
    
         เรียน  ประธานคณะกรรมการจริยธรรมวิจัย คณะวิทยาการสารสนเทศ 

แบบเสนอขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัย 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
 

ชื่อนิสิต (นาย,นาง,นางสาว)……………………………………………………………………………………...  
Name (Mr./Mrs../Ms.) ………………………………………………………………………………………….       
หลักสูตร ……………………………………สาขาวิชา……………………..……………..………………….… 
Program  …………………………………… Major Department ……………..…………………………….. 
 
      ภาคปกติ       ภาคพิเศษ    
                                Ordinary program                      Special program 
 
รหัสประจ าตัว (ID. No) ………………………..คณะ/วิทยาลัย  (Faculty/College) …………………….…..… 
 
1. ขออนุมัติท าวิทยานิพนธ์ที่  [--]  ใช้สัตว์ทดลองเป็นกลุ่มศึกษา*  ระบุ……………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 
          [--]  ไม่ใช้สัตว์ทดลองเป็นกลุ่มศึกษา  (ไม่ต้องท ำข้อ 12 – 19) 

     [--]  ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
     [--]  มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น  ใช้สารเคมีอันตราย สารกัมมันตรังสี เป็นต้น 

       Request to carry on thesis that     [   ]  needs  human or animal  subjects  to  work  
with  or  affected  by the study. 
                                                        [   ]   does   not  need . 
                                                        [   ]   does  not  affect  to  the  environment. 
                                                        [   ]   effect  to  the  environment.   
 
2. ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ (ภาษาไทย) ………………………...……………………...………………………………... 

Thesis  title (in Thai)………………. ……………………………………........................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 

3. ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ (ภาษาอังกฤษ) Thesis title (in English)……………………………………...……………… 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 

4. คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์   
Thesis  advisory committee …………..........................................  member……………………………… 
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ……………………...……………………………กรรมการ……………………………… 
Major advisor…………………………………………………………..member……………………………… 
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ……………………………………………………กรรมการ……………………………… 
Co-advisor………………………………………………………………member……………………………… 
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ……………………………………………………กรรมการ……………………………… 
Co-advisor……………………………………………………………... member……………………………… 

 
 

จริยธรรมวิจัย 

กรุณาพิมพ์ด้วยเคร่ืองพิมพ์  และภาษาอังกฤษให้ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ 
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วันที่ส่งเค้าโครงฉบับสมบูรณ์ ณ คณะ/วิทยาลัยที่นิสิตสังกัด ……………………………………………….. 
Date of submission of the final copy of thesis proposal at the Faculty/College of  

 
5. ที่มาปัญหาการวิจัย  (Research Rationale)………………………………………………………………... 

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

 
6. วัตถุประสงค์การวิจัย (Objectives)……………………………………………………................................ 

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

7. จ านวนและลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง/สัตว์ทดลอง/ตัวอย่างอื่น ๆ   
       (Amount and characteristics of sample groups) 

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

8. ช่วงเวลาของการเก็บข้อมูล/การทดลอง  (Time interval for data collection or performing of 
experiments) 
………………………………………………………………………………………………………………. 

9. สถานที่เก็บข้อมูล (Places  to perform the experiments) 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 

10. วิธีด าเนินการเก็บข้อมูล/การทดลอง  (Methods or Experimental  design) 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 

 
11. ค่าตอบแทนการเข้าร่วมเป็นกลุ่มตัวอย่าง (Payment requires to act  as a participant in the 

study) 
  ไม่มี (No) 
 มี ระบุ (Yes, give details) 

      ……………...………………………………………………………………………………………………. 
12. การถอนตัวจากการเป็นกลุ่มตัวอย่าง (ระบุว่าในกรณีที่กลุ่มตัวอย่างประสงค์จะขอถอนตัว กลุ่มตัวอย่างจะต้องท าอย่างไร) 

To withdraw from the sample group, what shall the participant have to do? 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
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13. การบาดเจ็บและอันตรายต่อร่างกาย  ซ่ึงอาจเกิดจากการวิจัย  
       (ระบุว่าในกรณีที่มีอันตรายและบาดเจ็บเกิดขึน้กับร่างกายของกลุม่ตัวอย่าง  ผู้วิจัยจะด าเนนิการอย่างไร)  
      Dangerous or defects that may occur during the experimental study. Describe the 
procedure. 

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

14. การเก็บรักษาและการประกันมิให้ข้อมูลที่เก็บได้ถูกน าออกเผยแพร่โดยมิได้รับอนุญาตจากกลุ่มตัวอย่าง 
(ระบุวิธีการและระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูล)  
The method for the confidential protection of the information (specify) 
….………………………………………………………………................................................................. 
…..…………………………………………………………………………………………………………. 

 

15.  ความเสี่ยงของกลุ่มตัวอย่างด้านร่างกาย (Risk of physical damages) 
  ไม่มี  (No) 
 มี Yes (specify)………………………………………………………………………………… 
การเตรียมการเพื่อลดความเสี่ยง (The preparation to avoid risks) 
……………………………………...…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 

16.  ความเสี่ยงของกลุ่มตัวอย่างด้านจิตใจ (Risk of psychological damages) 
  ไม่มี  (No) 
 มี (ระบุ) Yes (specify)……………………………………………………………………………... 

               การเตรียมการเพื่อลดความเสี่ยง (The preparation to avoid risks) 
              ……………………………………...…………………………………………………………………. 

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

17.  ความเสี่ยงของกลุ่มตัวอย่างด้านสังคม (Risk of the damage to the society) 
  ไม่มี  (No) 
 มี (ระบุ) ……………..……………………………………………………………………………. 
 Yes (specify)……………………………………………………………………………………… 

               การเตรียมการเพื่อลดความเสี่ยง (The preparation to avoid risks) 
              ……………………………………...…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
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18.  ความเสี่ยงของกลุ่มตัวอย่างด้านกฎหมาย  (Risk of the violation of human rights) 

  ไม่มี   
 มี (ระบุ) Yes (specify)……………………………………………………………………………... 
การเตรียมการเพื่อลดความเสี่ยง (The preparation to avoid risks) 
……………………………………...…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 

19.  ความเสี่ยงของกลุ่มตัวอย่างด้านอ่ืน ๆ(Risk of sample groups to other relevant factors) 
  ไม่มี   
 มี (ระบุ)  Yes (specify)………………………………………………………………… 
การเตรียมการเพื่อลดความเสี่ยง(The preparation to avoid risks)  
………………………………………………………………………...................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 

20.  ความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อม เช่น สารเคมี  สารกัมมันตรังสี  ระบ ุ(Risk of exposure to hazardous 
factors, Specify) 
       ……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………. 
การเตรียมการเพื่อลดความเสี่ยง (The preparation to avoid risks) 
……………………………………………………………………………....................................................  
….………………………………………………………………..…………………………………………… 

21.  การเก็บรักษาและการท าลายสัตว์ทดลอง  (กรณีไม่ใช้มนุษย์เป็นกลุ่มตัวอย่าง) 
(The maintenance and eradication of the experimental animals)  
………………………………………… ………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
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22.  ปัญหาและข้อสงสัย  
ในกรณีที่กลุ่มตัวอย่างมีปัญหา ขอ้ขัดข้อง ข้อสงสัย จะติดต่อผู้วิจยัได้ ดังนี้  
(If you have any question relevant to this experiment please contact)………………………………………………. 
 

โทรศัพท์ (Tel). ………………………………………..โทรสาร (Fax) ………………….………………… 
e-mail……………………………………………………………………………………………………… 

23.  การรับรองของนิสิตและคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ : ข้อมูลที่ระบุในเอกสารนี้เป็นความจริงทุกประการ 
I certify that all information are the truth 
 

ชื่อนิสิต (Name) …………...……………………………วันที ่(Date)  ……………………… 
 (………………………………………………………….) 
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาหลัก …………………………………………..วันที่ …………………... 

                      Major adviser………………………………………………………Date………………………….. 
        (……………………………………………..) 
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม …..…………………………………………วันที่ …………………… 

                      Co-adviser……………………………………………………………Date…………………………… 
        (……………………………………………..) 
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม …..…………………………………………วันที่ ……………………. 
Co-adviser……………………………………………………………Date………………………….. 
        (……………………………………………..) 
 

รับเอกสารสมบูรณ์ฉบับนี้เม่ือวันที่…………………………………………… 
คณะกรรมการ  “จริยธรรมการวิจัย”  พิจารณาเมื่อวันที่……………………………………..…………… 
 ลงนาม 
      ประธานคณะกรรมการประจ าหลักสูตร………………………………….…………… 
       คณะ/วิทยาลัย …………………………………………………   
                                        
                                                                       …………………………………………….วันที่…………………… 
       (……………………………………………...) 



ขั้นตอนการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยของนิสิตระดับบณัฑิตศึกษา 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยที่นิสิตต้องยื่นที่สนง.บัณฑิตศึกษา ดังนี้ 
   1.  แบบฟอร์ม จริยธรรม 
   2.  ข้อมูลที่จะอธิบายให้กับกลุ่มตัวอย่างการวิจัย   (Patient Information Sheet)  
        นิสิตต้องด ำเนินกำรเขียนหรือพิมพ์ขึ้นตำมข้อมูลกำรวิจัยของนิสิตเอง 
   3.  ใบยินยอมเข้าร่วมเป็นกลุ่มตัวอย่างการวิจัย นิสิตต้องด ำเนินกำรเขียนหรือพิมพ์ 
         ขึ้นตำมข้อมูลกำรวิจัยของนิสิตเอง 
   4.  อื่น ๆ ที่จ าเป็น  เช่น  แบบสอบถาม,  แบบสัมภาษณ์ 
* กรณีกำรวิจัยที่ต้องใช้สัตว์ทดลองเป็นกลุ่มศึกษำ ต้องมีเอกสำรข้อ 2 ถึง ขอ้ 4 แนบมำด้วย 
 

คณะกรรมการ “จริยธรรมการวิจัย” 
พิจารณาเอกสารที่นิสิตยื่น  

(ใช้เวลาไม่เกิน 15 วันท าการหลังยื่นฯ) 

แก้ไข ไม่ต้องแก้ไข 

ฝ่ายวิจัย ภปร. ชั้น 5 ออกจดหมายรับรองผลการพิจารณา 
จริยธรรมการวิจัยให้นิสิตและประธานควบคุมฯ ทราบ 

รับรองโดยงานส่งเสริมการวิจัย กองบริการการศึกษา 

นิสิตด าเนินการท าวิจัยขั้นตอนต่อไป รวมถึงการให้กลุ่มตัวอย่าง กรอกแบบฟอร์มใบยินยอมเข้าร่วมวิจัยก่อน 
เก็บข้อมูล (นิสิตต้องรวบรวมใบยินยอมเข้าร่วมวิจัยของกลุ่มตัวอย่างทุกคน ไว้เป็นหลักฐานและพร้อมที่จะได้รับ 

การตรวจสอบโดยคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ได้ตลอดเวลา) 

ปรับแก้ไข-ตอบค าถาม 
ตามมติของคณะกรรมการฯ 



 
ข้อมูลและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา 

  

 

 มหาวิทยาลัยบูรพามีประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  
ลงวันที่  17  พฤษภาคม  2549  โดยนิสิตที่จะท าการวิจัย  (Master Thesis หรือ Doctoral Dissertation) ต้องผ่าน
กระบวนการกลั่นกรองของ  “คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย”  ก่อนด าเนินการเก็บข้อมูล ถ้าไม่ได้ด าเนินการ 
ดังกล่าว จะถือว่างานวิจัยนั้นไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรใด ๆ  ของมหาวิทยาลัยบูรพา  โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 

1. คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย 
 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของมหาวิทยาลัย 

2. การกลั่นกรองแบบฟอร์มจริยธรรมการวิจัยของนิสิต 
  แบบฟอร์มที่นิสิตยื่นที่จริยธรรม จะได้รับการพิจารณาโดยใช้เวลาไม่เกิน 20 วันท าการ 

3. งานวิจัยท่ีต้องได้รับการกลั่นกรองและแบบฟอร์มที่ใช้ 
  นิสิตระดับปริญญาโท และเอก ที่ท าวิทยานิพนธ์ทุกคน (Thesis และ Dissertation ส าหรับนิสิต
ระดับปริญญาโท และเอกตามล าดับ) ต้องยื่นแบบฟอร์มขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัย โดยแนบเอกสารจ านวน 1 ชุด 
ดังนี้ 
   (1)  แบบฟอร์มจริยธรรมการวิจัย   (แบบเสนอขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัย) 
  (2)  ข้อมูลที่จะอธิบายให้กับกลุ่มตัวอย่างการวิจัย (Patient Information Sheet) 
  (3)  ใบยินยอมเข้าร่วมเป็นกลุ่มตัวอย่างการวิจัย  
  (4)  อ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็น 
  กรณีกำรวิจัยท่ีต้องกำรค ำยินยอมจำกกลุ่มตัวอย่ำงหรือเจ้ำของสัตว์ทดลอง ต้องมีเอกสำร  ข้อ (2) 
และ  ข้อ  (3)  ด้วย 
 การท าวิจัยโดยที่ยังไม่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของส านักงานบัณฑิตศึกษาก่อน 
ด าเนินการเก็บข้อมูล  บัณฑิตศึกษาจะไม่รับว่างานวิจัยชิ้นนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรใด ๆ 

4. ผลบังคับใช้ 
การท าวิจัยที่ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของคณะต้นสังกัด 

มีผลบังคับใช้กับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทุกคนที่ยื่นแบบฟอร์มผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์แล้ว  เพ่ือขออนุมัติ 
สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ตั้งแต่วันที่  1  กรกฎาคม  2547  เป็นต้นไป 

5. ขั้นตอนใหม่ของการท าวิทยานิพนธ์ 
ภายหลังจากท่ีนิสิตสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ผ่าน และได้แก้ไขเค้าโครงฯ เรียบร้อยแล้ว  

ให้นิสิตด าเนินการยื่นแบบเสนอขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัย  โดยใช้แบบฟอร์มจริยธรรม  โดยแบบฟอร์มดังกล่าวนิสิต
สามารถ  Download  จาก  Website  ของส านักงานบัณฑิตศึกษา  http://graduate.buu.ac.th  หรือขอได้โดย
ตรงทีค่ณะต้นสังกัด    
  ในกรณีที่นิสิตมีความจ าเป็นที่ต้องท าการวิจัยก่อนการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ ์
ขอให้นิสิตด าเนินการยื่นแบบเสนอขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัยก่อน แล้วจึงท าวิจัย  และถ้าท าการวิจัยแล้วบางส่วน 
พบว่าต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการวิจัย นิสิตต้องยื่นขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัยใหม่อีกครั้ง 
 

                            งำนส่งเสริมกำรวิจัย กองบริกำรกำรศึกษำ  มหำวิทยำลัยบูรพำ 



 
 

 
 
การศึกษาทางคลินิก : ประเมินผลการใช้ ยา A (ชื่อสมมุติ) ในการรักษาภาวะเลือดออกผิดปกติจากโพรงมดลูก 
 
เรียน  ผู้ป่วยทุกท่าน 
 
 ท่านเป็นผู้ที่ได้รับเชิญจากแพทย์ให้เข้าร่วมการศึกษาทางคลินิกเพ่ือประเมินผลการใช้ยา 
ในการใช้ ยา A  รักษาภาวะเลือดออกผิดปรกติจากโพรงมดลูก  ก่อนที่ท่านตกลงเข้าร่วมการศึกษาดังกล่าว 
ขอเรียนให้ท่านทราบถึงเหตุผลและรายละเอียดของการศึกษาวิจัย 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 
ถึงเม็ดที่  21  มีส่วนประกอบของตัวยานอร์เจสเตรล  0.5  มิลลิกรัม  (Norgentrel 0.5 mg)  ร่วมด้วย 
รับประทาน 
ครั้งละ  1  เม็ด วันละ  1  ครั้ง  ส าหรับสตรีที่มีรอบเดือนปรกติ ให้เริ่มต้นรับประทานเม็ดแรกวันที่ 5 ของ 
รอบเดือน (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 

 

ตัวอย่างข้อมูลส าหรับผู้ป่วย (Patient Information) 

ตัวอย่างนี้นิสิตต้องด าเนินการเขียนหรือพิมพ์ขึ้นตามข้อมูลการวิจัยของนิสิตเอง 
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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 
 

 หากท่านมีปัญหา หรือข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ………………………………………. 
หน่วยงาน…………………………………………………..ตึก………………..ชั้น………………………… 
โทร………………………………………………………..ซึ่งยินดีให้ค าตอบแก่ท่านทุกเม่ือ 
 
 ขอขอบพระคุณในความร่วมมือของท่านมา ณ ที่นี้ 



 

 
 

 
 
 

การวิจัยเรื่อง   การประเมินการสัมผัสสาร MTBE ที่มีผลต่อสุขภาพของต ารวจจราจร ที่ปฏิบัติหน้าที่ใน 
 เขตกรุงเทพมหานคร 
 

เรียน  ต ารวจจราจร/ต ารวจทั่วไป ท่ีเข้าร่วมในการวิจัยครั้งนี้ 
 

 ท่านเป็นบุคคลหนึ่งที่ได้รับการสุ่มเลือกให้เข้าร่วมในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  เนื่องจากปัจจุบัน 
ประเทศไทยได้จ ากัดการใส่สารตะก่ัวในน้ ามันเบนซิน ท าให้มีการเติมสาร Methyl tert-Butyl  Ether (MTBE) 
ลงแทนสารตะกั่วอินทรีย์ เพ่ือเพ่ิมค่าออกเทนในน้ ามัน ดังนั้นแม้ว่าต ารวจจราจรแม้จะมีความเสี่ยงต่อการสัมผัส 
สารตะกั่วลดลงก็ตาม  แต่ก็อาจมีความเสี่ยงต่อการสัมผัสสาร MTBE เพ่ิมขึ้น  ซึ่งสาร  MTBE นี้สามารถก่อให้ 
เกดิอาการเป็นพิษ โดยมีฤทธิ์กดประสาทส่วนกลาง  สามารถก่อให้เกิดอาการระคายเคืองต่อผิวหนัง นัยน์ตาได้ 
ผู้วิจัยเห็นว่าควรที่จะต้องมีการศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับการสัมผัสสาร MTBE และปริมาณสาร MTBE ที่เข้าสู่ 
กระแสเลือดในร่างกายของต ารวจจราจร ทั้งนี้เพ่ือให้ทราบปริมาณการสัมผัสที่ชัดเจนจึงต้องท าการเปรียบเทียบ 
กับต ารวจทั่วไปที่มิได้ปฏิบัติหน้าที่ต ารวจจราจร 
 ในการวิจัยนี้จะได้ศึกษาตั้งแต่การตรวจวัดการปนเปื้อนของสาร MTBE  ในบรรยากาศบริเวณท่ี 
ปฏิบัติหน้าที่ของต ารวจจราจร ลักษณะของการสัมผัสและการป้องกันตน และตรวจวัดระดับสาร MTBE ในเลือด 
โดยเปรียบเทียบระหว่างต ารวจจราจรและต ารวจทั่วไป 
 เมื่อท่านได้ตัดสินใจเข้าร่วมในการศึกษาครั้งนี้ ท่านจะได้รับการสัมภาษณ์ตามแบบสัมภาษณ์ที่ 
ผู้วิจัยจัดท าข้ึน และจะมีการเจาะเก็บโลหิตจากเส้นเลือดด า ในปริมาตรประมาณ  3  มิลลิลิตร  เพ่ือส่งตรวจวัด 
ระดับ  MTBE  ที่กองอาชีวอนามัย  กรมอนามัย  ทั้งนี้เลือดของท่านจะใช้เพื่อการตรวจหาสาร MTBE เท่านั้น 
 ในการเจาะเก็บโลหิตด าเนินการโดยนักเทคนิคการแพทย์ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการนี้ ได้แก่ 
เข็มเจาะโลหิตเบอร์ 21 หลอดไซริงซ์  ขนาดความจุ  5  มิลลิลิตร  หลอดเก็บโลหิต จะใช้แบบที่ใช้ได้ครั้งเดียว 
เท่านั้น (Disposable)  หลังจากท่ีเจาะเก็บโลหิตแล้ว จะมีการปิดปลาสเตอร์ยาให้เพ่ือความสะอาดของแผลรอยเจาะด้วย 
 หลังจากท่ีผู้วิจัยทราบผลแล้วจะได้รายงานให้ท่านทราบเป็นการส่วนตัวพร้อมทั้งอธิบายและแปล 
ความหมายของผลการตรวจให้ทราบโดยละเอียดหากท่านต้องการ โดยข้อมูลของท่านจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ 
ใช้เพื่อรายงานผลการวิจัยในภาพรวมเท่านั้น  ในการด าเนินการนี้ผู้วิจัยจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น โดยที่ท่าน 
ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ 
 ระยะเวลาที่ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากท่าน ทั้งการสัมภาษณ์และเจาะเก็บโลหิต จะใช้เวลา 
ประมาณ  20  นาที การเก็บรวบรวมข้อมูลจากท่านจะด าเนินการเพียงครั้งเดียวเท่านั้น 
 ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึนกับท่านมีเพียงผลกระทบอันเป็นผลมาจากการเจาะเก็บโลหิตเท่านั้น 
ซึ่งนับว่ามีความเสี่ยงน้อยมาก  ผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึนมีเพียงการเกิดห้อเลือดบริเวณที่เจาะ  ซึ่งจะค่อย ๆ 
หายได้เองใน  2-3  วัน 
 หากท่านมีปัญหาหรือข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามได้โดยตรงจากผู้วิจัยที่ไปร่วมเก็บ 
รวบรวมข้อมูลในวันท าการเก็บรวบรวมข้อมูล หรือสามารถติดต่อสอบถามได้ตลอดเวลาที่ 
 ชื่อ…………………………………………….. โทรศัพท์……………………………… หรือ 
 ชื่อ…………………………………………….. โทรศัพท์……………………………… 
 ที่อยู่…………………………………………………………………………………………….. 
 ผู้วิจัยขอขอบคุณท่านเป็นอย่างยิ่ง ในความร่วมมือในการวิจัยครั้งนี้ 

ผู้วิจัย 

ตัวอย่างข้อมูลส าหรับต ารวจที่เข้าร่วมในการวิจัย 

ตัวอย่างนี้นิสิตต้องด าเนินการเขียนหรือพิมพ์ขึ้นตามข้อมูลการวิจัยของนิสิตเอง 



 
 

 

ตัวอย่างใบยินยอมเข้าร่วมการวิจัย 
------------------------ 

 
 หัวข้อวิทยานิพนธ์    เรื่อง  ..........................................................................................  
............................................................................................................................. .......................................... 
............................................................................................................................. .......................................... 
 
 
 วันให้ค ายินยอม  วันที่ …………………เดือน…………………………พ.ศ. ………………. 
ก่อนที่จะลงนามในใบยินยอมเข้าร่วมการวิจัยนี้ ข้าพเจ้าได้รับการอธิบายจากผู้วิจัยถึงวัตถุประสงค์ของ 
การวิจัย  วิธีการวิจัย  ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการวิจัยอย่างละเอียดและมีความเข้าใจดีแล้ว  ข้าพเจ้ายินดี 
เข้าร่วมโครงการวิจัยนี้ด้วยความสมัครใจ  และข้าพเจ้ามีสิทธิที่จะบอกเลิกการเข้าร่วมในโครงการวิจัยนี้ 
เมื่อใดก็ได้   และการบอกเลิกการเข้าร่วมการวิจัยนี้ จะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อข้าพเจ้า 
 ผู้วิจัยรับรองว่าจะตอบค าถามต่าง ๆ ที่ข้าพเจ้าสงสัยด้วยความเต็มใจ ไม่ปิดบัง ซ่อนเร้นจน
ข้าพเจ้าพอใจ  ข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับตัวข้าพเจ้าจะถูกเก็บเป็นความลับและจะเปิดเผยในภาพรวมที่เป็น 
การสรุปผลการวิจัย  
 ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความข้างต้นแล้ว และมีความเข้าใจดีทุกประการ และได้ลงนามใน 
ใบยินยอมนี้ด้วยความเต็มใจ 
 
 
 
   ลงนาม…………………………………………………………ผู้ยินยอม 
             (…………………………………………………………) 
   ลงนาม…………………………………………………………พยาน 
             (…………………………………………………………) 
   ลงนาม…………………………………………………………ผู้ท าวิจัย 
             (…………………………………………………………) 
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 ข้าพเจ้าไม่สามารถอ่านหนังสือได้  แต่ผู้วิจัยได้อ่านข้อความในใบยินยอมนี้ให้ข้าพเจ้าฟัง 
จนข้าพเจ้าเข้าใจดีแล้ว  ข้าพเจ้าจึงลงนามหรือประทับลายนิ้วหัวแม่มือของข้าพเจ้าในใบยินยอมนี้ 
ด้วยความเต็มใจ 
 
   ลงนาม…………………………………………………………ผู้ยินยอม 
             (…………………………………………………………) 
   ลงนาม…………………………………………………………พยาน 
             (…………………………………………………………) 
   ลงนาม…………………………………………………………พยาน 
             (…………………………………………………………) 
   ลงนาม…………………………………………………………ผู้ท าวิจัย 
             (…………………………………………………………) 
 
 ในกรณีที่ผู้ถูกทดลองยังไม่บรรลุนิติภาวะ จะต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองหรือ 
ผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมาย 
 
   ลงนาม…………………………………………………………ผู้ปกครอง/ 
                                     ผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมาย 
             (…………………………………………………………) 
   ลงนาม…………………………………………………………พยาน 
             (…………………………………………………………) 
   ลงนาม…………………………………………………………ผู้ท าวิจัย 
             (…………………………………………………………) 
 

 

 


