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ที่  
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เรื่อง  ขออนุมัติท าการศึกษาวิจัยและการทดลองในมนุษย์ 
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  จึงเรียนมาเพ่ือน าเสนอประธานกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน พิจารณาด าเนินการต่อไป 
ตามสมควรด้วย 
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(หัวหน้าโครงการ) 

 
 
เรียนเสนอ ประธานกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 
 เพ่ือพิจารณา 
 
 ลงนาม        
 หัวหน้าภาควิชา       
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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…์…………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 

เอกสารประกอบ  6 
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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 ี
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                                                                                ลงนาม…………………………………..(หัวหน้าโครงการ) 
                                                             (………………………………..…) 

                                                                                   วันที่……….เดือน………………….. พ.ศ ……… 
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แบบเสนอโครงการวจัิยเพือ่รับการพจิารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวจัิยในคน 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (ฉบับย่อ) 

 

1. ชื่อโครงการ (ไทย)................................................................................................................................................   

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

 

2. ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย(ไทย)............................................................................................................................... 

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

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

 สถานที่ที่สามารถติดต่อได้.............................................................................................................................. 

 โทรศัพท์..................................................................... 

 

3. ชื่อผู้ร่วมการวิจัย(ไทย) ......................................................................................................................................... 

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

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

 สถานที่ที่สามารถติดต่อได้.............................................................................................................................. 

 โทรศัพท์..................................................................... 

         ชื่อผู้ร่วมการวิจัย(ไทย) ....................................................................................................................................... 

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

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

 สถานที่ที่สามารถติดต่อได้.............................................................................................................................. 
             โทรศัพท์..................................................................... 
 
4.    หลักการและเหตุผล(ให้ระบุ reference ในรูปแบบ in-text citation)....................................................................... 
       ............................................................................................................................................................................... 
 
5.    วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย.............................................................................................................................. 
        .............................................................................................................................................................................. 
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6.   วิธีวิจัยและแบบแผนการวิจัย ตารางการท าวิจัย 
        .............................................................................................................................................................................. 
        .............................................................................................................................................................................. 
 
7.    แผนภาพแสดงการด าเนินงานวิจัย (Protocol Flow Chart) 
        .............................................................................................................................................................................. 
        .............................................................................................................................................................................. 
 
8. ระบุจ านวนผู้เข้าร่วมการวิจัย (Subject) ท่ีจะศึกษา พร้อมท้ังเกณฑ์คัดเข้าและเกณฑ์คัดออก  
  .............................................................................................................................................................................. 
        .............................................................................................................................................................................. 
 
9.    ระยะเวลาในการศึกษา(ต้องเร่ิมหลังจากได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนแล้ว) 

   ...........(ระบุระยะเวลาในการศกึษา เป็นตัวเลขให้ตรงกบัเอกสารประกอบ6 ข้อ8)................…………………………….. 
 
10.   ความเสี่ยงหรือความไม่สบายท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นกับผู้เข้าร่วมการวิจัย      

..............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 
   
11.    ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

...............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................... 
 

12. การเก็บข้อมูลเป็นความลับ 
 ..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 
 
13.  ระบุแหล่งทุนสนับสนุน  

 .............................................................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................................................. 

 
14.    หลักฐานหรือข้อมูลอ้างอิง 
......................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
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15.  ลายเซ็นหัวหน้าโครงการวิจัย 
 
       ลงชื่อ.....................................................หัวหน้าโครงการ 
               (...................................................) 
        วันที.่..................................................... 
 

16.  ลายเซ็นอาจารย์ท่ีปรึกษา (ในกรณีเป็นโครงการของแพทย์ประจ าบ้าน หรือ แพทย์ผู้ช่วยอาจารย์ หรือ นักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาของคณะฯ) 

 
        ลงชื่อ......................................................อาจารย์ที่ปรึกษา 
                (...................................................) 
         วันที.่..................................................... 



 
 

 
 

ใบรับรองการเป็นท่ีปรึกษา หรือผู้ร่วมวิจัย 
 

ข้าพเจ้า……………………………………………………………………………………… 
สังกัด สาขาวิชา…………………………………………………………………………… 
ภาควิชา/ส านักงาน………………………………………………………………………… 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
เป็นผูร่้วมวิจัย/ที่ปรึกษาของ (ชื่อหัวหน้าโครงการ/นักศึกษา) ……………………………… 
ในโครงการวิจัยเร่ือง.................................................................................................... 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 

ขอให้การรับรองว่าจะรับผิดชอบประสานงานกับผู้ที่มีชื่อเป็นผู้วิจัยหลักดังกล่าวข้างต้นเพื่อ
ด าเนินการวิจัยในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  

 
ลงชื่อ............................................................. 

     (   ) 
วันที่……....เดือน………........พ.ศ………... 

 

 การด าเนินการวิจัยจะเริ่มได้หลังจากโครงการวิจัยได้ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนแล้วเท่านั้น ดังนั้นระยะเวลาในการวิจัยที่ระบุ
จะต้องเป็นเดือนหลังจากผู้วิจัยส่งโครงการเพี่อรับการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ 

 กรณีโครงการวิจัย/วิทยานิพนธ์จากภายนอกคณะฯ ขอให้ผู้วิจัยส่ง ใบรับรองการเป็น
ที่ปรึกษา หรือผู้ร่วมวิจัย ของบุคลากรภายในคณะฯ ตามแบบที่ก าหนด ด้วย 
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เอกสารชี้แจงข้อมูล/ค าแนะน าแก่ผู้เข้าร่วมการวิจัย 
(Patient/Participant Information Sheet) 

 
ชื่อโครงการ  …………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
ชื่อผู้วิจัย ……………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………..  
สถานท่ีวิจัย  …………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
บุคคลและวิธีการติดต่อเมื่อมีเหตุฉุกเฉินหรือความผิดปกติท่ีเกี่ยวข้องกับการวิจัย  ………………… 
……………………………………………………………………………………………………….. 
ผู้สนับสนุนการวิจัย  ………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………. 
ความเป็นมาของโครงการ …………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………..  
วัตถุประสงค์  ……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
รายละเอียดท่ีจะปฏิบัติต่อผู้เข้าร่วมการวิจัย  ……………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………. 
ประโยชน์ท่ีจะเกิดแก่ผู้เข้าร่วมการวิจัย……………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….. 
ผลข้างเคียงท่ีจะเกิดแก่ผู้เข้าร่วมการวิจัย  …………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….. 
การเก็บข้อมูลเป็นความลับ ……………………………………………………………………..…… 
…………………………………………………………………………………………………..…… 
 
 
 
ถ้าท่านมีปัญหาข้องใจหรือรู้สึกกังวลใจกับการเข้าร่วมในโครงการวิจัยนี้ ท่านสามารถติดต่อกับประธานกรรมการ 
จริยธรรมการวิจัยในคน ส านักงานวิจัยคณะฯ อาคารวิจัยและสวัสดิการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี   

โทรศัพท์ 02-2011544  
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หนังสือยินยอมโดยได้รับการบอกกล่าวและเต็มใจ 
(Informed Consent Form) 

 
ช่ือโครงการ             
ช่ือผู้วิจัย             
*ช่ือผู้เข้าร่วมการวิจัย            
อาย ุ    เลขที่เวชระเบียน          
 
ค ายินยอมของผู้เข้าร่วมการวิจัย 
 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว          ได้ทราบรายละเอียด
ของโครงการวิจัยตลอดจนประโยชน์ และข้อเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นต่อข้าพเจ้าจากผู้วิจัยแล้วอย่างชัดเจน ไม่มีส่ิงใด
ปิดบังซ่อนเร้นและยินยอมให้ท าการวิจัยในโครงการที่มีช่ือข้างต้น และข้าพเจ้ารู้ว่าถ้ามีปัญหาหรือข้อสงสัย
เกิดขึ้นข้าพเจ้าสามารถสอบถามผู้วิจัยได้ และข้าพเจ้าสามารถไม่เข้าร่วมโครงการวิจัยนี้เมื่อใดก็ได้ โดยไม่มี
ผลกระทบต่อการรักษาที่ข้าพเจ้าพึงได้รับ นอกจากนี้ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับตัวข้าพเจ้าเป็นความลับและ
จะเปิดเผยได้เฉพาะในรูปที่เป็นสรุปผลการวิจัย การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับตัวข้าพเจ้าต่อหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
กระท าได้เฉพาะกรณีจ าเป็นด้วยเหตุผลทางวิชาการเท่านั้น  
 
 
    ลงช่ือ………………………………………(ผู้เข้าร่วมการวิจัย) 
           ………………………………………..(พยาน) 
           ………………………………………..(พยาน) 
          วันที่ ……………………… 

ค าอธิบายของแพทย์หรือผู้วิจัย 
 ข้าพเจ้าได้อธิบายรายละเอียดของโครงการ ตลอดจนประโยชน์ของการวิจัย รวมทั้งข้อเส่ียงที่อาจจะ
เกิดขึ้นแก่ผู้เข้าร่วมการวิจัยทราบแล้วอย่างชัดเจนโดยไม่มีส่ิงใดปิดบังซ่อนเร้น 
 

    ลงช่ือ………………………………………(แพทย์หรือผู้วิจัย) 
      วันที่…………………………… 

 
หมายเหตุ :   กรณีผู้เข้าร่วมการวิจัยไม่สามารถอ่านหนังสือได้ ให้ผู้วิจัยอ่านข้อความในหนังสือยินยอมฯ นี้ให้แก่
ผู้เข้าร่วมการวิจัยฟังจนเข้าใจดีแล้ว และให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยลงนามหรือพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือรับทราบในการให้
ความยินยอมดังกล่าวข้างต้นไว้ด้วย 
 * ผู้เข้าร่วมการวิจัย หมายถึง ผู้ยินยอมตนให้ท าวิจัย 
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หนังสือยินยอมโดยได้รบัการบอกกล่าวและเต็มใจ 
ส าหรับผู้เข้าร่วมการวิจัยท่ีไม่สามารถแสดงความยินยอมได้ด้วยตนเอง 

 
ช่ือโครงการ             
ช่ือผู้วิจัย             
*ช่ือผู้เข้าร่วมการวิจัย            
อาย ุ    เลขทีเ่วชระเบียน          
 
ค ายินยอมของผู้มอี านาจกระท าการแทนผู้เข้าร่วมการวิจัย 
 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว         ซ่ึงเป็นผู้มีอ านาจกระท าการแทน
นาย/นาง/นางสาว/ด.ช./ด.ญ.                     ในฐานะ                                 ได้ทราบรายละเอียด
ของโครงการการวิจัย ตลอดจนประโยชน์ และข้อเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นต่อผู้เข้าร่วมการวิจัยจากผู้วิจัยแล้วอย่างชัดเจน
ไม่ส่ิงใดปิดบังซ่อนเร้นและยินยอมให้ท าการวิจัยในโครงการที่มีช่ือข้างต้น และข้าพเจ้ารู้ว่าถ้ามีปัญหาหรือข้อ
สงสัยเกิดขึ้นข้าพเจ้าสามารถสอบถามผู้วิจัยได้ และข้าพเจ้าสามารถไม่ให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยเข้าร่วมโครงการวิจัยนี้
เมื่อใดก็ได้ โดยไม่มีผลกระทบต่อการรักษาที่ผู้เข้าร่วมการวิจัยได้รับ นอกจากนี้ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับ
ตัวผูเ้ข้าร่วมการวิจัยเป็นความลับและจะเปิดเผยได้เฉพาะในรูปที่เป็นสรุปผลการวิจัย การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับตัว
ผู้เข้าร่วมการวิจัยต่อหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง กระท าได้เฉพาะกรณีจ าเป็นด้วยเหตุผลทางวิชาการเท่านั้น  
 
    ลงช่ือ………………………………………(ผู้มีอ านาจกระท าการแทน) 
           ………………………………………..(พยาน) 
           ………………………………………..(พยาน) 
       วันที่ ……………………… 
 
ค าอธิบายของแพทย์หรอืผู้ท าวิจัย 
 ข้าพเจ้าได้อธิบายรายละเอียดของโครงการ ตลอดจนประโยชน์ของการวิจัย รวมทั้งข้อเส่ียงที่อาจจะ
เกิดขึ้นแก่ผู้เข้าร่วมการวิจัยให้ผู้มีอ านาจกระท าการแทนทราบแล้วอย่างชัดเจนโดยไม่มีส่ิงใดปิดบังซ่อนเร้น 
 
     ลงช่ือ………………………………………(แพทย์หรือผู้วิจัย) 
                 วันที่…………………………… 
                                                  
* ผู้เข้าร่วมการวิจัย หมายถึง ผู้ยินยอมตนใหท้ าวิจัย 
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เอกสารชี้แจงข้อมูล/ค าแนะน าแก่ผู้เข้าร่วมการวิจัย 
(Patient/Participant Information Sheet) 

 
ชื่อโครงการ  …………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
ชื่อผู้วิจัย ……………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………..  
สถานท่ีวิจัย  …………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
บุคคลและวิธีการติดต่อเมื่อมีเหตุฉุกเฉินหรือความผิดปกติท่ีเกี่ยวข้องกับการวิจัย  ………………… 
……………………………………………………………………………………………………….. 
ผู้สนับสนุนการวิจัย  ………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………. 
ความเป็นมาของโครงการ …………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………..  
วัตถุประสงค์  ……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
รายละเอียดท่ีจะปฏิบัติต่อผู้เข้าร่วมการวิจัย  ……………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………. 
ประโยชน์ท่ีจะเกิดแก่ผู้เข้าร่วมการวิจัย……………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….. 
ผลข้างเคียงท่ีจะเกิดแก่ผู้เข้าร่วมการวิจัย  …………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….. 
การเก็บข้อมูลเป็นความลับ ……………………………………………………………………..…… 
…………………………………………………………………………………………………..…… 
 
 
 
ถ้าท่านมีปัญหาข้องใจหรือรู้สึกกังวลใจกับการเข้าร่วมในโครงการวิจัยนี้ ท่านสามารถติดต่อกับประธานกรรมการ 
จริยธรรมการวิจัยในคน ส านักงานวิจัยคณะฯ อาคารวิจัยและสวัสดิการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี   

โทรศัพท์ 02-2011544  
 

ส าหรับผู้ปกครอง 
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หนังสือยินยอมโดยได้รบัการบอกกล่าวและเต็มใจ 
ส าหรับผู้เข้าร่วมการวิจัยท่ีไม่สามารถแสดงความยินยอมได้ด้วยตนเอง 

 
ช่ือโครงการ             
ช่ือผู้วิจัย             
*ช่ือผู้เข้าร่วมการวิจัย            
อาย ุ    เลขทีเ่วชระเบียน          
 
ค ายินยอมของผู้มอี านาจกระท าการแทนผู้เข้าร่วมการวิจัย 
 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว         ซ่ึงเป็นผู้มีอ านาจกระท าการแทน
นาย/นาง/นางสาว/ด.ช./ด.ญ.                     ในฐานะ                                 ได้ทราบรายละเอียด
ของโครงการการวิจัย ตลอดจนประโยชน์ และข้อเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นต่อผู้เข้าร่วมการวิจัยจากผู้วิจัยแล้วอย่างชัดเจน
ไม่ส่ิงใดปิดบังซ่อนเร้นและยินยอมให้ท าการวิจัยในโครงการที่มีช่ือข้างต้น และข้าพเจ้ารู้ว่าถ้ามีปัญหาหรือข้อ
สงสัยเกิดขึ้นข้าพเจ้าสามารถสอบถามผู้วิจัยได้ และข้าพเจ้าสามารถไม่ให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยเข้าร่วมโครงการวิจัยนี้
เมื่อใดก็ได้ โดยไม่มีผลกระทบต่อการรักษาที่ผู้เข้าร่วมการวิจัยได้รับ นอกจากนี้ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับ
ตัวผูเ้ข้าร่วมการวิจัยเป็นความลับและจะเปิดเผยได้เฉพาะในรูปที่เป็นสรุปผลการวิจัย การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับตัว
ผู้เข้าร่วมการวิจัยต่อหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง กระท าได้เฉพาะกรณีจ าเป็นด้วยเหตุผลทางวิชาการเท่านั้น  
 
    ลงช่ือ………………………………………(ผู้มีอ านาจกระท าการแทน) 
           ………………………………………..(พยาน) 
           ………………………………………..(พยาน) 
       วันที่ ……………………… 
 
ค าอธิบายของแพทย์หรอืผู้ท าวิจัย 
 ข้าพเจ้าได้อธิบายรายละเอียดของโครงการ ตลอดจนประโยชน์ของการวิจัย รวมทั้งข้อเส่ียงที่อาจจะ
เกิดขึ้นแก่ผู้เข้าร่วมการวิจัยให้ผู้มีอ านาจกระท าการแทนทราบแล้วอย่างชัดเจนโดยไม่มีส่ิงใดปิดบังซ่อนเร้น 
 
     ลงช่ือ………………………………………(แพทย์หรือผู้วิจัย) 
                 วันที่…………………………… 
                                                  
* ผู้เข้าร่วมการวิจัย หมายถึง ผู้ยินยอมตนใหท้ าวิจัย 
 

ส าหรับผู้ปกครอง 
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เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัยและแสดงความสมัครใจเข้าร่วมโครงการวิจัย  

ส าหรับอาสาสมัคร อายุ 7 ปี – น้อยกว่า 13 ปี  
 

ชื่อโครงการ …………………………………………………………………………………………….................................................... 

ชื่อผู้วิจัย  ..................................................................................... เบอร์มือถือ......................................................... 

การศึกษาวิจัยคือ ......................................................................................................................................................  

[รายละเอียดของโครงการวิจัยเป็นภาษาเด็ก   
- ท าไมต้องท าโครงการนี้ 
- ท าไมหนูจึงถูกขอให้เข้าร่วมโครงการ 
- ถ้าหนูตกลงที่จะเข้าร่วมโครงการวิจัยจะเกิดอะไรขึ้น (ระบุให้เด็กอ่านเข้าใจง่ายตามล าดับกระบวนการวิจัย) 
- หนูจะต้องท าอะไรบ้างในระหว่างการศึกษาวิจัย 
- หนูอาจได้รับความเสี่ยงหรือความไม่สบายใจต่างๆได้แก่ (เช่น อาการข้างเคียงของยา ความเจ็บปวด ความอึดอัด
ไม่สบายใจ เป็นต้น) 
- การเข้าร่วมการวิจัยจะมีประโยชน์กับหนูหรือคนอ่ืนๆหรือไม่ ]...........................................…………………………… 

โปรดอ่านข้อมูลนี้อย่างละเอียดหรือขอให้ผู้อื่นอ่านข้อมูลนี้ให้หนูฟัง ขอให้ใช้เวลาในการพิจารณาเกี่ยวกับ

ข้อมูลเหล่านี้ ถ้าหนูไม่เข้าใจหรือมีข้อสงสัย หนูสามารถโทรติดต่อหมอ(ชื่อผู้วิจัย) ได้ที่เบอร์(เบอร์มือถือที่ติดต่อได้ 

24 ชม.) และ เบอร์(สถานที่ท างาน/บ้าน) จนกว่าจะเข้าใจดี หนูอาจจะขอเอกสารนี้กลับไปอ่านที่บ้านเพ่ือปรึกษา

คุณพ่อ คุณแม่ ญาติพ่ีน้อง หรือแพทย์ประจ าตัวหนู เพ่ือช่วยในการตัดสินใจเข้าร่วมการวิจัย 

หนูไม่จ าเป็นต้องเข้าร่วมการวิจัยถ้าหนูไม่ต้องการ จะไม่มีใครบังคับหนู ขึ้นอยู่กับหนูโดยสิ้นเชิง ถ้าหนูตก

ลงเข้าร่วมการวิจัย หมอจะขอให้หนูลงลายมือชื่อในเอกสารชี้แจงข้อมูล/ค าแนะน าแก่ผู้เข้าร่วมการวิจัยฉบับนี้ จะ

ขอให้คุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครอง หรือผู้แทนโดยชอบธรรมของหนูลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มเพ่ืออนุญาตด้วยเฉพาะ

ในกรณีที่หนูสบายใจเกี่ยวกับการวิจัยนี้เท่านั้น หนูสามารถหยุดการเข้าร่วมการวิจัยได้ทุกเมื่อ หนูไม่จ าเป็นต้องให้

เหตุผล และถ้าหนูตอบปฏิเสธจะไม่มีใครโกรธหนู 

หนูสามารถหยุดการเข้าร่วมการวิจัยนี้ได้ทุกเมื่อ โดยไม่จ าเป็นต้องให้เหตุผล ถ้าหนูปฏิเสธจะไม่มีใครโกรธ 

และไม่มีผลกระทบใดๆต่อตัวหนูและครอบครัว 
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งานวิจัยนี้มีผู้ตรวจสอบว่างานวิจัยดีพอที่จะท าได้คือ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะ

แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ตรวจสอบการศึกษาวิจัยอย่างละเอียดแล้ว พวกเขาได้

อ่านทุกอย่างที่เก่ียวกับการศึกษาวิจัย และได้อนุญาตให้ด าเนินโครงการวิจัยได้ 

โครงการวิจัยนี้จะมีเด็กจ านวน........คน เข้าร่วมโครงการวิจัย  
หนูชื่อ .......................................................... ..................................................... อายุ ................................................. 
อยู่บ้านเลขท่ี ................................................................................. .............................................................................. 
จากทีห่มอได้อธิบายข้อมูลและขั้นตอนต่างๆ ในการตรวจข้างต้นให้ฟังแล้ว และหนูจะยินดีเข้าร่วมการวิจัยหรือไม่ก็
ได้ โดยไม่มีผลกระทบต่อการดูแลรักษาพยาบาลของหนู หนูเข้าใจโครงการนี้ และโดยความเห็นชอบของผู้ปกครองของ
หนูจึงได้ตกลงเข้าร่วมโครงการวิจัยนี้ 
 
  ..............................................................                                      ………..……….………………………………… 
 (..............................................................)                                  (................................................................ ) 
      (ชื่อเด็กท่ีเข้าร่วมโครงการวิจัย)                                 (ชื่อผู้วิจัย ผูช้ี้แจงและเชิญให้เข้าร่วมโครงการวิจัย)                      
วันที่ .................................................                                         วันที่ .......................................................... 
    
 ..............................................................                                                                                                     
(..............................................................)                              
                    (พยาน) 
วันที่ ................................................. 
 
หมายเหตุ 1.พยานจะต้องมี เฉพาะในกรณีท่ีมีผู้อ่านเอกสารชี้แจงนี้ให้เด็กฟังเท่านั้น 
    2.บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองของเด็กต้องลงนามยินยอมใน Consent form ต่างหาก 
 

 

ขอให้หนูใช้เวลาทบทวนข้อมูลเหล่านี้กับคุณพ่อคุณแม่  ถ้ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการนี้ หนูสามารถโทร
ติดต่อหมอ( ชื่อผู้วิจัย) ได้ที่เบอร์ (เบอร์มือถือที่สามารถติดต่อได้ตลอด24ช่ัวโมง) หรือ (สถานที่ท างาน/บ้าน) 
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หนังสือยินยอมโดยได้รบัการบอกกล่าวและเต็มใจ 
ส าหรับผู้เข้าร่วมการวิจัยท่ีไม่สามารถแสดงความยินยอมได้ด้วยตนเอง 

 
ช่ือโครงการ             
ช่ือผู้วิจัย             
*ช่ือผู้เข้าร่วมการวิจัย            
อาย ุ    เลขทีเ่วชระเบียน          
 
ค ายินยอมของผู้มอี านาจกระท าการแทนผู้เข้าร่วมการวิจัย 
 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว         ซ่ึงเป็นผู้มีอ านาจกระท าการแทน
นาย/นาง/นางสาว/ด.ช./ด.ญ.                     ในฐานะ                                 ได้ทราบรายละเอียด
ของโครงการการวิจัย ตลอดจนประโยชน์ และข้อเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นต่อผู้เข้าร่วมการวิจัยจากผู้วิจัยแล้วอย่างชัดเจน
ไม่ส่ิงใดปิดบังซ่อนเร้นและยินยอมให้ท าการวิจัยในโครงการที่มีช่ือข้างต้น และข้าพเจ้ารู้ว่าถ้ามีปัญหาหรือข้อ
สงสัยเกิดขึ้นข้าพเจ้าสามารถสอบถามผู้วิจัยได้ และข้าพเจ้าสามารถไม่ให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยเข้าร่วมโครงการวิจัยนี้
เมื่อใดก็ได้ โดยไม่มีผลกระทบต่อการรักษาที่ผู้เข้าร่วมการวิจัยได้รับ นอกจากนี้ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับ
ตัวผูเ้ข้าร่วมการวิจัยเป็นความลับและจะเปิดเผยได้เฉพาะในรูปที่เป็นสรุปผลการวิจัย การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับตัว
ผู้เข้าร่วมการวิจัยต่อหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง กระท าได้เฉพาะกรณีจ าเป็นด้วยเหตุผลทางวิชาการเท่านั้น  
 
    ลงช่ือ………………………………………(ผู้มีอ านาจกระท าการแทน) 
           ………………………………………..(พยาน) 
           ………………………………………..(พยาน) 
       วันที่ ……………………… 
 
ค าอธิบายของแพทย์หรอืผู้ท าวิจัย 
 ข้าพเจ้าได้อธิบายรายละเอียดของโครงการ ตลอดจนประโยชน์ของการวิจัย รวมทั้งข้อเส่ียงที่อาจจะ
เกิดขึ้นแก่ผู้เข้าร่วมการวิจัยให้ผู้มีอ านาจกระท าการแทนทราบแล้วอย่างชัดเจนโดยไม่มีส่ิงใดปิดบังซ่อนเร้น 
 
     ลงช่ือ………………………………………(แพทย์หรือผู้วิจัย) 
                 วันที่…………………………… 
                                                  
* ผู้เข้าร่วมการวิจัย หมายถึง ผู้ยินยอมตนใหท้ าวิจัย 
 

ส าหรับผู้ปกครอง 
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เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัยและแสดงความสมัครใจเข้าร่วมโครงการวิจัย  
ส าหรับเด็ก อายุตั้งแต่ 13 ปี - น้อยกว่า 18 ปี 

 
ชื่อโครงการ ………………………………………………………………………………................................... 
 
ชื่อผู้วิจัย  ..................................................................................... เบอร์มือถือ....................................................... 
 
การศึกษาวิจัยคือ ................................................................................................................................................... 
[รายละเอียดของโครงการวิจัยเป็นภาษาเด็ก  
- ท าไมต้องท าโครงการนี้ 
- ท าไมคุณจึงถูกขอให้เข้าร่วมโครงการ 
- ถ้าคุณตกลงที่จะเข้าร่วมโครงการวิจัยจะเกิดอะไรขึ้น (ระบุให้เด็กอ่านเข้าใจง่ายตามล าดับกระบวนการวิจัย) 
- คุณจะต้องท าอะไรบ้างในระหว่างการศึกษาวิจัย 
- คุณอาจได้รับความเสี่ยงหรือความไม่สบายใจต่างๆได้แก่ (เช่น อาการข้างเคียงของยา ความเจ็บปวด ความอึด
อัดไม่สบายใจ เป็นต้น) 
- การเข้าร่วมการวิจัยจะมีประโยชน์กับคุณหรือคนอ่ืนๆหรือไม่ ] 
...........................................…………………………… 
 

โปรดอ่านข้อมูลนี้อย่างละเอียดหรือขอให้ผู้อ่ืนอ่านข้อมูลนี้ให้คุณฟัง ขอให้ใช้เวลาในการพิจารณา
เกี่ยวกับข้อมูลเหล่านี้ ถ้าคุณไม่เข้าใจหรือมีข้อสงสัย คุณสามารถโทรติดต่อหมอ(ชื่อผู้วิจัย) ได้ที่เบอร์(เบอร์มือ
ถือที่ติดต่อได้ 24 ชม.) และ เบอร์(ที่ท างาน/บ้าน) จนกว่าจะเข้าใจดี คุณอาจจะขอเอกสารน้ีกลับไปอ่านที่บ้านเพื่อ
ปรึกษาคุณพ่อ คุณแม่ ญาติพี่น้อง หรือแพทย์ประจ าตัวคุณ เพื่อช่วยในการตัดสินใจเข้าร่วมการวิจัย 

 
คุณไม่จ าเป็นต้องเข้าร่วมการวิจัยถ้าคุณไม่ต้องการ จะไม่มีใครบังคับคุณ ขึ้นอยู่กับคุณโดยสิ้นเชิง ถ้าคุณ

ตกลงเข้าร่วมการวิจัย หมอจะขอให้คุณลงลายมือชื่อในเอกสารชี้แจงข้อมูล/ค าแนะน าแก่ผู้เข้าร่วมการวิจัยฉบับนี้ 
จะขอให้คุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครอง หรือผู้แทนโดยชอบธรรมของคุณลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มเพื่ออนุญาตด้วย
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เฉพาะในกรณีที่คุณสบายใจเกี่ยวกับการวิจัยนี้เท่านั้น คุณสามารถหยุดการเข้าร่วมการวิจัยได้ทุกเมื่อ คุณไม่
จ าเป็นต้องให้เหตุผล และถ้าคุณตอบปฏิเสธจะไม่มีใครโกรธคุณ 

คุณสามารถหยุดการเข้าร่วมการวิจัยนี้ได้ทุกเมื่อ โดยไม่จ าเป็นต้องให้เหตุผล ถ้าคุณปฏิเสธจะไม่มีใคร
โกรธ และไม่มีผลกระทบใดๆต่อตัวคุณและครอบครัว 

 
งานวิจัยนี้มีผู้ตรวจสอบว่างานวิจัยดีพอที่จะท าได้คือ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะ

แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ตรวจสอบการศึกษาวิจัยอย่างละ เอียดแล้ว พวกเขา
ได้อ่านทุกอย่างที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัย และได้อนุญาตให้ด าเนินโครงการวิจัยได้  
 
โครงการวิจัยนี้จะมีเด็กจ านวน........คน เข้าร่วมโครงการวิจัย  
ชื่อ-สกุล .............................................................................. อายุ ................................................. 
อยู่บ้านเลขที่ .................................................................................................................................... 
จากที่หมอได้อธิบายข้อมูลและขั้นตอนต่างๆ ในการตรวจข้างต้นให้ฟังแล้ว และคุณจะยินดีเข้าร่วมการวิจัย
หรือไม่ก็ได้ โดยไม่มีผลกระทบต่อการดูแลรักษาพยาบาลของคุณ คุณเข้าใจโครงการนี้ และโดยความเห็นชอบของ
ผู้ปกครองของคุณจึงได้ตกลงเข้าร่วมโครงการวิจัยนี้ 
 
  ..............................................................                                     ………………………………………… 
 (..............................................................)                                  (................................................................) 
      (ชื่อเด็กที่เข้าร่วมโครงการวิจัย)                                    (ชื่อผู้วิจัย ผู้ชี้แจงและเชิญให้เข้าร่วมโครงการวิจัย)                      
วันที่ .................................................                                         วันที่ .......................................................... 
    
 ..............................................................                                                                                                     
(..............................................................)                              
                    (พยาน) 
วันที่ ................................................. 
 
หมายเหตุ 1.พยานจะต้องมี เฉพาะในกรณีที่มีผู้อ่านเอกสารชี้แจงนี้ให้เด็กฟังเท่านั้น 
    2.บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองของเด็กต้องลงนามยินยอมใน Consent form ต่างหาก 
 

 

ขอใหคุ้ณใช้เวลาทบทวนข้อมูลเหล่านี้กับคุณพ่อคุณแม่  ถ้ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการนี้ คุณสามารถโทร
ติดต่อหมอ( ชื่อผู้วิจัย) ได้ที่เบอร์ (เบอร์มือถือที่สามารถติดต่อได้ตลอด24ช่ัวโมง) หรือ (ที่ท างาน/บ้าน)     
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เอกสารชี้แจงข้อมูล/ค าแนะน าแก่ผู้เข้าร่วมการวิจัย 
(Patient/Participant Information Sheet) 

 
ชื่อโครงการ  …………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
ชื่อผู้วิจัย ……………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………..  
สถานท่ีวิจัย  …………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
บุคคลและวิธีการติดต่อเมื่อมีเหตุฉุกเฉินหรือความผิดปกติท่ีเกี่ยวข้องกับการวิจัย  ………………… 
……………………………………………………………………………………………………….. 
ผู้สนับสนุนการวิจัย  ………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………. 
ความเป็นมาของโครงการ …………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………..  
วัตถุประสงค์  ……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
รายละเอียดท่ีจะปฏิบัติต่อผู้เข้าร่วมการวิจัย  ……………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………. 
ประโยชน์ท่ีจะเกิดแก่ผู้เข้าร่วมการวิจัย……………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….. 
ผลข้างเคียงท่ีจะเกิดแก่ผู้เข้าร่วมการวิจัย  …………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….. 
การเก็บข้อมูลเป็นความลับ ……………………………………………………………………..…… 
…………………………………………………………………………………………………..…… 
 
 
 
ถ้าท่านมีปัญหาข้องใจหรือรู้สึกกังวลใจกับการเข้าร่วมในโครงการวิจัยนี้ ท่านสามารถติดต่อกับประธานกรรมการ 
จริยธรรมการวิจัยในคน ส านักงานวิจัยคณะฯ อาคารวิจัยและสวัสดิการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี   

โทรศัพท์ 02-2011544  
 

ส าหรับผู้ปกครอง 
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หนังสือยินยอมโดยได้รบัการบอกกล่าวและเต็มใจ 
ส าหรับผู้เข้าร่วมการวิจัยท่ีไม่สามารถแสดงความยินยอมได้ด้วยตนเอง 

 
ช่ือโครงการ             
ช่ือผู้วิจัย             
*ช่ือผู้เข้าร่วมการวิจัย            
อาย ุ    เลขทีเ่วชระเบียน          
 
ค ายินยอมของผู้มอี านาจกระท าการแทนผู้เข้าร่วมการวิจัย 
 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว         ซ่ึงเป็นผู้มีอ านาจกระท าการแทน
นาย/นาง/นางสาว/ด.ช./ด.ญ.                     ในฐานะ                                 ได้ทราบรายละเอียด
ของโครงการการวิจัย ตลอดจนประโยชน์ และข้อเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นต่อผู้เข้าร่วมการวิจัยจากผู้วิจัยแล้วอย่างชัดเจน
ไม่ส่ิงใดปิดบังซ่อนเร้นและยินยอมให้ท าการวิจัยในโครงการที่มีช่ือข้างต้น และข้าพเจ้ารู้ว่าถ้ามีปัญหาหรือข้อ
สงสัยเกิดขึ้นข้าพเจ้าสามารถสอบถามผู้วิจัยได้ และข้าพเจ้าสามารถไม่ให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยเข้าร่วมโครงการวิจัยนี้
เมื่อใดก็ได้ โดยไม่มีผลกระทบต่อการรักษาที่ผู้เข้าร่วมการวิจัยได้รับ นอกจากนี้ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับ
ตัวผูเ้ข้าร่วมการวิจัยเป็นความลับและจะเปิดเผยได้เฉพาะในรูปที่เป็นสรุปผลการวิจัย การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับตัว
ผู้เข้าร่วมการวิจัยต่อหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง กระท าได้เฉพาะกรณีจ าเป็นด้วยเหตุผลทางวิชาการเท่านั้น  
 
    ลงช่ือ………………………………………(ผู้มีอ านาจกระท าการแทน) 
           ………………………………………..(พยาน) 
           ………………………………………..(พยาน) 
       วันที่ ……………………… 
 
ค าอธิบายของแพทย์หรอืผู้ท าวิจัย 
 ข้าพเจ้าได้อธิบายรายละเอียดของโครงการ ตลอดจนประโยชน์ของการวิจัย รวมทั้งข้อเส่ียงที่อาจจะ
เกิดขึ้นแก่ผู้เข้าร่วมการวิจัยให้ผู้มีอ านาจกระท าการแทนทราบแล้วอย่างชัดเจนโดยไม่มีส่ิงใดปิดบังซ่อนเร้น 
 
     ลงช่ือ………………………………………(แพทย์หรือผู้วิจัย) 
                 วันที่…………………………… 
                                                  
* ผู้เข้าร่วมการวิจัย หมายถึง ผู้ยินยอมตนใหท้ าวิจัย 
 

ส าหรับผู้ปกครอง 


