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เอกสารช้ีแจงขอมูลสำหรับผูเขารวมวิจัย  

และหนังสือแสดงความยินยอมเขารวมการวิจัย 

รหัสโครงการวิจัย 

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

เอกสารช้ีแจงขอมูลสำหรับผูเขารวมวิจัย 

(โปรดลบขอความนี้ออกกอนนำเอกสารไปใช: เอกสารฉบับน้ีเปนตนแบบ (template) ในการเขียนเอกสารชี้แจงขอมูลและขอความ

ยินยอมสำหรับโครงการวิจัย ซึ่งมีหัวขอครบถวน ขอใหทานปรับ/ลบสวน [สีเทา] จากตนแบบน้ี ใหสอดคลองเหมาะสมกับโครงการวิจัย

ของทาน โดยใชภาษาท่ีเขาใจงาย หลีกเลี่ยงการใชภาษาทางวิชาการ ภาษาตางประเทศ หรือศัพทเทคนิค ไมเกิิน 6-8 หนา) 
 

ช่ือโครงการวิจัย (ภาษาไทย):   [ระบุชื่อโครงการวิจัย]       

ช่ือหัวหนาโครงการ:    [ระบุชื่อหัวหนาโครงการ]       

สถาบัน/หนวยงานท่ีสังกัด:   [ระบุชื่อสถาบัน/หนวยงาน/สังกัด ของหัวหนาโครงการ]   

แหลงทุน/ผูสนับสนุนการวิจัย: [ระบุชื่อแหลงทุน/ผูสนับสนุนการวิจัย/อยูระหวางขอทุนวิจัยจากหนวยงานใด]   

 

บทนำ/สรุปสาระหลักของโครงการวิจัย 

[นำเสนอขอมูลที่สำคัญเกี่ยวกับโครงการวิจัยอยางกระชับและตรงประเด็น (concise and focused) ไม

คัดลอกมาจากบทนำของโครงการวิจัยฉบับเต็ม โดยประกอบดวยสาระหลัก ดังนี ้ (1) ขอความที ่ระบุวา เปน

โครงการวิจัย และการเขารวมการวิจัยนี้เปนไปโดยความสมัครใจ (2) วัตถุประสงคการวิจัย ระยะเวลาที่คาดการณวา

จะศึกษาในผูเขารวมการวิจัยแบบไปขางหนา ขั้นตอนการวิจัยและการปฏิบัติตัวระหวางอยูในการวิจัย (3) ความเสี่ยง

หรือความไมสะดวกสบายจากการเขารวมการวิจัย ที่คาดวาจะพบไดบอยและสำคัญ (4) ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

จากการเขารวมการวิจัย และ (5) ทางเลือกอ่ืนในกรณีท่ีไมเขารวมการวิจัย  

 

ขอมูลเกี่ยวกับการวิจัย  

ทานไดรับเชิญใหเขารวมการวิจัยเนื่องจาก [ใหระบุวาเหตุใดผูเขารวมวิจัยจึงไดรับเชิญใหเขาการวิจัย] โปรด

ใชเวลาในการอานเอกสารฉบับนี้ ซ่ึงจะชวยใหทานรับทราบสิ่งตางๆ ท่ีทานจะมีสวนรวมในการวิจัยนี้ การตัดสินใจเขา

รวมการวิจัยนี้ขึ้นอยูกับความสมัครใจของทาน หากทานไมสมัครใจเขารวมการวิจัย จะไมมีผลใดๆ ตอสิทธิ[หรือการ

ดูแลรักษา]ที่ทานพึงมี หากทานสมัครใจเขารวมการวิจัยนี้แลว ทานยังคงสามารถถอนตัวออกจากการวิจัยไดทุกเม่ือ 

ทานสามารถปรึกษาครอบครัว [หรือแพทยผูรักษา] กอนตัดสินใจ และสามารถซักถามขอสงสัยเกี่ยวกับโครงการวิจัย

ได ซ่ึงผูวิจัยจะอธิบายเพ่ิมเติมแกทานและตอบขอซักถามจนทานเขาใจ 

 [สรุปเหตุผลและความสำคัญของการวิจัย รวมถึงขอมูลของยา/ผลิตภัณฑ/เครื่องมือที่ใชในการวิจัย หรือการ

จัดการระหวางการวิจัยโดยสังเขป] 

 

กลุมประชากรท่ีเปนเปาหมายท่ีจะทำการศึกษา 

 การวิจัยนี้จะคัดเลือก [ระบุคุณสมบัติของผูที ่จะสามารถเขารวมการวิจัย] เขารวมการวิจัยจำนวน [ระบุ

จำนวนผูเขารวมการวิจัย]  
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

 โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ [ชี้แจงวัตถุประสงคหลักของการวิจัยดวยภาษาท่ีเขาใจไดงาย สอดคลองกับ

ท่ีระบุในแบบเสนอโครงการวิจัย] 

 

รูปแบบการวิจัย 

 [แสดงรูปแบบการวิจัย โดยอาจใชแผนภาพ แผนภูมิ หรือตาราง นอกเหนือจากขอความตามปกติ เพ่ือใหงาย

ตอการทำความเขาใจ]  

 

ข้ันตอนการวิจัย 

 [แสดงขั้นตอนการวิจัยโดยสังเขป ไดแก การปฏิบัติตัวระหวางอยูในการวิจัย ขอมูลที่จำเพาะและสำคัญใน

สวนท่ีเก่ียวของ รวมระยะเวลาท่ีเขารวม และจำนวนครั้งท่ีนัดหมาย ดวยภาษาท่ีเขาใจไดงาย] 

 

ผูวิจัยไดสรุปความเส่ียงและประโยชนจากการเขารวมการวิจัยไว ดังนี้ 

ความเส่ียงและความไมสะดวกสบายจากการเขารวมการวิจัย 

 ในการเขารวมการวิจัยนี้ความเสี่ยงและความไมสะดวกสบายจากการเขารวมการวิจัยที่ทานอาจไดรับ ไดแก 

[ชี้แจงถึงความเสี่ยงและความไมสะดวกสบายท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน] 

ประโยชนท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนจากการเขารวมการวิจัย 

 ในการเขารวมการวิจัยนี้ประโยชนท่ีทานอาจไดรับ ไดแก [ชี้แจงถึงประโยชนทางตรงและทางออมท่ีคาดวาจะ

เกิดข้ึน หากผูเขารวมวิจัยจะไมไดรับประโยชนโดยตรงใหระบุวา “ทานอาจไมไดรับประโยชนโดยตรงจากการเขารวม

การวิจัยนี้ แตความรูท่ีไดจากการวิจัยอาจทำให...(ปรับใหเหมาะสมกับรายละเอียดการวิจัย)] 

 

ทางเลือกอ่ืนในกรณีท่ีทานไมเขารวมการวิจัย 

 ท้ังนี้ หากทานไมสมัครใจเขารวมการวิจัยนี้ [หากไมมีทางเลือกอ่ืน ใหระบุวา “ทานไมจำเปนตองเขารวมการ

วิจัย”] [หากมีทางเลือกอ่ืน ใหระบุวา “ทานยังคงมีทางเลือกอ่ืน ดังนี้” เพ่ิมรายละเอียดของทางเลือกอ่ืนท่ีมี] [หากเปน

ผูปวยใหระบุวา “ทานยังคงมีทางเลือกอื่นในการดูแลรักษา ดังนี้” เพิ่มรายละเอียดของทางเลือกอื่นที่มีในการดูแล

รักษา พรอมชี้แจงถึงขอดีขอเสียท่ีสำคัญโดยสังเขป และแนะนำใหปรึกษาแพทยผูดูแลรักษาถึงแนวทางท่ีเหมาะสม]  

 

ผูวิจัยไดสรุปแนวทางการปฏิบัติหรือการดูแลสถานการณตางๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นระหวางการวิจัยไวใหทานรับทราบ

ดังตอไปนี้ 

สถานการณท่ีอาจเกิดข้ึนระหวางการวิจัย 

สถานการณ แนวทางการปฏิบัติ 

• หากทานถอนตัวระหวางการวิจัย [อธิบายแนวทางการจัดการเมื่อผูเขารวมการวิจัยขอถอน

ตัวออกจากการวิจัย] 
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• หากมีขอมูลใหมที ่เกี ่ยวของกับการวิจัย

หรือความปลอดภัยของทาน 

ผู ว ิจ ัยจะแจงใหทานทราบโดยเร็ว และทานสามารถ

ตัดสินใจไดวา ทานจะรวมอยูในการวิจัยนี้ตอหรือไม 

• ผู ว ิจัยอาจจำเปนตองถอนทานออกจาก

การรวมโครงการวิจัยในกรณี [ระบุเกณฑ

การยุติการเขารวมการวิจัย] 

[ชี ้แจงแนวทางการจัดการเหตุการณนั้น และจะใหการ

ดูแลอยางไรเม่ือถอนผูเขารวมวิจัยออกจากการวิจัย] 

 

หลังจากเสร็จส้ินการวิจัย 

 หลังจากเสร็จสิ้นการวิจัย [ชี้แจงถึงประโยชนหรือสิ่งท่ีผูเขารวมการวิจัยอาจไดรับหลังเสร็จสิ้นการวิจัย] [ชี้แจง

ถึงการแจงผลลัพธหรือผลการวิจัยใหทราบหลังไดขอสรุปผลการวิจัย ตามความเหมาะสมของลักษณะการวิจัย] 

  

การดำเนินการเพ่ือคุมครองความเปนสวนตัวและการรักษาความลับ 

 ขอมูลของทานที่เกี่ยวของกับการวิจัยนี้จะถูกเก็บเปนความลับ ตามมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในคนระดับ

สากลและพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 การเผยแพรผลการวิจัยในการประชุมวิชาการหรือใน

วารสารวิชาการจะไมมีขอมูลที่ระบุตัวตนหรือเชื่อมโยงถึงตัวทานได หากขอมูลบางสวนจะมีการนำไปลงในระบบ

ฐานขอมูลที่วารสารวิชาการกำหนด เพื่อแบงปนใหนักวิจัยอื่นไดทราบ ขอมูลเหลานี้จะอยูในรูปแบบที่ไมสามารถระบุ

ตัวตนหรือเชื่อมโยงถึงตัวทานได อยางไรก็ตาม อาจมีบุคคลบางกลุมที่ขอเขาดูขอมูลสวนบุคคลของทานได ไดแก 

คณะกรรมการจรยิธรรมการวิจัยในคน ผูประสานงานวิจัย ผูกำกับดูแลการวิจัย และเจาหนาท่ีจากสถาบันหรือองคกร

ของรัฐท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบ เพ่ือตรวจสอบความถูกตองของขอมูลและข้ันตอนการวิจัย 

 

การจัดการขอมูลและตัวอยางชีวภาพ 

 [ชี้แจงเรื่องการจัดการขอมูลและตัวอยางชีวภาพของผูเขารวมการวิจัยหลังเสร็จสิ้นการวิจัย] [หมายเหตุ: ให

ทำเอกสารชี้แจงแยกตางหากหากจะทำการเก็บตัวอยางชีวภาพ/ขอมูลไวเพ่ือทำการวิเคราะหหรือวิจัยในอนาคต] 

 

คาตอบแทน คาเดินทาง หรือคาเสียเวลาในการเขารวมการวิจัย 

 [ชี้แจงคาตอบแทน คาเดินทาง หรือคาเสียเวลาในการเขารวมการวิจัย] {หากไมมีใหระบุวา “ทานจะไมไดรับ

คาตอบแทนใดๆ ในการเขารวมการวิจัยนี้”] [หากคาตอบแทนเปนของที่ระลึก/ของชำรวย ใหระบุชนิดและมูลคา] 

[หากมีการนัดหมายหรือรวมกิจกรรมการวิจัย มากกวา 1 ครั้ง ใหระบคุาตอบแทนท่ีจายตอครั้ง]  

 

คาใชจายท่ีผูเขารวมการวิจัยตองรับผิดชอบ 

 ทานไมตองเสียคาใชจายสำหรับการรวมการวิจัยนี ้ [หากมี ใหชี ้แจงคาใชจายที ่ผู เขารวมการวิจัยตอง

รับผิดชอบ] 
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ผลขางเคียงหรือเหตุการณไมพึงประสงคจากการเขารวมการวิจัย [ถาเก่ียวของ] 

 กรณีที่ทานเกิดผลขางเคียงหรือเหตุการณไมพึงประสงคจากการเขารวมการวิจัยนี้ [ชี้แจงแนวทางการดูแล 

การรักษา และการจายคาชดเชย กรณีท่ีผูเขารวมการวิจัยไดรับผลกระทบอันเก่ียวเนื่องจากการวิจัย] โดยท่ีทานไมตอง

เสียคาใชจายในสวนนี้ 

 

รายช่ือบุคคลท่ีทานสามารถติดตอเพ่ือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม  

 หากทานมีขอสงสัยเกี่ยวกับการวิจัยระหวางเขารวมการวิจัย หรือแจงยกเลิกการเขารวมการวิจัย [หรือแจง

ผลขางเคียง/เหตุการณไมพึงประสงค] ทานสามารถสอบถามผูวิจัยไดโดยตรง หรือติดตอไดท่ี  

1. [ระบุชื่อผูวิจัยหรือผูชวยวิจัย และหมายเลขโทรศัพทติดตอ] 

2. [ระบุชื่อผูวิจัยหรือผูชวยวิจัย และหมายเลขโทรศัพทติดตอ] 

 หากทานมีขอสงสัยเก่ียวกับสิทธิของทาน ทานสามารถติดตอสอบถามไดท่ี คณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและ

สนับสนุนจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) ฝายสงเสริม

จริยธรรมการวิจยั สวทช. หอง 401 ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม 2 (INC2) อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย เลขท่ี 111 ถ.

พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทรศัพท 0-2564-7000 ตอ 71843  เพื่อใหมั่นใจวา สิทธิ 

ความปลอดภัย และความเปนอยูท่ีดีของทาน ไดรับความคุมครองตามมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในคนระดับสากล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AF 03-03/01.0           

ฉบับท่ี (กรุณาระบุตัวเลข เชน 1.0 ) วันท่ี (กรุณาระบุวันท่ี เดือน ป พ.ศ.)                                                                     5 

หนังสือแสดงความยินยอมเขารวมการวิจัย 

ขาพเจา        ตัดสินใจเขารวมการวิจัยเรื ่อง [ระบุชื่อโครงการวิจัย] 

ซึ่งขาพเจาไดรับขอมูลและคำอธิบายเกี่ยวกับการวิจัยนี้แลว และไดมีโอกาสซักถามและไดรับคำตอบเปนที่พอใจแลว 

ขาพเจามีเวลาเพียงพอในการอานและทำความเขาใจขอมูลในเอกสารใหขอมูลสำหรับผูเขารวมการวิจัยอยางถี่ถวน 

และไดรับเวลาเพียงพอในการตัดสินใจวาจะเขารวมการวิจัยนี้ 

ขาพเจารับทราบวาขาพเจาสามารถปฏิเสธการเขารวมการวิจัยนี้ไดโดยอิสระ และระหวางการเขารวมการวิจัย 

ขาพเจายังสามารถถอนตัวออกจากการวิจัยไดทุกเม่ือ โดยไมสงผลกระทบตอการดูแลรักษา หรือสิทธิท่ีขาพเจาพึงมี 

โดยการลงนามนี้ ขาพเจาไมไดสละสิทธิใดๆ ท่ีขาพเจาพึงมีตามกฎหมาย และหลังจากลงนามแลว ขาพเจาจะ

ไดรับเอกสารขอมูลและขอความยินยอมไวจำนวน 1 ชุด 

 

ลายมือชื่อผูเขารวมการวิจัย       

        (     ) 

        วันท่ี   /    /   

 

ลายมือชื่อผูขอความยินยอม       

        (     ) 

        วันท่ี   /    /   

 

(กรณีท่ีผูเขารวมการวิจัยอานหนังสือไมออกแตฟงเขาใจ) 

ขาพเจาไมสามารถอานหนังสือได แตผูวิจัยไดอานขอความในเอกสารขอมูลและขอความยินยอมนี้ใหแก

ขาพเจาฟงจนเขาใจดีแลว ขาพเจาจึงลงนามหรือพิมพลายนิ้วมือของขาพเจาในหนังสือนี้ดวยความเต็มใจ 

 

 

ลงนาม/พิมพลายนิ้วมือผูเขารวมการวิจัย       

      (     ) 

วันท่ี   /    /          

[คำรับรองของพยานผูไมมีสวนไดเสียกับการวิจัย 

 ขาพเจาไดอยูรวมในกระบวนการขอความยินยอมและยืนยันวา ผูขอความยินยอมไดอาน/อธิบายเอกสาร

ขอมูลใหแก        ซึ่งผูมีชื่อขางตนมีโอกาสซักถามขอสงสัยตางๆ และได

ใหความยินยอมเขารวมการวิจัยโดยอิสระ หลังจากรับทราบขอมูลท่ีมีอยูตรงตามท่ีปรากฏในเอกสารนี้แลว 

 

ลายมือชื่อพยาน        

        (     ) 

        วันท่ี   /    /  ] 


