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สถานที่วิจัย
1. สํานักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
2. ภาควิชาศัลยศาสตร คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
3. ภาควิชาสูติศาสตร นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
4. หนวยทะเบียนมะเร็ง คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
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บุคคลและวิธีการติดตอเมื่อมีเหตุฉุกเฉินหรือความผิดปกติที่เกี่ยวของกับการวิจัย
อาจารย ดร.พญ.ณฐินี จินาวัฒน

สํานักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล
รามาธิบดี ถนนพระราม 6 แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท 02‐201‐1618, 02‐201‐2615

ผศ.พญ.เยาวนุช คงดาน

หนวยเตานม ภาควิชาศัลยศาสตร
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี ถนนพระราม 6 แขวงทุงพญา
ไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท 02‐201‐1315

รศ.นพ.จักรพันธุ เอื้อนรเศรษฐ

หนวยทางเดินอาหาร ภาควิชาศัลยศาสตร
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี ถนนพระราม 6 แขวงทุงพญา
ไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท 02‐201‐1315

ศ.พญ.สฤกพรรณ วิไลลักษณ

ภาควิชาสูติศาสตร-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
ถนนพระราม 6 แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท 02‐201‐1412

ผศ.พญ.สมใจ แดงประเสริฐ

ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี ถนนพระราม
6 แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท 02‐201‐1260

รศ.นพ.สุรเดช หงสอิง

สถานที่ทํางาน ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล
รามาธิบดี ถนนพระราม 6 แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท 02‐201‐1495

ผูสนับสนุนการวิจัย
โครงการโรคมะเร็ง คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
เรียน ผูเขารวมโครงการวิจัยทุกทาน
ท า นได รั บ เชิ ญ ให เ ข า ร ว มโครงการจั ด เก็ บ ชิ้ น เนื้ อ มะเร็ ง แบบบู ร ณาการ เพื่ อ เป น ส ว นร ว มใน
กระบวนการพัฒนาการวิจัยและการรักษาโรคมะเร็งในประเทศไทยใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งในดานความ
รวดเร็วในการตรวจพบโรคกอนระยะลุกลามและผลสําเร็จในการรักษา ซึ่งอาจจะสงผลใหคาใชจายโดยรวมที่
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ผูปวยมะเร็งจะตองใชลดลงในอนาคต กอนที่ทานจะตัดสินใจเขารวมในโครงการดังกลาว ขอใหทานอาน
เอกสารฉบับนี้อยางถี่ถวน เพื่อใหทานไดทราบถึงเหตุผลและรายละเอียดของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ หากทานมี
ขอสงสัยใดๆ เพิ่มเติม กรุณาซักถามจากทีมงานของแพทยผูทําวิจัย เจาหนาที่รวมทําวิจัยซึ่งจะเปนผูสามารถตอบ
คําถามและใหความกระจางแกทานได
ทานสามารถขอคําแนะนําในการเขารวมโครงการวิจัยนี้จากครอบครัว เพื่อน หรือแพทยประจําตัวของ
ทานได ทานมีเวลาอยางเพียงพอในการตัดสินใจโดยอิสระ ถาทานตัดสินใจแลววาจะเขารวมในโครงการวิจัยนี้
ขอใหทานลงนามในเอกสารแสดงความยินยอมของโครงการวิจัยนี้
เหตุผลความเปนมา
โรงพยาบาลรามาธิบดี เปนโรงเรียนแพทยที่มุงเนนการใหการรักษาตติยภูมิและการวิจัยเพื่อสรางองค
ความรู ใ หมท างการแพทย จากสถิ ติ ผูป ว ยใหม ที่ไ ด รับ การวินิ จ ฉัย ว า เป น โรคมะเร็ ง และเข ารับการรั ก ษาที่
โรงพยาบาลรามาธิบดีในป 2551 มีจํ านวนมากกว า 2,500 ราย การรักษาโรคมะเร็ง จัด อยูในกลุมโรคที่ มี
คาใชจายสูง แนวทางการรักษาโรคมะเร็งแตละกลุมโรคไดใชหลักฐานทางการแพทยที่ไดจากการศึกษาวิจัยใน
หองปฏิบัติการและในคลินิก ที่ใชเงินงบประมาณในการวิจัยสูง สงผลใหคาใชจายในการรักษาผูปวยโรคมะเร็ง
สูงขึ้นตามไปดวย วิธีการรักษาผูปวยแตละรายจะตองใชความรวมมือจากทีมแพทยเฉพาะทางหลายสาขา เชน
ศัลยแพทย อายุรแพทยโรคมะเร็ง แพทยรังสีรักษา และพยาธิแพทย โดยในขณะนี้โครงการโรคมะเร็งได
ดําเนินการจัดตั้งศูนยความเปนเลิศดานโรคมะเร็งเพื่อใหการดูแลรักษาผูปวยโรคมะเร็งและการศึกษาวิจัยดาน
โรคมะเร็งเปนไปอยางครบวงจร
หนึ่งในโครงการภายใตโครงการโรคมะเร็งที่ดําเนินการไปแลวไดแก โครงการทะเบียนมะเร็งรามาธิบดี
โดยในขณะนี้โครงการทะเบียนโรคมะเร็งรามาธิบดีไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลการรักษาโรคมะเร็งอยางเปน
ระบบ ทั้งดานการลงทะเบียน การรักษาและการใหบริการ ตัวอยางเชน อัตราการตอบสนองตอการรักษา อัตรา
การปลอดโรค อัตราการรอดชีวิต และอัตราการตาย ตลอดจนผลขางเคียงของการรักษา ซึ่งเปนสิ่งจําเปนยิ่ง ที่
ชวยใหทราบถึงรายละเอียดผลลัพธของการรักษาดังกลาว โดยขอมูลที่ไดจากทะเบียนโรคมะเร็งรามาธิบดีมีสวน
สําคัญในการชวยพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูปวยมะเร็งและทําใหการศึกษาวิจัยทางคลินิกเปนไปอยางราบรื่น
และรวดเร็วยิ่งขึ้น แตเนื่องจากการศึกษาวิจัยดานโรคมะเร็งในปจจุบันไมไดจํากัดอยูที่การศึกษาผลการรักษาทาง
คลินิกเทานั้น การศึกษาเชิงลึกทางชีวโมเลกุลเพื่ออธิบายและทํานายผลการรักษา หรือเพื่อหายารักษาโรคมะเร็ง
ชนิดใหมๆที่มีประสิทธิภาพและความจําเพาะเจาะจงตอเซลลมะเร็งมากกวายาเคมีบําบัด ก็เปนที่ตองการและมี
ผลกระทบในวงกวางตอภาพรวมของการรักษาโรคมะเร็ง เนื่องจากงานวิจัยเชิงลึกเหลานี้ยังไมเปนที่แพรหลาย
ในประเทศไทย ดังนั้นการศึกษาเชิงลึกทางชีวโมเลกุลรวมกับการวิเคราะหขอมูลทางคลินิกที่ไดจากทะเบียน
มะเร็งในผูปวยมะเร็งชาวไทยอาจนําไปสูการคนพบรูปแบบการวินิจฉัยและรักษามะเร็งแบบใหมที่ไดผลดี
โดยเฉพาะกับคนไทยและนําไปสูการลดตนทุนทางเศรษฐกิจที่ใชในการดูแลผูปวยโรคมะเร็ง
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การศึกษาวิจัยเชิงลึกทางชีวโมเลกุลจําเปนตองใชตัวอยางชิ้นเนื้อมะเร็งรวมถึงเลือดและสารคัดหลั่งจาก
ผูปวยเพื่อนําไปสกัดสารพันธุกรรม DNA RNA หรือโปรตีน เพื่อนําไปวิจัยในหองปฏิบัติการตอไป ดังนั้นเพื่อ
สงเสริมใหการศึกษาวิจัยทั้งในหองปฏิบัติการและทางคลินิกเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเพื่อสนับสนุนใหมี
การทํางานรวมกันระหวางอาจารยแพทยคลินิกสาขาตางๆที่เกี่ยวของกับการรักษาโรคมะเร็ง อาจารยแพทย
นักวิจัย และนักวิทยาศาสตรสาขาชีวการแพทย จึงเห็นควรใหมีการจัดตั้งโครงการจัดเก็บชิ้นเนื้อมะเร็งแบบ
บูรณาการขึ้น
วัตถุประสงคของการศึกษา
ท า นได รับ เชิ ญ ให เ ขา ร ว มการโครงการจั ด เก็ บชิ้ น เนื้ อ มะเร็ ง แบบบู ร ณาการ เพื่ อเปน ส ว นร ว มใน
กระบวนการพัฒนาการวิจัยและการรักษาโรคมะเร็งในประเทศไทยใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งในดานความ
รวดเร็วในการตรวจพบโรคกอนระยะลุกลามและผลสําเร็จในการศึกษา ซึ่งอาจจะสงผลใหคาใชจายโดยรวมที่
ผูปวยมะเร็งจะตองใชลดลงในอนาคต โดยมีจํานวนผูเขารวมในโครงการวิจัยทั้งหมด จํานวนประมาณ 100
รายตอป จากหนวยงานตางๆ ในคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี โดยคาดการณวาในแตละภาควิชาที่
เกี่ยวของกับการรักษาโรคมะเร็งในคณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี จะมีอาสาสมัครที่เขารวมโครงการ
จํานวนมากกวา 30 ราย
วิธีการที่เกี่ยวของกับการวิจัย
หลังจากทานใหความยินยอมที่จะเขารวมในโครงการวิจัยนี้ คณะผูวิจัยจะขอเก็บชิ้นเนื้อมะเร็ง เลือด
หรือ สารคัดหลั่งของทานที่เหลือจากขั้นตอนการตรวจวินิจฉัยตามการรักษาปกติเทานั้น ไมมีการเพิ่มความเสี่ยง
ใดๆ ตอผูเขารวมโครงการ สําหรับขอมูลทั่วไปจะเก็บจากเวชระเบียนผูปวย
ความรับผิดชอบของอาสาสมัครผูเขารวมในโครงการวิจยั
การมีสวนรวมในการวิจัยนี้เปนไปดวยความสมัครใจ ทานอาจปฏิเสธการเขารวมในตอนนี้หรืออาจจะ
ตัดสินใจที่จะเขารวมในการวิจัยในขณะนี้แตตอมาตองการที่จะเปลี่ยนใจไมเขารวมถอนตัวการวิจัยตอก็ได
ทานอาจจะตัดสินใจที่จะไมเขารวมการวิจัยในขณะนี้ หรือเขารวมการวิจัยในขณะนี้แตตอมามีการถอนตัวใน
ภายหลังก็ได โดยที่ทานไมตองใหเหตุผลใด ๆ และจะไมมีผลเปลี่ยนแปลงตอการรักษาตามปกติของทาน
ความเสี่ยงที่อาจไดรับจากการเขารวมการวิจัยในครั้งนี้
เนื่องจากการวิจัยนี้ไมมีการกระทําใดๆ เพิ่มเติมตอรางกายทาน ดังนั้น ทานจึงไมความเสี่ยงและความไม
สบายจากการวิจัยนี้
ประโยชนที่อาจไดรับ
การจัดเก็บชิ้นเนื้อ เลือด หรือสารคัดหลั่งของผูปวยมะเร็งนี้ จะทําใหสามารถพัฒนาการวินิจฉัยและแนว
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ทางการรักษาโรคมะเร็งในประเทศไทย ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผานทางการวิจัยเชิงลึกในระดับชีวโมเลกุล
ทั้งในดานความรวดเร็วในการตรวจพบโรคกอนระยะลุกลาม การทํานายโรคและผลสําเร็จในการรักษา ซึ่งจะ
สงผลใหคาใชจายโดยรวมที่ผูปวยมะเร็งจะตองใชลดลงในอนาคต
; อื่นๆ
สรางองคความรูใหม ปรับปรุงแผนการรักษาและสรางมาตรฐานการรักษาโรคเพื่อใหสามารถ
วางแผนและเฝาติดตามผูปวยแตละราย (personalized cancer medicine)ไดอยางถูกตองและเหมาะสมอีก
ทั้งเปนการเพิ่มประสิทธิภาพของการรักษาใหดียิ่งขึ้น
วิธีการและรูปแบบการรักษาอื่น ๆ ซึ่งมีอยูสําหรับอาสาสมัคร
ทานไมจําเปนตองเขารวมโครงการวิจัยนี้เพื่อประโยชนในการรักษาโรคที่ทานเปนอยู เนื่องจากมีแนว
ทางการรักษาอื่น ๆ หลายแบบสําหรับรักษาโรคของทานได ดังนั้นจึงควรปรึกษาแนวทางการรักษาวิธีอื่นๆ กับ
แพทยผูใหการรักษาทานกอนตัดสินใจเขารวมในการวิจัย
ขอมูลของทานจะถูกเก็บเปนความลับอยางไร
เราจะปกปองขอมูลของทาน และการเขารวมการวิจัยของทานในการวิจัยนี้อยางดีที่สุดเทาที่เราจะทํา
ได การจัดเก็บขอมูลของทานจะจัดเก็บในระบบของบารโคด ตามมาตฐานของอเมริกา ชื่อของทานจะไมถูก
นําไปเผยแพรในรายงานใดๆ อยางไรก็ตาม ในบางครั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบันอาจดูบันทึก
ของแพทยผูวิจัย มาตรการรักษาการปกปองขอมูลความลับของทานจะเปนไปตามที่แพทยผูวิจัยระบุไวใน
เอกสารฉบับนี้ อยางไรก็ตามศาลยุติธรรมสามารถสั่งใหแสดงบันทึกทางการแพทยแกบุคคลอื่นได
สิ่งที่สําคัญที่สุดของขอมูลที่ถูกเก็บ คือ ความถูกตองของวิธีดําเนินการวิจัยและ/หรือขอมูลอื่นๆ
ดังนั้น ผูตรวจสอบการวิจัย คณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคนและหนวยงานที่ควบคุมระเบียบกฎหมาย
ผูตรวจรับรองคุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจริยธรรมฯ อาจจะไดรับการอนุญาตใหตรวจสอบเวช
ระเบียนตนฉบับของทานโดยตรง ซึ่งจะไมละเมิดสิทธิของอาสาสมัครในการรักษาความลับเกินขอบเขตของ
กฎหมายอนุญาตไว
การชดเชยสําหรับการเขารวมการวิจัย
ทานจะไมไดรับคาชดเชยใดๆจากการเขารวมการวิจัยนี้
ถาทานมีขอสงสัยเกี่ยวกับสิทธิของทานในฐานะอาสาสมัครทานสามารถติดตอ
หนวยจริยธรรมการวิจัยในคน คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล อาคาร
วิจัยและสวัสดิการ ชั้น 3 เลขที่ 270 ถนนพระราม 6 พญาไท ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท 02‐201‐
1544
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หากทานมีขอสงสัยเกี่ยวกับการวิจัย ทานสามารถติดตอใครได
ถาทานมีคําถามเกี่ยวกับสิทธิ์ในฐานะผูปวยเมื่อไรก็ตามการวิจัย ทานสามารถติดตอแพทยผูวิจัย ดังนี้
ชื่อแพทยผูวิจัย
อาจารย ดร.พญ.ณฐินี จินาวัฒน
โทรศัพทติดตอในเวลาราชการ 02‐201‐2615, 02‐201‐1618
ถาทานยินยอมเขารวมการศึกษานี้ ทานจะไดรับเบอรโทรศัพทของโรงพยาบาลที่ทานสามารถติดตอ
เมื่อไรก็ได เมื่อทานรูสึกไมสบายหรือมีคําถามเกิดขึ้น เมื่อทานตกลงเขารวมการศึกษาวิจัยนี้ แพทยประจําตัว
ทานจะไดรับขอมูลเกี่ยวกับการเขารวมการวิจัยของทานและสิ่งตางๆที่จะเกี่ยวของกับทานผานทางการศึกษาวิจัย
นี้
โปรดใชเวลาในการตัดสินใจเกี่ยวกับขอมูลฉบับนี้ และไมตองลังเลใจในการถามคําถามที่ทานสงสัยกับ
แพทยผูวิจัย ทานมี สิทธิ์ ในการเก็บสําเนาใบยินยอมนี้หลั งจากที่ทานและแพทยผูวิจัยลงนามเรียบรอยแลว
หลังจากที่ทานและแพทยผูวิจัยเซ็นใบยินยอมนี้ ทานจะไดรับสําเนาเอกสารขอมูลสําหรับผูปวยและใบยินยอม
เพื่อเก็บไว
การเขารวมและการสิ้นสุดการเขารวมโครงการวิจัย
การเขารวมในโครงการวิจัยครั้งนี้เปนไปโดยความสมัครใจ หากทานไมสมัครใจ ทานสามารถถอนตัว
ไดตลอดเวลา การขอถอนตัวจากโครงการวิจัยจะไมมีผลตอการดูแลรักษาโรคของทานแตอยางใด
แพทย ผูทําวิจัยอาจถอนทานออกจากการเขาร วมการวิจัย เพื่อเหตุผลดานความปลอดภัย หรือเมื่อ
ผูสนับสนุนการวิจัยยุติการดําเนินงานวิจัย หรือในกรณีที่ทานไมใหความรวมมือ และไมปฏิบัติตามคําแนะนํา
ของแพทยผูทําวิจัย
ถาทานมีปญหาของใจหรือรูสึกกังวลใจกับการเขารวมในโครงการวิจัยนี้ ทานสามารถติดตอกับประธานกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคน สํานักงานวิจัยคณะฯ อาคารวิจัยและสวัสดิการ คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
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หนังสือยินยอมโดยได้รับการบอกกล่าวและเต็มใจ
(Informed Consent Form)
ข้าพเจ้า................................................................................... อายุ......................ปี
อาศัยอยู่บ้านเลขที่.......................ถนน........................................แขวง/ตําบล............................... เขต/อําเภอ.......................................
จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์.............................โทรศัพท์ ......................................เลขที่เวชระเบียน ............................
โครงการวิจัยเรื่อง โครงการจัดเก็บชิ้นเนื้อมะเร็งแบบบูรณาการคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (Ramathibodi tumor biobank)
คํายินยอมของผู้เข้าร่วมการวิจัย
ได้ท ราบที่ ม าและรายละเอีย ดของโครงการวิจั ยตลอดจน
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว
ประโยชน์ และข้อเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นต่อข้าพเจ้าจากผู้วิจัยแล้วอย่างชัดเจน ไม่มีสิ่งใดปิดบังซ่อนเร้นและยินยอมให้ทําการวิจัยในโครงการที่มีชื่อ
ข้างต้น และข้าพเจ้ารู้ว่าถ้ามีปัญหาหรือข้อสงสัยเกิดขึ้นข้าพเจ้าสามารถสอบถามผู้วิจัยได้ และข้าพเจ้าสามารถไม่เข้าร่วมโครงการวิจัยนี้
เมื่อใดก็ได้ โดยไม่มีผลกระทบต่อการรักษาที่ข้าพเจ้าพึงได้รับในโรงพยาบาลรามาธิบดี นอกจากนี้ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับตัว
ข้าพเจ้าเป็นความลับและจะเปิดเผยได้เฉพาะในรูปที่เป็นสรุปผลการวิจัย การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับตัวข้าพเจ้าต่อหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
กระทําได้เฉพาะกรณีจําเป็นด้วยเหตุผลทางวิชาการเท่านั้น
ข้าพเจ้าจึง  สมัครใจเข้าร่วมในโครงการ  ไม่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ
หากข้าพเจ้ามีข้อข้องใจเกี่ยวกับขั้นตอนของการวิจัย หรือหากเกิดผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์จากการวิจัยขึ้นกับข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าจะสามารถติดต่อกับ อาจารย์ ดร.พญ.ณฐินี จินาวัฒน์ เบอร์โทร 0 2201 2615 ได้ตลอด
หากข้ า พเจ้ าได้ รั บ การปฏิ บั ติ ไ ม่ ต รงตามที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นเอกสารชี้แ จงผู้ เ ข้ า ร่ ว มการวิ จั ย ข้ า พเจ้ า สามารถติ ด ต่อ กั บ ประธาน
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนได้ที่ หน่วยจริยธรรมการวิจัยในคน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคารวิจัยและสวัสดิการ ชั้น 3 เลขที่ 270 ถนนพระราม 6 พญาไท ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร.0-2201-1544, 02-201-2772
โทรสาร 02 201 2772

ข้าพเจ้าได้เข้าใจข้อความในเอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย และหนังสือแสดงเจตนายินยอมนี้โดยตลอดแล้ว จึงลง
ลายมือชื่อไว้
ลงชื่อ.......................................... ผู้ร่วมวิจัย/อาสาสมัคร วันที่......................................
(.......................................................)
ลงชื่อ.........................................พยาน
(.......................................................)
สําหรับประทับรอยนิ้วมือ

วันที่.......................................

ลงชื่อ.........................................ผู้ให้ข้อมูลและขอความยินยอม วันที่..............................
(.......................................................)

คําอธิบายของแพทย์หรือผู้ทําวิจัย
ข้าพเจ้าได้อธิบายรายละเอียดของโครงการ ตลอดจนประโยชน์ของการวิจัย รวมทั้งข้อเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นแก่ผู้เข้าร่วมการวิจัยให้ผู้มี
อํานาจกระทําการแทนทราบแล้วอย่างชัดเจนโดยไม่มีสิ่งใดปิดบังซ่อนเร้น
ลงชื่อ………………………………………(แพทย์หรือผู้วิจัย)
วันที่……………………………
หมายเหตุ : กรณีผู้เข้าร่วมการวิจัยไม่สามารถอ่านหนังสือได้ ให้ผู้วิจัยอ่านข้อความในหนังสือยินยอมฯ นี้ให้แก่ผู้เข้าร่วมการวิจัยฟังจนเข้าใจดี
แล้ว และให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยลงนามหรือพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือรับทราบ ในการให้ความยินยอมดังกล่าวข้างต้นไว้ด้วย
* ผู้เข้าร่วมการวิจัย หมายถึง ผู้ยินยอมตนให้ทําวิจัย

