
เวอร์ช่ัน …ระบุทุกครั้ง... วันที่ ………………. 

NU-IRB# ………………….                             AF 04-10/5.0 

ข้อมูลค ำอธิบำยส ำหรับอำสำสมัครในโครงกำรวิจัย 
(ส ำหรับกลุ่มตัวอย่ำงที่เกบ็ข้อมูล…(ให้ระบุหำกมีหลำยกลุ่ม)…) 

ระบุใน(........) ว่ำส ำหรับใคร เช่น (ส ำหรับนิสิตวิทยำลัยนำนำชำติ ชั้นปีที่ 4  
ที่มีอำยุ 20 ปีขึ้นไป) 

 

คณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ 
มหำวิทยำลัยนเรศวร 

 
ชื่อโครงกำรวิจัย .………………………………………………………………………………………….....................…………………………….……….. 
 
ผู้ท ำวิจัย 
ชื่อ …………………………………………………………………………………………………………………………………………........................………….. 
ที่อยู่ …………………………………………………………………………………………………………………………………….......................……………... 
เบอร์โทรศัพท์ที่ท ำงำน …………………………………………..…เบอร์โทรศัพท์มือถือ………...………………………………….......................… 
อีเมล………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................… 
 
ผู้ร่วมในโครงกำรวิจัย 
ชื่อ …………………………………………………………………………………………………………………………………………........................………….. 
ที่อยู่ …………………………………………………………………………………………………………………………………….......................……………... 
เบอร์โทรศัพท์ที่ท ำงำน …………………………………………..…เบอร์โทรศัพท์มือถือ………...………………………………….......................… 
อีเมล………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................… 
 
ผู้สนับสนุนกำรวิจัย …….............................………ไม่มีระบุว่ำไม่มี………………………………………………………………………….............. 
 
เรียน ผู้เข้ำร่วมโครงกำรวิจัยทุกท่ำน 
 
ท่ำนได้รับเชิญให้เข้ำร่วมในโครงกำรวิจัยนี้เนื่องจำกท่ำนเป็น……….....(ระบวุ่ำกลุ่มตัวอย่ำงเป็นใครที่เชิญให้เข้ำร่วมให้ข้อมูลใน
กำรวิจัยสอดคล้องกับด้ำนบน)................ ซึ่งในโครงกำรวิจัยนี้จะมีผู้เข้ำร่วมโครงกำรทั้งหมด …....(ระบุจ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำง
ทั้งหมดของโครงกำร)…...รำย 
 

ก่อนที่ท่ำนจะตัดสินใน เข้ำร่วม หรือ ไม่เข้ำร่วมโครงกำรวิจัยนี้ 
●  ให้ท่ำนอ่ำนเอกสำรฉบับนี้อย่ำงถ่ีถ้วน เพ่ือให้ท่ำนได้ทรำบถึงเหตุผลและรำยละเอียดของกำรวิจัยนี้ 
●  หำกท่ำนมีข้อสงสัยใด ๆ กรุณำซักถำมจำก…....(ระบุชื่อผู้วิจัยหรือผู้ร่วมวิจัย และเบอร์ติดต่อ)....... 



เวอร์ช่ัน …ระบุทุกครั้ง... วันที่ ………………. 

 
ท่ำนสำมำรถขอค ำแนะน ำในกำรเข้ำร่วมโครงกำรวิจัยนี้จำกครอบครัว เพ่ือน หรือแพทย์ประจ ำตัวของท่ำนได้ หรือคนอ่ืน ๆ 
ได้ตำมที่ท่ำนต้องกำร และท่ำนสำมำรถใช้เวลำได้นำนตำมที่ท่ำนต้องกำร เพ่ือให้มีเวลำอย่ำงเพียงพอในกำรตัดสินใจโดยอิสระ  
 

กำรเข้ำร่วมโครงกำรนี้ต้องเป็นไปด้วยควำมสมัครใจ 
●  ท่ำนสำมำรถปฏิเสธกำรเข้ำร่วมโครงกำรนี้ได้ 
●  แม้เข้ำร่วมโครงกำรวิจัยนี้แล้ว ท่ำนสำมำรถถอนตัวได้ตลอดเวลำ โดยไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อท่ำน  

 
1. ท ำไมต้องท ำวิจัยเรื่องนี้? 

ใส่เหตุผลในกำรท ำวิจัยแบบบสรุป 

 
2. กำรวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร?  

ใส่วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

 
3. ท่ำนจะต้องร่วมกิจกรรมอะไรบ้ำง? 
หลังจำกท่ำนยินยอมเข้ำร่วมกำรวิจัยนี้ด้วยควำมสมัครใจ ท่ำนจะได้รับเชิญให้มำพบคณะผู้ท ำวิจัยตำมวันเวลำที่ผู้ท ำวิจัยนัด
หมำย 
สถำนที่ท ำกำรวิจัยนี้คือ…………………………………….ท่ำนจะต้องมำพบผู้วิจัยท้ังหมด …………….ครั้ง  แต่ละครั้งจะใช้เวลำ
ประมำณ ………………….(นำที/ชั่วโมง) รวมแล้วท่ำนจะอยู่ในโครงกำรวิจัยเป็นระยะเวลำทั้งหมด………(กี่วัน/กี่เดือน/กี่ปี)  
 
กำรนัดหมำยครั้งท่ี 1 ใช้เวลำประมำณ ..... นำที/ชั่วโมง 

- .................ระบุกิจกรรมที่กลุ่มตัวอย่ำงจะต้องท ำ เช่น ต้องให้ตอบแบบสอบถำม/ ให้สัมภำษณ์................. 
กำรนัดหมำยครั้งท่ี 2 ใช้เวลำประมำณ ..... นำที/ชั่วโมง 

- .................ระบุกิจกรรมที่กลุ่มตัวอย่ำงจะต้องท ำ เช่น ต้องให้ตอบแบบสอบถำม/ ให้สัมภำษณ์................. 
กำรนัดหมำยครั้งท่ี 3 ใช้เวลำประมำณ ..... นำที/ชั่วโมง 

- .................ระบุกิจกรรมที่กลุ่มตัวอย่ำงจะต้องท ำ เช่น ต้องให้ตอบแบบสอบถำม/ ให้สัมภำษณ์................. 
-  

4. หำกเข้ำร่วมโครงกำรวิจัยนี้ ท่ำนอำจจะได้รับควำมเสี่ยงอะไรบ้ำง?  
ให้ระบุว่ำ “ท่ำนจะไม่มีควำมเสี่ยงใดจำกกำรเข้ำร่วมวิจัยในครั้งนี้ แต่อำจเกิดควำมไม่สะดวกหำกต้องมีกำรให้ข้อมูล
มำกกว่ำ 1 ครั้ง หรือหำกท่ำนเกิดควำมไม่สบำยใจจำกกำรให้ข้อมูล กำรตอบแบบสอบถำมหรือกำรสัมภำษณ์ ท่ำน
สำมำรถแจ้งผู้วิจัยได้ตลอดเวลำ”  

 



เวอร์ช่ัน …ระบุทุกครั้ง... วันที่ ………………. 

 
หำกท่ำนต้องกำรข้อมูลเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับควำมเสี่ยงที่อำจได้รับจำกกำรเข้ำร่วมในโครงกำรวิจัย ท่ำน
สำมำรถสอบถำมจำกผู้ท ำวิจัยได้ตลอดเวลำ  
 
หำกมีกำรค้นพบข้อมูลใหม่ ๆ ที่อำจมีผลต่อควำมปลอดภัยของท่ำนในระหว่ำงที่ท่ำนเข้ำร่วมในโครงกำรวิจัย ผู้ท ำวิจัยจะแจ้ง
ให้ท่ำนทรำบทันที เพื่อให้ท่ำนตัดสินใจว่ำจะอยู่ในโครงกำรวิจัยต่อไปหรือจะขอถอนตัวออกจำกกำรวิจัย 
 
หำกท่ำนเกิดควำมไม่สบำยใจ หรือเกิดอำกำรผิดปกติใด ๆ ให้ท่ำนปฏิบัติดังนี้ 

 แจ้งผู้ท ำวิจัยให้ทรำบทันที โดยท่ำนสำมำรถติดต่อกับผู้ท ำวิจัยคือ .....................(ระบุชื่อผู้ท ำวิจัย และเบอร์
โทรศัพท์)....................................ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

 ให้ท่ำนปรึกษำผู้เชี่ยวชำญ ……………(ระบุชื่อ หรือหน่วยงำน องค์กรที่เก่ียวข้อง)……………..ที…่. (เบอร์
โทรศัพท์).........ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

 
 
5. ผู้วิจัยมีมำตรกำรกำรป้องกันอันตรำย หรือมำตรกำรดูแลท่ำนอย่ำงไรหำกเกิดอันตรำยในระหว่ำงกำรวิจัย? 

มำตรกำรป้องกันอันตรำยและลดควำมเสี่ยง (ให้ผู้วิจัยระบุมำตรกำรให้สอดคล้องกับโครงกำรวิจัย) 
●  หำกท่ำนไม่สบำยใจ หรือกังวลใจ ท่ำนสำมำรถโทรปรึกษำสำยด่วน……(ระบุหมำยเลขหน่วยงำนหรือสำยด่วนต่ำง 

ๆ ที่เกี่ยวข้อง)……….. ที…่(ระบุหมำยเลขโทรศัพท์).......... หรือโทรปรึกษำผู้เชี่ยวชำญด้ำน ……………………… 
ที…่……….. (ระบุหมำยเลขโทรศัพท์) 

●  เพ่ือให้ท่ำนได้กรอกแบบสอบถำมอย่ำงเป็นอิสระ และเป็นควำมลับ ผู้วิจัยได้…… (ระบุวิธีกำรจัดกำรควำมลับ เช่น 
ผู้วิจัยด ำเนินกำรใช้รหัสโดยไม่ระบุตัวตนของท่ำน และจะเก็บข้อมุลไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต้องมีกำรรหัสเข้ำถึง
เท่ำนั้น)………………………………. 

*กำรลงนำมในเอกสำรให้ควำมยินยอม ไม่ได้หมำยควำมว่ำท่ำนได้สละสิทธิ์ทำงกฎหมำยตำมปกติที่ท่ำนพึงมี 
 
6. ท่ำนจะได้รับกำรประกันภัยเพื่อคุ้มครองในกำรเข้ำร่วมโครงกำรวิจัยหรือไม่?  

ไม่มี  

 
 
 
 
 
 



เวอร์ช่ัน …ระบุทุกครั้ง... วันที่ ………………. 

7. กำรเข้ำร่วมโครงกำรวิจัยนี้ ท่ำนจะได้รับประโยชน์อะไร? 

ท่ำนจะไม่ได้รับประโยชน์ใด ๆ จำกกำรเข้ำร่วมในกำรวิจัยครั้งนี้ แต่ผลกำรศึกษำที่ได้จะสำมำรถน ำไปใช้ในกำร………..…….. 
(เช่น พัฒนำทำงกำรศึกษำในหัวข้อ...............................อนำคต หรือผลกำรวิจัยครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำธุรกิจใน
ด้ำน...................... 

 
8. เมื่อเข้ำร่วมโครงกำรวิจัย ท่ำนจะต้องมีควำมรับผิดชอบอย่ำงไรบ้ำง? 

 ขอให้ท่ำนปฏิบัติตำมค ำแนะน ำของผู้ท ำวิจัยอย่ำงเคร่งครัด  

 ขอให้ท่ำนให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงเพ่ือประโยชน์ต่อควำมถูกต้องของงำนวิจัย 

 ขอให้ท่ำนแจ้งให้ผู้ท ำวิจัยทรำบถึงควำมผิดปกติท่ีเกิดข้ึนหรือควำมไม่สบำยใจระหว่ำงที่ท่ำนร่วมในโครงกำรวิจัย 

 
9. ท่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยอย่ำงไรบ้ำงในกำรเข้ำร่วมโครงกำรวิจัย? 

ท่ำนไม่ต้องเสียค่ำใช้จ่ำยในกำรเข้ำร่วมกำรวิจัยครั้งนี้ 

 
10. ท่ำนจะได้รับค่ำตอบแทนส ำหรับกำรเข้ำร่วมโครงกำรวิจัยหรือไม่? 

ท่ำนจะไม่ได้รับค่ำตอบแทน หรือค่ำชดเชยกำรเดินทำง หรือค่ำเสียเวลำในกำรเข้ำร่วมกำรวิจัยครั้งนี้ 

 
11. ท่ำนจะออกจำกโครงกำรวิจัยนี้ได้ในกรณีใดบ้ำง? 

11.1 ผู้วิจัยถอนท่ำนออกจำกโครงกำรวิจัย 

ผู้ท ำวิจัยอำจถอนท่ำนออกจำกกำรเข้ำร่วมกำรวิจัย เพ่ือเหตุผลด้ำนควำมปลอดภัยของท่ำน หรือเม่ือผู้สนับสนุน
กำรวิจัยยุติกำรด ำเนินงำนวิจัย หรือในกรณีดังต่อไปนี้ 

 ท่ำนไม่สำมำรถปฎิบัติตำมค ำแนะน ำของผู้ท ำวิจัย 

 ท่ำนให้ข้อมูลอันเป็นเท็จซึ่งผู้วิจัยสำมำรถอธิบำยถึงข้อมูลนั้นได้   

 ท่ำนเกิดกำรไม่สบำยใจ หรือผู้วิจัยประเมินแล้วว่ำท่ำนไม่สำมำรถเข้ำร่วมโครงกำรต่อไปได้ 

 
12. ท่ำนจะได้รับกำรปกป้องรักษำข้อมูลควำมลับของท่ำนอย่ำงไรบ้ำง? 

       ข้อมูลกำรวิจัยจะถูกเก็บในคอมพิวเตอร์ มีกำรปกป้องเข้ำถึงข้อมูลโดยใช้กำรเข้ำรหัส ซึ่งทีมผู้วิจัยเท่ำนั้นที่
สำมำรถเข้ำถึงได้ ข้อมูลเฉพำะที่อำจน ำไปสู่กำรเปิดเผยตัวท่ำน จะได้รับกำรปกปิดและจะไม่เปิดเผยแก่สำธำรณชน ใน
กรณีท่ีผลกำรวิจัยได้รับกำรตีพิมพ์ ชื่อและที่อยู่ของท่ำนจะต้องได้รับกำรปกปิดอยู่เสมอ โดยจะใช้เฉพำะรหัสประจ ำ



เวอร์ช่ัน …ระบุทุกครั้ง... วันที่ ………………. 

โครงกำรวิจัยของท่ำน ทั้งนี้ ข้อมูลของท่ำนจะถูกจัดเก็บเป็นระยะเวลำทั้งหมด.... ปี สถำนที่เก็บคือ.......... และจะ
ท ำลำยภำยใน.........ปี  
        จำกกำรลงนำมยินยอมของท่ำน ผู้ท ำวิจัยและผู้สนับสนุนกำรวิจัยสำมำรถเข้ำไปตรวจสอบบันทึกข้อมูลทำงกำร
วิจัยได้ แม้จะสิ้นสุดโครงกำรวิจัยแล้วก็ตำม หำกท่ำนต้องกำรยกเลิกกำรให้สิทธิ์ดังกล่ำว ท่ำนสำมำรถแจ้ง หรือเขียน
บันทึกขอยกเลิกกำรให้ค ำยินยอม โดยส่งไปที่ ......................(ชื่อผู้วิจัยหลักและท่ีอยู่ในประเทศไทย)............ 
        หำกท่ำนขอยกเลิกกำรให้ค ำยินยอมหลังจำกที่ท่ำนได้เข้ำร่วมโครงกำรวิจัยแล้ว ข้อมูลส่วนตัวของท่ำนจะไม่ถูก
บันทึกเพ่ิมเติม อย่ำงไรก็ตำมข้อมูลอ่ืน ๆ ของท่ำนอำจถูกน ำมำใช้เพ่ือประเมินผลกำรวิจัย และท่ำนจะไม่สำมำรถ
กลับมำเข้ำร่วมในโครงกำรนี้ได้อีก ทั้งนี้ เนื่องจำกข้อมูลของท่ำนที่จ ำเป็นส ำหรับใช้เพ่ือกำรวิจัยไม่ได้ถูกบันทึก 

 
13. หำกมีตัวอย่ำงเลือดหรือตัวอย่ำงอ่ืน ๆ ที่ได้จำกร่ำงกำยของท่ำน ผู้วิจัยจะมีวิธีกำรจัดกำรกับตัวอย่ำงท่ีเหลืออย่ำงไร

บ้ำง? 
ไม่เก่ียวข้อง 

 
14. ท่ำนจะมีสิทธิ์อย่ำงไรบ้ำง ในฐำนะของผู้เข้ำร่วมโครงกำรวิจัย? 

ในฐำนะที่ท่ำนเป็นผู้เข้ำร่วมในโครงกำรวิจัย ท่ำนจะมีสิทธิ์ดังต่อไปนี้ 

1. ท่ำนจะได้รับทรำบถึงลักษณะและวัตถุประสงค์ของกำรวิจัยในครั้งนี้ 
2. ท่ำนจะได้รับกำรอธิบำยเกี่ยวกับระเบียบวิจัยและขั้นตอนในกำรด ำเนินงำนวิจัยครั้งนี้ 
3. ท่ำนจะได้รับกำรอธิบำยถึงควำมเสี่ยงและควำมไม่สบำยที่จะได้รับจำกกำรวิจัย 
4. ท่ำนจะได้รับกำรอธิบำยถึงประโยชน์ที่ท่ำนอำจจะได้รับจำกกำรวิจัย 
5. ท่ำนจะมีโอกำสได้ซักถำมเกี่ยวกับงำนวิจัยหรือขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับงำนวิจัย 
6. ท่ำนจะได้รับทรำบว่ำกำรยินยอมเข้ำร่วมในโครงกำรวิจัยนี้ ท่ำนสำมำรถขอถอนตัวจำกโครงกำรเมื่อไรก็ได้ โดย

ผู้เข้ำร่วมในโครงกำรวิจัยสำมำรถขอถอนตัวจำกโครงกำรโดยไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ ทั้งสิ้น 
7. ท่ำนจะได้รับเอกสำรข้อมูลค ำอธิบำยส ำหรับผู้เข้ำร่วมในโครงกำรวิจัยและส ำเนำเอกสำรใบยินยอมที่มีทั้งลำยเซ็น

และวันที่ 
8. ท่ำนมีสิทธิ์ในกำรตัดสินใจว่ำจะเข้ำร่วมในโครงกำรวิจัยหรือไม่ก็ได้ โดยปรำศจำกกำรใช้อิทธิพลบังคับข่มขู่ หรือกำร

หลอกลวง 

 
หำกท่ำนไม่ได้รับกำรชดเชยอันควรต่อกำรบำดเจ็บหรือเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นโดยตรงจำกกำรวิจัย หรือท่ำนไม่ได้รับกำร

ปฏิบัติตำมที่ปรำกฏในเอกสำรข้อมูลค ำอธิบำยส ำหรับผู้ เข้ำร่วมในกำรวิจัย ท่ ำนสำมำรถร้องเรียนได้ที่ ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ มหำวิทยำลัยนเรศวร ดังรำยละเอียดข้อมูลติดต่อด้ำนล่ำงนี้ 
 

ขอขอบคุณในกำรร่วมมือของท่ำนมำ ณ ที่นี้ 



เวอร์ช่ัน …ระบุทุกครั้ง... วันที่ ………………. 

 
ถ้ำท่ำนตัดสินใจแล้วว่ำจะเข้ำร่วมในโครงกำรวิจัยนี้ ขอให้ท่ำนลงนำมในเอกสำรแสดงควำมยินยอมของโครงกำรวิจัยนี้ 

 
 
ที่อยู่ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ มหำวิทยำลัยนเรศวร 

กลุ่ม 1  กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตรส์ุขภำพ กองกำรวิจัยและนวตักรรม งำนจดักำรมำตรฐำนและ
เครือข่ำย คณะกรรมกำรจรยิธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ 
ช้ัน 4 อำคำรมหำธรรมรำชำ มหำวิทยำลัยนเรศวร  
เลขท่ี 99 หมู่ 9 ต ำบลท่ำโพธ์ิ อ ำเภอเมืองพิษณุโลก 
จังหวัดพิษณุโลก 65000 

โทร. 055-968752 อีเมล nu-irb-board1@nu.ac.th 
กลุ่ม 2  กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์เทคโนโลยี มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

โทร. 055-968642 อีเมล nu-irb-board2@nu.ac.th 

กลุ่ม 3      กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์ทำงกำรแพทย์ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ 
กลุ่มสำขำวิชำวิทยศำสตร์ทำงกำรแพทย์ ช้ัน 3 
อำคำรสริินธร โรงพยำบำลมหำวิทยำลัยนเรศวร  
เลขท่ี 99 หมู่ 9 ต ำบลท่ำโพธ์ิ อ ำเภอเมืองพิษณุโลก 
จังหวัดพิษณุโลก 65000 

โทร. 055-965296 อีเมล nu-irb-board3@nu.ac.th 

หมำยเหตุ* หำกท่ำนต้องกำรเก็บตัวอย่ำงทำงชีวภำพท่ีเหลือไว้เพื่อกำรวิจัยในอนำคต ให้ท่ำนแนบเอกสำร AF 04-10 ข้อมูลค ำอธิบำยส ำหรับ
อำสำสมัครในโครงกำรวิจัยส ำหรบั กำรขอใช้ตัวอย่ำงชีวภำพท่ีเหลอืไว้เพื่อกำรวิจัยในอนำคตฅ (ส่วนเพิ่มเตมิโครงกำรวิจัย) เพิ่มเติมดังลิงก์แนบ 

Scan Me! 
 

 
     

แบบฟอร์มกำรส่ง
เร่ืองร้องเรียน

ส ำหรับอำสำสมัคร 

https://drive.google.com/file/d/1q_fKS33i4BDCTYXPREyOPxN6AxWpqpqk/view?usp=sharing

