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ในฉบับ

! จากกองบรรณาธิการ   หนา 1
! ความยินยอม   หนา 1
! รายนามคณะกรรมการชุดใหม  หนา 4
! ภาพกิจกรรม  หนา  4

ฉบับนี้ขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการของชมรมฯ  ชุดใหม
ทุกทาน  จากคราวการประชมุสามัญประจํ าป เมื่อวันที ่ 30 มี.ค 47
ประธานคือ รศ.ธาดา  สืบหลินวงศ   ดังนัน้สารชมรมฯ ฉบับตอไปจาก
นี้บรรณาธิการจะเปน รศ.อาภรณภิรมย  เกตุปญญา  และคาดวาจะทะ
ยอยออกเพ่ือใหตรงกํ าหนดเวลาตอไป

นิมิตร  มรกต
บรรณาธิการ

พ.ญ. ธาดา  สืบหลินวงศ

คํ าภาษาไทยท่ีมีการใชและหมายถึงคํ าวา "Informed consent" ท่ี
พบในหนังสือ วารสาร จุลสาร ไดแก  การใหคํ ายินยอม(1) การใหคํ ายิน
ยอมโดยไดรับขอมูล(2) และความ ยินยอมตามท่ีไดบอกกลาว(3) ใน
บทความนี้จะใช “การใหความยินยอม” ในความหมายของภาษา
องักฤษวา informed consent

"การใหความยินยอมหมายถึง กระบวนการท่ีอาสาสมัครยืนยัน 
โดยความสมัครใจ  ยินดีที่จะเขารวมการวิจัยนั้นๆ หลังจากไดรับการชี้
แจงเกี่ยวกับประเด็นตางๆ ของการวิจัยโดยละเอียดทุกแงมุมกอนตัด
สินใจเขารวมการวิจัย การใหความยินยอมควรตองทํ าเปนลายลักษณ
อกัษร มีการลงนาม และลงวันที่ในเอกสารใบยินยอม (informed con-
sent form)(1)

จากนิยามของ "การใหความยินยอม" ขางตน  จะเห็นวา "การให
ความยินยอมเปนกระบวนการที่มีขั้นตอน  และองคประกอบสํ าคัญ 3 
ประการ(4)  ไดแก

ก. การใหขอมูลเกี่ยวกับงานวิจัยโดยเจาของโครงการ หรือผู
เกี่ยวของ (information)

ข. การรับขอมูลโดยผูท่ีจะเขารวมในโครงการวิจัย หรืออาสา
สมัคร  ซ่ึงจะตองมีความสามารถท่ีจะรับรู  เขาใจถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นใน
งานวิจัยที่จะเขารวม (comprehension)

ค. อาสาสมัคร จะตองมีอิสระในการตัดสินใจเลือกจะเขารวม
โครงการวิจัย หรือ ปฏิเสธการเขารวมโครงการ (voluntariness)

องคประกอบท้ัง 3 ประการใน "การใหความยินยอม" มีหลักการ
อยูบนพื้นฐานหลักจริยธรรมสากลของ Belmont report คือ  หลักความ
เคารพในบุคคล (respect of person) เปนส ําคัญ และอิงหลักจริยธรรม
อีก 2 ขอ ไดแก หลักผลประโยชน และหลักความยุติธรรม(4)

ก. การใหขอมลูงานวจิยัแกอาสาสมคัรท่ีจะเขารวมโครงการวิจัย
การใหขอมูลเกี่ยวกับโครงการวิจัยท่ีจะศึกษาแกผูท่ีจะเขา

รวมเปนอาสาสมัครเปนเรื่องส ําคัญ ซึง่เจาของโครงการวิจัยหรือผูเกี่ยว
ของจะตองอธิบาย พูดคุย รายละเอียด ขั้นตอนทั้งหมดของงานวิจัยให
อาสาสมัครไดรับทราบ จากหนังสือแนวทางจริยธรรมการวิจัยในคน
แหงชาติ(1) ใหรายละเอียดของขอมูลที่จะใหควรประกอบดวยหัวขอตอ
ไปน้ี

•  เรื่องที่จะท ําการศึกษาวิจัย
• เหตุท่ีตองทํ าวิจัย และเหตุผลท่ีตองทํ าการศึกษาในคน 

รวมท้ังเหตุผลท่ีอาสาสมัครไดรับเชิญใหเขารวมโครงการ
•  วัตถุประสงคและขั้นตอนกระบวนการทํ าการศึกษา
•  สิ่งท่ีอาสาสมัครจะตองปฏิบัติ ไมปฏิบัติระหวางการ

ศกึษา และระยะเวลาของการวิจัย

จากกองบรรณาธิการ

การใหคํ ายินยอมสํ าหรับงานวิจัย
(Informed consent for research)
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• ความไมสะดวกสบายท่ีอาจเกิดขึ้นกับอาสาสมัคร และ
ความเสี่ยงหรืออันตรายท่ีอาจเกิดขึ้น และมาตรการท่ีผูวิจัยเตรียมไว
ปองกันอันตราย

•  กรณีท่ีเกิดอันตราย ผูวิจัยจะใหการดูแลรักษาพยาบาลโดย
ไมคิดมูลคา นอกจากนี้อาจตองใหคาชดเชยที่พอเหมาะและสมควรใน
กรณีเกิดความพิการ ปจจุบันงานวิจัยทดลองยา (clinical trial) ท่ีไดรับ
การสนับสนุนจากบริษัทยาขามชาติ จะใชวิธีทํ าประกันชีวิต/ประกันภัย
จากวิจัยใหอาสาสมัคร

•  ผลประโยชนที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการทํ าวิจัย ซ่ึงอาจมี
ประโยชนโดยตรงตออาสาสมัครที่เปนผูปวย   ประโยชนตอชุมชนหรือ
ประโยชนในดานการสรางองคความรูใหม ควรจะตองชี้แจงใหอาสา
สมัครไดรับทราบและระบุไวในเอกสารขอมูลท่ีแจกใหอาสาสมัคร
พิจารณา

•  ในกรณีของการทดสอบยาในอาสาสมัครที่เปนผูปวย  เมื่อ
ผลการวิจัยพบวายานั้นเปนประโยชนตอผูปวย  ดังนั้นภายหลังสิ้นสุด
โครงการวิจัย  ผูวิจัยและหรือผูใหการสนับสนุน ควรระบุวาจะยงัคงจาย
ยานั้นใหผูปวยหรือไม ถาจายใหจะใหนานสักเทาใด ในเรื่องนี้เทาที่
ทราบและเปนขอแนะนํ าจากหลายสถาบันคือ บริษัทยาเจาของผลิต
ภัณฑควรจะใหความชวยเหลือผูปวยที่เปนอาสาสมัครไปจนกวา ผลติ
ภัณฑดังกลาวจะออกจํ าหนายในทองตลาด หรือนานกวานั้นแลวแตจะมี
ขอตกลงกัน

•  การใหคาตอบแทนเปนเงินหรืออื่นๆ แกอาสาสมัครแตละ
คน  ถามี ควรระบุชนดิและจ ํานวนโดยทั่วไปโครงการวิจัยตางๆ จะไม
จายคาตอบแทน แตจะจายเงินชดเชยคายานพาหนะในการเดินทาง 
และชดเชยรายไดท่ีขาดไปในระหวางท่ีอาสาสมัครมาเขารวมโครงการ
วิจัย คาชดเชยเหลานี้ควรจะใหในอัตราที่เหมาะสม การใหเงินมากเกิน
ไปจะถูกมองวาเปนการติดสินบนหรือจางวาน (inducement) ซึ่งไมใช
การตัดสินใจอยางอิสระ

•  ขอบเขตการรักษาความลับของรายงานเกี่ยวกับอาสาสมัคร 
ผูวิจัยตองเก็บขอมูลสวนตัวของอาสาสมัครเปนความลับ  การวิเคราะห
และเปดเผยขอมูลในเรื่องวิชาการเปนสิ่งที่ท ําได  แตขอมูลนั้น ตองไม
สามารถจะสาวถึงตัวผูปวย/อาสาสมัครคนใดคนหนึ่งเปนการสวนตัว
โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องงานวิจัยดานพันธุศาสตร

•  เมื่อเสร็จสิ้นงานวิจัย  จะแจงผลใหแกอาสาสมัครหรือไม  
ควรจะไดพูดคุยต้ังแตตน

•  วัตถุทางชีวภาพซึ่งรวบรวมไว เชน ตัวอยางเลือดที่เหลือ
หลงัจบโครงการจะนํ าไปทํ าลาย หรือจะเก็บไวใชในโครงการอื่น ควร
แจงใหอาสาสมัครรับทราบและเห็นชอบ

•  สิทธิของอาสาสมัคร ในการปฏิเสธ หรือถอนตัวออกจาก
โครงการวิจัยเมื่อใดก็ได โดยไมกระทบตอการใหการรักษาพยาบาลของ
อาสาสมัครท่ีเปนผูปวย

•  แหลงทุนวิจัย  ผูใหการสนับสนุน และสถาบันที่รวมในการ
ทํ าวิจัย

•  โครงการวิจัยไดรับความเห็นชอบ อนุมัติจากคณะ
กรรมการพิจารณาจริยธรรมการวจัิยในคน

ในทางปฏิบัติท่ีจะดํ าเนินการใหขอมูลแกอาสาสมัคร นอกจากจะ
มีการนัดประชุมชี้แจงอาสาสมัครเปนกลุมใหญ กลุมยอย หรือราย
บุคคลแลว  การจัดทํ าขอมูลที่จะชี้แจงอาสาสมัครในรูปเอกสารเปนสิ่งที่

ตองทํ าควบคูกันไป เพ่ือจะไดมีหลักฐานประกอบการขอยื่นโครงการ
วิจัยตอคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวจัิย  ภาษาที่ใชในเอกสาร
ควรจะเปนภาษางายๆ ชัดเจน สํ าหรับใหคนท่ัวไปซ่ึงไมใช แพทย  
พยาบาล อานเขาใจได และควรหลีกเลี่ยงการใชศัพททางเทคนิค

ข. อาสาสมัครมีความสามารถที่จะรับทราบและเขาใจขอมูลที่
ผูวิจัยชี้แจง

ในท่ีน้ีหมายถึง ความสามารถ (competency) ของผูที่จะเปน
อาสาสมัคร ในการจะเขาใจหลังจากไดรับทราบขอมูลโครงการวิจัยทั้ง
ในรูปการอธิบายสื่อสารดวยวาจา และในรูปเอกสารขอมูลท่ีเปนลาย
ลักษณอักษร  ผูที่จะเปนอาสาสมัครฟงแลวรูเรื่อง  เขาใจวาตัวเองจะ
ตองทํ าอะไรบาง เสีย่งหรือไม  ผูวจิยัมีวธีิปองกันความเสี่ยงหรืออันตราย
ท่ีอาจเกิดขึ้นกับตัวเราอยางไร แลวตัวผูที่จะเปนอาสาสมัครยอมรับได
หรือไม เขาใจสิทธิของตนเองอยางไรหรือไม ประเด็นการประเมินความ
สามารถในการเขาใจของผูที่จะเปนอาสาสมัครนั้น เอกสารตางๆ ท้ัง
กฎหมาย ตํ ารา และหนังสือ  แนวทางการพิจารณาจริยธรรมเกือบทุก
เลมเขียนไวเพียงวาเปนหนาท่ีของผูวิจัยท่ีจะตองประเมินความสามารถ
ในการเขาใจ  รับรู ของผูท่ีจะมาเปนอาสาสมัครใหได

โดยท่ัวไป  เปนที่เขาใจวา ผูใหญ หรือ ผูท่ีบรรลุนิติภาวะซ่ึง
ไมไดเปนโรคจิต โรคประสาท โรคทางสมอง  เม่ือไดรับการอธิบาย  สื่อ
สาร ดวยคํ าพูดในภาษาพูดของตัวเอง และผูท่ีอานออกเขียนไดเม่ือได
รับเอกสารที่ใชภาษาของตัวเอง  ยอมมีความสามารถที่จะเขาใจและตัด
สนิใจได นี่จงึเปนเหตุผลวาทํ าไมในระเบียบวิธีปฏิบัติมาตรฐาน (SOPs) 
ของคณะแพทยศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  จึงก ําหนดไวชัดเจน
วา เอกสารแบบฟอรมแบบยนิยอม และเอกสารขอมูลที่จะแจกใหอาสา
สมัครจะตองเขียนเปนภาษาไทย และตองเปนภาษาไทยที่คนทั่วไปอาน
และเขาใจได ดังนั้นตองเปนภาษาไทยท่ีงาย หลีกเลี่ยงการใชศัพท
เทคนคิ และตองยืน่เอกสารท้ังสองนีใ้หคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม
การวิจัยพิจารณาควบคูกับตัวโครงการวิจัย นอกจากนี้ผูวิจัยอาจจะ
ประเมินความสามารถในการเขาใจของผูที่จะเขารวมโครงการวิจัย โดย
ดูความสามารถในประเด็นตางๆ ดังนี้(5)

• สามารถเลือก (make a choice) ในสิ่งที่ตองการหรือสิ่งที่
ชอบได

• เขาใจวาขอมูลไหนเกี่ยวของกับเร่ืองท่ีกํ าลังพิจารณา 
(understand relevant information) ซึ่งชี้บงวาผูที่จะเปนอาสาสมัครมี
ความสามารถในการวเิคราะห แยกแยะขอมูลที่ไดรับ

•  พอใจตอสถานการณ/สิ่งที่จะไดรับ รวมถึงผลกระทบที่จะ
ติดตามมา (appreciate a situation and its consequences)

•  จัดการแยกแยะ  วิเคราะหขอมูลที่ไดรับอยางเปนระบบสม
เหตุสมผล (manipulate information rationally)

อีกประเด็นท่ีเกี่ยวของกับความสามารถในการเขาใจของผูท่ีจะ
เปนอาสาสมัคร และมักจะถกเถียงกันในกลุมกรรมการพิจารณาจริย-
ธรรมการวิจัย คือ ในกรณีที่อาสาสมัครเปนเด็กจะตองขอความยินยอม
จากเด็กดวยหรือไม และเด็กจะตองอายุสักเทาใด คํ าตอบสํ าหรับ
ประเด็นนี้ยังคงหลากหลายขึ้นกับปจจัยหลายประการซึ่งตองพิจารณา
เปนกรณีๆ ไป  แตการดํ าเนินการของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม
การวิจัย  คณะแพทยศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  กํ าหนดชัดเจน 
คือ  ถาอาสาสมัครอายุต้ังแต 13 ปข้ึนไป  จะตองใหอาสาสมัครลงนาม
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ในใบใหความยินยอมรวมกับผูปกครองท่ีถูกตองตามกฎหมาย เนื่อง
จากคนปกติอาย ุ13 ปข้ึนไป มีความสามารถที่จะเขาใจและตัดสินใจได  
แตยังไมสามารถทํ านติิกรรมตามกฎหมายไทย เนื่องจากยังไมบรรลุนิติ
ภาวะตามกฎหมาย

ค. อาสาสมัครจะตองมีอิสระในการตัดสินใจ
อาสาสมัครสามารถตัดสินใจที่จะเขารวมโครงการวิจัย หรือ

ปฏิเสธการเขารวมโครงการวิจัยไดโดยอิสระทั้งนี้การตัดสินใจของอาสา
สมัครเปนสิ่งที่ผูวิจัยและผูเกี่ยวของทุกคนจะตองใหการยอมรับ และไม
น ําไปคุกคามการรักษาท่ีผูน้ันจะไดรับในกรณีท่ีผูจะเขารวมโครงการวิจัย
เปนผูปวย นอกจากนี้การตัดสินใจที่จะเขารวมโครงการวิจัยของอาสา
สมัครจะตองไมขึ้นกับความเกรงใจตอหัวหนาโครงการการวิจัยท่ีเปน
แพทยเจาของไข กรณีนี้มักจะเห็นตัวอยางจากงานวิจัยทดสอบยาทาง
คลินิก แพทยเจาของคลินิกซึ่งทํ าวิจัย ทดสอบยาโดยใชผูปวยท่ีมารับ
การรักษาเปนอาสาสมัคร เม่ือเอยปากใหผูปวยเขารวมโครงการวิจัย   
ผูปวยสวนใหญจะเกรงใจไมกลาปฏิเสธ เพราะเกรงวาถาปฏิเสธแลว
ตอไปแพทยจะไมรักษาให ประเด็นน้ีแพทยผูทํ าวิจัยจะตองสื่อสารกับ 
ผูปวยใหเขาใจและแสดงใหเห็นวาการตัดสินใจเขารวมเปนอาสาสมัคร
ในโครงการวิจัยของผูปวยเปนการตัดสินใจอยางอิสระจริงๆ การตัดสิน
ใจของอาสาสมัครตองไมถกูกดดัน (coercion) จากผูบังคับบัญชาใน
กรณีของทหาร  ไมถูกกดดันโดยครูในกรณีที่เปนนักเรียน  ไมถูกกดดัน
โดยผูคุมในกรณีของนักโทษหรือเชลย  นอกจากนี้ผูวิจัยควรหลีกเลี่ยง
การเสนอคาตอบแทนเปนเงินจ ํานวนมากเกินความเหมาะสม (induce-
ment)  ในการชักชวนใหเปนอาสาสมัคร

อาสาสมัครท่ีจัดอยู ในกลุ มบุคคลท่ีเปราะบางและออนแอ 
(vulnerable group) เชน ผูปวยท่ีพักรักษาในโรงพยาบาล  ผูตองคุมขัง  
เด็ก  ผูท่ีมีความพิการทางสมอง ชนกลุมนอย  ผูดอยโอกาส เปนตน  
บุคคลเหลานี้ดูจะอยู ในสถานการณท่ีขาดอิสระในการตัดสินใจ ใน
ประวัติศาสตรเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัย มีกรณีตัวอยางมากมายซ่ึง
แสดงถึงการเอารัดเอาเปรียบของนักวิจัยที่ใชอ ํานาจคุกคาม หลอกลอ
ทํ าการศึกษาวิจัยกับกลุมคนเหลานี้ ที่เห็นไดชัด คือ การศึกษาพยาธิ
สภาพและการดํ าเนินของโรคซิฟลิสในชายชาวผิวดํ าท่ีเกิดขึ้นท่ี 
Tuskegee ประเทศสหรัฐอเมริกา  เร่ิมตนต้ังแตป ค.ศ. 1932 ตอเนื่อง
ยาวนานจนถึงป ค.ศ. 1972 เปนเวลานานกวา 40 ป ซ่ึงดํ าเนินการวิจัย
โดยแพทยและเจาท่ีสาธารณสุขของรัฐ หรือการวิจัยของทหารนาซีท่ี
กระทํ าตอเชลยชาวยิวในสมัยสงครามโลกครั้งที ่2 เปนตน  ปจจุบันงาน
วิจัยที่จะตองท ําในกลุมบุคคลที่ออนแอและเปราะบางนั้น  ผูวิจัยจะตอง
ดํ าเนินการอยางระมัดระวัง  ตองแสดงใหเห็นวาการเขาเปนอาสาสมัคร
นั้นไดรับความยินยอมจากเจาตัวหรือผูแทนที่ชอบดวยกฏหมาย ตัดสนิ
ใจอยางอิสระถาเปนผูตองโทษ  ทหารเกณฑ  หรือผูอพยพ  และไดรับ
การปกปองสิทธิสวนบุคคล และอื่นๆ  ดวยปรากฏในแนวทางจริยธรรม
การทํ าวิจัยในคน(1-3) และแนวทางจริยธรรมการทํ าวิจัยท่ีเปนมาตรฐาน
สากลอื่นๆ

งานวิจัยที่ไมตองขอความยินยอมจากอาสาสมัคร
มีการกลาวถึงกรณีงานวิจัยท่ีทํ าในคนไดโดยไมตองขอคํ ายินยอม

จากอาสาสมัครไวนอยมากในหนังสือ/เอกสารแนวทางการพิจารณา 
จริยธรรมการวิจัย ขอมูลท่ีรวบรวมจากเอกสารตางๆและจากการเขาฟง

การประชุม สัมมนาอบรมท่ีเกี่ยวกับการพิจารณาจริยธรรมการวจัิยใน
คน  พอจะสรุปไดดังนี้

1. งานวิจัยทางการศึกษาท่ีทํ าการเก็บขอมูลในรูปของแบบสอบ
ถาม และทํ าการศึกษาในนักเรียน  นิสิต  นักศึกษาจ ํานวนมาก  แลวทํ า
การวิเคราะหขอมูลท่ีไดในภาพรวมไมกระทบถึงตัวบุคคล เปนงานวิจัย
ที่อยูในขายไดรับการยกเวนไมตองขอความยินยอม ทั้งนี้จากเหตุผลที่
วา เม่ืออาสาสมัครหรือผูท่ีไดรับแจกแบบสอบถามจากคณะผูวิจัยโดย
ตรง หรือโดยทางไปรษณีย  ถาอาสาสมัครตอบแบบสอบถามและสงคืน
ผูวิจัย เทากับวาอาสาสมัครใหความยินยอมแลวโดยพฤตินัย

2. งานวิจัยทางระบาดวิทยาท่ีผูวิจัยขอยกเวนการขอความยิน
ยอมได  ถาเขาขายดังตอไปนี้ (2)

ก. การขอรับคํ ายินยอมมีโอกาสท่ีจะสรางความวิตกกังวล
เกินจํ าเปนแกผูท่ีจะใหคํ ายินยอม หรือลดคุณคาทางวิชาการของการ
วิจัยโดยที่ผูเขารวมโครงการวิจัย หรือญาติ  หรือกลุมชนที่เกี่ยวของไม
ไดเสียประโยชนแตอยางใด หรือในทางปฏิบัติไมสามารถขอรับคํ ายิน
ยอมไดเนื่องจากตองใชเวชระเบียนมากและเวชระเบียนเกาเกินไป  
หรือมีความลํ าบากดานการสื่อสารกับผูเขารวมโครงการวิจัย

ข. การวจัิยดํ าเนินโดยแพทยผูท ําการรักษาผูปวย  เปนภาวะ
ท่ีไมเสี่ยงตออันตราย และไมเปนการวิจัยท่ีเก่ียวกับความผิดปกติทาง
พันธุกรรม

3. การวจิัยยอนหลัง (retrospective studies) ทํ ากับเนื้อเยื่อที่
เก็บรักษาไว โดยเฉพาะเนื้อเยื่อจากคลังพยาธิวิทยา ธนาคารเลือด 
เปนตน ในเร่ืองนี้ยงัมีรายละเอียดอีกหลายประการซึ่งชมรมจริยธรรม
การวิจัยในคนในประเทศไทย (FERCiT)  ไดรวบรวมไวในหนังสือแนว
ทางจริยธรรมการทํ าวิจัยในคนแหงชาติ  พ.ศ. 2545(2)

สํ าหรับกรณีการยกเวนการขอคํ ายินยอมจากอาสาสมัครซ่ึง
ปรากฏในเอกสาร Human Subject Assurance Training ของ The 
office for Human Research Protection (OHRP)(6)  นั้นก็คลายคลึง
กับขอสรุปขางตน

สรุป
งานวิจัยที่ท ําการศึกษาในมนุษย  หรือเกี่ยวของกับมนุษยทุกโครง

การ (ยกเวนบางกรณี) จะตองไดรับการยินยอมจากผูที่เขารวมเปน
อาสาสมัครทุกคน  การขอความยินยอมเปนกระบวนการที่ผูวิจัยจะตอง
ชี้แจง ใหขอมูลท้ังดวยวาจาและเอกสารของรายละเอียดของโครงการ
วิจัยในภาพรวม และใหรายละเอียดโดยเฉพาะในสวนท่ีตองใชอาสา
สมัคร  ท้ังน้ีผูท่ีจะเขามาเปนอาสาสมัครจะตองไดรับทราบถึง  ความไม
สะดวกท่ีอาจจะเกิดขึ้นระหวางขั้นตอนการวิจัย อันตรายที่อาจจะมีได
และท่ีส ําคัญคือมาตรการปองกันอันตรายท่ีผูวิจัยเตรียมไว  การชดเชย
หรือประโยชนที่อาสาสมัครจะไดรับ หรือองคความรูที่จะไดจากการวิจัย
ซ่ึงจะเปนประโยชนตอผูปวยรายอื่นๆ และตอมนุษยชาติ การรักษา
ความลับของผูปวยท่ีเปนอาสาสมัคร สิทธิของอาสาสมัครในการท่ีจะ
ถอนตัวจากโครงการวิจัยเม่ือใดก็ไดโดยไมกระทบตอผลประโยชนและ
สิทธิท่ีพึงไดในกรณีท่ีเปนผูปวยซ่ึงปฏิเสธการเขารวมโครงการหรือขอ
ถอนตัวกลางคัน ผูปวยรายนั้นจะตองไมเสียสิทธิท่ีจะไดรับการดูแล
รักษาตามปกติตอไป ท่ีส ําคัญอกีประการหนึง่คือการตัดสินใจจะเขารวม
โครงการวจิยัของอาสาสมัครจะตองเปนไปโดยความสมัครใจอยางอิสระ
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