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    แบบเสนอขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
ชื่อนิสิต  (นาย/นาง/นางสาว)……………………………………………………………รหัสประจ าตัว……………………………............ 
หลักสูตร…………………………..…………สาขาวิชา………………….………………   ปริญญาโท    ปริญญาเอก 
          ภาคปกติ       ภาคพิเศษ 
โทรศัพท์…………………………………… โทรสาร.............................................E-Mail: ………………….….…………………………. 
1. ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ (ภาษาไทย) ……………………………………...…………………………………………………....… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..……. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………..…. 

2. ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ (ภาษาอังกฤษ) …..…………………………………...…...……………………………..……...…… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..……. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..……. 

3. คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ ์  
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ………………………...……………………………………………………………………………………….……….…  
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ………………………...…………………………………………………………………………………………………… 
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ………………………...…………………………………………………………………………………………………… 

4. ระบุกลุ่มตัวอย่าง  จ านวน  สถานที่ที่เก็บข้อมูลให้ชดัเจน   
............................................................................................................................. ..................................................... 
..................................................................................................................................................................................   
................................................................................................................ .................................................................. 

5. ระบุวิธีการได้มาซึง่กลุ่มตัวอย่างโดยละเอียด (โปรดระบุเกณฑ์การคัดเลือกเข้าร่วมและให้เลิกจากการศึกษา)      
............................................................................................................................. ..................................................... 
............................................................................................................................. .....................................................  
............................................................................................................................................................................. ..... 

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

6. ระบุวิธีด าเนินการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มตัวอย่าง หากเปน็การทดลองหลายแบบให้ระบกุิจกรรมที่แต่ละกลุ่มได้รับ     
............................................................................................................................. ..................................................... 
............................................................................................................................. .....................................................  
...................................................................................................................................................................... ............ 

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

7. ระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อสภาพร่างกายและสรีระของกลุ่มตัวอย่าง (ถ้าไม่มีความเสี่ยงให้ระบุว่า “ไม่ม”ี)   
กรณีที่มีความเสี่ยงผู้วิจัยมีวิธีการป้องกันหรือแก้ไขอย่างไร (โปรดอธิบายให้ชดัเจน)      
.................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................. .....................................................  
............................................................................................................................. ..................................................... 
................................................................................................................................................................ ..................      
........................................................................................................... ....................................................................... 
............................................................................................................................. ..................................................... 
 

ขอให้พิมพ์ด้วยตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 15 พอยท์ 
 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
รับเร่ืองวันที่……………….…….. 
เวลา .....................................น. 

วท 05/1 
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8. ระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อสภาพจิตใจของกลุ่มตัวอย่าง (ถ้าไม่มีความเสี่ยงให้ระบุว่า 
   “ไม่ม”ี)   กรณีที่มีความเสี่ยงผู้วิจัยมีวิธีการป้องกันหรือแก้ไขอย่างไร (โปรดอธิบายให้ชัดเจน) 

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

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

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

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

............................................................................................................................. ..................................................... 
9. ระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อสภาพทางสังคมหรือการด าเนินชีวิตของกลุ่มตัวอย่าง (ถ้าไม่มีความเสี่ยงให้ระบุว่า  

“ไม่ม”ี)   กรณีที่มีความเสี่ยงผู้วิจัยมีวิธีการป้องกันหรือแก้ไขอย่างไร (โปรดอธบิายให้ชดัเจน) 
    ............................................................................................................................................................................... ... 

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

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

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

............................................................................................................................. ..................................................... 
10. ระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ด้านกฎหมายต่อกลุ่มตัวอย่าง     (ถ้าไม่มีความเสี่ยงให้ระบุว่า  “ไม่ม”ี)   กรณีที่มี

ความเสี่ยงผู้วิจัยมีวิธีการป้องกันหรือแก้ไขอย่างไร (โปรดอธิบายให้ชัดเจน)         
..................................................................................................................................................................................      
............................................................................................................................. .....................................................  
............................................................................................................................. ..................................................... 
..................................................................................................................................................... .............................      
................................................................................................ ..................................................................................  
............................................................................................................................. ..................................................... 

11. ระบปุระโยชน์ที่กลุ่มตัวอย่างจะได้รับทางตรง และประโยชน์ทางอ้อม            
............................................................................................................................. .....................................................      
............................................................................................................................. .....................................................  
.................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................. .....................................................      
............................................................................................................................. .....................................................  
.............................................................................................................................................................. .................... 

12. กรณีที่ผู้วิจัยจ่ายค่าชดเชยการเสียเวลา หรือค่าใช้จ่ายในการเดินทาง หรือของที่ระลึกให้กับกลุ่มตัวอย่าง 
    โปรดระบุรายละเอียด และมูลค่าให้ชัดเจน        

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

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

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

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

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

................................................................................................................ .................................................................. 
13. การถอนตัวจากการเป็นกลุ่มตัวอย่าง (ระบุว่าในกรณีที่กลุ่มตัวอย่างประสงค์จะขอถอนตัว กลุ่มตัวอย่าง  

จะต้องท าอย่างไร)      
............................................................................................................................. .....................................................      
............................................................................................................................. .....................................................  
........................................................................................................................................................... ....................... 
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........................................................................................................... .......................................................................      

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

............................................................................................................................. ..................................................... 
14. การเก็บรักษาและการประกันมิให้ข้อมูลที่เก็บได้ถูกน าออกเผยแพร่โดยมิได้รับอนุญาตจากกลุ่มตัวอย่าง (ระบุ

วิธีการและระยะเวลาการเก็บรกัษาข้อมูล)       
................................................................................................................. .................................................................      
............................................................................................................................. .....................................................  
.................................................................................................................................. ................................................ 
................................................................................................................................................................................. .      
............................................................................................................................. .....................................................  
................................................................................................................ .................................................................. 

15. เอกสารประกอบการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน ดังนี้  
  ข้อมูลส าหรับการเข้าร่วมการวิจัยของกลุ่มตัวอย่าง 
  ใบยินยอมเข้าร่วมการวิจัย 
  แบบสอบถาม/เครื่องมือที่ผ่านการรับรองจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว จ านวน..................................ฉบับ 
  อื่นๆ (โปรดระบ)ุ........................................................................จ านวน..................................ฉบับ 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองข้อมูลที่ระบใุนเอกสารนี้เป็นความจริงทุกประการ  พร้อมกันนีไ้ด้อ่านและปฏิบัติตามเอกสารที่
เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว  เช่น 

-แนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณนักวิจัย  โดยสภาวิจัยแห่งชาติ 
-จริยธรรมการวิจัยในคน  
-แนวทางและข้อปฏิบัติในการท าวิจัยในคน ของกระทรวงสาธารณสุข 
 

 
นิสิต   ……………...……………….………………  วันที่ ……………….………… 
    (…………………………..…………………) 
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ……………...……………….………………  วันที่ ……………….………… 
    (…………………………..…………………) 
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ……………...……………….………………  วันที่ ……………….………… 
    (…………………………..…………………) 
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ……………...……………….………………  วันที่ ……………….………… 
    (…………………………..…………………) 
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การศึกษาทางคลินิก : ประเมินผลการใช้ ยา A (ชื่อสมมุติ) ในการรักษาภาวะเลือดออกผิดปกติจากโพรงมดลูก 
 
เรียน  ผู้ป่วยทุกท่าน 
 
 ท่านเป็นผู้ที่ได้รับเชิญจากแพทย์ให้เข้าร่วมการศึกษาทางคลินิกเพ่ือประเมินผลการใช้ยาในการใช้ ยา 
A  รักษาภาวะเลือดออกผิดปรกติจากโพรงมดลูก  ก่อนที่ท่านตกลงเข้าร่วมการศึกษาดังกล่าวขอเรียนให้ท่านทราบ
ถึงเหตุผลและรายละเอียดของการศึกษาวิจัย ในครั้งนี้ 
 สตรีไทยเป็นจ านวนมากต้องประสบกับภาวะประจ าเดือนผิดปรกติ และทรมานจากภาวะดังกล่าว 
ตลอดช่วงวัยเจริญพันธุ์ ซึ่งเกิดจากสาเหตุหลายประการด้วยกัน และแพทย์จะเป็นผู้อธิบายให้ท่านทราบได้ดีที่สุด 
ในบางครั้งอาการปวดและมีเลือดออกผิดปรกติ เกิดเนื่องจากความไม่สมดุลของฮอร์โมนในร่างกาย ซึ่งรักษาได้ 
โดยการใช้ฮอร์โมนเพ่ือปรับให้เกิดความสมดุล 
 ยา A มีส่วนประกอบของฮอร์โมนที่ช่วยปรับรอบเดือนให้ปกติ ในแต่ละแผงมียา 21 เม็ด โดยทุกเม็ด
มีส่วนประกอบของ เอสตราไดออล วาเลอเรท 2 มิลลิกรัม (Estradiol valerate 2 mg)  และ จากเม็ดที่ 12 ถึง
เม็ดที่  21  มีส่วนประกอบของตัวยานอร์เจสเตรล  0.5  มิลลิกรัม  (Norgentrel 0.5 mg)  ร่วมด้วย รับประทาน
ครั้งละ  1  เม็ด วันละ  1  ครั้ง  ส าหรับสตรีที่มีรอบเดือนปรกติ ให้เริ่มต้นรับประทานเม็ดแรกวันที่ 5 ของรอบ
เดือน (วันแรกที่ประจ าเดือนมา = วันที่ 1 ของรอบเดือน)  หากประจ าเดือนมาผิดปรกติ หรือไม่มีประจ าเดือนมา 
ให้เริ่มต้นรับประทานยาได้ทันที เมื่อรับประทานจนครบ 21 เม็ด แล้วให้หยุดยา 7 วัน หลงัหยุดยาประมาณ 
3-4  วัน  จะมีเลือดคล้ายเลือดประจ าเดือนออกมา 
 ยา A ไม่ใช่ยาคุมก าเนิด ดังนั้นในช่วงที่รับประทานยานี้ ให้คุมก าเนิดโดยใช้วิธีการอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่ 
ฮอร์โมนร่วมด้วย (เช่น ใช้ถุงยางอนามัย  เป็นต้น)  หากต้องการคุมก าเนิดต่อ ภายหลังการรักษาด้วยยา A แพทย์ 
จะจ่ายยาเม็ดคุมก าเนิด B (ชื่อสมมุติ)  ให้แก่ท่านไปรับประทานต่อ และท่านจะได้เข้าร่วมในกลุ่มของสตรีที่ต้องการ
รับประทานยาเม็ดคุมก าเนิด หลังรักษาด้วย ยา A (หมายเหตุ : สตรีเพียง  50  ท่านแรกที่ต้องการคุมก าเนิดด้วย   
ยา B)  หากท่านไม่ต้องการคุมก าเนิดต่อหลังการรักษาแพทย์จะสังเกตอาการต่อประมาณ  3  เดือน  หลังรักษาด้วย 
ยา A  
 ยา A  เป็นยาเม็ดคุมก าเนิดชนิดรับประทานที่มีส่วนประกอบของตัวยา เอธินิล  เอสตราไดออล 
และ เจสโตดีน (Ethinyl estradiol  and  Gestodene)  มีจ าหน่ายและเป็นที่ยอมรับทั่วโลกเป็นระยะเวลาหลายปี
แล้ว เจสโตดีน เป็นโปสเจสโตเจน (Progestogen) รุ่นที่ 3  ซึ่งได้การพัฒนาขึ้นให้ดีกว่าไปรเจสโตรเจนชนิดเดิม ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างนี้นิสิตต้องด าเนินการเขียนหรือพิมพ์ขึ้นตามข้อมูลการวิจัยของนิสิตเอง 

ตัวอย่างข้อมูลส าหรับกลุ่มตัวอย่าง 
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 ยาเม็ดคุมก าเนิด ยา B ใน  1  แผง มียา 21 เม็ด ส าหรับรับประทาน  21  วัน หลังจากรับประทาน 
ยาครบ  21  เม็ด ให้หยุดยา  7  วัน และสังเกตอาการ หลังรับประทานเม็ดสุดท้ายประมาณ  3-4  วัน จะมีเลือด 
คล้ายประจ าเดือนออกมา 
 
 หากท่านตกลงท่ีจะเข้าร่วมการศึกษาวิจัยนี้ จะมีข้อปฏิบัติร่วมดังต่อไปนี้ 

* ท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษา ดังนั้นท่านจะต้องกลับไปพบแพทย์ตามนัดเพ่ือรับยา 
ต่อไปอีก โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ 

* ก่อนเริ่มต้นการศึกษาและการพบแพทย์แต่ละครั้ง แพทย์จะตรวจร่างกายตามปรกติ (ตรวจ 
ร่างกายทั่วไป, ตรวจภายใน)  และตรวจมะเร็งปากมดลูก  (pap smear)  เฉพาะก่อนการ 
ศึกษาเพ่ือคัดเลือกผู้ที่มีพยาธิสภาพอ่ืน ๆ ออก 

* ระหว่าง 5 เดือนที่ศึกษา ขอความร่วมมือจากท่านให้บันทึกลักษณะของเลือดออกมาใน 
แต่ละวันลงในแบบฟอร์ม หรือปฏิทินประจ าเดือน ส าหรับบันทึกลักษณะและปริมาณของ 
ประจ าเดือน (เล็กน้อย  ปานกลาง  มาก) 

- ในการมาพบแพทย์ตามตารางนัดแต่ละครั้ง  (หลังเดือนที่ 2  และเดือนที่ 5) ท่าน 
จะได้รับการตรวจจากแพทย์ดังนี้ จะวัดความดันโลหิต, ชีพจรและน้ าหนัก 

- ประเมินอาการที่เกิดในช่วงเดือนที่ผ่านมา 
- ส่งปฏิทินบันทึกการมีประจ าเดือน 

* ในตอนท้ายของการศึกษาวิจัย จะมีการตรวจร่างกายท่ัวไปและตรวจภายในอาการข้างเคียง 
ที่เกิดขึ้นระหว่างรับประทานยาดังกล่าว จะเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อย และจะคล้ายกับผลข้างเคียง 
ที่เกิดจากการใช้ยาที่มีส่วนประกอบของฮอร์โมนชนิดอื่น ๆ ซึ่งแพทย์จะเป็นผู้อธิบาย 
รายละเอียดต่าง ๆ ของผลข้างเคียง  แพทย์จะแจ้งให้ท่านทราบ และยินดีตอบค าถามต่าง ๆ  
ที่ท่านสงสัยโดยละเอียด 

การเข้าร่วมการศึกษานี้ เป็นไปโดยสมัครใจ ท่านอาจจะปฏิเสธที่จะเข้าร่วม หรือถอนตัวจากการศึกษานี้ได้ทุกเมื่อ 
โดยไม่กระทบต่อการดูแลรักษาที่ท่านจะได้รับจากแพทย์ 
 
 ประการส าคัญท่ีท่านควรทราบถือ 
 ผลของการศึกษานี้ จะใช้ส าหรับวัตถุประสงค์ทางวิชาการเท่านั้น โดยข้อมูลต่าง ๆ จะถูกเก็บ 
ไว้ในคอมพิวเตอร์  และไม่มีการแพร่งพรายสู่สาธารณชน ขอรับรองว่าจะไม่มีการเปิดเผยชื่อของท่านตามกฎหมาย 
 
 หากทา่นมีปัญหา หรือข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ………………………………………. 
หน่วยงาน…………………………………………………..ตึก………………..ชั้น………………………… 
โทร………………………………………………………..ซึ่งยินดีให้ค าตอบแก่ท่านทุกเม่ือ 
 
  
 
  
 
 

ขอขอบพระคุณในความร่วมมือของท่านมา ณ ที่นี้ 
 

หากผู้วิจัยไม่ปฏิบัติตามที่ได้ชี้แจงไว้ในเอกสารชี้แจงข้อมูลส าหรับกลุ่มตัวอย่าง 
สามารถแจ้งมายังคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘-๑๐๓๐๘๕ 



- 6 - 
 

 
 

 
 
 
การวิจัยเรื่อง   การประเมินการสัมผัสสาร MTBE ที่มีผลต่อสุขภาพของต ารวจจราจร ที่ปฏิบัติหน้าทีใ่น 
 เขตกรุงเทพมหานคร 
 
เรียน  ต ารวจจราจร/ต ารวจทั่วไป ที่เข้าร่วมในการวิจัยครั้งนี้ 
 ท่านเปน็บุคคลหนึ่งทีไ่ด้รับการสุม่เลือกให้เข้าร่วมในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  เนื่องจากปจัจุบนัประเทศไทยได้
จ ากัดการใส่สารตะกั่วในน้ ามันเบนซิน ท าให้มีการเติมสาร Methyl tert-Butyl  Ether (MTBE) ลงแทนสารตะกั่วอินทรีย์ 
เพื่อเพิ่มค่าออกเทนในน้ ามนั ดังนั้นแม้ว่าต ารวจจราจรแม้จะมีความเสี่ยงต่อการสัมผสัสารตะกั่วลดลงก็ตาม  แต่ก็อาจมี
ความเสี่ยงต่อการสัมผสัสาร MTBE เพิ่มขึ้น  ซึ่งสาร  MTBE นีส้ามารถก่อให้เกิดอาการเป็นพิษ โดยมีฤทธิ์กดประสาท
ส่วนกลาง  สามารถก่อให้เกิดอาการระคายเคืองต่อผิวหนัง นัยนต์าได้ผู้วิจัยเห็นว่าควรที่จะต้องมกีารศึกษาหาข้อมูล
เก่ียวกับการสัมผัสสาร MTBE และปริมาณสาร MTBE ที่เข้าสู่กระแสเลือดในร่างกายของต ารวจจราจร ทั้งนี้เพื่อให้ทราบ
ปริมาณการสัมผัสทีช่ัดเจนจึงตอ้งท าการเปรียบเทียบกับต ารวจทั่วไปที่มิไดป้ฏิบัติหนา้ที่ต ารวจจราจร 
 ในการวิจัยนี้จะได้ศึกษาตั้งแต่การตรวจวัดการปนเปื้อนของสาร MTBE  ในบรรยากาศบริเวณทีป่ฏิบัติ
หน้าที่ของต ารวจจราจร ลักษณะของการสัมผัสและการป้องกันตน และตรวจวดัระดับสาร MTBE ในเลือดโดยเปรียบเทียบ
ระหว่างต ารวจจราจรและต ารวจทั่วไป 
 เมื่อท่านได้ตัดสินใจเข้าร่วมในการศึกษาคร้ังนี้ ทา่นจะได้รบัการสัมภาษณ์ตามแบบสัมภาษณ์ที่ผูว้ิจัยจัดท าขึน้ 
และจะมีการเจาะเก็บโลหิตจากเส้นเลือดด า ในปริมาตรประมาณ  3  มิลลิลิตร  เพื่อส่งตรวจวดัระดับ  MTBE   
ที่กองอาชีวอนามัย  กรมอนามยั  ทั้งนี้เลือดของท่านจะใช้เพื่อการตรวจหาสาร MTBE เท่านั้น 
 ในการเจาะเก็บโลหิตด าเนินการโดยนักเทคนิคการแพทย์ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการนี้ ได้แก่ เข็มเจาะโลหิต
เบอร์ 21 หลอดไซริงซ์  ขนาดความจุ  5  มิลลลิิตร  หลอดเก็บโลหิต จะใช้แบบที่ใชไ้ด้ครั้งเดียวเท่านั้น (Disposable)  
หลังจากที่เจาะเก็บโลหิตแล้ว จะมีการปิดปลาสเตอร์ยาให้เพื่อความสะอาดของแผลรอยเจาะด้วย 
 หลังจากที่ผู้วิจยัทราบผลแล้วจะได้รายงานให้ท่านทราบเป็นการส่วนตัวพร้อมทั้งอธิบายและแปลความหมาย 
ของผลการตรวจให้ทราบโดยละเอียดหากท่านต้องการ โดยข้อมลูของท่านจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับใช้เพื่อรายงานผล 
การวิจัยในภาพรวมเท่านั้น  ในการด าเนินการนี้ผู้วิจัยจะเปน็ผูอ้อกค่าใช้จ่ายทั้งสิน้ โดยที่ท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ 
 ระยะเวลาทีท่ าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากท่าน ทั้งการสัมภาษณ์และเจาะเก็บโลหิต จะใช้เวลาประมาณ   
20  นาที การเก็บรวบรวมข้อมูลจากท่านจะด าเนนิการเพียงครั้งเดียวเท่านัน้ 
 ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับทา่นมีเพียงผลกระทบอันเป็นผลมาจากการเจาะเก็บโลหิตเท่านั้นซึ่งนับวา่ 
มีความเสี่ยงน้อยมาก  ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นมีเพียงการเกิดห้อเลือดบริเวณที่เจาะ  ซึ่งจะคอ่ย ๆ หายได้เองใน  2-3  วัน 
 หากท่านมปีัญหาหรือข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามไดโ้ดยตรงจากผู้วิจัยที่ไปร่วมเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในวันท าการเก็บรวบรวมข้อมูล หรือสามารถติดต่อสอบถามได้ตลอดเวลาที่ 
 ชื่อ…………………………………………….. โทรศัพท…์…………………………… หรือ 
 ชื่อ…………………………………………….. โทรศัพท…์…………………………… 
 ที่อยู่…………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 ผู้วิจัยขอขอบคุณท่านเปน็อย่างยิ่ง ในความร่วมมือในการวิจัยครั้งนี้ 

ผู้วิจัย 

ตัวอย่างข้อมูลส าหรับต ารวจที่เข้าร่วมในการวิจัย 

ตัวอย่างนี้นิสิตต้องด าเนินการเขียนหรือพิมพ์ขึ้นตามข้อมูลการวิจัยของนสิิตเอง 

หากผู้วิจัยไม่ปฏิบัติตามที่ได้ชี้แจงไว้ในเอกสารชี้แจงข้อมลูส าหรับกลุ่มตัวอย่าง 
สามารถแจ้งมายังคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘-๑๐๓๐๘๕ 
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ตัวอย่างใบยินยอมเข้าร่วมการวิจัย 

------------------------ 
 หัวข้อวิทยานิพนธ์    เรื่อง  ..........................................................................................  
........................................................................................................................ ............................................ 
............................................................................................................................. ....................................... 
 
 
 วันให้ค ายินยอม  วันที่ …………………………………เดือน…………………………พ.ศ. ………………. 
ก่อนที่จะลงนามในใบยินยอมเข้าร่วมการวิจัยนี้ ข้าพเจ้าได้รับการอธิบายจากผู้วิจัยชื่อ........................................... 
ถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัย  วิธีการวิจัย  ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการวิจัยอย่างละเอียดและมีความเข้าใจดีแล้ว   
ข้าพเจ้ายินดีเข้าร่วมโครงการวิจัยนี้ด้วยความสมัครใจ  และข้าพเจ้ามีสิทธิที่จะบอกเลิกการเข้าร่วมในโครงการวิจัยนี้ 
เมื่อใดก็ได้   และการบอกเลิกการเข้าร่วมการวิจัยนี้ จะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อข้าพเจ้า 
 ผู้วิจัยรับรองว่าจะตอบค าถามต่าง ๆ ที่ข้าพเจ้าสงสัยด้วยความเต็มใจ ไม่ปิดบัง ซ่อนเร้นจนข้าพเจ้า
พอใจ  ข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับตัวข้าพเจ้าจะถูกเก็บเป็นความลับและจะเปิดเผยในภาพรวมที่เป็นการสรุป
ผลการวิจัย  
 ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความข้างต้นแล้ว และมีความเข้าใจดีทุกประการ และได้ลงนามในใบยินยอมนี้
ด้วยความเต็มใจ 
 
 
   ลงนาม…………………………………………………………ผู้ยินยอม 
             (…………………………………………………………) 
   ระบุ  อายุ....................ปี (กรณีอายุต่ ากว่า  18  ปีบริบูรณ์) 
   ลงนาม…………………………………………………………พยาน 
             (…………………………………………………………) 
   ลงนาม…………………………………………………………ผู้ท าวิจัย 
             (…………………………………………………………) 
 

กรณีผู้ยินยอมอายุต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ผู้ปกครอง (พยาน) ต้องแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
พร้อมรับรองส าเนา 
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 ข้าพเจ้าไม่สามารถอ่านหนังสือได้  แต่ผู้วิจัยได้อ่านข้อความในใบยินยอมนี้ให้ข้าพเจ้าฟัง 
จนข้าพเจ้าเข้าใจดีแล้ว  ข้าพเจ้าจึงลงนามหรือประทับลายนิ้วหัวแม่มือของข้าพเจ้าในใบยินยอมนี้ 
ด้วยความเต็มใจ 
 
   ลงนาม…………………………………………………………ผู้ยินยอม 
             (…………………………………………………………) 
   ลงนาม…………………………………………………………พยาน 
             (…………………………………………………………) 
   ลงนาม…………………………………………………………พยาน 
             (…………………………………………………………) 
   ลงนาม…………………………………………………………ผู้ท าวิจัย 
             (…………………………………………………………) 
 
 ในกรณีที่ผู้ถูกทดลองอายุต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ จะต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองหรือผู้แทน 
โดยชอบด้วยกฎหมาย 
 
   ลงนาม…………………………………………………………ผู้ปกครอง/ 
                                     ผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมาย 
             (…………………………………………………………) 
   ลงนาม…………………………………………………………พยาน 
             (…………………………………………………………) 
   ลงนาม…………………………………………………………ผู้ท าวิจัย 
             (…………………………………………………………) 
 

 
 

 


