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ตัวอย่าง 

(ตัวอย่าง กรุณาปรับเนื้อหาให้เป็นไปตามโครงการวิจัย) 
หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัยโดยได้รับการบอกกล่าวและเต็มใจ 
(หนังสือแสดงความยินยอมใช้เอกสารแบ่งตามช่วงอายุ ศึกษาเพิ่มเติมใน ค าชี้แจงส าหรับผู้วิจยั ข้อ 6) 

 
วันท่ี................. เดือน.................... พ.ศ................ 

 
 ข้าพเจ้า (ช่ืออาสาสมัคร)...............................................................อายุ.............ปี อาศัยอยู่บ้านเลขท่ี...........................................  
ถนน................................................ต าบล.............................................. ............อ าเภอ.................................................................  
จังหวัด.....................................................รหัสไปรษณีย์.............................โทรศัพท์ .................................................................................... 
 
 ข้าพเจ้า.(ผู้ปกครอง/ผู้มีอ านาจกระท าการแทน)......................................................อายุ.............ปี  
อาศัยอยู่บ้านเลขที่...................... ถนน...................... ....ต าบล............................................อ าเภอ......................................................  
จังหวัด.....................................................รหัสไปรษณีย์.............................โทรศัพท์ .................................................................................... 
 

ขอแสดงเจตนายินยอมเป็นอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการวิจัย เรื่อง (ช่ือโครงการภาษาไทย)…………………………………………………… 
 

 โดยข้าพเจ้าได้รับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับที่มาและจุดมุ่งหมายในการท าวิจัย รายละเอียดขั้นตอนต่างๆ ท่ีจะต้องปฏิบัติหรือ
ได้รับการปฏิบัติ ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับของการวิจัยและความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการเข้าร่วมวิจัย  รวมทั้งแนวทางป้องกันและ
แก้ไขหากเกิดอันตรายขึ้น ค่าตอบแทนท่ีจะได้รับ ค่าใช้จ่ายที่ข้าพเจ้าจะต้องรับผิดชอบจ่ายเอง โดยได้อ่านข้อความที่มีรายละเอียดอยู่ใน
เอกสารช้ีแจงอาสาสมัครโดยตลอดแล้ว อีกทั้งยังได้รับค าอธิบายและตอบข้อสงสัยจากหัวหน้าโครงการวิจัยเป็นท่ีเรียบร้อย  
   
 ข้าพเจ้าได้ทราบถึงสิทธ์ิที่จะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมทั้งทางด้านประโยชน์และโทษจากการเข้าร่วมวิจัย  และสามารถถอนตัวหรือ
งดเข้าร่วมวิจัยได้ทุกเมื่อ โดยจะไม่มีผลกระทบต่อการบริการและ/หรอืการรักษาพยาบาลที่ข้าพเจ้าจะได้รบัต่อไปในอนาคต  และยินยอม
ให้ผู้วิจัยใช้ข้อมูลส่วนตัวของข้าพเจ้าที่ได้รับจากการวิจัย   แต่จะไม่เผยแพร่ต่อสาธารณะเป็นรายบุคคล โดยจะน าเสนอเป็นข้อมูล
โดยรวมจากการวิจัยเท่าน้ัน 
 
 หากมีอาการผิดปกติ รู้สึกไม่สบายกายและ/หรือมีผลกระทบต่อจิตใจของข้าพเจ้าเกิดขึ้นระหว่างการวิจัย ข้าพเจ้าจะแจ้ง
ผู้วิจัยโดยเร็วท่ีสุด 
 
 หากข้าพเจ้ามีข้อขอ้งใจเกี่ยวกับขั้นตอนของการวิจัยหรือหากเกิดผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์จากการวิจัยขึ้น 
ข้าพเจ้าสามารถติดต่อกับ (ช่ือ)..............................................................เบอร์โทร (ที่สามารถติดต่อได้ 24 ช่ัวโมง) …………………….............. 
 
หากข้าพเจ้า ได้รับการปฏิบัติไม่ตรงตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสารชี้แจงอาสาสมัคร ข้าพเจ้าสามารถติดต่อกับ ประธานคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษยห์รือผู้แทน ซ่ึงมีส านักงานอยู่ที ่
 

ส านักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร ชั้น 7 อาคารส านักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
เลขที่ 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140  
โทรศัพท์ 0-2470-9623 โทรสาร 0-2872-9083 
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ข้าพเจ้าเข้าใจข้อความในเอกสารชี้แจงอาสาสมัคร  และหนังสือแสดงเจตนายินยอมนี้โดยตลอดแล้ว   
 
 

ลงช่ือ............................................................อาสาสมัคร 
(.................................................................) 

วันท่ี.................................... 
 
 

                                ลงช่ือ..............................................................ผู้ปกครอง/ผูม้ีอ านาจกระท าการแทน 
(.................................................................) 

วันท่ี.................................... 
 
 
    ลงช่ือ...........................................................ผู้ให้ข้อมลูและขอความยนิยอม/หัวหน้าโครงการวจิัย 

(.................................................................) 
วันท่ี.................................... 

 
 
ในกรณีอาสาสมัครไม่สามารถอ่านหนังสือได้ ผู้ที่อ่านข้อความทั้งหมดให้อาสาสมัครฟังคือ (ช่ือ).................................................................. 
  

 
  ลงช่ือ..........................................................ผู้อ่านข้อความ 

(.................................................................) 
วันท่ี.................................... 
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ค าชี้แจงส าหรับผู้วิจัย  
ในการเขียนเอกสารข้อมลูค าอธิบายส าหรับผูเ้ข้าร่วมในโครงการวิจยั และเอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในการวิจัย ตาม

ตัวอย่าง 
1. ไม่ต้องส่งเอกสารค าช้ีแจงหน้านี้มากับ IRB Form-04 และIRB Form-05 
2. ผู้วิจัยสามารถปรับแก้โครงร่างตัวอย่าง IRB Form-04 และIRB Form-05 ให้เข้ากับบริบทงานวิจัยของตัวเอง ตัวอย่าง สามารถ

ตัดหัวข้อท่ีไมเ่กี่ยวข้องออก เช่น ถ้าเป็นงานวิจัยที่ให้ตอบแบบสอบถามเท่าน้ัน สามารถตดัหัวข้อเรื่องความเสี่ยงท่ีได้รับจาก
การเจาะเลือดได้ เป็นต้น 

3. เอกสาร IRB Form-04 และIRB Form-05 ทีจ่ัดท าเป็นครั้งแรก ให้ใส่เป็น Version 1.0 พร้อมลงวันท่ี เดือน ปีท่ีจัดท าก ากับ 
ถ้ามีการแก้ไขครั้งท่ี 1 ให้ใส่เป็น Version 2.0 พร้อมลงวันท่ี เดือน ปีท่ีจัดท าก ากับ และถ้ามีการแกไ้ขอีกให้เปลี่ยน Version 
ใหม่พร้อมลงวันท่ี เดือน ปีก ากับทุกครั้งท่ีมีการแก้ไข 

4. ให้ลดการใช้ศัพท์แพทย์ ศัพท์เทคนิคให้เหลือน้อยท่ีสดุ ในกรณจี าเปน็ไม่มีค าศัพท์ภาษาไทย ใหเ้ขียนทบัศัพท์ค าอ่านและวงเล็บ
ภาษาอังกฤษต่อท้าย 

5. ในกรณีที่วิธีด าเนินการวิจัยที่จะเกดิขึ้นกับอาสาสมัครมีหลายขั้นตอนและซับซ้อนควรสรุปเป็นตารางหรือแผนภาพ (Diagram) 
ให้เข้าใจง่าย ในโครงการวิจัย และใน IRB Form-04 

6. ในกรณี อาสาสมัครอายุน้อยกว่า 20 ปี และต้องมี IRB Form-04 และIRB Form-05 ให้ใช้เอกสารแบ่งตามช่วงอายุ (ตาม
ตารางด้านล่าง)  

อายุเด็ก เอกสารที่ใช้ส าหรับเด็ก เอกสารที่ต้องใช้ส าหรับผู้ปกครอง 
ต่ ากว่า 7 ปี IRB Form-04 (ใช้เอกสารส าหรับเด็กอ่านให้เด็กฟัง

พร้อมผู้ปกครอง) 
IRB Form-04 และ IRB Form-05 
(ผู้ปกครองเป็นผูล้งนาม) 

7-12 ปี IRB Form-04 และ IRB Form-05 (ใช้เอกสารส าหรับ
เด็ก อ่านให้เด็กฟังพร้อมผู้ปกครอง และถามความ
สมัครใจเข้าร่วม) 

IRB Form-04 และ IRB Form-05 
(ผู้ปกครองเป็นผูล้งนาม) 

13 ปีข้ึนไป แต่น้อยกว่า 18 ปี IRB Form-04 และ IRB Form-05 (ใช้เอกสารของ
ผู้ปกครอง โดยจะขอให้ลงนามตามความสมัครใจ
ก่อนที่จะขอให้ผู้ปกครองลงนามแสดงความยินยอม) 

IRB Form-04 และ IRB Form-05 
(ผู้ปกครองลงนาม ร่วมกับเด็ก) 

 
7. ในกรณี อาสาสมัครที่ไมส่ามารถอ่านและ/หรือเขียนได้ ต้องมีกระบวนการอธิบายข้อมูลและรายละเอยีดใน IRB Form-04 

ให้แกผู่้เข้าร่วมในโครงการวจิัย และ IRB Form-05 อาจใช้การประทบัลายนิ้วมือของอาสาสมัครแทนการลงนาม 
8. การให้ความยินยอมด้วยวาจา (Verbal consent) ของอาสาสมคัร อาจท าได้ ท้ังนี้ต้องระบเุหตผุลและความเหมาะสมใน

โครงการวิจัย  
9. โครงการวิจัยทีต่้องการขอยกเว้นหรือเปลีย่นแปลงกระบวนการบางส่วนของการขอความยินยอมจากอาสาสมัคร หรือขอ

ยกเว้นการลงนามเป็นลายลักษณอ์ักษรในเอกสารแสดงเจตนายินยอมของอาสาสมัคร อาจท าได้ (45 CFR 46.116 and 
46.117) ตามหลักการ แนวปฏิบัตทิี่ก าหนด ใน 21CFR 50.23 and 50.24; 21 CFR 56.109 และหลกัปฏิบัติของ CIOMS 
ทั้งนี้ ต้องแสดงเหตุผลในการขอยกเว้นในตัวโครงการวิจยัและใน IRB Form-04 ทั้งนี้ การด าเนินการในข้อ 9.1 และ 9.2  จะ
ได้รับการรับรองจาก KMUTT-IRB ก่อนเริ่มด าเนินการวิจัย 
9.1  ขอยกเว้นหรือเปลี่ยนแปลงกระบวนการบางส่วนของการขอความยินยอมจากอาสาสมัคร (Waiver of Informed Consent 

Procedure) (45 CFR 46.116) คือ 

 การวิจัยมีความเสี่ยงต่ออาสาสมัครไม่มากเกินกว่าความเสี่ยงที่อาสาสมัครจะได้รับในการด าเนินกิจวัต รประจ าวัน 
และการขอยกเว้นการขอยินยอมนั้นไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิและความเป็นอยู่   ที่ดีของอาสาสมัคร ให้ใช้เฉพาะใน
กรณีโครงการที่ได้รับการพิจารณาแบบยกเว้น (Exempt review) เท่านั้น หรือ  

 การวิจัยไม่สามารถกระท าได้หากต้องมีกระบวนการขอความยินยอมจากอาสาสมัคร  
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9.2  ขอยกเว้นการลงนามเป็นลายลักษณ์อักษรในเอกสารแสดงเจตนายินยอมของอาสาสมัคร บางคนหรือท้ังหมด (Waiver of 
documentation of consent) (45 CFR 46.117) คือ 

 การวิจัยมีความเสี่ยงต่ออาสาสมัครไม่มากเกินกว่าความเสี่ยงท่ีอาสาสมัครจะได้รับในการด าเนินกิจวัตรประจ าวัน 

 การลงนามเป็นลายลักษณ์อักษรในเอกสารแสดงเจตนายินยอมของอาสาสมัครใน IRB Form-05 เป็นข้อมูลเดียวที่
เช่ือมโยงถึงตัวบุคคลของอาสาสมัคร และการลงนามเป็นลายลักษณ์อักษรในเอกสารแสดงเจตนายินยอมของ
อาสาสมัคร มีความเสี่ยงที่จะท าให้อาสาสมัครตกอยู่ในภาวะอันตราย หากการเข้าร่วมการวิจัยได้รับการเปิดเผย
ความลับ  

 


