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เอกสารชี้แจง 1 

ตัวอย่าง 

 (ตัวอย่าง กรุณาปรับเนื้อหาให้เป็นไปตามโครงการวิจัย) 
เอกสารชี้แจงอาสาสมัคร 

(เอกสารชี้แจงใช้เอกสารแบ่งตามช่วงอายุ ศึกษาเพิ่มเติมใน ค าชี้แจงส าหรบัผู้วิจัย ข้อ 6) 
      

เอกสารนี้อาจมีข้อความที่ท่านยังไม่เข้าใจ โปรดสอบถามจากหัวหน้าโครงการวิจัยหรือผู้แทนให้อธิบาย ท่านจะ
ได้รับเอกสารนี้ 1 ฉบับ หรือน ากลับไปปรึกษาหารือกับญาติ พ่ีน้อง เพ่ือนสนิท แพทย์ประจ าตัวของท่าน หรือผู้อื่นที่ท่าน
ต้องการปรึกษา เพ่ือช่วยในการตัดสินใจยินยอมเข้าร่วมการวิจัย 
 
ชื่อโครงการ (ภาษาไทย)................................................................................................................................................................ 
ชื่อผู้วิจัย ....................................................................................................................................................................................... 
สถานที่วิจัย สถานที่ท างานและหมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้ทั้งในและนอกเวลาราชการ....................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
ผู้ให้ทุน………….............................................................................................................................................................................. 
 
โครงการวิจัยนี้ท าขึ้นเพ่ือ (บอกวัตถุประสงค์ด้วยภาษาท่ีบุคคลทั่วไปสามารถเข้าใจได้)   
ซ่ึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับคือ ................................................................................................................................................ 
ท่านได้รับเชิญให้เข้าร่วมวิจัยนี้เพราะ (บอกคุณสมบัติที่เหมาะสมของอาสาสมัครที่จะท าการศึกษาวิจัย)  
....................................................................................................................................................................................................... 
จะมีอาสาสมัครเข้าร่วมการวิจัยท้ังสิ้น ...............................................คน 
ระยะเวลาที่จะท าวิจัยท้ังสิ้น (เดือน/ปี)............................................... 
 
หากท่านตัดสินใจเป็นอาสาสมัคร จะมีขั้นตอนการวิจัยดังต่อไปนี้คือ (ขอให้ระบุเป็นข้อๆ เพื่อใหเ้ข้าใจง่าย) 
ส าหรับด้านสังคมศาสตร์หรือมานุษยวิทยา เช่น 

 การสัมภาษณ์ การประชุมกลุ่ม หรืออื่นๆ ต้องช้ีแจงรายละเอียดว่าสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องใด จ านวนกี่ข้อ ใช้เวลา
ประมาณเท่าใด สัมภาษณ์กี่ครั้ง มีการบันทึกเสียง หรือติดตามเยี่ยมที่บ้านหรือไม่  

ส าหรับด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น 
 ต้องรับประทานยาหรือได้รับการผ่าตัดรักษาโรค (หรืออ่ืนๆ)               
 บอกรายละเอียดของการตรวจหรือการรักษาต่างๆ  เช่น ต้องถูกเจาะเลือด จ านวนกี่ครั้ง ระบุปริมาณเลือดที่เจาะ 

ต้องงดน้ า งดอาหารก่อนเจาะเลือดเป็นเวลานานเท่าใด เป็นต้น   
 หากมีขั้นตอนที่เป็นการรักษาพยาบาลตามปกติร่วมด้วย ต้องแจ้งให้ชัดเจนว่าขั้นตอนใดเป็นการวิจัยและขั้นตอนใด

เป็นการรักษาตามปกติ 
 มีการใช้ยาหลอกซึ่งเปรียบเสมือนผู้เข้าร่วมวิจัยมิได้รับการรักษาด้วยหรือไม่  หากมีต้องแจ้งว่าโอกาสที่ผู้เข้าร่วมการ

วิจัยจะได้รับยาหลอกเป็นสัดส่วนเท่าใดเทียบกับยาจริงที่ใช้ในการวิจัย เป็นต้น 
  
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเมื่อเป็นอาสาสมัคร 
ส าหรับด้านสังคมศาสตร์หรือมานุษยวิทยา เช่น 

 การสัมภาษณ์ การตอบแบบสอบถาม ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นคือ เสียเวลา หรือ ท่านอาจรู้สึกอึดอัด ไม่สบายใจ เครียด 
กับบางค าถาม ท่านมีสิทธ์ิที่จะไม่ตอบค าถามเหล่านั้นได้  

ส าหรับด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น 
 อาจแพ้ยา หรือมีอาการข้างเคียงอื่นๆ มีโอกาสพิการหรือเสียชีวิตหรือไม่  โดยบอกอัตราส่วนของความเสี่ยงที่อาจ 

เกิดขึ้น เช่น 1 ใน 10  
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ตัวอย่าง 

หากท่านไม่รับเป็นอาสาสมัครเข้าร่วมการวิจัยนี้ก็จะไม่มีผลต่อ (การเรียนการสอนกรณีอาสาสมัครเป็นนักศึกษา หน้าที่การ
งานกรณีอาสาสมัครเป็นบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น)……………………………………………………………………………………………………  
 
หากท่านไม่รับเป็นอาสาสมัครเข้าร่วมการวิจัยนี้ ท่านจะได้รับการตรวจเพ่ือการวินิจฉัยและรักษาโรคของท่านตามวิธีการ
ที่เป็นมาตรฐาน (ยกตัวอย่าง เช่น อาจรักษาด้วยการรับประทานยาแทนการผ่าตัด หรืออื่นๆให้เป็นทางเลือก เพื่อช่วยในการ
ตัดสินใจ)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
หากมีอาการผิดปกติ รู้สึกไม่สบายกาย หรือมีผลกระทบต่อจิตใจของท่านเกิดขึ้นระหว่างการวิจัย ท่านจะแจ้งผู้วิจัย
โดยเร็วท่ีสุด (อธิบายว่าจะได้รับการช่วยเหลอือย่างไรบ้าง) ......................................................................................................... 
 
หากมีข้อข้องใจที่จะสอบถามเกี่ยวข้องกับการวิจัย  หรือเมื่อบาดเจ็บ/เจ็บป่วยจากการวิจัยโปรดติดต่อ (ระบุช่ือผู้วิจัยที่จะ
สามารถติดต่อได้) ......................................................................................................................................................................... 
 
ค่าตอบแทนที่จะได้รับ (ระบุว่ามีหรือไม่มี เช่น  เป็นค่าเดินทางเพื่อมาติดต่อตามนัด, ค่ายา และค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการที่
ผู้เข้าร่วมการวิจัยไม่ตอ้งรับผิดชอบจ่ายเอง)................................................................................................................................... 
 
ค่าใช้จ่ายทีอ่าสาสมัครจะต้องรับผิดชอบเองมีอะไรบ้าง (ระบุว่ามีหรือไม่มี ).............................................................................. 
 

หากมีข้อมลูเพ่ิมเติมทั้งด้านประโยชน์และโทษท่ีเกี่ยวข้องกับการวิจัยนี้ ผู้วิจัยจะแจ้งให้ทราบอย่างรวดเร็วและไม่ปิดบัง 
 

ข้อมูลส่วนตัวของอาสาสมัครจะถูกเก็บรักษาไว้  ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ แต่จะรายงานผลการวิจัยเป็นข้อมลูส่วนรวม 
ข้อมูลของอาสาสมัครอาจมีคณะบุคคลบางกลุ่มเข้ามาตรวจสอบได้ เช่น  

ผู้ให้ทุนวิจัย สถาบัน หรือองค์กรของรัฐที่มีหน้าท่ีตรวจสอบ คณะกรรมการจริยธรรมฯ   เป็นต้น 
 

อาสาสมัครมีสิทธิถ์อนตัวออกจากโครงการวิจัยเมื่อใดก็ได้  โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและการไม่เข้าร่วมการวิจัย
หรือถอนตัวออกจากโครงการวิจัยนี้ จะไม่มีผลกระทบต่อการบริการและการรักษาที่สมควรจะได้รับแต่ประการใด 

 
โครงการวิจัยนี้ได้รับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี     
พระจอมเกล้าธนบุรี ซ่ึงมีส านักงานอยู่ที่  

 
ส านักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร ชั้น 7 อาคารส านักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
เลขที ่126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140  
โทรศัพท์ 0-2470-9623 โทรสาร 0-2872-9083  
หากท่านได้รับการปฏิบัติไม่ตรงตามที่ระบุไว้ ท่านสามารถติดต่อกับประธานคณะกรรมการฯ หรือผู้แทน ได้ตาม

สถานที่และหมายเลขโทรศัพท์ข้างต้น 
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 ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดในเอกสารนี้และเข้าใจครบถ้วนแล้ว และขอเข้าร่วมโครงการวิจัย เร่ือง (ชื่อโครงการ
ภาษาไทย)…………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

 
ลงช่ือ............................................................อาสาสมัคร 

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

 
 

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

วันท่ี.................................... 
 
หมายเหตุ : หากอาสาสมัครเป็นผู้เยาว์ (อายุต่ ากว่า 18 ปี บริบูรณ์) และเอกสารช้ีแจงนี้ท าให้ผู้ปกครอง/ผู้มีอ านาจกระท า

การแทนเป็นผู้อ่าน ให้เปลี่ยนสรรพนาม “ท่าน” เป็น “เด็กในปกครองของท่าน” ตามต าแหน่งที่เหมาะสม 
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ตัวอย่าง 
ค าชี้แจงส าหรับผู้วิจัย  

ในการเขียนเอกสารข้อมลูค าอธิบายส าหรับผูเ้ข้าร่วมในโครงการวิจยั และเอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในการวิจัย 
ตามตัวอย่าง 

1. ไม่ต้องส่งเอกสารค าช้ีแจงหน้านีม้ากับ IRB Form-04 และIRB Form-05 
2. ผู้วิจัยสามารถปรับแก้โครงร่างตัวอย่าง IRB Form-04 และIRB Form-05 ให้เข้ากับบริบทงานวิจัยของตัวเอง 

ตัวอย่าง สามารถตัดหัวข้อที่ไม่เกีย่วข้องออก เช่น ถ้าเป็นงานวิจัยที่ให้ตอบแบบสอบถามเท่านั้น สามารถตัดหัวข้อ
เรื่องความเสี่ยงท่ีไดร้ับจากการเจาะเลือดได้ เป็นต้น 

3. เอกสาร IRB Form-04 และIRB Form-05 ทีจ่ัดท าเป็นครั้งแรก ให้ใส่เป็น Version 1.0 พร้อมลงวันท่ี เดือน ปีท่ี
จัดท าก ากับ ถ้ามีการแกไ้ขครั้งท่ี 1 ให้ใส่เป็น Version 2.0 พร้อมลงวันท่ี เดือน ปีท่ีจัดท าก ากับ และถา้มีการแกไ้ข
อีกให้เปลี่ยน Version ใหม่พร้อมลงวันท่ี เดือน ปีก ากับทุกครั้งท่ีมีการแก้ไข 

4. ให้ลดการใช้ศัพท์แพทย์ ศัพท์เทคนิคให้เหลือน้อยท่ีสดุ ในกรณจี าเปน็ไม่มีค าศัพท์ภาษาไทย ใหเ้ขียนทบัศัพท์ค าอ่าน
และวงเล็บภาษาอังกฤษต่อท้าย 

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

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

อายุเด็ก เอกสารทีใ่ช้ส าหรับเด็ก เอกสารที่ต้องใช้ส าหรับผู้ปกครอง 
ต่ ากว่า 7 ปี IRB Form-04 (ใช้เอกสารส าหรับเด็กอ่านให้เด็ก

ฟังพร้อมผู้ปกครอง) 
 (ผู้ปกครองเป็นผูล้งนาม) 

7-12 ปี IRB Form-04 และ IRB Form-05 (ใช้เอกสาร
ส าหรับเด็ก อ่านให้เด็กฟังพร้อมผูป้กครอง และ
ถามความสมัครใจเข้าร่วม) 

 (ผู้ปกครองเป็นผูล้งนาม) 

13 ปีข้ึนไป แต่น้อยกว่า 18 
ปี 

IRB Form-04 และ IRB Form-05 (ใช้เอกสารของ
ผู้ปกครอง โดยจะขอให้ลงนามตามความสมัครใจ
ก่อนที่จะขอให้ผู้ปกครองลงนามแสดงความ
ยินยอม) 

 (ผู้ปกครองลงนาม ร่วมกับเด็ก) 

 
7. ในกรณี อาสาสมัครที่ไมส่ามารถอ่านและ/หรือเขียนได้ ต้องมีกระบวนการอธิบายข้อมูลและรายละเอยีดใน IRB 

Form-04 ให้แกผู่้เข้าร่วมในโครงการวิจัย และ IRB Form-05 อาจใช้การประทับลายนิ้วมือของอาสาสมัครแทนการ
ลงนาม 

8. การให้ความยินยอมด้วยวาจา (Verbal consent) ของอาสาสมคัร อาจท าได้ ท้ังนี้ต้องระบเุหตผุลและความ
เหมาะสมในโครงการวิจัย  

9. โครงการวิจัยทีต่้องการขอยกเว้นหรือเปลีย่นแปลงกระบวนการบางส่วนของการขอความยินยอมจากอาสาสมัคร 
หรือขอยกเว้นการลงนามเป็นลายลักษณ์อักษรในเอกสารแสดงเจตนายินยอมของอาสาสมัคร อาจท าได้ (45 CFR 
46.116 and 46.117) ตามหลักการ แนวปฏิบัติที่ก าหนด ใน 21CFR 50.23 and 50.24; 21 CFR 56.109 และ
หลักปฏิบตัิของ CIOMS ทั้งนี้ ต้องแสดงเหตุผลในการขอยกเว้นในตวัโครงการวิจัยและใน IRB Form-04 ทั้งนี้ การ
ด าเนินการในข้อ 9.1 และ 9.2  จะไดร้ับการรับรองจาก KMUTT-IRB ก่อนเริ่มด าเนินการวิจัย 
8.1  ขอยกเว้นหรือเปลี่ยนแปลงกระบวนการบางส่วนของการขอความยินยอมจากอาสาสมัคร (Waiver of 

Informed Consent Procedure) (45 CFR 46.116) คือ 
 การวิจัยมีความเสี่ยงต่ออาสาสมัครไม่มากเกินกว่าความเสี่ยงที่อาสาสมัครจะได้รับในการด าเนินกิจวัตร

ประจ าวัน และการขอยกเว้นการขอยินยอมนั้นไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิและความเป็นอยู่  ที่ดีของ
อาสาสมัคร ให้ใช้เฉพาะในกรณีโครงการที่ได้รับการพิจารณาแบบยกเว้น (Exempt review) เท่านั้น หรือ  



  ตัวอย่างเอกสารชี้แจงอาสาสมัคร 

เอกสารชี้แจง 5 

ตัวอย่าง 
 การวิจัยไม่สามารถกระท าได้หากต้องมีกระบวนการขอความยินยอมจากอาสาสมัคร  

8.2  ขอยกเว้นการลงนามเป็นลายลักษณ์อักษรในเอกสารแสดงเจตนายินยอมของอาสาสมัคร บางคนหรือทั้งหมด 
(Waiver of documentation of consent) (45 CFR 46.117) คือ 

 การวิจัยมีความเสี่ยงต่ออาสาสมัครไม่มากเกินกว่าความเสี่ยงที่อาสาสมัครจะได้รับในการด าเนินกิจวัตร
ประจ าวัน 

 การลงนามเป็นลายลักษณ์อักษรในเอกสารแสดงเจตนายินยอมของอาสาสมัครใน IRB Form-05 เป็น
ข้อมูลเดียวที่เช่ือมโยงถึงตัวบุคคลของอาสาสมัคร และการลงนามเป็นลายลักษณ์อักษรในเอกสารแสดง
เจตนายินยอมของอาสาสมัคร มีความเสี่ยงที่จะท าให้อาสาสมัครตกอยู่ในภาวะอันตราย หากการเข้าร่วม
การวิจัยได้รับการเปิดเผยความลับ  

 
 
 
 


