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ใบยินยอมเข้าร่วมการวิจ ัย
่ ณจะยอมร ับ
ึ ษาวิจัย ก่อนทีคุ
ท่านได ้รับคําขอให ้เข ้าร่วมในการศก
คุณต ้องเสนอบทสรุปจากการศึกษาค ้นคว ้า
้ ้องประกอบไปด ้วยข ้อมูลหลักทีช่
่ วยให ้คุณเข ้าใจสาเหตุวา่ ทําไมคุณถึงต ้องการหรือไม่ต ้องก
โดยบทสรุปนี จะต
ารเข ้าร่วมการศึกษา
ก่อนทีท่านจะตกลง ผู ้วิจัยต ้องแจ ้งให ้ท่านทราบเกียวกับ
(1) จุดประสงค์ ขันตอน และระยะเวลาการวิจัย
(2) ขันตอนทียังอยูใ่ นขันทดลอง
ี
(3) ความเสยงความไม่
สะดวกสบาย และผลประโยชน์ทอาจเกิ
ี
ดขึนได ้จากการวิจัย
(4) ขันตอนหรือการปฏิบต
ั ท
ิ างเลือกอืนทีอาจเป็ นประโยชน์
(5) การรักษาข ้อมูลให ้เป็ นความลับ และ
(6) ผู ้ทีสามารถติดต่อได ้ในกรณีทมี
ี คําถาม ข ้อร ้องเรียน หรือการบาดเจ็บใดๆ
ี
ในสว่ นทีเกียวข ้อง ผู ้วิจัยต ้องชแจงให
้ท่านทราบเกียวกับ
(1) ค่าชดเชยหรือการรักษาทางการแพทย์ในกรณีทมี
ี การบาดเจ็บเกิดขึน
ี
(2) ความเป็ นไปได ้ของความเสยงที
ไม่อาจคาดการณ์ได ้
(3) สถานการณ์ทผู
ี ้วิจัยอาจยุตก
ิ ารมีสว่ นร่วมของท่าน
(4) ค่าใชจ่้ ายเพิมเติมทีอาจเกิดกับท่าน
ิ จะเกิดขึนหากท่านตัดสน
ิ ใจยุตก
(5) สงที
ิ ารเข ้าร่วม
ึ ษาใหม่
(6) ช่วงเวลาทีท่านจะได ้รับทราบเกียวกับผลการศก
ทีอาจสง่ ผลกระทบต่อความสมัครใจในการมีสว่ นร่วม
(7) จํานวนผู ้เข ้าร่วมในการวิจัย และ
(8)
ึ ษาวิจัย
การทีท่านต ้องยินยอมให ้อํานาจในการใชข้ ้อมูลทางการแพทย์ของท่านเพือการศก
การมีสว่ นร่วมของท่านในการวิจัยนีเป็ นไปอย่างสมัครใจ
ี ประโยชน์ใดๆ หากท่านปฏิเสธการเข ้าร่วม
และท่านจะไม่ได ้รับการลงโทษหรือเสย
ิ ใจยุตก
ื
หรือตัดสน
ิ ารเข ้าร่วม การลงลายมือชอในเอกสารนี
หมายถึง
ท่านได ้รับทราบเกียวกับการวิจัยและข ้อมูลข ้างต ้นทางวาจาเป็ นทีเรียบร ้อย
และท่านตกลงอย่างสมัครใจทีจะเข ้าร่วม หากท่านตกลงเข ้าร่วมในการวิจัย
ื
ท่านต ้องได ้รับสําเนาเอกสารฉบับนีทีมีการลงลายมือชอและบทสรุ
ป
การวิจัยเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษรเป็ นภาษาอังกฤษ.
ั
คําถามหรือข้อสงสยใดๆ
หากท่านมีคําถาม ข ้อร ้องเรียน อาการบาดเจ็บ หรือข ้อกังวลเกียวกับการวิจัยนี
ั ท์ทให
ท่านสามารถติดต่อผู ้วิจัยผ่านทางหมายเลขโทรศพ
ี ้ไว ้ในบทสรุปการวิจัยทีเป็ นลายลักษณ์อก
ั
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ิ ธิของท่านในฐานะผู ้มีสว่ นร่วมในการวิจัย หรือหากท่านมีคําถาม
ษร หากท่านมีคําถามเกียวกับสท
ึ ว่าท่านไม่สามารถหารือกับผู ้วิจัยได ้
ข ้อร ้องเรียน หรือข ้อกังวลใดๆ ทีท่านรู ้สก
ั ท์หรือทางอีเมล์ทให
กรุณาติดต่อสํานักงานคณะกรรมการพิจารณาการวิจัยผ่านทางโทรศพ
ี ้ไว ้ในบท
สรุปการวิจัยทีเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษร.
________________________
ชือ‐สกุลผูเ้ ข้าร่วม

________________________
ลายมือชือผูเ้ ข้าร่วม

________________________
วันที

ข ้าพเจ ้าขอยืนยันว่า
ึ ษาค ้นคว ้าวิจัยนี
ข ้าพเจ ้าได ้รับการเสนอให ้เป็ นล่ามแปลภาษาในระหว่างระยะเวลาการดําเนินการศก
โดยได ้รับความยินยอม ข ้าพเจ ้าขอยืนยันว่าข ้าพเจ ้ามีคณ
ุ สมบัต ิ
และมีทก
ั ษะทีจําเป็ นต่อการชว่ ยแปลความหมายระหว่าง ภาษาของผู ้เข ้าร่วม และภาษาอังกฤษ
โดยการลงนามในแบบฟอร์มนี ข ้าพเจ ้าขอยืนยันว่าข ้าพเจ ้าได ้ชว่ ยแปล
ความหมายของการแลกเปลียนความคิดเห็นระหว่าง ผู ้วิจัยทีได ้รับความยินยอม
และผู ้เข ้าร่วมอย่างเต็มที และครบถ ้วน จนสุดความสามารถของข ้าพเจ ้า

______________________
ื
ชอของผู
้เป็ นล่ามแปลภาษา
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________________________
________________________
็ ต์ของผู ้เป็ นล่ามแปลภาษา วันที
ลายเซน
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