บันทึกขอความ
สวนงาน ........................................................................................................................................................
ที่ ศธ ........../.................
วันที่ ....................................................
เรื่อง ขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย
เรียน ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยทักษิณ

ขาพเจา ..................................................................สถานภาพ ................................................
(ระบุ อาจารย/บุคลากรหรือนักศึกษา) สังกัด คณะ/หนวยงาน/สาขา...................................................................
................................. มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเสนอโครงการวิจัยเรื่อง
(ชื่อภาษาไทย) ......................................................................................................................................................
(ชื่อภาษาอังกฤษ) .................................................................................................................................................
เพื่อรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย และไดแนบเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
1.แบบเสนอเพื่อพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย จํานวน 2 ชุด
2.โครงการวิจัยที่ยื่นเสนอขอทุนในรูปแบบเอกสารจํานวน 10 ชุด และแผน CD ขอมูลจํานวน
1แผน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ
(

หัวหนาโครงการวิจัย
)

แบบเสนอเพือ่ พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ต่ อคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
1

2

รายละเอียดเกีย่ วกับหัวหน้ าโครงการ/กิจกรรม
ชื่อ-สกุล
ภาควิชา
เบอร์โทรศัพท์
ชื่อโครงการ /กิจกรรม
(ภาษาไทย)

ตําแหน่ง
คณะ
Email:

(ภาษาอังกฤษ)
3
3.1

3.2

4
4.1

4.2

รายละเอียดเกีย่ วกับโครงการ/ กิจกรรม
โครงการนี้เป็ นการศึกษา การค้นคว้าหรื อเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็ นระบบ เพื่อทดสอบสมมติฐาน
หรื อสร้างองค์ความรู ้ใหม่หรื อไม่
 ใช่  ไม่ใช่ (ไม่ เข้ าข่ ายงานวิจยั ไม่ ต้องขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจยั )
โครงการนี้เกี่ยวข้องกับการทดลอง หรื อการกระทําต่อมนุษย์ การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
หรื อการเก็บตัวอย่างทางชีวภาพของมนุษย์หรื อไม่
 ใช่  ไม่ใช่ (ไม่ ต้องขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์)
ประเภทของโครงการวิจยั (โปรดเลือกตอบข้ อ 4.1 - 4.5 ทีต่ รงกับโครงการทีเ่ สนอพิจารณา)
โครงการวิจยั ทางด้านการศึกษา  ใช่  ไม่ใช่ (ข้ ามไปตอบข้ อ 4.�)
4.1.1 เป็ นการวิจยั ที่ดาํ เนินการในโรงเรี ยนหรื อสถาบันการศึกษาใช่หรื อไม่
 ใช่  ไม่ใช่ (ต้ องขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์)
4.1.2 เป็ นการวิจยั ที่เกี่ยวข้องการเรี ยนการสอนตามแนวปฏิบตั ิที่เป็ นมาตรฐานทางการศึกษา
ใช่หรื อไม่
 ใช่  ไม่ใช่ (ต้ องขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์)
4.1.� เป็ นการวิจยั ที่เกี่ยวข้องการประเมินประสิทธิภาพเทคนิคการสอน/ การบริ หารจัดการชั้นเรี ยน/ การประเมินหลักสูตร/
การประกันคุณภาพการศึกษาใช่หรื อไม่
 ใช่  ไม่ใช่ (ต้ องขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์)

โครงการวิจยั ที่ใช้ผลทดสอบทางการศึกษา(cognitive, diagnostic, attitude, achievement) หรื อเป็ นโครงการที่ เกี่ยวข้องกับ
การสํารวจ/การสัมภาษณ์/การเฝ้ าสังเกตพฤติกรรมสาธารณะใช่หรื อไม่
 ใช่  ไม่ใช่ (ข้ ามไปตอบข้ อ 4.�)
1

4.3

4.2.1 อาสาสมัครในโครงการเป็ นกลุ่มประชากรต่อไปนี้ใช่หรื อไม่  ไม่ใช่  ใช่ ระบุ
 ทารกในครรภ์/ตัวอ่อน
 ทารก เด็ก ผูเ้ ยาว์ (อายุต่าํ กว่า 18 ปี )
 สตรี มีครรภ์
 ผูต้ อ้ งขัง, แรงงานต่างด้าว
 ผูป้ ่ วยโรคติดเชื้อร้ายแรง หรื อผูป้ ่ วยเรื้ อรัง
 นักเรี ยน/ นักศึกษา/หรื อผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
 ผูด้ อ้ ยโอกาสทางสังคม เช่น ขอทาน คนพิการ หรื ออาชีพหญิงบริ การ ฯลฯ
4.2.2 หากใช้ผลทดสอบทางการศึกษา/แบบบันทึกข้อมูลของหน่วยงาน ได้รับความยินยอมจาก
ผูร้ ับผิดชอบข้อมูลแล้ว ใช่หรื อไม่
 ใช่  ไม่ใช่ (ต้องขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์)  ไม่เกี่ยวข้อง
4.2.3 แบบบันทึกที่ใช้ของผูว้ จิ ยั มีการระบุชื่อเจ้าของข้อมูลหรื อรหัสที่สามารถสาวถึงเจ้าของ
ข้อมูลได้โดยตรง (ชื่อ สกุล ที่อยู่ เลขที่บตั รประชาชน/ข้าราชการ เวชระเบียน) หรื อระบุบุคคลได้โดยอ้อม
(เข้ารหัสไว้โดยมีขอ้ มูลบุคคลเชื่อมสื บค้นได้) ใช่หรื อไม่
 ใช่ (ต้องขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์)  ไม่ใช่
4.2.4 ข้อมูลที่วจิ ยั เกี่ยวข้องกับประเด็นอ่อนไหวต่อไปนี้หรื อไม่  ไม่ใช่  ใช่ ระบุ
 พฤติกรรม หรื อทัศนคติทางเพศ
 การติดสุราหรื อสารเสพติด
 การกระทําผิดศีลธรรมหรื อกฎหมายในลักษณะอื่นๆ
 ความเจ็บป่ วยทางจิตหรื อโรคติดต่อที่ไม่เป็ นที่ยอมรับทางสังคม เช่น HIV/AIDs, TB, ฯลฯ
 อื่นๆ ระบุ.............................................................................................................
(หากตอบใช่ ในข้ อนี� ต้ องขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจยั ฯ)
4.2.5 การเปิ ดเผยข้อมูลที่ได้จากการวิจยั อาจทําให้อาสาสมัครได้รับผลกระทบต่อจิตใจ เสี่ ยงต่อการเสื่ อมเสี ยชื่อเสี ยง
เงินทองหรื อได้รับความเสี ยหายต่ออาชีพตําแหน่งหน้าที่การงาน
หรื อผลกระทบทางการศึกษาหรื อความก้าวหน้าหรื อไม่
 ใช่ (ต้องขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์)  ไม่ใช่
โครงการวิจยั ทางด้านบริ การสาธารณะ
 ใช่  ไม่ใช่ (ข้ ามไปตอบข้ อ 4.4)
4.�.1 เป็ นโครงการสาธิต/โครงการสํารวจ/หรื อโครงการประเมินระบบงานที่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้างาน
หรื อผูร้ ับผิดชอบองค์กรใช่หรื อไม่
 ใช่  ไม่ใช่ (ต้องขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์)
4.�.2 โครงการมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ประเมินประสิทธิภาพ/ ศึกษาทางเลือก/ พัฒนาระบบงานหรื อนโยบายใช่หรื อไม่
 ใช่  ไม่ใช่ (ต้องขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์)
4.�.� มีการเปิ ดเผยชื่อบุคคลหรื อข้อมูลส่วนบุคคลของอาสาสมัครในโครงการใช่หรื อไม่
 ใช่ ◌่(ต้องขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ )  ไม่ใช่

4.4

4.5

5

6

โครงการสํารวจความพึงพอใจต่ออาหาร สิ นค้าและบริ การ  ใช่  ไม่ใช่ (ข้ ามไปตอบข้ อ 4.5)
4.4.1 อาหาร หรื อสิ นค้า หรื อบริ การมีส่วนประกอบที่เป็ นสารเสพติดหรื อสารก่อโทษต่อมนุษย์ หรื อสิ่ งแวดล้อมหรื อไม่
 มี (ต้องขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์)  ไม่มี
4.4.2 อาหาร หรื อสิ นค้า หรื อบริ การอาจก่อให้เกิดโทษต่อสุขภาพของผูบ้ ริ โภคหรื อไม่
 ใช่ (ต้องขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์)  ไม่ใช่
โครงการวิจยั ในห้องปฏิบตั ิการ
 ใช่  ไม่ใช่ (ข้ ามไปตอบข้อ 5)
4.5.1 การวิจยั ใช้เชื้อที่แยกได้จากสิ่ งส่งตรวจ (Isolated microorganisms) และเพาะเลี้ยงในห้องปฏิบตั ิการไว้เป็ นสายพันธุ์
และไม่มีขอ้ มูลเชื่อมโยงถึงบุคคลที่เป็ นเจ้าของ ใช่หรื อไม่
 ใช่  ไม่ใช่(ต้องขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์)
4.5.2 การวิจยั ใช้เซลล์เพาะเลี้ยงจากเนื้อเยือ่ มนุษย์ที่ได้รับการปรับสภาพให้เป็ นเซลล์สายพันธุ์ (cell line) แล้ว ใช่หรื อไม่
 ใช่  ไม่ใช่(ต้องขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์)
4.5.3 การวิจยั ใช้ตวั อย่างจากโครงกระดูก หรื อศพอาจารย์ใหญ่ของคณะแพทยศาสตร์ หรื อฟันที่ถูกถอนทิ้งตามปกติของงาน
ทันตกรรม ใช่หรื อไม่
 ใช่  ไม่ใช่ (ต้องขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์)
4.5.4 การวิจยั หาสารปนเปื้ อน สารเคมี เชื้อโรค หรื อชีววัตถุ และไม่มีการกระทําโดยตรงต่ออาสาสมัครใช่หรื อไม่
 ใช่  ไม่ใช่ (ต้องขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์)
หลักฐานประกอบการพิจารณา
 โครงการวิจยั /กิจกรรมฉบับสมบรู ณ์
 แบบสอบถาม/แบบบันทึกข้อมูล
 หนังสืออนุญาตจากผูบ้ งั คับบัญชาหรื อผูร้ ับผิดชอบองค์กรหรื อผูร้ ับผิดชอบข้อมูล
 แบบเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์
 เอกสารคําชี้แจงสําหรับอาสาสมัครและ/หรื อแบบคํายินยอม
 อื่นๆ ระบุ....................................................................................................………………….......................
…………………………………………………………………………………………………………….....................
……………………………………………………………………………………………………………………………
คํารับรองจากผู้วจิ ยั
�.1 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมดที่นาํ เสนอต่อคณะกรรมการ
จริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์มหาวิทยาลัยทักษิณด้วยตนเอง และ
�.2 ข้าพเจ้ารับทราบว่าคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์มหาวิทยาลัยทักษิณจะไม่รับพิจารณา
งานวิจยั ที่ได้ดาํ เนินการไปแล้ว
ลงชื่อ .....................................................................
( ...................................................................)
หัวหน้าโครงการวิจยั
วันที่.............................................................

การตรวจสอบของสํ านักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
สําหรับเลขานุการคณะกรรมการฯ
1. เรี ยนประธานคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
เพื่อโปรดพิจารณา โครงการวิจยั นี้
 เข้าข่ายได้รับการยกเว้นพิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั
 เข้าข่ายการพิจารณาแบบปกติ
เห็นสมควร
 ออกใบรับรองการอนุมตั ิให้ดาํ เนินการวิจยั ตามจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์
 ออกหนังสือแจ้งยกเว้นพิจารณาจริ ยธรรมแก่ผวู้ จิ ยั และแจ้งคณะกรรมการฯ ทราบในที่ประชุมต่อไป
 เห็นชอบเบื้องต้น และเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา
 แจ้งผูว้ จิ ยั ให้ยนื่ เอกสารขอรับการพิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั ให้ครบถ้วนเพื่อพิจารณาอีกครั้ง
 แจ้งให้ผวู้ จิ ยั ชี้แจง/แก้ไขเพิ่มเติม……………………………….............………………………………

 เสนอกรรมการพิจารณา ............... ...ท่าน ได้แก่................................................................................
ลงชื่อ .....................................................................
(.....................................................................)
เลขานุการคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์
วันที่...................................................

สําหรับประธานคณะกรรมการฯ
 เห็นชอบ และโปรดดําเนินการตามที่เสนอ
 ………………………………………......................................................................................

ลงชื่อ .....................................................................
(.....................................................................)
ประธานคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์
วันที่...................................................

