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ค ำชี้แจงส ำหรับนักวิจัยในกำรจัดท ำเอกสำรชี้แจงอำสำสมัคร 
 
 ในการเขียนเอกสารข้อมูลค าอธิบายส าหรับผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัย และเอกสารแสดงความยินยอม
เข้าร่วมในการวิจัย ตามตัวอย่าง 

1. ไม่ต้องส่งเอกสารค าชี้แจงหน้านี้มากับ เอกสารชี้แจงและหนังสือแสดงความยินยอมเป็นอาสาสมัคร 
2. ผู้วิจัยสามารถปรับแก้โครงร่างตัวอย่าง หนังสือชี้แจงและแสดงความยินยอมเป็นอาสาสมัคร ให้เข้ากับ

บริบทงานวิจัยของตัวเอง   
3. หนังสือชี้แจงและแสดงความยินยอมเป็นอาสาสมัคร ที่จัดท 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
เขียนทับศพัท์ค าอ่านและวงเล็บภาษาอังกฤษต่อท้าย 

5. ในกรณีที่วิธีด าเนินการวิจัยที่จะเกิดขึ้นกับอาสาสมัครมีหลายขั้นตอนและซับซ้อนควรสรุปเป็นตาราง
หรือแผนภาพ (Diagram) ให้เข้าใจง่าย ในโครงการวิจัย และใน หนังสือชี้แจงอาสาสมัคร 

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

อำยุเด็ก เอกสำรที่ใช้ส ำหรับเด็ก 
เอกสำรที่ต้องใช้ส ำหรับ

ผู้ปกครอง 
ต่ ากว่า 7 ปี หนังสือชี้แจงอาสาสมัคร (ใช้เอกสารส าหรับ

เด็กอ่านให้เด็กฟังพร้อมผู้ปกครอง) 
 (ผู้ปกครองเป็นผู้ลงนาม) 

7-12 ปี หนังสือชี้แจงและแสดงความยินยอมเป็น
อาสาสมัคร (ใช้เอกสารส าหรับเด็ก อ่านให้
เด็กฟังพร้อมผู้ปกครอง และถามความสมัคร
ใจเข้าร่วม) 

 (ผู้ปกครองเป็นผู้ลงนาม) 

13 ปีขึ้นไป แต่น้อยกว่า 
18 ป ี

หนังสือชี้แจงและแสดงความยินยอมเป็น
อาสาสมัคร (ใช้เอกสารของผู้ปกครอง โดย
จะขอให้ลงนามตามความสมัครใจก่อนที่จะ
ขอให้ผู้ปกครองลงนามแสดงความยินยอม) 

 (ผู้ปกครองลงนาม ร่วมกับเด็ก) 

 
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
อาสาสมัคร อาจท าได้ (45 CFR 46.116 and 46.117) ตามหลักการ แนวปฏิบัติที่ก าหนด ใน 21CFR 
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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 

กรุณำปรับเนื้อหำให้เป็นไปตำมโครงกำรวิจัย 
เอกสำรชี้แจงใช้เอกสำรแบ่งตำมช่วงอำยุ ศึกษำเพ่ิมเติมใน ค ำชี้แจงส ำหรับผู้วิจัย ข้อ 6 

 
เอกสำรชี้แจงอำสำสมัคร 

      
เอกสำรนี้อำจมีข้อควำมที่ท่ำนยังไม่เข้ำใจ โปรดสอบถำมจำกหัวหน้ำโครงกำรวิจัยหรือผู้แทนให้

อธิบำย ท่ำนจะได้รับเอกสำรนี้ 1 ฉบับ หรือน ำกลับไปปรึกษำหำรือกับญำติ พี่น้อง เพื่อนสนิท แพทย์
ประจ ำตัวของท่ำน หรือผู้อ่ืนที่ท่ำนต้องกำรปรึกษำ เพื่อช่วยในกำรตัดสินใจยินยอมเข้ำร่วมกำรวิจัย 
 
ชื่อโครงกำร (ภาษาไทย)................................................................... .................................................................... 
ชื่อผู้วิจัย (หัวหน้าโครงการ หรือ อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษา) ...................................................................... 
สังกัด (ภาควิชา/คณะ/โทรศัพท์/อีเมล) ............................................................................................... ................ 
สถำนที่วิจัย (ถ้ำมี) ............................................................................................................................................. 
ชื่อแหล่งทุน……….......................................................................... ....................................................................... 
 
โครงกำรวิจัยนี้ท ำขึ้นเพื่อ (บอกวัตถุประสงค์ด้วยภาษาท่ีบุคคลทั่วไปสามารถเข้าใจได้)   
.............................................................................................................................................................. ................ 
 
ซึ่งประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับคือ  
.............................................................................................................................................................................. 
 
ท่ำนได้รับเชิญให้เข้ำร่วมวิจัยนี้เพรำะ (บอกคุณสมบัติที่เหมาะสมของอาสาสมัครที่จะท าการศึกษาวิจัย)   
............................................................................................................................. ................................................. 
 
จะมีอำสำสมัครเข้ำร่วมกำรวิจัยท้ังสิ้น ...............................................คน 
 
ระยะเวลำที่จะท ำวิจัยท้ังสิ้น (เดือน/ปี)............................................... 
 
หำกท่ำนตัดสินใจเป็นอำสำสมัคร จะมีขั้นตอนกำรวิจัยดังต่อไปนี้คือ (ขอให้ระบุเป็นข้อๆ เพ่ือให้เข้าใจง่าย) 
ตัวอย่าง ส าหรับด้านสังคมศาสตร์หรือมานุษยวิทยา เช่น 
 - การสัมภาษณ์ การประชุมกลุ่ม หรืออ่ืนๆ ต้องชี้แจงรายละเอียดว่าสัมภาษณ์เก่ียวกับเรื่องใด จ านวน
กี่ข้อ ใช้เวลาประมาณเท่าใด สัมภาษณ์กี่ครั้ง มีการบันทึกเสียง หรือติดตามเยี่ยมท่ีบ้านหรือไม่  
ตัวอย่าง ส าหรับด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น 
 - ต้องรับประทานยาหรือได้รับการผ่าตัดรักษาโรค (หรืออ่ืนๆ)               
 - บอกรายละเอียดของการตรวจหรือการรักษาต่างๆ เช่น ต้องถูกเจาะเลือด จ านวนกี่ครั้ง ระบุปริมาณ
เลือดที่เจาะ ต้องงดน้ า งดอาหารก่อนเจาะเลือดเป็นเวลานานเท่าใด เป็นต้น   
 - หากมีข้ันตอนที่เป็นการรักษาพยาบาลตามปกติร่วมด้วย ต้องแจ้งให้ชัดเจนว่าขั้นตอนใดเป็นการวิจัย
และขั้นตอนใดเป็นการรักษาตามปกติ 
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ตัวอย่ำง 

 - มีการใช้ยาหลอกซึ่งเปรียบเสมือนผู้เข้าร่วมวิจัยมิได้รับการรักษาด้วยหรือไม่ หากมีต้องแจ้งว่าโอกาส
ที่ผู้เข้าร่วมการวิจัยจะได้รับยาหลอกเป็นสัดส่วนเท่าใดเทียบกับยาจริงที่ใช้ในการวิจัย เป็นต้น 
  
ควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นเม่ือเป็นอำสำสมัคร 
ตัวอย่าง ส าหรับด้านสังคมศาสตร์หรือมานุษยวิทยา เช่น 
 - การสัมภาษณ์ การตอบแบบสอบถาม ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นคือ เสียเวลา หรือ ท่านอาจรู้สึกอึดอัด ไม่
สบายใจ เครียด กับบางค าถาม ท่านมีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบค าถามเหล่านั้นได้  
ตัวอย่าง ส าหรับด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น 
 - อาจแพ้ยา หรือมีอาการข้างเคียงอ่ืนๆ มีโอกาสพิการหรือเสียชีวิตหรือไม่  โดยบอกอัตราส่วนของ
ความเสี่ยงที่อาจ เกิดข้ึน เช่น 1 ใน 10  
 
หำกท่ำนไม่รับเป็นอำสำสมัครเข้ำร่วมกำรวิจัยนี้ก็จะไม่มีผลต่อ (การเรียนการสอนกรณีอาสาสมัครเป็น
นักศึกษา หน้าที่การงานกรณีอาสาสมัครเป็นบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น) 
............................................................................................................................................................................. . 
 
หำกท่ำนไม่รับเป็นอำสำสมัครเข้ำร่วมกำรวิจัยนี้ ท่ำนจะได้รับกำรตรวจเพื่อกำรวินิจฉัยและรักษำโรคของ
ท่ำนตำมวิธีกำรที่เป็นมำตรฐำน (ยกตัวอย่าง เช่น อาจรักษาด้วยการรับประทานยาแทนการผ่าตัด หรืออ่ืนๆ
ให้เป็นทางเลือก เพ่ือช่วยในการตัดสินใจ) 
.............................................................................................................................................................................. 
 
หำกมีอำกำรผิดปกติ รู้สึกไม่สบำยกำย หรือมีผลกระทบต่อจิตใจของท่ำนเกิดขึ้นระหว่ำงกำรวิจัย ท่ำน
จะแจ้งผู้วิจัยโดยเร็วท่ีสุด (อธิบายว่าจะได้รับการช่วยเหลืออย่างไรบ้าง)  
.............................................................................................................................................................. ................ 
 
หำกมีข้อข้องใจที่จะสอบถำมเกี่ยวข้องกับกำรวิจัย  หรือเม่ือบำดเจ็บ/เจ็บป่วยจำกกำรวิจัยโปรดติดต่อ  
(ระบุชื่อผู้วิจัยที่จะสามารถติดต่อได้)  
............................................................................................................................................. ................................. 
 
ค่ำตอบแทนที่จะได้รับ (ระบุว่ามีหรือไม่มี เช่น  เป็นค่าเดินทางเพ่ือมาติดต่อตามนัด, ค่ายา และค่าตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการที่ผู้เข้าร่วมการวิจัยไม่ต้องรับผิดชอบจ่ายเอง) 
.............................................................................................................................................................................. 
 
ค่ำใช้จ่ำยทีอ่ำสำสมัครจะต้องรับผิดชอบเองมีอะไรบ้ำง (ระบุว่ามีหรือไม่มี ) 
.............................................................................................................................................................................. 
 
หำกมีข้อมูลเพิ่มเติมทัง้ด้ำนประโยชน์และโทษที่เกี่ยวข้องกับกำรวิจัยนี้ ผู้วิจัยจะแจ้งให้ทรำบอย่ำงรวดเร็ว

และไม่ปิดบัง 
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ตัวอย่ำง 

ข้อมูลส่วนตัวของอำสำสมัครจะถูกเก็บรักษำไว้  ไม่เปิดเผยต่อสำธำรณะ แต่จะรำยงำนผลกำรวิจัยเป็น
ข้อมูลส่วนรวม ข้อมูลของอำสำสมัครอำจมีคณะบุคคลบำงกลุ่มเข้ำมำตรวจสอบได้ เช่น  

ผู้ให้ทุนวิจัย สถำบัน หรือองค์กรของรัฐที่มีหน้ำที่ตรวจสอบ คณะกรรมกำรจริยธรรมฯ เป็นต้น 
 
อำสำสมัครมีสิทธิ์ถอนตัวออกจำกโครงกำรวิจัยเมื่อใดก็ได้  โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำและกำรไม่เข้ำ
ร่วมกำรวิจัยหรือถอนตัวออกจำกโครงกำรวิจัยนี้ จะไม่มีผลกระทบต่อกำรบริกำรและกำรรักษำที่สมควรจะ

ได้รับแต่ประกำรใด 
 

โครงกำรวิจัยนี้ได้รับกำรพิจำรณำรับรองจำกคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ของมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยี     พระจอมเกล้ำธนบุรี ซึ่งมีส ำนักงำนอยู่ท่ี  

 
ส านักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร ชั้น 7 อาคารส านักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
เลขที ่126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140  
โทรศัพท์ 0-2470-9623 โทรสาร 0-2872-9083  
 
หำกท่ำนได้รับกำรปฏิบัติไม่ตรงตำมที่ระบุไว้ ท่ำนสำมำรถติดต่อกับประธำนคณะกรรมกำรฯ หรือ

ผู้แทน ได้ตำมสถำนที่และหมำยเลขโทรศัพท์ข้ำงต้น 
 
 ข้ำพเจ้ำได้อ่ำนรำยละเอียดในเอกสำรนี้และเข้ำใจครบถ้วนแล้ว และขอเข้ำร่วมโครงกำรวิจัย เรื่อง 

(ชื่อโครงกำรภำษำไทย)…………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
 

ลงชื่อ............................................................อาสาสมัคร 
(.................................................................) 

วันที่.................................... 
 
 
                                ลงชื่อ..............................................................ผู้ปกครอง/ผู้มีอ านาจกระท าการแทน 

(.................................................................) 
วันที่.................................... 


