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Version…..Date…… 

แบบฟอร์ม 
การส่งโครงการวจิยัเพือ่การพจิารณาของคณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี
(ในกรณี บทความ บทสัมภาษณ์ แบบสอบถาม การศึกษาวจิัยจากข้อมูลย้อนหลงัและส่ิงส่งตรวจต่างๆ จากร่างกาย 
มนุษย์ทีส่ะสมไว้แล้วหรือเหลอืจากงานประจ า) 
 

1. ช่ือโครงการ (ไทย)…………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 

(อังกฤษ)……………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. ช่ือหัวหน้าโครงการ (ไทย)…………………………………………………………….. 
(อังกฤษ)……………………………………………………………………….. 

คุณวุฒิ……………………………………………………….สถานที่ท างาน…………………………………… 

สถานที่ที่สามารถติดต่อได…้…………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
โทร………………………………………………… 
 
ช่ือผู้ร่วมวิจัย  (ไทย)  ……………………………………………………………………………………… 
                      (อังกฤษ)  …………………………………………………………………………………… 
คุณวุฒิ……………………………………………………….สถานที่ท างาน…………………………………… 

สถานที่ที่สามารถติดต่อได…้………………………………โทร…………………………………………… 
 

3. แหล่งทนุที่ได้รบั(ถ้ามี)………………………………………ปีที่ได้รับทนุ…………………………………….. 
4. ประเภทการวิจัย 

 ระบาดวิทยา (Epidemiology study)                               
  สังคม-จิตวิทยา (Psycho – social sciences) 
 ศึกษาวิจัยจากข้อมูลย้อนหลัง(Retrospective study)    
 การวิจัยส่ิงส่งตรวจจากร่างกายมนุษย์ที่สะสมไว้แล้วหรือเหลือจากงานประจ า (Left over specimen) 
 อื่นๆ (ระบุ )………………………………………. 
 

5. วัตถุประสงค…์…………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Version…..Date…… 

6. คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการวิจัย (ผู้ยินยอมตนใหท้ าการวิจัย)  โดยระบุเกณฑ์คัดเข้า และเกณฑ์คดัออก .................... 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 

7. จ านวนผู้เข้าร่วมการวิจัย/ส่ิงส่งตรวจ……………ราย/ช้ิน    
8. ระยะเวลาในการวิจัย    เก็บข้อมูลหลังได้รับการอนุมตัิ    ......(ระบุจ านวนเดือน(เป็นตัวเลข)…เช่น 9 เดือน…... 
9. วิธีการเก็บข้อมูล 

9.1. แบบสอบถาม (แนบแบบสอบถามและใบยินยอมรปูแบบของโรงพยาบาลรามาธิบดี) 
9.2. บทสัมภาษณ์ (แนบแนวทาง/บทสัมภาษณ์) 
9.3. การศึกษาย้อนหลัง 

 เวชระเบียนหรือบันทึกเชิงเวชระเบียน ปี พ.ศ………………ถึง ปี พ.ศ…………………... 
 ฟิล์ม X-Ray ปี พ.ศ……………ถึงปี พ.ศ……………………….. 

9.4. ส่ิงส่งตรวจจากร่างกายมนุษย ์ที่สะสมไว้แล้วหรือเหลือจากงานประจ า………………………………… 
    (ระบุ)…………………………………….. 

9.5     อื่น ๆ (ระบ)ุ……………………………………………………………. 
9.6     โปรดระบุ : กระบวนการรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลผู้ป่วย เช่น ตดั ช่ือ-สกุล HN ออก 
                             ให้ใช้ Study ID แทน  

10. ผลกระทบในทางลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสถาบัน สังคมและส่ิง แวดล้อม 
 ไม่ม ี
 มี(ระบ)ุ………………………………………………………….………………………………………… 

11. มาตรการรองรับผลกระทบในทางลบที่อาจเกิดขึ้น……………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 

12. การขอความยินยอม  
 ขอจากตัวผู้เข้าร่วมโครงการหรือผู้แทนโดยตรง  

 ขอจากสถาบัน/ผู้มีอ านาจในการอนุมัต ิ
13.    การน าเสนอผลงานวิจัย 
        เสนอผลโดยภาพรวมไม่มีการเปิดเผยชื่อ ภูมิล าเนาและอาชีพ 
        เสนอผลโดยภาพรวมแบบไม่ระบุชื่อแต่ระบุภูมิล าเนา(จงัหวัด ภาค)และอาชีพ 

 

14.   การระบุว่าการท าวิจัยครั้งนีด้ าเนินการตามหลักจริยธรรมตามค าประกาศเฮลซิงกิ 
        มี 
       ไม่ม ี

 

 

 



3 
 

Version…..Date…… 

                                                                                ลงนาม…………………………………..(หัวหน้าโครงการ) 
                                                             (………………………………..…) 

                                                                                   วันที่……….เดือน………………….. พ.ศ ……… 
 
 

 



  
 

 
 
 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
หนังสือแสดงความยินยอมโดยได้รับการบอกกล่าว 

ให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 
 

 วันที…่…… เดือน……………………. พ.ศ……………  
 

              ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) …………………………………………………………. (ผู้ให้ความยินยอม)
อาย ุ…… ปี อยู่เลขที่ …… ตรอก/ซอย ……………………. ถนน ……………… ต าบล/แขวง ………………….. 
อ าเภอ/เขต ……………...………… จังหวัด ………………………………….. รหัสไปรษณีย์ …………………..
ขอแสดงความยินยอมให้ (นาย/นาง/นางสาว) ……………………………………………. หรือบุคลากรในสังกัด
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลน าข้อมูลที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของข้าพเจ้าที่
เกิดขึ้นระหว่างวันที่ ………. เดือน ………………. พ.ศ. …….. ถึงวันที่ .........เดือน …………….. พ.ศ.……….. 
ณ …………………………………………………… ไปตีพิมพ์ หรือเผยแพร่โดยวิธีอื่นใด เพื่อประโยชน์ในทาง
วิชาการ หรือเพื่อประโยชน์ในทางการแพทย์เท่านั้น  

ทั้งนี้ (นาย/นาง/นางสาว) ……………………………………..…………….….. หรือบุคลากรในสังกัด
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลจะไม่เปิดเผยช่ือ-นามสกุล และที่อยู่ของข้าพเจ้าใน
รายงานทางวิชาการหรือในการเผยแพร่โดยวิธีอื่นดังกล่าวข้างต้น  

อนึ่ง ข้าพเจ้าได้รับการอธิบายจากแพทย์หรือผู้วิจัยเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้าเพื่อประโยชน์
ในทางวิชาการหรือเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์โดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน  

 
(ลงช่ือ)…………………..…………………..(ผู้ใหค้วามยินยอม)  

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

       (ลงช่ือ)…………………..…………………..(พยาน)  
                    (…………………………………….)  

 
                              (ลงช่ือ)……………………….………….…..(พยาน)  

                                                                                        (…………………………………….) 
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คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  
หนังสือแสดงความยินยอมโดยได้รับการบอกกล่าว  

ให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  
กรณีท่ีเจ้าของข้อมูลเป็นผู้เยาว*์  

 
                                                                                           วันที่……..….เดือน….…………………พ.ศ…………. 

 
ข้าพเจ้า ….……………………..…………………………….…………….. (ผู้ให้ความยินยอม) อาย…ุ………...ป ี 
อยู่เลขที…่………ตรอก/ซอย……….………………ถนน………………………ต าบล/แขวง……………………
อ าเภอ/เขต……………………….…….จังหวัด……………….……………...…..รหัสไปรษณีย…์………………  
ซ่ึงเป็นผู้มีอ านาจให้ความยินยอมแทน (นาย/นาง/นางสาว/ด.ช./ด.ญ.) ……………………………………………..  
โดยเกี่ยวข้องกับเจ้าของข้อมูลในฐานะ………………. และข้าพเจา้……………………………………….(ผู้เยาว์)
ขอแสดงความยินยอมให ้(นาย/นาง/นางสาว)………………………………………...………………หรือบคุลากร
ในสังกัดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลน าข้อมูลทีเ่กี่ยวกับการรักษาพยาบาลของ 
(นาย/นาง/นางสาว/ด.ช./ด.ญ.) …………………………………………………… ที่เกิดขึน้ ระหว่างวันที…่…..…
เดือน…………….… พ.ศ……... ถึงวันที…่……. เดือน…………….… พ.ศ….….ณ……………………………. 
ไปตีพิมพ์ หรือเผยแพรโ่ดยวิธีอื่นใด เพื่อประโยชน์ในทางวิชาการ หรือเพื่อประโยชน์ในทางการแพทย์เท่านัน้  

ทั้งนี ้(นาย/นาง/นางสาว) …………………..……………………………...……………….หรือบคุลากร
ในสังกัดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลจะไม่เปิดเผยช่ือนามสกุลและที่อยู่ของ 
(นาย/นาง/นางสาว/ด.ช./ด.ญ.) ……………………...……………….ในรายงานทางวิชาการ หรือในการเผยแพร่
โดยวิธีอื่นใดดังกล่าวข้างตน้  

อนึ่ง ข้าพเจ้าได้รับการอธิบายจากแพทย์หรือผู้วจิัยเกี่ยวกับการเปดิเผยข้อมูลของ (นาย/นาง/น.ส./ด.ช./ 
ด.ญ.) ……………….………………………………………เพื่อประโยชน์ในทางวิชาการหรือเพื่อประโยชน์ทาง
การแพทย์โดยละเอียดแล้ว จึงไดล้งลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญต่อหนา้พยาน 

 

(ลงช่ือ)…………………………..…….....(ผู้ใหค้วามยินยอม) 

          (.......................................................) 

(ลงช่ือ)…………………………….........…..(ผู้เยาว์) 

          (...........................................................) 

(ลงช่ือ)……………………………….......(พยาน) 

          (.......................................................) 

(ลงช่ือ)………………………………...........(พยาน) 

          (...........................................................) 

 
 

 * ผู้เยาว์ หมายถึง บุคคลที่มีอายุไม่ครบยี่สิบปีบรบิูรณ ์ต้องให้บดิาและมารดาเป็นผู้ให้ความยินยอมแทนและถ้า
ผู้เยาว์มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบห้าปีต้องได้รับความยินยอมจากผู้เยาว์ด้วย 
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 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  
หนังสือแสดงความยินยอมโดยได้รับการบอกกล่าว  

ให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  
ส าหรับผู้ที่ไม่สามารถให้ความยินยอมได้ด้วยตนเอง* 

 

                                                                                           วันที่……..….เดือน….…………………พ.ศ…………. 
 

 ข้าพเจ้า……………………………..……………………….……(ผู้ ให้ความยินยอม) อายุ………..ปี
อยูเ่ลขที่………ตรอก/ซอย……….………………ถนน………………………ต าบล/แขวง………………………
อ าเภอ/เขต…………………………….จังหวัด……………….………………..รหัสไปรษณีย์…………………
ซึ่งเป็นผู้มีอ านาจให้ความยินยอมแทน (นาย/นาง/นางสาว/ด.ช./ด.ญ.) ……………………………….………. 
โดยเก่ียวข้องกับเจ้าของข้อมูลในฐานะ……….……………..……………………..….ขอแสดงความยินยอมให้
(นาย/นาง/นางสาว)…………………………………..…………..……หรือบคุลากรในสงักดัคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล น าข้อมลูที่เก่ียวกบัการรักษาพยาบาลของ (นาย/นาง/นางสาว/ด.ช./
ด.ญ.)……………………………………………ที่เกิดขึน้ ระหว่างวนัที่……เดือน………………..พ.ศ…………
ถึงวนัที่…….เดือน………………….…พ.ศ……….….ณ………………..……………………………………….. 
ไปตีพิมพ์ หรือเผยแพร่โดยวิธีอื่นใด เพื่อประโยชน์ในทางวิชาการ หรือเพื่อประโยชน์ในทางการแพทย์เทา่นัน้  

ทัง้นี ้(นาย/นาง/นางสาว)……………………………………………..……….………….หรือบุคลากร
ในสงักัดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดลจะไม่เปิดเผยช่ือนามสกุลและที่อยู่ของ 
(นาย /นาง /นางสาว /ด .ช ./ด .ญ .) …………………………..…………………...…………….ในรายงานทาง
วิชาการ หรือในการเผยแพร่โดยวิธีอื่นใดดงักลา่วข้างต้น  

อนึ่ง ข้าพเจ้าได้รับการอธิบายจากแพทย์หรือผู้ วิจัยเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลของ  (นาย/นาง/น.ส./
ด.ช./ด.ญ.)…………………………………………เพื่อประโยชน์ในทางวิชาการหรือเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์
โดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคญัตอ่หน้าพยาน 

 

(ลงช่ือ)……………………………………………..(ผู้ให้ความยินยอม)  
                                        (…………………………………………….) 
 

(ลงช่ือ)…………………………………….(พยาน)  
         (………………………….....…….) 

(ลงช่ือ)…………………………………….(พยาน)  
         (……………………….………….) 

 

* ผู้ที่ไม่สามารถให้ความยินยอมได้ด้วยตนเอง ได้แก่  
(๑) คนไร้ความสามารถ ผู้มีอ านาจในการให้ความยินยอมแทน คือ ผู้อนุบาล  
(๒) คนเสมือนไร้ความสามารถ ผู้มีอ านาจในการให้ความยินยอมแทน คือ ผู้พิทักษ์  
(๓) กรณีเจ้าของข้อมูลถึงแก่กรรม ผู้มีอ านาจในการให้ความยินยอมแทน ได้แก ่บุคคลตามล าดับก่อนหลงัดังต่อไปนี้  
๓.๑ บุตรชอบด้วยกฎหมายหรือบุตรบุญธรรม                                                       ๓.๔ ผู้สืบสันดาน  
๓.๒ คู่สมรส                                                                                                          ๓.๕ พ่ีน้องร่วมบิดามารดา  
๓.๓ บิดาหรือมารดา                                                                                      ๓.๖ คณะกรรมการข้อมลูข่าวสารของราชการ 
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