
ประเด็นแนะนําการเตรียมเอกสารที่ย่ืนประกอบการขอจริยธรรมการวิจัย 

*ใบปะหนา เร่ืองขอเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมวิจัยฯ 

□ ควรปรับความสมดุลของเอกสาร และจัดใหถูกตองตามระเบียบเอกสารราชการ (เปนหนังสือภายในหรือภายนอกเทาน้ัน) 

□ หนังสือออกจากหนวยงานตนสังกัดของหัวหนาโครงการวิจัย กรณียื่นในนามนักศึกษา ใหออกหนังสือจากมหาวิทยาลัยที่ศึกษาอยู 

□ กรณียื่นในนามนักศึกษา ตองมีอาจารยที่ปรึกษาลงนามควบคู ทุกครั้ง 

□ ออกเลขที่หนังสือ และวันที ่ตามระบบสารบรรณเอกสาร 

□ ระบุรายละเอียดเอกสารที่แนบประกอบการพิจารณาฯ แตละรายการ เวอรชั่นที่... วันเดือนป..... ตอทายขอความใหตรงกับเอกสารที่สงจริง 

□ ระบุจํานวนชุดใหตรงกับเอกสารที่สงจริง 
 

*แบบเสนอขอจริยธรรมวิจัย 

□ ดาวนโหลดแบบฟอรมจาก http://irb.kkh.go.th/   เลือกแถบสีสมดานบน คําวา “ดาวนโหลดแบบฟอรม” เลือกตามประเภทงานวิจัยของตน 

หาม!!! ใชแบบฟอรมเดิมจากผูอ่ืน 

□ หัวขอ “แบบเสนอขอจริยธรรมวิจัยฯ” ควรแยกออกจากหนาบันทึกขอความ 

□ ตอบคําถามใหครบทุกขอ หามขาม หามตัดขอคําถามออก ทั้งน้ีใหรายละเอียดตรงกันกับชุดเอกสารที่ยื่น และใหระบุ Version....วันที่...............ทุกหนา 

□ ชื่อหนวยงาน เบอรโทรศัพท ระบุใหชัดเจน และใหตรงกันกับเอกสารโครงการวิจัย  

□ กรณีเปนนักศึกษา/ Resident ควรระบุสถานะใหตรงกันวาอาจารย เปนผูรวมวิจัยหรืออาจารยที่ปรึกษา  

□ ขั้นตอนการดําเนินโครงการวิจัย ระบุใหชัดเจน และใหตรงกันกับเอกสารโครงการวิจัย 

    - ระยะเวลาการดําเนินการทําวิจัย ควรระบุชวงเวลาหลังจากที่ไดรับอนุมัติผานจริยธรรมการวิจัยแลว  

    - ชวงระยะเวลาขอมูลที่จะศึกษา, ระบุหนวยงานยอยที่จะเก็บขอมูลใหชัดเจน 

□  ขอ 20 หากไดมีการปรึกษานักวิจัย/นักสถิติ ใหมีการลงนามรับรองดวย 

□  ขอ 25 ผูที่เคยผานการอบรม ควรพิมพขอความลงในฟอรมเลย เพราะขอมูลที่เปนเอกสารกับขอมูลที่เปนไฟล สงมาน้ันจะตองตรงกัน 

หากมีผูรวมวิจัยที่ยังไมไดผานการอบรมดานจริยธรรมการวิจัย ควรระบุแผนเพิ่มเติมวาจะสงผูรวมวิจัยไปพัฒนาศักยภาพใหเปนไปตามมาตรฐานสากล 

□  ผูรวมวิจัย ใหลงนามทุกคน 
 

*โครงรางงานวิจัย 

□ ใหระบุ Version....วันที่...............ทุกหนา จํานวนชุดตามแตละประเภทที่ระบ ุ

□ หากมีการเก็บขอมูลหลายพื้นที่ นอกจากจะระบุจํานวน same size ทั้งหมดที่ตองการแลว ใหระบุจํานวน ที่เก็บใน รพ.ขอนแกน ดวย 
 

*ประวัติและความรูความชํานาญของนักวิจัย รวมทั้งหลักฐานการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย  

□  ใหสงประวัติผูวิจัยหลักและผูรวมวิจัยทุกคน เชน ประวัติการศึกษา/ทํางาน ประวัติการเขารวมอบรมดานตางๆ  ประวัติการทําวิจัย ประวัติผลงานที่ตพีิมพเผยแพร 

□  ผูวิจัยหลักตองมีหลักฐานการผานอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย หรือ GCP ยกเวนกรณีเปนงานวิจัย RCT ตองมีหลักฐานการอบรมทั้ง 2 อยาง 

สวนผูรวมวิจัยใหสงหลักฐานตามที่ระบุในขอ 25 ของแบบเสนอขอจริยธรรมวิจัยฯ  
 

*เอกสารคําช้ีแจงสําหรับอาสาสมัคร  

□ ควรปรับขนาดอักษรใหเหมาะสม เทากันทั้งเอกสาร โดยสามารถใชแบบคําชี้แจงที่ผูวิจัยมี หรือ ปรับใชตามตัวอยางแบบฟอรมในเว็บไซตก็ได 

□ ใหระบุ Version....วันที.่.............ทุกหนา 

□ เบอรโทรศัพทหนวยงาน/เบอรมือถือ หากมีเบอรตอภายใน กลุมงาน ระบุใหชัดเจน และใหแกไขเอกสารตรวจสอบใหตรงกันทุกเอกสาร  

□ ระยะเวลาการดําเนินการทําวิจัย ควรระบุชวงเวลาหลังจากที่ไดรับอนุมัติผานจริยธรรมการวิจัยแลว  ใหแกไขเอกสารใหตรงกันทุกเอกสาร  

□ ชื่อที่อยูที่ติดตอสํานักงานจริยธรรมวิจัยฯ ผูวิจัยควรปรับหรือเพิ่มรายละเอียดเปนของสํานักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย 

โรงพยาบาลขอนแกน  (เชน หากทานไมไดรับการปฏิบัติตามที่ปรากฏในเอกสารชี้แจงขอมูลแกผูเขารวมโครงการวิจัยหรือทานไมไดรับการชดเชยอัน

ควร ทานสามารถรองเรียนไดที่ “สํานักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย โรงพยาบาลขอนแกน (ชั่วคราว) ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

6 รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลขอนแกน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000 โทร.043-232555 ตอ 1602/1605 หรือ โทร 090-2153803”) 



* แบบฟอรมใบยินยอม/ หนังสือแสดงเจตนายินยอมเขารวมการวิจัยฯ 

□ ควรปรับขนาดอักษรใหเหมาะสม เทากันทั้งเอกสาร โดยสามารถใชแบบคํายินยอมที่ผูวิจัยมี หรือ ปรับใชตามตัวอยางแบบฟอรมในเว็บไซตก็ได 

□ ใหระบุ Version....วันที.่.............ทุกหนา                   

□ ขอความ “หากขาพเจามีขอคําถามเก่ียวกับขั้นตอนของการวิจัย หรือหากเกิดผลขางเคียงที่ไมพึงประสงคจากการเขารวมโครงการวิจัยขึ้นกับ

ขาพเจา ขาพเจาจะสามารถติดตอกับ...(ระบุชื่อผูรับผิดชอบและเบอรโทรศัพท)...” ควรระบุรายละเอียดใหชัดเจน และชื่อที่อยูที่ติดตอสํานักงาน

จริยธรรมวิจัยฯ ผูวิจัยควรปรับหรือเพิ่มรายละเอียดเปนของสํานักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย โรงพยาบาลขอนแกน 
 

*เคร่ืองมือการวิจัยหรือแบบสอบถามการวิจัย  (Case Record Form) 

□ ใหระบุ Version....วันที.่.............ทุกหนา 

□ ไมควรระบุ HN/เลขบัตรประชาชน เพราะเปนขอมูลที่สามารถสืบเสาะถึงตัวอาสาสมัครได ควรระเปน Number หรืออ่ืนๆ หรือหากมีการเก็บ ตอง

อธิบายรายละเอียดวาจะปกปดขอมูลสวนน้ีอยางไร 

□  แบบเก็บขอมูล ควรแยกเอกสารออกจากโครงการวิจัยชัดเจน   
 

*แผนบรรจุขอมูล จํานวน 1 แผน  

□ มีขอมูลครบตามรายการเอกสารที่สง 

□ หากมีการปรับแก จะตองสงใหมตามที่ปรับแกไขขอมูล 

□ ระบุ version ………. วันที่ ในไฟลเอกสารแตละไฟลตามเอกสารที่สงจริง 

□ ไฟลแบบเสนอขอจริยธรรมฯ ขอใหเปนไฟล MS word 
 

*บันทึกนําสงคาธรรมเนียม 

□ ใหชําระเงิน โดยการโอนเขาบัญชี ตามที่ระบุในแบบฟอรม พรอมแนบหลักฐานการโอน 
 

*ประเด็นเพิ่มเติม 

□ version ของเอกสารหมายถึง ใส Version และวันที่ เอกสารทุกอยาง ทุกหนา (ยกเวนหลักฐานการผานอบรม)  

    Version คือ เอกสารชุดน้ี เปนชุดที่เทาใด เชน สงครั้งที่ 1 เปน version 1 สงครั้งที่ 2 เปน version 2 เปนตน 

    วันที่      คือ วันที่จัดทําเอกสาร หรือ วันที่ผูวิจัยสงเอกสาร 

    กรณีงานวิจัยผานการรับรองจากสถาบันอ่ืน Version ตรงกับใบรับรองของสถาบันน้ัน 

□ ถาเปน Resident ตองแนบหนังสือรับรองการผานการนําเสนอโครงรางวิจัย ที่กลุมงานฯ/ ราชวิทยาลัยฯ ดวย 

□ ถาผานการรับรองจากกสถาบันอ่ืนมากอน ใหแนบใบรับรองมาดวย 

□ ตรวจสอบการสะกดคํา ไวยากรณ 

□ แบบอักษร ควรใช TH Sarabun หากไมมี อนุโลมใหใช Angsana New หรือ Font ที่ไมเพี้ยนมากนัก 

□ ขนาดแบบอักษรควรใช 16 ยกเวนเอกสารชี้แจงและยินยอมอาสาสมัคร สามารถปรับขนาดอักษรใหเหมาะสมกับอาสาสมัครแตละกลุมได 

 

 

 

 

 

 

 

 


