รายการแบบฟอร์มเอกสารเกี่ยวกับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
เอกสารหมายเลข ๑ บันทึกข้อความขออนุมัติการทาวิจัยในมนุษย์
เอกสารหมายเลข ๒ แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อจอรับการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาการวิจัยในมนุษย์
เอกสารหมายเลข ๓ แบบฟอร์มประวัติผู้วิจัย
เอกสารหมายเลข ๔ เอกสารข้อมูลคาอธิบายสาหรับผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัย
เอกสารหมายเลข ๕ เอกสารข้อมูลคาอธิบายสาหรับผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยสาหรับอาสาสมัครเด็กอายุ ๗ – ๑๒ ปี
เอกสารหมายเลข ๖ เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัย
เอกสารหมายเลข ๗ เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัยสาหรับอาสาสมัครเด็กอายุ ๗ – ๑๒ ปี
เอกสารหมายเลข ๘ เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัยสาหรับผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง
เอกสารหมายเลข ๙ แบบแจ้งผลการพิจารณา
เอกสารหมายเลข ๑๐ แบบฟอร์มใบอนุมัติ
เอกสารหมายเลข ๑๑ บันทึกข้อความรายงานการปรับปรุงแก้ไขโครงการ/รายงานการเบี่ยงเบนจากโครงการ/
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์/รายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย/รายงานการดาเนินการ
วิจัย ขอต่ออายุ และปิดโครงการวิจัย
เอกสารหมายเลข ๑๒ รายงานการแก้ไขปรับปรุงโครงการ
เอกสารหมายเลข ๑๓ รายงานการเบี่ยงเบนจากโครงการ
เอกสารหมายเลข ๑๔ รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ในโครงการวิจัย
เอกสารหมายเลข ๑๕ รายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย
เอกสารหมายเลข ๑๖ รายงานการดาเนินงานวิจัย ขอต่ออายุ และปิดโครงการวิจัย
เอกสารหมายเลข ๑๗ รายงานวิจัยแล้วเสร็จ
เอกสารหมายเลข ๑๘ บันทึกข้อความขอคัดลอกเอกสาร
เอกสารหมายเลขเพิ่มเติมตามระบบกลไกสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยและงานวิชาการ
เอกสารหมายเลข ๑๙ บันทึกข้อความการยืนยันข้อตกลงในการรับทุนจากวิทยาลัยในการผลิตผลงานวิจัย/ตารา
เอกสารหมายเลข ๒๐ รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยโดยกรรมการวิจัย
เอกสารหมายเลข ๒๑ รายงานความก้าวหน้าในการเขียนตารา
เอกสารหมายเลข ๒๒ บันทึกข้อความขออนุมัติลาเพื่อไปดาเนินงานวิจัย/เขียนตารา
เอกสารหมายเลข ๒๓ สรุปผลการดาเนินงานในช่วงที่ลาไปดาเนินการผลิตงานวิจัย/ตารา และผลงานวิชาการอื่น
เอกสารหมายเลข ๒๔ รูปแบบการเขียนหน้าปกวิจัย
เอกสารหมายเลข ๒๕ รายงานการเผยแพร่ผลงานวิจัย
เอกสารหมายเลข ๒๖ รายงานการนาผลการวิจัยที่หน่วยงานภายนอกนาไปใช้
เอกสารหมายเลข ๒๗ ขออนุมัติความต้องการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในโครงการวิจัย
เอกสารหมายเลข ๒๘ ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในโครงการลาดับที่

เอกสารหมายเลข ๑

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
ที่ สธ ๐๒๐๓.๐๙๓๒/
วันที่
เรื่อง ขอเสนอโครงการวิจัยเพือ่ ขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
เรียน

ประธานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
ข้าพเจ้า........................................................สังกัด..........................................................................................
ขอเสนอโครงการวิจัยเรื่อง (ชื่อภาษาไทย)......................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
ขอเสนอโครงการวิจัยเรื่อง (ชื่อภาษาอังกฤษ).................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
เพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โดยได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
(ขีด  หัวข้อเอกสารที่จัดส่งแยกตามประเภทโครงการ)
ลาดับที่
รายการ
มี ไม่มี
๑
แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอการรับรอง (ภาษาไทย)
๒
โครงการวิจัยฉบับภาษาไทย (แนบฉบับภาษาอังกฤษ ประกอบการพิจารณาได้)
๓
เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น แบบบันทึกข้อมูล แบบสอบถามการวิจัย ประเด็นสัมภาษณ์
๔
เอกสารชี้แจงข้อมูลสาหรับอาสาสมัครวิจัย
๕
เอกสารแสดงความยินยอมโดยไม่รับการบอกกล่าวของอาสาสมัครวิจัย
๖
ประวัติผู้วิจัยทุกคน
๗
แผ่น CD บรรจุข้อมูลเอกสาร ข้อ ๑-๖
๘
อื่นๆ ระบุ...............................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ...........................................................
(............................................................)
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
กรณีหัวหน้าโครงการวิจัยเป็นนิสิต
เรียน เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
เพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ...........................................................
(............................................................)
เจ้าหน้าที่ธุรการงานวิจัย

ลงชื่อ..........................................................
(...........................................................)
หัวหน้าโครงการวิจัย
เรียน ประธานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยฯ
เห็นสมควรดาเนินการนาเข้าประชุมคณะกรรมการฯ
ลงชื่อ..........................................................
(........................................................)
เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

เอกสารหมายเลข ๒
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นพรัตน์วชิระ

แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาจาก
คณะกรรมการพิจารณาการวิจัยในมนุษย์

๑. ชื่อโครงการเป็นภาษาไทยที่กะทัดรัด และสื่อความหมายได้ดีโดยพยายามหลีกเลี่ยงภาษาอังกฤษ และถ้ามีชื่อ
โครงการเป็นภาษาอังกฤษ ต้องมีความหมายตรงกับชื่อโครงการภาษาไทย
๒. ชื่อ หน่วยงานที่สังกัดและและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้วิจัยหลักและผู้ร่วมโครงการวิจัย
๓. ประเภท/รูปแบบการวิจัย (เช่น วิจัยเชิงทดลอง วิจัยกึ่งทดลอง วิจัยเชิงพรรณนา เป็นต้น)
๔. บทนา ระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้
๔.๑ ความสาคัญของปัญหา
๔.๒ วัตถุประสงค์การวิจัย
๔.๓ ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัยทั้งอาสาสมัครวิจัยและส่วนร่วม
๕. สถานที่ศึกษาวิจัยและระยะเวลาศึกษาวิจัย
๖. การวางแผนวิจัย (อาจมีครบทุกรายการ) ให้ระบุ
๖.๑ กลุ่มประชากรที่จะศึกษา ทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ระบุ เพศ อายุ/วัย จานวน และที่มา
๖.๒ เกณฑ์การคัดเลือกอาสาสมัครวิจัยเข้าร่วมโครงการ (Inclusion criteria)
๖.๓ เกณฑ์การแยกอาสาสมัครวิจัยออกจากโครงการ (Exclusion Criteria)
๖.๔ เกณฑ์การให้เลิกจากการศึกษา (Discontinuation Criteria)
๖.๔.๑ เกณฑ์ให้อาสาสมัครวิจัยเลิกจากการศึกษา (Discontinuation Criteria FOR Participant)
๖.๔.๒ เกณฑ์การพิจารณาเลิกหรือยุติการศึกษาทั้งโครงการ (Termination Criteria for the Study)
๖.๕ ขั้นตอนการดาเนินงานวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
๖.๖ ข้อพิจารณาเฉพาะ
๖.๖.๑ กรณีเจาะเลือด ให้ระบุวัตถุประสงค์ จานวนครั้ง ปริมาณ และความถี่ในการเจาะ
๖.๖.๒ กรณีทดลองยาทางคลินิก ให้ระบุชื่อยา ชื่อสามัญทางยาบริษัทผู้ผลิตและผู้จาหน่ายและทะเบียนยา(ถ้ามี)
๖.๖.๓ กรณีทดลองผลิตภัณฑ์อื่น ให้แนบเอกสาร รายละเอียด ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตามความเหมาะสม
๖.๖.๔ กรณีเป็นการศึกษาวิจัยที่ต้องผ่าตัด หรือทาหัตถการอื่นใดให้อธิบายวิธีการพอสังเขป
๗. ข้อพิจารณาด้านจริยธรรม ให้ทีเนื้อหาและเอกสารดังนี้
๗.๑ ระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและการป้องกันแก้ไข (ความเสี่ยงด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสังคม ด้าน
กฎหมายและด้านอื่นๆ)
๗.๒ ระบุการตอบแทน ชดเชย ค่าป่วยการ การดูแลรักษา และแก้ปัญหาอื่นๆ กรณีเกิดผลแทรกซ้อนแก่
อาสาสมัครเข้าร่วมวิจัย
๗.๓ ระบุประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวกับด้านจริยธรรม
๗.๔ ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับผู้วิจัย (Patient or Subject information sheet) เป็นภาษาไทย ทั้งนี้ ต้องระบุ
ชื่อ สถานที่ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้วิจัย การดาเนินการกรณีเกิดผลแทรกซ้อน ทั้งนี้เอกสารดังกล่าวให้
เป็นไปตามรูปแบบที่ของคณะกรรมการจริยธรรมเครือข่าย/วิทยาลัยกาหนด

เอกสารหมายเลข ๒.๑
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นพรัตน์วชิระ

แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาจาก
คณะกรรมการพิจารณาการวิจัยในมนุษย์

๗.๕ เอกสารแสดงความยินยอมโดยได้รับการบอกกล่าวของอาสาสมัครวิจัยเป็นภาษาไทยตามแบบฟอร์ม หรือมี
ข้อความสอดคล้องกับแบบฟอร์มที่คณะกรรมการจริยธรรมเครือข่าย/วิทยาลัยกาหนด
๗.๖ กรณีที่ผู้วิจัยเห็นว่าไม่ควรหรือไม่จาเป็นต้องมีเอกสารชี้แจงข้อมูลสาหรับอาสาสมัครวิจัยหรือผู้อนุญาตหรือ
เอกสารแสดงความยินยอมโดยได้รับการบอกกล่าวของอาสาสมัครวิจัย ให้แสดงเหตุผลความจาเป็น เพื่อขอ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมเครือข่าย/วิทยาลัยเป็นกรณีไป
๗.๗ กรณีกลุ่มตัวอย่าง/อาสาสมัครวิจัย ไม่บรรลุนิติภาวะ จานวน ๑ ชุด และเอกสารชี้แจงข้อมูลสาหรับ
อาสาสมัครวิจัย (Participant Information Sheet) พร้อมเอกสารแสดงความยินยอมโดยได้รับการบอกกล่าว
ของอาสาสมัครวิจัยสาหรับบิดามารดาหรือผู้แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมาย จานวน ๑ ชุด
๘. รายละเอียดงบประมาณและแหล่งทุน
๘.๑ แหล่งเงินทุนและจานวนเงิน
๘.๒ รายละเอียดค่าใช้จ่าย (ระบุตามหมวดเงิน)

เอกสารหมายเลข ๓
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นพรัตน์วชิระ

แบบฟอร์มประวัติผู้วิจยั

1. ชื่อ........................................................นามสกุล..........................................................................................
2. E-mail……………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี......................................................................................................................
ปริญญาโท.......................................................................................................................
ปริญญาเอก.....................................................................................................................
4. การฝึกอบรม/ดูงาน.......................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
5. ประวัติการทางาน.........................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
4.1ตาแหน่งทางวิชาการ..............................................................................................................................
4.2ตาแหน่งทางบริหาร................................................................................................................................
6. ผลงานวิจัย...................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
7. ผลงานทางวิชาการ.....................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
8. รางวัลที่ได้รับ.............................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
9. อื่นๆ...........................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

เอกสารหมายเลข ๔
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นพรัตน์วชิระ

เอกสารข้อมูลคาอธิบายสาหรับผู้เข้าร่วม
ในโครงการวิจัย

คาชี้แจงผู้วิจัย ในการเขียนเอกสารข้อมูลคาอธิบายสาหรับผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัยและเอกสารแสดงความยินยอม
เข้าร่วมในโครงการวิจัยตามตัวอย่างโครงร่าง
1. ไม่ต้องส่งเอกสารคาชี้แจงหน้านี้มากับโครงร่าง
2. ผู้วิจัยสามารถปรับแก้โครงร่างเอกสารข้อมูลคาอธิบายสาหรับผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัยและเอกสารแสดง
ความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัยให้เข้ากับบริบทงานวิจัยของตัวเอง สามารถตัดหัวข้อที่ไม่เกี่ยวข้องออก
เช่น ถ้าเป็นงานวิจัยที่ให้ตอบแบบสอบถามเท่านั้น สามารถตัดหัวข้อเรื่องความเสี่ยงที่ได้รับจากการเจาะ
เลือดได้ เป็นต้น
3. เอกสารข้อมูลคาอธิบายสาหรับผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัยและเอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมใน
โครงการวิจัยที่ผู้วิจัยจัดทาเป็นครั้งแรก ให้ใส่เป็น Version 1.0 พร้อมลงวันที่ เดือน ปีที่จัดทากากับ ถ้ามี
การแก้ไขครั้งที่ 1 ให้ใส่เป็น Version 2.0 พร้อมลงวันที่ เดือน ปีที่จัดทากากับ และถ้ามีการแก้ไขอีกให้
เปลี่ยน Version ใหม่พร้อมลงวันที่ เดือน ปีกากับทุกครั้งที่มีการแก้ไข
4. ให้ลดการใช้ศัพท์แพทย์ ศัพท์เทคนิคให้เหลือน้อยที่สุด ในกรณีจาเป็นไม่มีคาศัพท์ภาษาไทย ให้เขียนทับ
ศัพท์คาอ่านและวงเล็บภาษาอังกฤษต่อท้าย
5. ในกรณีที่วิธีดาเนินการวิจัยที่จะเกิดขึ้นกับอาสาสมัครมีหลายขั้นตอนและซับซ้อนควรสรุปเป็นตารางหรือ
แผนภาพ (Diagram) ให้เข้าใจง่าย
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ชื่อโครงการวิจัย………………………………………………....................……………………………………………………....................
…………………………………………………………………………………………………………..................…………………………...........
ผู้สนับสนุนการวิจัย………………………………………...................……………………….....................…………..………………….
................................................................................................................................................................................
ผู้วิจัย
ชื่อ ..................................................................................................................................................................
ที่อยู่ .................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์…........................................................................................................................................................
(ที่ทางานและมือถือ)……………………………………………………………………………………………………....................……….…
ผู้ร่วมในโครงการวิจัย
ชื่อ ...................................................................................................................................................................
ที่อยู่ ..................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………….................……..
เบอร์โทรศัพท์.........................................................................................................................................................
(ที่ทางานและมือถือ)……………………………………………………………………………………………………….................……….
เรียน ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยทุกท่าน
ท่านได้รับเชิญให้เข้าร่วมในโครงการวิจัยนี้เนื่องจากท่านเป็น..................................................................(ระบุ
เหตุผลที่เชิญให้เข้าร่วมในการวิจัย) ก่อนที่ท่านจะตัดสินใจเข้าร่วมในการศึกษาวิจัยดังกล่าว ขอให้ท่านอ่านเอกสาร
ฉบับนี้อย่างถี่ถ้วน เพื่อให้ท่านได้ทราบถึงเหตุผลและรายละเอียดของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยใดๆ
เพิ่มเติม กรุณาซักถามจากทีมงานของผู้ทาวิจัย หรือผู้ร่วมทาวิจัยซึ่งจะเป็นผู้สามารถตอบคาถามและให้ความกระจ่าง
แก่ท่านได้
ท่านสามารถขอคาแนะนาในการเข้าร่วมโครงการวิจัยนี้จากครอบครัว เพื่อน หรือแพทย์ประจาตัวของท่าน
ได้ ท่านมีเวลาอย่างเพียงพอในการตัดสินใจโดยอิสระ ถ้าท่านตัดสินใจแล้วว่าจะเข้าร่วมในโครงการวิจัยนี้ ขอให้ท่าน
ลงนามในเอกสารแสดงความยินยอมของโครงการวิจัยนี้
เหตุผลความเป็นมา
(ระบุหลักการและเหตุผลโดยย่อ ให้ได้ใจความด้วยภาษาที่ผู้เข้าร่วมการวิจัยสามารถเข้าใจได้ง่าย ไม่ใช้
ภาษาอังกฤษ ขอให้แปลหรือเขียนทับศัพท์ โดยใส่ภาษาอังกฤษในวงเล็บ)
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา
วัตถุประสงค์หลักจากการศึกษาในครั้งนี้คือ..................................................................................................
(ระบุรายละเอียดด้วยภาษาที่ผู้เข้าร่วมการวิจัยสามารถเข้าใจได้ง่าย ไม่ใช้ภาษาอังกฤษ ขอให้แปลหรือเขียนทับศัพท์
โดยใส่ภาษาอังกฤษในวงเล็บ)................................ จานวนผูเ้ ข้าร่วมในโครงการวิจัย (ถ้าทาการศึกษาวิจัยในหลาย
ศูนย์ ให้ระบุจานวนผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยในประเทศไทย และในศูนย์เดียวกับผู้ให้ความยินยอม) คือ................. คน
วิธีการที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
หลังจากท่านให้ความยินยอมที่จะเข้าร่วมในโครงการวิจัยนี้ ผู้วิจัยจะขอตรวจ......................................
....................................................(ระบุว่าจะตรวจอะไรบ้าง จะมีการเจาะเลือดหรือไม่ เจาะเท่าไร ตรวจอะไร)
เพื่อคัดกรองว่าท่านมีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะเข้าร่วมในการวิจัย
หากท่านมีคุณสมบัติตามเกณฑ์คัดเข้า ท่านจะได้รับเชิญให้มาพบนักวิจัยตามวันเวลาที่ผู้ทาวิจัยนัดหมาย คือ
...................(วัน/เวลา)................................ เพื่อ ....................................( ระบุว่าจะดาเนินการอย่างไรกับผู้เข้าร่วม
การวิ จั ย เช่ น ตรวจร่ า งกายอย่ า งละเอี ย ด ประเมิ น ผลทางห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารต่ า ง ๆ บั น ทึ ก การรั บ และคื น ยา
ฯลฯ).................................. โดยตลอดระยะเวลาที่ท่านอยู่ในโครงการวิจัย คือ ....................................................(ระบุ
ระยะเวลา).......................................และมาพบผู้วิจัยหรือผู้ ร่วมทาวิจัยทั้งสิ้น.................................... ..........
(จานวน).........................................................ครั้ ง
ความรับผิดชอบของอาสาสมัครผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัย
เพื่อให้งานวิจัยนี้ประสบความสาเร็จ ผู้ทาวิจัยใคร่ขอความความร่วมมือจากท่าน โดยจะขอให้ท่านปฏิบัติ
ตามคาแนะนาของผู้ทาวิจัยอย่างเคร่งครัด รวมทั้งแจ้งอาการผิดปกติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับท่านระหว่างที่ท่านเข้าร่ วมใน
โครงการวิจัยให้ผู้ทาวิจัยได้รับทราบ
ความเสี่ยงที่อาจได้รับ
(ไม่เขียนว่า “ไม่มีความเสี่ยง” เพราะการเข้าร่วมในการวิจัยใดๆก็ตาม ย่อมมีความเสี่ยงตั้งแต่ความเสี่ยง
เล็กน้อยที่ไม่มากกว่าความเสี่ยงในชีวิตประจาวัน หรือ minimal risks เช่น เสียเวลา ไม่สะดวก ไม่สบาย สูญเสีย
รายได้ จนถึงความเสี่ยงต่อร่างกาย ต่อจิตใจ ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจและสังคม ผู้ทาวิจัยต้องวิเคราะห์ความเสี่ยง)
ความเสี่ยงที่ได้รับจากการเจาะเลือด
ท่านมีโอกาสที่จะเกิดอาการเจ็บ เลือดออก ช้าจากการเจาะเลือด อาการบวมบริเวณที่เจาะเลือดหรือหน้า
มืด และโอกาสที่จะเกิดการติดเชื้อบริเวณที่เจาะเลือดพบได้น้อยมาก
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ความเสี่ยงที่ไม่ทราบแน่นอน
ท่านอาจเกิดอาการข้างเคีย ง หรื อความไม่ส บาย นอกเหนือจากที่ได้แสดงในเอกสารฉบับนี้ ซึ่งอาการ
ข้างเคียงเหล่านี้เป็นอาการที่ไม่เคยพบมาก่อน เพื่อความปลอดภัยของท่าน ควรแจ้งผู้ทาวิจัยให้ทราบทันทีเมื่อเกิด
ความผิดปกติใดๆ เกิดขึ้น
หากท่านมี ข้อสงสั ย ใดๆ เกี่ย วกับ ความเสี่ ยงที่อ าจได้รับจากการเข้าร่ว มในโครงการวิจั ย ท่า นสามารถ
สอบถามจากผู้ทาวิจัยได้ตลอดเวลา
หากมีการค้นพบข้อมูลใหม่ ๆ ที่อาจมีผลต่อความปลอดภัยของท่านในระหว่างที่ท่านเข้าร่วมในโครงการวิจัย
ผู้ทาวิจัยจะแจ้งให้ท่านทราบทันที เพื่อให้ท่านตัดสินใจว่าจะอยู่ในโครงการวิจัยต่อไปหรือจะขอถอนตัวออกจากการ
วิจัย
ประโยชน์ที่อาจได้รับ
(หากผู้เข้าร่วมการวิจัยไม่ได้รับประโยชน์โดยตรง ขอให้ผู้ทาวิจัยระบุว่า “ท่านจะไม่ได้รับประโยชน์ใดๆจาก
การเข้าร่วมในการวิจัยครั้งนี้ แต่ผลการศึกษาที่ได้จะ........................”) การเข้าร่วมในโครงการวิจัยนี้อาจจะทาให้
ท่านมีสุขภาพที่ดีขึ้น หรืออาจจะลดความรุนแรงของโรคได้ แต่ไม่ได้รับรองว่าสุขภาพของท่านจะต้องดีขึ้นหรือความ
รุนแรงของโรคจะลดลงอย่างแน่นอน
วิธีการและรูปแบบการรักษาอื่น ๆ ซึ่งมีอยู่สาหรับอาสาสมัคร
ท่านไม่จ าเป็ น ต้องเข้าร่ ว มโครงการวิจัยนี้เพื่อประโยชน์ในการรักษาโรคที่ท่านเป็นอยู่ เนื่องจากมีแนว
ทางการรักษาอื่น ๆ หลายแบบสาหรับรักษาโรคของท่านได้ ดังนั้นจึงควรปรึกษาแนวทางการรักษาวิธีอื่นๆ กับแพทย์
ผู้ให้การรักษาท่านก่อนตัดสินใจเข้าร่วมในการวิจัย
ข้อปฏิบัติของท่านขณะที่ร่วมในโครงการวิจัย
ขอให้ท่านปฏิบัติดังนี้
- ขอให้ท่านให้ข้อมูลทางการแพทย์ของท่านทั้งในอดีต และปัจจุบัน แก่ผู้ทาวิจัยด้วยความสัตย์จริง
- ขอให้ท่านแจ้งให้ผู้ทาวิจัยทราบความผิดปกติที่เกิดขึ้นระหว่างที่ท่านร่วมในโครงการวิจัย
- ขอให้ท่านงดการใช้ยาอื่นนอกเหนือจากที่ผู้ทาวิจัยได้จัดให้ รวมถึงการรักษาอื่น ๆ
- ขอให้ท่านนายาที่ใช้ในการศึกษาของท่านทั้งหมดที่เหลือจากการรับประทานมาให้ผู้ทาวิจัยทุกครั้งที่นัด
หมายให้มาพบ
อันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าร่วมในโครงการวิจัยและความรับผิดชอบของผู้ทาวิจัย/ผู้สนับสนุนการวิจัย
หากพบอันตรายที่เกิดขึ้นจากการวิจัย ท่านจะได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมทันที และท่านปฏิบัติตาม
คาแนะนาของทีมผู้ทาวิจัยแล้ว ผู้ทาวิจัย/ผู้สนับสนุนการวิจัยยินดีจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของท่าน
และการลงนามในเอกสารให้ความยินยอม
ไม่ได้หมายความว่าท่านได้สละสิทธิ์ทางกฎหมายตามปกติที่ท่านพึงมี
ในกรณีที่ท่านได้รับอันตรายใด ๆ หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย ท่านสามารถ
ติดต่อกับผู้ทาวิจัยคือ .....................(ระบุผู้ทาวิจัย)....................................ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารหมายเลข ๔.๔
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นพรัตน์วชิระ

เอกสารข้อมูลคาอธิบายสาหรับผู้เข้าร่วม
ในโครงการวิจัย

ค่าตอบแทนสาหรับผู้เข้าร่วมวิจัย (ถ้ามี)
ท่านจะไม่ได้รับเงินค่าตอบแทนจากการเข้าร่วมในการวิจัย แต่ท่านจะได้รับค่าเดินทางและเงินชดเชยการ
สูญเสียรายได้ หรือความไม่สะดวก ไม่สบาย ในการมาพบแพทย์ทุกครั้ง ครั้งละ..........(จานวนเงิน)........ บาท รวม
ทั้งหมด ... ..........(จานวนครั้ง)............ครั้ง
การประกันภัยเพื่อคุ้มครองผู้เข้าร่วมวิจัย (ถ้ามี)
ผู้สนับสนุนการวิจัยได้ทาประกันภัยให้แก่ผู้เข้าร่วมการวิจัยทุกท่าน ซึ่งหากเกิดอันตรายหรือความเสียหายต่อ
ท่าน ที่เป็นผลสืบเนื่องโดยตรงจากโครงการวิจัย ท่านจะได้รับ.................(ระบุการชดเชย)...............
การเข้าร่วมและการสิ้นสุดการเข้าร่วมโครงการวิจัย
การเข้าร่วมในโครงการวิจัยครั้งนี้เป็นไปโดยความสมัครใจ หากท่า นไม่สมัครใจจะเข้าร่วมการศึกษาแล้ว
ท่านสามารถถอนตัวได้ตลอดเวลา การขอถอนตัวออกจากโครงการวิจัยจะไม่มีผลต่อการดูแลรักษาโรคของท่านแต่
อย่างใด
ผู้ ทาวิจั ย อาจถอนท่านออกจากการเข้าร่ว มการวิจั ย เพื่อเหตุผ ลด้า นความปลอดภัยของท่าน หรือเมื่ อ
ผู้สนับสนุนการวิจัยยุติการดาเนินงานวิจัย หรือ ในกรณีดังต่อไปนี้
- ท่านไม่สามารถปฏิบัติตามคาแนะนาของผู้ทาวิจัย
- ท่านรับประทานยาที่ไม่อนุญาตให้ใช้ในการศึกษา
- ท่านตั้งครรภ์ระหว่างที่เข้าร่วมโครงการวิจัย
การปกป้องรักษาข้อมูลความลับของอาสาสมัคร
ข้อมูล ที่อาจน าไปสู่ การเปิ ดเผยตัว ท่าน จะได้รับการปกปิดและจะไม่เปิดเผยแก่ส าธารณชน ในกรณี ที่
ผลการวิจั ย ได้รั บ การตีพิมพ์ ชื่อและที่อยู่ ของท่านจะต้องได้รับการปกปิดอยู่เสมอ โดยจะใช้เฉพาะรหั ส ประจา
โครงการวิจัยของท่าน
จากการลงนามยินยอมของท่านผู้ทาวิจัย และผู้สนับสนุนการวิจัยสามารถเข้าไปตรวจสอบบันทึกข้ อมูลทาง
การแพทย์ของท่านได้แม้จะสิ้นสุดโครงการวิจัยแล้วก็ตาม หากท่านต้องการยกเลิกการให้สิทธิ์ดังกล่าว ท่านสามารถ
แจ้ง หรือเขียนบันทึกขอยกเลิกการให้คายินยอม โดยส่งไปที...................................................................................(ชื่อ
ผู้วิจัยหลักและที่อยู่ในประเทศไทย)………………………........................................................................................
หากท่านขอยกเลิกการให้คายินยอมหลังจากที่ท่านได้เข้าร่วมโครงการวิจัยแล้ว ข้อมูลส่วนตัวของท่านจะไม่
ถูกบันทึกเพิ่มเติม อย่างไรก็ตามข้อมูลอื่น ๆ ของท่านอาจถูกนามาใช้เพื่อประเมินผลการวิจัย และท่านจะไม่สามารถ
กลับมาเข้าร่วมในโครงการนี้ได้อีก ทั้งนี้เนื่องจากข้อมูลของท่านที่จาเป็นสาหรับใช้เพื่อการวิจัยไม่ได้ถูกบันทึก
จากการลงนามยิ น ยอมของท่ า นผู้ ท าวิ จั ย สามารถบอกรายละเอี ย ดของท่ า นที่ เ กี่ ย วกั บ การเข้ า ร่ ว ม
โครงการวิจัยนี้ให้แก่แพทย์ผู้รักษาท่านได้

เอกสารหมายเลข ๔.๕
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นพรัตน์วชิระ

เอกสารข้อมูลคาอธิบายสาหรับผู้เข้าร่วม
ในโครงการวิจัย

สิทธิ์ของผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัย
ในฐานะที่ท่านเป็นผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัย ท่านจะมีสิทธิ์ดังต่อไปนี้
1. ท่านจะได้รับทราบถึงลักษณะและวัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้
2. ท่านจะได้รับการอธิบายเกี่ยวกับระเบียบวิธีการของการวิจัยทางการแพทย์ รวมทั้งยาและอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้
3. ท่านจะได้รับการอธิบายถึงความเสี่ยงและความไม่สบายที่จะได้รับจากการวิจัย
4. ท่านจะได้รับการอธิบายถึงประโยชน์ที่ท่านอาจจะได้รับจากการวิจัย
5. ท่านจะได้รั บ การเปิ ด เผยถึงทางเลื อกในการรั กษาด้ว ยวิธี อื่น ยา หรือ อุปกรณ์ซึ่ งมีผ ลดีต่ อท่า นรวมทั้ ง
ประโยชน์และความเสี่ยงที่ท่านอาจได้รับ
6. ท่านจะได้รับทราบแนวทางในการรักษา ในกรณีที่พบโรคแทรกซ้อนภายหลังการเข้าร่วมในโครงการวิจัย
7. ท่านจะมีโอกาสได้ซักถามเกี่ยวกับงานวิจัยหรือขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
8. ท่านจะได้รับทราบว่าการยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัยนี้ ท่านสามารถขอถอนตัวจากโครงการเมื่อไรก็ได้
โดยผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัยสามารถขอถอนตัวจากโครงการโดยไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ ทั้งสิ้น
9. ท่านจะได้รับเอกสารข้อมูลคาอธิบายสาหรับผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัยและสาเนาเอกสารใบยินยอมที่มีทั้ง
ลายเซ็นและวันที่
10. ท่านมีสิทธิ์ในการตัดสินใจว่าจะเข้าร่วมในโครงการวิจัยหรือไม่ก็ได้ โดยปราศจากการใช้อิทธิพลบังคับข่มขู่
หรือการหลอกลวง
หากท่านไม่ได้รับการชดเชยอันควรต่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการวิจัย หรือท่ านไม่ได้รับ
การปฏิบัติตามที่ปรากฏในเอกสารข้อมูล คาอธิบายสาหรับผู้ เข้าร่ว มในการวิจัย ท่านสามารถร้องเรียนได้ที่
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ 681 ถนนรามอินทรา แขวงคัน
นายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230 โทร. 02-540 6500 ต่อ 257,246

ขอขอบคุณในการร่วมมือของท่านมา ณ ที่นี้

เอกสารหมายเลข ๕
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เอกสารข้อมูลคาอธิบายสาหรับผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย
นพรัตน์วชิระ
สาหรับอาสาสมัครเด็กอายุ ๗ – ๑๒ ปี

คาชี้แจงผู้วิจัย ในการเขียนเอกสารข้อมูลคาอธิบายสาหรับผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัยและเอกสารแสดงความยินยอม
เข้าร่วมในโครงการวิจัยตามตัวอย่างโครงร่าง
1. ไม่ต้องส่งเอกสารคาชี้แจงหน้านี้มากับโครงร่าง
2. ผู้วิจัยสามารถปรับแก้โครงร่างเอกสารข้อมูลคาอธิบายสาหรับผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัยและเอกสารแสดง
ความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัยให้เข้ากับบริบทงานวิจัยของตัวเอง สามารถตัดหัวข้อที่ไม่เกี่ยวข้องออก
เช่น ถ้าเป็นงานวิจัยที่ให้ตอบแบบสอบถามเท่านั้น สามารถตัดหัวข้อเรื่องความเสี่ยงที่ได้รับจากการเจาะ
เลือดได้ เป็นต้น
3. เอกสารข้อมูลคาอธิบายสาหรับผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัยและเอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมใน
โครงการวิจัยที่ผู้วิจัยจัดทาเป็นครั้งแรก ให้ใส่เป็น Version 1.0 พร้อมลงวันที่ เดือน ปีที่จัดทากากับ ถ้ามี
การแก้ไขครั้งที่ 1 ให้ใส่เป็น Version 2.0 พร้อมลงวันที่ เดือน ปีที่จัดทากากับ และถ้ามีการแก้ไขอีกให้
เปลี่ยน Version ใหม่พร้อมลงวันที่ เดือน ปีกากับทุกครั้งที่มีการแก้ไข
4. ให้ลดการใช้ศัพท์แพทย์ ศัพท์เทคนิคให้เหลือน้อยที่สุด ในกรณีจาเป็นไม่มีคาศัพท์ภาษาไทย ให้เขียนทับ
ศัพท์คาอ่านและวงเล็บภาษาอังกฤษต่อท้าย
5. ในกรณีที่วิธีดาเนินการวิจัยที่จะเกิดขึ้นกับอาสาสมัครมีหลายขั้นตอนและซับซ้อนควรสรุปเป็นตารางหรือ
แผนภาพ )Diagramให้เข้าใจง่าย (

เอกสารหมายเลข ๕.๑
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เอกสารข้อมูลคาอธิบายสาหรับผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย
นพรัตน์วชิระ
สาหรับอาสาสมัครเด็กอายุ ๗ – ๑๒ ปี

ชื่อโครงการวิจัย: .......................................................................................................................................................
โครงการวิจัยขอให้หนูเข้าร่วมในการวิจัยนี้เนื่องจากหนูเป็นเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรง ขอให้หนู ให้เวลาเพื่ออ่าน
และปรึกษากับนักวิจัย พยาบาล ผู้ปกครอง เครือญาติ หรือหนูสามารถถามเจ้าหน้าที่ในโครงการในส่วนที่หนูไม่เข้าใจ
หรือ ต้องการรู้เพิ่มเติม
1. โครงการนี้คืออะไร...............................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………..............................
2.ทาไมจึงเกิดการศึกษาวิจัยในโครงการ
นักวิจัยต้องการรู้ว่า……………………........................................................….......………………………………………
………………………………………………………………………………..........……….............................................................……….
3. หนูต้องทาอะไรบ้างถ้าเข้าร่วมการวิจัย
หนูจะได้มาพบนักวิจัยทั้งหมด ….........….. ครั้ง คือ.....................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………..........…………………………..…
4. ความเสี่ยงและประโยชน์ของการเข้าร่วมโครงการ
หนูอาจรู้สึก………………………………………………………………………………………..........................................…..
5. การรักษาความลับ
ข้อมูลทุกอย่างของหนูที่ทางโครงการเก็บรวบรวมจะถูกเก็บเป็นความลับ ทางโครงการจะใช้เพียงหมายเลข
รหัสแทนชื่อของหนู จะไม่มีการใช้ชื่อจริงในการวิจัยนี้
6. การเข้าร่วมโครงการวิจัย
การตัดสินใจเข้าร่วมโครงการนี้ขึ้นอยู่กับตัวหนูและครอบครัว หนูมีสิทธิ์ตัดสินใจ ไม่เข้าร่วมในโครงการนี้ได้
และหากหนูเข้าร่วมโครงการแล้ว หนูก็มีสิทธิ์ที่จะถอนตัวเมื่อใดก็ได้ โดยไม่จาเป็นต้องให้เหตุผลใดๆ คุณหมอผู้ดูแล
หนูจะยังคงให้การดูแลหนูตามปกติ
ขอบคุณที่หนูเสียสละเวลาเพื่อทาความเข้าใจกับโครงการวิจัยนี้ ขอให้หนูสอบถามและแจ้งให้ทางโครงการ
ทราบสิ่งที่ยังไม่เข้าใจ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ปัญหาหรือข้อซักถามต่างๆ
ถ้าหนูมีคาถามเกี่ยวกับโครงการวิจัยนี้ หรือเกี่ยวกับการบาดเจ็บที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย หนูสามารถติดต่อ
…………………….......……........……… โทร...……………......................…หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือกรณีฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
…………………………............................................................................................................................. ....................…..
ส าหรั บ คาถามเกี่ย วกั บ โครงการวิจั ย สิ ท ธิข องหนู และอั นตรายที่ เกิ ดจากการวิ จัย หนูส ามารถติ ดต่ อ
เจ้าหน้าที่ผู้เป็นอิสระจากโครงการวิจัยนี้ ที่..................................... ผู้ให้คาปรึกษา ...................................................ที่
โทรศัพท์หมายเลข ...................................................................................................................................................

เอกสารหมายเลข ๖
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นพรัตน์วชิระ

เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย

การวิจัยเรื่อง..............................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
วันให้คายินยอม วันที่...................................เดือน...................................พ.ศ.........................................................
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว........................................................................................................................
ที่อยู่..........................................................................................................................................................................
ได้อ่านรายละเอียดจากเอกสารข้อมูลสาหรับผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยที่แนบมาฉบับวันที่...........................................
และข้าพเจ้ายินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัยโดยสมัครใจ
ข้าพเจ้าได้รับสาเนาเอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัยที่ข้าพเจ้าได้ลงนาม และ วันที่พร้อมด้วย
เอกสารข้อมูลสาหรับผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย ทั้งนี้ก่อนที่จะลงนามในใบยินยอมให้ทาการวิจัยนี้ ข้าพเจ้าได้รีบการ
อธิบายจากผู้วิจัยถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัย ระยะเวลาของการทาวิจัย วิธีการวิจัย อันตรายหรืออาการที่อาจเกิดขึ้น
จากการวิจัย รวมทั้งประโยชน์ที่เกิดขึ้นจาการวิจัย และแนวทางรักษาโดยวิธีอื่นอย่างละเอียด ข้าพเจ้ามีเวลาและ
โอกาสเพียงพอในการซักถามข้อสงสัยจนมีความเข้าใจอย่างดีแล้ว โดยผู้วิจัยได้ตอบคาถามต่างๆ ด้วยความเต็มใจไม่
ปิดบังซ่อนเร้นจนข้าพเจ้าพอใจ
ข้าพเจ้ารับทราบจากผู้วิจัยว่าหากเกิดอันตรายใดๆ จากการวิจัยดังกล่าว ข้าพเจ้าจะได้รับการรักษาพยาบาล
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (และระบุด้วยว่าจะได้รับการชดเชยจากผู้สนับสนุนการวิจัยหรือไม่..................
.............................................................................................................................................................................)
ข้าพเจ้ามีสิทธิที่จะบอกเลิกเข้าร่วมในโครงการวิจัยเมื่อใดก็ได้ โดยไม่จาเป็นต้องแจ้งเหตุผล และการบอกเลิก
การเข้าร่วมการวิจัยนี้ จะไม่มีผลต่อการรักษาโรคหรือสิทธิอื่นๆ ที่ข้าพเจ้าที่พึงได้รับต่อไป
ผู้วิจัยรับรองว่าจะเก็บข้อมูลส่วนตัวของข้าพเจ้าเป็นความลับ และจะเปิดเผยได้เฉพาะเมื่อได้รับการยินยอม
จากข้าพเจ้าเท่านั้น บุคคลอื่นในนามของสนับสนุนการวิจัย คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิ จัยในคน อาจ
ได้รับอนุญาตให้เข้ามาตรวจและประมวลข้อมูลของข้าพเจ้า ทั้งนี้จะต้องกระทาไปเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลเท่านั้น โดยการตกลงที่จะเข้าร่วมการศึกษานี้ข้าพเจ้าได้ให้คายินยอมที่จะให้มีการตรวจสอบ
ข้อมูลประวัติทางการแพทย์ของข้าพเจ้าได้
ผู้วิจัยรับรองว่าจะไม่มีการเก็บข้อมูลใดๆ เพิ่มเติม หลังจากที่ข้าพเจ้าขอยอเลิกการเข้าร่วมโครงการวิจัยและ
ต้องการให้ทาลายเอกสารและ/หรือ ตัวอย่างที่ใช้ตรวจสอบทั้งหมดที่สามารถสืบค้นถึงตัวข้าพเจ้าได้
ข้าพเจ้าเข้าใจว่า ข้าพเจ้ามีสิทธิ์ที่ตรวจสอบหรือแก้ไขข้อมูล ส่วนตัวของข้าพเจ้าและสามารถยอเลิกการให้
สิทธิในการใช้ข้อมูลส่วนตัวของข้าพเจ้าได้ โดยต้องแจ้งให้ผู้วิจัยรับทราบ
ข้าพเจ้าได้ตระหนักว่าข้อมูลในการวิจัยรวมถึงข้อมูลทางการแพทย์ของข้าพเจ้าที่ไม่มีการเปิดเผยชื่อจะผ่าน
กระบวนการต่างๆ เช่น การเก็บข้อมูล การบันทึกข้อ มูลในแบบบันทึกและในคอมพิวเตอร์ การตรวจสอบ การ
วิเคราะห์ และการรายงานข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ รวมทั้งการใช้ข้อมูลทางการแพทย์ในอนาคต เท่านั้น

เอกสารหมายเลข ๖.๑
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นพรัตน์วชิระ

เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย

ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความข้างต้นและมีความเข้าใจที่ดีทุกประการแล้ว ยินดีเข้าร่วมในการวิจัยด้วยความเต็มใจ
จึงได้ลงนามในเอกสารแสดงความยินยอมนี้
................................................................................ลงนามผู้ให้ความยินยอม
(..............................................................................)ชื่อผู้ยินยอมตัวบรรจง
วันที่..............เดือน.........................พ.ศ....................
ข้าพเจ้าได้อธิบายถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีการวิจัย อันตราย หรืออาการไม่พึงประสงค์ ความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ้นจาการวิจัย รวมทั้งประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการวิจัยอย่างละเอียด ให้ผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัยตามนาม
ข้างต้นได้ทราบและมีความเข้าใจดีแล้ว พร้อมลงนามลงในเอกสารแสดงความยินยอมด้วยความเต็มใจ
..................................................................................ลงนามผู้ทาวิจยั
(................................................................................) ชื่อผู้ทาวิจัย ตัวบรรจง
วันที่................เดือน..........................พ.ศ...................

เอกสารหมายเลข ๗
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นพรัตน์วชิระ

เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมใน
โครงการวิจัยสาหรับอาสาสมัครเด็กอายุ ๗ – ๑๒ ปี

การวิจัยเรื่อง : ………………………………………………………………………………………………………………………….........…
วันให้คายินยอม วันที่..............เดือน...............................................................พ.ศ. ..............................................
ข้าพเจ้า หนูชื่อ .......................................................................................................................................
ที่อยู่.......................................................................................................................................................................
ได้อ่านรายละเอียดจากเอกสารข้อมูลคาอธิบายสาหรับผู้เข้าร่วมการวิจัยที่แนบมาฉบับวันที่............................... และ
ยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัยโดยสมัครใจ
หนูได้รับสาเนาเอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัยที่หนูได้ลงนาม และ วันที่ พร้อมด้วย
เอกสารข้อมูลสาหรับผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย ทั้งนี้ก่อนที่จะลงนามในใบยินยอมให้ทาการวิจัยนี้
หนูได้อ่านเอกสารและปรึกษากับหมอ พยาบาล ผู้ปกครอง หรือญาติ และเจ้าหน้าที่ในโครงการในส่วนที่หนู
ไม่เข้าใจ และต้องการรู้เพิ่มเติมจนมีความเข้าใจอย่างดีแล้ว โดยหมอและพยาบาลได้ตอบคาถามต่าง ๆ ด้วยความเต็ม
ใจไม่ปิดบังซ่อนเร้นจนหนูพอใจ
หนูได้อ่านและทาความเข้าใจข้อมูลเกี่ยวกับโครงการวิจัย หนูมีความเข้าใจในผลประโยชน์และผลเสียที่อาจ
ได้รับจากการเข้าร่วมในโครงการวิจัยนี้และมีสิทธิ์ที่จะถอนตัวออกจากโครงการวิจัยเมื่อใดก็ได้ โดยไม่มีผลกระทบต่อ
การเข้ารับการรักษากับแพทย์ในภายหลัง
หนูทราบจากคุณหมอและพยาบาลว่าคุณหมอและพยาบาลจะไม่มีการเก็บข้อมูลใด ๆ ของหนูเพิ่มเติม
หลังจากที่หนูขอยกเลิกการเข้าร่วมโครงการวิจัยและต้องการให้ทาลายเอกสารและ/หรือ ตัวอย่างที่ใช้ตรวจสอบ
ทั้งหมดที่สามารถสืบค้นถึงตัวหนูได้
................................................ลงนามอาสาสมัครเด็กอายุ 7-12 ปี
(..................................................) ชื่อของอาสาสมัครเด็กตัวบรรจง
วันที่ ................เดือน..................พ.ศ..............
ข้าพเจ้าได้อธิบายถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีการวิจัย อันตราย หรืออาการไม่พึงประสงค์หรือความเสี่ยง
ที่อาจเกิดขึ้นจากการวิจัย รวมทั้งประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการวิจัยอย่างละเอียด ให้ผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัยตาม
นามข้างต้นได้ทราบและมีความเข้าใจดีแล้ว พร้อมลงนามลงในเอกสารแสดงความยินยอมด้วยความเต็มใจ
...................................................ลงนามผู้ทาวิจยั
(...................................................) ชื่อผู้ทาวิจัย ตัวบรรจง
วันที่ ..........เดือน................พ.ศ.................
....................................................ลงนามพยาน
(.................................................) ชื่อพยาน ตัวบรรจง
วันที่ ..........เดือน..................พ.ศ................

เอกสารหมายเลข ๘
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นพรัตน์วชิระ

เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัย
สาหรับผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง

โครงการวิจัยเรื่อง
........................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
วันให้ความยินยอม วันที่............................เดือน........................................พ.ศ..........................................................
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว...........................................................................................................................
(ชื่อ-นามสกุล ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง) ที่อยู่ ..................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
ซึ่งมีความสัมพันธ์เป็น .........................ของ ด.ช./ด.ญ./นาย/นาง/นางสาว.................................................................
.(ชื่อ-นามสกุล ของผู้เข้าร่วมการวิจัย) ได้อ่านรายละเอียดจากเอกสารข้อมูลคาอธิบายสาหรับผู้เข้าร่วมการวิจัยที่แนบ
มาฉบับวันที่.................. แล้วข้าพเจ้ายินยอมให้ ด.ช./ด.ญ./นาย/นาง/นางสาว............................................
(ชื่อ-นามสกุล ของผู้เข้าร่วมวิจัย) เข้าร่วมในโครงการวิจัยโดยสมัครใจ
ข้าพเจ้าได้รับสาเนาเอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัยที่ข้าพเจ้าได้ลงนาม และ วันที่ พร้อม
ด้วยเอกสารข้อมูลคาอธิบายสาหรับผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัย ทั้งนี้ก่อนที่จะลงนามในใบยินยอมเข้าร่วมในการวิจัยนี้
ข้าพเจ้าและผู้เข้าร่วมการวิจัยได้รับการอธิบายจากผู้วิจัยถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัย ระยะเวลาของการทาวิจัย
วิธีการวิจัย อันตราย หรืออาการที่อาจเกิดขึ้นจากการวิจัย หรือจากยาที่ใช้รวมทั้งประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการวิจัย
และแนวทางรักษาโดยวิธีอื่นอย่างละเอียด ข้าพเจ้าและผู้เข้าร่วมการวิจัยมีเวลาและโอกาสเพียงพอในการซักถามข้อ
สงสัยทั้งหมดจนมีความเข้าใจอย่างดีแล้ว โดยผู้วิจัยได้ตอบคาถามต่าง ๆ ที่ข้าพเจ้าและผู้เข้าร่วมการวิจัย สงสัยด้วย
ความเต็มใจไม่ปิดบังซ่อนเร้นจนข้าพเจ้าและผู้เข้าร่วมการวิจัย พอใจ
ข้าพเจ้าและผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัยได้รับทราบจากผู้วิจัยว่าหากเกิดอันตรายใด ๆ จากการวิจัยดังกล่าว
ผู้เข้าร่วมวิจัยจะได้รับการรักษาพยาบาล โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (และระบุว่า จะได้รับการชดเชยจากผู้สนับสนุนการ
วิจัยหรือไม่)
ข้าพเจ้าเข้าใจถึงสิทธิที่จะบอกเลิกการเข้าร่วมการวิจัย เมื่อใดก็ได้โดยไม่จาเป็นต้องแจ้งเหตุผลและการบอก
เลิกการเข้าร่วมการวิจัยนี้ จะไม่มีผลต่อการรักษาโรคหรือสิทธิอื่นๆ ที่ผู้เข้าร่วมการวิจัยจะพึงได้รับต่อไป
ผู้วิจัยรับรองว่าจะเก็บข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับตัวของผู้เข้าร่วมการวิจัยเป็นความลับ และจะเปิดเผยได้เฉพาะ
เมื่อได้รับการยินยอมจากข้าพเจ้าเท่านั้น บุคคลอื่น ในนามของผู้สนับสนุนการวิจัย คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม
การวิจัยในคน อาจจะได้รับ อนุญาตให้เข้ามาตรวจและประมวลข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าร่วมการวิจัย ทั้งนี้จะต้อง
กระทาไปเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเท่านั้น โดยการตกลงที่จะเข้าร่วมการศึกษาวิจัยนี้
ข้าพเจ้าได้ให้ความยินยอมที่จะให้มีการตรวจสอบข้อมูลประวัติทางการแพทย์ของผู้เข้าร่วมการวิจัยได้
ผู้วิจัยรับรองว่าจะไม่มีการเก็บข้อมูลใด ๆ ของผู้เข้าร่วมการวิจัย เพิ่มเติม หลังจากที่ข้าพเจ้าขอยกเลิกการ
เข้าร่วมโครงการวิจัยและต้องการให้ทาลายเอกสารและ/หรือตัวอย่างที่ใช้ตรวจสอบทั้งหมดที่สามารถสืบ ค้นถึงตัว
ผู้เข้าร่วมการวิจัย

เอกสารหมายเลข ๘.๑
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นพรัตน์วชิระ

เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัย
สาหรับผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง

ข้าพเจ้าเข้าใจว่า ข้าพเจ้าและ ผู้เข้าร่วมการวิจัยมีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบหรือแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าร่วม
การวิจัยและสามารถยกเลิกการให้สิทธิในการใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าร่วมการวิจัยได้ โดยต้องแจ้งให้ผู้วิจัยรับทราบ
ข้าพเจ้าได้ตระหนักว่าข้อมูลในการวิจัยรวมถึงข้อมูลทางการแพทย์ที่ไม่มีก ารเปิดเผยชื่อของผู้เข้าร่วมการ
วิจั ย จะผ่ านกระบวนการต่ าง ๆ เช่น การเก็ บข้ อมู ล การบัน ทึก ข้อ มูล ในแบบบั นทึ กและในคอมพิ ว เตอร์ การ
ตรวจสอบ การวิเคราะห์ และการรายงานข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ รวมทั้งการใช้ข้อมูลทางการแพทย์ใน
อนาคต เท่านั้น
ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความข้างต้น และมีความเข้าใจดีทุกประการแล้ว ยินดีให้ ด.ช./ด.ญ./นาย/นาง/นางสาว
................................................................................. (ชื่อ-นามสกุล ของผู้เข้าร่วมวิจัย) เข้าร่วมในโครงการวิจัยด้วย
ความเต็มใจ จึงได้ลงนามในเอกสารใบยินยอมนี้
........................................................................... ลงนามผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง
(...........................................................................)ชื่อผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง(ตัวบรรจง)
.......................................ความสัมพันธ์ของผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครองกับผู้เข้าร่วมการวิจัย
วันที่............เดือน....................พ.ศ..................
ข้าพเจ้าได้อธิบายถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีการวิจัย อันตราย อาการไม่พึ งประสงค์ หรือความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ้นจากการวิจัย รวมทั้งประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการวิจัยอย่างละเอียด ให้ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง
ของผู้เข้าร่วมการวิจัยตามนามข้างต้นได้ทราบและมีความเข้าใจดีแล้ว พร้อมลงนามลงในเอกสารแสดงความยินยอม
ด้วยความเต็มใจ
......................................................ลงนามผู้ทาวิจัย
(...................................................) ชื่อผู้ทาวิจัย ตัวบรรจง
วันที่ ...........เดือน................พ.ศ.................
..........................................................ลงนามพยาน
(........................................................) ชื่อพยาน ตัวบรรจง
วันที่ .............เดือน..............พ.ศ.................

เอกสารหมายเลข ๙
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นพรัตน์วชิระ

แบบแจ้งผลการพิจารณาการวิจัยในมนุษย์
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย).............................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาอังกฤษ).........................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย......................................................................................................................................
สังกัด..................................................................................................................................................................
แหล่งทุน.........................................................................................จานวนเงิน...........................................บาท
ผลการพิจารณาโดยมีรายละเอียด ดังนี้
การแก้ไข/
หัวข้อพิจารณาด้านโครงการวิจัย
เหมาะสม ควรปรับปรุง
ปรับปรุง
ชื่อโครงการภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
(ถูกต้อง, เหมาะสม)
เหตุผลความจาเป็นที่ต้องศึกษาวิจัยในคน
ความเป็นมา (การทบทวนวรรณกรรม)
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัยของอาสาสมัครและ
ชุมชน
วัตถุประสงค์ทั่วไป
วัตถุประสงค์เฉพาะ
ระบุสถานที่ศึกษาวิจัยและระยะเวลาศึกษาวิจัย
การวางแผนการวิจัย
 รูปแบบการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัย
 จานวนกลุ่มตัวอย่าง
 inclusion criteria
 exclusion criteria
 Discontinuation criteria (for participant, termination
criteria for the study)
 ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย การควบคุม
 การวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล
 ตัวชี้วัดในการประเมินผล
 การวิเคราะห์ข้อมูล

เอกสารหมายเลข ๙.๑
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นพรัตน์วชิระ

แบบแจ้งผลการพิจารณาการวิจัยในมนุษย์
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

หัวข้อพิจารณาด้านโครงการวิจัย
งบประมาณ/แหล่งทุน
เอกสารอ้างอิง
แบบสอบถาม/สัมภาษณ์
ผู้วิจัย (มีความรู้ความสามารถเพียงพอเหมาะสม)
ข้อพิจารณาด้านจริยธรรมของอาสาสมัคร
 ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและการป้องกันแก้ไข
 ค่าจ้าง (ใน Phase I) ค่าตอบแทน ชดเชย
 ระบุการดูแลรักษา และแก้ปัญหาอื่นๆ กรณีเกิดผลแทรก
ซ้อนแก่อาสาสมัคร
ประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวกับด้านจริยธรรม (ความลับผลกระทบด้าน
จิตใจ สังคม ชุมชน)
เอกสารชี้แจงข้อมูลสาหรับอาสาสมัครวิจัย
 กระบวนการขอความยินยอม
 ความครบถ้วนของข้อมูล
เอกสารแสดความยินยอมโดยไม่รับการบอกกล่าว

เหมาะสม

ควรปรับปรุง

การแก้ไข/
ปรับปรุง

เอกสารหมายเลข ๙.๒
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นพรัตน์วชิระ

แบบแจ้งผลการพิจารณาการวิจัยในมนุษย์
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ข้อเสนอแนะอื่นๆ
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
สรุปผลการพิจารณาโครงการวิจัยเรื่อง.......................................................................................................
......................................................................................................................................................................
 อนุมัติแบบไม่มีเงื่อนไข
 อนุมัติโดยให้ปรับแก้ไข
 รอการพิจารณา โดยแก้ไขแล้วส่งเข้ารับการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์
ของวิทยาลัย ใหม่
 รอการพิจารณา โดยส่งเข้ารับการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
เครือข่ายภาคกลาง ๑ หรือคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กระทรวงสาธารณสุข (ERC)
 ไม่อนุมัติ
ลงชื่อ.............................................................
(.....................................................................)
เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
วันที่................เดือน..........................พ.ศ...................

เอกสารหมายเลข ๑๐
เอกสารหมายเลข.............../๒๕๕๖
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
โครงการวิจัย ..............................................................................................................................................................
รหัสโครงการ...............................................................................................................................................................
หัวหน้าโครงการ..........................................................................................................................................................
สถานที่ดาเนินงานวิจัย.................................................................................................................................................
เอกสารที่พิจารณา ตัวอย่างเอกสาร.............................................................................................................................
๑. โครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วิทยาลัย
.............................................................................ฉบับแก้ไขวันที่..........................................................................
๒. โครงร่างวิจัย (ฉบับภาษาอังกฤษ) version ๔ วันที่...............................................................................................
๓. โครงร่างวิจัย (ฉบับภาษาอังกฤษ) version ๓ วันที่...............................................................................................
๔. เอกสารสรุปการเปลี่ยนแปลงโครงร่างวิจัย พร้อมคาชี้แจง (ฉบับภาษาไทย)วันที่...................................................
๕. เอกสารแนะนาโครงการวิจัยสาหรับอาสาสมัครและหนังสือยินยอม (สาหรับผู้ป่วยเด็ก) ส่วนที่ ๑
“การคัดกรอง” ฉบับแก้ไข วันที่............................................ของสถาบัน..............................................................
๖. เอกสารแนะนาโครงการวิจัยสาหรับอาสาสมัครและหนังสือยินยอม (สาหรับผู้ป่วยเด็ก) ส่วนที่ ๒
“การศึกษาวิจัย” ฉบับแก้ไข วันที่...........................................ของสถาบัน............................................................
๗. เอกสารแนะนาโครงการวิจัยสาหรับอาสาสมัครและหนังสือยินยอม (สาหรับผู้ใหญ่) ส่วนที่ ๑
“การคัดกรอง” ฉบับแก้ไข วันที่...............................................ของสถาบัน..........................................................
๘. เอกสารแนะนาโครงการวิจัยสาหรับอาสาสมัครและหนังสือยินยอม (สาหรับผู้ใหญ่) ส่วนที่ ๒
“การศึกษาวิจัย” ฉบับแก้ไข วันที่.............................................ของสถาบัน..........................................................
๙. เอกสารแนะนาโครงการวิจัยสาหรับอาสาสมัครและหนังสือยินยอม (สาหรับอาสาสมัครผู้ป่วยเด็ก อายุ๗-๑๒ ปี)
ส่วนที่ ๑ “การคัดกรอง” ฉบับ ๒.๐ วันที่..............................................................................................................
ของสถาบัน.............................................................................................................................................................
๑๐. เอกสารแนะนาโครงการวิจัยสาหรับอาสาสมัครและหนังสือยินยอม (สาหรับอาสาสมัครผู้ป่วยเด็ก อายุ๗-๑๒ ปี)
ส่วนที่ ๒ “การศึกษาวิจัย” ฉบับ ๒.๐ วันที่............................................................................................................
ของสถาบัน.............................................................................................................................................................
๑๑. เอกสารแนะนาโครงการวิจัยสาหรับอาสาสมัครและหนังสือยินยอม (สาหรับอาสาสมัครผู้ป่วยเด็ก อายุมากกว่า ๑๒ปี)
ส่วนที่ ๑ “การคัดกรอง” ฉบับ ๒.๐ วันที่..............................................................................................................
ของสถาบัน............................................................................................................................................................
๑๒. เอกสารแนะนาโครงการวิจัยสาหรับอาสาสมัครและหนังสือยินยอม (สารับอาสาสมัครผู้ป่วยเด็กอายุมากกว่า ๑๒ปี)
ส่วนที่ ๒ “การศึกษาวิจัย” ฉบับ ๒.๐ วันที่..........................................................................................................
ของสถาบัน...........................................................................................................................................................
เอกสารกากับยา (ชื่อยา).......................................................ฉบับภาษอังกฤษแก้ไข วันที่....................................

เอกสารหมายเลข ๑๐.๑
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นพรัตน์วชิระ

แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อรอรับการพิจารณาจาก
คณะกรรมการพิจารณาการวิจัยในมนุษย์

คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ได้พิจารณา
โครงการ (ทั้ง) ฉบับภาษาไทย (และภาษาอังกฤษ) แล้ว คณะกรรมการฯ พิจารณาอนุมัติในแง่ จริยธรรมให้ดาเนินการ
ศึกษาวิจัยเรื่องข้างต้นได้ ทั้งนี้โดยยึดตามเอกสารฉบับภาษาไทยเป็นหลัก อนึ่งท่านท่านต้องรายงานสถานะของโครงการ
ให้คณะกรรมการฯ ทราบ (ระบุระยะเวลา/ทุกปี) เพื่อขออนุมัติดาเนินโครงการต่อจนกว่าจะหมดอายุโครงการ
.....................................................ประธานคณะกรรมการ
(....................................................)

....................................................กรรมการและเลขานุการ
(...................................................)
วันที่ประชุมครั้งแรก......................................................................
รับรองตั้งแต่วันที่.........................................................................ถึงวันที่...................................................................

เอกสารหมายเลข ๑๑

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
ที่ สธ ๐๒๐๓.๐๙๓๒/
วันที่
เรื่อง
เรียน ประธานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
ข้าพเจ้า.......................................................สังกัด(ภาค/กลุ่มวิชา)...................................................
หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง (ชื่อภาษไทย)................................................................................................................. .....
รหัสโครงการ........................................ซึ่งได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ตั้งแต่วันที่......................................ถึง วันที่........................................
มีความประสงค์.....................................................................................................................โดยแนบเอกสารมาดังนี้
๑. ................................................................................................................................จานวน.....................ชุด
๒. ................................................................................................................................จานวน.....................ชุด
๓. ................................................................................................................................จานวน.....................ชุด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ.................................................

ลงชื่อ................................................

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

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

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
กรณีหัวหน้าโครงการวิจัยเป็นนิสิต
เรียน เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
เพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ............................................
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ธุรการงานวิจยั

หัวหน้าโครงการวิจัย
เรียน ประธานคณะกรรมการฯ
 Full-board Review
 Expedited Review
 ...............................................
ลงชื่อ.............................................
(..............................................)

เอกสารหมายเลข ๑๒
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นพรัตน์วชิระ

แบบรายงานการขอปรับปรุงแก้ไขโครงการวิจัย
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

รหัสโครงการ......................................................................ได้รับอนุมัติเมื่อวันที่.............................................
ชื่อโครงการวิจัย(ภาษาไทย).............................................................................................................................
ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาอังกฤษ).......................................................................................................................
ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย...................................................................................................................................
สังกัด...............................................................................................................................................................
ระยะเวลาการดาเนินการ..................................แหล่งทุน................................จานวน..............................บาท
โปรดระบุรายละเอียดของการขอปรับปรุงแก้ไขในโครงการวิจัยและเอกสารอื่นๆ
ข้อความเดิม
ข้อความใหม่
เหตุผลที่เปลี่ยนแปลง
หัวหน้าโครงการหรือทีมผู้วิจัย
(เพิ่ม/ลด/เปลี่ยน)
สถานที่ (เพิ่ม/ลด/เปลี่ยน)
อาสาสมัคร (เพิ่ม/ลด/เปลี่ยน)
เอกสารชี้แจงข้อมูลสาหรับอาสาสมัครวิจัย
(เปลี่ยนอะไร)
เอกสารแสดงความยินยอมโดยได้รับ
การบอกกล่าว (เปลี่ยนอะไร)
อื่นๆ ระบุ เช่น ขอติดประกาศเชิญชวน
ข้าพเจ้าได้ส่งรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัยนี้ต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
เครือข่าย/วิทยาลัย ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่............................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และรายงานตามความเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ........................................................
(.......................................................)
หัวหน้าโครงการวิจัย
วันที่..................................................

เอกสารหมายเลข ๑๓
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นพรัตน์วชิระ

แบบรายงานการเบี่ยงเบนจากโครงการวิจัย

รหัสโครงการ......................................................................ได้รับอนุมัติเมื่อวันที่.......................................................
ชื่อโครงการวิจัย(ภาษาไทย)......................................................................................................................................
ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาอังกฤษ)..............................................................................................................................
ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย..........................................................................................................................................
สังกัด......................................................................................................................................................................
ระยะเวลาการดาเนินการ..................................แหล่งทุน................................จานวน..........................................บาท
โปรดระบุรายละเอียดของการเบี่ยงเบนจากโครงการวิจัย
วัน/เดือน/ปี
เหตุการณ์ที่มีการเบี่ยงเบน ข้อกาหนดของโครงการ
ผลกระทบต่ออาสาสมัคร
เวลาที่เกิดเหตุ
และแนวทางป้องกัน/แก้ไข

การดาเนินการกับอาสาสมัครวิจัย ภายหลังเกิดเหตุการณ์เบี่ยงเบนจากโครงการ
 หยุดดาเนินการวิจัย โดย
 ปิดโครงการ
 ปรับเปลี่ยนกระบวนการวิจัย โดยได้ยื่นเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่...............................
 ดาเนินการวิจัยต่อ โดย
 ไม่ปรับเปลี่ยนกระบวนการวิจัย
 เพิ่มมาตรการในการเฝ้าระวังและยื่นเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่...................................
 ปรับเปลี่ยนกระบวนการวิจัย โดยได้ยื่นเสนอคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่..................................................

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

เอกสารหมายเลข ๑๔
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นพรัตน์วชิระ

แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ใน
โครงการวิจัย

รหัสโครงการ......................................................................ได้รับอนุมัติเมื่อวันที่.............................................
ชื่อโครงการวิจัย(ภาษาไทย).............................................................................................................................
ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาอังกฤษ).......................................................................................................................
ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย...................................................................................................................................
สังกัด...............................................................................................................................................................
ระยะเวลาการดาเนินการ..................................แหล่งทุน................................จานวน..............................บาท
โปรดระบุรายละเอียดของการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ในโครงการวิจัย
วัน/เดือน/ปี
เหตุการณ์ที่เกิด
ผลกระทบต่อ
เวลาที่เกิดเหตุ
ไม่พึ่งประสงค์
อาสาสมัคร

แนวทางป้องกัน/แก้ไข

การดาเนินการ ภายหลังการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ในโครงการ
 หยุดดาเนินการวิจัย โดย
 ปิดโครงการ
 ปรับเปลี่ยนกระบวนการวิจัย โดยได้ยื่นเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่...............................
 ดาเนินการวิจัยต่อ โดย
 ไม่ปรับเปลี่ยนกระบวนการวิจัย
 เพิ่มมาตรการในการเฝ้าระวังและยื่นเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่...................................
 ปรับเปลี่ยนกระบวนการวิจัย โดยได้ยื่นเสนอคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่..................................................

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

เอกสารหมายเลข ๑๕
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นพรัตน์วชิระ

แบบรายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานวิจัย
(สาหรับโครงการวิจัยที่รายงานมากกว่าปีละ ๑ ครั้ง)

รหัสโครงการ..............................................ได้รับอนุมัติเมื่อวันที่................................................................................
ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย).................................................................................................................... ...................
ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาอังกฤษ)..................................................................................................................................
ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย...............................................................................................................................................
สังกัด............................................................................................................................................................... ............
ระยะเวลาดาเนินการ............................................แหล่งทุน......................................จานวน................................บาท
รายงานผลการดาเนินงานครั้งที่ ..............................ช่วงเวลาที่รายงาน.....................................ถึง............................
ระบุรายละเอียดดังรายการต่อไปนี้
๑. วัตถุประสงค์ของการวิจัย.............................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
๒. สถานที่วิจัยทั้งหมด......................................................................................................................................
๓. จานวนอาสาสมัครวิจัย ที่ลงนามยินยอมเข้าร่วมโครงการ/ไม่ผ่านการคัดกรอง/ถอนตัวออกจากโครงการ/
อยู่ระหว่างการวิจัย/เสร็จสินการวิจัย
๔. การเปลี่ยนแปลง เช่น เปลี่ยนชื่อโครงการ เพิ่ม/ลด เปลี่ยนอาสาสมัครวิจัย เปลี่ยนผู้วิจัย/สถานที่ (แนบ
หลักฐานการรายงานและการอนุมัติจากคณะกรรมการฯ) (ถ้ามี)
๕. รายงานผลการดาเนินงานวิจัยในปัจจุบัน......................................................................................................
......................................................................................................................................................................
๖. ผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นในโครงการ และการป้องกัน/แก้ไข (ถ้ามี).....................................................................
๗. แผนการดาเนินงานในปีต่อไป........................................................................................................................
๘. การตีพิมพ์และเผยแพร่ (กรณีที่ตีพิมพ์/เผยแพร่แล้ว)...................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และรายงานตามความจริงทุกประการ

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

เอกสารหมายเลข ๑๖
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นพรัตน์วชิระ

แบบรายงานการขอต่ออายุโครงการ
การแจ้งปิดโครงการ

โปรดเลือกตามความประสงค์ของผู้วิจัย
 ขอต่ออายุหนังสืออนุมัติพร้อมรายงานสถานการณ์ดาเนินการ (สาหรับการวิจัยที่ยังไม่แล้วเสร็จ)
 แจ้งปิดโครงการและรายงานผลการดาเนินงานการวิจัย พร้อมสรุปผลโครงการวิจัย (สาหรับวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว)
รหัสโครงการ................................................................ได้รับอนุมัติเมื่อวันที่..............................................................
ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย)......................................................................................................................................
ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาอังกฤษ)..................................................................................................................................
ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย...............................................................................................................................................
สังกัดภาควิชา................................................................................................................................. ............................
ระยะเวลาดาเนินการ............................................แหล่งทุน......................................จานวน................................บาท
ขอรายงานสถานะโครงการ/รายงานผลการดาเนินการวิจัย ดังนี้
๑. การรวบรวม/คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเข้าร่วมโครงการวิจัยได้  ครบ  ไม่ครบตามที่วางแผนไว้
๒. ข้อมูลเกี่ยวกับอาสาสมัครวิจัย  ไม่มี  มี ดังนี้
(๑) จานวนอาสาสมัครวิจัยที่กาหนดไว้ตามแผนโครงการ.............................................................................คน
(๒) จานวนอาสาสมัครวิจัยตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ จนถึงขณะนี้ รวมทั้งหมด..............คน แบ่งเป็น...................
-จานวนอาสาสมัครวิจัยที่กาลังอยู่ในระหว่างดาเนินการ.........................................................................คน
-จานวนอาสาสมัครวิจัยที่ขาดการติดต่อ.................................................... .............................................คน
-จานวนอาสาสมัครวิจัยที่ดาเนินการเก็บข้อมูลได้ครบถ้วนแล้ว...............................................................คน
๓. ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์(Serious adverse event) หรือเหตุการณ์ไม่คาดคิด (unexpected
event) ชนิดร้ายแรง ที่เกิดกับอาสาสมัคร  ไม่มี  มี จานวน..............ครั้ง แนบใบสาเนาการอนุมัติหรือ
ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับอาการ การแก้ไข และวิธีการป้องกัน/แก้ไข ที่ปฏิบัติได้............................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
๔. ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ไม่พึ่งประสงค์ (adverse event) หรือเหตุการณ์ไม่คาดคิด
(unexpected event) ชนิดไม่ร้ายแรง ที่เกิดกับอาสาสมัคร  ไม่มี  มี จานวน...........ครั้ง แนบใบสาเนา
การอนุมัติหรือระบุรายละเอียด เกี่ยวกับอาการ การแก้ไข และวิธีการป้องกัน/แก้ไข ที่ปฏิบัติได้......
......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
๕. การปรับปรุงแก้ไขโครงการวิจัย (Protocol amendment) ในระหว่างการดาเนินการวิจัย
 ไม่มี  มี จานวน.............ครั้ง  ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการฯ แล้ว (แนบใบสาเนาการอนุมัติ)
 ยังไม่ได้แจ้ง

เอกสารหมายเลข ๑๖.๑
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นพรัตน์วชิระ

แบบรายงานการขอต่ออายุโครงการ
การแจ้งปิดโครงการ

๑. การเบี่ยงเบนไปจากโครงการวิจัย (Protocol deviation) ในระหว่างการดาเนินงานวิจัย
 ไม่มี  มี จานวน..........ครั้ง  ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการฯ แล้ว (แนบใบสาเนาการอนุมัติ)
 ยังไม่ได้แจ้ง
๒. ข้อมูลที่สืบค้นได้เพิ่มเติม ในแง่ความเสี่ยง/ประโยชน์ (risk/benefit) ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
 ไม่มี  มี กรุณาระบุรายละเอียด........................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
๓. แผนการนาเสนอผลงานวิจัย
 ไม่มี  มี กรุณาระบุวิธีการเผยแพร่และชื่อวารสาร/งานประชุม........................................................
.....................................................................................................................................................................
๔. กรณีที่โครงการวิจัยยังไม่สิ้นสุด คาดว่าจะสิ้นสุดการวิจัยเมื่อ (วัน/เดือน/ปี)................................................
ขอให้ระบุแผนการดาเนินงานในปีต่อไป......................................................................................................
....................................................................................................................................................................
๕. ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินการวิจัย  ไม่มี  มี ระบุ..................................................................
....................................................................................................................................................................
 ขอต่ออายุการรับรองโครงการวิจัยเป็นเวลาอีก
 ๑ ปี ........................เดือน (ระบุระยะเวลาที่ต้องการต่ออายุ)
 แจ้งปิดโครงการวิจัย ได้ดาเนินการวิจัยเสร็จสิ้นเมื่อ (วัน/เดือน/ปี)

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

เอกสารหมายเลข ๑๗
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นพรัตน์วชิระ

แบบรายงานการวิจัยแล้วเสร็จ
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

รหัสโครงการ................................................................................ได้รับอนุมัติเมื่อวันที่................................................
ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย).......................................................................................................................................
ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาอังกฤษ)...................................................................................................................................
ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย................................................................................................................................................
สังกัด............................................................................................................................................................................
ระยะเวลาดาเนินการ.......................................................แหล่งทุน...............................จานวนเงิน.......................บาท
เริ่มทาวิจัยเมื่อ (เดือน, ปี).............................................................................................................................................
ทาวิจัยแล้วเสร็จเมื่อ (เดือน, ปี)....................................................................................................................................
การเผยแพร่งานวิจัยเรื่องนี้
 เผยแพร่แล้ว (โปรดระบุ ชื่อการประชุม/วารสาร และแนบนิพนธ์ต้นฉบับ)
การประชุมวิชาการ........................................................................................................................................
เมื่อวันที่.................................................................................................................. ........................................
หรือวารสาร.................................................................................................................................................. ..
 TCI
 สกอ
 ISI
 SCOPUS
 อื่นๆ(ระบุ)...........................
เมื่อวันที่.................................................................................................................. ........................................
 ยังไม่ได้เผยแพร่ โดยมีแผนการเผยแพร่ ในการประชุมวิชาการ...............................................................
หรือวารสาร......................................................................ภายใน (เดือน, ปี)..................................................
 TCI
 สกอ
 ISI
 SCOPUS  อื่นๆ(ระบุ)............................
หลักฐานการทาวิจัยแล้วเสร็จและ CD บรรจุ Electronic file จานวน ๑ แผ่น
 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ๕ บท
 รายงานวิจัยสาหรับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ลงชื่อ................................................
(...............................................)
หัวหน้าโครงการ
วันที่................................................

เอกสารหมายเลข ๑๘

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
ที่ สธ ๐๒๐๓.๐๙๓๒/
วันที่
เรื่อง ขอคัดลอกสาเนาเอกสารเกี่ยวกับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
เรียน เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
ผู้อานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
ข้าพเจ้า........................................................สังกัด.....................................................................
ได้เสนอโครงการวิจัยเรื่อง (ชื่อภาษาไทย)......................................................................................... ....................
............................................................................................................................................................................
มีความประสงค์ขอสาเนาเอกสารดังต่อไปนี้
๑. .............................................................................................................จานวน.............................ชุด
๒. .............................................................................................................จานวน.............................ชุด
๓. .............................................................................................................จานวน.............................ชุด
๔. .............................................................................................................จานวน.............................ชุด
๕. .............................................................................................................จานวน.............................ชุด
๖. .............................................................................................................จานวน.............................ชุด
จึงเรียนมาเพี่อโปรดพิจารณา
...............................................................
(...........................................................)
ผู้ขอเอกสาร
เรียน เจ้าหน้าที่ธุรการงานวิจัย
เห็นควรอนุญาตให้คัดลอกเอกสารได้ตามที่ขอ
ลงชื่อ..............................................................
(.......................................................)
เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

เอกสารหมายเลข ๑๙

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
ที่ สธ ๐๒๐๓.๐๙๓๒/
วันที่
เรื่อง การยืนยันรับข้อตกลงในการรับทุนจากวิทยาลัยในผลิตผลงานวิจัย/ตารา
เรียน ผู้อานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
ตามที่ ข้าพเจ้า.......................................................ตาแหน่ง................................................ ......ได้รับ
อนุ มัติให้ ดาเนิ น โครงการวิจั ย เรื่อง..................................................................................... .....................
................................................................................................................................................................................โดย
ได้รั บ เงิน ทุน วิจั ย จ านวน.........................บาท ข้ าพเจ้าขอยืนยัน ว่าจะปฏิบัติตามข้อตกลงในการรับทุน ดัง นี้
๑. ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามแนวทางของการวิจัยในมนุษย์ตามโครงการวิจัยที่เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมฯ
๒. ข้าพเจ้าจะรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย ตามที่วิทยาลัยกาหนด
๓. ข้าพเจ้าจะเสนอต่ออายุโครงการทุกปี ถ้างานยังไม่แล้วเสร็จ
จึงเรียนมาเพี่อโปรดทราบ
.........................................................หัวหน้าโครงการ
(.......................................................)
ตาแหน่ง..................................................................
รับทราบ
ลงชื่อ...............................................หัวหน้าภาควิชา
(.....................................................)

รับทราบ
ลงชื่อ.....................................................รองผู้อานวยการกลุ่มงานวิจัยฯ
(.......................................................)
รับทราบ
..............................................................
(นางสาวมัณฑนา เหมชะญาติ)
ผู้อานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
วันที่...............เดือน..................................พ.ศ.......................
หมายเหตุ : ขอให้ผู้วิจัยแนบแบบฟอร์มนี้มาพร้อมโครงการวิจัยที่เสนอขออนุมัติการใช้เงินงบประมาณ

เอกสารหมายเลข ๒๐
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยโดยกรรมการวิจัย
นพรัตน์วชิระ
โดยกรรมการวิจัย
รอบที่................./.......................เดือน............................................พ.ศ........................
๑. ชื่อเรื่องวิจัย
........................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... ...
...............................................................................................................................................................................
๒. ชื่อหัวหน้าโครงการ..................................................................................................................................................
สังกัดภาควิชา...............................................................................................................................................................
๓. ได้รับทุนสนับสนุนการทาวิจัยจาก...........................................................................................................................
 วิทยาลัย จานวน....................................บาท
 สบช.
จานวน....................................บาท
 ภายนอก โปรดระบุแหล่งทุน......................................................จานวน....................................บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น................................................บาท
๔. ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณเมื่อปีงบประมาณ....................................................................................................
๕. เริ่มทาวิจัยเมื่อ (เดือน, ปี)........................................................................................................................................
๖. คาดว่าจะทาวิจัยแล้วเสร็จเมื่อ (เดือน, ปี)................................................................................................................
๗. รายละเอียดเกี่ยวกับความก้าวหน้าของโครงการวิจัย
๗.๑ การดาเนินงานวิจัยในปัจจุบัน อยู่ในขั้นตอนใด......................................................................................
...................................................................................................................................................... ...............................
๗.๒ งบประมาณที่ใช้ไปแล้วนั้นนับตั้งแต่เริ่มดาเนินการ เป็นจานวน......................................................บาท
๗.๓ งบประมาณที่ใช้ไปในไตรมาสที่แล้ว
เป็นจานวน.....................................................บาท
๗.๔ งานตามแผนในโครงการวิจัยที่จะทาในไตรมาสหน้า...............................................................................
.....................................................................................................................................................................................
๗.๕ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
๘. สิ่งที่ต้องการให้งานวิจัยช่วยสนับสนุน/ช่วยเหลือ....................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ..............................................................
(...........................................................)
ผู้รายงาน
วันที่...............เดือน..................................พ.ศ.......................

เอกสารหมายเลข ๒๑
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นพรัตน์วชิระ

รายงานความก้าวหน้าในการเขียนตารา

รอบที่................./.......................เดือน............................................พ.ศ........................
๑. ชื่อตารา
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................... ..........................................
๒. ชื่อผู้แต่ง
๒.๑........................................................................สังกัดภาควิชา.................................................................
๒.๒........................................................................สังกัดภาควิชา.................................................................
๒.๓........................................................................สังกัดภาควิชา.................................................................
๒.๔........................................................................สังกัดภาควิชา.................................................................
๒.๕........................................................................สังกัดภาควิชา.................................................................
๓. เริ่มเขียนเมื่อ...................................................................กาหนดแล้วเสร็จ..............................................................
๔. ขั้นตอนที่ดาเนินการในปัจจุบัน
....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
๕. แผนงานที่จะทาในไตรมาสหน้า
....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
๖. แหล่งเงินทุนสนับสนุนการเขียนตาราเรื่องนี้ (กรุณาทาเครื่องหมาย X ลงใน)
 วิทยาลัย จานวน....................................บาท
 สบช.
จานวน....................................บาท
 ภายนอก โปรดระบุแหล่งทุน......................................................จานวน....................................บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น................................................บาท
๗. สิ่งที่ต้องการให้งานวิจัยและผลิตผลงานวิชาการช่วยเหลือช่วย/สนับสนุน
....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ..............................................................
(...........................................................)
ผู้รายงาน
วันที่...............เดือน..................................พ.ศ.......................

เอกสารหมายเลข ๒๒

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
ที่ สธ ๐๒๐๓.๐๙๓๒/
วันที่
เรื่อง ขออนุมัติลาเพื่อไปดาเนินการวิจัย/เขียนตารา
เรียน ผู้อานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
ตามที่ ข้าพเจ้า.......................................................ตาแหน่ง......................................................
ได้รับอนุมัติให้ดาเนินโครงการวิจัย/เขียนตาราเรื่อง..............................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ขณะนี้ดาเนินการถึงขั้นตอน...................................................................................................................
เพื่อให้การดาเนินการวิจัยเสร็จทันตามเวลาที่กาหนดและมีคุณภาพ ข้าพเจ้า......................................................
จึงขออนุญาตลาไป...............................................................................................................................................
ณ....................................................................................................ในวันที่..........................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขออนุญาตไปราชการ โดย
 เบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบราชการในงบประมาณการดาเนินการวิจัย
 ไม่ขอเบิกค่าใช้จ่ายใดๆ
.............................................................ผู้ขออนุมัติ
(............................................................)
ตาแหน่ง.............................................................
ประวัติการใช้วันลาไปทาวิจัยเรื่องนี้
ลาไปแล้วจานวน....................วัน
คือวันที่...................................................................
........................................................................................
จัยฯ ทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
เรียนงานวิ
ผู้อานวยการวิ
...........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
ลงชื่อ...............................................หัวหน้าภาควิชา
(.....................................................)

เรียน ผู้อานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
เห็นควรอนุมัติ
ลงชื่อ.........................................รองผู้อานวยการกลุ่ม
(.......................................................)
 อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ
รับทราบ
.............................................................
(นางสาวมัณฑนา เหมชะญาติ)
ผู้อานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
วันที่...............เดือน..................................พ.ศ.......................

เอกสารหมายเลข ๒๓
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นพรัตน์วชิระ

สรุปผลการดาเนินงานในช่วงที่ลาไปดาเนินการผลิต
งานวิจัย/ตารา และผลงานวิชาการอื่น

ชื่อเรื่องวิจัย/ผลงานวิชาการ
........................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
ชื่อผู้ที่ขออนุญาตลา
........................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
จานวนวันที่ลาไปในครั้งนี้...................................................................ระหว่างวันที่......................................................
ผลการดาเนินงานที่ได้
....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
กิจกรรมที่จะดาเนินการต่อไป
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. ...................
ปัญหา/อุปสรรค
....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ
....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ..............................................................
(...........................................................)
รับทราบ
ผู้รายงาน
วันที่...............เดือน....................พ.ศ..................
ลงชื่อ.....................................................
(............................................................)
รองผู้อานวยการกลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ
หมายเหตุ ขอให้ส่งรายงานนี้ภายใน 3 วันทาการ หลังสิ้นสุดการลาและกลับมาปฏิบัติงาน

เอกสารหมายเลข ๒๔
รูปแบบการเขียนหน้าปกวิจัย
ชื่อเรื่องภาษาไทย
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ

โดย
ชื่อผู้วิจัย (และคณะ)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
งานวิจัยโดยทุนอุดหนุนจากงบประมาณวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
สาหนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
เดือน.......................พ.ศ.......................

เอกสารหมายเลข ๒๕
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นพรัตน์วชิระ

รายงานการเผยแพร่ผลงานวิจัย

๑. ชื่อเรื่องวิจัย
........................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
๒. ชื่อหัวหน้าโครงการ.................................................................................................................................................
นาเสนอในการประชุม
๑. ชื่อผู้ดาเนินการนาเสนอ...........................................................................................................................................
๒. รูปแบบการนาเสนอ
 การนาเสนอด้วยวาจา (Oral presentation)
 การนาเสนอด้วย Poster (Poster presentation)
๓. ได้รับทุนสนับสนุนในการนาเสนอ
 งบประมาณของวิทยาลัย
เป็นเงิน..............................................บาท
 งบประมาณของ สบช.
เป็นเงิน..............................................บาท
 แหล่งทุนอืน่ ๆ โปรดระบุ..............................................................เป็นเงิน........................................บาท
๔. นาเสนอผลการวิจัย เมื่อวันที่/เดือน........................................................................................................................
๕. หน่วยงานที่จัดการประชุม............................................................สถานที่ประชุม...................................................
๖. เป็นการประชุมใด  ระดับองค์กร/ท้องถิ่น  ระดับชาติ  นานาชาติ
การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
๑. ตีพิมพ์รายงานวิจัยในวารสารชื่อ............................................................................................................................
ปีที่.....................................ฉบับที่..........................................................
๒. เป็นวารสารระดับ  ระดับชาติ  นานาชาติ  สกอ
 TCI  ISI  SPOEUS  อื่นๆ (ระบุ)................................................................

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

เอกสารหมายเลข ๒๖
ที่

/๒๕๕..... (พ.ศ.ที่ออกหนังสือ)

ชื่อหน่วยงานที่ออกหนังสือรับรอง
ที่อยู่หน่วยงานที่ออกหนังสือรับรอง
วัน เดือน ปี

เรื่อง ขอขอบคุณและรับรองการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย
เรียน (ผู้บริหารสูงสุด)
สืบเนื่องจากที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ โดย................................................................
ได้จัดนาการวิจัย เรื่อง (ชื่อเรื่องวิจัย)...........................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
ซึ่งมีวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้....................................................................................................................... ...............
....................................................................................................................................................................................
ในช่วงระหว่างเดือน...................................ถึงเดือน...............................พ.ศ................................................
หน่วยงาน..................................................................................................................... ..............................................
ได้นาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ดังนี้
๑. ใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะโดย..............................................................................................................
๒. ใช้ประโยชน์เชิงนโยบายโดย.....................................................................................................................
๓. ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์โดย.....................................................................................................................
๔. ใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆโดย.....................................................................................................................
ทั้งนี้ การนาผลงานวิจัยไปใช้ตามที่กล่าวได้ก่อให้เกิดประโยชน์จริงตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยดังนี้
๑. ................................................................................................................................................................
๒. ................................................................................................................................................................
๓. ................................................................................................................................................................
๔. ................................................................................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อขอขอบคุณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ เป็นอย่างสูง

(..................................................................)
ระบุตาแหน่งของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานนั้น

เอกสารหมายเลข ๒๗

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
ที่ สธ ๐๒๐๓.๐๙๓๒/
วันที่
เรื่อง ขออนุมัติความต้องการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในโครงการวิจัย
เรียน ผู้อานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
เนื่องด้วยดิฉันนางสาว/นาง/นาย.........................................................................ได้เสนอโครงการวิจัย
เรื่อง....................................................................................................................... ..........................................
ซึ่งเป็นโครงการลาดับที่...........................ในแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ......................................ของวิทยาลัย
และได้รับการอนุมัติเรียนร้อยแล้ว ในการนี้ เพื่อให้การดาเนินการจัดทาโครงการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ ดิฉันจึง
ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุจานวน................รายการ และขออนุมัติจัดจ้าง จานวน..................รายการ ด้วยเงินงบประมาณ
ในวงเงิน..............................บาท (...........ตัวอักษร...............) ซึ่งเป็นการขออนุมัติจักซื้อ/จัดจ้าง เป็นครั้งที่ ...............
สาหรับการดาเนินงานในโครงการนี้ ดังรายการที่แนบมา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดพิจารณาอนุมัติให้จัดซื้อ/จัดจ้างด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

..................................................
(................................................)
หัวหน้าโครงการ

เอกสารหมายเลข ๒๘

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
ที่ สธ ๐๒๐๓.๐๙๓๒/
วันที่
เรื่อง ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในโครงการลาดับที่
เรียน ผู้อานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
เนื่องด้วยดิฉันนางสาว/นาง/นาย.................................................................................ได้เสนอโครงการวิจัย
เรื่อง...........................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ซึ่งเป็นโครงการลาดับที่...........................ในแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ............................................ของวิทยาลัย
โดยมีวงเงินงบประมาณจานวน.................................................บาท (......................................................................)
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