ขอสรุปและแนวปฏิบัติจากโครงการแลกเปลี่ยนความรูเรื่อง การดําเนินการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษยของคณะกรรมการดําเนินงานดานวิจัย จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณบุคลากร
วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2558 เวลา 12.30-14.30 น.
ณ หองประชุม 318 คณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ดร.ทิพวัลย มีแตม
วัตถุประสงคของการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อใหคณะกรรมการดานจริยธรรมในมนุษย คณะสหเวชศาสตร มีแนวทาง
ปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงคเพื่อใหอาจารย ผูเขารวมโครงการไดรับทราบ นําไปเปนแนวปฏิบัติในการ
ยื่นขอรับพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษยจาก คณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตอไป
หัวขอในการแลกเปลี่ยนเรียนรูประกอบดวย
1. การบริหารจัดการกับโครงรางการวิจัยที่ยื่นขอรับการพิจารณาครั้งแรก (Management of Protocol
Submissions)
2. แนวทางการทบทวนและนําเสนอโครงรางการวิจัย (Review and Assessment Form)
3. การพิจารณาโครงรางการวิจัยแบบเรงดวน (Expedited Review)
4. การพิจารณาโครงรางการวิจัยโดยกรรมการเต็มชุด (Full board Review)
5. การไมปฏิบัติตามขอกําหนด (Non-Compliance / Protocol Deviation/Violation)
ขอสรุปจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู
1. คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย คณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลั ยศรีนครินทรวิโรฒ เปนผู
พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ซึ่งหัวหนาโครงการตองยื่นขอและไดรับการพิจารณาใหผานกอนดําเนินการวิจัย
2. คณะกรรมการพิ จารณาจริ ย ธรรมการวิ จัยในมนุ ษย คณะสหเวชศาสตร มหาวิ ทยาลัย ศรีนครินทรวิ โ รฒ จะ
พิจารณาโครงรางการวิจัยแบบเรงดวน (Expedited Review) เทานั้น ไมมีการพิจารณาแบบโครงรางการวิจัยโดยกรรมการ
เต็มชุด (Full board Review)
ในกรณีที่คณะกรรมการดานจริยธรรมในมนุษย เห็นควรวาโครงการวิจัยเรื่องใดควรไดรับการพิจารณาโดยกรรมการ
เต็มชุด คณะกรรมการดําเนินงานจะแจงใหหัวหนาโครงการรับทราบเพื่อยื่นขอรับการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณา
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย ระดับมหาวิทยาลัยตอไป ตัวอยางโครงการวิจัยที่ควรไดรับการพิจารณาโดยกรรมการเต็มชุด เชน
โครงการวิจัยที่เกี่ ยวของกับ อาสาสมั ครที่ยังรักษาตัวในโรงพยาบาล อาสาสมัครมีสั ญญาชีพผิ ดปกติหรือยังควบคุ มใหอยูใ น
ระดับปกติไมได หรือกระบวนการการทําวิจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงตออาสาสมัครในระดับสูง เปนตน
3. แนวทางการทบทวนและนําเสนอโครงรางการวิจัย (Review and Assessment Form) ของคณะกรรมการ
พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย คณะสหเวชศาสตร ประกอบไปดวย
3.1 ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
3.2 ที่มา หลักการและเหตุผลของโครงการวิจัย
3.3 วัตถุประสงค
3.4 ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย รวมถึงประโยชนที่อาสาสมัครจะไดรับจากการวิจัย
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3.5 รูปแบบการวิจัย (Study design)
3.6 กลุมประชากรที่จะศึกษา
3.7 ขนาดและการคํานวณขนาดตัวอยาง
3.8 เกณฑการคัดเลือกอาสาสมัครที่เขารวมในโครงการวิจัย
3.9 เกณฑการไมรับอาสาสมัครเขารวมโครงการวิจัย
3.10 เกณฑการยุติโครงการวิจัย
3.11 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย การควบคุม และแผนภูมิรูปภาพการดําเนินการ
3.12 การวิเคราะหขอมูล สถิติ
3.13 ขอพิจารณาเฉพาะ
3.14 ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและการปองกันแกไข
3.15 คาเดินทาง คาอาหาร คาชดเชยการเสียเวลา
3.16 การดูแลรักษาและแกปญหาในกรณีที่เกิดผลแทรกซอนแกอาสาสมัคร
3.17 แบบคําชี้แจงอาสาสมัคร
3.18 แบบยินยอมอาสาสมัคร
3.19 ความรูที่จะไดจากการวิจัย เกิดประโยชนคุมคากับภาระ/ความเสี่ยงของอาสาสมัคร
หัวขอยอยในการแลกเปลี่ยนเรียนรู

ขอสรุป/แนวการปฏิบัติ

1. วิธีวิจัย (Study design) ไมเหมาะสม/ - คณะกรรมการพิจารณาแนะนําให
ที ไ ม ต อบ คํ า ถามง านวิ จั ย ได ค รบทุ ก
1. เปลี่ ย นหรื อ เพิ่ ม วิ ธีก ารวิ จัย เพื่ อให ต อบคํ า ถามงานวิ จัย ให ไ ด ค รบทุ ก
วัตถุประสงค
วัตถุประสงค
2. ปรับเปลี่ยนหรือลดวัตถุประสงคของการวิจัยใหสอดคลองกับวิธีวิจัย

- ถ า โครงการวิ จั ย นั้ น ไม ป รั บ แก ไ ขให เ หมาะสมถู ก ต อ งตามคํ า แนะนํ า
คณะกรรมการพิจารณาใหไมผานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย
2. ขนาดประชากรในการศึกษา

- คณะกรรมการพิ จารณาขนาดประชากรในการศึ กษาจากการคํ านวณขนาด
ประชากร (Sample size calculation) ซึ่งอางอิงจากการศึกษาในอดีต หัวหนา
โครงการวิจัย ตองชี้แจงเหตุผลในการคั ดเลือกเอกสารอางอิงและตัวแปรที่ใชใ น
การคํานวณ

- กรณีโครงรางการวิจัยนั้นยื่นขอเก็บขอมูลในประชากรที่มีจํานวนมากเกินกวา
ประชากรที่คํ านวณได คณะกรรมการพิ จารณาว าเป นการเก็ บขอมูลที่ มากเกิ น
ความจําเปน ไมกอใหเกิดความคุมคาจากการทดสอบ
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- กรณีที่การศึกษาในอดีตที่นํามาใชอางอิงในการคํานวณกลุมประชากรรายงาน
คาขอมูลทางสถิติหรือมีรูปแบบการวิจัยแตกตางจากโครงรางการวิจัยที่ยื่นขอรับ
การพิจารณา ถาหัวหนาโครงการวิจัยตองการที่จะทําการทดสอบนํารอง (Pilot
study) กอนเพื่อใชคํานวณขนาดประชากรในการศึกษาจริง หัวหนาโครงการวิจัย
จะตองแจงในแบบยื่นขอรับการพิจารณาวาจะขอเก็บขอมูลเพื่อทดสอบการวิจัย
นํารองสําหรับการคํานวณกลุมประชากรที่ใชในการศึกษาจริงเทาไหรเพิ่มเติมดวย

- กรณีที่การศึกษาในอดีตที่นํามาอางอิงในการคํานวณกลุมประชากรรายงานคา
ขอมูลทางสถิติหรือมีรูปแบบการวิจัยที่แตกตางจากโครงรางการวิจัยที่ยื่นขอรับ
การพิจารณา ถาหัวหนาโครงการวิจัยพิจารณายืนยันใชคาขอมูลอางอิงนั้นในการ
คํานวณขนาดกลุม ตัวอย าง คณะกรรมการจะพิ จารณาโดยใชค าขอมูล นั้นและ
สถิตินั้นๆตามโครงรางการวิจัย
3. การคํ านวณค ากลุ ม ตั วอย างที่ อาจขอ - โครงร างการวิ จัย ที่วัด ผลระยะสั้นหรื อวั ด ผลครั้ง เดีย ว โครงการนั้ น ไม ต อ ง
ยุติร ะหวางการเขารวมการศึ กษา (Drop คํานวณคากลุมตัวอยางที่อาจขอยุติระหวางการเขารวมการศึกษา (Drop out)
out)
ขนาดประชากรในการศึ กษาเท า กั บ จํ านวนขนาดประชากรที่ คํ านวณได จาก
การศึกษาอางอิงในอดีต ผูวิจัยสามารถเก็บขอมูลผูเขารวมวิจัยจนกระทั่งมีจํานวน
ขอมูลที่ใชไดจริงเทากับขนาดประชากรที่คํานวณได
4. วิธีการดําเนินการวิจัย

- คณะกรรมการจะพิ จารณาโครงการที่ เขียนข อมูลวิ ธีการดํ าเนินการวิจัยอยาง
ละเอียดเทานั้น หั วหนาโครงการควรชี้แจงถึ ง ตัวแปร วิธีการวิจัย ขั้ นตอนการ
วิจัย การควบคุ ม การวิ จัย อยางละเอี ย ดและเป นลํ าดั บ ชั ด เจน ทั้ ง นี้ หั วหน า
โครงการควรแนบแผนภูมิขั้นตอนการทําวิจัย (Flow chart) ในแบบ R01 เพื่อให
งายตอการพิจารณา

5. เกณฑการคัดเลือก และ เกณฑการไม หลั กการเขีย นเกณฑ การคัด เลือกและเกณฑ การไม รับ อาสาสมัค รที่เ ขาร วมใน
รับอาสาสมัครที่เขารวมในโครงการวิจัย
โครงการวิจัย
- หลักการเกณฑการคัดเลือกอาสาสมัครที่เขารวมในโครงการวิจัย คือ เงื่อนไข
การคัดเลือกอาสาสมัครเขารวมในการศึกษาเปนหลักเกณฑที่กวางกวาหลักเกณฑ
การไมรับอาสาสมัครที่เขารวมในโครงการวิจัย
- หลักเกณฑ การไม รับ อาสาสมัค รที่ เ ขารวมในโครงการวิ จัย คื อ เงื่อนไขการ
คัดเลือกอาสาสมัครออกจากโครงการวิจัย เกณฑนี้จะใชคัดเฉพาะอาสาสมัครที่
ผานตามเกณฑคั ดเลือกเขารวมโครงการแล วเทานั้ น เชน คัดโดยการตรวจโรค
หรือแบบสอบถาม
6. โครงการวิ จัย ที่ มีรู ปแบบการวิจัยเป น - โครงการวิจัยเหลานี้มักออกแบบใหมีกลุมควบคุม (Control) ซึ่งอาสาสมัครจะ
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แบบ Randomized controlled trial ไมไดรับการรักษาใดๆ เพื่อใชเปรียบเที ยบวาการรักษาชนิดใหมมีประสิทธิภาพ
(RCT) หรือ โครงการวิจัยที่ตองการศึกษา จริง
ผลจากการรักษาชนิดใหม
- คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษยมีความเห็นในกรณีนี้วาเปน
การผิ ด จริ ย ธรรมต ออาสาสมั ค รกลุ ม ควบคุ ม ซึ่ง ไม ไ ด รับ การรักษาใดๆ ดั ง นั้ น
หัวหนาโครงการวิจัยควรเพิ่มกระบวนการหลังเสร็จสิ้นการศึกษา หรือ ระหวาง
การศึ กษา ที่เ ป นประโยชน ต ออาสาสมั ค รกลุ ม ควบคุ ม เช น ให การรั กษาตาม
มาตรฐานทั่วไปที่พึงใหเกิดประโยชนตออาสาสมัครรวมดวย
7. แบบฟอรมการยื่นขอจริยธรรมการวิจัย - ผูเขารวมโครงการแลกเปลี่ยนรวมพิจารณาปรับแบบฟอรมการยื่นขอจริยธรรม
การวิจัยในมนุษยดังนี้

แบบฟอรม R01 ประกอบดวยหัวขอดังนี้
1. ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)
2. ชื่อผูวิจัย (ระบุหัวหนาโครงการและผูรวมวิจัย)
3. ที่มาและปญหา
4. วัตถุประสงค (ควรชัดเจนและสอดคลองกับวิธีวิจัย)
5. ประโยชนที่จะไดรับจากการวิจัย
6. สถานที่ศึกษาวิจัยและระยะเวลา
7. วิธีดําเนินการวิจัย
7.1 รูปแบบการวิจัย (study design)
7.2 กลุมประชากรที่จะศึกษา (จํานวน เพศ อายุ)
7.3 การคํานวณขนาดตัวอย างและเหตุผ ลในการเลือกอาสาสมัครใน
การวิจัย
7.4 เกณฑการรับอาสาสมัครเขารวมโครงการ (Inclusion criteria)
7.5 เกณฑการไมรับอาสาสมัครเขารวมโครงการ (Exclusion criteria)
7.6 เกณฑการยุติเขารวมโครงการ (Discontinuation criteria)
7.7 ขั้นตอนดําเนินการวิจัย การควบคุมการวิจัย และแผนภูมิรูปภาพ
6.8 การวิเคราะหขอมูล รายละเอียดของวิธีการทางสถิติที่ใช
6.9 ขอพิจารณาเฉพาะ
8. ขอพิจารณาทางจริยธรรม
8.1 ระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและแนวทางการปองกันและแกไข
8.2 การดู แ ลรั ก ษาและแก ป ญ หาอื่ น กรณี เ กิ ด ผลแทรกซ อ นแก
อาสาสมัคร
9. แบบยินยอมอาสาสมัคร (Consent form, R02/1 หรือ R02/2) เปน
ภาษาไทย (จัดทําเปนเอกสารแนบ)
10. แบบคําชี้แจงอาสาสมัคร (Information sheet, R03) เปนภาษาไทย (จัดทํา
เปนเอกสารแนบ)
11. ความรูที่จะไดจากการวิจัย เกิดประโยชนคุมกับภาระ/ความเสี่ยงของ
อาสาสมัคร
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12. เอกสารอางอิง
13. หัวหนาโครงการเซ็นชื่อปดทาย

แบบฟอรม R03 ประกอบดวยหัวขอดังนี้
1. ชื่อโครงการ
2. ชื่อผูรับผิดชอบโครงการ
- สถานที่ติดตอ
- หมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอไดในกรณีฉุกเฉิน
3. เหตุที่ตองทําวิจัยและเหตุผลที่ตองการศึกษาในคน รวมทั้งเหตุผลที่อาสาสมัคร
ที่ไดรับเชิญเขารวมโครงการ
4. วัตถุประสงคของโครงการ
5. ขั้นตอนและกระบวนการทําวิจัย
6. ประโยชนที่คาดวาจะเกิดขึ้นตออาสาสมัครจากการทําวิจัย
7. สิ่งที่อาสาสมัครจะตองปฏิบัติและไมปฏิบัติระหวางการศึกษา และระยะเวลา
ของการวิจัย
8. ความเสี่ ย งหรื ออั น ตรายที่ จะเกิ ด ขึ้ นและหรื อ ความไม ส ะดวกสบายของ
อาสาสมัครที่อาจไดรับและมาตรการที่ผูวิจัยเตรียมไวปองกัน
9. กรณี เ กิ ด ภาวะแทรกซ อ นที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การวิ จั ย ผู วิ จั ย จะให ก ารดู แ ล
รักษาพยาบาลหรือชดเชยอาสาสมัครอยางไร
10. กรณีการทดสอบยาในอาสาสมัครที่เปนผูปวย เมื่อผลการวิจัยพบวายานั้น
เปนประโยชน ภายหลัง การสิ้นสุดโครงการวิจัย ผูวิจัยจะให การสนั บสนุ นกั บ
อาสาสมัครตอไปหรือไมอยางไร และระยะเวลานานเทาไร
11. ในกรณีที่มีการรักษาหลายรูปแบบใหระบุทางเลือกอื่นและเปรียบเทียบขอดี,
ขอเสีย ของวิธีวิจัย
12. การใหคาตอบแทนเปนเงิน ควรระบุจํานวนและจํานวนครั้งที่ใหอาสาสมัคร
13. การรักษาความลับเกี่ยวกับอาสาสมัคร
14. สิทธิของอาสาสมัครในการถอนตัวออกจากโครงการเมื่อไรก็ได โดยไมกระทบ
ตอการรักษาพยาบาลของอาสาสมัครที่เปนผูปวย
16. แหลงทุนวิจัย
17. โครงการวิจัยได รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย จาก......................................……
18. เอกสารอางอิง
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