สาหรับเจ้ าหน้ าที่
เข้ำประชุมครั้งที่
วันที่
ผลพิจำรณำ

สาหรับเจ้ าหน้ าที่

แบบเสนอโครงการวิจัย

รับเลขที่
วันที่
เวลำ

น.

เพื่อขอรับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก
(KMPHT-Submission Form)
คาชี้แจง ขอให้ผวู ้ ิจยั จัดทำเนื้ อหำในแบบเสนอให้ครบทุกข้อและสอดคล้องกับโครงกำรวิจยั ที่ออกแบบไว้
หำกข้อใดไม่เกี่ยวข้องขอให้ระบุว่ำไม่เกี่ยวข้อง หำกไม่มีขอให้ช้ ีแจงเหตุผล ขอให้มีเลขหน้ำ พร้อมทั้งระบุ
หมำยเลขและวันที่จดั ทำ (Version, date) ตำมตัวอย่ำงข้ำงล่ำง เพื่อ ใช้ในกำรออกเอกสำรรับรอง กรณี มี
รำยละเอียดจำนวนมำกที่ขอให้กรรมกำรดูเพิ่มเติมในโครงร่ ำงวิจยั (Proposal) ขอให้วงเล็บว่ำดูในโครงร่ ำง
วิจยั (Proposal) หน้ำใด
ข้ อมูลโครงการวิจัย
1.
2.

3.
4.

5.

ชื่อโครงกำรวิจยั (ภำษำไทย)
Title of protocol (ภำษำอังกฤษ)
ชื่อหัวหน้ำโครงกำรวิจยั (ภำษำไทย)
Title of investigator (ภำษำอังกฤษ)
สถำนภำพ ❏ อำจำรย์ สังกัด ________________________________________________________________
❏ บุคลำกรอื่นๆ ระบุ ตำแหน่ง และสังกัด_____________________________________________
❏ นักศึกษำ ภำควิชำ ________________________ ระดับ ❏ปวส. ❏ป.ตรี ❏ ป.โท ❏ ป.เอก
สถำนที่ทำงำน/สถำนที่ติดต่อ
หมำยเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก
E-mail address
ชื่อผูร้ ่ วมวิจยั
ชื่ออำจำรย์ที่ปรึ กษำวิจยั / ปัญหำพิเศษ
สังกัด
หมำยเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก
E-mail address
แหล่งทุนสนับสนุนกำรวิจยั (Funding) ❏ ไม่มีทุน
❏ อยูร่ ะหว่ำงกำรขอทุน ระบุแหล่งทุน_________________________
❏ มีทุน*
❏ ภำยในวิทยำลัย ระบุผใู ้ ห้ทุน ________________________
❏ ภำยนอกวิทยำลัย ระบุผใู ้ ห้ทุน _______________________
* ขอให้ แจ้ งว่ าอยู่ในขั้นตอนใดของการขอทุน หลังจากได้ รับทุนแล้ วขอให้ แนบ
หลักฐานการอนุมัติทุนด้ วย

6.

หลักกำรและเหตุผลที่ตอ้ งทำวิจยั
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7.

วัตถุประสงค์ของกำรวิจยั

8.

กำรออกแบบกำรวิจยั
8.1. ชนิดของโครงกำรวิจยั (สำมำรถ ❏ กำรวิจยั เชิงปริ มำณ (Quantitative research)
ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)
❏ กำรวิจยั เชิงคุณภำพ (Qualitative research)
❏ กำรวิจยั เชิงปฏิบตั ิกำรแบบมีส่วนร่ วม (Participatory action
research)
❏ กำรวิจยั เชิงสำรวจ (Survey research)
❏ กำรวิจยั เชิงทดลอง (Experiment research)
❏ กำรวิจยั เชิงพรรณนำ หรื อเชิงบรรยำย (Descriptive Research)
❏ R&D
❏ อื่นๆ (ระบุ) Others (specify) ____________________________
8.2. ประชำกรที่ศึกษำ (ระบุ)
8.3. พื้นที่ศึกษำ (ระบุ)
8.4. ระยะเวลำของโครงกำรนี้ (ปี /เดือน)
8.5. กำรคัดเลือกผูเ้ ข้ำร่ วมกำรวิจยั
8.5.1. กลุ่มตัวอย่ำงที่จะศึกษำ
(ทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม)
8.5.2. เกณฑ์ ก ำรคั ด เลื อ กกลุ่ ม
ตัว อย่ำ งเข้ำ ร่ ว มโครงกำร (Inclusion
Criteria)
8.5.3. เกณฑ์ก ำรแยกกลุ่ ม ตัว อย่ำง
ออกจำกโครงกำร (Exclusion Criteria)
8. 5. 4. เ ก ณ ฑ์ ก ำ ร ใ ห้ เ ลิ ก จ ำ ก
กำรศึก ษำ (Discontinuation Criteria)
ประกอบ ด้วย
8.5.4.1. เกณฑ์กำรให้อำสำสมัคร
วิจยั เลิก จำกกำรศึกษำ (Discontinuation
Criteria for Participant)
8.5.4.2. เกณฑ์ก ำรพิจำรณำเลิ ก
ห รื อ ยุ ติ ก ำ ร ศึ ก ษ ำ ทั้ ง โ ค ร ง ก ำ ร
(Termination Criteria for the Study)
8.6. กำ รค ำ นว ณขนำดตั ว อ ย่ ำ ง
(Sample size calculation)
8.7. จำนวนผูเ้ ข้ำร่ วมโครงกำรวิจัย
(Sample size)

ตั้งแต่ (From) ___________________ถึง (To) ___________________
(ระบุเพศ อำยุ/วัย ฯลฯ)

-ไม่สมัครใจ
-คุณสมบัติไม่เป็ นไปตำมเกณฑ์คดั เข้ำ

-ไม่สมัครใจเข้ำร่ วมโครงกำรต่อ
-เข้ำร่ วมได้ไม่ครบตำมกำหนดเวลำ
-เกิดเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์

บอกสู ตรที่ใช้ ถ้ำใช้สูตรสำเร็ จให้ระบุค่ำตัวแปรที่แทนค่ำในสู ตรด้วย

วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิ เษก

2

9.

กระบวนกำรวิจยั
9.1.ขั้นตอนกำรดำเนินกำรวิจยั /กำรเก็บ ระบุรำยละเอี ยดที่ผูเ้ ข้ำร่ ว มวิจยั จะต้อ งปฏิบตั ิ ห รื อจะได้รับกำรปฏิ บตั ิ
รวบรวมข้อมูล
จำนวนครั้ง และเวลำที่ใช้
9.2. เครื่ องมือที่ใช้ในกำรวิจยั
9.3. ข้อพิจำรณำเฉพำะ
❏ ไม่มี
❏ มี

10. กำรส่ ง สิ่ ง ส่ ง ตรวจ (specimens) ออก ❏ ไม่มี
นอกวิทยำลัยฯ
11. กำรวัด ผล/กำรวิ เ ครำะห์ ผ ลกำรวิ จัย
(Outcome measurement / Data
Analysis)

❏ มี

12.

กระบวนกำรเชิ ญ ชวนให้เ ข้ำ ร่ ว มกำร
วิจยั (Recruitment process)
12.1.สถำนที่ ที่จ ะเข้ำ ถึ งผูท้ ี่จ ะเข้ำ ร่ ว ม
กำรวิจยั
12.2.กระบวนกำรเข้ำถึ ง ผูท้ ี่จะเข้ำร่ ว ม
กำรวิจยั
12.3.กำรใช้สื่อ ช่ ว ยประชำสัมพันธ์ใ น ❏ ไม่มี
❏ มี ระบุ................................................................
กำรเชิญชวนให้เข้ำร่ วมกำรวิจยั
13. ข้อ พิจำรณำด้ำนจริ ยธรรมกำรวิจัยใน
มนุษย์ (Ethical Consideration)
13.1.เหตุ ผ ลและควำมจ ำเป็ นที่ ต้ อ ง
ดำเนินกำรวิจยั ในมนุษย์
13.2.กำรปฏิ บตั ิ ต่อ ผูเ้ ข้ำร่ ว มกำรวิจ ัยนี้ เช่น มีกำรเชิญชวนให้เข้ำร่ วมด้วยควำมสมัครใจอย่ำงแท้จริ ง ปรำศจำก
ตำมหลักจริ ยธรรมกำรวิจยั ในมนุษย์
กำรถูกบังคับทั้งทำงตรงและทำงอ้อม ไม่มีกำรกดดัน หรื อกำรจูงใจด้วย
เงิน/สิ่ งของ มีกำรใช้ภำษำ และคำพูดที่ให้เกียรติแก่ผเู ้ ข้ำร่ วมกำรวิจยั กำร
ไม่ล ะเมิ ดสิ ท ธิ์ ผูเ้ ข้ำ ร่ ว มวิจ ัย มีก ำรระมัดระวังผลที่ เ กิ ด ขึ้ นในทำงลบ
อะไรบ้ าง อย่างไร ให้ ชี้แจง
13.3.ประโยชน์ ที่ ค ำดว่ ำ จะได้รั บ จำก
กำรวิจยั นี้ ทั้งต่ อผูเ้ ข้ำร่ วมกำรวิจยั และ
ประโยชน์โดยรวม (ถ้ำมี)
13.4.ควำมเป็ นไปได้ที่เ หตุก ำรณ์ไม่พึง ❏ ไม่มี
❏ มี
ประสงค์จะเกิดขึ้น
13.5.ควำมเสี่ ยงที่อ ำจจะเกิ ดเหตุ กำรณ์
ไม่พึงประสงค์ต่อผูท้ ี่เข้ำร่ วมกำรวิจยั
13.6.มำตรกำรป้ อ งกั น และแก้ไ ขที่
ผูว้ ิจยั เตรี ยมไว้ในโครงกำรนี้
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13.7.ผูร้ ับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรแก้ไข
หรื อศึกษำเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์จำก
กำรวิจยั
14. รู ปแบบกำรบันทึกข้อมูล
❏บันทึกเสี ยง ❏ รู ปถ่ำย ❏ วิดีทศั น์ ❏ เอกสำร
❏อื่นๆ ระบุ........................................................................
❏ ไม่มีกำรบันทึกข้อมูลด้วยวิธีกำรข้ำงต้น
มำตรกำรในกำรรั ก ษำควำมลับ ของ เช่น ข้อมูลส่ วนตัวของผูเ้ ข้ำร่ วมกำรวิจยั จะถูกเก็บรักษำไว้ ไม่เปิ ดเผยต่อ
ข้อมูล (Confidentiality)
สำธำรณะเป็ นรำยบุค คล โดยจะรำยงำนผลเป็ นภำพรวมของกำรวิจัย
อย่ำ งไรก็ต ำม ข้อ มูล ส่ ว นตัว ของผูเ้ ข้ำร่ ว มกำรวิจ ัย รำยบุ ค คลอำจถู ก
ตรวจสอบโดยสถำบัน องค์กรของรัฐ คณะกรรมกำรจริ ยธรรมกำรวิจยั
ในมนุษย์ คณะกรรมกำรสอบวิทยำนิ พนธ์ ที่มีหน้ำที่ดำ้ นกำรตรวจสอบ
ต่ำงๆ รวมทั้งนักวิจยั และที่ปรึ กษำงำนวิจยั
วิ ธี ก ำรปกป้ อ งควำมลั บ ของข้ อ มู ล ❏ มีกำรใช้รหัสแทนชื่อ และข้อมูลส่ วนตัวของผูเ้ ข้ำร่ วมกำรวิจยั ในกำร
ส่ วนตัวของผูเ้ ข้ำร่ วมกำรวิจยั
บันทึกข้อมูลในแบบเก็บข้อมูล
❏ มีกำรทำลำยเอกสำร/ข้อมูลต่ำงๆ เมื่อพ้นระยะเก็บข้อมู ลระยะเวลำ
ในกำรเก็บรักษำข้อมูล 1 ปี
❏ มีกำรปิ ดบังใบหน้ำในภำพถ่ำย หรื อ ใช้ภำพถ่ำยมุมสู ง
15. มี เ อกสำ รชี้ แจงผู ้ เ ข้ ำ ร่ วมกำรวิ จ ั ย ❏ ไม่มี
❏ มี
(Participant information sheet) และ
หนังสื อแสดงเจตนำยินยอมเข้ำร่ วมกำร
วิจยั โดยได้รับกำรบอกกล่ำวและเต็มใจ
(Informed consent form) อย่ ำงละ 1
ฉบับ
16. รู ปแบบของเอกสำรชี้แจงผูเ้ ข้ำร่ วมกำร ❏ สำหรับผูเ้ ข้ำร่ วมกำรวิจยั ที่มิใช่ผเู ้ ยำว์และสำมำรถตัดสิ นใจได้ดว้ ย
วิจยั (Participant information sheet)
ตัวเอง
❏ สำหรับผูเ้ ข้ำร่ วมกำรวิจยั ที่เป็ นผูเ้ ยำว์อำยุต่ำกว่ำ 7 ปี จัดทำเอกสำร
ชี้ แ จงผูเ้ ข้ำ ร่ ว มกำรวิ จ ัย ให้ ผู ้ป กครองของผูเ้ ยำว์อ่ ำ นและลงนำมใน
หนังสื อแสดงเจตนำยินยอมฯ แทนผูเ้ ข้ำร่ วมวิจยั
❏ สำหรั บผูเ้ ข้ำร่ ว มกำรวิจ ัยที่เ ป็ นผูเ้ ยำว์ อ ำยุระหว่ำง 7-14 ปี จัดทำ
เอกสำรให้ผเู ้ ยำว์อ่ำนแยกต่ำงหำก และให้เด็กแสดงควำมยินยอมพร้อม
ใจ โดยลงนำมหรื อทำสัญลักษณ์
❏ สำหรั บผูเ้ ข้ำร่ ว มกำรวิจ ัยที่เ ป็ นผูเ้ ยำว์อ ำยุระหว่ำง 15-17 ปี อ่ ำน
เอกสำรฉบับเดียวกับที่เตรี ยมไว้ให้ผปู ้ กครองของผูเ้ ยำว์อ่ำนและลงนำม
ในหนังสื อแสดงเจตนำยินยอมฯ ฉบับเดียวกันได้
❏ สำหรับผูเ้ ข้ำร่ วมกำรวิจยั ที่มิใช่ผเู ้ ยำว์ แต่ไม่สำมำรถให้ควำมยินยอม
ได้ดว้ ยตนเองเนื่ องจำกเจ็บป่ วยทำงจิต (Mental illness), สติสัมปชัญญะ
บกพร่ อง ให้ เ ตรี ย มเอกสำรส ำหรั บ ผูแ้ ทนโดยชอบธรรม (Legally
Authorized Representation) อ่ ำนและลงนำมในหนังสื อ แสดงเจตนำ
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ยินยอมฯ แทนโดยปรับสรรพนำมแทนผูเ้ ข้ำร่ วมวิจยั ให้เหมำะสม
ข้ อสัญญา
1. ข้ำพเจ้ำและคณะผูว้ ิจยั ดังมีรำยนำมและได้ลงชื่อไว้ในเอกสำรนี้ จะดำเนินกำรวิจยั ตำมที่ระบุไว้ในโครงกำรวิจยั
ฉบับที่ได้รับกำรรับรองจำกคณะกรรมกำรพิจำรณำจริ ยธรรมกำรวิจยั ในมนุ ษย์ของวิทยำลัยเทคโนโลยีทำงกำรแพทย์และ
สำธำรณสุ ข กำญจนำภิเษก และได้ขอควำมยินยอมจำกผูเ้ ข้ำร่ วมกำรวิ จยั อย่ำงถูกต้องตำมหลักจริ ยธรรมกำรวิจยั ในมนุ ษย์
ดังที่ได้ระบุไว้ในแบบเสนอโครงกำรวิจยั โดยจะให้ควำมเคำรพในสิ ทธิ และคำนึ งถึงสวัสดิภำพของผูเ้ ข้ำร่ วมกำรวิจยั เป็ น
สำคัญ
2. หำกมีควำมจำเป็ นต้องปรับแก้ไขโครงร่ ำงวิจยั ข้ำพเจ้ำจะแจ้ง ต่อคณะกรรมกำรจริ ยธรรมฯ เพื่อขอกำรรับรอง
ก่อนเริ่ มดำเนิ นกำรปรับเปลี่ยนทุกครั้ง (กรณี มีผลกระทบต่อผูเ้ ข้ำร่ วมกำรวิจยั ) และข้ำพเจ้ำจะแจ้งกำรปรับเปลี่ยนและขอ
ควำมยินยอมจำกผูท้ ี่เข้ำร่ วมกำรวิจยั อยูแ่ ล้วทุกครั้ง
3. ข้ำพเจ้ำจะรำยงำนเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์/เหตุกำรณ์ที่ไม่สำมำรถคำดเดำได้ล่วงหน้ำในระหว่ำงกำรวิจยั ตำม
ระเบียบของคณะกรรมกำรพิจำรณำจริ ยธรรมฯ ภำยในเวลำที่กำหนด และจะให้ควำมช่วยเหลือในกำรแก้ไขเหตุกำรณ์ไม่พึง
ประสงค์ที่เกิดขึ้นระหว่ำงกำรวิจยั อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ
4. ข้ำพเจ้ำและคณะผูว้ ิจยั มีควำมรู ้ควำมเข้ำใจในกระบวนกำรวิจยั ที่เสนอมำอย่ำงดีทุกขั้นตอน และมีควำมสำมำรถ
ในกำรแก้ไขปัญหำ หรื อเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์ที่อำจจะเกิดขึ้นในระหว่ำงกำรวิจยั เพื่อควำมปลอดภัยและสวัสดิภำพของ
ผูเ้ ข้ำร่ วมกำรวิจยั ได้เป็ นอย่ำงดี

ลงชื่อ...............................................หัวหน้ำโครงกำรวิจยั
(.....................................................)
ลงชื่อ............................................... ผูว้ จิ ยั ร่ วม
(....................................................)
กำรรั บ รองจำกหัว หน้ำ หรื อ ผูบ้ ังคับ บัญ ชำ หรื อ อำจำรย์ผูค้ วบคุ ม วิจ ัย/ปั ญหำพิเ ศษ ที่อ นุ มัติ ใ ห้
ดำเนินกำรวิจยั ได้
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
ลงชื่อ...................................................
(...................................................)
วันที่…..…/…....…………/..........…..

วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิ เษก
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