บทที่ 2
เอกสารประกอบเพื่อเสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์
และคาแนะนาในการเขียน
เอกสารเพื่ อเสนอขอรั บ การพิ จารณาจริ ย ธรรมการวิจยั ในมนุ ษ ย์ ที่ เสนอต่ อคณะกรรมการ
พิ จ ารณาจริ ยธรรมการวิ จ ัย ในมนุ ษ ย์ คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล ประกอบด้ ว ย
เอกสารจริ ยธรรม 1 (จธ.1) เอกสารจริ ย ธรรม 2 (จธ.2) เอกสารจริ ย ธรรม 3 (จธ.3) และ เอกสาร
จริ ยธรรม 4 (จธ.4) ดังนี้

เอกสารจริยธรรม 1 (จธ. 1) หนังสื อนา
เอกสาร จธ.1 เอกสารนี้ เป็ นแบบบันทึกข้อความที่ใช้ภายในสถานที่ราชการโดยทัว่ ไป เพื่อแจ้ง
เรื่ องกับบุคคล หรื อหน่วยงานเป้ าหมาย ให้ดาเนินการตามที่ร้องขอ ซึ่ งต้องมีผลู ้ งนามตามลาดับชั้น
เอกสาร จธ.1 จัดทาขึ้นเพื่อให้เกิ ดความสะดวกในการร่ างหนังสื อ เพื่อนาส่ งเอกสารขอรับการ
พิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุ ษย์ต่อคณะกรรมการฯ แบ่งเป็ น 2 ประเภท ตามลักษณะของผูเ้ สนอขอ
คือ เอกสาร จธ.1.1 (สาหรับบุคลากรคณะสาธารณสุ ขศาสตร์ ) และเอกสาร จธ.1.2 (สาหรับนักศึกษา
คณะสาธารณสุ ขศาสตร์) ซึ่ งในแต่ละประเภทมี 2 แบบ คือ
- แบบ ก. ใช้ในกรณี ที่เสนอเอกสารโครงการวิจยั ต่อคณะกรรมการฯ เป็ นครั้งแรก
- แบบ ข. ใช้ในกรณี ที่เสนอเอกสารโครงการวิจยั ที่ได้ปรับปรุ งแก้ไขแล้ว ตามที่คณะกรรมการฯ
มีขอ้ คาถามหรื อข้อเสนอแนะ
เมื่อเตรี ยมเอกสารโครงการวิจยั และเอกสารประกอบเพื่อเสนอขอรับการพิจารณาจริ ยธรรมการ
วิจยั ในมนุ ษย์เรี ยบร้อยแล้ว ร่ างหนังสื อนา และลงนามของผูท้ ี่เกี่ ยวข้อง (หัวหน้าโครงการวิจยั หัวหน้า
ภาควิช า นัก ศึ ก ษา อาจารย์ที่ ป รึ กษาหลัก ประธานหลัก สู ต ร) แล้ว ส่ ง เอกสารทั้ง หมดถึ ง ประธาน
คณะกรรมการพิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์

เอกสารจริยธรรม 2 (จธ. 2) แบบเสนอโครงการวิจัย
เอกสาร จธ.2 แบ่ ง เป็ น 2 ประเภทตามลัก ษณะของผูเ้ สนอขอ คื อ เอกสาร จธ.2.1 (ส าหรั บ
บุคลากรคณะสาธารณสุ ขศาสตร์ ) เอกสาร จธ.2.2 (สาหรับนักศึกษาคณะสาธารณสุ ขศาสตร์ ) เอกสารนี้
เป็ นการให้เนื้อหารายละเอียดของโครงการวิจยั และการดาเนินการวิจยั โดยเฉพาะวิธีการวิจยั ที่จะปฏิบตั ิ
ต่อผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั โดยคานึงถึงหลักจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์เป็ นสาคัญ
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เอกสารนี้ มี ประเด็นที่ ตอ้ งการให้ขอ้ มู ลรวม 16 ข้อ ซึ่ งต้องตอบให้ละเอี ยดครบถ้วนสมบู รณ์
รวมทั้งต้องลงนามโดยผูท้ ี่เกี่ ยวข้อง ได้แก่ หัวหน้าโครงการวิจยั หรื อนักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึ กษาหลัก
เป็ นต้น
เอกสารนี้ ถื อเป็ นหลักฐานส าคัญ ที่ส ามารถใช้อา้ งอิงในทางศาลได้ ดังนั้นในทางปฏิ บ ตั ิ จริ ง
ควรดาเนิ นการวิจยั ให้ถูกต้องตามหลักจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุ ษย์ และสอดคล้องกับข้อมูลที่ให้ไว้ใน
เอกสาร และได้เน้นข้อความสาคัญที่ควรต้องถือปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัดไว้ดว้ ย คือ
“โครงการวิจัยนีจ้ ะเริ่ มดาเนิ นการต่ อเมื่อได้ รับการอนุมัติจากคณะกรรมการพิ จารณาจริ ยธรรม
การวิ จัย ในมนุ ษ ย์ แ ล้ ว โดยได้ ชี้แ จงรายละเอี ยดของโครงการ และได้ รับความยิ นยอมในการเข้ าร่ วม
โครงการวิจัยอย่ างเป็ นลายลักษณ์ อักษร”

ข้ อแนะนาในการเขียน
เพื่อเป็ นแนวทางในการให้ขอ้ มูลในเอกสาร จธ.2 มีดงั นี้
1. ชื่ อโครงการ
ใส่ ชื่ อเรื่ องของการวิจยั ที่ เสนอขอรั บ การพิ จารณาจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุ ษ ย์ โดยเขี ยนเป็ น
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
2. ผู้วจิ ัย
สาหรับโครงการวิจยั ของอาจารย์/นักวิจยั ทั้งจากภายในและภายนอกคณะสาธารณสุ ขศาสตร์
ให้ใส่ ชื่อหัวหน้าโครงการ และผูร้ ่ วมโครงการวิจยั ทุกคน พร้อมทั้งให้รายละเอียดอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ใน
แบบฟอร์ ม ได้แก่ คุณวุฒิสูงสุ ด สังกัด ที่อยูท่ ี่สามารถติดต่อได้โดยสะดวก หมายเลขโทรศัพท์ และ ที่อยู่
E-mail
สาหรับดุ ษฎี นิพนธ์ วิทยานิ พนธ์ สารนิ พนธ์ และภาคนิ พนธ์ ของนักศึกษา ให้ใส่ ชื่อนักศึกษา
อาจารย์ที่ปรึ กษาหลัก และอาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วมทุกคน พร้ อมทั้งให้รายละเอี ยดอื่นๆ ตามที่ ระบุ ไว้ใน
แบบฟอร์ ม ได้แก่ หลักสู ตร ที่อยูท่ ี่สามารถติดต่อได้โดยสะดวก หมายเลขโทรศัพท์ และ ที่อยู่ E-mail
3. แหล่ งทุนทีไ่ ด้ รับ และจานวนเงินทุน
ให้ ร ะบุ แ หล่ ง ทุ น ที่ ไ ด้ รั บ และจ านวนเงิ น ทุ น การสนั บ สนุ น การวิ จ ัย ของโครงการวิ จ ัย นี้
ในกรณี ที่โครงการวิจยั มีแหล่งทุ น หรื อในกรณี ที่กาลังอยู่ระหว่างเสนอโครงการขอทุ นจากแหล่ งทุ น
ให้ระบุ ว่า “ก าลังรอผลการพิ จารณารั บทุ นสนับ สนุ น ” หรื อในกรณี ที่ ใช้ทุนส่ วนตัว ให้ระบุ ว่า “ทุ น
ส่ วนตัว”
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4. ประเภทการวิจัย
ให้ เลื อ กตอบว่า โครงการวิ จ ัย ที่ ศึ ก ษาเป็ นงานวิ จ ัย ในประเภทใด ได้แ ก่ วิ จ ัย ชี ว การแพทย์
(Biomedical Research) หรื อวิจยั ทางสังคมศาสตร์ (Social science Research) ซึ่ งมีความแตกต่างกันในคา
จัดกัดความ ดังนี้ คือ
วิจยั ชีวการแพทย์ (Biomedical Research)
วิจยั ทางสังคมศาสตร์ (Social science Research)
5. สาขาวิชาการ
ให้ เลื อ กสาขาการวิ จ ัย ของโครงการวิ จ ัย ที่ เสนอขอ ซึ่ งมี อ ยู่ห ลายสาขาให้ เลื อ ก ถ้า เห็ น ว่ า
โครงการวิจยั ที่ศึกษานั้นไม่เข้าสาขาใด ให้กรอกในสาขาการวิจยั ในหัวข้ออื่นๆ และระบุสาขาวิชานั้นๆ ด้วย
6. ความเป็ นมาและความสาคัญของการศึกษาวิจัยของโครงการนี้ (โดยย่อ)
เขียนอธิ บายความเป็ นมาและความสาคัญของโครงการวิจยั นี้ โดยสรุ ปย่อ ไม่เขียนสั้นเกินไปจน
ขาดความเข้าใจ หรื อยาวเกิ นไป โดยเนื้ อหาจะมีลกั ษณะเนื้ อความเช่ นเดี ยวกับบทนาของโครงร่ างการวิจยั
หรื อโครงร่ างดุ ษฎี นิพนธ์ วิทยานิ พนธ์ ภาคนิ พนธ์ หรื อสารนิ พนธ์ แต่ย่อความให้มีความยาวไม่เกิ น 2
หน้ากระดาษ โดยระบุแหล่งที่มา หรื อรายการอ้างอิงเชิ งวิชาการระบบ Vancouver ประกอบด้วย
7. วัตถุประสงค์
เขียนตามวัตถุประสงค์ของโครงการวิจยั ที่จะดาเนินการ
7.1 วัตถุประสงค์ ทวั่ ไป
7.2 วัตถุประสงค์ เฉพาะ
8. เหตุผลความจาเป็ นในการศึกษาวิจัยของโครงการนีท้ ตี่ ้ องศึกษา/ทดลองกับมนุษย์
เขียนอธิ บายถึ งเหตุผลที่ศึกษากับคนกลุ่มนี้ ความจาเป็ นที่โครงการวิจยั นี้ จะต้องทาการศึกษา
วิจยั โดยใช้ม นุ ษ ย์เป็ นกลุ่ ม ศึ กษา และไม่ ส ามารถหลี ก เลี่ ย งท าการวิจยั ในรู ป แบบอื่ นได้ เช่ น การใช้
แบบจาลองทางคอมพิวเตอร์ การใช้ขอ้ มูลทุติยภูมิ หรื อวิธีการอื่นที่ไม่ตอ้ งอาศัยมนุษย์เป็ นกลุ่มศึกษา
9. ประโยชน์ ของโครงการนี้ทคี่ าดว่ าจะเกิดขึน้ ทั้งต่ อผู้เข้ าร่ วมการวิจัย และต่ อผู้อื่น
เขี ยนอธิ บายว่าเมื่ อโครงการวิจยั นี้ เริ่ มดาเนิ นการแล้ว หรื อเมื่ อเสร็ จสิ้ นลงแล้ว ผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั
ได้รับประโยชน์จากการศึกษาวิจยั นี้ อย่างไรบ้าง หรื อเกิดประโยชน์ต่อผูอ้ ื่น หรื อสังคมโดยทัว่ ไปอย่างไรบ้าง
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10. วิธีการดาเนินการวิจัย
เขี ยนอธิ บายตามขั้นตอนต่างๆ ในการศึ กษาวิจยั ของโครงการวิจยั ที่ เสนอขอ โดยมีประเด็นที่
สาคัญ 7 ประเด็นคือ
10.1 รู ปแบบการวิจัย (Research design) และวิธีการรวบรวมข้ อมูล (Data collection method)
10.1.1 รู ปแบบการวิจัย (Research design)
รู ปแบบการวิจยั ให้ระบุ ว่าเป็ นรู ปแบบใด เช่ น การวิจยั เชิ งทดลอง หรื อกึ่ งทดลอง การ
วิจยั เชิงพรรณนา การวิจยั สารวจ ฯลฯ
10.1.2 วิธีการรวบรวมข้ อมูล (Data collection method)
วิ ธี การรวบรวมข้ อ มู ล ให้ ร ะบุ ว่ า ใช้ วิ ธี การใดในการเก็ บ ข้ อ มู ล เช่ น การตอบ
แบบสอบถาม การสั ม ภาษณ์ การตรวจร่ างกาย การทดสอบสมรรถนะของร่ างกาย และการเก็ บ สิ่ ง
ตัวอย่างส่ งตรวจ เป็ นต้น
10.2 ประชากรศึกษา (Reference population) กลุ่มตัวอย่าง (Samples) ขนาดตัวอย่าง (Sample size)
และวิธีการชักตัวอย่าง (Sampling technique)
ให้บ่งบอกว่าประชากรที่จะใช้ศึกษาในโครงการวิจยั นี้ เป็ นใคร อยูใ่ นพื้นที่ใด และกลุ่มตัวอย่าง
ที่ศึกษานั้นมีลกั ษณะและคุ ณสมบัติอย่างไร มีจานวนเท่าใด รวมถึ งวิธีการคานวณขนาดตัวอย่าง และ
วิธีการชักตัวอย่าง
10.3 เกณฑ์ การคัดผู้เข้ าร่ วมการวิจัยเข้ าร่ วมโครงการ (Inclusion criteria)
เขีย นอธิ บ ายถึง คุณ ลัก ษณะของผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั ตามแผนการวิจ ยั ซึ่ งมี ไ ด้ม ากกว่าหนึ่ ง
คุณลักษณะ เช่น ทั้งหญิงและชาย โสด อายุระหว่าง 18-25 ปี อาศัยอยูใ่ นตาบล ก. มานานไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี
สมัครใจเข้าร่ วมโครงการ โดยได้รับการบอกกล่าวอย่างเต็มใจ เป็ นต้น
10.4 เกณฑ์ การคัดผู้เข้ าร่ วมการวิจัยออกจากโครงการ (Exclusion criteria)
เขีย นอธิ บายถึ ง คุ ณลักษณะของกลุ่ม ตัวอย่างที่เมื่อผูท้ ี่ถูกคัดเลือกเข้ามาแล้ว ตามเกณฑ์ในข้อ
10.3 มีคุณลักษณะบางประการที่ไม่สามารถเข้าร่ วมการวิจยั เช่น มีภาวะแทรกซ้อน ไม่สะดวกใจให้ขอ้ มูล
ไม่อยูใ่ นช่วงเวลาเก็บข้อมูล เป็ นต้น
10.5 เกณฑ์ การให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมการวิจัยเลิกจากการศึกษา (Discontinuation criteria)
กรณี ที่เก็บตัวอย่างเพียงครั้งเดี ยว เกณฑ์การให้เลิ กจากเข้าร่ วมโครงการวิจยั อาจไม่ชดั เจน แต่
บางครั้ งมี ความเป็ นไปได้ เช่ น ในการสั มภาษณ์ ผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั อาจขอเลิ ก และถอนตัวไม่ เข้าร่ วม
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โครงการวิจยั ในขณะ/หลังเก็บข้อมูล หรื อกรณี เกิ ดผลข้างเคียงในระหว่างการสัมภาษณ์ จนไม่สามารถให้
ข้อมูลได้ตามปกติ
ส าหรั บโครงการวิจยั ระยะยาว มี การเก็ บตัวอย่างข้อมู ลอย่างต่ อเนื่ อง ซึ่ งในระหว่างการศึ กษา
มี บ างกรณี ที่ ต้องน ามาเป็ นเกณฑ์ เพื่ อพิ จารณาให้ ผู เ้ ข้าร่ วมการวิ จ ัยนั้น เลิ กการเข้าร่ วมโครงการ เช่ น
ไม่สามารถเก็บข้อมูลในครั้งที่สองได้ ฉะนั้นจึงไม่มีความจาเป็ นต้องเก็บข้อมูลในครั้งต่อๆ ไป ก็ให้คนนั้น
เลิกจากการศึกษาในโครงการไป หรื อ เกิดการเจ็บป่ วยรุ นแรงในช่วงการศึกษาของโครงการ เป็ นต้น
10.6 ระยะเวลาการเก็บข้ อมูลทั้งหมดในการวิจัย
ให้ระบุระยะเวลาตั้งแต่เริ่ มมีการทดลอง หรื อเก็บข้อมูลตั้งแต่คนแรกจนถึงคนสุ ดท้าย เช่น 3 เดือน
โดยจะเริ่ มเก็บข้อมูลภายหลังจากได้รับการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์
คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
10.7 วิธี การเก็บ ข้ อ มู ล/สิ่ งส่ งตรวจ (ให้ ระบุ เครื่ อ งมื อ หรื อโปรแกรมการทดลองโดยย่ อ และ
ขั้นตอนการเก็บข้ อมูลทีเ่ กีย่ วข้ องกับมนุษย์ )
ระบุรายละเอียดขั้นตอนต่างๆ ของการศึกษาวิจยั ที่จะดาเนิ นการ หรื อปฏิบตั ิกบั ผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั
โดยเน้นขั้นตอนการบอกกล่าวตามหลักจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์
ระบุ เครื่ องมื อ ที่ ใช้ใ นการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล โดยสั ง เขป เช่ น แบบสอบถาม เครื่ อ งมื อ ทาง
วิทยาศาสตร์ ฯลฯ และหรื อเครื่ องมือใช้ในการทดลอง โดยพิจารณาคุณภาพของเครื่ องมือ เช่ น ความ
ถูกต้อง เที่ยงตรง เชื่อถือได้
ระยะเวลาที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล จากผู ้เข้า ร่ ว มการวิ จ ัย แต่ ล ะราย เช่ น การตอบ
แบบสอบถามแต่ละบุคคลใช้เวลาเท่าใด รวมถึงกิจกรรมและกระบวนการทั้งหมดที่ผเู ้ ข้าร่ วมการวิจยั ต้อง
เข้าร่ วมกิจกรรมทุกขั้นตอนใช้เวลาเท่าใด กี่สัปดาห์ สัปดาห์ละกี่ครั้ง ครั้งละกี่ชวั่ โมง
11. ความเสี่ ยง หรื อความไม่ สบายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ กับผู้เข้ าร่ วมการวิจัย และการแก้ ไขป้ องกัน
ให้อธิ บายถึงความเสี่ ยง หรื อความไม่สะดวกสบายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ในระหว่างการทดลอง
หรื อเก็บข้อมูล ผูว้ ิจยั จะต้องตระหนัก และคานึ งถึงในเรื่ องนี้ เป็ นสาคัญ ความเสี่ ยงอาจเกิ ดขึ้นได้ถึงขั้น
เสี ยชี วิ ต หรื อ เกิ ด การเจ็ บ ป่ วยได้ เช่ น การทดสอบยา หรื อ วัค ซี น เป็ นต้น หรื อ อาจเกิ ด ความไม่
สะดวกสบายต่างๆ ขึ้น เช่ น ในขณะสัมภาษณ์ อาจมีบางข้อคาถามที่รบกวนจิตใจผูถ้ ู กสัมภาษณ์ ทาให้
เกิดความกังวล เสี ยใจ เศร้าใจ ไม่สบายใจ อับอาย คับแค้นใจ อึดอัดใจ คับข้องใจ เป็ นต้น
ดังนั้นผูว้ ิจยั ต้องอธิ บายพร้อมแสดงหลักฐานจากผลการวิจยั หรื อทฤษฎีการปฏิ บตั ิ หรื อทดลองกับ
ผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั ให้ทราบถึ งความปลอดภัย และอันตรายที่อาจจะเกิ ดขึ้ น หรื อยังไม่มีรายงานอันตรายใดๆ
ที่เกิดขึ้น รวมทั้งต้องเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ ข้าร่ วมการวิจยั ซักถามถึงความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ดว้ ย ยกตัวอย่าง
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เช่น “ในการสัมภาษณ์เป็ นการตอบคาถามพื้นๆ ถึงข้อมูลทัว่ ไป และทัศนคติ ซึ่ งแทบไม่มีความเสี่ ยงใดๆ
หรื ออันตรายใดๆ ต่อผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั อย่างไรก็ตาม ผูว้ ิจยั ต้องศึกษาข้อมูลในอดีตที่อาจทาให้ผเู ้ ข้าร่ วม
การวิจยั เกิ ดความกังวลใจ ความละอายใจ สะเทื อนใจ และความเครี ยดได้” ซึ่ งผูว้ ิจยั จะต้องอธิ บายถึ ง
วิธีการป้ องกัน และการแก้ไขเมื่อเกิดกรณี ดงั กล่าวขึ้น เช่น “ผูว้ จิ ยั จะระวังในการถาม จะถามโดยใช้วาจา
ที่สุภาพอ่อนโยน และจะหยุดถามทันทีที่ผเู ้ ข้าร่ วมการวิจยั แสดงความรู ้สึกอึดอัด และจัดที่สัมภาษณ์ให้
รู ้สึกถึงความเป็ นส่ วนตัว …”
12. ข้ อพิจารณาด้ านจริยธรรม (Ethical consideration) (ให้ บอกรายละเอียดในเรื่ องการให้ ความเคารพ
ในคน การให้ ประโยชน์ และความยุติธรรมต่ อผู้เข้ าร่ วมการวิจัย)
ให้ อ ธิ บ ายรายละเอี ย ดหรื อ ประเด็ น ในการปฏิ บ ัติ ต่ อ ผู ้ยิ น ยอมตนให้ ท าการวิ จ ัย ตามหลัก
จริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ 3 ประการ คือ
1) การให้ความเคารพในความเป็ นบุ คคล เช่ น เรื่ องความปลอดภัยต่อผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั บุคคล
รอบด้าน สิ่ งแวดล้อมและชุ มชน การปกป้ องสิ ทธิ จากการกระทาใดๆ ที่มีต่อผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั ต้องจัด
กระทาให้ถูกต้องตามมาตรฐานวิชาการและ/หรื อวิชาชี พ สาหรับการเข้าร่ วมโครงการให้เป็ นไปด้วย
ความสมัครใจ สามารถบอกเลิกเข้าร่ วมโครงการได้ทุกเมื่อโดยไม่ตอ้ งอธิ บายเหตุผล มีสิทธิปฏิเสธหรื อ
เลื อกที่ จะไม่ ตอบข้อค าถามข้อใดข้อหนึ่ งก็ ไ ด้โดยไม่ มี ผลลบต่อผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั รวมถึ งการรั ก ษา
ความลับของข้อมูล
2) การเกิดประโยชน์สูงสุ ดที่บุคคลควรได้รับทั้งทางตรง และทางอ้อม ทั้งต่อผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั
และชุ มชนที่ให้ทาการวิจยั เช่น ผูว้ ิจยั จะไม่ปิดบังสิ่ งที่ผเู ้ ข้าร่ วมการวิจยั มีสิทธิ ที่จะได้รับรู ้ความรู ้ใหม่ที่
เกิ ดขึ้นจากการวิจยั อื่นๆ และมีผลดี ต่อผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั ทุกกลุ่มทุกคน ระบุผลข้างเคียงของการทดลอง
หรื อการใช้เครื่ องมือที่อาจเกิดขึ้นตามความเป็ นจริ งอย่างครบถ้วน โดยไม่ปิดบังซ่อนเร้น
3) ความเที่ ยงธรรม ซึ่ งเกี่ยวข้องกับบริ บทในเนื้ องานวิจยั ของผูว้ ิจยั ผูม้ ีส่วนร่ วมเป็ นผูเ้ ข้าร่ วม
การวิจยั และสถาบันไม่ถูกเอาเปรี ยบ ไม่ถูกกระทาเกินความจาเป็ น การกระทาอยู่บนพื้นฐานของความ
เหมาะสมถู กต้อง เช่ น การเจาะเลื อดในปริ มาณเกิ นความจาเป็ น การเสี ยเวลารอคอย ผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั
ได้รับรู ้วิธีการดาเนินการวิจยั ให้ระบุผลประโยชน์ การใช้ประโยชน์ของข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาต้องตรง
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการวิจยั เท่านั้น
12.1 ค่ าตอบแทน/ค่ าเสี ยเวลาผู้เข้ าร่ วมการวิจัย
ให้เลือกตอบว่ามีหรื อไม่ ถ้ามีให้พิจารณาค่าตอบแทน/ค่าเสี ยเวลา เป็ นจานวนเงินที่เหมาะสมที่
ผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั พึงจะได้รับ โดยไม่เป็ นในลักษณะของการจูงใจ หรื อการจ้าง
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13. ผลกระทบในทางลบทีอ่ าจเกิดขึน้ ต่ อสถาบัน สั งคม วัฒนธรรม และสิ่ งแวดล้อม
ให้เลือกตอบว่ามีหรื อไม่ โดยพิจารณาคาดการณ์จากวิธีการศึกษาวิจยั และผลการวิจยั ที่ได้ ถ้ามี
ให้บอกถึงมาตรการรองรับผลกระทบในทางลบที่อาจเกิดขึ้นด้วยว่าจะทาอย่างไร
14. การขอความยินยอม และการอนุมัติ
ให้เลือกตอบใน 2 ตัวเลือก คือ
(1) ขอจากผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั หรื อ ผูแ้ ทนโดยตรง หรื อ
(2) ขอจากสถาบัน/ผูม้ ีอานาจในการอนุมตั ิ
ในกรณี แรกนั้นมักใช้กบั การเก็บข้อมูลจากแหล่งปฐมภูมิ (Primary sources) เช่น การสัมภาษณ์
บุคคล ส่ วนในกรณี ที่สองนั้น มักเป็ นการเก็บข้อมูลจากแหล่งทุติยภูมิ (Secondary sources) เช่น การขอ
ประวัติคนไข้จากเวชระเบียน จากรายงานประจาปี ขององค์กรต่างๆ อย่างไรก็ตามการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากตัวอย่าง อาจต้องขออนุมตั ิท้ งั สองแบบ คือ ทั้งจากสถาบัน และตัวบุคคลด้วย
เมื่อเลือกแบบแรก ผูว้ ิจยั ต้องแนบเอกสารชี้ แจงผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั และหนังสื อยินยอมตนให้ทา
การวิจยั มาด้วย และเมื่อเลื อกแบบที่ สอง ผูว้ ิจยั ต้องแนบร่ างหนังสื อที่ จะขออนุ มตั ิจากสถาบัน หรื อผูม้ ี
อานาจในการอนุมตั ิมาด้วย
15. การเสนอผลงานวิจัย และรายงานการวิจัย ข้ าพเจ้ าจะนาเสนอในภาพรวมโดย
ให้เลือกตอบอย่างใดอย่างหนึ่งว่า ผลการศึกษาที่ได้จะนาเสนอในภาพรวมแบบใด คือ
แบบ 1 ไม่มีการเปิ ดเผยชื่อ แต่เปิ ดเผยอาชีพ และหรื อสถานที่ศึกษาวิจยั
แบบ 2 ไม่มีการเปิ ดเผยชื่อและชื่อองค์กร/สถาบัน แต่เปิ ดเผยอาชีพ
แบบ 3 ไม่มีการเปิ ดเผยชื่อและชื่อองค์กร/สถาบัน อาชีพ และสถานที่ศึกษาวิจยั
16. เอกสารอ้างอิง แบบ Vancouver
การอ้างอิงเอกสารใช้ตวั เลข พิมพ์ตวั ยก เรี ยงลาดับตามการอ้างในเรื่ อง ผูว้ จิ ยั ต้องรับผิดชอบความ
ถูกต้องของเอกสารอ้างอิงทุกเรื่ องจากตัวจริ ง หรื อสาเนาตัวจริ ง เอกสารอ้างอิงเขียนแบบระบบแวนคูเวอร์
ดังนี้
ใช้เลข 1 เมื่ออ้างเป็ นครั้งแรก อ้างครั้งถัดไปใช้เลข 2,3,4, ...ไปเรื่ อย ๆ
เขี ย นนามสกุ ล ผู แ้ ต่ ง เต็ม ตามด้วยชื่ อต้น ชื่ อ 2-3 ของผู แ้ ต่ งซึ่ งเขี ยนเป็ นตัวย่อตัวใหญ่ ติดกัน
ซึ่งควรเว้นวรรคให้สวยงาม
ถ้าผูแ้ ต่งมีต้ งั แต่ 2 ถึง 6 คน ให้ใส่ เครื่ องหมายจุลภาค (,) หลังตัวย่อชื่ อต้น ไม่ใช้คาว่า and ในคน
สุ ดท้าย ถ้าจะใช้คา et al ต้องมีชื่อผูแ้ ต่งเกิน 6 ชื่อ
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ให้ใส่ จุด (เครื่ องหมายมหัพภาค) หลังชื่อต้นคนสุ ดท้าย (ถ้ามีหลายชื่ อ) หรื อถ้ามีชื่อเดียว (ผูแ้ ต่ง
คนเดียว) ก็ใส่ จุดหลังตัวย่อชื่อต้น
ชื่อเรื่ องในเอกสารอ้างอิง ใช้ตวั พิมพ์ใหญ่ทุกครั้งที่ตามหลังจุด
ใช้ชื่อย่อของวารสารตามที่กาหนดใน List of Journals Indexed in Index Medicus. ทุกวารสารที่
อ้างอิงต้องมีเลขแสดง ค.ศ. เลขที่หน่ วย Volume และใส่ เลขหน้าแรก และหน้าสุ ดท้ายของเอกสาร โดย
ไม่ต้องเขี ยนเลขหน้าที่ ซ้ ากัน เช่ น 125-9, 181-95. ทุ ก วารสารที่ อ้างอิ งไม่ ตอ้ งใส่ เลขที่ เล่ ม (Number)
ถ้ามี Supplement ให้เขียนดังนี้ (Suppl 2) คือ มีเลขที่ของ Supplement ด้วย

เอกสารจริยธรรม 3 (จธ. 3) เอกสารชี้แจงผู้เข้ าร่ วมการวิจัย
เอกสาร จธ.3 แบ่ ง เป็ น 2 ประเภทตามลัก ษณะของผู เ้ สนอขอ คื อ เอกสาร จธ.3.1 (ส าหรั บ
บุคลากรคณะสาธารณสุ ขศาสตร์ ) เอกสาร จธ.3.2 (สาหรับนักศึกษาคณะสาธารณสุ ขศาสตร์ ) เนื้ อหาของ
เอกสารชี้แจงผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั มีองค์ประกอบดังนี้
1. ชื่ อโครงการวิจัย (เขียนชื่ อโครงการวิจัยเฉพาะภาษาไทย)
2. สถานทีท่ ี่ทาการวิจัย
3. หัวหน้ าโครงการ และทีอ่ ยู่ที่ติดต่ อได้
กรณีเป็ นงานวิจัยของนักศึกษาระบุ
ชื่อของนักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึ กษาหลัก และที่อยูท่ ี่ติดต่อได้
4. บทนาและเหตุผลในการศึกษาวิจัยของโครงการวิจัยนี้ (อธิบายอย่างย่อโดยใช้ ภาษาทีเ่ ข้ าใจง่ าย
สาหรั บผู้เข้ าร่ วมการวิจัย)
เขียนสั้นๆ ให้สามารถเข้าใจถึงความเป็ นมาในเชิ งวิชาการและเหตุผลที่จะทาการศึกษาวิจยั ของ
โครงการวิจยั นี้ โดยใช้ภ าษาที่ เข้าใจง่ ายส าหรั บ ผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั ไม่ มี ก ารอ้างอิ งเอกสาร ความยาว
ประมาณครึ่ งหน้ากระดาษ หรื อไม่ควรเกิน 1 หน้ากระดาษ
5. วัตถุประสงค์ ทวั่ ไปของโครงการ
เขี ย นให้ มี ค วามหมายเช่ น เดี ย วกับ ในแบบเสนอโครงการวิ จ ัย โดยใช้ ภ าษาที่ เข้ า ใจง่ า ย
อาจระบุเพียง วัตถุประสงค์ทวั่ ไปอย่างเดียวได้
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6. เหตุผลที่เชิ ญชวนให้ ท่านเข้ าร่ วมโครงการวิจัยนี้
เขียนในลักษณะชี้แจงถึงความเหมาะสม และจาเป็ น ในการเชิญชวนให้เข้าร่ วมในโครงการวิจยั
และให้เกี ยรติ ผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั เช่ น “ท่ านเป็ นผูห้ นึ่ งที่ มี คุ ณ สมบัติ เหมาะสมที่ ส ามารถให้ข้อมู ลใน
การศึกษาครั้งนี้ จึงขอเชิญชวนท่านเข้าร่ วม…” เป็ นต้น
7. กิจกรรมการวิจัยทีจ่ ะเกีย่ วข้ องกับท่าน เมื่อท่านสมัครใจเข้ าร่ วมโครงการวิจัย จะมีดังต่ อไปนี้
อธิ บ ายถึ งว่า การวิจยั ในโครงการนี้ ท่ านต้องท าอะไรบ้าง โดยเฉพาะในส่ วนที่ เกี่ ยวข้องกับ
ผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั เพื่อให้ผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั ได้รับทราบว่าเมื่อสมัครใจเข้าร่ วมโครงการแล้ว จะได้รับการ
ปฏิ บ ัติ ท ดลองอย่ า งไรบ้า ง เช่ น เมื่ อ ท่ า นสมัค รใจเข้า ร่ ว มโครงการวิ จ ัย นี้ ท่ า นจะได้รั บ การตอบ
แบบสอบถาม กี่ส่วน... กี่ขอ้ ... เป็ นต้น
8. ระยะเวลาที่ท่านจะเข้ ามาเกีย่ วข้ องกับกิจกรรมของโครงการวิจัยนี้ (ทดลอง/รวบรวมข้ อมูล)
บอกระยะเวลาที่ ผู ้เข้ า ร่ ว มการวิ จ ัย ต้ อ งเสี ยเวลาในการให้ ข้ อ มู ล หรื อทดสอบทดลองใน
กระบวนการวิจยั เช่น “ท่านจะได้รับการสัมภาษณ์ เป็ นเวลาประมาณ 30 นาที” เป็ นต้น
9. ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะเกิดขึน้ ทั้งต่ อท่ าน และต่ อผู้อื่น
อธิ บ ายถึ งว่า เมื่ อผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั เข้าร่ วมโครงการวิจยั แล้ว ผลของการดาเนิ นการวิจยั หรื อ
ผลการวิจยั ที่เกิดขึ้นนั้น จะเป็ นประโยชน์อย่างไรต่อผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั ต่อชุมชน สังคม และประเทศ
ในกรณี ที่ไม่มีประโยชน์ต่อผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั โดยตรง ควรระบุ ว่า “การศึกษานี้ แม้ว่าท่านจะ
ไม่ได้มีประโยชน์โดยตรง แต่ผลจากการศึกษาจะนาไป...” เป็ นต้น
10. ความเสี่ ยง หรื อ ความไม่ สบายใดๆทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ กับท่าน และ มาตรการหรื อวิธีการในการ
ป้ องกัน หรื อลดความเสี่ ยงหรื อความไม่ สบายใดๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ ในระหว่างการเข้ าร่ วมโครงการ
อธิ บายถึงความเสี่ ยง หรื อความไม่สบายที่อาจจะเกิ ดขึ้นอย่างไม่ปิดบังเพื่อให้ผเู ้ ข้าร่ วมการวิจยั
เข้าใจ และตัดสิ นได้วา่ ตัวเขาจะยอมรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้หรื อไม่ ก่อนเข้าร่ วมโครงการ
อธิ บายถึง มาตรการ หรื อวิธีการในการป้ องกัน หรื อลดความเสี่ ยง หรื อความไม่สบายใดๆ ที่จะ
เกิ ดขึ้นกับผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั เพื่อให้ผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั ได้เข้าใจว่า สิ่ งที่ จะเกิ ดขึ้นนั้น มี ทางป้ องกัน และ
การแก้ไขที่ช่วยลดอันตราย หรื อเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ได้
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11. การดูแลรักษาความลับของข้ อมูลต่ างๆ ของท่ าน (ได้ แก่ การเก็บรั กษาข้ อมูลจะทาอย่ างไร เก็บไว้ ที่
ไหน ใครสามารถเข้ าถึงข้ อมูลได้ บ้าง และมีวิธีการทาลายข้ อมูลอย่ างไร และเมื่อไร)
อธิบายให้ผเู ้ ข้าร่ วมการวิจยั เชื่อมัน่ ว่า ข้อมูลส่ วนบุคคลจะไม่รั่วไหลในลักษณะระบุตวั บุคคลได้
โดยไม่ มี ก ารระบุ ชื่ อ หรื อรหั ส ตัวเลขใดๆ ที่ เชื่ อมโยงถึ งตัวบุ คคลได้ การวิเคราะห์ ข้อมู ล แสดงเป็ น
ภาพรวมเท่านั้น เมื่อการวิเคราะห์ขอ้ มูล และโครงการสิ้ นสุ ดลง แบบสอบถามทั้งหมดจะถูกทาลายโดย
วิธีที่เหมาะสม
12. สิ ทธิการถอนตัวออกจากโครงการวิจัย
ให้อธิ บายความไว้ด้วยว่า ผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั มีสิทธิ ที่จะถอนตัวจากการเข้าร่ วมโครงการวิจยั ได้
ตลอดเวลา โดยไม่มีผลกระทบต่อหน้าที่การงาน หรื อการรักษาพยาบาลที่ได้รับอยู่ หรื อชี วิตประจาวัน
ขึ้นอยูก่ บั บริ บทของผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั นั้นๆ
13. กรณีที่มีเหตุจาเป็ น หรื อฉุ กเฉิ น ที่เกี่ยวข้ องกับโครงการวิจัยสามารถติดต่ อผู้รับผิดชอบโครงการได้
โดยสะดวกที่
ให้ใส่ ชื่อ และที่อยูข่ องผูว้ จิ ยั รวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ เพื่อให้ผเู ้ ข้าร่ วมการ
วิจยั ติดต่อได้ในกรณี เกิดปั ญหา และฉุ กเฉิ น

กรณีศึกษาในเด็กอายุ 7-12 ปี ต้ องจัดทาเอกสารชี้แจงการเข้ าร่ วมวิจัยสาหรับเด็ก (Assent
Form)
เอกสารจริยธรรม 4 (จธ. 4) หนังสื อยินยอมตนให้ ทาการวิจัย
เอกสาร จธ.4 เป็ นเอกสารจัดไว้ให้เป็ นตัวอย่างที่ครอบคลุมในประเด็นของการปฏิบตั ิ และสิ ทธิ
ในส่ วนของผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั และผูว้ จิ ยั สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมตามบริ บทของการวิจยั
เมื่อผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั ได้รับการชี้ แจงจากผูว้ ิจยั เข้าใจกระจ่างชัดแล้ว และพร้อมตัดสิ นใจเข้าร่ วม
โครงการโดยความสมัครใจ ผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั ลงนาม พร้อมกับผูว้ จิ ยั ถ้าผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั ไม่สามารถอ่าน
และเขียนหนังสื อได้ จะต้องได้รับการยินยอมในขณะที่ยงั มีสติสัมปชัญญะ และระบุขอ้ ความไว้ตามนี้คือ
“ข้าพเจ้าไม่สามารถอ่านหนังสื อได้ แต่ผวู ้ ิจยั หรื อผูแ้ ทนได้อ่านข้อความในหนังสื อยินยอมตนให้ทาการ
วิจยั นี้ให้แก่ขา้ พเจ้าฟังจนเข้าใจดีแล้ว ข้าพเจ้าจึงลงนาม หรื อประทับลายนิ้วหัวแม่มือของข้าพเจ้าใน

หนังสื อยินยอมตนให้ทาการวิจยั นี้ดว้ ยความเต็มใจ”
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กระบวนการขอการยินยอมตนจากผู้เข้ าร่ วมการวิจัย ประกอบด้วย
(1) กระบวนการชี้แจงแก่ผเู ้ ข้าร่ วมการวิจยั
(2) การจัดท าเอกสารยินยอมตนให้ ท าการวิจยั ประกอบด้วย เอกสารชี้ แจงผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั
(เอกสาร จธ.3) และหนังสื อยินยอมตนให้ทาการวิจยั (เอกสาร จธ.4)
(3) เอกสารทั้งสองชนิ ด (เอกสารชี้ แจงผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั หรื อ เอกสาร จธ.3 และหนังสื อยินยอม
ตนให้ทาการวิจยั หรื อ เอกสาร จธ.4) จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาจริ ยธรรมการ
วิจยั ในมนุษย์ก่อนดาเนินการให้ผเู ้ ข้าร่ วมการวิจยั ลงนาม

หลักการให้ คาชี้แจงการวิจัย มีองค์ประกอบ 3 ประการ คือ
1. ข้ อมูล นักวิจยั ต้องให้ขอ้ มูลเพียงพอที่ ผเู ้ ข้าร่ วมการวิจยั จะใช้ในการตัดสิ นใจเข้าร่ วมงานวิจยั
นั้นได้ ข้อมูลสาคัญ คือ วัตถุประสงค์ วิธีการวิจัย ความเสี่ ยง และประโยชน์ ที่อาจมี และข้ อความที่เปิ ด
โอกาสให้ ถามเมื่อสงสั ย และถอนตัวจากงานวิจัยเมื่อไรก็ได้ แม้งานวิจยั บางโครงการจะให้สิ่งตอบแทน
แต่ตอ้ งมีขอ้ มูลให้ผเู ้ ข้าร่ วมการวิจยั ได้ทราบถึงความเสี่ ยง และลักษณะการเข้าร่ วมด้วยความสมัครใจ
2. ความเข้ าใจ วิธีการที่ สื่อข้อมู ลสาคัญเท่าๆ กับเนื้ อหาข้อมูล ผูว้ ิจยั ต้องไม่ใช้วิธีบอกข้อมู ล
อย่างคร่ าวๆ และ/หรื อไม่เปิ ดโอกาสให้ซักถาม ผูว้ ิจยั ต้องชี้ แจงข้อมูลด้วยภาษา และวิธีการที่เหมาะสม
กับระดับสติปัญญา ความรู ้ความสามารถ และวัยของผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั ผูว้ จิ ยั ต้องพยายามให้ผเู ้ ข้าร่ วมการ
วิจ ัย เข้า ใจข้อ มู ล และมี โ อกาสซั ก ถามให้ ห ายสงสั ย เกี่ ย วกับ การวิ จ ัย นั้ น หากผู ้เข้า ร่ ว มการวิ จ ัย มี
ความสามารถจากัด เช่น เป็ นเด็ก หรื อพิการ ผูท้ าการวิจยั ต้องใช้วิธีการพิเศษ เช่น ขอความยินยอมพร้อม
ใจจากผูป้ กครองของผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั นั้น
3. ความสมัครใจ ความยินยอมพร้อมใจที่จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อเป็ นไปด้วย “ความสมัครใจอย่าง
แท้จริ ง” ต้องไม่มีการบังคับ ใช้อิทธิ พลหรื อจูงใจ การบังคับ หมายถึ ง การข่มขู่ว่าผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั จะ
เป็ นอันตรายหรื อเสี ยประโยชน์ถ้าไม่เข้าร่ วมโครงการ การใช้อิท ธิ พล หมายถึ ง การใช้อานาจให้เกิ ด
ความเกรงใจ การจู งใจ หมายถึ ง การมี ขอ้ เสนอเป็ นรางวัล ไม่ ว่าจะเป็ นเงิ น หรื อสิ่ งของเพื่ อแลกกับ
ข้อตกลงที่จะเข้าร่ วมโครงการ ผูว้ ิจยั จะต้องประกันได้ว่า การตัดสิ นใจที่จะอนุ ญาตให้ผูท้ าการวิจยั ใช้
ผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั เป็ นตัวอย่างต้องเป็ นความสมัครใจอย่างแท้จริ งและผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั ได้เข้าใจแล้วว่า
สามารถถอนตัวจากการวิจยั เมื่อใด ก็ได้
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คาแนะนาในการจัดทาเอกสารยินยอมตนให้ ทาการวิจัย มีดังนี้
1. การขอความยินยอมจากผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั จะต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์สากล คือ เป็ นการ
ยินยอมโดยสมัครใจ หลังจากได้รับคาอธิ บายให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงโครงการ โดยไม่ปิดบัง ซ่ อนเร้ น
ถึงกระบวนการการศึกษาวิจยั ข้อเสี่ ยงและอันตรายต่างๆ ตลอดจนการแก้ไขและการตอบแทนต่างๆ โดย
ผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั หรื อบิดามารดา หรื อผูแ้ ทน (ตามกฎหมาย) ได้ลงนามยินยอมเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร
(Individual informed consent)
2. ในกรณี ที่ผเู ้ ข้าร่ วมการวิจยั ไม่สามารถอ่าน และเขียนหนังสื อได้ จะต้องได้รับการบอกกล่าว
ให้เข้าใจก่อนที่จะยินยอมเข้าร่ วมโครงการวิจยั
3. ในกรณี ที่ผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั ยังไม่บรรลุ นิติภาวะ ผูว้ ิจยั หรื อโครงการวิจยั นั้นต้องได้รับการ
ยินยอมจากผูป้ กครอง หรื อผูอ้ ุปการะโดยชอบด้วยกฎหมาย
4. ในกรณี ที่ผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั ไม่สามารถตัดสิ นใจเองได้ เช่ น อยู่ในภาวะหมดสติ ให้ผูแ้ ทน
โดยชอบด้วยกฎหมาย หรื อผูป้ กครอง หรื อญาติใกล้ชิดที่สุดเป็ นผูล้ งนามยินยอม และเมื่อผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั
ฟื้ นคืนสติแล้ว ให้ผวู ้ จิ ยั บอกกล่าว และขอความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรใหม่อีกครั้งหนึ่งด้วย
5. เอกสารชี้ แจงผู เ้ ข้า ร่ ว มการวิ จยั (เอกสาร จธ.3) เป็ นเอกสารที่ ใช้ภ าษาที่ เข้า ใจง่ าย และ
เหมาะสม ตรงกับ ภาษาของกลุ่ ม ผู เ้ ข้า ร่ ว มการวิ จ ัย ส าหรั บ การวิจ ัย กึ่ ง ทดลอง ให้ ท าเอกสารชี้ แจง
ผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั ให้สอดคล้องกับกิจกรรมในแต่ละกลุ่มที่ศึกษา
6. หนังสื อยินยอมตนให้ทาการวิจยั (เอกสาร จธ.4) ควรจัดทา 2 ฉบับ โดยผูว้ จิ ยั เก็บไว้ 1 ฉบับ
และผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั เก็บไว้ 1 ฉบับ
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