เอกสารชี้แจงผู้เข้ าร่ วมวิจัยสาหรับผู้เข้ าร่ วมวิจัยที่มีอายุ 18 ปี บริบูรณ์ขนึ้ ไป
(Participant Information Sheet)
ในเอกสารนี้อาจมีข้อความที่ท่านอ่ านแล้ วยังไม่ เข้ าใจ โปรดสอบถามหัวหน้ าโครงการวิจั ย หรื อ ผู้แทนให้ ช่วย
อธิบายจนกว่าจะเข้ าใจดี ท่านจะได้ รับเอกสารนี้ 1 ฉบับ นากลับไปอ่ านที่บ้านเพื่ อ ปรึกษาหารื อกับญาติพี่น้อง เพื่ อนสนิท
แพทย์ประจาตัวของท่าน หรื อผู้อื่นทีท่ ่านต้องการปรึกษา เพื่อช่ วยในการตัดสินใจเข้ าร่ วมการวิจัย
ชื่ อโครงการ (ภาษาไทย)............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
ชื่ อผู้วจิ ัย

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

สถานทีว่ จิ ัยสถานทีท่ างานและหมายเลขโทรศัพท์ที่ตดิ ต่อได้ ท้งั ในและนอกเวลาราชการได้ ตลอด 24 ชั่วโมง
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ผู้ให้ ทุน

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

โครงการวิจ ัย นี้ ท าขึ้ นเพื่ อ (บอกวัต ถุ ป ระสงค์ด้ว ยภาษาที่บุ ค คลทั่ว ไปที่ ไ ม่ ใ ช่ บุ ค ลากรทางการแพทย์ห รื อ
นักวิชาการสามารถเข้าใจง่าย) ....................................................................................................................................................
ท่านจะไม่ได้รับประโยชน์จากงานวิจยั นี้โดยตรง แต่หากงานวิจยั นี้ได้ผลดีจะเป็ นประโยชน์ (ระบุประโยชน์)
.................................................................................................................................................................................................
ท่านได้รับเชิ ญให้เข้าร่ ว มวิจ ัยนี้ เ พราะ (บอกคุณสมบัติที่เหมาะที่จะทาการศึกษาวิจยั เช่น เป็ นโรคหลอดเลือ ด
หัวใจตีบ และการวิจยั นี้ ทาขึ้นเพื่อช่ วยในการวินิจฉัย หรื อ เป็ นทางเลือ กใหม่ที่จะนามาใช้รักษาโรค ที่จะมีขอ้ ดีต่างจาก
วิธีการเดิมอย่างไรบ้าง)...................................................................................................................
จะมีผเู ้ ข้าร่ วมการวิจยั นี้ท้งั สิ้ นประมาณกี่คน ระยะเวลาที่ใช้ในเข้าร่ วมการวิจยั (ชัว่ โมง/นาที/วัน/ครั้ง)..............
หากท่านตัดสินใจเข้ าร่ วมการวิจัยแล้ว จะมีข้นั ตอนการวิจัยดังต่อไปนีค้ ือ (ขอให้ระบุเป็ นข้อๆ เพื่อให้ดูง่าย เช่น)
 กรณี เป็ นการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ หรื อพฤติกรรมศาสตร์ เช่น การสัมภาษณ์ หรื อการประชุ มกลุ่ ม หรื ออื่ นๆ
จะต้องชี้แจงรายละเอียดว่าสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่ องใด จานวนกี่ขอ้ ใช้เวลาประมาณเท่าใด สัมภาษณ์กี่ครั้งมีการ
บันทึกเสี ยง หรื อติดตามเยีย่ มที่บา้ นหรื อไม่
ความเสี่ ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อเข้าร่ วมการวิจยั (เช่น อาจจะแพ้ยา หรื อมีอาการข้างเคียงอื่นๆ มีโอกาสพิการหรื อ
เสี ยชีวิตหรื อไม่ โดยบอกอัตราส่ วนของความเสี่ ยงที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น 1 ใน 10 เป็ นต้น) .................................................
กรณีเป็ นการศึกษาด้านสังคมศาสตร์หรื อพฤติกรรมศาสตร์ เช่น การสัมภาษณ์ การตอบแบบสอบถาม ความเสี่ ยงที่
เกิดขึ้นคือ ท่านอาจรู ้สึกอึดอัด ไม่สบายใจ เครี ยด กับบางคาถาม ท่านมีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบคาถามเหล่านั้นได้ หรื อเสี ยเวลา
หากท่านไม่เ ข้าร่ วมในการวิจ ัยนี้ ก็จะไม่มีผลต่อ ..............................(การเรี ยนการสอน กรณี อาสาสมัครเป็ น
นักศึกษา หน้าที่การงาน กรณีอาสาสมัครเป็ นบุคลากรในหน่วยงาน เป็ นต้น)

2
หากท่านไม่เข้าร่ วมในโครงการวิจยั นี้ ท่านก็จะได้รับการตรวจเพื่อการวินิจฉัยและรักษาโรคของท่านตามวิธีการที่
เป็ นมาตรฐาน (ยกตัวอย่าง เช่น อาจรักษาด้วยการรับประทานยาแทนการผ่าตัด หรื ออื่นๆให้เป็ นทางเลือก เพื่อช่วยในการ
ตัดสิ นใจ)....................................................................................................................................................................................
หากมีอาการผิดปกติ รู้สึกไม่สบายกาย หรื อมีผลกระทบต่ อจิตใจของท่ านเกิดขึ้นระหว่ างการวิจัย ท่ านจะต้ องแจ้ ง
ผู้วจิ ยั โดยเร็วทีส่ ุ ด และหากท่านมีข้อข้ องใจทีเ่ กีย่ วข้ องกับการวิจัยหรื อหากเกิดการบาดเจ็บ/เจ็บป่ วย หรื อหากเกิดเหตุการณ์
ไม่พึงประสงค์จากการวิจัยกับท่านทีจ่ ะสอบถาม ท่านสามารถติดต่อได้ ท.ี่ ................................................................................
.............................................................................................................................................................................................. ...
หมายเลขโทรศัพท์ ......................................................................................................................................ได้ ตลอด 24 ชั่วโมง
หากเกิดผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์จากการวิจยั จะได้รับการช่วยเหลืออย่างไรบ้าง ......................................
ค่ าตอบแทนที่ จะได้รับ (ระบุ ว่ ามี ห รื อ ไม่มี เ ช่ น เป็ นค่ าเดิ นทางเพื่อ มาติ ดต่ อ ตามนัด ค่ า ยา และค่ าตรวจทาง
ห้องปฏิบตั ิการที่ผเู ้ ข้าร่ วมการวิจยั ไม่ตอ้ งรับผิดชอบจ่ายเอง)...............................................................................................
ค่าใช้จ่ายที่ผเู ้ ข้าร่ วมการวิจยั จะต้องรับผิดชอบเองมีอะไรบ้าง (ระบุว่ามีหรื อไม่มี )............................................
หากมีขอ้ มูลเพิ่มเติมทั้งด้านประโยชน์และโทษที่เกี่ยวข้องกับการวิจยั นี้ ผูว้ ิจยั จะแจ้งให้ทราบโดยรวดเร็ วไม่ปิดบัง
ข้อ มูล ส่ ว นตัว ของผูเ้ ข้าร่ ว มการวิจัยจะถู ก เก็บ รั ก ษาไว้ ไม่เ ปิ ดเผยต่ อ สาธารณะเป็ นรายบุค คล แต่ จ ะรายงาน
ผลการวิจยั เป็ นข้อมูลส่ วนรวม ข้อมูลของผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั เป็ นรายบุคคลอาจมีคณะบุคคลบางกลุ่มเข้ามาตรวจสอบได้ เช่น
ผูใ้ ห้ทุนวิจยั สถาบัน หรื อองค์กรของรัฐที่มีหน้าที่ตรวจสอบ คณะกรรมการจริ ยธรรมฯ เป็ นต้น
ผู้เข้ าร่ วมการวิจัยมีสิทธิ์ ถอนตัวออกจากโครงการวิจัยเมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า และการไม่ เข้ า
ร่ วมการวิจัยหรื อถอนตัวออกจากโครงการวิจัยนีจ้ ะไม่มผี ลกระทบต่ อการบริ การการรั กษา และสิ ทธิ ประโยชน์ อื่นที่สมควร
จะได้ รับแต่ ประการใด
โครงการวิ จ ัย นี้ ได้รับ การพิจ ารณารั บ รองจากคณะกรรมการพิ จ ารณาจริ ย ธรรมการวิ จ ัย ในมนุ ษ ย์ วิ ท ยาลัย
เทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุ ข กาญจนาภิเษก สถานที่ติดต่อ ฝ่ ายวิจยั และนวัตกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีทาง
การแพทย์และสาธารณสุ ข กาญจนาภิเษก 56 หมู่ 1 ตาบลราษฎร์นิยม อาเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 หมายเลข 02150-1203-8 โทรสาร 02-150-1202 หากท่านได้รับการปฏิบตั ิไม่ตรงตามที่ระบุไว้ ท่านสามารถติดต่อกับ ผศ.(พิเศษ).ดร.ภก.
วินยั สยอวรรณ ประธานคณะกรรมการฯ ไดที่หมายเลขโทรศัพท์มือถือ................................. หรื อตามสถานที่และหมายเลข
โทรศัพท์ขา้ งต้น
ข้ าพเจ้ าได้ อ่านรายละเอียดในเอกสารนีค้ รบถ้ วนแล้ ว
ลงชื่อ............................................................ผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั
(............................................................)
วันที่.............../................................/....................
หมายเหตุ:

หากผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั เป็ นผูเ้ ยาว์ (อายุต่ากว่า 18 ปี บริ บูรณ์) และเอกสารชี้แจงนี้ทาให้ผปู ้ กครอง/ผูแ้ ทนโดยชอบ
ธรรมเป็ นผูอ้ ่าน ให้เปลี่ยนสรรพนาม “ ท่าน ” เป็ น “ เด็กในปกครองของท่าน ” ตามตาแหน่งที่เหมาะสม

วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิ เษก

