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ค ำชี้แจงส ำหรับนักวิจัย 
ในกำรจัดท ำหนังสือแสดงเจตนำยินยอมเข้ำร่วมกำรวิจัยโดยได้รับกำรบอกกล่ำวและเต็มใจ 

 
 ในการเขียนเอกสารข้อมูลค าอธิบายส าหรับผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัย และเอกสารแสดงความยินยอม
เข้าร่วมในการวิจัย ตามตัวอย่าง 

1. ไม่ต้องส่งเอกสารค าชี้แจงหน้านี้มากับ เอกสารชี้แจงและหนังสือแสดงความยินยอมเป็นอาสาสมัคร 
2. ผู้วิจัยสามารถปรับแก้โครงร่างตัวอย่าง หนังสือชี้แจงและแสดงความยินยอมเป็นอาสาสมัคร ให้เข้ากับ

บริบทงานวิจัยของตัวเอง   
3. หนังสือชี้แจงและแสดงความยินยอมเป็นอาสาสมัคร ทีจ่ัดท าเป็นครั้งแรก ให้ใส่เป็น Version..…พร้อม

ลงวันที่ เดือน ปีที่จัดท าก ากับ ถ้ามีการแก้ไขครั้งที่….. ให้ใส่เป็น Version…..พร้อมลงวันที่ เดือน ปีที่
จัดท าก ากับ และถ้ามีการแก้ไขอีกให้เปลี่ยน Version ใหม่พร้อมลงวันที่ เดือน ปีก ากับทุกครั้งที่มีการ
แก้ไข 

4. ให้ลดการใช้ศัพท์แพทย์ ศัพท์เทคนิคให้เหลือน้อยที่สุด ในกรณีจ าเป็นไม่มีค าศัพท์ภาษาไทย ให้
เขียนทับศัพท์ค าอ่านและวงเล็บภาษาอังกฤษต่อท้าย 

5. ในกรณีที่วิธีด าเนินการวิจัยที่จะเกิดขึ้นกับอาสาสมัครมีหลายขั้นตอนและซับซ้อนควรสรุป เป็นตาราง
หรือแผนภาพ (Diagram) ให้เข้าใจง่าย ในโครงการวิจัย และใน หนังสือชี้แจงอาสาสมัคร 

6. ในกรณี อาสาสมัครอายุน้อยกว่า 20 ปี และต้องมี หนังสือชี้แจงและแสดงความยินยอมเป็น
อาสาสมัคร ให้ใช้เอกสารแบ่งตามช่วงอายุ (ตามตารางด้านล่าง)  

อำยุเด็ก เอกสำรที่ใช้ส ำหรับเด็ก 
เอกสำรที่ต้องใช้ส ำหรับ

ผู้ปกครอง 
ต่ ากว่า 7 ปี หนังสือชี้แจงอาสาสมัคร (ใช้เอกสาร

ส าหรับเด็กอ่านให้เด็กฟังพร้อมผู้ปกครอง) 
 (ผู้ปกครองเป็นผู้ลงนาม) 

7-12 ปี หนังสือชี้แจงและแสดงความยินยอมเป็น
อาสาสมัคร (ใช้เอกสารส าหรับเด็ก อ่านให้
เด็กฟังพร้อมผู้ปกครอง และถามความ
สมัครใจเข้าร่วม) 

 (ผู้ปกครองเป็นผู้ลงนาม) 

13 ปีขึ้นไป แต่น้อยกว่า 
18 ปี 

หนังสือชี้แจงและแสดงความยินยอมเป็น
อาสาสมัคร (ใช้เอกสารของผู้ปกครอง โดย
จะขอให้ลงนามตามความสมัครใจก่อนที่จะ
ขอให้ผู้ปกครองลงนามแสดงความยินยอม) 

 (ผู้ปกครองลงนาม ร่วมกับ
เด็ก) 

 
7. ในกรณี อาสาสมัครที่ไม่สามารถอ่านและ/หรือเขียนได้ ต้องมีกระบวนการอธิบายข้อมูลและ

รายละเอียดใน หนังสือชี้แจงอาสาสมัคร ให้แก่ผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัย และ หนังสือแสดงความ
ยินยอมเป็นอาสาสมัคร อาจใช้การประทับลายนิ้วมือของอาสาสมัครแทนการลงนาม 

8. การให้ความยินยอมด้วยวาจา (Verbal Consent) ของอาสาสมัคร อาจท าได้ ทั้งนี้ต้องระบุเหตุผล
และความเหมาะสมในโครงการวิจัย  

9. โครงการวิจัยที่ต้องการขอยกเว้นหรือเปลี่ยนแปลงกระบวนการบางส่วนของการขอความยินยอมจาก
อาสาสมัคร หรือขอยกเว้นการลงนามเป็นลายลักษณ์อักษรในเอกสารแสดงเจตนายินยอมของ
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อาสาสมัคร อาจท าได้ (45 CFR 46.116 and 46.117) ตามหลักการ แนวปฏิบัติที่ก าหนด ใน 21CFR 
50.23 and 50.24; 21 CFR 56.109 และหลักปฏิบัติของ CIOMS ทั้งนี้ ต้องแสดงเหตุผลในการขอ
ยกเว้นในตัวโครงการวิจัย ทั้งนี้ การด าเนินการในข้อ 9.1 และ 9.2 จะได้รับการรับรองจาก KMUTT-
IRB ก่อนเริ่มด าเนินการวิจัย 
 9.1 การขอยกเว้นหรือเปลี่ยนแปลงกระบวนการบางส่วนของการขอความยินยอมจาก
อาสาสมัคร (Waiver of Informed Consent Procedure) (45 CFR 46.116) คือ 
  - การวิจัยมีความเสี่ยงต่ออาสาสมัครไม่มากเกินกว่าความเสี่ยงที่อาสาสมัครจะได้รับ
ในการด าเนินกิจวัตรประจ าวัน และการขอยกเว้นการขอยินยอมนั้นไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิและความ
เป็นอยู่ ที่ดีของอาสาสมัคร ให้ใช้เฉพาะในกรณีโครงการที่ได้รับการพิจารณาแบบยกเว้น (Exempt 
review) เท่านั้น หรือ  
  - การวิจัยไม่สามารถกระท าได้หากต้องมีกระบวนการขอความยินยอมจาก
อาสาสมัคร  
 9.2 ขอยกเว้นการลงนามเป็นลายลักษณ์อักษรในเอกสารแสดงเจตนายินยอมของอาสาสมัคร 
บางคนหรือท้ังหมด (Waiver of documentation of consent) (45 CFR 46.117) คือ 
  - การวิจัยมีความเสี่ยงต่ออาสาสมัครไม่มากเกินกว่าความเสี่ยงที่อาสาสมัครจะได้รับ
ในการด าเนินกิจวัตรประจ าวัน 

10. การลงนามเป็นลายลักษณ์อักษรในเอกสารแสดงเจตนายินยอมของอาสาสมัครใน หนังสือแสดงความ
ยินยอมเป็นอาสาสมัครเป็นข้อมูลเดียวที่เชื่อมโยงถึงตัวบุคคลของอาสาสมัคร และการลงนามเป็นลาย
ลักษณ์อักษรในเอกสารแสดงเจตนายินยอมของอาสาสมัคร มีความเสี่ยงที่จะท าให้อาสาสมัครตกอยู่
ในภาวะอันตราย หากการเข้าร่วมการวิจัยได้รับการเปิดเผยความลับ 
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ตัวอย่ำง 

ตัวอย่ำง กรุณำปรับเนื้อหำให้เป็นไปตำมโครงกำรวิจัย 
หนังสือแสดงควำมยินยอมใช้เอกสำรแบ่งตำมช่วงอำยุ ศึกษำเพิ่มเติมใน ค ำชี้แจงส ำหรับผู้วิจัย ข้อ 6 

 
หนังสือแสดงเจตนำยินยอมเข้ำร่วมกำรวิจัยโดยได้รับกำรบอกกล่ำวและเต็มใจ 

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

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

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

 
 โดยข้าพเจ้าได้รับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับที่มาและจุดมุ่งหมายในการท าวิจัย รายละเอียดขั้นตอนต่างๆ ที่จะต้อง
ปฏิบัติหรือได้รับการปฏิบัติ ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับของการวิจัยและความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเข้าร่วมวิจัย รวมทั้ง
แนวทางป้องกันและแก้ไขหากเกิดอันตรายขึ้น ค่าตอบแทนท่ีจะได้รับ ค่าใช้จ่ายที่ข้าพเจ้าจะต้องรับผิดชอบจ่ายเอง โดยได้อ่าน
ข้อความที่มีรายละเอียดอยู่ในเอกสารช้ีแจงอาสาสมัครโดยตลอดแล้ว อีกทั้งยังได้รับค าอธิบายและตอบข้อสงสัยจากหั วหน้า
โครงการวิจัยเป็นท่ีเรียบร้อย  
   
 ข้าพเจ้าได้ทราบถึงสิทธ์ิที่จะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมทั้งทางด้านประโยชน์และโทษจากการเข้าร่วมวิจัย และสามารถถอน
ตัวหรืองดเข้าร่วมวิจัยได้ทุกเมื่อ โดยจะไม่มีผลกระทบต่อการบริการและ/หรือการรักษาพยาบาลที่ข้าพเจ้าจะได้รับต่อไปใน
อนาคต และยินยอมให้ผู้วิจัยใช้ข้อมูลส่วนตัวของข้าพเจ้าที่ได้รับจากการวิจัย แต่จะไม่เผยแพร่ต่อสาธารณะเป็นรายบุคคล โดย
จะน าเสนอเป็นข้อมูลโดยรวมจากการวิจัยเท่าน้ัน 
 
 หำกมีอำกำรผิดปกติ รู้สึกไม่สบำยกำยและ/หรือมีผลกระทบต่อจิตใจของข้ำพเจ้ำเกิดขึ้นระหว่ำงกำรวิจัย 
ข้ำพเจ้ำจะแจ้งผู้วิจัยโดยเร็วท่ีสุด 
 
 หากข้าพเจ้ามีข้อข้องใจเกี่ยวกับขั้นตอนของการวิจัยหรือหากเกิดผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์จากการวิจัยขึ้น 
ข้าพเจ้าสามารถติดต่อกับ (ช่ือ)..............................................................เบอร์โทร (ที่สามารถติดต่อได้ 24 ช่ัวโมง) 
…………………….............. 
 
หำกข้ำพเจ้ำ ได้รับกำรปฏิบัติไม่ตรงตำมที่ได้ระบุไว้ในเอกสำรชี้แจงอำสำสมัคร ข้ำพเจ้ำสำมำรถติดต่อกับประธำน
คณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์หรือผู้แทน ซ่ึงมีส ำนักงำนอยู่ที่ 
 

ส านักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร ช้ัน 7 อาคารส านักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
เลขท่ี 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140  
โทรศัพท์ 0-2470-9623 โทรสาร 0-2872-9083 
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ตัวอย่ำง 

 
ข้ำพเจ้ำเข้ำใจข้อควำมในเอกสำรชี้แจงอำสำสมัคร และหนังสือแสดงเจตนำยินยอมนี้โดยตลอดแล้ว   
 
 

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

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

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

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

    ลงช่ือ...........................................ผู้ให้ข้อมูลและขอความยินยอม/หวัหน้าโครงการวิจยั 
(.................................................................) 

วันท่ี.................................... 
 
 
ในกรณีอาสาสมัครไม่สามารถอ่านหนังสือได้ ผู้ที่อ่านข้อความทั้งหมดให้อาสาสมัครฟังคือ (ช่ือ) 
…………………………………………………………………………………………………………………….................................................................... 
  

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

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

  
 


