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เอกสารแสดงความยินยอมเขารวมในโครงการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง .............................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................... 

วันใหคํายินยอม วันที่ .............................. เดือน..........................................พ.ศ……………………………………………………….……… 

ขาพเจา นาย/ นาง/ นางสาว ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ที่อยู........................................................................................................................................................................................... 

ไดอานรายละเอียดจากเอกสาร ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ขอมูลสําหรับผูเขารวมโครงการวิจัย ที่แนบมาฉบับวันที่.............................................................. และ ขาพเจายินยอมเขารวม

โครงการวิจัย โดยสมัครใจ 

ขาพเจา ไดรับสําเนาเอกสารแสดงความยินยอมเขารวมในโครงการวิจัย ที่ขาพเจาไดลงนามและวันที่พรอมดวยเอกสารขอมูล

สําหรับผูเขารวมโครงการวิจัยทั้งน้ีกอนที่จะลงนามในใบยินยอมใหทําการวิจัยน้ี ขาพเจาไดรับการอธิบายจากผูวิจัยถึงวัตถ ุ

ประสงคของการวิจัย ระยะเวลาของการทาวิจัย วิธีการวิจัยอันตรายหรืออาการ ที่อาจเกิดขึ้นจากการวิจัย หรือจากยาที่ใช 

รวมทั้งประโยชนที่จะเกิดขึ้นจากการวิจัย และแนวทางรักษาโดยวิธีอ่ืนอยางละเอียด ขาพเจามีเวลาและโอกาสเพียงพอในการ

ซักถามขอสงสัยจนมีความเขาใจอยางดีแลวโดยผูวิจัยไดตอบคําถามตางๆดวยความเต็มใจไมปดบังซอนเรน จนขาพเจาพอใจ 

ขาพเจารับทราบจากผูวิจัยวาหากเกิดอันตรายใดๆ จากการวิจัยดังกลาว ขาพเจาจะไดรับการรักษาพยาบาล โดยไมเสียคา 

ใชจาย (และ ระบุดวยวาจะไดรับการชดเชย จากผูสนับสนุนการวิจัย หรือ ไม.......................................................................) 

ขาพเจา มีสิทธิที่จะบอกเลิกเขารวมในโครงการวิจัย เม่ือใดก็ไดโดยไมจําเปนตองแจงเหตุผล และการบอกเลิกการเขารวมการ

วิจัยน้ีจะไมมีผลตอการรักษาโรค หรือสิทธิอ่ืนๆที่ขาพเจาจะพึงไดรับตอไป 

ผูวิจัยรับรองวา จะเก็บขอมูลสวนตัวของขาพเจาเปนความลับ และจะเปดเผยไดเฉพาะเม่ือไดรับการยินยอมจากขาพเจาเทาน้ัน 

บุคคลอ่ืนในนามของบริษัทผูสนับสนุนการวิจัยคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน สํานักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา อาจไดรับอนุญาตใหเขามาตรวจและประมวลขอมูลของขาพเจาทั้งน้ีจะตองกระทําไปเพื่อวัตถุประสงคเพื่อตรวจสอบ

ความถูกตองของขอมูลเทาน้ันโดยการตกลงที่จะเขารวมการศึกษาน้ีขาพเจาไดใหคํายินยอมที่จะใหมีการตรวจสอบขอมูล

ประวัติทางการแพทยของขาพเจาได  

ผูวิจัยรับรองวา จะไมมีการเก็บขอมูลใดๆเพิ่มเติมหลังจากที่ขาพเจาขอยกเลิกการเขารวมโครงการวิจัยและตองการใหทําลาย

เอกสารและ/หรือตัวอยางที่ใชตรวจสอบทั้งหมดที่สามารถสืบคนถึงตัวขาพเจาได  

ขาพเจา เขาใจวาขาพเจามีสิทธ์ิที่จะตรวจสอบหรือแกไขขอมูลสวนตัวของขาพเจาและสามารถยกเลิกการใหสิทธิในการใช

ขอมูลสวนตัวของขาพเจาไดโดยตองแจงใหผูวิจัยรับทราบ  

ขาพเจา ไดตระหนักวาขอมูลในการวิจัยรวมถึงขอมูลทางการแพทยของขาพเจาที่ไมมีการเปดเผยชื่อจะผานกระบวนการตางๆ

เชนการเก็บขอมูล การบันทึกขอมูลในแบบบันทึก และในคอมพิวเตอรการตรวจสอบการวิเคราะหและการรายงานขอมูล เพื่อ

วัตถุประสงคทางวิชาการรวมทั้งการใชขอมูลทางการแพทยในอนาคตหรือการวิจัยทางดานเภสัชภัณฑเทาน้ัน 

ขาพเจา ไดอานขอความขางตน และมีความเขาใจดีทุกประการแลว ยินดีเขารวมในการวิจัยดวยความเต็มใจจึงไดลงนามใน

เอกสารแสดงความยินยอมน้ี 

 
       ลงชื่อ ........................................................ ผูใหความยินยอม 

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

       วันที ่...............เดือน........................พ.ศ.................. 
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                 ขาพเจา       ยินยอม             ไมยินยอม 

                 ใหเก็บตัวอยางชีวภาพที่เหลือไวเพื่อการวิจัยในอนาคต 

 

        ลงชื่อ ........................................................... ผูใหความยินยอม 

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

                                                       วันที ่...............เดือน........................พ.ศ.................. 

 
ขาพเจา ไดอธิบายถึงวัตถุประสงคของการวิจัย วิธีการวิจัยอันตรายหรืออาการไมพึงประสงค หรือความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นจาก

การวิจัย หรือจากยาที่ใชรวมทั้งประโยชนที่จะเกิดขึ้นจากการวิจัยอยางละเอียด ใหผูเขารวมในโครงการวิจัย ตามนามขางตนได

ทราบและมีความเขาใจดีแลว พรอมลงนามลงในเอกสารแสดงความยินยอมดวยความเต็มใจ 

 
         ลงชื่อ ................................................. ผูใหความยินยอม 

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

                                                 

          ลงชื่อ ................................................. พยาน 

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

                                                        วันที่ ..................เดือน...........................พ.ศ.................. 
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เอกสารขอมลูคําอธิบายสําหรับผูเขารวมในโครงการวิจัย 

(Information sheet for research participant) 
ชื่อโครงการวิจัย 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ผูสนับสนุนการวิจัย 

....................................................................................................................................................................................................... 

แพทยผูทําวิจัย 

ชื่อ ........................................................................................................ที่อยู................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................................... 

เบอรโทรศัพท ที่ทํางาน.........................................................................เบอรโทรศัพท มือถือ...................................................... 

แพทยผูรวมในโครงการวิจัย 

ชื่อ ........................................................................................................ที่อยู................................................................................. 

...................................................................................................................................................................................................... 

เบอรโทรศัพท ที่ทํางาน.........................................................................เบอรโทรศัพท มือถือ....................................................... 

เรียนผูเขารวมโครงการวิจัยทุกทาน 

ทานไดรับเชิญใหเขารวมในโครงการวิจัยน้ี เน่ืองจากทานเปน ........................................................................ (ระบุเหตุผลที่เชิญ

ใหเขารวมในการวิจัย) กอนที่ทานจะตัดสินใจเขารวมในการศึกษาวิจัยดังกลาวขอใหทานอานเอกสารฉบับน้ีอยางถี่ถวนเพื่อให

ทานไดทราบถึงเหตุผลและรายละเอียดของการศึกษาวิจัยในครั้งน้ีหากทานมีขอสงสัยใดๆเพิ่มเติมกรุณาซักถามจากทีมงานของ

แพทยผูทําวิจัย หรือแพทยผูรวมทําวิจัยซ่ึงจะเปนผูสามารถตอบคําถามและใหความกระจางแกทานได 

ทานสามารถขอคําแนะนําในการเขารวมโครงการวิจัยน้ีจากครอบครัวเพื่อนหรือแพทยประจําตัวของทานไดทานมีเวลาอยาง

เพียงพอในการตัดสินใจโดยอิสระถาทานตัดสินใจแลววาจะเขารวมในโครงการวิจัยน้ีขอใหทานลงนามในเอกสารแสดงความ

ยินยอมของโครงการวิจัยน้ี 

เหตุผลความเปนมา 

(ระบุหลักการและเหตุผล โดยยอใหไดใจความดวยภาษาที่ผูเขารวมการวิจัยสามารถเขาใจไดงาย ไมใชภาษา อังกฤษ ขอให

แปล หรือเขียนทับศัพท โดยใสภาษาอังกฤษในวงเล็บ) 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

[ยาที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีมีชื่อวา......................................... (ภาษาไทย).........................................ซ่ึงเปนยาที่อยูในกระบวน 

การศึกษา.......................................... (ความปลอดภัย/ประสิทธิภาพการักษา).................................................สําหรับผูปวยที่

..................................................... (ภาวะ/โรค)......................................] (เฉพาะกรณีศึกษายา) 

วัตถุประสงคหลักจากการศึกษาในครั้งน้ีคือ............................................... (ระบุรายละเอียดดวยภาษาที่ผูเขา รวมการวิจัย

สามารถเขาใจไดงายไมใชภาษาอังกฤษขอใหแปลหรือเขียนทับศัพทโดยใสภาษาอังกฤษในวงเล็บ)......................................... 

จํานวนผูเขารวมในโครงการวิจัย (ถาทําการศึกษาวิจัยในหลายศูนย ใหระบุจํานวนผูเขารวมโครงการวิจัย ในประเทศไทยและ

ในศูนยเดียวกับผูใหความยินยอม) คือ ........................... คน 
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วิธีการที่เกี่ยวของกับการวิจัย 

หลังจากทานใหความยินยอมที่จะเขารวมในโครงการวิจัยน้ีผูวิจัยจะขอตรวจ............................................................................. 

(ระบุวาจะตรวจอะไรบางจะมีการเจาะเลือดหรือไมเจาะเทาไรตรวจอะไร)...เพื่อคัดกรองวาทานมีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะเขา

รวมในการวิจัย 

หากท านมีคุณสมบัติต ามเกณฑคั ด เข าท านจะไดรั บ เชิญใหมาพบแพทยตาม วันเวลาที่ ผู ทํ า วิ จัย นัดหมาย  คื อ

............................................ (วัน/เวลา)................................ เพื่อ ..................................... (ระบุวา จะดําเนินการอยางไรกับ

ผูเขารวมการวิจัย เชน ตรวจรางกายอยางละเอียดประเมินผลทางหองปฏิบัติการตางๆบันทึกการรับและคืนยา ฯลฯ) ……….

โดยตลอดระยะเวลาที่ทานอยูในโครงการวิจัย คือ……………………………………. (ระบุระยะเวลา)........................................และมา

พบผูวิจัยหรือผูรวมทําวิจัยทั้งส้ิน…………….…….. (จํานวน)....................................ครั้ง 

ความรับผิดชอบของอาสาสมัครผูเขารวมในโครงการวิจัย 

เพื่อใหงานวิจัยน้ีประสบความสําเร็จ ผูทําวิจัยใครขอความความรวมมือจากทาน โดยจะขอใหทานปฏิบัติตามคําแนะนําของ 

ผูทําวิจัยอยางเครงครัด รวมทั้งแจงอาการผิดปกติตางๆที่เกิดขึ้นกับทานระหวางที่ทานเขารวมในโครงการวิจัยใหผูทําวิจัยไดรับ

ทราบ 

เพื่อความปลอดภัย ทานไมควรใชวัคซีนหรือรับประทานยาอ่ืน จากการจายยาโดยแพทยอ่ืนหรือซ้ือยาจากรานขายยา ขอให

ทานปรึกษาผูทําวิจัย ทั้งน้ีเน่ืองจากวัคซีนหรือยาดังกลาวอาจมีผลตอยา………………………... (ชื่อ)...............................................

ที่ทานไดรับจากผูทําวิจัยดังน้ัน ขอใหทานแจงผูทําวิจัยเก่ียวกับยา ที่ทานไดรับในระหวางที่ทานอยูในโครงการวิจัย 

ความเส่ียงที่อาจไดรับ 

(ไมเขียนวา “ไมมีความเส่ียง” เพราะการเขารวมในการวิจัยใดๆก็ตามยอมมีความเส่ียงตั้งแตความเส่ียงเล็ก นอยที่ไมมากกวา

ความเส่ียงในชีวิตประจําวัน หรือ minimal risks เชน เสียเวลาไมสะดวกไมสบายสูญเสียรายไดจนถึงความเส่ียงตอรางกายตอ

จิตใจ ความเส่ียงดานเศรษฐกิจและสังคม ผูทําวิจัยตองวิเคราะหความเส่ียง) ความเส่ียงจากการรับประทานยาทุกชนิดอาจทํา

ใหเกิดอาการไมพึงประสงคไดทั้งส้ินไมมากก็นอยแพทยผูทําการวิจัย ขอชี้แจง ถึงความเส่ียงและความไมสบายที่อาจสัมพันธกับ

ยาที่ศึกษาทั้งหมดดังน้ี 

มีขอมูลที่แสดงวายา............................ (ชื่อยา).........................อาจมีผลกระทบตอ....................... (รายละเอียดผลขางเคียง) 

......................................................... รวมถึงอาการขางเคียงและความไมสบายที่ยังไมมีการรายงานดวยดังน้ัน ระหวางที่ทาน

อยูในโครงการวิจัยจะมีการติดตามดูแลสุขภาพของทานอยางใกลชิด 

กรุณาแจงผูทําวิจัย ในกรณีที่พบอาการดังกลาวขางตนหรืออาการอ่ืนๆที่พบรวมดวยระหวางที่อยูในโครงการ วิจัยถามีการ

เปล่ียนแปลงเก่ียวกับสุขภาพของทานขอใหทานรายงานใหผูทําวิจัยทราบโดยเร็ว 

ความเส่ียงที่ไดรับจากการเจาะเลือด 

ทานมีโอกาสที่จะเกิดอาการเจ็บเลือดออกชาจากการเจาะเลือด อาการบวมบริเวณที่เจาะเลือดหรือหนามืดและโอกาสที่จะเกิด

การติดเชื้อบริเวณที่เจาะเลือดพบไดนอยมาก 

ความเส่ียงที่ไมทราบแนนอน 

ทานอาจเกิดอาการขางเคียงหรือความไมสบายนอกเหนือจากที่ไดแสดงในเอกสารฉบับน้ีซ่ึงอาการขางเคียงเหลาน้ีเปนอาการที่

ไมเคยพบมากอนเพื่อความปลอดภัยของทานควรแจงผูทําวิจัยใหทราบทันทีเม่ือเกิดความผิดปกติใดๆเกิดขึ้น หากทานมีขอ

สงสัยใดๆเก่ียวกับความเส่ียงที่อาจไดรับจากการเขารวมในโครงการวิจัยทานสามารถสอบถามจาก ผูทําวิจัยไดตลอดเวลา หาก

มีการคนพบขอมูลใหมๆที่อาจมีผลตอความปลอดภัยของทานในระหวางที่ทานเขารวมในโครงการวิจัยผูทําวิจัย จะแจงใหทาน

ทราบทันทีเพื่อใหทานตัดสินใจวาจะอยูในโครงการวิจัยตอไปหรือจะขอถอนตัวออกจากการวิจัย 
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การพบแพทยนอกตารางนัดหมายในกรณทีี่เกิดอาการขางเคียง 

หากมีอาการขางเคียงใดๆเกิดขึ้นกับทานขอใหทานรีบมาพบแพทยที่สถานพยาบาลทันทีถึงแมวาจะอยูนอกตารางการนัดหมาย

เพื่อแพทยจะไดประเมินอาการขางเคียงของทานและใหการรักษาที่เหมาะสมทันทีหากอาการดังกลาวเปนผลจากการเขารวมใน

โครงการวิจัยทานจะไมเสียคาใชจาย 

ประโยชนที่อาจไดรับ 

(หากผูเขารวมการวิจัยไมไดรับประโยชนโดยตรง ขอใหผูทําวิจัยระบุวา “ทานจะไมไดรับประโยชนใดๆจากการเขารวมในการ 

วิจัยครั้งน้ีแตผลการศึกษาที่ไดจะ........................”) การเขารวมในโครงการวิจัยน้ีอาจจะทําใหทานมีสุขภาพที่ดีขึ้น อาจจะลด 

ความรุนแรงของโรคได แตไมไดรับรองวาสุขภาพของทานจะตองดีขึ้น หรือความรุนแรงของโรคจะลดลงอยางแนนอน 

วิธีการและรูปแบบการรักษาอื่นๆซึ่งมีอยูสําหรับอาสาสมัคร 

ทานไมจําเปนตองเขารวมโครงการวิจัยน้ี เพื่อประโยชนในการรักษาโรคที่ทานเปนอยู เน่ืองจากมีแนวทางการรักษาอ่ืนๆหลาย 

แบบสําหรับรักษาโรคของทานได ดังน้ันจึงควรปรึกษาแนวทางการรักษาวิธีอ่ืนๆ กับแพทยผูใหการรักษาทานกอนตัดสินใจเขา 

รวมในการวิจัย 

ขอปฏิบัติของทานขณะที่รวมในโครงการวิจัย 

ขอใหทานปฏิบัติดังน้ี 

- ขอใหทานใหขอมูลทางการแพทยของทานทั้งในอดีตและปจจุบันแกผูทําวิจัยดวยความสัตยจริง 

- ขอใหทานแจงใหผูทําวิจัยทราบความผิดปกติที่เกิดขึ้นระหวางที่ทานรวมในโครงการวิจัย 

- ขอใหทานงดการใชยาอ่ืนนอกเหนือจากที่ผูทําวิจัยไดจัดใหรวมถึงการรักษาอ่ืนๆเชนการรักษาดวยสมุนไพร 

การซ้ือยาจากรานขายยา 

- ขอใหทานแจงใหผูทําวิจัยทราบทันทีหากทานไดรับยาอ่ืนนอกเหนือจากยาที่ใชในการศึกษาตลอดระยะเวลาที่ทานอยูใน  

  โครงการวิจัย 

- ขอใหทานนายาที่ใชในการศึกษาของทานทั้งหมดที่เหลือจากการรับประทานมาใหผูทําวิจัยทุกครั้งที่นัดหมายใหมาพบ 

อันตรายที่อาจเกิดข้ึนจากการเขารวมในโครงการวิจัยและความรับผิดชอบของผูทําวิจัย/ผูสนับสนุนการวิจัย 

หากพบอันตรายที่เกิดขึ้นจากการวิจัยทานจะไดรับการรักษาอยางเหมาะสมทันทีและทานปฏิบัติตามคาแนะนําของทีมผูทํา 

วิจัยแลวผูทําวิจัย/ผูสนับสนุนการวิจัยยินดีจะรับผิดชอบคาใชจายในการรักษาพยาบาลของทาน และการลงนามในเอกสารให 

ความยินยอมไมไดหมายความวาทานไดสละสิทธ์ิทางกฎหมายตามปกติที่ทานพึงมี 

ในกรณีที่ทานไดรับอันตรายใดๆหรือตองการขอมูลเพิ่มเติมที่เก่ียวของกับโครงการวิจัยทานสามารถ 

ติดตอกับผูทําวิจัยคือ ..................... (ระบุชื่อแพทยหรือผูทําวิจัย)....................................ไดตลอด 24 ชั่วโมง 

คาใชจายของทานในการเขารวมการวิจัย 

ทานจะไดรับยา................. (ชื่อยาและยาที่ใชรวมดวยถามี)......ในโครงการวิจัยจากผูสนับสนุนการวิจัยโดยไมตองเสียคาใชจาย 

 (การทํา clinical trial ผูวิจัย/ผูสนับสนุนโครงการวิจัยจะตองออกคาใชจายทั้งหมดใหผูเขารวมการวิจัย) 

(คาใชจายอ่ืนที่เก่ียวของกับโครงการวิจัยเชนคาธรรมเนียมทางการแพทยและคาวิเคราะหทางหองปฏิบัติการผูสนับสนุนการ 

วิจัยจะเปนผูรับผิดชอบทั้งหมดรวมทั้งคาเดินทางตามความถี่ที่ทานไดมาพบแพทย) 

คาตอบแทนสําหรับผูเขารวมวิจัย (ถามี) 

ทานจะไมไดรับเงินคาตอบแทนจากการเขารวมในการวิจัย แตทานจะไดรับคาเดินทางและเงินชดเชยการสูญเสียรายได หรือ 

ความไมสะดวกไมสบายในการมาพบแพทยทุกครั้งครั้งละ.......... (จํานวนเงิน)........ บาทรวมทั้งหมด.......... (จํานวนครั้ง)...ครั้ง 

การประกันภัยเพื่อคุมครองผูเขารวมวิจัย(ถามี) 

ผูสนับสนุนการวิจัยไดทําประกันภัยใหแกผูเขารวมการวิจัยทุกทานซ่ึงหากเกิดอันตรายหรือความเสียหายตอทานทีเ่ปนผล 

สืบเน่ืองโดยตรงจากโครงการวิจัยทานจะไดรับ................. (ระบุการชดเชย)............... 



                                 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทยทหารอากาศ                                          
                                  ศูนยวิจัยและพัฒนาสิง่ประดิษฐคิดคนทางการแพทย                                       

Page 6 of 7 

 

 

การเขารวมและการส้ินสุดการเขารวมโครงการวิจัย 

การเขารวมในโครงการวิจัยครั้งน้ีเปนไปโดยความสมัครใจหากทานไมสมัครใจจะเขารวมการศึกษาแลวทานสามารถถอนตัว 

ไดตลอดเวลาการขอถอนตัวออกจากโครงการวิจัยจะไมมีผลตอการดูแลรักษาโรคของทานแตอยางใด 

ผูทําวิจัยอาจถอนทานออกจากการเขารวมการวิจัยเพื่อเหตุผลดานความปลอดภัยของทานหรือเม่ือผูสนับสนุนการวิจัยยุติการ 

ดําเนินงานวิจัยหรือในกรณีดังตอไปน้ี 

- ทานไมสามารถปฏิบัติตามคําแนะนําของผูทําวิจัย 

- ทานรับประทานยาที่ไมอนุญาตใหใชในการศึกษา 

- ทานตั้งครรภระหวางที่เขารวมโครงการวิจัย 

- ทานเกิดอาการขางเคียงหรือความผิดปกติของผลทางหองปฏิบัติการจากการไดรับยาที่ใชในการศึกษา 

- ทานแพยาที่ใชในการศึกษา 

- ทานตองการปรับเปล่ียนการรักษาดวยยาตัวที่ไมไดรับอนุญาตจากการวิจัยครั้งน้ี 

การปกปองรักษาขอมูลความลับของอาสาสมัคร 

ขอมูลที่อาจนาไปสูการเปดเผยตัวทานจะไดรับการปกปดและจะไมเปดเผยแกสาธารณชนในกรณีที่ผลการวิจัยไดรับการตีพิมพ

ชื่อและที่อยูของทานจะตองไดรับการปกปดอยูเสมอโดยจะใชเฉพาะรหัสประจําโครงการวิจัยของทานจากการลงนามยินยอม 

ของทานผูทําวิจัยและผูสนับสนุนการวิจัยสามารถเขาไปตรวจสอบบันทึกขอมูลทางการแพทยของทานไดแมจะส้ินสุดโครงการ 

วิจัย แลวก็ตามหากทานตองการยกเลิกการใหสิทธ์ิดังกลาวทานสามารถแจงหรือเขียนบันทึกขอยกเลิกการใหคํายินยอมโดยสง 

ไปท.ี................... (ชื่อผูวิจัยหลัก และที่อยูในประเทศไทย)……………………….. 

หากทานขอยกเลิกการใหคํายินยอมหลังจากที่ทานไดเขารวมโครงการวิจัยแลวขอมูลสวนตัวของทานจะไมถูกบันทึกเพิ่มเติม 

อยางไรก็ตามขอมูลอ่ืนๆของทานอาจถูกนํามาใช เพื่อประเมินผลการวิจัยและทานจะไมสามารถกลับมาเขารวมในโครงการน้ี 

ไดอีกทั้งน้ีเน่ืองจากขอมูลของทานที่จําเปนสําหรับใชเพื่อการวิจัยไมไดถูกบันทึกจากการลงนามยินยอมของทานแพทยผูทําวิจัย 

สามารถบอกรายละเอียดของทานที่เก่ียวกับการเขารวมโครงการวิจัยน้ีใหแกแพทยผูรักษาทานได 

การจัดการกับตัวอยางชีวภาพที่เหลือ 

ตัวอยางชีวภาพที่ไดจากอาสาสมัครเชนเลือดที่เหลือจากการวิจัยผูวิจัยอาจจะจัดการดังตอไปน้ี 

        1. ทําลายตามวิธีมาตรฐานทันทีที่เสร็จส้ินการวิจัย 

        2. ขอเก็บตัวอยางสําหรับตรวจซํ้าเพื่อยืนยันความถูกตองของผลการทดลองเปนระยะเวลา.....(ระบุเวลาที่แนนอนแตไม 

เกิน 1 ป) 

        3. ขอเก็บตัวอยางไว เพื่องานวิจัยในอนาคตเปนระยะเวลา 10 ปโดยระบุวิธีเก็บวาจะเชื่อมโยง ถึงขอมูลของอาสาสมัคร 

หรือไมอยางไรสถานที่เก็บและผูเขาถึงตัวอยางโครงการวิจัยที่จะศึกษาในอนาคตตองเก่ียวของกับโครงการวิจัยหลักที่ไดรับการ 

รับรอง เชน ศึกษายีนสที่เก่ียวของกับการดูดซึมยอยสลายยาหรือสารตัวการที่ทาการศึกษาในโครงการหลักและกอนทําวิจัยจะ  

ตองเสนอโครงรางใหคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยรับรองจึงจะดําเนินการได 

สิทธิ์ของผูเขารวมในโครงการวิจัย 

ในฐานะที่ทานเปนผูเขารวมในโครงการวิจัยทานจะมีสิทธ์ิดังตอไปน้ี 

        1. ทานจะไดรับทราบถึงลักษณะและวัตถุประสงคของการวิจัยในครั้งน้ี 

        2. ทานจะไดรับการอธิบายเก่ียวกับระเบียบวิธีการของการวิจัยทางการแพทยรวมทั้งยาและอุปกรณที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี 

        3. ทานจะไดรับการอธิบายถึงความเส่ียงและความไมสบายที่จะไดรับจากการวิจัย 

        4. ทานจะไดรับการอธิบายถึงประโยชนที่ทานอาจจะไดรับจากการวิจัย 

        5. ทานจะไดรับการเปดเผยถึงทางเลือกในการรักษาดวยวิธีอ่ืนยา หรืออุปกรณซ่ึงมีผลดีตอทานรวมทั้งประโยชน และ 

ความเส่ียงที่ทานอาจไดรับ 
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         6. ทานจะไดรับทราบแนวทางในการรักษาในกรณีที่พบโรคแทรกซอนภายหลังการเขารวมในโครงการวิจัย 

         7. ทานจะมีโอกาสไดซักถามเก่ียวกับงานวิจัยหรือขั้นตอนที่เก่ียวของกับงานวิจัย 

         8. ทานจะไดรับทราบวาการยินยอมเขารวมในโครงการวิจัยน้ีทานสามารถขอถอนตัวจากโครงการเม่ือไรก็ไดโดยผูเขา 

รวมในโครงการวิจัยสามารถขอถอนตัวจากโครงการโดยไมไดรับผลกระทบใดๆทั้งส้ิน 

         9. ทานจะไดรับเอกสารขอมูลคําอธิบายสําหรับผูเขารวมในโครงการวิจัยและสําเนาเอกสารใบยินยอมที่มีทั้งลายเซ็น

และวันที่ 

        10. ทานมีสิทธ์ิในการตัดสินใจวาจะเขารวมในโครงการวิจัยหรือไมก็ไดโดยปราศจากการใชอิทธิพลบังคับขมขูหรือการ 

หลอกลวง 

 

หากทานไมไดรับการชดเชยอันควรตอการบาดเจ็บ หรือเจ็บปวยที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการวิจัย หรือทานไมไดรับการปฏิบัติ 

ตามที่ปรากฏในเอกสารขอมูลคําอธิบาย สําหรับผูเขารวมในการวิจัย  

ทานสามารถรองเรียนไดที่ คณะกรรมการจริยธรรมฯ 

สนง.ศูนยวิจัยและพัฒนาส่ิงประดิษฐคิดคนทางการแพทย  รพ.ภูมิพลอดุลยเดช ชั้น 3 อาคารคุมเกลา โทร 02-534-7255 

ขอขอบคุณในการรวมมือของทานมา ณ ที่น้ี 

 


