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จากกองบรรณาธิการ
ฉบับนี้ขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการของชมรมฯ ชุดใหม
ทุกทาน จากคราวการประชุมสามัญประจําป เมื่อวันที่ 30 มี.ค 47
ประธานคือ รศ.ธาดา สืบหลินวงศ ดังนัน้ สารชมรมฯ ฉบับตอไปจาก
นี้บรรณาธิการจะเปน รศ.อาภรณภริ มย เกตุปญญา และคาดวาจะทะ
ยอยออกเพื่อใหตรงกําหนดเวลาตอไป
นิมิตร มรกต
บรรณาธิการ

การใหคํายินยอมสําหรับงานวิจยั
(Informed consent for research)
พ.ญ. ธาดา สืบหลินวงศ
คําภาษาไทยทีม่ กี ารใชและหมายถึงคําวา "Informed consent" ที่
พบในหนังสือ วารสาร จุลสาร ไดแก การใหคํายินยอม(1) การใหคํายิน
ยอมโดยไดรบั ขอมูล(2) และความ ยินยอมตามที่ไดบอกกลาว(3) ใน
บทความนี้จ ะใช “การใหความยินยอม” ในความหมายของภาษา
อังกฤษวา informed consent

"การใหความยินยอมหมายถึง กระบวนการที่อาสาสมัครยืนยัน
โดยความสมัครใจ ยินดีที่จะเขารวมการวิจัยนั้นๆ หลังจากไดรับการชี้
แจงเกี่ยวกับประเด็นตางๆ ของการวิจัยโดยละเอียดทุกแงมุมกอนตัด
สินใจเขารวมการวิจัย การใหความยินยอมควรตองทําเปนลายลักษณ
อักษร มีการลงนาม และลงวันที่ในเอกสารใบยินยอม (informed consent form)(1)
จากนิยามของ "การใหความยินยอม" ขางตน จะเห็นวา "การให
ความยินยอมเปนกระบวนการที่มีขั้นตอน และองคประกอบสําคัญ 3
ประการ(4) ไดแก
ก. การใหขอมูลเกี่ยวกับงานวิจัยโดยเจาของโครงการ หรือผู
เกี่ยวของ (information)
ข. การรับขอมูลโดยผูที่จะเขารวมในโครงการวิจัย หรืออาสา
สมัคร ซึง่ จะตองมีความสามารถทีจ่ ะรับรู เขาใจถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นใน
งานวิจัยที่จะเขารวม (comprehension)
ค. อาสาสมัคร จะตองมีอิสระในการตัดสินใจเลือกจะเขารวม
โครงการวิจัย หรือ ปฏิเสธการเขารวมโครงการ (voluntariness)
องคประกอบทั้ง 3 ประการใน "การใหความยินยอม" มีหลักการ
อยูบนพื้นฐานหลักจริยธรรมสากลของ Belmont report คือ หลักความ
เคารพในบุคคล (respect of person) เปนสําคัญ และอิงหลักจริยธรรม
อีก 2 ขอ ไดแก หลักผลประโยชน และหลักความยุติธรรม(4)
ก. การใหขอ มูลงานวิจยั แกอาสาสมัครทีจ่ ะเขารวมโครงการวิจัย
การใหขอ มูล เกี่ยวกับโครงการวิจัยที่จ ะศึกษาแกผูที่จะเขา
รวมเปนอาสาสมัครเปนเรื่องสําคัญ ซึง่ เจาของโครงการวิจัยหรือผูเกี่ยว
ของจะตองอธิบาย พูดคุย รายละเอียด ขั้นตอนทั้งหมดของงานวิจัยให
อาสาสมัครไดรับทราบ จากหนังสือแนวทางจริยธรรมการวิจัยในคน
แหงชาติ(1) ใหรายละเอียดของขอมูลที่จะใหควรประกอบดวยหัวขอตอ
ไปนี้
• เรื่องที่จะทําการศึกษาวิจัย
• เหตุที่ตองทําวิจัย และเหตุผลที่ตองทําการศึกษาในคน
รวมทั้งเหตุผลทีอ่ าสาสมัครไดรบั เชิญใหเขารวมโครงการ
• วัตถุประสงคและขั้นตอนกระบวนการทําการศึกษา
• สิ่ ง ที่อาสาสมัครจะตองปฏิบัติ ไมปฏิบัติระหวางการ
ศึกษา และระยะเวลาของการวิจัย
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• ความไมสะดวกสบายที่อาจเกิดขึ้นกับอาสาสมัคร และ
ความเสี่ยงหรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้น และมาตรการที่ผูวิจัยเตรียมไว
ปองกันอันตราย
• กรณีทเ่ี กิดอันตราย ผูวิจัยจะใหการดูแลรักษาพยาบาลโดย
ไมคดิ มูลคา นอกจากนี้อาจตองใหคาชดเชยที่พอเหมาะและสมควรใน
กรณีเกิดความพิการ ปจจุบันงานวิจัยทดลองยา (clinical trial) ทีไ่ ดรบั
การสนับสนุนจากบริษัทยาขามชาติ จะใชวิธีทําประกันชีวิต/ประกันภัย
จากวิจัยใหอาสาสมัคร
• ผลประโยชนที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการทําวิจัย ซึง่ อาจมี
ประโยชนโดยตรงตออาสาสมัครที่เปนผูปวย ประโยชนตอชุมชนหรือ
ประโยชนในดานการสรางองคความรูใหม ควรจะตองชี้แจงใหอาสา
สมั ค รได รั บ ทราบและระบุ ไ ว ใ นเอกสารข อ มู ล ที่ แ จกให อ าสาสมัคร
พิจารณา
• ในกรณีของการทดสอบยาในอาสาสมัครที่เปนผูปวย เมื่อ
ผลการวิจัยพบวายานั้นเปนประโยชนตอผูปวย ดังนั้นภายหลังสิ้นสุด
โครงการวิจัย ผูวิจัยและหรือผูใหการสนับสนุน ควรระบุวาจะยังคงจาย
ยานั้นใหผูปวยหรือไม ถาจายใหจะใหนานสักเทาใด ในเรื่องนี้เทาที่
ทราบและเปนขอแนะนํ าจากหลายสถาบันคือ บริษัทยาเจาของผลิต
ภัณฑควรจะใหความชวยเหลือผูปวยที่เปนอาสาสมัครไปจนกวา ผลิต
ภัณฑดังกลาวจะออกจําหนายในทองตลาด หรือนานกวานั้นแลวแตจะมี
ขอตกลงกัน
• การใหคาตอบแทนเปนเงินหรืออื่นๆ แกอาสาสมัครแตละ
คน ถามี ควรระบุชนิดและจํานวนโดยทั่วไปโครงการวิจัยตางๆ จะไม
จายคาตอบแทน แตจะจายเงินชดเชยคายานพาหนะในการเดินทาง
และชดเชยรายไดที่ขาดไปในระหวางที่อาสาสมัครมาเขารวมโครงการ
วิจัย คาชดเชยเหลานี้ควรจะใหในอัตราที่เหมาะสม การใหเงินมากเกิน
ไปจะถูกมองวาเปนการติดสินบนหรือจางวาน (inducement) ซึ่งไมใช
การตัดสินใจอยางอิสระ
• ขอบเขตการรักษาความลับของรายงานเกี่ยวกับอาสาสมัคร
ผูวิจัยตองเก็บขอมูลสวนตัวของอาสาสมัครเปนความลับ การวิเคราะห
และเปดเผยขอมูลในเรื่องวิชาการเปนสิ่งที่ทาได
ํ
แตขอมูลนั้น ตองไม
สามารถจะสาวถึงตัวผูปวย/อาสาสมัครคนใดคนหนึ่งเปนการสวนตัว
โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องงานวิจัยดานพันธุศาสตร
• เมื่อเสร็จสิ้นงานวิจัย จะแจงผลใหแกอาสาสมัครหรือไม
ควรจะไดพดู คุยตัง้ แตตน
• วัตถุทางชีวภาพซึ่งรวบรวมไว เชน ตัวอยางเลือดที่เหลือ
หลังจบโครงการจะนําไปทําลาย หรือจะเก็บไวใชในโครงการอื่น ควร
แจงใหอาสาสมัครรับทราบและเห็นชอบ
• สิทธิของอาสาสมัคร ในการปฏิเสธ หรือถอนตัวออกจาก
โครงการวิจัยเมื่อใดก็ได โดยไมกระทบตอการใหการรักษาพยาบาลของ
อาสาสมัครทีเ่ ปนผูป ว ย
• แหลงทุนวิจัย ผูใหการสนับสนุน และสถาบันที่รวมในการ
ทําวิจัย
• โครงการวิ จั ย ได รั บ ความเห็ น ชอบ อนุ มั ติ จ ากคณะ
กรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยั ในคน
ในทางปฏิบตั ทิ จ่ี ะดําเนินการใหขอมูลแกอาสาสมัคร นอกจากจะ
มีก ารนัดประชุมชี้แจงอาสาสมัครเปนกลุมใหญ กลุมยอย หรือราย
บุคคลแลว การจัดทําขอมูลที่จะชี้แจงอาสาสมัครในรูปเอกสารเปนสิ่งที่

ตองทําควบคูกันไป เพื่อจะไดมีหลักฐานประกอบการขอยื่นโครงการ
วิจยั ตอคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยั ภาษาที่ใชในเอกสาร
ควรจะเปนภาษางายๆ ชัดเจน สําหรับใหคนทัว่ ไปซึง่ ไมใช แพทย
พยาบาล อานเขาใจได และควรหลีกเลี่ยงการใชศัพททางเทคนิค
ข. อาสาสมัครมีความสามารถที่จะรับทราบและเขาใจขอมูลที่
ผูวิจัยชี้แจง
ในทีน่ ห้ี มายถึง ความสามารถ (competency) ของผูที่จะเปน
อาสาสมัคร ในการจะเขาใจหลังจากไดรับทราบขอมูลโครงการวิจัยทั้ง
ในรูปการอธิบายสื่อสารดวยวาจา และในรูปเอกสารขอมูลที่เปนลาย
ลักษณอักษร ผูที่จะเปนอาสาสมัครฟงแลวรูเรื่อง เขาใจวาตัวเองจะ
ตองทําอะไรบาง เสีย่ งหรือไม ผูว จิ ยั มีวธิ ปี อ งกันความเสี่ยงหรืออันตราย
ที่อาจเกิดขึ้นกับตัวเราอยางไร แลวตัวผูที่จะเปนอาสาสมัครยอมรับได
หรือไม เขาใจสิทธิของตนเองอยางไรหรือไม ประเด็นการประเมินความ
สามารถในการเขาใจของผูที่จะเปนอาสาสมัครนั้น เอกสารตางๆ ทัง้
กฎหมาย ตํารา และหนังสือ แนวทางการพิจารณาจริยธรรมเกือบทุก
เลมเขียนไวเพียงวาเปนหนาที่ของผูวิจัยที่จะตองประเมินความสามารถ
ในการเขาใจ รับรู ของผูท จ่ี ะมาเปนอาสาสมัครใหได
โดยทั่วไป เปนที่เขาใจวา ผูใ หญ หรือ ผูท บ่ี รรลุนติ ภิ าวะซึง่
ไมไดเปนโรคจิต โรคประสาท โรคทางสมอง เมือ่ ไดรบั การอธิบาย สื่อ
สาร ดวยคําพูดในภาษาพูดของตัวเอง และผูที่อานออกเขียนไดเมื่อได
รับเอกสารที่ใชภาษาของตัวเอง ยอมมีความสามารถที่จะเขาใจและตัด
สินใจได นี่จงึ เปนเหตุผลวาทําไมในระเบียบวิธปี ฏิบตั มิ าตรฐาน (SOPs)
ของคณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จึงกําหนดไวชัดเจน
วา เอกสารแบบฟอรมแบบยินยอม และเอกสารขอมูลที่จะแจกใหอาสา
สมัครจะตองเขียนเปนภาษาไทย และตองเปนภาษาไทยที่คนทั่วไปอาน
และเขาใจได ดังนั้นตองเปนภาษาไทยที่งาย หลีกเลี่ยงการใชศัพท
เทคนิค และตองยืน่ เอกสารทัง้ สองนีใ้ หคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม
การวิจัยพิจ ารณาควบคูกับตัวโครงการวิจัย นอกจากนี้ผูวิจัยอาจจะ
ประเมินความสามารถในการเขาใจของผูที่จะเขารวมโครงการวิจัย โดย
ดูความสามารถในประเด็นตางๆ ดังนี(5)
้
• สามารถเลือก (make a choice) ในสิ่งที่ตองการหรือสิ่งที่
ชอบได
• เข า ใจว า ข อ มู ล ไหนเกี่ ยวขอ งกับเรื่อ งที่กํ าลังพิจ ารณา
(understand relevant information) ซึ่งชี้บงวาผูที่จะเปนอาสาสมัครมี
ความสามารถในการวิเคราะห แยกแยะขอมูลที่ไดรับ
• พอใจตอสถานการณ/สิ่งที่จะไดรับ รวมถึงผลกระทบที่จะ
ติดตามมา (appreciate a situation and its consequences)
• จัดการแยกแยะ วิเคราะหขอมูลที่ไดรับอยางเปนระบบสม
เหตุสมผล (manipulate information rationally)
อีก ประเด็นที่เกี่ยวของกับความสามารถในการเขาใจของผูที่จะ
เปนอาสาสมัคร และมักจะถกเถียงกันในกลุมกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย คือ ในกรณีที่อาสาสมัครเปนเด็กจะตองขอความยินยอม
จากเด็กดวยหรือไม และเด็กจะตองอายุสักเทาใด คํ าตอบสําหรับ
ประเด็นนี้ยังคงหลากหลายขึ้นกับปจจัยหลายประการซึ่งตองพิจารณา
เปนกรณีๆ ไป แตการดําเนินการของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม
การวิจัย คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กําหนดชัดเจน
คือ ถาอาสาสมัครอายุตง้ั แต 13 ปขน้ึ ไป จะตองใหอาสาสมัครลงนาม
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ในใบใหความยินยอมรวมกับผูปกครองที่ถูกตองตามกฎหมาย เนื่อง
จากคนปกติอายุ 13 ปขน้ึ ไป มีความสามารถที่จะเขาใจและตัดสินใจได
แตยังไมสามารถทํานิตกิ รรมตามกฎหมายไทย เนื่องจากยังไมบรรลุนิติ
ภาวะตามกฎหมาย
ค. อาสาสมัครจะตองมีอสิ ระในการตัดสินใจ
อาสาสมัครสามารถตัดสินใจที่จะเขารวมโครงการวิจัย หรือ
ปฏิเสธการเขารวมโครงการวิจัยไดโดยอิสระทั้งนี้การตัดสินใจของอาสา
สมัครเปนสิ่งที่ผูวิจัยและผูเกี่ยวของทุกคนจะตองใหการยอมรับ และไม
นําไปคุกคามการรักษาทีผ่ นู น้ั จะไดรบั ในกรณีทผ่ี จู ะเขารวมโครงการวิจยั
เปนผูปวย นอกจากนี้การตัดสินใจที่จะเขารวมโครงการวิจัยของอาสา
สมัครจะตองไมขึ้นกับความเกรงใจตอหัวหนาโครงการการวิจัยที่เปน
แพทยเจาของไข กรณีนี้มักจะเห็นตัวอยางจากงานวิจัยทดสอบยาทาง
คลินิก แพทยเจาของคลินิกซึ่งทําวิจัย ทดสอบยาโดยใชผปู ว ยทีม่ ารับ
การรักษาเปนอาสาสมัคร เมื่อเอยปากใหผูปวยเขารวมโครงการวิจัย
ผูปวยสวนใหญจะเกรงใจไมกลาปฏิเสธ เพราะเกรงวาถาปฏิเสธแลว
ตอไปแพทยจะไมรักษาให ประเด็นนีแ้ พทยผทู าวิ
ํ จัยจะตองสื่อสารกับ
ผูปวยใหเขาใจและแสดงใหเห็นวาการตัดสินใจเขารวมเปนอาสาสมัคร
ในโครงการวิจัยของผูปวยเปนการตัดสินใจอยางอิสระจริงๆ การตัดสิน
ใจของอาสาสมัครตองไมถกู กดดัน (coercion) จากผูบงั คับบัญชาใน
กรณีของทหาร ไมถูกกดดันโดยครูในกรณีที่เปนนักเรียน ไมถกู กดดัน
โดยผูคุมในกรณีของนักโทษหรือเชลย นอกจากนี้ผูวิจัยควรหลีกเลี่ยง
การเสนอคาตอบแทนเปนเงินจํานวนมากเกินความเหมาะสม (inducement) ในการชักชวนใหเปนอาสาสมัคร
อาสาสมั ค รที่จัดอยูในกลุมบุคคลที่เปราะบางและออนแอ
(vulnerable group) เชน ผูป ว ยทีพ่ กั รักษาในโรงพยาบาล ผูต อ งคุมขัง
เด็ก ผูท ม่ี คี วามพิการทางสมอง ชนกลุมนอย ผูดอยโอกาส เปนตน
บุคคลเหลานี้ดูจะอยูในสถานการณที่ขาดอิสระในการตัดสินใจ ใน
ประวัติศาสตรเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัย มีกรณีตัวอยางมากมายซึ่ง
แสดงถึงการเอารัดเอาเปรียบของนักวิจัยที่ใชอานาจคุ
ํ
กคาม หลอกลอ
ทําการศึกษาวิจัยกับกลุมคนเหลานี้ ที่เห็นไดชัด คือ การศึกษาพยาธิ
สภาพและการดํ าเนิ น ของโรคซิ ฟ  ลิ สในชายชาวผิ ว ดํ าที่ เ กิ ด ขึ้ น ที่
Tuskegee ประเทศสหรัฐอเมริกา เริม่ ตนตัง้ แตป ค.ศ. 1932 ตอเนื่อง
ยาวนานจนถึงป ค.ศ. 1972 เปนเวลานานกวา 40 ป ซึง่ ดําเนินการวิจัย
โดยแพทยและเจาที่สาธารณสุขของรัฐ หรือการวิจัยของทหารนาซีที่
กระทําตอเชลยชาวยิวในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เปนตน ปจจุบันงาน
วิจัยที่จะตองทําในกลุมบุคคลที่ออนแอและเปราะบางนั้น ผูวิจัยจะตอง
ดําเนินการอยางระมัดระวัง ตองแสดงใหเห็นวาการเขาเปนอาสาสมัคร
นั้นไดรับความยินยอมจากเจาตัวหรือผูแทนที่ชอบดวยกฏหมาย ตัดสิน
ใจอยางอิสระถาเปนผูตองโทษ ทหารเกณฑ หรือผูอ พยพ และไดรับ
การปกปองสิทธิสว นบุคคล และอื่นๆ ดวยปรากฏในแนวทางจริยธรรม
การทําวิจัยในคน(1-3) และแนวทางจริยธรรมการทําวิจยั ทีเ่ ปนมาตรฐาน
สากลอื่นๆ
งานวิจัยที่ไมตองขอความยินยอมจากอาสาสมัคร
มีการกลาวถึงกรณีงานวิจัยที่ทําในคนไดโดยไมตอ งขอคํายินยอม
จากอาสาสมัครไวนอยมากในหนังสือ/เอกสารแนวทางการพิจารณา
จริยธรรมการวิจัย ขอมูลที่รวบรวมจากเอกสารตางๆและจากการเขาฟง

การประชุม สัมมนาอบรมที่เกี่ยวกับการพิจารณาจริยธรรมการวิจยั ใน
คน พอจะสรุปไดดังนี้
1. งานวิจัยทางการศึกษาที่ทําการเก็บขอมูลในรูปของแบบสอบ
ถาม และทําการศึกษาในนักเรียน นิสิต นักศึกษาจํานวนมาก แลวทํา
การวิเคราะหขอ มูลทีไ่ ดในภาพรวมไมกระทบถึงตัวบุคคล เปนงานวิจัย
ที่อยูในขายไดรับการยกเวนไมตองขอความยินยอม ทั้งนี้จากเหตุผลที่
วา เมื่ออาสาสมัครหรือผูที่ไดรับแจกแบบสอบถามจากคณะผูวิจัยโดย
ตรง หรือโดยทางไปรษณีย ถาอาสาสมัครตอบแบบสอบถามและสงคืน
ผูวิจัย เทากับวาอาสาสมัครใหความยินยอมแลวโดยพฤตินัย
2. งานวิจัยทางระบาดวิทยาที่ผูวิจัยขอยกเวนการขอความยิน
ยอมได ถาเขาขายดังตอไปนี้ (2)
ก. การขอรับคํ ายิน ยอมมีโ อกาสที่จะสรางความวิตกกังวล
เกินจํ าเปนแกผูที่จะใหคํายินยอม หรือลดคุณคาทางวิชาการของการ
วิจัยโดยที่ผูเขารวมโครงการวิจัย หรือญาติ หรือกลุมชนที่เกี่ยวของไม
ไดเสียประโยชนแตอยางใด หรือในทางปฏิบตั ไิ มสามารถขอรับคํายิน
ยอมได เ นื่อ งจากต อ งใช เ วชระเบี ย นมากและเวชระเบี ย นเก าเกิน ไป
หรือมีความลําบากดานการสื่อสารกับผูเขารวมโครงการวิจัย
ข. การวิจยั ดําเนินโดยแพทยผูทาการรั
ํ
กษาผูป ว ย เปนภาวะ
ที่ไมเสี่ยงตออันตราย และไมเปนการวิจยั ทีเ่ กีย่ วกับความผิดปกติทาง
พันธุกรรม
3. การวิจัยยอนหลัง (retrospective studies) ทํากับเนื้อเยื่อที่
เก็บรักษาไว โดยเฉพาะเนื้อเยื่อจากคลังพยาธิวิทยา ธนาคารเลือด
เปนตน ในเรื่องนี้ยงั มีรายละเอียดอีกหลายประการซึ่งชมรมจริยธรรม
การวิจัยในคนในประเทศไทย (FERCiT) ไดรวบรวมไวในหนังสือแนว
ทางจริยธรรมการทําวิจัยในคนแหงชาติ พ.ศ. 2545(2)
สํ าหรับกรณีการยกเวนการขอคํ ายินยอมจากอาสาสมัครซึ่ง
ปรากฏในเอกสาร Human Subject Assurance Training ของ The
office for Human Research Protection (OHRP)(6) นั้นก็คลายคลึง
กับขอสรุปขางตน
สรุป
งานวิจัยที่ทาการศึ
ํ
กษาในมนุษย หรือเกี่ยวของกับมนุษยทุกโครง
การ (ยกเวนบางกรณี) จะตองไดรับการยินยอมจากผูที่เขารวมเปน
อาสาสมัครทุกคน การขอความยินยอมเปนกระบวนการที่ผูวิจัยจะตอง
ชี้แจง ใหขอมูลทั้งดวยวาจาและเอกสารของรายละเอียดของโครงการ
วิจัยในภาพรวม และใหรายละเอียดโดยเฉพาะในสวนที่ตองใชอาสา
สมัคร ทัง้ นีผ้ ทู จ่ี ะเขามาเปนอาสาสมัครจะตองไดรบั ทราบถึง ความไม
สะดวกที่อาจจะเกิดขึ้นระหวางขั้นตอนการวิจัย อันตรายที่อาจจะมีได
และที่สาคั
ํ ญคือมาตรการปองกันอันตรายทีผ่ วู จิ ยั เตรียมไว การชดเชย
หรือประโยชนที่อาสาสมัครจะไดรับ หรือองคความรูที่จะไดจากการวิจัย
ซึ่งจะเปนประโยชนตอผูปวยรายอื่นๆ และตอมนุษยชาติ การรักษา
ความลับของผูปวยที่เปนอาสาสมัคร สิทธิของอาสาสมัครในการที่จะ
ถอนตัวจากโครงการวิจัยเมื่อใดก็ไดโดยไมกระทบตอผลประโยชนและ
สิทธิท่ีพึงไดในกรณีทเ่ี ปนผูปวยซึ่งปฏิเสธการเขารวมโครงการหรือขอ
ถอนตัวกลางคัน ผูปวยรายนั้นจะตองไมเสียสิทธิที่จะไดรับการดูแล
รักษาตามปกติตอ ไป ทีส่ าคั
ํ ญอีกประการหนึง่ คือการตัดสินใจจะเขารวม
โครงการวิจยั ของอาสาสมัครจะตองเปนไปโดยความสมัครใจอยางอิสระ
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