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ใบยินยอมของผูป
้ กครองในการเข้าร่วมการวิจ ัย
ท่านได ้รับคําขอให ้เข ้าร่วมในการศึกษาวิจัย กอนที่คุณจะยอมรับ คุณตองเสนอบทสรุปจากการศึกษาคนควา
โดยบทสรุปนี้จะตองประกอบไปดวยขอมูลหลักที่ชวยใหคุณเขาใจสาเหตุวาทําไมคุณถึงตองการหรือไมตองการให้บุตร
ของทานเขารวมการศึกษา
ก่อนทีท
่ า่ นจะตกลง ผู ้วิจัยต ้องแจ ้งให ้ท่านทราบเกีย
่ วกับ
(1) จุดประสงค์ ขัน้ ตอน และระยะเวลาการวิจัย

(2) ขัน้ ตอนทีย่ งั อยูใ่ นขัน้ ทดลอง
(3) ความเสีย่ งความไม่สะดวกสบาย และผลประโยชน์ทอี่ าจเกิดขึน้ ได ้จากการวิจัย
(4) ขัน้ ตอนหรือการปฏิบต
ั ท
ิ างเลือกอืน
่ ทีอ
่ าจเป็ นประโยชน์
(5) การรักษาข ้อมูลให ้เป็ นความลับ และ
(6) ผู ้ทีส่ ามารถติดต่อได ้ในกรณีทมี่ คี ําถาม ข ้อร ้องเรียน หรือการบาดเจ็บใดๆ

้ จงให ้ท่านทราบเกีย
ในส่วนทีเ่ กีย
่ วข ้อง ผู ้วิจัยต ้องชีแ
่ วกับ
(1) ค่าชดเชยหรือการรักษาทางการแพทย์ในกรณีทมี่ กี ารบาดเจ็บเกิดขึน้
(2) ความเป็ นไปได ้ของความเสีย่ งทีไ่ ม่อาจคาดการณ์ได ้
(3) สถานการณ์ทผี่ ู ้วิจัยอาจยุตกิ ารมีสว่ นร่วมของท่าน
(4) ค่าใช ้จ่ายเพิม่ เติมทีอ่ าจเกิดกับท่าน หรือบุตรของท่าน
(5) สิง่ ทีจ่ ะเกิดขึน้ หากท่านตัดสินใจให ้บุตรของท่านยุตกิ ารเข ้าร่วม
(6) ช่วงเวลาทีท
่ า่ นจะได ้รับทราบเกีย
่ วกับผลการศึกษาใหม่
ทีอ
่ าจส่งผลกระทบต่อความสมัครใจในการยินยอมให ้บุตรของท่านเข ้าร่วม
(7) จํานวนผู ้เข ้าร่วมในการวิจัย และ
(8) การทีท
่ า่ นต ้องยินยอมให ้อํานาจในการใช ้ข ้อมูลทางการแพทย์ของบุตรท่านเพือ
่ การศึกษาวิจัย
การมีสว่ นร่วมของบุตรของท่านในการวิจัยนีเ้ ป็ นไปอย่างสมัครใจ และท่านจะไม่ได ้รับการลงโทษหรือเสียประโยชน์ใด ๆ
่ ในเอกสารนี้ หมายถึง
ิ ารเข ้าร่วม การลงลายมือชือ
หากท่านปฏิเสธทีจ
่ ะยินยอมให ้บุตรของท่านเข ้าร่วม หรือตัดสินใจยุตก
ท่านได ้รับทราบเกีย
่ วกับการวิจัยและข ้อมูลข ้างต ้นทางวาจาเป็ นทีเ่ รียบร ้อย
และท่านตกลงอย่างสมัครใจทีจ
่ ะยินยอมให ้บุตรของท่านเข ้าร่วม
หากท่านตกลงทีจ
่ ะยินยอมให ้บุตรของท่านเข ้าร่วมในการวิจัย
่ และบทสรุป
ท่านต ้องได ้รับสําเนาเอกสารฉบับนีท
้ ม
ี่ ก
ี ารลงลายมือชือ
การวิจัยเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษรเป็ นภาษาอังกฤษ.
ั
คําถามหรือข้อสงสยใดๆ
หากท่านมีคําถาม ข ้อร ้องเรียน อาการบาดเจ็บ หรือข ้อกังวลเกีย
่ วกับการวิจัยนี้
ท่านสามารถติดต่อผู ้วิจัยผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ทใี่ ห ้ไว ้ในบทสรุปการวิจัยทีเ่ ป็ นลายลักษณ์อก
ั ษร
หากท่านมีคําถามเกีย
่ วกับสิทธิในบุตรของท่านในฐานะผู ้มีสว่ นร่วมในการวิจัย หรือหากท่านมีคําถาม
ข ้อร ้องเรียน หรือข ้อกังวลใดๆ ทีท
่ า่ นรู ้สึกว่าท่านไม่สามารถหารือกับผู ้วิจัยได ้
กรุณาติดต่อสํานักงานคณะกรรมการพิจารณาการวิจัยผ่านทางโทรศัพท์หรือทางอีเมล์ทใี่ ห ้ไว ้ในบทสรุปการวิจัยทีเ่ ป็ นล
ายลักษณ์อก
ั ษร
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________________________
่ ของบุตร
ชือ

________________________
่ ของพ่อ แม่/ผู ้ปกครอง
ชือ

________________________
ลายเซ็นต์ของพ่อ แม่/ผู ้ปกครอง

________________________
วันที่

________________________

ความสัมพันธ์ของพ่อ แม่/ผู ้ปกครองกับเด็ก

ข ้าพเจ ้าขอยืนยันว่า
ข ้าพเจ ้าได ้รับการเสนอให ้เป็ นล่ามแปลภาษาในระหว่างระยะเวลาการดําเนินการศึกษาค ้นคว ้าวิจัยนีโ้ ดยได ้รับความยินย
อม ข ้าพเจ ้าขอยืนยันว่าข ้าพเจ ้ามีคณ
ุ สมบัต ิ และมีทักษะทีจ
่ ําเป็ นต่อการช่วยแปลความหมายระหว่างภาษาของพ่อ
แม่/ผู ้ปกครอง และภาษาอังกฤษ โดยการลงนามในแบบฟอร์มนี้ ข ้าพเจ ้าขอยืนยันว่าข ้าพเจ ้าได ้ช่วยแปล
ความหมายของการแลกเปลีย
่ นความคิดเห็นระหว่างผู ้วิจัยทีไ่ ด ้รับความยินยอม และผู ้เข ้าร่วมของพ่อ
แม่/ผู ้ปกครองอย่างสุดความสามารถของข ้าพเจ ้า

______________________
่ ของผู ้เป็ นล่ามแปลภาษา
ชือ
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________________________
ลายเซ็นต์ของผู ้เป็ นล่ามแปลภาษา

Time Consent Process Completed: ______________
AM/PM
☐ Check here if time requirement is N/A

________________________
วันที่

Additional Notes:

