
 หนา 1 

 
เอกสารชี้แจงขอมูล/คําแนะนําแกผูเขารวมการวิจัย 

(Patient/Participant Information Sheet) 
สําหรับอาสาสมัครโครงการวิจัย (สําหรับเด็ก)  

 
ชื่อโครงการ      โครงการจัดเก็บชิ้นเนื้อมะเร็งแบบบูรณาการ (Ramathibodi tumor biobank)          
 
การศึกษาวิจัยคือ โครงการที่จะมีการจดัเกบ็ชิ้นเนื้อมะเร็ง หรือเลือด ของหนูไว จากการตรวจรักษาตามปกติของหนู 
ที่พี่ๆ พยาบาลจะขอเก็บเลือดและชิ้นเนื้อสวนที่ไมไดใชแลว ซ่ึงการดําเนินการนี้เปนขั้นตอนทีห่นูจะไดรับจากการ
มาพบคุณหมอตามปกติเทานัน้ ไมมีความเสี่ยงใดๆ ตอหนูและไมมีผลตอการรักษาตามปกติ  
 
หนูไดรับเชิญเขารวมโครงการนี้ ซ่ึงเปนโครงการเกี่ยวกับ การจัดเก็บชิ้นเนื้อมะเร็งและเลือดของผูปวย การจัดเก็บ
ช้ินเนื้อ เลือด หรือสารคัดหล่ังของหนูนี้ จะทําใหแพทยและนักวิจัยสามารถพัฒนาการวินิจฉัยและแนวทางการรกัษา
โรคมะเร็งในประเทศไทยใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ทั้งในดานความรวดเร็วในการตรวจพบโรคในระยะแรกๆ 
กอนมีอาการและชวยใหไดการพยากรณโรคที่แมนยํามากขึ้น ซ่ึงผลการศึกษานี้อาจจะชวยใหคาใชจายของผูปวย
มะเร็งลดลงดวยในอนาคต     

 
ประโยชนท่ีหนูจะไดรับจากโครงการนี้คือ 
1. หนูจะถูกเชิญใหเขารวมกิจกรรมการอบรมผูปวยและหรือการใหความรูใหมดานการรักษาโรคมะเร็ง และ

การปฏิบัติตัวของตัวหนู อยางนอยปละ 1 คร้ัง  
2. โครงการนี้จะเปนประโยชนกับตัวหนูและเพื่อนๆ ที่จะไดรับการรักษาที่ทันสมัย มีโอกาสหายเพิ่มขึ้นและ

คารักษาโรคก็อาจถูกลงในอนาคต   
 

โปรดอานขอมูลนี้อยางละเอียดหรือขอใหผูอ่ืนอานขอมูลนี้ใหหนูฟง และขอใหหนูใชเวลาทบทวนขอมูล
เหลานี้กับคุณพอคุณแม  ถามีขอสงสัยเกี่ยวกับโครงการนี้ หนูสามารถโทรติดตอ คุณหมอนงนุช สิระชัยนันท หรือ
คุณหมอสุรเดช หงสอิง ไดท่ีเบอร 02-201-1495  
 
หนูไมจําเปนตองเขารวมโครงการถาหนูไมตองการ จะไมมีใครบังคับหนู-ขึ้นอยูกับหนูโดยส้ินเชิง หนูจะมีเวลา
อยางเหลือเฟอในการถามคําถาม การที่หนูสามารถเขาใจคําตอบไดเปนสิ่งสําคัญ ถาหนูตกลงเขารวมโครงการ เรา
จะขอใหหนูลงลายมือช่ือในหนังสือแสดงความสมัครใจฉบับนี้ จะมีการขอใหบิดามารดา ผูปกครอง หรือผูแทน
ตามกฎหมายของหนูลงลายมือช่ือในแบบฟอรมเพื่อใหอนุญาตดวยเฉพาะในกรณีที่หนูสบายใจเกี่ยวกับ
โครงการวิจัยนี้เทานั้น 
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หนูสามารถหยุดการเขารวมในโครงการวิจัยนี้ไดทุกเม่ือ กอนหรือหลังจากที่โครงการวิจัยนี้ไดเร่ิมขึ้นแลว หนูไม
จําเปนตองใหเหตุผล และถาหนูตอบปฏิเสธจะไมมีใครโกรธ  ผลการตรวจของหนูจะถูกเก็บเปนความลับ และ
จะแจงผลใหหนูกับคุณพอคุณแมทราบเทานั้น  
 
งานวิจัยนี้มีผูตรวจสอบวางานวิจัยดีพอที่จะทําไดคือ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะแพทยศาสตร  
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ไดตรวจสอบการศึกษาวิจัยอยางละเอียดแลว พวกเขาไดอานทุกอยางที่
เกี่ยวกับการศึกษาวิจัย และไดอนุญาตใหดําเนินโครงการวิจัยได 
 
โครงการวิจัยนี้จะมีเด็กจํานวนประมาณ 20 คน ตอป เขารวมโครงการวิจัย ซ่ึงมีอายุตั้งแต แรกเกิดถึง 15 ป  
 
หนู/ผม ช่ือ .............................................................................. อายุ ................................................. 
อยูบานเลขที่ .................................................................................................................................... 
 
หมอไดอธิบายขอมูลและขั้นตอนตางๆ ในการตรวจขางตนใหฟงแลว และหนู/ผมทราบวาจะยินดีเขารวมโครงการ
หรือไมก็ได โดยไมมีผลกระทบตอการดูแลรักษาพยาบาลของหนู/ผม 
 
หนู/ผมเขาใจโครงการนี้ และโดยความเห็นชอบของผูปกครองของหนู/ผม จึงไดตกลงเขารวมโครงการวิจัยนี้ 
 
 
 ..............................................................                 ..............................................................                     
(.............................................................)     (.............................................................) 
                เด็กที่เขารวมโครงการวิจัย                                           ผูช้ีแจงและเชิญใหเขารวมโครงการวิจัย 
        วันที่ ............................................                                     วันที่ ............................................ 
 
                                                                                                                         
................................................................ 
(..............................................................) 
                      พยาน 
       วันที่ ............................................ 
 
 
หมายเหตุ 1. พยานจะตองมี เฉพาะในกรณีที่มีผูอานเอกสารชี้แจงนี้ใหเด็กฟงเทานั้น 
  2. บิดา หรือมารดา หรือผูปกครองของเด็กตองลงนามยินยอมใน Consent form ตางหาก 
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เอกสารชี้แจงขอมูล/คําแนะนําแกผูเขารวมการวิจัย 

(Patient/Participant Information Sheet) 
สําหรับผูปกครองและเด็ก 

 
 
ชื่อโครงการศึกษาวิจัย : โครงการจัดเก็บช้ินเนื้อมะเร็งแบบบูรณาการ (Ramathibodi tumor biobank)  
คณะผูวิจัย       อาจารย ดร.พญ.ณฐินี  จินาวัฒน  
  รศ.นพ.ธันย  สุภัทรพันธุ 

ผศ.พญ.สมใจ  แดงประเสริฐ 
ผศ.พญ.เยาวนุช คงดาน  
รศ.นพ.จักรพันธุ เอื้อนรเศรษฐ  
ศ.พญ.สฤกพรรณ  วิไลลักษณ 
รศ.นพ.สุรเดช  หงสอิง 
ผศ.นพ.เอกภพ  สิระชัยนันท 
ผศ.นพ.พัฒนา ศรมยุรา 
อาจารย ดร.นพ.อาทิตย  จินาวัฒน 
รศ.นพ.สุภร จันทรจารุณี 
ศ.นพ.ประทักษ  โอประเสริฐสวัสดิ์ 
นางสาวนิลทิตา  ศรีไพบูลยกิจ 

ทาน/บุตรของทานไดรับการเชื้อเชิญใหเขารวมการศึกษาวิจัยนี้เนื่องจากบุตรทาน/บุตรของทานไดรับการวินิจฉัยวาเปน
โรคเนื้องอกหรือโรคมะเร็ง  ทาน/บุตรของทานจะไดมีโอกาสและเวลาอาน ขอมูลขางลางกอน หากทาน/บุตรของทานมีขอของใจ
ใด ๆ เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยนี้ และสิทธิตาง ๆ กรุณาซักถามจากแพทย หรือ ผูชวยแพทยที่ทําการศึกษาวิจัย ซึ่งจะเปนผูสามารถให
ความกระจางได นอกจากทาน/บุตรของทานจะไดรับเอกสารขอมูลสําหรับผูปวยฉบับนี้ หากทาน/บุตรของทานตัดสินใจเขารวมการ
ศึกษาวิจัย ก็จะไดรับสําเนาใบยินยอมที่ทาน/บุตรของทานเซ็นช่ือกํากับเก็บไว 1 ฉบับ เรารูสึกยินดีที่ทาน/บุตรของทานไดสละเวลา 
อาน (หรือแพทยผูศึกษาวิจัยไดอานใหทาน/บุตรของทานรับทราบ) ขอมูลดังตอไปนี้ 

 การศึกษาวิจัยนี้เก่ียวกับเร่ืองอะไร  
โครงการนี้ เปนการจัดเก็บช้ินเนื้อ เลือด หรือสารคัดหลั่งของผูปวยมะเร็งนี้ จะทําใหสามารถพัฒนาการวินิจฉัยและแนว

ทางการรักษาโรคมะเร็งในประเทศไทย ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผานทางการวิจัยเชิงลึกในระดับชีวโมเลกุล ทั้งในดานความ
รวดเร็วในการตรวจพบโรคกอนระยะลุกลาม และผลสําเร็จในการรักษา ซึ่งจะสงผลใหคาใชจายโดยรวมที่ผูปวยมะเร็งจะตองใช
ลดลงในอนาคต  

ทาน/บุตรของทานจะตองปฏิบัติตัวอยางไร 
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หากทาน/บุตรของทานตัดสินใจเขารวมการศึกษาวิจัยนี้ทาน/บุตรของทานจะถูกขอรองใหเซ็นช่ือลงในจากนั้น ทาน/บุตร
ของทานจะไดรับการตรวจรางกาย เก็บเลือดหรือสารคัดหลังเพิ่ม ระหวางการตรวจสอบอาการกอนการผาตัดเพื่อทําการรักษาโรค
ตามปกติ  

ความเสี่ยงจากการเขารวมการวิจัยนี้  
ผลขางเคียงจากการตัดชิ้นเนื้อ – ผูปวยไมมีผลขางเคียงใดๆ เนื่องจากชิ้นเนื้อที่เก็บนั้นเปนช้ินเนื้อที่ถูกตัดออกมาจากรางกาย 

จากการรักษาตามปกติ ไมมีการจัดเก็บอะไรเพิ่มจากการรักษาปกติ   
ความเสี่ยงจากการเจาะเลือด  ทาน/บุตรของทานอาจรูสึกหนามืด เปนลม ปวดบริเวณที่เจาะ หรือมีจ้ําเลือดบริเวณที่เจาะ มี

ความเสี่ยงนอยมากที่จะเกิดการติดเชื้อจากการเจาะเลือดเพราะเราใชเข็มเจาะเลือดที่ปราศจากเชื้อและใชครั้งเดียวทิ้ง 

ทาน/บุตรของทานจะไดประโยชนอะไรจากการศึกษานี้ 
หนูจะถูกเชิญใหเขารวมกิจกรรมการอบรมผูปวยและหรือการใหความรูใหมดานการรักษาโรคมะเร็ง และการปฏิบัติตัว

ของตัวหนู อยางนอยปละ 1 ครั้ง ผลสรุปที่ไดจากการศึกษานี้จะเปนประโยชนตอผูปวยรายอื่นในอนาคต  

คาใชจายในการเขารวมวิจัย 
ไมมีคาใชจายในการเขารวมวิจัย  

คาตอบแทน 
ทาน/บุตรของทานจะไมไดรับคาตอบแทนใด ๆ จากการเขารวมการศึกษาวิจัยนี้ เนื่องจากเปนการรับการรักษาตามปกติที่

ทานพึงจะไดรับ 
 
หากทาน/บุตรของทานไดรับบาดเจ็บจากการเขารวมการศึกษาวิจัย 

บุตรของทานจะไมไดรับการบาดเจ็บใดๆ นอกเหนือไปจากการบาดเจ็บจากการรักษาโรคตามปกติ ซึ่งอยูในความดูแลของ
คณะแพทยที่ทําการรักษาอยูตามปกติ  
 
ทาน/บุตรของทานจะทําอยางไรหากทาน/บุตรของทานไมตองการเขารวมการศึกษาวิจัย หรือเปล่ียนใจระหวางรวมศึกษาวิจัย 

ทาน/บุตรของทานไมจําเปนตองเขารวมการศึกษาวิจัยนี้หากไมสมัครใจ หลังจากตัดสินใจจะเขารวมการศึกษาแลว ทาน/
บุตรของทานสามารถจะถอนตัวไดตลอดเวลา การตัดสินใจของทาน/บุตรของทานจะไมมีผลตอการรักษาในอนาคต  
 
ใครจะรูบางวาทาน/บุตรของทานเขารวมการศึกษานี้ 

แพทยประจําตัวทาน/บุตรของทาน ควรจะไดรับทราบวาทาน/บุตรของทานตัดสินใจเขารวมการศึกษาวิจัยนี้ ขอมูลของทาน/
บุตรของทานที่ถูกบันทึกไวระหวางการศึกษา ขอมูลอื่น ๆ จะถูกเก็บไวเปนความลับตลอดเวลา  
 
การปกปองรักษาขอมูล : ขอมูลใดบางที่จะถูกเก็บรวบรวมไวจากการศึกษานี้  
 ขอมูลสวนตัวที่ทานและบุตรของทานไมตองการเปดเผยจะถูกเก็บรวบรวมไวและนํามาใชเพื่อวัตถุประสงคทางการวิจัย
ทางการแพทย เฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับการศึกษา เราจะปกปองขอมูลของทาน  และการเขารวมการวิจัยของบุตรของทานในการ
วิจัยนี้อยางดีที่สุดเทาที่เราจะทําได การจัดเก็บขอมูลของทานจะจัดเก็บในระบบของบารโคด ตามมาตฐานของอเมริกา  ช่ือของบุตร
ของทานจะไมถูกนําไปเผยแพรในรายงานใดๆ อยางไรก็ตาม  ในบางครั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบันอาจดูบันทึก
ของแพทยผูวิจัย มาตรการรักษาการปกปองขอมูลความลับของทาน จะเปนไปตามที่แพทยผูวิจัยระบุไวในเอกสารฉบับนี้  อยางไรก็
ตามศาลยุติธรรมสามารถสั่งใหแสดงบันทึกทางการแพทยแกบุคคลอื่นได 
 สิ่งที่สําคัญที่สุดของขอมูลที่ถูกเก็บ คือ ความถูกตองของวิธีดําเนินการวิจัยและ/หรือขอมูลอื่นๆ ดังนั้น ผูตรวจสอบการ
วิจัย คณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคนและหนวยงานที่ควบคุมระเบียบกฎหมาย ผูตรวจรับรองคุณภาพการปฏิบัติงานของ



 หนา 5 

คณะกรรมการจริยธรรมฯ อาจจะไดรับการอนุญาตใหตรวจสอบเวชระเบียนตนฉบับของทานโดยตรง ซึ่งจะไมละเมิดสิทธิของ
อาสาสมัครในการรักษาความลับเกินขอบเขตของกฎหมายอนุญาตไว 
 
หากทาน/บุตรของทานมีคําถามเกี่ยวกับการศึกษานี้ทาน/บุตรของทานสามารถติดตอใครไดบาง 
หากทาน/บุตรของทานมีคําถามหรือมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยนี้ หรือสงสัยวาทาน/บุตรของทานกําลังไดรับบาดเจ็บ
จากการเขารวมการวิจัยนี้ กรุณาติดตอ คุณหมอนงนุช สิระชัยนันท หรือคุณหมอสุรเดช หงสอิง ไดที่เบอร 02-201-1495  
 
สวนแสดงความยินยอม 

โดยการลงนามในหนังสือยินยอมฉบับนี้ ทาน/บุตรของทานยอมรับวาไดอานเอกสารฉบับนี้แลวและไดรับคําอธิบายเกี่ยวกับ
การศึกษาวิจัยนี้ รวมถึงไดรับคําตอบเกี่ยวกับขอสงสัยตาง ๆ ที่ทาน/บุตรของทานมีจากนักวิจัยแลว ทาน/บุตรของทานตกลงใจที่จะ
เขารวมในการศึกษาวิจัยนี้ และมีสิทธิที่จะถอนตัวจากการศึกษาวิจัยนี้ไดทุกเมื่อ โดยไมมีผลตอการรักษาในอนาคต โดยการลงนาม
นี้ทาน/บุตรของทานไมไดสละสิทธิ์ใด ๆ ที่พึงมีทางกฎหมาย 

 
 
ลายมือช่ือเด็ก/ผูเยาว    ___________________________________  วัน‐เดือน‐ป______________ 
  (___________________________________) 
 
ลายมือช่ือผูปกครอง   ___________________________________  วัน‐เดือน‐ป______________ 
  (___________________________________) 
 
ลายมือช่ือผูใหขอมูลการวิจัย     ______________________________   วัน‐เดือน‐ป______________ 
  (___________________________________) 
 
พยาน      __________________________________    วัน‐เดือน‐ป______________ 
  (___________________________________) 



 หนา 6 

หนังสือแสดงความยินยอมการเขารวมในโครงการวิจัย 
INFORMED CONSENT FORM 

 
 
  ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว ………………………………………….………………………………… 
ขอใหความยินยอมของบุคคลในปกครองของขาพเจา ไดแก …………………………..………………………. 
ที่จะเขาเกี่ยวของในการวิจัย/คนควา เรื่อง โครงการจัดเก็บช้ินเนื้อมะเร็งแบบบูรณาการ (Ramathibodi tumor biobank)   
ซึ่งผูวิจัย ไดแก คุณหมอนงนุช สิระชัยนันท หรือ คุณหมอสุรเดช หงสอิง ไดอธิบายตอขาพเจาเกี่ยวกับการวิจัยครั้งนี้แลว (ตาม
รายละเอียดที่แนบมากับหนังสือยินยอมนี)้ 

  ผูวิจัยมีความยินดีที่จะใหคําตอบตอคําถามประการใดที่ขาพเจาอาจจะมีไดตลอดระยะเวลาการเขารวมการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัย
รับรองวาจะเก็บขอมูลเฉพาะที่เกี่ยวของกับบุคคลในปกครองของขาพเจาเปนความลับ และจะเปดเผยไดเฉพาะในรูปที่เปนสรุป
ผลการวิจัย และผูวิจัยจะไดปฏิบัติในสิ่งที่ไมกอใหเกิดอันตรายตอรางกายหรือจิตใจของบุคคลในปกครองของขาพเจาตลอดการวิจัย
นี้  และรับรองวาหากเกิดมีอันตรายใด ๆ จากการวิจัยดังกลาว บุคคลในปกครองของขาพเจาจะไดรับการรักษาอยางเต็มที่ 

  ขาพเจายินยอมใหบุคคลในปกครองของขาพเจาเขารวมวิจัยโดยสมัครใจ และสามารถที่จะถอนตัวจากการวิจัยนี้เมื่อใดก็
ได  ทั้งนี้ โดยไมมีผลกระทบตอการรักษาพยาบาลที่บุคคลในปกครองของขาพเจาจะไดรับ และในกรณีที่เกิดขอของใจหรือปญหาที่
ขาพเจาตองการปรึกษากับผูวิจัย ขาพเจาสามารถติดตอกับผูวิจัยคือ  คุณหมอนงนุช สิระชัยนันท หรือคุณหมอสุรเดช หงสอิง ไดที่
เบอร 02-201-1495  
 
 
โดยการลงนามนี้ ขาพเจาไมไดสละสิทธิ์ใด ๆ ที่ขาพเจาพึงมีทางกฎหมาย 
 
 
ลายมือช่ืออาสาสมัคร          ___________________________________ วัน‐เดือน‐ป______________ 
  (___________________________________) 
 
ลายมือช่ือผูใหขอมูลการวิจัย    ______________________________ วัน‐เดือน‐ป______________ 
  (___________________________________) 
 
พยาน     ____________________________________ วัน‐เดือน‐ป______________ 
  (___________________________________) 
 


