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ข้อปฏิ บตั ิ สาหรับผู้วิจยั
ในโครงการที่ผ่านการรับรองจริ ยธรรมการวิ จยั ในมนุษย์
คณะกรรมการจริ ยธรรมการวิ จยั ในมนุษย์คณะแพทยศาสตร์ม.สงขลานคริ นทร์

** สาคัญ **
กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของใบรับรองพิ จารณาจริยธรรมการวิ จยั (Certificate of approval)
และดูกาหนดระยะเวลาในการรายงานความก้าวหน้ า และวันหมดอายุของโครงการของท่าน
โดยทัวไปคณะกรรมการจะให้
่
การรับรองไม่เกิ น 1 ปี นักวิ จยั ต้องต่ออายุอย่างน้ อยทุก 1 ปี
นักวิจยั จะไม่สามารถรับอาสาสมัครใหม่ระหว่างทีโ่ ครงการวิจยั หมดอายุ
และข้อมูลทีเ่ ก็บในช่วงทีข่ าดอายุอาจจะไม่ได้รบั อนุญาตให้นาไปวิเคราะห์
ภายหลังจากโครงการวิ จยั ผ่านการรับรองด้านจริยธรรมแล้ว ผูว้ ิ จยั มีหน้ าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1 ผูว้ จิ ยั จะต้องดาเนินการวิจยั ตามขัน้ ตอนต่างๆทีร่ ะบุไว้ในโครงร่างการวิจยั โดยเคร่งครัด โดยใช้เอกสารคาชีแ้ จงและ
แบบยินยอม รวมถึงเอกสารอื่นๆ ทีไ่ ด้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการแล้วเท่านัน้ (ต้องมีตราประทับจาก
สานักงานจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์)
2 ผูว้ จิ ยั ทีม่ หี น้าทีร่ ายงานต่อคณะกรรมการจริยธรรม เมื่อ

2.1 การรายงานความก้าวหน้ า (progress report) และหรือ ต่ออายุ
2.1.1 การรายงานความก้ า วหน้ า (หรื อ การรายงานความก้ า วหน้ าพร้ อ มต่ อ อายุ ) ต่ อ
คณะกรรมการจริ ย ธรรม เมื่อ ดาเนิ น งานครบระยะเวลาตามที่ก าหนดไว้ใ นเอกสารรับ รอง
จริยธรรม
- กรณีรายงานความก้าวหน้า (ยังไม่ถงึ รอบทีต่ ้องต่ออายุ) ให้ย่นื แบบรายงานความก้าวหน้ า
การดาเนิ นงานวิ จยั ต่อคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิ จยั ในมนุษย์ (AP-014) ก่อนวันครบ
กาหนดการรายงานความก้าวหน้าอย่างน้อย 30 วัน
- หากรายงานความก้าวหน้าพร้อมการต่ออายุ ต้องยื่นแบบเสนอ AP-014 ก่อนถึงวันหมดอายุ
อย่างน้อย 60 วัน นักวิจยั จะไม่สามารถรับอาสาสมัครใหม่ระหว่างทีโ่ ครงการวิจยั หมดอายุได้
และข้อมูลทีเ่ ก็บในช่วงทีข่ าดอายุอาจจะไม่ได้รบั อนุ ญาตให้นาไปวิเคราะห์
2.1.2 รายงานความก้าวหน้ าต่อกรรมการทุนวิ จยั (เฉพาะโครงการทีร่ บั ทุนจากคณะแพทยศาสตร์เป็ น
จานวนเกิน 1 แสนบาท) ต้องส่งแบบรายงานความก้าวหน้าต่ อกรรมการทุนวิจยั อีกชุดหนึ่ง คือ
แบบรายงานความก้าวหน้ าการดาเนิ นงานวิ จยั เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการกลันกรองทุ
่
น
วิ จยั คณะแพทยศาสตร์ (AP-015)

2.2 การรายงานการแก้ไขเพิ่ มเติ มโครงร่างการวิ จยั (protocol amendment)
หากต้องการแก้ไขโครงการวิจยั จากทีเ่ คยได้รบั การรับรอง (protocol amendment) เช่น เปลีย่ นแปลงทีม
วิจยั ปรับเปลีย่ นวิธหี รือเพิม่ เติม เอกสารต่างๆ ให้เสนอด้วยแบบเสนอขอแก้ไขเพิ่ มเติ มโครงการวิ จยั
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(AP-016) โดยระบุให้ชดั เจนว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างไรและเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง ทัง้ นี้ในกรณี
การเปลีย่ นแปลงหัวหน้าโครงการวิจยั /เพิม่ เติมผูร้ ่วมวิจยั คนใหม่ให้แนบประวัตมิ าด้วย

2.3 การรายงานเหตุการณ์ ไม่พึงประสงค์รนุ แรง (Serious adverse events) ที่ เกิ ดขึ้นแก่
อาสาสมัครในสถานวิ จยั (ไม่ว่าจะเกีย่ วข้องกับขัน้ ตอนการวิจยั หรือไม่)
ผู้วจิ ยั ต้องรายงานเบื้องต้น ต่อคณะกรรรมการจริยธรรมภายใน 7 วันปฏิทินและส่งข้อมูลรายละเอียด
ทัง้ หมดมาภายใน 15 วันปฏิทนิ (กรณีอาสาสมัครในโครงการเสียชีวติ ต้องแจ้งเบือ้ งต้น ภายใน 24 ชัวโมง
่
หลังผูว้ จิ ยั ทราบเหตุการณ์ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์) ใช้แบบรายงานเหตุการณ์ ไม่พึงประสงค์ชนิ ด
ร้ายแรง (ในสถาบัน) (AP-017)

2.4 การรายงานการไม่ปฏิ บตั ิ ตามข้อกาหนด (non-compliance/deviation report)
หลังเริม่ ดาเนินการวิจยั เมื่อ มีการดาเนินการใดๆ ทีไ่ ม่ถูกต้องตามโครงร่างการศึกษาหรือระเบียบวิจยั ที่
เคยได้รบั รองไว้ (deviation) หรือไม่รายงานความก้าวหน้าหรือต่ออายุตามกาหนด (non-compliance)
ผูว้ จิ ยั จะต้องรายงานการไม่ปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดให้คณะกรรมการรับทราบภายใน 7 วันปฏิทนิ หลังจากที่
ตรวจพบปญั หา โดยใช้ แบบแจ้งการดาเนิ นงานวิ จยั ที่ เบี่ยงเบน หรือ ไม่ปฎิ บตั ิ ตามข้อกาหนด (AP019) และนักวิจยั ต้องเสนอแนวทางทีเ่ ป็ นรูปธรรมในการป้องกันการเกิดปญั หาซ้า

2.5 การรายงานสรุปผลการวิ จยั (final report)
เมื่อเสร็จสิ้น ขัน้ ตอนการวิจยั ตามกาหนด ให้ผู้วิจยั มีหนังสือแจ้งปิ ดโครงการวิจ ัยนัน้ พร้อมแนบผลการ
ดาเนิ น การวิจ ัย ให้ค ณะกรรมการทราบด้ว ย แบบรายงานสรุป ผลการวิ จ ัย (AP-020) หากมีค วาม
จาเป็ นต้องยุตโิ ครงการก่อนกาหนด (termination) ให้รายงานด้วย แบบรายงานการยุติโครงการวิ จยั
ก่อนกาหนด (AP-021)
3 คณะกรรมการจะมีการสุ่มเข้าตรวจเยีย่ มโครงการวิจยั (site visit) เพื่อตรวจดูความเรียบร้อยของการดาเนินงาน
และรับฟงั และให้คาปรึกษาข้อปญั หาทีอ่ าจมีในระหว่างการดาเนินการวิจยั โดยสานักงานจะมีหนังสือแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าเป็ นเวลา 2 สัปดาห์ ผลการตรวจเยีย่ มโครงการวิจยั จะแจ้งเพื่อทราบในทีป่ ระชุมคณะกรรมการ และจะแจ้ง
ผลการพิจารณาให้ผวู้ จิ ยั ได้ทราบและอาจมีขอ้ เสนอแนะนาให้ปฏิบตั ติ ่อไป
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