
บทที� 3 

วธีิดําเนินการวจัิย 
 
 งานวิจยัเรื อง การสือสารเพือการตดัสินใจเลือกการรักษาแพทยแ์ผนปัจจุบนัในผูป่้วย              
โรคมะเร็งระยะแรกของศูนยค์วามเป็นเลิศด้านมะเร็ง โรงพยาบาลพระปกเกล้า จงัหวดัจนัทบุรี                  
เป็นการศึกษาถึงขอ้กงัวลใจของผูป่้วยโรคมะเร็งระยะแรกทีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกการรักษา
แพทย์แผนปัจจุบัน และการสื อสารของบุคลากรของศูนย์ความเป็นเลิศด้านมะเร็ง โรงพยาบาล                     
พระปกเกลา้ จงัหวดัจนัทบุรีทีใชสื้อสารกบัผูป่้วยโรคมะเร็งระยะแรก ทีมีผลต่อการตดัสินใจเลือก
การรักษาแผนปัจจุบนั เพือให้ไดม้าของขอ้มูลทีถูกตอ้งและมีความชดัเจนต่อการวิเคราะห์มากทีสุด 
ผูว้จิยัไดด้าํเนินการวจิยัตามขั/นตอน ดงันี/   
 1. วธีิการศึกษา 
 2. กลุ่มเป้าหมายและผูใ้หข้อ้มูลทีสาํคญั 
 3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 4. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 5. การขอรับรองจริยธรรมการวจิยัในมนุษย ์
 โครงสร้างวตัถุประสงค์และความสัมพนัธ์ของแนวคิด/ทฤษฎี และวิธีการดาํเนินการ              
ดงัตาราง 1 
 
ตาราง 1 โครงสร้างวตัถุประสงคแ์ละความสัมพนัธ์ของแนวคิด/ทฤษฎี 
 

กลุ่มเป้าหมาย  ระเบียบวธีิวจิยั 
วตัถุประสงค ์ แนวคิด/ทฤษฎี 

กลุ่มเป้าหมาย วธีิการวจิยั 

1. เพือวเิคราะห์ขอ้           
กงัวลใจของผูป่้วย 
โรคมะเร็งระยะแรก            
ทีปฏิเสธการ รักษา
แพทยแ์ผนปัจจุบนั 

- แนวคิดการให ้                
คาํปรึกษาเชิงจิตวทิยา 
- แนวคิดเกียวกบั             
การตดัสินใจ 

 ผูป่้วยโรคมะเร็ง                
เตา้นม  
มะเร็งลาํไส้ 
มะเร็งกระเพาะอาหาร 
มะเร็งปอด 

1. สัมภาษณ์เชิงลึก 
2. สังเกต 
3. วเิคราะห์           
เนื/อหา 
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ตาราง 1  (ต่อ) 
 

กลุ่มเป้าหมาย  ระเบียบวธีิวจิยั 
วตัถุประสงค ์ แนวคิด/ทฤษฎี 

กลุ่มเป้าหมาย วธีิการวจิยั 

2. เพือวเิคราะห์                  
ขอ้ความข่าวสาร                   
ทีศูนยค์วามเป็นเลิศ 
ดา้นมะเร็งโรงพยาบาล
พระปกเกลา้ จงัหวดั
จนัทบุรีใชใ้นการ              
สือสารเพือคลาย                        
ขอ้กงัวลใจของผูป่้วย
โรคมะเร็งระยะแรก 

- แนวคิดเกียวกบั             
การดูแลรักษา                  
โรคมะเร็ง 
- แนวคิดการใหค้าํ
ปรึกษาเชิงจิตวทิยา 

- บุคลากรศูนย ์
ความเป็นเลิศดา้น
มะเร็งโรงพยาบาล                     
พระปกเกลา้ จงัหวดั
จนัทบุรี ไดแ้ก่ แพทย์
เชียวชาญอายรุกรรม 
มะเร็ง แพทยเ์ชียวชาญ
ศลัยกรรม                           
แพทยเ์ชียวชาญรังสี
รักษา เภสัชกรหอ้งยา
เคมีบาํบดั และ
พยาบาลคดักรอง               
ผูป่้วยโรคมะเร็ง 

- สัมภาษณ์เชิงลึก 
- วเิคราะห์เอกสาร 
- สังเกต 

3. เพือสังเคราะห์            
แนวทางการสือสาร               
ทีเหมาะสมในการ              
ส่งเสริมการตดัสินใจ
เลือกการรักษาแพทย์
แผนปัจจุบนัในผูป่้วย      
โรคมะเร็งระยะแรก
ของศูนยค์วามเป็นเลิศ
ดา้นมะเร็ง                         
โรงพยาบาล                 
พระปกเกลา้                                        
จงัหวดัจนัทบุรี 

- ทฤษฎีแรงจูงใจ              
เพือป้องกนัโรค 

- บุคลากรศูนย ์
ความเป็นเลิศดา้น
มะเร็งโรงพยาบาล                     
พระปกเกลา้ จงัหวดั
จนัทบุรี ไดแ้ก่ แพทย์
เชียวชาญอายรุกรรม 
มะเร็ง แพทยเ์ชียวชาญ
ศลัยกรรม                         
แพทยเ์ชียวชาญรังสี
รักษา เภสัชกรหอ้งยา
เคมีบาํบดั พยาบาล              
คดักรองผูป่้วย                
โรคมะเร็ง 

- วเิคราะห์เอกสาร 
เนื/อหา    
- สือต่าง ๆ 
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วธีิการศึกษา  

 การวิจัยครั/ งนี/ เป็ นการวิจัย เชิงคุณ ภาพ  (Qualitative Research Method) โดยใช้การ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In - depth Interview) ถึงความวิตกกงัวลของผูป่้วยโรคมะเร็งระยะแรก การตดัสินใจ
เลือกการรักษาแพทยแ์ผนปัจจุบนัหรือแพทยท์างเลือก รวมถึงสัมภาษณ์บุคลากรศูนยค์วามเป็นเลิศ
ดา้นมะเร็ง โรงพยาบาลพระปกเกลา้ จงัหวดัจนัทบุรี ถึงวิธีการสือสารเพือให้ผูป่้วยโรคมะเร็งระยะแรก
ตัดสินใจรับการรักษาแผนปัจจุบัน โดยใช้การศึกษาข้อมูลจากเอกสาร (Documentary Study)               
การศึกษาภาคสนาม (Field Study) และการสังเกตการณ์ เป็นเครืองมือในการวจิยั ดงันี/  
 1. การศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร (Documentary Study) และการรวบรวมขอ้มูลทีเกียวขอ้ง
ไดแ้ก่ เอกสารทางวิชาการ หนังสือ วิทยานิพนธ์ งานวิจยัต่าง ๆ รวมทั/งขอ้มูลทีได้จากหน่วยงาน             
ที เกียวข้อง อาทิ เอกสารประกอบการประชุม สถิติต่าง ๆ ของโรคมะเร็ง ฯลฯ ข้อมูลจากสื อ
อินเตอร์เน็ต  และแนวประเด็นการสัมภาษณ์ (Interview Guide) เป็นตน้ 
 2. การศึกษาภาคสนาม (Field Study) โดยการสัมภาษณ์ ได้แก่ การสัมภาษณ์แบบ                     
ไม่เป็นทางการ (Informal Interview) และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In - depth Interview) จากผูใ้ห้
ข้อมูลทีสําคัญ (Key - informant) เป็นการสนทนาซักถามอย่างมีจุดมุ่งหมาย เพือให้ได้ข้อมูล              
เกียวกบัความวิตกกงัวลของผูป่้วยโรคมะเร็งระยะแรกทีปฏิเสธการรักษาแผนปัจจุบนั การสือสาร
ของบุคลากรศูนยค์วามเป็นเลิศดา้นมะเร็ง โรงพยาบาลพระปกเกลา้ จงัหวดัจนัทบุรี ทีใชสื้อสารกบั
ผูป่้วยโรคมะเร็งระยะแรก เพือให้ผูป่้วยโรคมะเร็งระยะแรก ตัดสินใจเข้ารับการรักษาแพทย ์            
แผนปัจจุบนั ซึ งข้อมูลจากการสัมภาษณ์นี/ จะช่วยอธิบายสิ งทีพบเห็นหรือสังเกตให้เขา้ใจยิงขึ/ น
สาํหรับการสัมภาษณ์จาํเป็นตอ้งมีโครงสร้างคาํถาม เพือควบคุมทิศทางเนื/อหาของการวจิยั 
 3. การสังเกตการณ์ ความหมายของคาํว่า “สังเกต” ในงานวิจยันี/ หมายถึง การเฝ้าดูสิงที
เกิดขึ/ น หรือปรากฏขึ/ นอย่างเอาใจใส่ และกําหนดไวอ้ย่างมีระเบียบวิธี เพือวิเคราะห์หรือหา              
ความสัมพนัธ์ของสิ งที เกิดขึ/ นกับสิ งอืน ใช้การสังเกตขณะมีการสื อสารระหว่างแพทย์ผูรั้กษา      
โรคมะเร็งกบัผูป่้วยโรคมะเร็งระยะแรก ปฏิกิริยาของแพทยผ์ูรั้กษาขณะให้ขอ้มูล/สาร และปฏิกิริยา
ของผูป่้วยมะเร็งระยะแรกเมือไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร ใช้วิธีการรวบรวมขอ้มูลทีเป็นการกระทาํ กิริยา
อาการหรือพฤติกรรมทีผูว้ิจยัสามารถใช้ประสาทสัมผสัในภาคสนาม และใช้เป็นเครืองมือช่วย            
ในการรับรู้ทําความเข้าใจและจดบันทึกเป็นข้อมูลได้จากการสังเกตการณ์ การสังเกตการณ์               
ซึ งผูว้ิจยันาํมาใชก้บังานวจิยั แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ดว้ยการจาํแนกตามบทบาทของผูว้ิจยั
ในการลงพื/นที คือ การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม  และการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม 
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กลุ่มเป้าหมาย และผู้ให้ข้อมูลที�สําคัญ 

 1. กลุ่มเป้าหมายทีใช้ในการวิจัยในครั/ งนี/  ได้แก่ ผูป่้วยโรคมะเร็งระยะแรกทีมารับ                 
การรักษาโรงพยาบาลพระปกเกล้า จงัหวดัจนัทบุรี และบุคลากรศูนย์ความเป็นเลิศด้านมะเร็ง        
โรงพยาบาลพระปกเกลา้ จนัทบุรี 
 2. ผูใ้ห้ขอ้มูลทีสําคญัทีใชใ้นการวิจยัในครั/ งนี/  เนืองจากในการศึกษาครั/ งนี/  เป็นการศึกษา
วิจยัเชิงคุณภาพ ผูว้ิจยัจึงไดก้าํหนดผูที้ให้ขอ้มูลทีสําคญัในการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In - depth 
Interview) จาํนวน 45 คนและสัมภาษณ์จนกระทังขอ้มูลอิมตวั ดงันี/   
  2.1 ผู ้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม มะเร็งลําไส้  มะเร็งกระเพาะอาหารและมะเร็งปอด             
ทีปฏิเสธการรักษาดว้ยวธีิการแพทยแ์ผนปัจจุบนั จาํนวน 20 คน           
  2.2 ผูป่้วยโรคมะเร็งเตา้นม มะเร็งลาํไส้ มะเร็งกระเพาะอาหารและมะเร็งปอด ทีรับ
การรักษาดว้ยวธีิการแพทยแ์ผนปัจจุบนั จาํนวน 20  คน      
  2.3 แพทยผ์ูเ้ชียวชาญดา้นอายรุกรรมมะเร็ง จาํนวน 1 คน 
  2.4 แพทยผ์ูเ้ชียวชาญดา้นศลัยแพทย ์จาํนวน 1 คน 
  2.5 แพทยผ์ูเ้ชียวชาญดา้นรังสีรักษา จาํนวน 1 คน 
  2.6 เภสัชกรผูดู้แลผูป่้วยใหย้าเคมีบาํบดั จาํนวน 1 คน 
  2.7 พยาบาลแผนกผูป่้วยนอกทีคัดกรองผูป่้วยโรคมะเร็ง ของศูนย์ความเป็นเลิศ           
ดา้นมะเร็ง โรงพยาบาลพระปกเกลา้ จงัหวดัจนัทบุรี จาํนวน 1 คน 
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ตาราง 2  ขอ้มูลเฉพาะบุคคลของบุคลากรศูนยค์วามเป็นเลิศดา้นมะเร็ง โรงพยาบาลพระปกเกล้า 
จงัหวดัจนัทบุรี 

 

บุคลากรศูนยค์วามเป็นเลิศดา้นมะเร็ง  
โรงพยาบาลพระปกเกลา้ จงัหวดัจนัทบุรี 

ประสบการณ์การทาํงาน 

นายแพทยธี์รยทุธ นมัคณิสรณ์  
อาย ุ53 ปี 
แพทยผ์ูเ้ชียวชาญดา้นอายรุกรรมมะเร็ง 

ประธานศูนยค์วามเป็นเลิศดา้นมะเร็ง โรงพยาบาล
พระปกเกลา้ จนัทบุรี ปฏิบติังานในฐานะแพทย ์               
ผูเ้ชียวชาญดา้นอายรุกรรมโรคมะเร็งตั/งแต่ปี                 
พ.ศ. 2545 ซึ งถือไดว้า่เป็นแพทยผ์ูรั้กษาโรคมะเร็ง
ทีเรียนจบและปฏิบติังานดา้นนี/โดยตรง และไดรั้บ
การแต่งตั/งเป็นประธานศูนยแ์ห่งความเป็นเลิศ          
ทางดา้นโรคมะเร็ง เมือปี พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบนั 

แพทยห์ญิงเอื/อมเดือน  ชยัโพธิi   
อาย ุ47 ปี 
แพทยผ์ูเ้ชียวชาญดา้นศลัยแพทย ์

นายแพทยช์าํนาญการพิเศษ กลุ่มงานศลัยกรรม            
มีความชาํนาญงานดา้นศลัยกรรม ผา่ตดัผูป่้วย               
ทีไดรั้บการวนิิจฉยัวา่เป็นโรคมะเร็งและตอ้งรักษา
ดว้ยการผา่ตดัตั/งแต่ปี พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบนั            
เป็นเวลา 15 ปี 

นายแพทยพ์านุพงศ ์วฒันะเลิศรังสี  
อาย ุ32 ปี 

แพทยผ์ูเ้ชียวชาญดา้นรังสีรักษา 

นายแพทยช์าํนาญการ กลุ่มงานรังสี ปฏิบติังาน
หน่วยรังสีรักษา ใหก้ารรักษาผููป่้วยโรคมะเร็ง                
ดว้ยการฉายแสงรังสีรักษา ประสบการณ์                      
การปฏิบติังานดา้นรังสีรักษา มานาน 1 ปี 

นางสาวรัตติยา วรีะนิตินนัท ์ 
อาย ุ43 ปี  

เภสัชกร ระดบัชาํนาญการ ประสบการณ์การ
ทาํงานเป็นเภสัชกร ปฏิบติังานเกียวกบัการเตรียม
ยาเคมีบาํบดัชนิดต่าง ๆ ใหก้บัผูป่้วยโรคมะเร็ง  
ของศูนยค์วามเป็นเลิศดา้นมะเร็ง                                 
โรงพยาบาลพระปกเกลา้ จนัทบุรี มานาน 10 ปี  
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ตาราง 2  (ต่อ) 
 

บุคลากรศูนยค์วามเป็นเลิศดา้นมะเร็ง  
โรงพยาบาลพระปกเกลา้ จงัหวดัจนัทบุรี 

ประสบการณ์การทาํงาน 

นางกญัญาภรณ์  เหล็กดาํ  
อาย ุ38 ปี  

พยาบาลวชิาชีพ ระดบัชาํนาญการ พยาบาล               
ประจาํแผนกผูป่้วยนอกทาํหนา้ทีคดักรองผูป่้วย
โรคมะเร็ง ของศูนยค์วามเป็นเลิศดา้นมะเร็ง                
โรงพยาบาล พระปกเกลา้ จนัทบุรี มีประสบการณ์
ในการดูแลผูป่้วยโรคมะเร็งระยะต่าง ๆ                          
เป็นผูช่้วยแพทยซ์กัประวติัการเจบ็ป่วย คดักรอง              
ผูป่้วยโรคมะเร็ง มานาน 6 ปี 

 
 ซึ งทั/ งหมดผูว้ิจ ัยได้คัดเลือกผูใ้ห้ข้อมูลแบบเจาะจง โดยพิจารณาจากกลุ่มเป้าหมาย               
และผูใ้ห้ขอ้มูลทีสําคญั ซึ งจะตอ้งเป็นผูที้สามารถให้ขอ้มูลและเต็มใจทีจะให้ขอ้มูล จากการเป็น              
ผูป่้วยมะเร็งเตา้นม มะเร็งลาํไส้ มะเร็งกระเพาะอาหารและมะเร็งปอด ทีมารับการรักษาโรงพยาบาล
พระปกเกล้า จงัหวดัจนัทบุรี และกลุ่มเจ้าหน้าทีโรงพยาบาลพระปกเกล้าทีจะให้ข้อมูล ได้แก่ 
บุคลากรศูนยค์วามเป็นเลิศดา้นมะเร็ง โรงพยาบาลพระปกเกลา้ จงัหวดัจนัทบุรี ซึ งเป็นบุคลากรทีให้
การดูแลรักษาผูป่้วยโรคมะเร็ง 
  
การเกบ็รวบรวมข้อมูล เครื�องมือที�ใช้ในงานวจัิย 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูล เครืองมือทีใชใ้นงานวจิยัครั/ งนี/  คือ 
 การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In - depth Interview) สัมภาษณ์ผูป่้วยมะเร็งเตา้นม มะเร็งลาํไส้ 
มะเร็งกระเพาะอาหาร และมะเร็งปอด ทีมารับการรักษา ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านมะเร็ง                     
โรงพยาบาลพระปกเกลา้ จงัหวดัจนัทบุรี เกียวกบัความวิตกกงัวลของผูป่้วยโรคมะเร็งในการเขา้รับ
การรักษาแพทยแ์ผนปัจจุบนั สัมภาษณ์บุคลากรศูนยค์วามเป็นเลิศดา้นมะเร็ง โรงพยาบาลพระปกเกลา้   
จงัหวดัจนัทบุรี สัมภาษณ์เกียวกบัการสือสารเพือให้ผูป่้วยโรคมะเร็งระยะแรกยอมรับการรักษา
แพทย์แผนปัจจุบัน โดยศึกษาแนวคิด เอกสารและงานวิจัยที เกี ยวข้อง ครอบคลุมเนื/ อหา                           
ตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั แนวประเด็นการสัมภาษณ์ทีผูศึ้กษาเตรียมไว ้จะเป็นคาํถามปลายเปิด
แล ะใช้ แน วก ารสั ม ภ าษ ณ์ กับ ผู ้ให้ ข้อ มู ล ที สํ าคัญ  (Key - informant) เห มื อ น กัน ทั/ งห ม ด                      
แบบสัมภาษณ์ ไดแ้ก่  
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 1. แบบสัมภาษณ์ผูป่้วยโรคมะเร็ง ประเด็นสัมภาษณ์ ไดแ้ก่ 
  1.1 ความเขา้ใจของผูป่้วยเกียวกบัโรคมะเร็ง 
  1.2 ขอ้กงัวลใจต่อการรักษาแพทยแ์ผนปัจจุบนั 
  1.3 ความเขา้ใจเกียวกบัการรักษาแพทยแ์ผนปัจจุบนั 
  1.4 ความเขา้ใจเกียวกบัแพทยท์างเลือก 
  1.5 การตอ้งการคาํปรึกษาเกียวกบัค่าใชจ่้าย ผลกระทบจากการรักษาแผนปัจจุบนั เช่น 
การผา่ตดั การไดรั้บยาเคมีบาํบดั และการฉายแสงรังสีรักษา 
 2. แบบสัมภาษณ์บุคลากรศูนยค์วามเป็นเลิศดา้นมะเร็ง โรงพยาบาลพระปกเกลา้ จงัหวดั
จนัทบุรี ประเด็นสัมภาษณ์ ไดแ้ก่  
  2.1 การสือสารอยา่งไรทีจะใหผู้ป่้วยตดัสินใจเลือกการรักษาการแพทยแ์ผนปัจจุบนั 
  2.2 การโนม้นา้วใหผู้ป่้วยรักษาแพทยแ์ผนปัจจุบนั 
  2.3 การให้คาํปรึกษาดา้นเกียวกบัค่าใชจ่้าย ผลกระทบจากการรักษาแผนปัจจุบนั เช่น 
การผา่ตดั การไดรั้บยาเคมีบาํบดั และการฉายแสงรังสีรักษา  
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลตามกรอบแนวคิดจากการวิจยั โดยใชก้ารวิเคราะห์เชิงพรรณนา เรือง  

ขอ้กงัวลใจของผูป่้วยโรคมะเร็งระยะแรกทีตอ้งเขา้รับการรักษาแพทยแ์ผนปัจจุบนั เรืองการสือสาร   
ขอ้มูลสุขภาพของบุคลากรศูนยค์วามเป็นเลิศดา้นมะเร็ง โรงพยาบาลพระปกเกลา้ จงัหวดัจนัทบุรี    

ทีใช้สือสารกบัผูป่้วยโรคมะเร็งระยะแรก ซึ งไดข้อ้มูลเพือนาํมาวิเคราะห์เนื/อหา จากการสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก กลุ่มผูป่้วยโรคมะเร็งเต้านม มะเร็งลาํไส้ และมะเร็งปอด ที เข้ารับการรักษาแพทย ์            

แผนปัจจุบนั 20 คน และแพทยท์างเลือก 20 คน สัมภาษณ์แพทยอ์ายุรกรรมมะเร็ง แพทยศ์ลัยกรรม 

แพทยรั์งสีรักษา เภสัชกร และพยาบาลคัดกรองแผนกผูป่้วยนอกศูนยค์วามเป็นเลิศด้านมะเร็ง      
โรงพยาบาลพระปกเกล้า จงัหวดัจนัทบุรี ผูใ้ห้ข้อมูลหลัก จาํนวนวิชาชีพละ 1 คน ได้ขอ้มูลจาก  

การสังเกตขณะสัมภาษณ์ผูป่้วยโรคมะเร็ง จากปฏิกิริยาของแพทยข์ณะสือสารกบัผูป่้วยโรคมะเร็ง
ระยะแรก และปฏิกิริยาของผูป่้วยมะเร็งโรคระยะแรกขณะได้รับขอ้มูลเรืองโรคมะเร็งจากแพทย ์   

มีการรวบรวมขอ้มูลทีไดจ้ากเอกสารต่าง ๆ และงานวิจยัทีเกียวขอ้ง โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื/อหา 

(Content Analysis) แล้วนํามาสรุปผล เพือเสนอเป็นแนวทางการสื อสารเพือการตดัสินใจเลือก              
การรักษาแพทย์แผนปัจจุบันในผู ้ป่วยโรคมะเร็งระยะแรกของศูนย์ความเป็นเลิศด้านมะเร็ง              

โรงพยาบาลพระปกเกลา้ จงัหวดัจนัทบุรี 
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การขอรับรองจริยธรรมการวจัิยในมนุษย์ จังหวดัจันทบุรี เขตสุขภาพที� 6 

 การขอหนังสือรับรองการพิจารณ าจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จังหวัดจันทบุ รี                   
เขตสุขภาพที 6 เอกสารทีไดก้ารรับรอง ไดแ้ก่ 
 1. โครงร่างงานวิจยัเรือง การสือสารเพือการตดัสินใจเลือกการรักษาแพทยแ์ผนปัจจุบนั
ในผูป่้วยโรคมะเร็งระยะแรกของศูนยค์วามเป็นเลิศดา้นมะเร็ง โรงพยาบาลพระปกเกล้า จงัหวดั
จนัทบุรี  
 2. แบบเอกสารชี/แจงขอ้มูลสาํหรับอาสาสมคัร  
 
เนื/อหาทีตอ้งชี/แจงแก่อาสาสมคัรควรจะประกอบดว้ย 
1. อธิบายเหตุผลทีอาสาสมคัรไดรั้บเชิญเขา้ร่วมโครงการ 
2. ขั/นตอนของการวจิยั วธีิรวบรวมขอ้มูล รวมถึงการทดลองใด ๆ และการนาํเครืองมือเขา้ไป                  
ในร่างกาย (Invasive Procedures) 
3. กระบวนการวจิยั ระยะเวลาทีอาสาสมคัรจะตอ้งปฏิบติั และจาํนวนอาสาสมคัร 
4. ผลประโยชน์ทีคาดวา่จะเกิดขึ/นจากการทาํวจิยั ระบุประโยชน์โดยตรงและ/หรือทีอาสาสมคัร          
จะไดรั้บ ประโยชน์ต่อชุมชน ต่อสังคม และความรู้ดา้นวทิยาศาสตร์ 
5. ทางเลือกอืนของการรักษา รวมทั/งประโยชน์ทีอาสาสมคัรอาจไดรั้บ 
6. ความเสียงหรือความไม่สบายทีอาจจะเกิดขึ/นแก่อาสาสมคัรจากการเขา้ร่วมโครงการ และระบุวา่
การเขา้ร่วมในการวจิยัอาจมีความเสียงทีไม่ไดค้าดการณ์ไวเ้กิดขึ/น 
7. ค่าชดเชยการเสียเวลา/ค่าเดินทาง/ค่าตอบแทน หรืออืน ๆ ทีอาสาสมคัรจะไดรั้บ (ถา้มี) 
8. ค่าใชจ่้ายทีอาสาสมคัรเขา้ร่วมโครงการ ตอ้งจ่ายเอง 
9. สถานการณ์ทีอาจเป็นไปไดแ้ละ/หรือเหตุผลซึงตอ้งยติุการเขา้ร่วมในการวจิยัของอาสาสมคัร 
10. แผนการทาํลายขอ้มูลหรือสิงส่งตรวจจะทาํลายทิ/งเมือสิ/นสุดการวจิยั 
11. การรักษาและ/หรือสิงชดเชย ทีอาสาสมคัรจะไดรั้บ (โดยไม่คิดมูลค่า) ในกรณีทีเกิดอนัตราย   
อนัเนืองมาจากการวจิยั 
12. ขอ้มูลส่วนตวัของอาสาสมคัรถูกเก็บรักษาเป็นความลบั โดยจะไม่มีการเปิดเผยชือของ                    
อาสาสมคัร หากผลการวจิยัไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่ 
13. การเขา้ร่วมเป็นอาสาสมคัรในการวจิยัเป็นความสมคัรใจ และอาสาสมคัรอาจปฏิเสธทีจะ        
เขา้ร่วมหรือสามารถถอนตวัออกจากการวจิยัไดทุ้กขณะ โดยไม่มีความผดิหรือสูญเสียประโยชน์                
ซึ งอาสาสมคัรพึงจะไดรั้บ 
14. แผนการเก็บรักษาสิงส่งตรวจเพือวจิยัในอนาคต 
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 3. แบบเอกสารแสดงความยนิยอมโดยไดรั้บการบอกกล่าว  
 

แบบเอกสารแสดงความยนิยอมโดยได้รับการบอกกล่าว (Informed Consent Form) 

 

โครงการวจิยัเรือง................…............................................................................................................ 
ขา้พเจา้ (นาย, นาง, นางสาว)........................................นามสกุล...........................อาย.ุ..................ปี 
บตัรประชาชน/ขา้ราชการเลขที..............................................…......................................................... 
อยูบ่า้นเลขที..................หมู่ที...............ตาํบล....………….............อาํเภอ………………………… 
จงัหวดั..................................................... 
ไดรั้บฟังคาํอธิบายจาก…………...…………………………………………………. (ชื�อผู้ให้ข้อมลู) 
เกียวกับการเป็นอาสาสมัครในโครงการวิจยั............................. ได้รับทราบถึงรายละเอียดของ  
โครงการวจิยัเกียวกบั 
 - วตัถุประสงคแ์ละระยะเวลาทีทาํการวจิยั (ระบุ)………….…………………..………. 
 - ขั/นตอนและวธีิการปฏิบติัตวัทีขา้พเจา้ตอ้งปฏิบติั (ระบุ)……………………...……… 
 - ผลประโยชน์ทีขา้พเจา้จะไดรั้บ (ระบุ)…………….………………………………….. 

 - ผลขา้งเคียงหรืออนัตรายทีอาจเกิดขึ/นจากการเขา้ร่วมโครงการ ไดแ้ก่ ………………… 

..................................... และหากเกิดมีอาการข้างเคียงขึ/ น ข้าพเจ้าจะรายงานให้ผูว้ิจยัทราบทนัที  

(ขอให้ผู้วิจัยระบุรายละเอียดตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับลักษณะโครงการ)  

 - ในกรณีทีโครงการวจิยันี/ เกียวกบัการรักษาพยาบาลขอใหค้งขอ้ความนี/ไว ้ 

  “หากขา้พเจา้ถอนตวัจากการศึกษาครั/ งนี/  ขา้พเจา้จะไม่เสียสิทธิi ใดๆ ในการรับการรักษา

พยาบาลทีจะเกิดขึ/นตามมาในโอกาสต่อไป ทั/งในปัจจุบนัและอนาคต ณ สถานพยาบาลแห่งนี/หรือ

สถานพยาบาลอืน” 

 - ขา้พเจา้สามารถถอนตวัจากการศึกษานี/ เมือใดก็ไดถ้า้ขา้พเจา้ปรารถนา โดยไม่มีการเสียสิทธิi

ใด ๆ ทั/งสิ/น  

 - ผูว้ิจยัและ/หรือผูใ้ห้ทุนสนับสนุนการวิจยัขอให้คาํรับรองว่าจะเก็บข้อมูลเกียวกับ

ขา้พเจา้เป็นความลบัและจะเปิดเผยเฉพาะในรูปทีเป็นการสรุปการวิจยั โดยไม่ระบุตวับุคคลผูเ้ป็น

เจา้ของขอ้มูล และหากเกิดอนัตรายหรือความเสียหายอนัเป็นผลจากการวิจยัต่อขา้พเจา้ ผูว้ิจยัและ/

หรือผูใ้ห้ทุนสนบัสนุนการวิจยัจะจดัการรักษาพยาบาลให้จนกลบัคืนสภาพเดิม และจะเป็นผูอ้อก 

ค่าใชจ่้ายทั/งหมดในการรักษาพยาบาลรวมทั/งชดใชค้่าเสียหายอืนถา้หากมี 
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 ขา้พเจา้ไดอ่้านและเขา้ใจคาํอธิบายขา้งตน้แลว้ จึงไดล้งนามยินยอมเป็นอาสาสมคัรของ
โครงการวจิยัดงักล่าว 
 
    ลายมือชืออาสาสมคัร ...........…....................................... 

(......................................................) 
 

[ในกรณีทีอาสาสมคัรมีอายตุ ํากวา่ 18 ปีบริบูรณ์ จะตอ้งไดรั้บการยนิยอมจากผูป้กครองโดยชอบ
ดว้ยกฎหมาย] 
     ลายมือชือผูป้กครอง ...........…......................................... 

(......................................................) 
 

    ลายมือชือผูใ้หข้อ้มูล ....................................................... 
(......................................................) 

 
 4. เครืองมือทีใชใ้นการวจิยั 
  4.1 ประเด็นสัมภาษณ์ผูป่้วยมะเร็งระยะแรก 
 5. แบบอตัตประวติันกัวจิยั 
 ซึ งคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยัในมนุษย ์ได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบ             
โดยสอดคล้องกับแนวทางที เป็นมาตรฐานสากล ได้แก่ Declaration of Helsinki, The Belmont            
Report, CIOMS Guideline และ International Conference on Harmonization in Good Clinical Practice 
(ICH-GCP)  




