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ฉบับท่ี ..... วันท่ี  ........................................ 

เอกสารนี้อาจมีขอความท่ีทานอานแลวไมเขาใจ โปรดสอบถามหัวหนาโครงการวิจัย หรือผูแทน ให

ชวยอธิบายจนกวาจะเขาใจดี ทานจะไดรับเอกสารนี้ 1 ฉบับ นำกลับไปอานท่ีบาน เพ่ือปรึกษาหารือกับญาติพ่ี

นอง เพ่ือนสนิท แพทยประจำตัวของทาน หรือผูอ่ืนท่ีทานตองการปรึกษา เพ่ือชวยในการตัดสินใจเขารวมการ

วิจัย 

 กอนท่ีทานจะตัดสินใจวาจะเขารวมโครงการวิจัยนี้หรือไม โปรดใชเวลาในการอานเอกสารฉบับนี้ ซ่ึงจะ

ชวยใหทานเขาใจสิ่งตาง ๆ ท่ีทานจะมีสวนรวมในโครงการ ผูวิจัยขอเนนวาการตัดสินใจเขารวมโครงการนี้ข้ึนอยู

กับความสมัครใจของทาน หากทานไมสมัครใจเขารวมโครงการวิจัยนี้ จะไมมีผลใด ๆ ตอการรักษาทาง

การแพทย หรือสิทธิท่ีทานไดรับอยู 

1. ช่ือโครงการวิจัย…………………………………………………………………………….…………………………………….…… 

2.ช่ือผูวิจัย......................................................................... ตำแหนง................................................................ 

เบอรโทรศพัทมือถือ........................................................... อีเมล ............................................................... 

สถานท่ีวิจัย.................................................................................................................................................. 

3. ผูใหทุน..................................................................................................................... 

4. หมายเลขโทรศัพทท่ีติดตอไดท้ังในและนอกเวลาราชการตลอด 24 ช่ัวโมง............................................... 

5. การเขารวมโครงการวิจัยนี้ข้ึนอยูกับความสมัครใจของทาน 

- ทานสามารถปฏิเสธการเขารวมโครงการวิจัยนี้ได 

- ทานสามารถถอนตัว (ถอนความยินยอม) จากโครงการนี้เม่ือใดก็ได และการไมเขารวมการ

วิจัยหรือถอนตัวออกจากโครงการวิจัยนี้ จะไมมีผลใด ๆ ตอการรักษาทางการแพทย หรือ

สิทธิท่ีทานไดรับอยู 

6. ทางเลือกสำหรับแนวทางการรักษาในกรณีท่ีทานไมเขารวมโครงการวิจัยนี้ อธิบายรายละเอียดแนว

ทางการรักษาตามมาตรฐาน เชน อาจรักษาดวยการรับประทานยา แทนการผาตัดซ่ึงเปนวิธีการวิจัย หรืออ่ืน ๆ 

ซ่ึงเปนทางเลือกท่ีไมตองเขารวมโครงการวิจัย เปนตน   

7. ขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการศึกษา 

[สรุปหลักการและเหตุผลท่ีมาของการวิจัยโดยสังเขป] 

[ขอมูลของยาหรือสิ่งท่ีทำการศึกษาโดยสังเขป] 
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ฉบับท่ี ..... วันท่ี  ........................................ 

8. การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค เพ่ือ   [บอกวัตถุประสงคดวยภาษาหรือขอความภาษาไทย ซ่ึงผู เขารวม

โครงการวิจัยสามารถอาน และทำความเขาไดงาย ไมใชศัพทภาษาอังกฤษและศัพทท่ีใชทางการแพทย]  

9. รูปแบบการวิจัย [อธิบายรูปแบบการวจิัยโดยสังเขป]  

10. ระยะเวลาท่ีผูเขารวมโครงการวิจัยแตละคนอยูในการศึกษาวิจัยนี้ เชน ตอบแบบสอบถาม 1 ครั้ง ใช

เวลา 20 นาที หรือ ติดตามการรักษาทุก 3 เดือน เปนเวลา 1 ป เปนตน 

11. ระยะเวลาท่ีเริ่มทำการวิจัยถึงส้ินสุดการวิจัย    ต้ังแต...ว/ด/ป.....ถึง ...........ว/ด/ป...........   

      รวมระยะเวลาตลอดโครงการ …………ป……………เดือน (ระบุระยะเวลาท้ังหมดในการวิจัย เชน 1 ป) 
 

12. ทานไดรับเชิญใหเขารวมโครงการวิจัยนี้เพราะ  (บอกคุณสมบัติของผูเขารวมโครงการวิจัยท่ีเปนไปตาม

เกณฑการคัดเขา เชน เปนโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ / เคยไดรับการผาตัดเอ็นไขวหนาขอเขา เปนตน และการ

วิจัยนี้ทำข้ึนเพ่ือชวยในการวินิจฉัย หรือเปนทางเลือกใหมท่ีจะนำมาใชในการรักษาโรค ท่ีจะมีขอดีตางจากวิธี

เดิมอยางไรบาง)   

13. โดยจะมีผูเขารวมโครงการวิจัยครั้งนี้ประมาณ  (ระบุจำนวนก่ีคน) ............. คน 

14. หากทานตัดสินใจเขารวมโครงการนี้ ผูวิจัยขอใหทานปฏิบัติตามวิธีการศึกษา ดังนี้ 

[ระบุสวนท่ีเปนข้ันตอน / กระบวนการทดลอง / การไดรับยา / การติดตามการรักษา] 

กรณีเปนการศึกษาวิจัยทางคลินิก ใหแสดงตารางข้ันตอนการศึกษา 

(ตัวอยาง) 

หากทานตัดสินใจเขารวมการวิจัยแลว จะมีข้ันตอนการวิจัยดังตอไปนี้คือ (ขอใหระบุเปนขอๆ 

เพ่ือใหดูงาย เชน) 

1.  กรณีท่ีมีการตรวจรางกายผูเขารวมโครงการวิจัย ใหบอกรายละเอียดของการตรวจ หรือรักษา

ตางๆดวย เชน จะตองถูกเจาะเลือดก่ีครั้ง  ระบุปริมาณเลือดท่ีเจาะเทาไร, เปนชอนชา, ชอนโตะ  ตองงดน้ำ  

งดอาหารกอนเจาะเลือดเปนเวลานานเทาใด เพ่ือนำไปตรวจหาอะไรบาง เปนตน 

2.  หากมีข้ันตอนท่ีเปนการรักษาพยาบาลตามปกติรวมดวย จะตองแจงใหชัดเจนวาข้ันตอนใด 

เปนการวิจัย ข้ันตอนใดเปนการรักษาตามปกติ หรือนัดเพ่ิมเติมมาเพ่ือการวิจัยโดยเฉพาะ 

3.  มีการใชยาหลอกซ่ึงเปรียบเสมือนผูเขารวมการวิจัยมิไดรับการรักษาดวยหรือไม หากมีจะตอง

แจงวาโอกาสท่ีผูเขารวมการวิจัยจะไดรับยาหรอก เปนสัดสวนเทาใดเทียบกับยาจริงท่ีใชในการวิจัย เปนตน 
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ฉบับท่ี ..... วันท่ี  ........................................ 

4.  กรณีเปนการศึกษาดานสังคมศาสตรหรือพฤติกรรมศาสตร  เชน   การสัมภาษณ หรือการ

ประชุมกลุม หรืออ่ืนๆ จะตองชี้แจงรายละเอียดวาสัมภาษณเก่ียวกับเรื่องใด จำนวนก่ีเรื่อง ใชเวลาประมาณ

เทาใด สัมภาษณก่ีครั้ง มีการบันทึกเสียงหรือติดตามท่ีบานหรือไม 

5.  กรณีท่ีมีการใชยา สารชีวภาพ และอุปกรณทางการแพทย ตองมีการอธิบายสถานภาพของยา 

สารชีวภาพ และอุปกรณทางการแพทยไวอยางเหมาะสม และชัดเจน (เชน ยายังไมไดข้ึนทะเบียน กำลังอยูใน

ระหวางการทดลอง หรือยาเปนยาข้ึนทะเบียนแลว แตนำมาใชเพ่ือการรักษาดวยแนวทางใหม) 

6.  กรณีท่ีเปนการศึกษายอนหลังจากเวชระเบียน ใหระบุข้ันตอนการเขารวมเปน “ผูวิจัยจะใช

ขอมูลท่ีมีอยูแลวในเวชระเบียน ผูเขารวมวิจัยไมตองทำอะไรเพ่ิมเติม และผูวิจัยจะเก็บขอมูลในเวชระเบียน

ตั้งแต......ถึง..........(โดยระบุชวงเวลาของขอมูลท่ีทำการเก็บเพ่ือนำมาใชศึกษาวิจัย) ในกรณีท่ีเปนการขอความ

ยินยอมทางไปรษณีย ขอใหระบุวาผูเขารวมโครงการวิจัยจะสงคำยินยอมกลับอยางไร เชน นักวิจัยไดแนบซอง

จดหมายติดแสตมป จาหนาซองถึงนักวิจัยมาใหแลว เพ่ือใหผูเขารวมโครงการวิจัยสงกลับใหนักวิจัย เปนตน” 

 

15. ความเส่ียงและแนวทางจัดการความเส่ียงในโครงการวิจัยนี้ 

ผูวิจัยไดสรุปความเสี่ยงและแนวทางจัดการความเสี่ยง ดังนี้ 

ขั้นตอน ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้น แนวทางจัดการความเสี่ยง 

1. การเก็บตัวอยางเน้ือเยื่อมะเร็ง

จากการตดัตัวอยางช้ินเน้ือ (จะมีการดา

เนินการ 1 ครั้ง (และมีอีกการขอเก็บอีก 

1 ครั้งเมื่อมีการกลับเปนซ้ำของโรค) 

- การตรวจคดักรองเบ้ืองตนเพ่ือเขารวม

การศึกษาวิจัยl ในเวลาใดก็ตามท่ีโรคท่ี

ทานเปนอยูมีอาการแยลง (หากแพทย

ประเมินแลววาปลอดภยั) หมายเหตุ: ไม

จำเปนตองทำการตดัช้ินเน้ือในชวงการ

ตรวจคัดกรองในกรณีท่ีมตีัวอยางท่ีเก็บ

ไวกอนหนาแลว และช้ินเน้ือดังกลาวมี

คุณสมบัติตรงตามขอกำหนดของการ

ศึกษาวิจัย 

การตัดช้ินเน้ืออาจทำใหเกิดความเจ็บปวด 

แดง บวม เลือดออกมากกวาปกติ ฟกช้ำ 

หรือตองเจาะเอาของเหลวตรงตำแหนงท่ี

เข็มเจาะเขาไปออก แผลหายชาผดิปกติ มีไข 

ติดเช้ือ และอาการแพท่ีเกิดจากยาท่ีใชเพ่ือ

ทำใหผิวหนังในบริเวณท่ีจะตดัช้ินเน้ือชา 

สำหรับอาสาสมัครท่ีมีการตัดช้ินเน้ือระหวาง

ข้ันตอนท่ีเรียกวาการสองกลองตรวจ

หลอดลม ซึ่งในข้ันตอนน้ีแพทยจะตอทอเขา

ไปในปอดของทาน ความเสี่ยงอาจรวมถึง

อาการปอดแฟบ (พบไดนอยครั้งมาก) 

แพทยผูวิจัยจะอธิบายรายละเอียดและความ

เสี่ยงท่ีอาจเปนผลติดตามมาจากข้ันตอน

ดังกลาวใหทานทราบ ซึ่งอาจแตกตางกัน

ออกไปข้ึนอยูกับวาการตดัช้ินเน้ือถูก

ดำเนินการดวยวิธีการใด 
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ฉบับท่ี ..... วันท่ี  ........................................ 

ขั้นตอน ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้น แนวทางจัดการความเสี่ยง 

2. การเก็บตัวอยางเลือด (จานวนไม

เกิน 5 ชอนโตะโดยประมาณตอการนัด

หมายแตละครั้ง) รวมท้ังหมดประมาณ 

62 ชอนโตะ ระหวางท่ีทานเขารวมการ

ศึกษาวิจัยไปจน หลังไดรับยาวิจยัครั้ง

สุดทาย 

- วันท่ี 1 และวันท่ี 15 ทุก ๆ 28 วัน

ขณะไดรับการรักษาดวยยาวิจยั 

- เดือนท่ี 3, 6, 9 และ 12 โดยประมาณ

หลังไดรับยาวิจยัครั้งสดุทาย 

การเจาะเลือดอาจทำใหทานรูสึกเจ็บ ฟกชา 

หรือติดเช้ือในบริเวณท่ีแทงเข็มเขาไป บาง

รายอาจวิงเวียนศรีษะ เปนลม หรอืทองไส

ปนปวนขณะทาการเจาะเลือดได 

 

3.  การตรวจสแกนอวัยวะภายใน

ของทาน รวมถึงท่ีศีรษะและกระดกู โดย

อาจประกอบไปดวย: 

- การทำซีทีสแกน: การตรวจดวยวิธีการ

ถายภาพท่ีมีการปลอยรังสีออกมา 

- การตรวจเอกซเรยดวยคลื่น

แมเหล็กไฟฟา (เอ็มอารไอ): การตรวจ

ดวยวิธีการถายภาพ โดยใช

สนามแมเหล็กและคลื่นวิทยุ แตไมมีการ

ปลอยรังสีออกมา 

- การตรวจสแกนกระดูก: การตรวจดวย

วิธีการถายภาพท่ีมีการปลอยรังสีออกมา 

เพ่ือใหมองเห็นไดชัดเจนยิ่งข้ึน อาจ

มีการใหสารเพ่ิมความชัดเจนของภาพ

ดวยการรับประทาน การฉีด หรือการ

สอดใสเขาไปในทวารหนัก (ยาสวนทวาร

หนัก) 

ทานจะไมสามารถเขารับการทำเอ็มอาร

ไดหากทานมีอุปกรณท่ีเปนโลหะหรือ

อิเล็กทรอนิกสอยูในรางกาย หรือหากไต

ของทานทางานไมปกติ เจาหนาท่ีวิจัยจะ

สอบถามทาน (หากจำเปน) และทาการ

ทดสอบเพ่ือใหมั่นใจไดวาการสแกนจะ

การตรวจเอกซเรยดวยคอมพิวเตอรความเร็ว

สูง (ซีทีสแกน) หรือการตรวจสแกนกระดูก: 

แมวาจะไมอาจพิสจูนไดถึงอันตรายจากการ

ฉายรังสี แตก็ไมอาจมีผูใดรับรองไดอยางแน

ชัดวาการไดรับรังสีจะไมสงผลกระทบท่ีเปน

อันตรายในระยะยาว 

ปริมาณรังสีท่ีไดรบัในการศึกษาวิจยัน้ีจะ

นอยกวาหรือเทากับปรมิาณรังสีท่ีอนุญาตให

เจาหนาท่ีรังสีแพทยไดรับ 

 

การทำซีทีสแกน: สารเพ่ิมความชัดเจนของ

ภาพชนิดรับประทานอาจทาใหทานรูสึก

คลื่นไส ทองผูก ทองเสีย และทองอืดได 
 

การทำเอ็มอารไอ: เครื่องสแกนเอ็มอารไอ

อาจทาใหทานรูสึกวิตกกังวลและอาการกลัว

เมื่ออยูในท่ีแคบ (โรคกลัวท่ีแคบ) เราอาจให

ยานอนหลับออนๆกับทาน หรือยาคลาย

กังวลเพ่ือบรรเทาอาการเหลาน้ี สารเพ่ิม

ความชัดเจนของภาพอาจทาใหทานรูสึก

คลื่นไส ปวดศรีษะ ผื่นลมพิษ ความดันโลหิต

ต่ำช่ัวคราว เจ็บหนาอก ปวดหลัง มีไข 

ออนเพลียและอาการชัก 
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ฉบับท่ี ..... วันท่ี  ........................................ 

ขั้นตอน ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้น แนวทางจัดการความเสี่ยง 

ไมเปนอันตรายตอตัวทาน การสแกนทุกวิธี: สารเพ่ิมความชัดเจนของ

ภาพชนิดฉีดอาจทำใหเกิดอาการปวด ฟกช้ำ 

หรือติดเช้ือในตำแหนงท่ีฉีดเขาไป ทานอาจ

เกิดอาการแพสารเพ่ิมความชัดเจนของภาพ

ได 

 

16. สถานการณท่ีอาจเกิดข้ึนระหวางการศึกษาวิจัย  

ผูวิจัยไดสรุปแนวทางการปฏิบัติหรือการดูแลตอสถานการณตาง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนระหวางการศึกษาไว 

ดังนี้ 

สถานการณ แนวทางการปฏิบัติ 

- การถอนความยินยอมระหวางการศึกษา  

(ผูเขารวมโครงการวิจัย สามารถถอนตัวจาก

โครงการวิจัยไดตลอดเวลา และไมจำเปนตอง

ชี้แจงเหตุผลในการถอนตัว  แตตองแจงให

ผูวิจัยทราบ) 

 

- ผูวิจัยอธิบายใหผูเขารวมโครงการวิจัยท่ีถอน

ความยินยอมทราบวาจะยังไดรับการดูแลรักษา

ตามมาตรฐานการรักษาของโรงพยาบาล 

 

- ผูวิจัย หรือผูใหทุนการวิจัย อาจขอใหผูเขารวม

โครงการวิจัยออกจากโครงการวิจัย 

(เม่ือมีเหตุผล เชนอาจเปนอันตรายตอผูเขารวม

โครงการวิจัยเอง หรือผูเขารวมโครงการวิจัย

มิไดปฏิบัติตัวตามข้ันตอนท่ีไดตกลงไวในการ

ดำเนินการวิจัย เปนตน) 

 

- ผูวิจัยอธิบายใหผู เขารวมโครงการวิจัยท่ีถูก

ขอใหออกจากโครงการวิจัยทราบวาจะยังไดรับ

การดูแลรักษาตามมาตรฐานการรักษาของ

โรงพยาบาล 

 

- เม่ือมีขอมูลใหม ท่ีสำคัญ ท่ีอาจมีผลตอการ

ตัดสินใจอยูในโครงการวิจัย  

(เชน การปรับขนาดยา การเพ่ิมหรือลดความถ่ี

ในการใหยา ฯลฯ) 

- ผูวิจัยจะแจงใหผูเขารวมโครงการวิจัยทราบ

เก่ียวกับประเด็นท่ีอาจมีผลตอการตัดสินใจ ซ่ึง

จะให ขอ มูลโดยละเอียดและให ผู เข ารวม

โครงการวิจัยตัดสินใจวาจะอยูในโครงการวิจัย

นี้ตอหรือไม 

- หากเกิดการบาดเจ็บหรือเจ็บปวย  - หากเกิดการบาดเจ็บหรือเจ็บปวย หรือเกิด
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ฉบับท่ี ..... วันท่ี  ........................................ 

สถานการณ แนวทางการปฏิบัติ 

ผลขางเคียงอันไมพึงประสงคท่ีเปนผลมาจาก

การวิจัยโดยตรง ผูเขารวมโครงการวิจัยจะ

ไดรับการปฏิบัติอยางไรบาง และ ใครจะเปน

ผูรับผิดชอบในการรักษาพยาบาล รวมถึง

คาใชจายในการรักษาตัวในโรงพยาบาล เปน

ตน ควรระบุใหชัดเจน 

 

 

17. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

หลังจากจบโครงการ ทานจะได (โปรดอธิบายประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการเขารวม

โครงการวิจัย)  

 
 

18. การรักษาความลับของขอมูลวิจัย  

ขอมูลสวนตัวของผูเขารวมโครงการวิจัยจะถูกเก็บรักษาไว ไมเปดเผยตอสาธารณะเปนรายบุคคล 

แตจะรายงานผลการวิจัยเปนขอมูลในภาพรวมและรายงานผลในเชิงวิชาการ  ขอมูลของผูเขารวมโครงการวิจัย

เปนรายบุคคลอาจมีคณะกรรมการบางกลุมเขามาตรวจสอบได เชน ผูใหทุนวิจัย, สถาบัน หรือองคกรของรัฐท่ี

มีหนาท่ีตรวจสอบ, คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน  โรงพยาบาลราชวิถี เปนตน 
 

19. การจัดการกับขอมูล/ ช้ินเนื้อ/สารคัดหล่ัง ในโครงการวิจัย 

 (เชน ขอมูลเวชระเบียนท่ีนำมาวิจัย/ แบบเก็บรวบรวมขอมูล /แบบสอบถาม / แบบหรือเสียงการสัมภาษณ /

ชิ้นเนื้อ/ตัวอยางเลือด, สารคัดหลั่ง ฯลฯ) ดังตอไปนี้ 

1. ผูท่ีสามารถเขาถึงขอมูล/ชิ้นเนื้อ/สารคัดหลั่ง     

2. ระยะเวลาในการเก็บรักษาขอมูล/ชิ้นเนื้อ/สารคัดหลั่ง      

3. วิธีการเก็บรักษาขอมูล/ชิ้นเนื้อ/สารคัดหลั่ง      

4. วิธีการทำลายเม่ือพนระยะเก็บขอมูล/ชิ้นเนื้อ/สารคัดหลั่ง     

5. ขอเก็บตัวอยางสำหรับตรวจซ้ำ เพ่ือยืนยันความถูกตองของผลการทดลองเปนระยะเวลา (ระบุ

เวลาท่ีแนนอน ตามระยะเวลาดำเนินโครงการจริง เริ่มเม่ือ .....  สิ้นสุดเม่ือ .......... แตไมเกิน 5 ป) ในกรณีท่ี
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ฉบับท่ี ..... วันท่ี  ........................................ 

มีความประสงคจะเก็บไวเกิน 5 ป ใหตออายุการขออนุญาตในทุก ๆ 5 ป ** พรอมรายงานการใชประโยชน

จากตัวอยางท่ีเก็บไว 

6.  ขอเก็บตัวอยางไวเพ่ืองานวิจัยในอนาคต เปนระยะเวลา   (ระบุเวลาท่ีแนนอน แตไมเกิน 5 ป) 

โดย (ระบุวิธีเก็บวาจะเชื่อมโยงถึงขอมูลของผูเขารวมโครงการวิจัยหรือไมอยางไร สถานท่ีเก็บและผูเขาถึง

ตัวอยาง โครงการวิจัยท่ีจะศึกษาในอนาคตตองเก่ียวของกับโครงการวิจัยหลักท่ีไดรับการรับรอง เชน ศึกษายีน

ท่ีเก่ียวของกับการดูดซึม ยอยสลาย ยา หรือสารตัวการท่ีทำการศึกษาในโครงการหลัก และกอนทำวิจัยจะตอง

เสนอโครงรางการวิจัยใหคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถีรับรองกอนจึงจะดำเนินการ

ได 

20.  คาตอบแทนท่ีจะไดรับ   

แจกแจงเรื่องคาตอบแทนการเขารวมโครงการวิจัย โดยใหระบุรายละเอียดของคาตอบแทน

เบ็ดเสร็จในแตละครั้งท่ีผูเขารวมโครงการวิจัยมาพบนักวิจัย การระบุคาตอบแทนตองไมมากจนเปนเหตุจูงใจให

เขารวมโครงการวิจัย เชน เปนคาเดินทางเพ่ือมาตามนัด จำนวน 2,000 บาท เปนตน 

หากไมมีคาตอบแทน ใหระบุวา การเขารวมโครงการวิจัยนี้ไมมีคาตอบแทนจากการเขารวม

โครงการวิจัย 

 

21. คาใชจายในการเขารวมโครงการวิจยั (ถามี) 

 เชน คาใชจายในการตรวจท่ีตองรับผิดชอบเอง ชี้แจงรายละเอียดคาใชจายท่ีคาดวาผูเขารวม

โครงการวิจัยตองรับผิดชอบเอง (ถามี)  

 โปรดระบุผูรับผิดชอบ กรณีเกิดเหตุการณไมถึงประสงค หรือมีส่ิงผิดปกติท่ีเกิดข้ึนจากการเขารวม

โครงการวิจัย  

ตัวอยางเชน จะมีการดำเนินการดวยความพยายามทุกวิถีทาง เพ่ือปองกันการบาดเจ็บในระหวางท่ี

ทานเขารวมในการศึกษาวิจัย อยางไรก็ตาม อาจจะเปนไปไดท่ีทานจะเกิดภาวะแทรกซอนหรือการบาดเจ็บ อัน

เปนผลมาจากการเขารวมในการศึกษาวิจัย หากกรณีดังกลาวเกิดข้ึน  (ระบุชื่อผูรับผิดชอบ คือ คณะผูวิจัยฯ 

หรือ บริษัทประกัน ) จะเปนผูรับผิดชอบคารักษาพยาบาล รวมท้ังคาชดเชยอยางสมเหตุสมผล  อยางไรก็ตาม 

สิ่งนี้ไมไดปองกันทานจากการดำเนินการทางกฎหมาย กับแพทยผูวิจัยหรือสถาบันท่ีเก่ียวของในการศึกษาวิจัย 

เปนตน 
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ฉบับท่ี ..... วันท่ี  ........................................ 

 

22. สิทธิ์ของผูเขารวมในโครงการวิจัย ในฐานะท่ีทานเปนผูเขารวมในโครงการวิจัย ทานจะมีสิทธิ์ดังตอไปนี้ 

1.  ทานจะไดรับทราบถึงลักษณะและวัตถุประสงคของการวิจัยในครั้งนี้ 

2. ทานจะไดรับการอธิบายเก่ียวกับระเบียบวิธีการของการวิจัยทางการแพทย รวมท้ังยาและ

อุปกรณท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ 

3.  ทานจะไดรับการอธิบายถึงความเสี่ยงและความไมสบายท่ีจะไดรับจากการวิจัย 

4.  ทานจะไดรับการอธิบายถึงประโยชนท่ีทานอาจจะไดรับจากการวิจัย 

5.  ทานจะไดรับการเปดเผยถึงทางเลือกในการรักษาดวยวิธีอ่ืน ยา หรืออุปกรณซ่ึงมีผลดีตอทาน

รวมท้ังประโยชนและความเสี่ยงท่ีทานอาจไดรับ 

6.  ทานจะไดรับทราบแนวทางในการรักษา ในกรณีท่ีพบโรคแทรกซอนภายหลังการเขารวมใน

โครงการวิจัย 

7. ทานจะมีโอกาสไดซักถามเก่ียวกับงานวิจัยหรือข้ันตอนท่ีเก่ียวของกับงานวิจัย 

8. ทานจะไดรับทราบวาการยินยอมเขารวมในโครงการวิจัยนี้ ทานสามารถขอถอนตัวจาก

โครงการเม่ือไรก็ได โดยผูเขารวมในโครงการวิจัยสามารถขอถอนตัวจากโครงการโดยไมไดรับผลกระทบใด ๆ 

ท้ังสิ้น 

9. ทานจะไดรับเอกสารขอมูลคำอธิบายสำหรับผูเขารวมในโครงการวิจัยและสำเนาเอกสารใบ

ยินยอมท่ีมีท้ังลายเซ็นและวันท่ี 

10. ทานมีสิทธิ์ในการตัดสินใจวาจะเขารวมในโครงการวิจัยหรือไมก็ได โดยปราศจากการใช

อิทธิพลบังคับขมขู หรือการหลอกลวง 

11. หากมีขอมูลใหม ท่ีเก่ียวของกับโครงการวิจัย ผูวิจัยจะตองแจงใหผูเขารวมโครงการวิจัย

ทราบดวย (เฉพาะการวิจัยเก่ียวกับยา) 
 

ระบุ สถานบันท่ีผานการรับรองดานจริยธรรมการวิจัยในคนมากอนหนานี้ (ถามี) 

โครงการนี้ไดรับการพิจารณารับรองจาก คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน  โรงพยาบาลราช

วิถี กรณีท่ีผูเขารวมโครงการวิจัยตองการรองเรียน หรือไดรับการปฏิบัติไมถูกตองจากการเขารวมโครงการวิจัย 

หรือหากทานมีขอสงสัยเก่ียวกับสิทธิของทานกอน หรือระหวางเขารวมโครงการ ทานสามารถติดตอไดท่ี 

สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน  โรงพยาบาลราชวิถี ชั้น M อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

โรงพยาบาลราชวิถี โทร. 0 2206 2900  ตอ 60131  ในเวลาราชการ 

 

 



 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 

Research Ethics Committee Rajavithi Hospital 
A03-05/03 

เอกสารช้ีแจงขอมูลแกผูเขารวมโครงการวิจัย  

(Participant Information Sheet) 

เร่ิมใช 11 ต.ค. 2564  

หนา 9 จาก 9 

 

ฉบับท่ี ..... วันท่ี  ........................................ 

              หากทานมีขอสงสัยหรือมีอาการขางเคียงเกิดข้ึนในระหวางเขารวมโครงการวิจัย ทานสามารถสอบถาม 

ไดท่ี 

 

1. ชื่อผูวิจัยหลัก ................................................................ โทรศัพท........................อีเมล................................. 

2. ชื่อผูรวมวิจัย  ...............................................................   โทรศัพท........................อีเมล.................................  
 

 

 


