
ที่...............................       หน่วยงาน/สถานศึกษา.......... 
         ที่ตั้ง....................................... 

  วันที่...................................... 
 

เรื่อง ส่งโครงการวิจัยเพื่อรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1....................................................................................................................จ ำนวน.....ฉบบั 
  2....................................................................................................................จ ำนวน.....ฉบบั 

  ด้วย นำง/นำย…………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  ในกำรนี้ .................................................................................................................... ........... 

.........................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. ............................................ 

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ 

ขอแสดงควำมนับถือ 

      (.................................) 
      ................................... 
 
 
 
 
 
 
หน่วยงาน........................... 
เบอร์โทร............................. 
 

 

ตัวอย่าง : หนังสือน าส่งจากหน่วยงานต้นสังกัดหรือสถาบันการศึกษา 

 



แบบฟอร์ม IRB 01 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ............................................................................................................................. ......................... 

ที.่................................................................ .................วันที.่.............................................................................. 
เรื่อง ขอเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับการพิจารณาจรยิธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
เรียน ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านการแพทย์และสาธารณสุข  จังหวัดเพชรบุรี 

ข้าพเจา้............................................................................................................................. ..................................... 

ขอเสนอโครงการวิจัยเรื่อง (ชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ). ....................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
เพ่ือขอรบัการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ฯจั งหวั ด เพชรบุ รี  
โดยได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณาดังนี้  
 

ที ่
รายการ 

จ านวน 
(ฉบับ) 

1 บันทึกข้อความ (เอกสารหมายเลข 1)  
2 แบบเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับการรับรอง (เอกสารหมายเลข 2)  
3 ประวัติผู้วิจัย (เอกสารหมายเลข 3)  
4 เอกสารชี้แจงข้อมูลส าหรับอาสาสมัครวิจัย (เอกสารหมายเลข 4)  
5 เอกสารแสดงความยินยอม (เอกสารหมายเลข 5)  
6 เครื่องมือการวิจัย/แบบเก็บรวบรวมข้อมูล  
7 โครงร่างการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (ถ้ามี/พร้อมน าเสนอ)  
8 อ่ืนๆ แบบสอบถาม คู่มือโปรแกรมการพัฒนาฯ  

 
  จึงเรยีนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
  ขอรับรองว่า ยังมิได้เริ่มด าเนินโครงการวิจัยเรื่องนี้  
 
 

                                                  ลงนาม..........................................หัวหน้าโครงการวิจัย 
                                                              (.................................................) 
                                                             ต าแหนง่..................................... 
  



แบบฟอร์ม IRB 02 
 

แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี 

.................................................. 

1. ชื่อโครงการ เป็นภาษาไทย  
2. ชื่อโครงการ เป็นภาษาอังกฤษ 
3. ชื่อหน่วยงาน ที่สังกัดและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้วิจัยหลักและผู้ร่วมโครงการวิจัย 
4. เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องวิจัยในมนุษย์ 
5. บทน า 
 ความส าคัญของปัญหา 
 วัตถุประสงค์การวิจัย 
 ประโยชน์ที่จะได้รับ 
6.สถานที่และระยะเวลาศึกษาวิจัย 
7.การวางแผนให้ระบุ 
 รูปแบบและระเบียบวิธีวิจัย 
 กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 Inclusion criteria 
 Exclusion criteria 
 Discontinuation criteria 
 การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล 
8. ด้านจริยธรรม 
 - ข้อพิจารณาเฉพาะ (การเจาะเลือด ผลการวิจัยทดลอง ข้อมูลต่างๆ เอกสารก ากับยา เอกสาร
ที่ใช้ในโครงการอ่ืนๆ 
 - ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและการป้องกันแก้ไข 
 - ค่าจ้าง ค่าตอบแทน 
 - การดูแลรักษา และแก้ปัญหาอ่ืนๆ กรณีเกิดผลแทรกซ้อน 
 - ประเด็นเกี่ยวกับความลับ 
 - ผลกระทบด้านจิตใจ/ สังคม/ ชุมชน 
9. เครื ่องม ือการว ิจ ัย /แบบเก ็บรวบรวมข ้อม ูล  (แบบสอบถาม /ประเด ็นส ัมภาษณ์)/เอกสาร 

ประชาสัมพันธ์ต่างๆ 
10. แหล่งทุน 
11. เอกสารอ้างอิง 

…………………………………………..หัวหน้าโครงการวิจัย 



 
นแบบฟอร์ม IRB 03 

ประวัติผู้วิจัย 

หัวหน้าโครงการวิจัย……………………………………………………………………………………………………………………………. 
สถานที่ปฏิบัติงานปัจจุบัน……………………………………………………………………………………………………………………… 
สถานที่ติดต่อ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
โทรศัพท์…………………………..….………………………………………………………………………………………………………………. 
E-mail………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ประวัติการศึกษา(ตั้งแต่ปริญญาตรี จนถึงการศึกษาสูงสุด) ……………………………………………………………………….. 
ผลงานวิจัย …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

ผู้ร่วมวิจัย คนที่ 1 ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
สถานที่ปฏิบัติงานปัจจุบัน……………………………………………….…………………….……….……………………………………… 
สถานที่ติดต่อ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
โทรศัพท์…………………………..….……………………………………………………………………………………………………………… 
E-mail………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ประวัติการศึกษา(ตั้งแต่ปริญญาตรี จนถึงการศึกษาสูงสุด) ………………………………………………………………………… 
 

ผลงานวิจัย ………………………………………………………………………………………………….……..…..….……………………….. 
 
(ระบุประวัติผู้ร่วมวิจัยทุกคน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์ม IRB 04 

เอกสารชี้แจงข้อมูลส าหรับอาสาสมัครวิจัย   
 

 ดิฉัน/กระผม……………………………………………………………………………………………………………………………. 
จะด าเนินการวิจัยเรื่อง………………………………………………………………………………………………………………………….. 
โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย…………………………………………..…..……………………………………………………………… 
และผลการวิจัยนี้เป็นประโยชน์ต่อใคร ……………………….………………………………………………………………………….. 
 

ให้มีข้อความระบุ ดังต่อไปนี้ 
 1. เหตุผลในการเชิญอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการวิจัย  
 2. อธิบายขั้นตอนการท าวิจัยอย่างง่ายๆ 
 3. ใช้แบบสอบถามแบบสัมภาษณ์ระบุระยะเวลาที่ใช้ในการตอบ การรักษาความลับ และสิทธิในการไม่
ตอบข้อใดก็ได้   
 4. ระบุความเสี่ยง/ประโยชน์ 
 5. การป้องกันแก้ไข ดูแลอาสาสมัคร 
 6. ค่าตอบแทน 
 

 สามารถถอนตัวเมื่อใดก็ได้โดยไม่เสียสิทธิ์ใดๆ 
 หากท่านมีข้อสงสัยติดต่อผู้วิจัยได้ที่ 
 

ปัญหาสิทธิ สอบถามได้ที่ 
ส านักงานคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ด้านการแพทย์และสาธารณสุข จังหวัดเพชรบุรี 
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี 
โทรศัพท์ 032 - 425100 ต่อ 3018 
 
 

กรณีท่ีอาสาสมัคร ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จัดท า Assent Form เพ่ิมจากฉบับผู้ปกครอง 
 

  



แบบฟอร์ม IRB 05 

เอกสารแสดงความยินยอม 
ข้าพเจ้า...........................................อายุ..................ปี     ได้รับฟังค าอธิบายจาก..................................................
เกี่ยวกับการเป็นอาสาสมัครในโครงการวิจัยเรื่อง...................................................................................................   
 ก่อนที่จะลงนามในใบยินยอมให้ท าการวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้อธิบายให้ข้าพเจ้าทราบถึงวัตถุประสงค์ของการ
วิจัย วิธีการวิจัย รวมทั้งประโยชน์และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการวิจัยอย่างละเอียดตลอดจนให้เวลาใน
การซักถามข้อสงสัยต่างๆ จนเข้าใจ 
 ผู้วิจัยได้ขออนุญาตในการสอบถามใช้เวลาประมาณ.........นาที เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไป ใช้ประโยชน์ทาง
วิชาการเท่านั้น 
 ข้าพเจ้าเข้าร่วมโครงการวิจัยนี้โดยความสมัครใจและข้าพเจ้าสามารถถอนตัวจากการเป็นอาสาสมัคร
โครงการวิจัยนี้เมื่อใดก็ได้ถ้าข้าพเจ้าปรารถนา โดยไม่มีผลกระทบต่อการรักษาใด ๆ ทั้งสิ้น 
ข้าพเจ้าสามารถติดต่อ (24 ชัว่โมง) ...................................................................... ................................................ 

ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความข้างต้นแล้วและได้ลงนามในใบยินยอมนี้ด้วยความเต็มใจ 
 
ลงนาม………………………………..……..อาสาสมัคร 
       (...........................................) ตัวบรรจง 
วันที่......... เดือน ................ พ.ศ. ............ 

 
ลงนาม……………………………......………..  ผู้วิจัย 
       (...........................................) ตัวบรรจง 
วันที่......... เดือน ..................... พ.ศ. ............ 

ลงนาม…………………..…………….…….. พยาน 
       (...........................................) ตัวบรรจง 
วันที่......... เดือน ..................... พ.ศ. ............ 

ลงนาม…………………………………………..  พยาน 
        (..........................................) ตัวบรรจง 
วันที่......... เดือน ..................... พ.ศ. ............ 

 
 ข้าพเจ้าไม่สามารถเขียนหนังสือได้  แต่ผู้วิจัยได้อ่านข้อความในใบยินยอมนี้ให้แก่ข้าพเจ้าฟังจนเข้าใจ  
และข้าพเจ้าจึงได้พิมพ์ลายนิ้วมือไว้เป็นหลักฐาน 
ลายนิ้วมืออาสาสมัครวิจัย 
 

ลงนาม……………..……………….………..  ผู้วิจัย 
       (...........................................) ตัวบรรจง 
วันที่......... เดือน ..................... พ.ศ. ............ 

ลายเซ็นพยานจ านวน ๒คน 

ลงนาม……………………………….…….. พยาน 
       (...........................................) ตัวบรรจง 
วันที่......... เดือน ..................... พ.ศ. ............ 

 

ลงนาม………..……………………………..  พยาน 
       (...........................................) ตัวบรรจง 
วันที่......... เดือน ..................... พ.ศ. ............ 

  



แบบฟอร์ม IRB 05/1 

 ในกรณีอาสาสมัครยังไม่บรรลุนิติภาวะ ผู้วิจัยต้องท าเอกสารชี้แจงพร้อมค ายินยอมพร้อมใจ (Assent 
Form) ส าหรับเด็กที่เป็นอาสาสมัครวิจัย จ าแนกตามระดับอายุ ได้แก่ อายุ 7-12 ปี และ 13 ปีขึ้นไป พร้อม
เอกสารแสดงความยินยอมโดยได้รับการบอกกล่าวส าหรับบิดามารดาหรือผู้แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมาย
กรณีท่ีผู้ปกครอง/ ผู้อุปการะเขียนหนังสือไม่ได้ให้ใช้แบบพิมพ์ลายนิ้วมือ 
 
 

 

 ในกรณีที่อาสาสมัครเข้าร่วมวิจัยไม่สามารถตัดสินใจเองได้ (โรคจิต - หมดสติ) ให้ผู้แทนโดยชอบด้วย
กฎหมาย หรือบิดา/มารดา เป็นผู้ลงนามยินยอมตามแบบลงนาม หรือพิมพ์ลายนิ้ว แล้วแต่กรณี 

 
 
 
 
 
 
 
  

ผู้ปกครอง/ผู้อุปการะโดยชอบด้วยกฎหมาย 
 

ลงนาม………………………………........................... 
           (.............................................) ตัวบรรจง 

วันที่......... เดือน ..................... พ.ศ. ............ 

 
 

ลงนาม………………………….….……….........ผูว้ิจัย 
          (.............................................) ตัวบรรจง 

วันที่......... เดือน ..................... พ.ศ. ............ 

ลายเซ็นพยานอย่างน้อย 1 คน 
 

ลงนาม………………………………..………….…….. พยาน 
              (.............................................) ตัวบรรจง 

วันที่......... เดือน ..................... พ.ศ. ............ 

 
 

ลงนาม………………………….………………..  พยาน 
           (............................................) ตัวบรรจง 

วันที่......... เดือน ..................... พ.ศ. ............ 



หน้า1 
แบบฟอร์ม (IRB06) 

 

แบบสรุปผลการพิจารณาโครงการวิจัยที่เสนอขอการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ฯ 
พิจารณาโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ฯ จังหวัดเพชรบุรี  

ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย) …………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย…………………………………………………………………………………………………………………… 

สังกัด…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
วันเดือนปีที่พิจารณา............/................/...............คร้ังที่พิจารณา............................................................. 

กรรมการผู้พิจารณา.................................................ต าแหน่ง...................................................................... 
ผลการพิจารณา มีข้อสรุปดังนี้ 
 

หัวข้อพิจารณา เหมาะสม ควรปรับปรุง แนวทางการแก้ไข/ ปรับปรุง 

1.ด้านหลักการวิจัย 
1.1 ชื่อโครงการภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ  
 
 

   
 

1.2 เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องวิจัยใน
มนุษย์ 
 
 

   
 

1.3 ความเป็นมาและความส าคัญของ
ปัญหา 
 
 

   
 
 

1.4 วัตถุประสงค์การวิจัย 
 
 
 

   
 
 

 



หน้า 2 
แบบฟอร์ม (IRB06) 

แบบสรุปผลการพิจารณาโครงการวิจัยที่เสนอขอการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ฯ (ต่อ) 
หัวข้อพิจารณา เหมาะสม ควรปรับปรุง แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าที่จะได้รับจากการวิจัย 
(ทั้งอาสาสมัครวจิัยและส่วนรวม) 
 
 
 
 
 

   

1.6 สถานที่ศึกษาวิจัยและระยะเวลา
ศึกษาวิจัย 
 
 
 
 
 

   

1.7 รูปแบบการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัย 

 

 

 

   

1.8 กลุ่มประชากรท่ีจะศึกษา ทั้งกลุ่มทดลอง

และกลุ่มควบคุม ระบุ เพศ อายุ/ วัย จ านวน 

และกลุ่มตัวอย่าง 

 

 

   

 
 

 
 



หน้า 3 
แบบฟอร์ม (IRB06) 

 

แบบสรุปผลการพิจารณาโครงการวิจัยที่เสนอขอการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ฯ (ต่อ) 

หัวข้อพิจารณา เหมาะสม ควรปรับปรุง แนวทางการแก้ไข/ ปรับปรุง 

1.9 เกณฑ์การคัดเลือกอาสาสมัครวิจัยเข้า

ร่วมโครงการ (Inclusion criteria) 

 

 

   

1.10 เกณฑ์การคัดเลือกอาสาสมัครวิจัยออก

จากโครงการ Exclusion criteria) 

 

 

   

1.11 เกณฑ์การให้เลิกจากการศึกษา 

(Discontinuation criteria)  

(การให้อาสาสมัครวิจัยเลิกจากการศึกษา) 

 

 

   

1.12 ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย เครื่องมือ 
การวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูลและการ
วิเคราะห์  

 
 
 

 

   



หน้า 4 
แบบฟอร์ม (IRB6) 

แบบสรุปผลการพิจารณาโครงการวิจัยที่เสนอขอการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ฯ (ต่อ) 
 

หัวข้อพิจารณา เหมาะสม ควรปรับปรุง แนวทางการแก้ไข/ ปรับปรุง 

2.ข้อพิจารณาด้านจริยธรรม 

2.1 ข้อพิจารณาเฉพาะ (การเจาะเลือด / การ

ทดลองยาทางคลินิก/ การทดลองผลิตภัณฑ์อ่ืน/ 

การผ่าตัดฯ 

   

 

2.2 ความเสี่ยงด้านร่างกาย ที่อาจเกิดขึ้นและ

วิธีการป้องกันแก้ไข 

 

   

2.3 ความเสี่ยงด้านจิตใจ ที่อาจเกิดข้ึนและ

วิธีการป้องกันแก้ไข 

   

2.4 ความเสี่ยงด้านสังคมที่อาจเกิดข้ึนและวิธีการ

ป้องกันแก้ไข 

 

   

2.5 ความเสี่ยงด้านกฎหมาย/ด้านอื่นๆท่ีอาจ

เกิดข้ึนและการป้องกันแก้ไข 

   

2.6 ค่าจ้างค่าตอบแทน ชดเชย ค่าป่วยการ (ระบุ

การดูแลรักษา และแก้ปัญหาอ่ืนๆ กรณีเกิดผล

แทรกซ้อนแก่อาสาสมัคร) 

   

2.7 ผู้วิจัยมีความรู้ความสามารถเพียงพอ 

เหมาะสม ในการท าวิจัยเรื่องนี้ (จาก IRB03) 

 

   

 



 
หน้า 5 

แบบฟอร์ม (IRB06) 
 

แบบสรุปผลการพิจารณาโครงการวิจัยที่เสนอขอการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ฯ (ต่อ) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หัวข้อพิจารณา เหมาะสม ควรปรับปรุง แนวทางการแก้ไข/ ปรับปรุง 

3. เอกสารชี้แจงข้อมูลส าหรับอาสาสมัครวิจัย 
(IRB04)  

3.1 กระบวนการขอความยินยอม 

 

 

 

  

3.2 ความครบถ้วนของข้อมูล    

4. เอกสารแสดงความยินยอมโดยได้รับ 
การบอกกล่าว (พิจารณาจาก IRB05) 
 

   

5. แบบสอบถาม/ สัมภาษณ์ที่จะใช้ในการ
วิจัย 

   

6. งบประมาณ/ แหล่งทุน 
 
 

   

7. เอกสารอ้างอิง    

 

8. กระท าผิดวินัย/กฎหมายอ่ืนๆ เช่น การ
ลอกเลียนแบบงานวิจัยผู้อ่ืน,จ้างผู้อ่ืนท าเพื่อ
ประโยชน์ส่วนตัวฯลฯ 

   

9. อ่ืนๆ เช่น กรณีด าเนินการเก็บข้อมูลก่อน
เสนอขอรับรองจริยธรรมการวิจัยฯลฯ 
 

   



หน้า 6 
แบบฟอร์ม (IRB06) 

 

แบบสรุปผลการพิจารณาโครงการวิจัยที่เสนอขอการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ฯ (ต่อ) 

ข้อเสนอแนะอื่นๆ................................................................................................................................................ 
สรุปผลการพิจารณาโครงการวิจัยเร่ือง.................................................................................................. 
 อนุมัติแบบไม่มีเงื่อนไข    อนุมัติโดยให้ปรับแก้ไข   
 รอการพิจารณา โดยแก้ไขแล้วส่งเข้ารับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ฯใหม่ 
 ไม่อนุมัติ (เหตุผล)......................................................................................... .........................................................  

 
                              ลงชื่อ........................................................... .ผู้อ่าน/ผู้พิจารณาโครงการวิจัย 

(....................................................) 
ต าแหน่ง คณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ฯจังหวัดเพชรบุรี 

วันที่............เดือน.....................พ.ศ. ................. 
 

                              ลงชื่อ..........................................................ผู้อ่าน/ผู้พิจารณาโครงการวิจัย 
(........................................................) 

ต าแหน่ง  คณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ฯจังหวัดเพชรบุรี 
วันที่............เดือน.....................พ.ศ. ................. 

 
 

                        ลงช่ือ......................................................พยาน/ผู้รับผลการพิจารณาฯ 
(.......................................................) 

                    ต าแหน่ง  เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ฯจังหวัดเพชรบุรี 
      วันที่............เดือน...........................พ.ศ. ................. 

                   
                           ลงชื่อ..................................................... ผู้วิจัย/ผู้รับทราบผลการพิจารณา 

(.......................................................)   
 วันที่............เดือน..........................พ.ศ.................. 

 
                 ลงช่ือ........................................................ ผู้รับรองผลการพิจารณาฯ 

(..........................................................) 
            ต าแหน่ง  ประธานคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ฯจังหวัดเพชรบุรี 

      วันที่............เดือน..............................พ.ศ. ................. 
 




