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ขอแนะนําการขออนุมัติศึกษาวิจัยและทดลองในมนุษย
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1. โครงการวิจัยที่ตองขออนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คือ โครงการที่ตองใช
คนไขหรือ subjects ภายในคณะโดยโครงการที่ขอจริยธรรมการวิจัยตองเปนโครงการที่ยังไมเริ่มเก็บขอมูล
หากโครงการของท านไม ได ทําวิจัยในคน ขอให กรอกขอมู ล ใน 1) บั น ทึ กขอความขอยกเวน การ
รับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย 2) แบบฟอรม “แบบเสนอเพื่อขอยกเวนการรับรองจริยธรรมการวิจัยใน
มนุ ษย” และ 3) แบบเสนอขอมูล โครงการวิจั ย R01 (เป น เอกสารแนบ) ยื่น ต อต อคณะกรรมการพิ จ ารณา
จริยธรรมการวิจยั ในมนุษยคณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แบบฟอรมตางๆดาวนโหลดได
จาก website คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงโครงการวิจัยฉบับจริง 1 ชุด พรอมแนบ
CD ขอมูล 1 แผน ที่งานสารบรรณ (คุณจีราภรณ พยัคมะเริง) คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ เพื่อดําเนินการในขั้นตอนตางๆตอไป
2. ในกรณี ที่ผูวิจัยเปนบุ คลากรของคณะฯ หรือนิสิตบัณฑิ ตศึกษา ใหทําบันทึ กขอความ และสงถึง
คณบดี (ผานประธานกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน) เรื่อง “ขอสงโครงการวิจัยเพื่อขออนุญาตการทําวิจัย
ในมนุษย” ตาม แบบบันทึกขอความและฟอรมการขอจริยธรรมการวิจัย (file Ethic-Staff_R01, R02, R03)
บน website คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3. ในกรณีที่ผูวิจัยเปนนิสิตระดับปริญญาตรี ซึ่งมีหัวหนาโครงการเปนอาจารยที่ปรึกษา ใหทําบันทึก
ขอความและสงถึงคณบดี (ผานประธานกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน) เรื่อง “ขอสงโครงการวิจัยเพื่อขอ
อนุ ญ าตการทํ า วิ จั ย ในมนุ ษ ย ” ตามแบบบั น ทึ ก ข อ ความและฟอรม การขอจริย ธรรมการวิจั ย (file EthicStudent_R01, R02, R03) บน website คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4. ในกรณี ที่ บุ ค ลากรของคณะฯ ที่ ต อ งการศึ ก ษาวิ จั ย และทดลองในมนุ ษ ย โดยใช ส ถานที่ แ ละ
อาสาสมัครภายนอกคณะฯ ตองขออนุมัติจริยธรรมการวิจัยของคณะฯ ในกรณีที่ไดรับการอนุมัติจากสถาบัน
อื่นๆมาแลว ใหแนบบันทึกพรอมใบอนุมัติจากสถาบันอื่นๆ เสนอตอคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของ
คณะฯกอนการเก็บขอมูลเชนกัน
5. ใหผูวิจัยระบุชื่อผูวิจัย เบอรโทรศัพท และ e-mail ที่สามารถติดตอไดลงในแบบฟอรมฯใหชัดเจน
พรอมทั้งตรวจสอบขอมูลการขออนุมัติฯ ใหครบถวนตามแบบฟอรมการตรวจสอบความครบถวนโครงการวิจัย
ในหนาสุดทาย
6. สงโครงการวิจัยฉบับจริง 1 ชุด พรอมแนบ CD ขอมูล 1 แผน ที่งานสารบรรณ (คุณจีราภรณ พยัค
มะเริง) คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อดําเนินการในขั้นตอนตางๆตอไป ดังแผนภาพ
ที่ 1 และขอใหตั้งชื่อไฟลเอกสาร (R01,02,03 ในไฟลเดียวกัน) ที่ระบุตัวอักษรยอของทานและปที่ยื่นขอ ตาม
ตัวอยาง ดังนี้ (ผูยื่นขอ นิธินันท ชัยคีรี) ชื่อไฟล Ethic_NC2017
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การพิจารณาของคณะกรรมการฯสําหรับรอบแรกใชเวลาประมาณ 21 วัน และรอบตอไปประมาณ 14 วัน
โดยนับจากวันที่คณะกรรมการไดรับไฟลโครงการจากเลขาฯ
ระยะเวลาดําเนินการตั้งแตการยื่นเอกสารโครงการใหมถึงเลขนุการใชเวลา 10 วันทําการ

หัวหนาโครงการ
ยื่นโครงการใหมที่งานสารบรรณ

เลขานุการจริยธรรมการ
วิจัยในคน

คณบดี (ผานประธานกรรมการ
จริยธรรมการวิจยั ในคน)

คณะกรรมการจริยธรรม
การวิจยั ในคน

หัวหนาโครงการสงการแกไขและคําชี้แจงตอคณะกรรมการ (สงผานเลขานุการฯ)

แผนภาพที่ 1 แสดงขั้นตอนการดําเนินการขออนุญาตทําวิจัยในคน
และการแกไขตามขอเสนอแนะของกรรมการ
6. ขั้นตอนการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยใชเวลาประมาณ 1 เดือน หากเกินจาก 1 เดือนแลวยังไมได
รับทราบผลการพิจารณา ใหผูยื่นขอการพิจารณา ติดตอสอบถามเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมฯ นิสิต
สาขากายภาพบําบัดติดตอ อ.ดร. ทิพวัลย มีแตม สงผาน e-mail: tippawano@g.swu.ac.th บุคลาการ, นิสิต
บัณฑิตศึกษาและนิสิตสาขาสงเสริมสุขภาพ ติดตอ อ.ดร.ศิริกุล ธรรมจิตสกุล sirikult@g.swu.ac.th
7. ในกรณี ที่ โครงการยั งไม ได รั บ การรั บ รอง ซึ่ งท านจะไดรับ แจงจากเลขานุ การคณะกรรมการ
จริยธรรมฯ ดวยขอความอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
“รับรองในหลักการ ขอใหมีการแกไขเพิ่มเติมขอมูลตามความเห็น” หรือ
“ยังไมรับรองจนกวาจะมีการแกไขตามขอเสนอแนะ” หรือ
“ไมรับรองตามเหตุผลที่ชี้แจง”
ขอให ผู วิ จั ย ดํ า เนิ น การปรั บ แก ไขโครงการวิ จั ย ตอบข อ คํ าถามหรื อ ชี้ แ จงต อ ข อเสนอแนะของ
กรรมการทุกทานในทุกๆประเด็น (ตารางแสดงผลการพิจารณาจากกรรมการชองใดไมมีเนื้อความหมายถึงไมมี
ขอเสนอแนะ) และขอใหสงไฟลเอกสารตามรายการที่ 7.1-7.2 ในรูปแบบของไฟล word ผานทาง e-mail
address ของผูประสานงาน
สําหรับนิสิตกายภาพบําบัดสงที่ อ.ดร. ทิพวัลย มีแตม (tippawano@g.swu.ac.th) สําหรับบุคลาการ
นิสิตบั ณฑิตศึกษาและนิ สิตสาขาสงเสริมสุขภาพสงที่ อ.ดร.ศิริกุล ธรรมจิตสกุล (sirikult@swu.ac.th) และ
ขอใหตั้งชื่อไฟลเอกสารที่ระบุตัวอักษรยอของทานและปที่ยื่นขอตามตัวอยาง ดังนี้
7.1 ไฟลเอกสารแบบฟอรมการขอจริยธรรมการวิจัย (R01, R02, R03) ฉบับแกไขที่มีไฮไลต
ขอความในสวนที่แกไขหรือตอบคําถาม (ตัวอยางชื่อไฟล เชนผูขอชื่อ นิธินันท ชัยคีรี ชื่อไฟลกรณีเปนฉบับ
แกไขครั้งที่ 1: Ethic_NC2016_Edit.1)
7.2 ไฟลตารางสรุปการแกไข (ตัวอยางชื่อไฟล เชนผูขอชื่อ นิธินันท ชัยคีรี ชื่อไฟลกรณีเปน
ฉบับแกไขครั้งที่ 1: Ethic_NC2016_ตารางสรุปการแกไข.1)
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8. เมื่ อโครงการผ านการพิ จารณาเรียบรอยแลว โดยไมมีการแกไขอีกซึ่งทานจะได รับ แจงผลว า
“รับรองโดยไมมีเงื่อนไข (Approved)”
ขอให ติ ด ต อ ขอรั บ หนั ง สื อ รั บ รองและแบบฟอร ม ให ค วามยิ น ยอมเข า ร ว มโครงการวิ จั ย
(Informed consent) และใบแนะนํ าการเขีย นแบบคําชี้แจงอาสาสมัคร (Information sheet) ฉบับ ที่ ระบุ
รหั ส จริย ธรรม (เลขที่ใบอนุ ญ าต) และระยะเวลาที่ ไดรับ การรับ รอง ที่ คุณ วุฒิ ชัย อนั น ตวิบู ลย (e-mail:
wuttichaia08@gmail.com) โดยใหแจงขอมูล 1) ชื่อโครงการ 2) ชื่อผูรับผิดชอบโครงการ 3) รหัสโครงการ
วันที่เริ่มตนและสิ้นสุดโครงการ ประกอบการขอเอกสารดังกลาว
9. หัวหนาโครงการวิจัย ตองรายงานใหคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนทราบโดยทันทีเมื่อพบ
อาการอันไมพึงประสงคจากการทําวิจัยทั้งที่รุนแรงและไมเคยมีรายงานมากอน ตลอดจนมีขอมูลใหมซึ่งอาจมี
ผลกระทบอยางรายแรงตอความปลอดภั ยกับ ผูเขารวมการวิจัยหรือการดําเนิน การวิจัย ซึ่งคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจยั ในคนจะออกเอกสารรับรองเมื่อไดพิจารณาทบทวนแลว
10. การดําเนินการวิจัยจะตองไมเบี่ยงเบนไปจากโครงรางวิจัย หากมีการแกไขเปลี่ยนแปลงโครงราง
การวิจัยจะตองสงใหคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนพิจารณาและอนุมัติอีกครั้งกอนดําเนินการวิจัย
ยกเวนการแกไขเปลี่ยนแปลงโครงรางการวิจัยนั้นเกี่ยวของกับการบริหารจัดการโครงการวิจัยเทานั้น
11. ผูวิจัยตองพึงระลึกไวเสมอวาผูเขารวมการวิจัยไมสามารถเขารวมการวิจัยไดจนกวาโครงการวิจัย
นั้นจะไดรับการอนุมัติ และความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนเปนลายลักษณอักษรกอน
12. โครงการวิจัยไดรับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนแลวและยังดําเนินการ
เก็บขอมูลอยู ถาผูวิจัยตองการเปลี่ยนชื่อโครงการหรือมีการแยกสวนหนึ่งของโครงการวิจัยใหญ ไปเสนอเปน
โครงการยอยภายใตชื่อหัวขอเรื่องอื่น ตองแจงใหคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคณะทราบกอน หากเปน
โครงการวิจัยที่เก็บขอมูลเสร็จสิ้นแลวและจะแยกสวนหนึ่งของ โครงการวิจัยไปตีพิมพเผยแพร สามารถระบุใน
งานที่ตีพิมพไดวางานนั้นเปนสวนหนึ่งของ โครงการวิจัยที่ไดรับการอนุมัติจริยธรรมการวิจัยในคนของคณะฯ
แลว
13. เมื่อสิ้น สุดโครงการวิจัยหรือสิ้น สุดวัน อนุมัติจริยธรรมการวิจัย หั วหนาโครงการต องแจงป ด
โครงการวิจัย โดยทําเป นบันทึกขอความใหคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยรับทราบ โดยใชแบบ
บันทึกขอความ เรื่อง “การดําเนินงานโครงการวิจัยที่ไดรับอนุญาตการทําวิจัยในมนุษย” (ไฟลแบบบันทึก
ขอความเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัย)
หมายเหตุ
1. แบบฟอรมตางๆดาวนโหลดไดจากเวปไซดคณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. กรณีเปนโครงการเดิมที่เคยไดรับการรับรองและสิ้นสุดระยะเวลาในการรับรองแลว แตตองการที่จะ
นําโครงการเดิมมาปรับเปลี่ยนและดําเนินโครงการใหม ขอใหระบุในบันทึกขอความถึงเหตุผลของการ
ดําเนินโครงการเดิมใหมดวย
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3. กรณีที่โครงการยังไมสิ้นสุดระยะเวลาในการรับรอง และตองการที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตางๆ
ในโครงการ สามารถยื่นบันทึกขอความขอรับการพิจารณาได (download แบบฟอรมจากเวปไซด
คณะฯ)
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