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ข้อมูลค ำอธิบำยส ำหรับผู้เข้ำร่วมในโครงกำรวิจัย 
(Information Sheet for Research Participant) 

 
ช่ือโครงการวิจัย.......คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลXXX อ าเภอXXX จังหวัดXXX... 
 

ผู้ท ำวิจัย  
ช่ือ  นายขยัน หมั่นเพียร 
ที่อยู่ องค์การบริหารส่วนต าบลXXX อ าเภอXXX จังหวัดXXX 64110 
เบอร์โทรศัพท์/ที่ท างาน/มือถือ   088-777-4444 
 

เรียน ผู้เข้ำร่วมโครงกำรวิจัยทุกท่ำน 
 ท่านได้รับเชิญให้เข้าร่วมในโครงการวิจัยนี้เนื่องจากท่านเป็นผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตความรับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนต าบลXXX ในการเข้าร่วมตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของท่านและการด าเนินชีวิตประจ าวันของท่าน
ขอให้ท่านอ่านเอกสารฉบับนี้อย่างถี่ถ้วน เพื่อให้ท่านได้ทราบถึงเหตุผลและรายละเอียดของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ หากท่านมี
ข้อสงสัยใดๆ เพิ่มเติม กรุณาซักถามจากทีมงานของผู้ท าวิจัย หรือผู้ร่วมท าวิจัยซึ่งจะเป็นผู้สามารถตอบค าถามและให้ความ
กระจ่างแก่ท่านได้ 
 ท่านสามารถขอค าแนะน าในการเข้าร่วมโครงการวิจัยนี้จากครอบครัว หรือ เพื่อน ของท่านได้ ท่านมีเวลาอย่าง
เพียงพอในการตัดสินใจโดยอิสระ ถ้าท่านตัดสินใจแล้วว่าจะเข้าร่วมในโครงการวิจัยนี้ ขอให้ท่านลงนามในเอกสารแสดงความ
ยินยอมของโครงการวิจัยนี้ 
 
เหตุผลควำมเป็นมำ 
 ปัจจุบันประชากรผู้สูงอายุในโลกก าลังทวีจ านวนเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วแต่อัตราการเกิดของประชากรในแต่ละ
ประเทศได้ลดต่ าลง ในขณะผู้สูงอายุมีอายุท่ียืนยาวขึ้น กลุ่มประชากรที่มีความส าคัญในภาวะปัจจุบันคือกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งนับวัน
จะมีปริมาณที่เพ่ิมขึ้น อีกท้ังโรคเรื้อรังซึ่งเป็นโรคที่คุกคามผู้สูงอายุในปัจจุบันมีมากขึ้น ท าให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพ้ืนที่ เกิด
ความตระหนัก ถึงการเพิ่มประชากรที่มีปัญหาสถานะ และสิทธิที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต การเตรียมความพร้อม ในการให้บริการ
กับประชากรที่เพิ่มขึ้น ทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาโรค และการฟื้นฟูสุขภาพ ประชากรกลุ่มที่มี
ความส าคัญและก าลังจะเป็นปัญหาใหญ่ในอนาคต ซึ่งทั่วโลกก าลังเตรียมความพร้อมในการรับมือกับการเพิ่มจ านวนของ
ประชากรกลุ่มนี้ คือกลุ่มผู้สูงอายุ และเนื่องจากกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ควรได้รับการดูแลและให้ความส าคัญ  
 ประเทศไทย รัฐจึงได้มีการน าข้อมูลต่างๆ ทางด้านผู้สูงอายุ มาก าหนดเป็นนโยบายและแผนที่จะรองรับสังคมสูงวัย
อย่างชัดเจน  ท้ังในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในแผนพัฒนาฯฉบับท่ี  11 มีการก าหนดแผน
ประชากร (พ.ศ. 2555 – 2559) อย่างเป็นรูปธรรมอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งแผนประชากรนี้มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพ
ประชากรในสังคมสูงวัยว่า “ประชากรทุกคนเกิดมามีคุณภาพ ได้รับการพัฒนาทุกช่วงวัยให้สามารถเป็นพลังในการขับเคลื่อน
การเจริญเติบโตของประเทศ มีหลักประกันท่ีมั่นคงพร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุที่มีการจัดการสวัสดิการอย่างยั้งยื่นโดยครอบครัว
และชุมชนมีส่วนรวม” 
             จากข้อมูลผู้สูงอายุในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลXXX อ าเภอXXX จังหวัดXXX ย้อนหลัง 5 
ปี พ.ศ. 2551-2556คิดเป็นร้อยละดังนี้คือ 10.53, 10.84, 10.92, 11.66, 14.04, 15.60 ตามล าดับโดยมีจ านวนประชากรคิด
เป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 15.60 ของประชากรทั้งหมดซึ่งถือว่าสูงมากกว่าค่าเฉลี่ยประชากรสูงอายุของระดับประเทศ และมี
แนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 
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ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในพื้นที่ ต าบลXXX เนื่องจากยังไม่พบการวิจัยในพื้นที่นี้ จึง
ท าการศึกษาวิจัยในเรื่องนี้ในครั้งนี้ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและเป็นแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีนี้ ในอนาคตต่อไป 

วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
วัตถุประสงค์ทั่วไป 
        เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลXXX อ าเภอXXX จังหวัดXXX 
วัตถุประสงค์เฉพาะ 
        1.  เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตผู้สงูอายุในเขตความรบัผิดชอบ ขององค์การบริหารส่วนต าบลXXX อ าเภอXXX จังหวัด
XXX 
        2.  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของ ปัจจัยส่วนบุคคล  เพศ, อายุ, สถานภาพสมรส, ระดับการศึกษา, รายได้เฉลี่ยต่อเดือน, 
โรคประจ าตัว,การดื่มสุรา, การสูบบุรี่,การออกก าลังกาย,การเป็นสมาชิกชมรม, การเข้าร่วมกิจกรรมภายในชุมชน, การเข้าร่วม
กิจกรรมทางสังคม/กิจกรรมทางสาสนา, ต าแหน่งทางสังคม, การเข้าถึงสถานบริการสุขภาพ, การตรวจสุขภาพประจ าปี, การ
ได้ค าแนะน าด้านสุขภาพ , การซื้อยามารับประทานเองเมื่อเจ็บป่วย , มีบุตรหลานดูแล ,ความสามารถในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน  ในเขตความรับผิดชอบ ขององค์การบริหารส่วนต าบลXXX อ าเภอXXX จังหวัดXXX 
วิธีกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรวิจัย 
 หลังจากท่านให้ความยินยอมที่จะเข้าร่วมในโครงการวิจัยนี้ ผู้วิจัยจะขอให้ท่านตอบแบบสอบถาม โดยใช้เวลาในการ
เสนอความคิดเห็นประมาณ 1 ช่ัวโมง เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของท่านและการด าเนินชีวิตประจ าวันของท่าน โดยระยะเวลาใน
การวิจัยนี้ 1 ปแีละมีอาสาสมัครเข้าร่วมการวิจัยในพ้ืนท่ีทั้งสิ้น 205 คน 

 

ควำมรับผิดชอบของอำสำสมัครผู้เข้ำร่วมในโครงกำรวิจัย 
 เพื่อให้งานวิจัยนี้ประสบความส าเร็จ ผู้ท าวิจัยใคร่ขอความความร่วมมือจากท่าน  โดยจะขอให้ท่านปฏิบั ติตาม
ค าแนะน าของผู้ท าวิจัยอย่างเคร่งครัดและตามความเป็นจริง รวมทั้งแจ้งหากท่านมีความอึดอัดใจหรือไม่สบายใจ ที่เกิดขึ้นกับ
ท่านระหว่างที่ท่านเข้าร่วมในโครงการวิจัยให้ผู้ท าวิจัยได้รับทราบ  
 

ควำมเสี่ยงที่อำจได้รับ 
 ความเสี่ยงท่ีท่านอาจได้รับจากการเข้าร่วมโครงการวิจัยนี้คือ ท่านอาจต้องเสียเวลา อาจเกิดความไม่สะดวก สบายใจ
ในการตอบค าถาม หรือ ค าถามบางค าถามอาจกระทบการะเทือนจิตใจของท่าน และในระหว่างที่ท่านอยู่ในโครงการวิจัย
กรุณาแจ้งผู้ท าวิจัยในกรณีที่เกิดความไม่สะดวก สบายใจต่อการตอบค าถาม ขอให้ท่านรายงานให้ผู้ท าวิจัยทราบโดยเร็ว และ
ท่านสามารถขอถอนตัวออกจากโครงการวิจัยได้ตลอดเวลา 
 

ควำมเสี่ยงที่ไม่ทรำบแน่นอน 
 ท่านอาจเกิดความไม่สบายใจ นอกเหนือจากที่ได้ตอบแบบสอบถามเอกสารฉบับนี้ ซึ่งอาการข้างเคียงเหล่านี้เป็น
อาการที่ไม่เคยพบมาก่อน เพื่อความสบายใจและความปลอดภัยในดา้นสุขภาพของท่าน ควรแจ้งผู้ท าวิจัยให้ทราบทันทีเมื่อเกิด
ความผิดปกติใดๆ เกิดขึ้น 
 หากท่านมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจได้รับจากการเข้าร่วมในโครงการวิจัย ท่านสามารถสอบถามจาก
ผู้ท าวิจัยได้ตลอดเวลา   
 หากมีการค้นพบข้อมูลใหม่ ๆ ที่อาจมีผลต่อความปลอดภัยของท่านในระหว่างที่ ท่านเข้าร่วมในโครงการวิจัย 
ผู้ท าวิจัยจะแจ้งให้ท่านทราบทันที เพื่อให้ท่านตัดสินใจว่าจะอยู่ในโครงการวิจัยต่อไปหรือจะขอถอนตัวออกจากการวิจัย 
 
ประโยชน์ที่อำจได้รับ 
 การเข้าร่วมในโครงการวิจัยนี้ผู้วิจัยหรือผู้ร่วมวิจัยจะแนะน าถึงแนวทางการส่งเสริมสุขภาพและการดูแลสุขภาพ        
ในการด าเนินชีวิตประจ าวันของท่าน และนอกจากนี้การให้ข้อมูลของท่านจะน าไปสู่การพัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหา
สุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีอย่างยืนต่อไปได้ในอนาคต 
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ข้อปฏิบัติของท่ำนขณะที่ร่วมในโครงกำรวิจัย 
ขอให้ท่านปฏิบัติดังนี ้

- ขอให้ท่านให้ข้อมูลแก่ผู้ท าวิจัยด้วยความสัตย์จริง 
- ขอให้ท่านแจ้งให้ผู้ท าวิจัยทราบความผิดปกติที่เกิดขึ้นระหว่างที่ท่านร่วมในโครงการวิจัย 

 

อันตรำยที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรเข้ำร่วมในโครงกำรวิจัยและควำมรับผิดชอบของผู้ท ำวิจัย/ผู้สนับสนุนกำรวิจัย 
 หากพบอันตรายที่เกิดขึ้นจากการวิจัย ท่านจะได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมทันที  และท่านปฏิบัติตามค าแนะน า
ของทีมผู้ท าวิจัยแล้ว ผู้ท าวิจัย/ผู้สนับสนุนการวิจัยยินดีจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของท่าน และการลงนาม
ในเอกสารให้ความยินยอม ไม่ได้หมายความว่าท่านได้สละสิทธ์ิทางกฎหมายตามปกติที่ท่านพึงมี 
 

 ในกรณีที่ท่านได้รับอันตรายใด ๆ หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย ท่านสามารถติดต่อกับ
ผู้ท าวิจัยคือ นายขยัน หมั่นเพียร เบอร์มือถือ 088-777-4444 ได้ตลอด 24 ช่ัวโมง 

ค่ำตอบแทนส ำหรับผู้เข้ำร่วมวิจัย (ถ้ำมี) 
 ท่านจะไม่ได้รับเงินค่าตอบแทนจากการเข้าร่วมในการวิจัย ในการให้ข้อส่วนตัวและมูลการด าเนินชีวิตประจ าวัน   
ของท่าน แต่ท่านจะได้รับค าแนะน าด้านสุขภาพและการด าเนินชีวิตประจ าวัน การประสานงานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพและการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
 

กำรเข้ำร่วมและกำรสิ้นสุดกำรเข้ำร่วมโครงกำรวิจัย 
 การเข้าร่วมในโครงการวิจัยครั้งนี้เป็นไปโดยความสมัครใจ หากท่านไม่สมัครใจจะเข้าร่วมการศึกษาแล้ว ท่าน
สามารถถอนตัวได้ตลอดเวลา การขอถอนตัวออกจากโครงการวิจัยจะไม่มีผลต่อท่านแต่อย่างใด 
 ผู้ท าวิจัยอาจถอนท่านออกจากการเข้าร่วมการวิจัย เพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัยของท่าน หรือในกรณีดังต่อไปนี้ 
 -     ท่านไม่สามารถปฏิบัติตามค าแนะน าของผู้ท าวิจัย 

 

กำรปกป้องรักษำข้อมูลควำมลับของอำสำสมัคร 
 ข้อมูลที่อาจน าไปสู่การเปิดเผยตัวท่าน จะได้รับการปกปิดและจะไม่เปิดเผยแก่สาธารณชน ในกรณีที่ผลการวิจัย
ได้รับการตีพิมพ์ ช่ือและที่อยู่ของท่านจะต้องได้รับการปกปิดอยู่เสมอ โดยจะใช้เฉพาะรหัสประจ าโครงการวิจัยของท่าน 
 จากการลงนามยินยอมของท่านผู้ท าวิจัย เข้าไปตรวจสอบบันทึกข้อมูลของท่านได้แม้จะสิ้นสุดโครงการวิจัยแล้วก็
ตาม หากท่านต้องการยกเลิกการให้สิทธิ์ดังกล่าว ท่านสามารถแจ้ง หรือเขียนบันทึกขอยกเลิกการให้ค ายินยอม โดยส่งไปที่ 
นายขยัน หมั่นเพียร องค์การบริหารส่วนต าบลxxx อ าเภอxxx  จังหวัดxxx 
 หากท่านขอยกเลิกการให้ค ายินยอมหลังจากท่ีท่านได้เข้าร่วมโครงการวิจัยแล้ว ข้อมูลส่วนตัวของท่านจะไม่ถูกบันทึก
เพิ่มเติม อย่างไรก็ตามข้อมูลอื่น ๆ ของท่านอาจถูกน ามาใช้เพื่อประเมินผลการวิจัยและท่านจะไม่สามารถกลับมาเข้าร่วมใน
โครงการนี้ได้อีก ทั้งนี้เนื่องจากข้อมูลของท่านที่จ าเป็นส าหรับใช้เพื่อการวิจัยไม่ได้ถูกบันทึก 
 

สิทธิ์ของผู้เข้ำร่วมในโครงกำรวิจัย 
 ในฐานะที่ท่านเป็นผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัย ท่านจะมีสิทธ์ิดังต่อไปนี้ 

1. ท่านจะได้รับทราบถึงลักษณะและวัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งน้ี 
2. ท่านจะได้รับการอธิบายเกี่ยวกับระเบียบวิธีการของการวิจัยทางการสาธารณสุขที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
3. ท่านจะได้รับการอธิบายถึงความเสี่ยงและความไม่สบายที่จะได้รับจากการวิจัย 
4. ท่านจะได้รับการอธิบายถึงประโยชน์ท่ีท่านอาจจะได้รับจากการวิจัย 
5. ท่านจะได้รับการเปิดเผยถึงทางเลือกในการรักษาด้วยวิธีอื่น ซึ่งมีผลดีต่อท่านรวมทั้งประโยชน์และความเสี่ยงที่ท่าน

อาจได้รับ 
6. ท่านจะได้รับทราบแนวทางในการรักษา ในกรณีที่พบโรคแทรกซ้อนภายหลังการเข้าร่วมในโครงการวิจัย 
7. ท่านจะมีโอกาสได้ซักถามเกี่ยวกับงานวิจัยหรือขั้นตอนท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัย 
8. ท่านจะได้รับทราบว่าการยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัยนี้ ท่านสามารถขอถอนตัวจากโครงการเมื่อไรก็ได้ โดย

ผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัยสามารถขอถอนตัวจากโครงการโดยไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ ท้ังสิ้น 
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9. ท่านจะได้รับเอกสารข้อมูลค าอธิบายส าหรับผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัยและส าเนาเอกสารใบยินยอมที่มีทั้งลายเซ็น
และวันท่ี 

10. ท่านมีสิทธ์ิในการตัดสินใจว่าจะเข้าร่วมในโครงการวิจัยหรือไม่ก็ได้ โดยปราศจากการใช้อิทธิพลบังคับข่มขู่ หรือการ
หลอกลวง 
 
หากท่านไม่ได้รับการชดเชยอันควรต่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการวิจัย  หรือท่านไม่ได้รับการ

ปฏิบัติตามที่ปรากฎในเอกสารข้อมูลค าอธิบายส าหรับผู้เข้าร่วมในการวิจัย ท่านสามารถร้องเรียนได้ที่ คณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร หมายเลขโทรศัพท์  055968642 โทรสาร  055968637 ในเวลาราชการ 

 
ขอขอบคุณในการร่วมมือของท่านมา ณ ท่ีนี้ 
 
....................................................................................................................................................................................... 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


