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เอกสารให้ความยินยอมในการทดสอบโควิด-56  

เอกสารยิมยอมนี,มีเป็นฉบบัภาษาไทย แต่หากเนื,อหาส่วนใดมีความคลมุเครือ โปรดดูเอกสารฉบบัภาษาองักฤษเป็นหลกั 
 

Concentric by Ginkgo เป็นบริการจดัหาโดย Ginkgo Bioworks, Inc. (“Concentric”) ซึJงจดัให้มีโครงการการทดสอบโรค-UV ในรูปแบบของ "การทดสอบแบบรวมกลุม่ตวัอยา่ง" และ/หรือ 
"การทดสอบวินิจฉยั" ให้กบัสถานศกึษาและองค์กรตา่งๆ ("โครงการ") 
โดยการทดสอบแบบรวมกลุม่ตวัอยา่งทีJให้บริการในโครงการนี iผา่นการรับรองตามคําแนะนําของสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยาหรือ FDA ซึJงจะระบวุา่มีใครใน ”กลุม่ตวัอยา่ง” 
ทีJป่วยอยูห่รือไม ่ แตก่ารทดสอบนี iจะไมร่ะบอุยา่งเฉพาะเจาะจงวา่ใครทีJป่วยอยู ่ สว่นการทดสอบวินิจฉยัจะระบใุห้ทราบวา่มีบคุคลใดป่วยอยูห่รือไม ่
การทดสอบวินิจฉยัทีJให้บริการผา่นโครงการนี iได้รับอนญุาตจาก FDA และมีการทดสอบแอนติเจนอยา่งรวดเร็วและการทดสอบ PCR/โมเลกลุรวมอยูด้่วย 

ผู้เข้าร่วมการทดสอบจะต้องอ่านและลงนามในแบบฟอร์มนี <ก่อนเข้าร่วมโครงการ หากผู้ เข้าร่วมมีอายตํุJากวา่ 18 ปี (“ผู้ เยาว์”) 
ผู้ปกครองหรือผู้ พิทกัษ์ตามกฎหมายต้องอา่นและลงนามในแบบฟอร์มนี iในนามของผู้ เยาว์ก่อนทีJผู้ เยาว์จะเข้าร่วมทดสอบในโครงการได้

สาระสาํคัญในเอกสารให้ความยนิยอมประกอบด้วย

● การทดสอบแบบรวมกลุม่ตวัอยา่งหรือการทดสอบวินิจฉยัทีJใช้ในโครงการนี iไมไ่ด้รับการอนมุติัจาก FDA เชน่เดียวกบัการทดสอบโควิด-19 สว่นใหญ่ (หมายเหต:ุ คําวา่ 
“อนมุติั” หมายถงึสิJงทีJทาง FDA ให้ความสนใจจําเพาะเป็นพิเศษ โดยตั iงแตต้่นปี 2564 ยงัไมมี่การทดสอบโควิด-19 ใดเลยทีJได้รับการอนมุติัโดย FDA) 

 
● การทดสอบแบบรวมกลุม่ตวัอยา่งไมไ่ด้ให้ผลลพัธ์ทีJเป็นรายบคุคลสําหรับแตล่ะคนในกลุม่ตวัอยา่ง อยา่งไรก็ตาม 

หากมีผลลพัธ์ทีJเป็นบวกเกิดขึ iนจากการทดสอบแบบรวมลุม่ตวัอยา่ง บคุคลทั iงหมดในกลุม่ตวัอยา่งดงักลา่วจะได้รับการแจ้งผลให้ทราบ 

 
● การทดสอบวินิจฉยัรายบคุคลอาจถกูใช้เป็น "การทดสอบติดตามผล" หากการทดสอบแบบรวมกลุม่ตวัอยา่งให้ผลลพัธ์ทีJเป็นบวก 

การทดสอบด้วยวิธีนี iยงัอาจใช้เพืJอทดสอบในแตล่ะบคุคลอีกด้วย 
โดยสถานศกึษาหรือองค์กรทีJจดัให้มีการทดสอบภายใต้โครงการนี iจะเป็นผู้ กําหนดวา่จะใช้การทดสอบวินิจฉยัเมืJอใดและอยา่งไร 

● เนืJองจากการทดสอบวินิจฉยันั iนให้ผลลพัธ์เป็นรายบคุคล 
ดงันั iนผู้ เข้าร่วมโครงการแตล่ะคนจะได้รับแจ้งผลการทดสอบแตล่ะรายการจากการทดสอบวินิจฉยัทั iงหมดทีJทําการทดสอบ 

 
● คณุสามารถเพิกถอนความยินยอมได้ทกุเมืJอ 

 

● ความเสีJยงทีJอาจเกิดขึ iนจากการเก็บตวัอยา่งจะรวมไปถงึความรู้สกึไมส่บายตวัในระดบัเลก็น้อย 

 
โปรดอ่านเนื <อหาต่อไปนี <โดยละเอียดก่อนทีHจะลงนามในเอกสารให้ความยนิยอม 

ในตลอดทั iงเอกสารให้ความยินยอมฉบบันี i “คณุ” และ “ของคณุ” หมายถงึบคุคลทีJให้/กําลงัให้ข้อมลูและตวัอยา่งสําหรับการทดสอบ 
รวมถงึผู้ ทีJจะได้รับบริการตามทีJอาจมีให้ภายใต้โครงการ (“ผู้ รับการทดสอบ”) การลงนามในเอกสารให้ความยนิยอมฉบับนี <แสดงว่าคุณยืนยันว่าคุณเป็นผู้ทดสอบหรือผู้ปกครอง 
ผู้พทิกัษ์ หรือบุคคลทีHได้รับอนุญาตตามกฎหมายทีHเหมาะสมในการให้ความยนิยอมสาํหรับผู้ทดสอบทีHเป็นผู้เยาว์ทีHระบุด้านล่าง และ 
 
ก. คณุอนญุาตให้รวบรวมและทําการทดสอบโควิด-UV 

แบบรวมกลุม่ตวัอยา่งและ/หรือการทดสอบวินิจฉยัรายบคุคลตามทีJองค์กรหรือสถานศกึษาของผู้ รับการทดสอบร้องขอตอ่ผู้ รับการทดสอบ 
(รวมถงึการทดสอบแอนติเจนอยา่งรวดเร็วและการทดสอบ PCR/โมเลกลุ) คณุรับทราบวา่การเก็บตวัอยา่งทกุประเภทจะเป็นแบบไมรุ่กลํ iาเข้าสูร่่างกาย 
และเป็นการเก็บตวัอยา่งจากในโพรงจมกูหรือนํ iาลาย ความเสีJยงทีJอาจเกิดขึ iนจากการเก็บตวัอยา่ง ได้แก่ ความรู้สกึไมส่บายตวัจากการเก็บตวัอยา่ง 
และการระคายเคืองทีJคาดวา่จะเป็นเพียงชว่งสั iนๆ 

ข. คณุรับทราบวา่การทดสอบแบบรวมกลุม่ตวัอยา่งไมจํ่าเป็นต้องได้รับการอนมุติัหรืออนญุาตจากสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (FDA) 
และคณุเข้าใจวา่การทดสอบแบบรวมกลุม่ตวัอยา่งไมใ่ชก่ารทดสอบทีJได้รับการรับรองจาก FDA หรือการทดสอบทีJได้รับอนญุาต หรือการทดสอบวินิจฉยัทางการแพทย์ 
คณุเข้าใจดีวา่ทดสอบวินิจฉยัรายบคุคลทีJจดัขึ iนโดย Concentric นั iนได้รับอนญุาตจาก FDA ภายใต้การอนญุาตให้ดําเนินการในกรณีฉกุเฉิน 

ค. คณุรับทราบวา่การทดสอบแบบรวมกลุม่ตวัอยา่งไมไ่ด้ให้ผลลพัธ์เป็นรายบคุคลสําหรับสมาชิกแตล่ะคนในกลุม่ตวัอยา่ง 
และไมส่ามารถแบง่ปันผลลพัธ์ของผู้ทดสอบแต่ละบคุคลภายในการทดสอบแบบรวมกลุม่ตวัอยา่งให้กบัคณุได้ 
คณุรับทราบวา่องค์กรหรือสถานศกึษาของผู้ รับการทดสอบอาจได้รับผลการทดสอบด้วยเชน่กนั 

ง. คณุรับทราบวา่คณุจะได้รับแจ้งเกีJยวกบัผลของการทดสอบวินิจฉยั PCR หรือการทดสอบเชิงโมเลกลุตามบคุคลตอ่เชื iอโควิด-19 
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จ. คณุรับทราบวา่มีความเป็นไปได้ทีJจะได้ผลการทดสอบโควิด-19 ทีJเป็นผลบวกเท็จหรือผลลบเท็จเชน่เดียวกบัการทดสอบโควิด-UV ด้วยวิธีการใดก็ตาม 
และผลการทดสอบโควิด-19 แบบรวมกลุม่ตวัอยา่งอาจมีโอกาสผิดพลาดอาจสงูกวา่การทดสอบรายบคุคล 

ฉ. คณุรับทราบวา่ทั iง Concentric หรือสถานศกึษา หรือองค์กรของผู้ รับการทดสอบไมไ่ด้มีหน้าทีJเป็นผู้ให้บริการทางการแพทย์ของผู้ รับการทดสอบ 
การทดสอบนี iไมอ่าจใช้แทนการรักษาโดยผู้ให้บริการทางการแพทย์ของผู้ รับการทดสอบ 
และเราคาดหมายให้คณุต้องรับผิดชอบอยา่งเตม็ทีJในการดําเนินการทีJเหมาะสมตามผลการทดสอบของผู้ รับการทดสอบ 
คณุจะไมต่ดัสนิใจในประเดน็ทางการแพทย์โดยไมป่รึกษาผู้ให้บริการด้านการดแูลสขุภาพหรือเพิกเฉยตอ่คําแนะนําทางการแพทย์จากผู้ให้บริการด้านการดแูลสขุภาพของคณุ 
หรือชะลอการขอคําแนะนําดงักลา่วตามผลการทดสอบทีJคณุได้รับจากการทดสอบแบบรวมกลุม่ตวัอยา่งหรือการทดสอบแบบรายบคุคล 

ช. คณุรับทราบวา่คณุสามารถเปลีJยนใจและยกเลกิความยินยอมนี iได้ทกุเมืJอ 
แตก่ารยกเลกิดงักลา่วเป็นการคาดการณ์ลว่งหน้าเทา่นั iนและจะไมส่ง่ผลตอ่ข้อมลูทีJคณุได้อนญุาตให้เผยแพร่แล้ว หากต้องการยกเลกิความยินยอมสําหรับการทดสอบโควิด-UV 
โปรดติดตอ่ทางสถานศกึษาหรือองค์กรของผู้ รับการทดสอบ 

ซ. คณุรับทราบวา่ Concentric กําลงัค้นคว้าวิจยัในด้านตา่งๆ ของไวรัสโควิด-19 เชน่ การติดตามการกลายพนัธุ์ของไวรัส และคณุอนญุาตเพิJมเติมเพืJอให้ Concentric 
จดัลําดบัไวรัสและจลุนิทรีย์อืJนๆ ทีJมีอยูใ่นตวัอยา่งเพืJอวตัถปุระสงค์ทางระบาดวิทยาและสาธารณสขุ 

คณุซึJงเป็นผู้ลงนามด้านลา่งยืนยนัวา่คณุได้อา่นข้อมลูข้างต้นเกีJยวกบัโครงการ คําอธิบายของการเก็บตวัอยา่งทีJการทดสอบนี iจะรวบรวม และความเสีJยงทีJอาจเกิดขึ iนของโครงการ 
และคณุรับทราบวา่ Concentric อาจให้ข้อมลูนี iอีกด้วยเมืJอมีการร้องขอเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากสถานศกึษาหรือองค์กรของผู้ รับการทดสอบ สามารถดขู้อกําหนดและเงืJอนไขเพิJมเติม 
นโยบายความเป็นสว่นตวัของ Concentric และการอนญุาตเผยแพร่การทดสอบของ Concentric ได้ทีJ https://www.concentricbyginkgo.com/consent 
คณุตกลงโดยสมคัรใจทีJจะเข้าร่วม (หรืออนญุาตให้ผู้ เยาว์เข้าร่วม) ในโครงการนี i 

 
ชืJอสถานศกึษา/องค์กร: _____________________________________ 
 

หากเป็นการให้ความยนิยอมของคุณในฐานะผู้รับการทดสอบ 
 
 
ชื#อ (ตวับรรจง):    
 
ลายมือชื#อ: _______________________________________________ 
 
วนัที#:  ________________ 

 

หากเป็นการให้ความยนิยอมสาํหรับผู้เยาว์: 
 
 
ชื#อผู้ เยาว์ (ตวับรรจง):    
 
ชื#อของผู้ปกครอง/ผู้ พิทกัษ์ตามกฎหมาย (ตวับรรจง):   
 
ลายมือชื#อของผู้ปกครอง/ผู้ พิทกัษ์ตามกฎหมาย:    
 
วนัที#: ______________ 
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ขอ้มลูผูรั้บการตรวจโควดิ-19  
 
 

ชื$อโรงเรยีนหรอืองคก์ร: _______________________________________________________________________________ 
 
 
 
ชื$อผูรั้บการตรวจ / ผูเ้ยาว:์ _______________________________________________________________________________ 

ชื$อ (First)    นามสกลุ (Last) 
 
 
 
ชื$อผูป้กครอง (ถา้ม)ี: _______________________________________________________________________________ 

ชื$อ (First)    นามสกลุ (Last) 
 
 
ขอ้มลูของผูรั้บการตรวจ / ผูเ้ยาว:์ 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
วันเกดิ (เดอืน วัน ปี)     หมายเลขโทรศพัท ์(66-##-###-####) 
(Date of Birth — Month Day Year)     (Phone Number) 
 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
บา้นเลขที$และถนน, ตูป้ณ.     อพารท์เมน้ท,์ หอ้งชดุ, หอ้ง, อาคาร, ชั Sน 
(Street Address, P.O. Box)     (Apartment, Suite, Unit, Building, Floor) 
 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
เมอืง       รัฐ   รหัสไปรษณีย ์
(City)       (State)   (ZIP Code) 
 
 
ทาํวงกลมรอบหนึ/งตวัเลือกในแต่ละข้อด้านล่างซึ/งอธิบายถงึผู้รับการตรวจหรือผู้เยาว์ได้ดทีี/สุด 
 
เพศ:  หญงิ  ชาย  อื$น ๆ  ไมต่อ้งการระบ ุ 
(Gender)  (Female)  (Male)  (Other)  (Prefer not to say) 

 
 
ชาตพัินธุ:์  สเปน หรอื ลาตนิโน่ ไมใ่ชส่เปน หรอื ลาตนิโน่  อื$น ๆ  ไมต่อ้งการบอก 
(Ethnicity) (Hispanic or Latino)  (Not Hispanic or Latino)  (Other)  (Prefer not to say) 

 
 
เชืSอชาต:ิ คนอเมรกินัอนิเดยีหรอืคนอลาสกาพืSนเมอืง        คนเอเชยี       คนผวิดําหรอืแอฟรกินัอเมรกินั 
(Race)  (American Indian or Alaska Native)             (Asian)   (Black or African American) 
 

คนฮาวายพืSนเมอืงหรอืเกาะแปซฟิิกอื$น ๆ          คนผวิขาว                 สองเชืSอชาตหิรอืมากกวา่ 
(Native Hawaiian/Other Pacific Islander)             (White)   (Two or more races) 

 
อื$น ๆ              ไมต่อ้งการตอบ 
(Other)                 (Prefer not to answer) 

 


