทบทวนโดย

คณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

วันที่

9 กรกฎาคม 2557

อนุมัติโดย

รศ.ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข

ตาแหน่ง

อธิการบดีมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

วันที่อนุมัติ

26 มกราคม 2558

การแก้ไข

-

เหตุผลที่แก้ไข

-
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1. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมรับการเยี่ยมสารวจและตรวจเยี่ยมการทางานของคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
2. ขอบเขต
วิธีดาเนินการมาตรฐานครอบคลุมการเตรียมตัวของคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ประจาสานักงานฯ
เพือ่ รับการตรวจเยี่ยมเพื่อรับรองมาตรฐานการดาเนินงานของคณะกรรมการฯ
3. ความรับผิดชอบ
ประธานคณะกรรมการฯ แจ้งเรื่องต่อที่ประชุมคณะกรรมการฯ ถึงการขอรับการตรวจเยี่ยมเพื่อรับรอง
คุณภาพมาตรฐานจากหน่วยงานหรือองค์กรที่ให้การรับรองคุณภาพการทางานของคณะกรรมการจริยธรรม ฯ
ประธานคณะกรรมการฯ เลขานุการคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ประจาสานักงาน ฯ ต้ องปฏิบัติงานตาม
แนวทางที่ระบุในวิธีดาเนินการมาตรฐาน และเตรียมพร้อมในการขอรับการตรวจเยี่ยม
4. ขั้นตอนการดาเนินการและผู้รับผิดชอบ
ขั้นตอน
1

การดาเนินการ
ขอรับการตรวจเยี่ยม

2

รับแจ้งเรื่องการตรวจเยี่ยม

3

เตรียมรับการตรวจเยี่ยม

คณะกรรมการฯ และ
เจ้าหน้าที่ประจาสานักงานฯ

4

รับการตรวจเยี่ยม

คณะกรรมการฯ และ
เจ้าหน้าที่ประจาสานักงานฯ

5

รับทราบรายงานผลการตรวจเยี่ยม

คณะกรรมการฯ และ
เจ้าหน้าที่ประจาสานักงานฯ

6

ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง

คณะกรรมการฯ และ
เจ้าหน้าที่ประจาสานักงานฯ

7

การเก็บรักษารายงานสรุปผลการตรวจเยี่ยม

เจ้าหน้าที่ประจาสานักงานฯ

ผู้รับผิดชอบ
ประธานคณะกรรมการฯ เลขานุการคณะ
กรรมการฯ และกรรมการฯ
ประธานคณะกรรมการฯ
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5. หลักการปฏิบัติ
การตรวจเยี่ยมอาจเป็นความประสงค์ของคณะกรรมการฯ ขอรับการตรวจสอบ หรืออาจเป็นความ
ต้องการของหน่วยงานผู้ให้ทุนวิจัย
5.1 ขอรับการตรวจสอบ
1) คณะกรรมการฯ ลงมติเห็นชอบขอรับการตรวจเยี่ยมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในคน
ในระดับชาติและระดับนานาชาติและขออนุมัติรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยฯ เพื่อขอรับการตรวจ
เยี่ยม
2) คณะกรรมการฯ กาหนดช่วงเวลาที่จะขอรับการตรวจเยี่ยม และดาเนินการติดต่อองค์กร
ระดับชาติ หรือนานาชาติเพื่อรับการตรวจเยี่ยม
5.2 รับแจ้งการตรวจเยี่ยม
ประธานคณะกรรมการฯ รับทราบกาหนดการตรวจเยี่ยม จากคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและ
แจ้งให้กรรมการฯ ทราบ
5.3 เตรียมรับการตรวจเยี่ยม
1) ศึกษาข้อกาหนดของการเยี่ยมสารวจเพื่อรับรองมาตรฐานการดาเนินการของคณะกรรมการฯ
2) ดาเนินการตามข้อกาหนดเพื่อเตรียมรับการตรวจเยี่ยม
3) ทบทวนวิธีดาเนินการมาตรฐาน
4) ตรวจสอบความครบถ้วนของแฟ้มเอกสารโครงการวิจัย และการจัดเก็บ
5) เตรียมเอกสาร ห้องประชุมและโสตทัศนูปกรณ์
6) เรียนเชิญผู้บริหารสถาบันฯ เข้าร่วมในพิธีเปิด พิธีปิด และรับฟังข้อสรุปจากการเยี่ยมสารวจ
5.4 ต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยม
1) ประธานคณะกรรมการฯ และเลขานุการคณะกรรมการฯ ต้อนรับและนาผู้บริหารสถาบันฯ และ
คณะกรรมการตรวจเยี่ยมมายังห้องประชุมที่เตรียมไว้
2) คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ประจาสานักงานฯ เข้าร่วมในการประชุม
3) เริ่มการประชุม โดยคณะกรรมการตรวจเยี่ยมแจ้งวัตถุประสงค์ และระบุสิ่งที่ตอ้ งการตรวจเยี่ยม
และทบทวน
4) คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ประจาสานักงานฯ ให้สัมภาษณ์คณะกรรมการตรวจเยี่ยม และตอบ
คาถามของคณะกรรมการตรวจเยี่ยม ด้วยความสุภาพ ชัดเจน และตรงตามที่ปฏิบัติจริง
5) ค้นหาและจัดเตรียมข้อมูลหรือเอกสารที่กรรมการตรวจเยี่ยมร้องขอ
6) เลขานุการคณะกรรมการฯ หรือผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ เจ้าหน้าที่ประจาสานักงานฯ
บันทึกคาวิจารณ์และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจเยี่ยม

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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5.5 การปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง
1)
2)
3)
4)

เลขานุการคณะกรรมการฯ นาเสนอรายงานสรุปผลการตรวจเยี่ยมในที่ประชุมคณะกรรมการฯ
คณะกรรมการฯ อภิปรายเพื่อหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง
เขียนแผน ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
ส่งแผนดาเนินการแก้ไขเพื่อให้คณะกรรมการฯ ตรวจเยี่ ยมรับรอง

5.6 การเก็บรักษารายงานสรุปผลการตรวจเยี่ยม
เก็บรักษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการตรวจสอบในแฟ้ม “การตรวจเยี่ยม”
6. คานิยาม
คา
การตรวจเยี่ยม
(Audit)
คณะกรรมการ
ตรวจเยี่ยม

นิยาม
การประเมินการทางานของคณะกรรมการฯพิจารณาโครงการวิจัยอย่ างเป็นระบบ
เพื่อตรวจสอบว่าการพิจารณาอนุมัติโครงร่างการวิจัยเป็นไปอย่างถูกต้องตรงตาม
วิธีดาเนินการมาตรฐานเป็นไปตามหลักจริยธรรม
คณะกรรมการที่มีสิทธิและอานาจหน้ าที่ในการตรวจสอบการพิจารณาด้านจริยธรรม
เกี่ยวกับโครงการวิจัย เช่น องค์กรทั้งในประเทศและองค์กรนานาชาติที่มีหน้ าที่กากับดูแล
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย

7. ภาคผนวก
8. เอกสารอ้างอิง
8.1 ICH Good Clinical Practice Guideline. กองควบคุมยา สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2543
8.2 แนวทางจริยธรรมการทาวิจัยในคนแห่งชาติ ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย พ .ศ.
2550
8.3 http://www.fercap-sidcer.org/SIDCER_EC_Self-AssessmentTool_V3%5B2%5D.2.doc
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คณะผู้จัดทา
ที่ปรึกษา :
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อินทิรา ซาฮีร์
รักษาราชการแทน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุดารัตน์ หอมหวน
รักษาราชการแทน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายปฏิบัติการวิจัย
ผู้ทบทวนและพิจารณา : คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จัดเตรียมโครงร่าง รวบรวมข้อมูล จัดพิมพ์และตรวจทาน :
1. นายสุภวัฒน์ โสวรรณี
เลขานุการ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2. นางสาวนิตยศรี วงศ์สุวรรณ
ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

