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ค าปรารภ 
 

 โดยที่แนวทางสากลว่าด้วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ก าหนดให้คณะกรรมการด้านจริยธรรมมีหน้าที่
รับผิดชอบอย่างเต็มที่ในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ที่เป็นอาสาสมัครในการวิจัยและชุมชนที่เกี่ยวข้อง 
โดยพิจารณาผลประโยชน์และความจ าเป็นของนักวิจัย ตลอดจนดูแลให้เป็นไปตามข้อก าหนดขององค์กรที่มี
หน้าที่ควบคุมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการจริยธรรมจะต้องท าหน้าที่ทบทวนด้านจริยธรรมของ
การศึกษาวิจัยในมนุษย์เพ่ือปกป้องศักดิ์ศรี สิทธิ ความปลอดภัย และสุขภาวะ (well-being) ของอาสาสมัคร
หรือผู้ที่จะเป็นอาสาสมัครในการศึกษาวิจัย ทั้งนี้ คณะกรรมการจริยธรรมจะต้องท างานอย่างอิสระ อย่างผู้มี
ความรู้ความสามารถ และท างานให้แล้วเสร็จในเวลาอันสมควร โดยจะต้องทบทวนโครงการวิจัยที่ เสนอก่อน
การเริ่มต้นท าการวิจัย และจะต้องท าหน้าที่ทบทวนต่อเนื่องเพ่ือสร้างความมั่นใจว่าโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติ
ให้ท าการศึกษาวิจัยได้แล้ว มีการประเมินด้านจริยธรรมอยู่อย่างสม่ าเสมอ1 
 

 เพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของสากลและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการฯ จึงประกาศแนวปฏิบัติ (Operational Guidelines) ไว้ดังต่อไปนี้ 
 

หมวดที่ 1 
แนวทางสากลว่าด้วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

(International Ethical Guidelines for Research Involving Human Subjects) 

ข้อ 1  ในการพิจารณาทบทวนด้านจริยธรรมของการวิจัยในมนุษย์ คณะกรรมการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุน
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (คณะกรรมการฯ) จะ
อ้างอิงแนวทางสากลว่าด้วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ที่เก่ียวข้อง โดยเฉพาะแนวทางต่อไปนี้ 

(1) ปฏิญญาเฮลซิงกิของแพทยสมาคมโลก (Helsinki Declaration,  World Medical Association) 
(2) แนวทางจริยธรรมสากลส าหรับการวิจัยในมนุษย์ ของสภาองค์การสากลด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์

ร่วมกับองค์การอนามัยโลก [International Ethical Guidelines for Research Involving 
Human Subjects prepared by the Council for International Organizations of  
Medical Sciences (CIOMS) in Collaboration with the World Health Organization 
(WHO)] ซึ่งจะเรียกย่อๆ ว่า แนวทางของซีออมส์ (CIOMS’ Guidelines) 

(3) แนวทางการด าเนินการส าหรับคณะกรรมการด้านจริยธรรม ผู้มีหน้าที่ทบทวนพิจารณาการ
ศึกษาวิจัยทางชีวเวชศาสตร์ ขององค์การอนามัยโลก (Operational Guidelines for Ethics 
Committees That Review Biomedical Research, WHO) 

(4) มาตรฐานและแนวทางการด าเนินการส าหรับการทบทวนพิจารณาจริยธรรมการวิจัยทางสุขภาพ 
ที่กระท าในมนุษย์ (Standards and Operational Guidance for Ethics Review of Health-
Related Research with Human Participants , WHO) 

(5) แนวทางจริยธรรมสากลส าหรับการศึกษาทางระบาดวิทยาของซีออมส์ (International Ethical 
Guidelines for Epidemiological Studies, CIOMS) 
 

                                                           
1 Standards and Operational  Guidance for Ethics Review of Health-Related  Research with Human Participants,  WHO,  
Geneva,  2011 
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(6) แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดีขององค์การบรรสานสากล (Guideline for Good 
Clinical Practice, International Conference on Harmonization of Technical 
Requirements for Registration of Pharmaceuticals  for Human Use) ซึ่งจะเรียกย่อๆ ว่า
แนวทางจีซีพีของไอซีเอช (ICH GCP Guideline)  

 
หมวดที่ 2 

หลักจริยธรรมพื้นฐานของการวิจัยในมนุษย์2 

ข้อ 2  คณะกรรมการฯ ยึดถือหลักจริยธรรมพื้นฐานของการวิจัยในมนุษย์ ได้แก่ 
(1) หลักความเคารพในบุคคล (Respects for Persons) หมายถึง การเคารพในศักดิ์ศรี สิทธิ ความ

ปลอดภัย และสุขภาวะของอาสาสมัครในการวิจัย โดยคณะกรรมการฯ จะพิจารณาจากแนวทาง 
การด าเนินการขอความยินยอมอย่างถูกต้อง 

(2) หลักการก่อประโยชน์ (Beneficence) โดยคณะกรรมการฯ จะพิจารณาชั่งน้ าหนักระหว่าง
ประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับความเสี่ยงทีอ่าจจะเกิดขึ้นจากการวิจัย 

(3) หลักความยุติธรรม (Justice) โดยคณะกรรมการฯ จะพิจารณาจากการกระจายอย่างเป็นธรรม
ของทั้งภาระและการได้รับประโยชน์ของการวิจัย 

 
หมวดที่ 3 

เกณฑ์ทั่วไป 

ข้อ 3  ขอบเขต 

3.1 การวิจัยในมนุษย์ หมายความว่า การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ ซึ่งครอบคลุมทั้งร่างกาย จิตใจ
สังคม รวมทั้งสิ่งส่งตรวจจากร่างกาย และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับมนุษย์ เช่น เวชระเบียน ผลการตรวจวินิจฉัย 
เป็นต้น 

3.2 เครื่องมือแพทย์ หมายความว่า เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องกล วัตถุที่ใช้ใส่เข้าไปในร่างกายมนุษย์
น้ ายาที่ใช้ตรวจในห้องปฏิบัติการ ผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ หรือวัตถุอ่ืนใด ที่ผู้ผลิตมุ่งหมายส าหรับใช้ประโยชน์
ทางการแพทย์ ไม่ว่าจะใช้โดยล าพัง ใช้ร่วมกัน หรือใช้ประกอบกับสิ่งอ่ืนใด 
 3.3 โครงการวิจัยในมนุษย์ที่ต้องขอการรับรอง ได้แก่ 

(1)  การวิจัยเกี่ยวกับเภสัชผลิตภัณฑ์หรืออาหาร 
(2)  การวิจัยเกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
(3)  การวิจัยเกี่ยวกับการตรวจและรักษาทางรังสีวิทยา 
(4)  การวิจัยเกี่ยวกับการผ่าตัด 
(5)  การวิจัยสิ่งส่งตรวจต่างๆ จากร่างกายคน 
(6)  การวิจัยจากเวชระเบียน และ / หรือ ระบบข้อมูลที่บันทึกเชิงเวชระเบียน 
(7)  การวิจัยด้านระบาดวิทยาในมนุษย์ 
(8)  การวิจัยทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ 

                                                           
2 The Belmont Report ,  Office of the Secretary,  Ethical Principles and Guidelines for the Protection of Human Subjects of 
Research,  The National Commission for the Protection of Human Subjects of Biomedical and Behavioral Research,  
Washington DC,  April 18,  1979 
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(9)  การวิจัยและการทดลองในมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาธรรมชาติของโรค การส่งเสริม
สุขภาพ การป้องกันโรค และการฟื้นฟูสภาพที่กระท าในร่างกายคน เป็นต้น 

(10) การวิจัยอ่ืนในมนุษย์ท่ีมีประเด็นด้านจริยธรรม 
3.4  โครงการวิจัยในมนุษย์เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ที่ต้องขอการรับรอง ได้แก่ เครื่องมือแพทย์ที่มี

ความเสี่ยงสูง ซึ่งมีนิยาม คือ 
(1)  เป็นเครื่องมือที่ต้องสอดใส่เข้าภายในร่างกายของมนุษย์ โดยเครื่องมือนั้นมีผลต่อสุขภาพ

และสุขภาวะของผู้ที่ต้องใช้เครื่องมือ 
(2)  เป็นเครื่องมือที่ต้องใช้เพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วย 
(3)  เป็นเครื่องมือส าคัญที่ต้องใช้เพื่อช่วยในการวินิจฉัย รักษาโรค หรือใช้ป้องกันการเกิด  

ความบกพร่องของสุขภาพมนุษย์ และการบรรเทาโรค ซึ่งหากขาดเครื่องมือดังกล่าวแล้ว 
จะไม่สามารถหายจากโรค และกลับมามีสุขภาพและสุขภาวะดังเดิม 

(4)  ความเสี่ยงจากการใช้เครื่องมืออาจท าให้ถึงแก่ชีวิต หรือมีความผิดปกติ / พิการอย่างถาวร 
ทั้งในแง่การท างานของอวัยวะนั้น และท าให้มีความวิกลรูป (deformity) อย่างถาวรร่วมด้วย 

 3.5  โครงการวิจัยในมนุษย์ที่ต้องขอการรับรองจากคณะกรรมการฯ ได้แก่ 
(1)  โครงการวิจัยในมนุษย์ที่ด าเนินการโดยนักวิจัยของ สวทช. และนักวิจัยภายนอกที่ได้รับ   

การสนับสนุนงบประมาณจาก สวทช. 
(2)  โครงการวิจัยใดๆ ที่เป็นการวิจัยในมนุษย์ซึ่งด าเนินการอยู่ภายใน สวทช. หรือหน่วยงาน

ภายในการก ากับดูแลของ สวทช. 
  

ข้อ 4  คุณลักษณะของโครงการวิจัย 

 โครงการวิจัยที่เสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาจะต้องมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
4.1  จะต้องเป็นการวิจัยที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีของประชาชน 
4.2  ผู้วิจัยและคณะผู้วิจัยจะต้องมีความรู้ ความสามารถ และความช านาญในเรื่องที่จะท าการวิจัย

เป็นอย่างดี สามารถรู้ถึงผลดีผลเสีย อันอาจเกิดจากการวิจัยทุกข้ันตอน 
4.3  จะต้องมีการทบทวนองค์ความรู้ และข้อมูลความปลอดภัยอย่างเพียงพอ รวมทั้งข้อมูลทาง

ระบาดวิทยาที่เก่ียวข้อง 
4.4  จะต้องแสดงให้เห็นว่างานวิจัยนั้นจะให้ข้อมูลหรือความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์แก่มนุษย์ หรือ

เป็นการยืนยันความรู้ที่อาจมีการศึกษาแล้วในต่างประเทศ แต่ยังไม่มีการศึกษาหรือมีการศึกษาแล้วแต่ ยัง 
ไม่เพียงพอในประเทศไทย 

4.5  จะต้องแสดงให้เห็นถึงความจ าเป็นต้องท าวิจัยในมนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
4.6  จะต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน และเป็นไปได้ 
4.7  จะต้องมีการออกแบบการวิจัยที่เหมาะสม มีการก าหนดตัวอย่างประชากรที่ศึกษาอย่างเหมาะสม

ตามหลักการทางสถิติ โดยรับอาสาสมัครในการวิจัยในจ านวนเท่าที่จ าเป็น และเพียงพอที่จะแปลผลการวิจัย
ที่เชื่อถือได้ 

4.8  จะต้องแสดงถึงความเคารพในศักดิ์ศรี สิทธิ ความปลอดภัย และสุขภาวะของอาสาสมัครอย่าง
ถูกต้องตามหลักจริยธรรมการวิจัย โดยต้องแสดงถึงข้อพิจารณาในด้านจริยธรรม และการเตรียมการป้องกัน
อันตรายที่อาจเกิดแก่อาสาสมัคร วิธีการดูแล และอุปกรณ์ที่จ าเป็น พร้อมจะให้การดูแลอาสาสมัครอย่าง
มีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ 
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4.9 ในกรณีที่มีความเสี่ยงใดๆ ต่ออาสาสมัคร จะต้องมีผู้ประกอบวิชาชีพที่ได้รับอนุญาตในสาขาที่
เกี่ยวข้องที่พร้อมจะให้การดูแลรักษาแก่อาสาสมัครในกรณีเกิดอันตรายแก่อาสาสมัคร 

ข้อ 5  โครงร่างการวิจัย (Research Protocol) 

 ให้มีรายละเอียดตามหัวข้อต่อไปนี้ 
(1) ชื่อโครงการ ให้มี 

ก. ชื่อภาษาไทย 
ข. ชื่อภาษาอังกฤษ 

(2) ชื่อ ที่อยู่ สถาบันที่สังกัด รวมทั้งคุณวุฒิและประสบการณ์ของผู้วิจัยหลัก และผู้วิจัยร่วม 
(3) สรุปย่อโครงการ (Summary) เขียนโดยใช้ภาษาท่ีบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่นักวิชาการอ่านเข้าใจ ไม่ใช้

ภาษาวิชาการ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ 
(4) หลักการและเหตุผล (Justification) แสดงความส าคัญและเหตุผลที่ต้องศึกษาวิจัย 
(5) สรุปย่อการศึกษาวิจัยที่มีมาก่อนทั้งหมด รวมทั้งผลการศึกษาที่ยังไม่ได้ตีพิมพ์ ที่ผู้วิจัยรับทราบ 

(ถ้ามี) ตลอดจนข้อมูลจากผลการวิจัยก่อนหน้า โดยครอบคลุมธรรมชาติ ขอบเขต และเรื่อง   
ที่เกี่ยวข้องของการศึกษาในห้องทดลอง และในสัตว์ทดลอง ตลอดจนการศึกษาทั้งทางคลินิก
และ พรีคลินิกอ่ืนๆ 

(6) รายละเอียดโดยสังเขปเกี่ยวกับสถานที่ที่จะท าการวิจัย โดยแสดงให้เห็นความเพียงพอและความ
พร้อมของสถานที่และเครื่องมืออุปกรณ์ท่ีจะท าการวิจัยอย่างเหมาะสม  

(7) ชื่อและท่ีอยู่ของผู้สนับสนุนการวิจัย 
(8) วัตถุประสงค์ของการวิจัย สมมติฐาน หรือค าถามการวิจัย ข้อสันนิษฐานและตัวแปร 
(9) รายละเอียดของการออกแบบการวิจัย ในกรณีมีกลุ่มเปรียบเทียบให้มีรายละเอียดอย่างน้อยที่

ระบุว่า กลุ่มที่ได้รับการรักษาจะมีการสุ่มเลือกหรือไม่ รวมทั้งวิธีการสุ่มเลือก จะเป็นการศึกษา
แบบปกปิดหรือแบบเปิด ถ้าปกปิด จะปกปิดด้านเดียวหรือปกปิดท้ังสองด้าน 

(10)  จ านวนอาสาสมัครที่จ าเป็นต้องใช้ และวิธีค านวณขนาดตัวอย่าง 
(11)  เกณฑ์การคัดเลือกอาสาสมัคร ประกอบด้วย 

ก. เกณฑ์คัดเข้า (Inclusion Criteria) 
ข. เกณฑ์คัดออก (Exclusion Criteria)  
ค. เกณฑ์ตัดอาสาสมัครออกจากโครงการ (Discontinuation Criteria) 

(12) เหตุผลที่ต้องใช้อาสาสมัครกลุ่มเปราะบาง (ถ้ามี) และรายละเอียดมาตรการในการลดความเสี่ยง
แก่อาสาสมัครนั้น 

(13) กระบวนการคัดเลือกอาสาสมัคร เช่น การโฆษณาและขั้นตอนในการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว
และความลับระหว่างการคัดเลือก 

(14) รายละเอียด และค าอธิบายทั้งหมดเกี่ยวกับการด าเนินการกับอาสาสมัคร เช่น วิธีการรักษา 
วิธีการให้ยา รวมทั้งช่องทางการให้ยา ขนาดยา ช่วงระหว่างการให้ยา และระยะเวลาการให้ยา 
ทั้งยาที่วิจัยและยาเปรียบเทียบ 

(15) แผนการและเหตุผลในการงด หรือระงับการรักษามาตรฐานในระหว่างการศึกษาวิจัย รวมทั้ง
ความเสี่ยงที่จะเกิดกับอาสาสมัคร 

(16) การรักษาอ่ืนใดที่จะให้ หรืออนุญาตให้รับ หรือ ห้ามให้ ระหว่างการศึกษาวิจัย 
(17) การตรวจร่างกายหรือการตรวจทางห้องปฏิบัติการ หรือ การตรวจอ่ืนใดที่จะกระท าต่ออาสาสมัคร 
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(18) ตัวอย่างของแบบบันทึก (Case Record Form : CRF) และรายงานมาตรฐานที่จะใช้รายละเอียด
วิธีการประเมินผลการรักษา วิธีการและความถี่ของการวัด วิธีการติดตามผล 

(19) วิธีการบันทึกและรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (Adverse events) และข้อก าหนด ส าหรับ
แก้ปัญหาอาการแทรกซ้อน 

(20) ความเสี่ยงต่ออาการไม่พึงประสงค์ที่ทราบ หรือคาดไว้ล่วงหน้า รวมทั้งความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
จากการรักษาหรือยาท่ีจะให้ หรือวัคซีน หรือวิธีการที่จะท าการทดสอบ 

(21) ส าหรับการวิจัยที่มีความเสี่ยงมากกว่าระดับความเสี่ยงต่ าสุด (Minimal risk) ต่อการบาดเจ็บ
ทางกาย ให้มีแผนโดยละเอียด รวมทั้งการครอบคลุมของการประกันที่จะให้การรักษา การดูแล
เรื่องค่าใช้จ่าย และการตอบแทนชดเชยกรณีเกิดความพิการ หรือเสียชีวิตจากการวิจัย 

(22) ข้อพิจารณาด้านจริยธรรม (Ethical Considerations) ของโครงการ อธิบายถึงความเสี่ยงของ
โครงการ และวิธีการในการลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น 

(23) ข้อเสนอให้อาสาสมัครสามารถเข้าถึงยาที่วิจัย หลังเสร็จสิ้นการศึกษา โดยระบุรูปแบบบุคคล 
หรือองค์กรทีจ่ะรับผิดชอบค่าใช้จ่าย และระยะเวลาที่จะดูแลรับผิดชอบ 

(24) ส าหรับการศึกษาในหญิงตั้งครรภ์ ควรมีแผนที่จะติดตามดูแลผลของการตั้งครรภ์ ทั้งในด้าน
สุขภาพของแม่และผลทั้งระยะสั้นและระยะยาวต่อเด็ก 

(25) ผลประโยชน์ที่ควรจะเกิดต่ออาสาสมัครและผู้อื่น 
(26) ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดจากการวิจัยต่อประชากร รวมทั้งความรู้ใหม่ที่อาจเกิดจากการ

ศึกษาวิจัย 
(27) วิธีที่เสนอในการขอรับความยินยอมจากอาสาสมัครแต่ละคน และวิธีการที่วางแผนไว้ เพ่ือการให้

ข้อมูลแก่ผู้ที่คาดว่าจะเป็นอาสาสมัคร รวมทั้งชื่อและต าแหน่งของผู้รับผิดชอบ ในการขอรับ
ความยินยอม 

(28) ในกรณีที่ผู้อาจเป็นอาสาสมัครไม่สามารถให้การยินยอมได้ด้วยตนเอง จะต้องมีหลักประกันที่
น่าพอใจว่า การอนุญาตจะได้รับจากบุคคลที่มีอ านาจโดยชอบธรรม หรือในกรณีของเด็กที่โต
พอจะเข้าใจความหมายของความยินยอมโดยสมัครใจ แต่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จะต้องได้รับทั้ง
ค ายินยอมของเด็ก และการอนุญาตจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรม 

(29) รายการของสิ่งจูงใจทั้งทางเศรษฐกิจหรืออ่ืนๆ ที่จะให้แก่ผู้ที่อาจเป็นอาสาสมัคร เช่น การให้เงิน 
ของขวัญ การให้บริการฟรี หรือข้อผูกพันทางการเงินใดๆ เพื่อจะให้แก่อาสาสมัคร เช่น การจ่าย
ค่ารักษาพยาบาล 

(30) แบบและวิธีการ รวมทั้งบุคคลที่รับผิดชอบในการให้ข้อมูลใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการวิจัยแก่อาสาสมัคร 
เช่น (อันตราย หรือประโยชน์) หรือข้อมูลจากการวิจัยอ่ืนในเรื่องเดียวกัน ที่ อาจมีผลต่อความ
เต็มใจของอาสาสมัครที่จะอยู่ร่วมในการศึกษาวิจัยต่อไปหรือไม่ 

(31) แผนการแจ้งผลการศึกษาแก่อาสาสมัครในการวิจัย 
(32) ข้อเสนอในการรักษาความลับข้อมูลส่วนบุคคล และการเคารพในความเป็นส่วนตัวของ

อาสาสมัคร รวมทั้งข้อพึงระมัดระวังเพ่ือป้องกันการเปิดเผยผลการตรวจทางพันธุกรรมของ
อาสาสมัครแก่ญาติใกล้ชิดโดยไม่ได้รับความยินยอมจากอาสาสมัคร  

(33) ข้อมูลเกี่ยวกับรหัสที่จะก าหนดให้อาสาสมัครจะก าหนดอย่างไร จะเก็บไว้ที่ไหนและเมื่อไร ผู้ใด
จะเปิดรหัสได้อย่างไร ในกรณีฉุกเฉิน 

(34) กรณีใดที่คาดว่าจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือวัสดุชีวภาพ 
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(35) รายละเอียดของแผนการวิเคราะห์ทางสถิติของการศึกษาวิจัย รวมทั้งแผนที่จะมีการวิเคราะห์
ข้อมูลระหว่างการศึกษา (ถ้ามี) และเกณฑ์ในการยุติการศึกษาทั้งหมดก่อนก าหนด (Criteria for 
Premature Termination or Suspension of Study) เมื่อจ าเป็น 

(36) แผนในการก ากับดูแลต่อเนื่อง ด้านความปลอดภัยของยา หรือวิธีการด าเนินการอ่ืนๆ ที่ใช้ตาม
วัตถุประสงค์ของการศึกษา หรือทดลอง ในกรณีที่สมควร อาจมีการก าหนดให้มีคณะกรรมการ
ก ากับดูแลข้อมูลและความปลอดภัย (Data and Safety Monitoring Board : DSMB) 

(37) รายการเอกสารอ้างอิงที่อ้างถึงในโครงร่างการวิจัย 
(38) แหล่งและจ านวนเงินทุนวิจัย องค์กรที่สนับสนุนการวิจัย และบัญชีรายละเอียดของข้อผูกมัด    

ที่ผู้สนับสนุนจะให้แก่สถาบันที่วิจัย ผู้วิจัย อาสาสมัคร และชุมชน (ถ้ามี) 
(39) การจัดการกรณีมีผลประโยชน์ทับซ้อนทางการเงินหรือผลประโยชน์ทับซ้อนอื่นที่อาจมีผลกระทบ

ต่อการตัดสินใจของผู้วิจัย หรือบุคลากรการวิจัยอ่ืนๆ การรายงานต่อคณะกรรมการที่ดูแลเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อนของสถาบันในเรื่องดังกล่าว การแจ้งข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย และการส่งต่อข้อมูลนั้นแก่อาสาสมัครโดยคณะกรรมการเป็น 
ผู้พิจารณาว่าจะส่งต่อข้อมูลใดให้แก่อาสาสมัคร 

(40) ก าหนดเวลาเสร็จสิ้นของการศึกษาวิจัย 
(41) ส าหรับการศึกษาวิจัยในชุมชนที่ก าลังพัฒนา ให้ระบุสิ่งที่ผู้สนับสนุนการวิจัยจะมอบให้ หรือการ

พัฒนาศักยภาพของการพิจารณาทั้งทางวิชาการและจริยธรรมของการวิจัยในมนุษย์ในชุมชน   
ที่จะเข้าไปวิจัย และการประกันว่าวัตถุประสงค์ของการพัฒนาศักยภาพนั้นจะต้องสอดคล้องกับ
ค่านิยมและความคาดหวังของทั้งอาสาสมัครและชุมชน 

(42) ส าหรับการศึกษาวิจัยของภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะจะต้องมีสัญญาระบุว่าใครเป็นเจ้าของ
ลิขสิทธิ์ในการตีพิมพ์ผลการศึกษาวิจัย และข้อผูกมัดใดที่จะเป็นผู้เตรียมร่างรายงานการวิจัย
เสนอต่อผู้วิจัยหลัก 

(43) ในกรณีที่ผลออกมาเป็นลบ จะต้องมีหลักประกันว่าผลการศึกษาจะต้องจัดให้มีตามความ
เหมาะสม โดยการตีพิมพ์หรือการรายงานต่อผู้มีอ านาจหน้าที่รับขึ้นทะเบียนยา 

(44) กรณีที่อาจพิจารณาว่าไม่เหมาะสมที่จะตีพิมพ์ผลการศึกษา เช่น เมื่อผลการศึกษาทางระบาด
วิทยา สังคมวิทยา หรือทางพันธุกรรม อาจท าให้เกิดความเสี่ยงต่อผลประโยชน์ของชุมชน หรือ
ประชากร หรือ เชื้อชาติ หรือ ชาติพันธุ์ของประชาชนบางกลุ่ม 

(45) ข้อความที่ระบุว่าจะจัดการอย่างไรกับกรณีมีหลักฐานพิสูจน์ว่ามีการน าเสนอข้อมูลเท็จ โดยต้อง
สอดคล้องกับนโยบายของผู้สนับสนุนการวิจัยที่จะจัดการอย่างเหมาะสมกับวิธีการที่ไม่อาจ
ยอมรับได้นั้น    

 
หมวดที่  4 

การขอความยินยอม 

ข้อ 6  การขอความยินยอมจากอาสาสมัครในการวิจัย จะต้องครบองค์ประกอบ 3 ประการ ได้แก่ (1) การให้
ข้อมูลอย่างเหมาะสม และเพียงพอ (2) การด าเนินการเพ่ือให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และ (3) การ
ตัดสินใจอย่างอิสระ โดยมีรายละเอียด โดยสังเขป ดังนี้ 
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 ข้อ 6.1 การให้ข้อมูลอย่างเหมาะสมและเพียงพอ 

 ควรปฏิบัติตามแนวทางที่ 5 ของแนวทางซีออมส์ที่ว่าด้วย การได้รับความยินยอม: ข้อมูลที่จ าเป็น
ส าหรับผู้ที่คาดว่าจะเข้ามาเป็นอาสาสมัคร3 ซึ่งก าหนดเรื่องข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับ ผู้ที่คาดว่าจะเป็นอาสาสมัคร 
ดังนี้ 
 แนวทางท่ี 5: การได้รับความยินยอม: ข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับผู้ท่ีคาดว่าจะเข้ามาเป็นอาสาสมัคร  

 ก่อนที่จะร้องขอให้บุคคลใดๆ ให้ความยินยอมในการเข้าร่วมการวิจัย ผู้วิจัยต้องให้ข้อมูลต่อไปนี้
ด้วยภาษาหรือการสื่อสารรูปแบบอ่ืนที่บุคคลที่จะเข้ามาเป็นอาสาสมัครในการวิจัยนั้นๆ สามารถเข้าใจ: 

1. ว่าบุคคลนั้นๆ ได้รับเชิญเข้าร่วมในการวิจัย, เหตุผลในการพิจารณาคัดเลือกคนที่เหมาะสมให้
เข้าร่วมในการวิจัย และการเข้าร่วมนั้นเป็นความสมัครใจ 

2. ว่าบุคคลนั้นๆ สามารถปฏิเสธการเข้าร่วมได้ และมีอิสระที่จะสามารถถอนตัวจากการวิจัยเมื่อใด   
ก็ได้โดยไม่มีโทษหรือสูญเสียผลประโยชน์ใดๆ ที่พึงได้รับ 

3. ถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัย กระบวนการที่จะด าเนินการโดยผู้วิจัยและโดยอาสาสมัครและ 
ค าอธิบายว่าการวิจัยแตกต่างจากการได้รับการดูแลรักษาทางการแพทย์ปกติอย่างไร 

4. ถึงกรณีของการทดลองวิจัยในรูปแบบที่ใช้กลุ่มเปรียบเทียบ จะมีการอธิบายลักษณะของรูปแบบ
การวิจัย (เช่น กระบวนการสุ่ม และการท าปกปิดทั้งสองด้าน) และจะต้องให้เข้าใจว่าผู้ที่เข้ามาร่วมในการวิจัย
จะไม่ได้รับการแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการรักษาที่ตนได้รับจนกว่าการวิจัยจะเสร็จสมบูรณ์และมีการเปิดเผย
ข้อมูลเรื่องสิ่งที่ตนได้รับในการวิจัยนั้นๆ  

5. ถึงระยะเวลาของการเข้าร่วมที่คาดเอาไว้ (รวมถึงจ านวนครั้งและระยะเวลาที่จะต้องเกี่ยวข้องกับ
การวิจัย) และความเป็นไปได้ของการหยุดการทดลองวิจัยทั้งโครงการก่อนก าหนด หรือการให้บุคคลนั้นๆ ออก
จากการมีส่วนร่วมในการวิจัยก่อนก าหนด 

6. ว่าบุคคลนั้นๆ จะได้รับเงินหรือของอย่างอ่ืนเป็นค่าตอบแทนในการเข้าร่วมหรือไม่ และถ้าได้รับ 
เป็นประเภทใดและจ านวนเท่าใด 

7. ว่าผู้ที่เข้ามาร่วมเป็นอาสาสมัครในการวิจัยจะได้รับข้อมูลผลการศึกษาวิจัยในลักษณะทั่วๆ ไป
หลังจากการวิจัยจบแล้ว และแต่ละคนจะได้รับข้อมูล อ่ืนที่พบจากการวิจัย หากข้อมูลนั้นมีผลเกี่ยวข้องกับ
สถานะทางสุขภาพของคนนั้นๆ โดยเฉพาะ 

8. ว่าผู้ที่เข้ามาร่วมเป็นอาสาสมัครในการวิจัยมีสิทธิที่จะเข้าถึงข้อมูลของตนได้ตามต้องการ แม้ว่า
ข้อมูลเหล่านั้นยังขาดการน าไปใช้ทางคลินิกได้ทันที (เว้นแต่คณะกรรมการพิจารณาทบทวนด้านจริยธรรมยัง 
ไม่อนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลโดยชั่วคราวหรือถาวร ในกรณีดังกล่าวอาสาสมัครควรได้รับการบอกกล่าวถึงเหตุผล
ของการไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นๆ) 

9. ถึงความเสี่ยง ความเจ็บปวดหรือความไม่สะดวกที่คาดได้ล่วงหน้าว่าอาจจะเกิดกับอาสาสมัครแต่
ละคน (หรือบุคคลอ่ืน) เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมการวิจัย รวมทั้งความเสี่ยงต่อสุขภาพหรือสุขภาวะของคู่สมรส
หรือคู่นอน ของอาสาสมัคร 

10. ถึงผลประโยชน์โดยตรงใดๆ ที่คาดว่าอาสาสมัครจะได้รับจากการเข้าร่วมการวิจัยนี้ 
11. ถึงผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัยต่อชุมชนหรือสังคมโดยรวม หรือประโยชน์ต่อความรู้

ทางวิทยาศาสตร์ 

                                                           
3 ดูบทวิจารณ์แนวทางที่ 5 ของซีออมส์ในภาคผนวก 
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12. ว่าจะมีผลิตภัณฑ์หรือการรักษาใดๆ ที่ได้รับการพิสูจน์จากการวิจัยว่ามีปลอดภัยและมีประสิทธิผล
ส าหรับให้ผู้เข้าร่วมวิจัยได้ใช้ หรือไม่ เมื่อไร และอย่างไร หลังจากที่กระบวนการวิจัยเสร็จสมบูรณ์ และผู้ที่
เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในการวิจัยนั้นคาดว่าจะต้องซื้อหรือจ่ายส าหรับผลิตภัณฑ์หรือการรักษาดังกล่าวหรือไม่ 

13. ถึงทางเลือกอ่ืนๆ ที่จะใช้ในการรักษาหรือกระบวนการรักษาอ่ืนๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
14. ถึงการเตรียมการที่จะท าให้ผู้เข้าร่วมในการวิจัยมั่นใจได้ว่าจะได้รับการเคารพถึงความเป็นส่วนตัว 

และความลับเรื่องของข้อมูลที่บันทึกไว้หากมีการบันทึกข้อมูลเชื่อมโยงถึงตัวอาสาสมัครเอาไว้ 
15. ถึงข้อจ ากัดต่างๆ ทางกฎหมายหรือกรณีใดๆ ของผู้วิจัยที่จะรักษาความลับไว้ได้ และความเป็นไปได้

ของผลที่จะเกิดตามมาหากความลับรั่วไหล 
16. ถึงนโยบายที่จะน าผลการทดลองทางพันธุกรรมและข้อมูลทางพันธุกรรมของครอบครัวไปใช้ และ

มาตรการที่น ามาใช้เพ่ือระวังและป้องกันไม่ให้เปิดเผยผลการตรวจทางพันธุกรรมต่อญาติสายตรงหรือผู้อ่ืน 
(เช่นบริษัทประกันหรือผู้ว่าจ้าง) หากมิได้รับการยินยอมจากผู้เข้าร่วมในการวิจัยก่อน 

17. ถึงผู้ให้ทุนการวิจัย สถาบันที่ร่วมมือกับผู้วิจัย รวมทั้งธรรมชาติและแหล่งทุนของการวิจัย 
18. ถึงความเป็นไปได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมจากการน าข้อมูลทางการแพทย์และตัวอย่างทาง   

ชีววัตถุ ของผู้เข้าร่วมในการวิจัยที่เก็บได้จากกระบวนการรักษาทางคลินิกไปใช้ (ดูบทวิจารณ์ แนวทางซีออมส์
ที่ 5 ข้อ 4 และ 18 ด้วย) 

19. ว่ามีแผนที่จะน าตัวอย่างทางชีววัตถุท่ีเก็บได้จากการวิจัยไปท าลายหลังสรุปผลการวิจัยแล้วหรือไม่ 
ถ้าไม่ รายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรักษาตัวอย่างทางชีววัตถุเหล่านั้นเป็นอย่างไร (เช่น เก็บไว้ที่ไหน อย่างไร 
นานเท่าไร และการทิ้งในขั้นสุดท้าย) รวมทั้งความเป็นไปได้ที่จะน าตัวอย่างทางชีววัตถุนั้นไปใช้ในอนาคต และ
อาสาสมัครที่เป็นเจ้าของตัวอย่างทางชีววัตถุนั้นจะมีสิทธิในการตัดสินใจในการใช้ตัวอย่างทางชีววัตถุในอนาคต
หรือไม่ เช่น ตัดสินใจไม่ให้เก็บตัวอย่างไว้ และตัดสินใจให้ท าลาย เป็นต้น4  

20. ว่าผลิตภัณฑ์ทางการค้าอาจจะถูกพัฒนามาจากตัวอย่างทางชีววัตถุนั้นๆ ได้หรือไม่ และอาสาสมัคร
จะได้รับเงินหรือผลประโยชน์ใด จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวหรือไม่ 

21. ว่าผู้วิจัยท าหน้าที่เป็นผู้วิจัยอย่างเดียว หรือเป็นทั้งผู้วิจัยและแพทย์ผู้ดูแลอาสาสมัครในการวิจัย
ด้วย 

22. ถึงขอบเขตความรับผิดชอบของผู้วิจัยในการที่จะให้การบริการทางการแพทย์แก่อาสาสมัครใน
การวิจัย 

23. ว่าจะมีการให้บริการรักษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายต่อความบาดเจ็บหรือสิ่งแทรกซ้อนที่เกิดจากการ
วิจัย โดยระบุธรรมชาติและระยะเวลาของการรักษาดังกล่าว ชื่อขององค์กรหรือผู้ที่จะให้การรักษานั้น และจะ
มีความไม่แน่นอนใดๆ ที่เก่ียวกับการจ่ายเงินในการรักษานั้นๆ หรือไม ่

24. ว่าผู้เข้าร่วมในการวิจัย หรือ ครอบครัวของอาสาสมัคร หรือ ทายาท จะได้รับการชดเชยจากการ
พิการหรือการเสียชีวิตของอาสาสมัครที่เกิดจากการบาดเจ็บดังกล่าวได้จากองค์กรใดและโดยทางใด (หรือ หาก
ไม่มีแผนการที่จะให้ส่วนชดเชยดังกล่าวก็ต้องระบุไว้ด้วย) 

25. ว่าอาสาสมัครมีสิทธิได้รับค่าชดเชยหรือค่าตอบแทนอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ในประเทศ 
ที่ท าวิจัย 

26. ว่าคณะกรรมการพิจารณาทบทวนด้านจริยธรรมได้อนุมัติโครงร่างการวิจัยนั้นๆ แล้ว 
 

  
 

                                                           
4 ดูบทวิจารณ์แนวทางที่ 4 ของซีออมส์ในภาคผนวก 
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ข้อ 6.2 การด าเนินการเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้  

 ควรปฏิบัติตามแนวทางที่ 6 ของแนวทางซีออมส์ที่ว่าด้วย การได้รับความยินยอม : พันธะของผู้ให้ทุน 
และผู้วิจัย5 ดังนี้ 

 ผู้ให้ทุนและผู้วิจัยมีหน้าที่ :    
 หลีกเลี่ยงการกระท าที่หลอกลวง การครอบง าอย่างไม่เหมาะสม หรือการข่มขู่ 
 ขอให้บุคคลใดๆ ให้ความยินยอมในการเข้าร่วมการวิจัยได้ต่อเม่ือม่ันใจแล้วว่าผู้ที่จะเข้ามา

เป็นอาสาสมัครในการวิจัยนั้น มีความเข้าใจที่เพียงพอเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องและผล 
ที่จะตามมาหลังจากเข้าร่วมในการวิจัย และได้มีเวลาในการพิจารณาอย่างเพียงพอว่าจะ
เข้าร่วมในการวิจัยหรือไม่ 

 ปฏิบัติตามกฎทั่วไป ในการที่ต้องได้รับเอกสารที่ลงนามยินยอมโดยผู้ที่จะเข้ามาเป็นอาสาสมัคร
ในการวิจัยแต่ละคนเพื่อเป็นหลักฐานแสดงการให้ความยินยอมในการเข้าร่วมการวิจัย. ผู้วิจัย
ควรพิจารณาถึงความเหมาะสม กรณีที่จะมีการขอยกเว้นให้ไม่ต้องปฏิบัติตามกฎ ซึ่งกรณีนี้
จะต้องได้รับการรับรองโดยคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยด้วย (โปรดดูบทวิจารณ์
แนวทางท่ี 4 ของซีออมส์ เรื่อง เอกสารหลักฐาน การให้ความยินยอม) 

 ต้องให้อาสาสมัครในการวิจัยแต่ละคนลงนามในเอกสารยินยอมใหม่ ถ้าเง่ือนไขหรือกระบวนการ
ท าวิจัยมีการเปลี่ยนแปลงในสาระส าคัญ หรือถ้ามีข้อมูลใหม่เกิดขึ้น และข้อมูลนั้นอาจมีผลต่อ
การตัดสินใจของอาสาสมัครที่จะเข้าร่วมในการวิจัยต่อไป 

 ต้องให้ผู้ที่จะเข้าร่วมในการวิจัยแต่ละคนลงนามในเอกสารยินยอมใหม่ในแต่ละช่วงเวลาที่
ก าหนดไว้ในกรณีที่การวิจัยเป็นการวิจัยระยะยาว แม้ว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในรูปแบบ
การวิจัยหรือจุดประสงค์ในการวิจัยก็ตาม 

 ข้อ 6.3 การตัดสินใจอย่างอิสระของอาสาสมัคร 

 ควรปฏิบัติตามแนวทางที่ 7 ของแนวทางซีออมส์ที่ว่าด้วย การจูงใจให้เข้าร่วมในการวิจัย6 ดังนี้    
 

อาสาสมัครหรือผู้เข้าร่วมวิจัยอาจจะได้รับการจ่ายชดเชยรายได้ที่เสียไป ค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่
เกิดขึ้นจากการเข้าร่วมในการศึกษาวิจัย  และอาจได้รับการบริการทางการแพทย์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วย.  
นอกจากนี้ อาสาสมัคร (โดยเฉพาะผู้ที่ไม่ได้รับประโยชน์จากการวิจัยโดยตรง)  อาจจะได้รับค่าตอบแทน
หรือค่าชดเชยส าหรับความไม่สะดวกสบายและค่าเวลาที่เสียไปด้วย.  อย่างไรก็ตาม จ านวนเงินที่จะจ่าย
ให้แก่ผู้เข้าร่วมวิจัยนั้นไม่ควรจะมากเกินไป หรือการบริการทางการแพทย์ที่เสนอไว้ว่าจะให้แก่ผู้ที่ จะเข้า
ร่วมวิจัยก็ควรที่จะพอเหมาะพอควร ไม่ควรที่จะมากเสียจนท าให้ผู้ที่จะเข้าร่วมวิจัยต้องการเข้าร่วมโดย
มิได้พิจารณาอย่างรอบคอบ (“การชักจูงที่ไม่เหมาะสม”). ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ค่าชดเชย และค่าบริการ
ทางการแพทย์ที่จ่ายให้แก่ผู้เข้าร่วมในการวิจัยจะต้องได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการพิจารณาทบทวน
ด้านจริยธรรมก่อน 
 
 
 
 

                                                           
5 ดูบทวิจารณ์แนวทางที่ 6 ของซีออมส์ในภาคผนวก 
6 บทวิจารณ์แนวทางที่ 7 ของซีออมส์ในภาคผนวก 
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หมวดที่  5  
การยื่นเสนอโครงการ 

ข้อ 7  การยื่นเสนอโครงการเพ่ือขอรับการพิจารณาจากคณะกรรมการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ สวทช. ให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
 

7.1  เอกสารโครงการ ให้ใช้ตัวอักษร THSarabunPSK ขนาด 16 
7.2  ให้ยื่นเสนอโครงการต่อ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนจริยธรรม      

การวิจัยในมนุษย์ ของส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โทรศัพท์ 0-2564-6700 ต่อ 3317 
โทรสาร 0-2564-6703 
 7.3  เอกสารหลักควรเป็นภาษาไทย โดยเฉพาะเอกสารต่อไปนี้ 

(1)  สรุปย่อโครงการ 
(2)  เอกสารแนะน าแก่ผู้จะเข้าเป็นอาสาสมัครในการวิจัย  
(3)  หนังสือแสดงความยินยอม 

7.4  เอกสารที่เสนอให้ท าจ านวน 3 ชุด 
7.5  กรณีที่มีการส่งตัวอย่างทางชีวภาพออกนอกหน่วยงานที่ท าการวิจัย ให้ผู้วิจัยส่งหลักฐานข้อตกลง

การใช้ตัวอย่างทางชีวภาพดังกล่าวให้แก่ สวทช. ระหว่างด าเนินการขอการรับรองจากคณะกรรมการฯ 
7.6  กรณีการทดสอบเครื่องมือแพทย์ / อุปกรณ์การแพทย์ / ยา            

(1) กรณีเครื่องมือแพทย์ที่ผลิตในประเทศ ต้องมีรายละเอียดของเครื่องมือแพทย์ที่จะท า
การวิจัย ลักษณะการใช้งาน ข้อมูลความปลอดภัยของวัสดุที่น ามาผลิตข้อมูลการวิจัยอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)     

(2) กรณีเครื่องมือแพทย์ที่น าเข้าจากต่างประเทศ ให้แสดง 
 ใบอนุญาตน าเข้า โดยกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

(อย.) กระทรวงสาธารณสุข  
 ประกาศนียบัตรยืนยันการวางจ าหน่ายในประเทศผู้ผลิต (Certificate of Free Sale)  

ซึ่งได้รับการรับรองโดยสถานทูตไทยประจ าประเทศผู้ผลิต หรือส านักงานรับรองเอกสาร 
(Notary Public) ในประเทศนั้นๆ 

(3) กรณียาท่ีผลิตหรือมีจ าหน่ายในประเทศ ให้แสดง เลขทะเบียนยา โดย อย. 
(4) กรณียาน าเข้า ให้แสดงเอกสารการน าเข้ายาเพ่ือวิจัย (ถ้ามี) 

 7.7  โครงร่างการวิจัย ให้มีรายละเอียดตามข้อ 5 ข้อใดไม่มีรายละเอียด ให้แสดงเหตุผล เช่น 
(1) ข้อ (12) ไม่มีการใช้อาสาสมัครกลุ่มเปราะบาง ให้ระบุว่า ไม่มีการใช้อาสาสมัครกลุ่มดังกล่าว 
(2) ข้อ (14) (15) (16) (23) กรณีไม่ใช่การทดสอบยา ก็ให้ระบุว่า ไม่มีการให้ยา 
(3) ข้อ (24) กรณีไม่มีการศึกษาในหญิงตั้งครรภ์ ก็ให้ระบุว่า ไม่มีการศึกษาในหญิงตั้งครรภ์ 
(4) ข้อ (29) กรณีไม่มีการให้สิ่งใดๆ แก่อาสาสมัคร ก็ให้ระบุว่า ไม่มีการให้สิ่งของใดๆ แก่

อาสาสมัคร 
(5) ข้อใดที่ไม่เก่ียวข้อง ก็ให้ระบุว่า ไม่มีเรื่องเกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้ (not applicable)  

 
 
 
 
 
 



11 

หมวดที่ 6 
การทบทวนและพิจารณาโครงการ 

 

ข้อ 8  คณะกรรมการฯ จะทบทวนและพิจารณาโครงการใน 2 ลักษณะ ได้แก่ 
8.1  การทบทวนและพิจารณาปกติ 
8.2  การทบทวนและพิจารณาแบบเร่งด่วน 
 

ข้อ 9 การประชุมพิจารณาโครงการของคณะกรรมการฯ จะมีหลักและแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
9.1  องค์ประชุมจะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
9.2  กรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย อาจอยู่ร่วมให้ข้อมูลหรือข้อเสนอแนะแก่ผู้เข้าร่วมประชุม แต่ไม่มี

สิทธิออกเสียงในการลงมติ ทั้งนี้หากเป็นการลงมติโดยเปิดเผย กรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียจะต้องไม่อยู่ใน     
ที่ประชุม 

9.3  การลงมติของคณะกรรมการฯ จะใช้วิธีการหาฉันทมติ (Consensus) เป็นหลัก หากจ าเป็นและ
เหมาะสมจะใช้มติโดยเสียงข้างมากของคณะกรรมการที่ร่วมลงมติ (Simple majority) โดยจะมีการบันทึก
จ านวนผู้ลงคะแนน ผู้งดออกเสียง และกรรมการที่ออกจากห้องประชุมระหว่างลงมติ 

 

กรณีกรรมการมีความเห็นแย้งและขอให้บันทึกความเห็นแย้งไว้ จะบันทึกความเห็นดังกล่าวไว้ใน
รายงานการประชุม 

 

ข้อ 10  การทบทวนและพิจารณาของคณะกรรมการฯ จะด าเนินการโดยล าดับ ดังนี้ 
10.1  การส่งให้กรรมการหรือที่ปรึกษาที่เป็นผู้รู้เกี่ยวกับโครงการนั้นทบทวนล่วงหน้าอย่างน้อย 2 คน 
10.2  การประชุมพิจารณา อภิปราย ซักถาม เฉพาะกรรมการ (Close session) 
10.3  การให้ผู้วิจัย และผู้เกี่ยวข้องน าเสนอโครงการ และตอบข้อซักถาม 
10.4  การประชุมพิจารณา อภิปราย และตัดสิน เฉพาะกรรมการ 

 

ข้อ 11  เนื้อหาสาระในการทบทวนและพิจารณา 
คณะกรรมการฯ จะทบทวน และพิจารณาเนื้อหาสาระและประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

11.1 แง่มุมทางวิชาการในการออกแบบและด าเนินการศึกษาวิจัย 
คณะกรรมการฯ จะพิจารณาแง่มุมและประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
(1) ความเหมาะสมของการออกแบบการวิจัยในเรื่องของวัตถุประสงค์ ระเบียบวิธีทางสถิติ (รวมทั้ง

การค านวณขนาดตัวอย่าง) และศักยภาพในการหาข้อสรุปที่หนักแน่นโดยใช้อาสาสมัครจ านวน
น้อยที่สุดที่สามารถแปลผลทางสถิติได้ 

(2) เหตุผลความเหมาะสมเมื่อชั่งน้ าหนักระหว่างความเสี่ยง และความไม่สะดวกสบายที่คาดว่าจะ
เกิดข้ึนกับผลประโยชน์ที่คาดว่าอาสาสมัครในการวิจัยและชุมชนที่เก่ียวข้องจะได้รับ 

(3) เหตุผลความเหมาะควรในการใช้กลุ่มเปรียบเทียบ 
(4) เกณฑ์ในการถอดถอนอาสาสมัครออกจากโครงการวิจัยก่อนก าหนด 
(5) เกณฑ์ในการยับยั้งหรือยุติโครงการวิจัยทั้งหมด 
(6) ความพอเพียงในการจัดให้มีการก ากับดูแลและตรวจสอบ การด าเนินการวิจัย รวมทั้งการแต่งตั้ง

คณะกรรมการก ากับดูแลข้อมูลและความปลอดภัย (Data and Safety Monitoring Board : 
DSMB) 

(7) ความเพียงพอของสถานที่วิจัย รวมทั้งในเรื่องเจ้าหน้าที่ที่ช่วยปฏิบัติงาน สิ่งอ านวยความสะดวก 
และวิธีด าเนินการกรณีมีเหตุฉุกเฉิน 
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11.2 การคัดเลือกอาสาสมัครในการวิจัย 
คณะกรรมการฯ จะพิจารณาประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
(1) ลักษณะประชากรที่จะคัดเลือกมาเป็นอาสาสมัคร (รวมทั้งเรื่อง เพศ อายุ การรู้หนังสือ วัฒนธรรม 

สถานภาพทางเศรษฐกิจ และลักษณะชนชาติ) 
(2) วิธีการตั้งต้นติดต่อและคัดเลือก 
(3) วิธีการสื่อข้อมูลข่าวสารทั้งหมดแก่ผู้ที่อาจเป็นอาสาสมัคร หรือผู้แทน 
(4) เกณฑ์การคัดเลือกอาสาสมัคร 
(5) เกณฑ์การคัดอาสาสมัครออก 

 

11.3 การดูแลและคุ้มครองอาสาสมัคร 
คณะกรรมการฯ จะพิจารณาประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
(1) ความเหมาะสมในเรื่องคุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้วิจัยต่อโครงการที่น าเสนอ 
(2) แผนใดๆ ที่จะหยุดหรือไม่ให้การรักษาที่เป็นมาตรฐานเพ่ือวัตถุประสงค์ของการวิจัย และเหตุผล

ความเหมาะสมที่จะท าเช่นนั้น 
(3) ความพอเพียงในการดูแลด้านการแพทย์และการช่วยเหลือทางจิตใจและสังคมแก่อาสาสมัคร 
(4) ขั้นตอนที่จะด าเนินการเมื่ออาสาสมัครขอถอนตัวในระหว่างด าเนินการศึกษาวิจัย 
(5) เกณฑ์ในการขยายการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ศึกษาวิจัย หรือการใช้กรณี ฉุกเฉิน และ/หรือ การบริจาค

ให้ใช้โดยกุศลเจตนา (Compassionate use) 
(6) การจัดการแจ้งแพทย์ประจ าตัวหรือแพทย์ประจ าครอบครัวของอาสาสมัคร (ถ้ามี) รวมทั้งการ

ขอความยินยอมของอาสาสมัครในการแจ้งนั้น 
(7) รายละเอียดเกี่ยวกับแผนการใดๆ ที่จะจัดให้ผลิตภัณฑ์ที่ศึกษาวิจัยถึงมืออาสาสมัครภายหลัง

เสร็จสิ้นการวิจัย 
(8) รายละเอียดค่าใช้จ่ายใดๆ ที่อาสาสมัครต้องจ่าย 
(9) การตอบแทนและชดเชยแก่อาสาสมัคร (รวมทั้งการเงิน บริการ และ/หรือ ของขวัญ) 
(10) การชดเชย / การรักษา ในกรณีเกิดอันตราย / ความพิการ / การตาย ของอาสาสมัครอันเนื่อง  

มาจากการเข้าร่วมการศึกษาวิจัย 
(11) การจัดการเก่ียวกับการประกันและการชดเชยความเสียหาย 
 

11.4 การรักษาความลับของอาสาสมัคร 
คณะกรรมการฯ จะพิจารณาประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
(1) รายละเอียดของบุคคลที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของอาสาสมัคร รวมทั้งเวชระเบียนและ

ตัวอย่างส่งตรวจ 
(2) มาตรการในการรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของอาสาสมัคร 
 

11.5 กระบวนการขอความยินยอม 
คณะกรรมการฯ จะพิจารณาประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
(1) รายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับกระบวนการขอความยินยอมรวมทั้งการระบุบุคคลที่รับผิดชอบใน

การขอความยินยอม 
(2) ความเพียงพอ สมบูรณ์ และเข้าใจง่ายของเอกสารหรือข้อมูลโดยวาจาที่จะให้แก่อาสาสมัครหรือ

ผู้แทนโดยชอบธรรม 
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(3) เหตุผลความเหมาะควรที่ชัดเจนในกรณีตั้งใจใช้อาสาสมัครที่ไม่สามารถให้ความยินยอมได้ด้วย
ตนเอง ตลอดจนวิธีการจัดการโดยครบถ้วนในการขอความยินยอมหรือความเห็นชอบให้เข้าร่วม
การศึกษาวิจัยของบุคคลดังกล่าว 

(4) การรับรองว่าอาสาสมัครในการวิจัยจะได้รับข้อมูลใหม่ที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นระหว่างการเข้าร่วม
ในการศึกษาวิจัยครั้งนั้น (ในเรื่องเก่ียวกับสิทธิ ความปลอดภัย และสุขภาวะ) 

(5) การรับและตอบสนองต่อค าถามหรือการเรียกร้องจากอาสาสมัครหรือผู้แทนในระหว่างการ
ศึกษาวิจัย 

11.6 ข้อพิจารณาในเรื่องชุมชน  
 คณะกรรมการฯ จะพิจารณาประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
(1) ผลกระทบและความสัมพันธ์ของการศึกษาวิจัยต่อชุมชนท้องที่หรือชุมชนที่เกี่ยวข้องที่ท าการ

คัดเลือกอาสาสมัครในการวิจัย 
(2) ขั้นตอนในการปรึกษาหารือกับชุมชนที่เก่ียวข้องในช่วงการออกแบบการศึกษาวิจัย 
(3) อิทธิพลของชุมชนต่อการให้ความยินยอมของอาสาสมัครแต่ละบุคคล 
(4) การปรึกษาหารือชุมชนที่จะกระท าในระหว่างการศึกษาวิจัย 
(5) สิ่งที่การศึกษาวิจัยจะช่วยในการสร้างศักยภาพ เช่น การส่งเสริมบริการสุขภาพ การวิจัย และ

ความสามารถในการตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพของท้องที่ 
(6) รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดให้มีผลิตภัณฑ์ที่ประสบความส าเร็จในการศึกษาวิจัยในราคาที่สามารถ

จะซื้อหาได้ แก่ชุมชนที่เก่ียวข้องภายหลังเสร็จสิ้นการศึกษาการวิจัย 
(7) วิธีการที่จะให้อาสาสมัครในการวิจัยหรือชุมชนที่เก่ียวข้องได้รับผลของการศึกษาวิจัย 

 

ข้อ 12  การทบทวนและพิจารณาแบบเร่งด่วน 
12.1 คณะกรรมการฯ จะทบทวนและพิจารณาแบบเร่งด่วนในกรณีดังต่อไปนี้ 

(1)  เป็นโครงการวิจัยที่เข้าข่ายมีความเสี่ยงต่ าสุด (minimal risk) และไม่มีความจ าเป็นต้อง
ใช้วิธีประชุมพิจารณาโดยคณะกรรมการ 

(2)  เป็นกรณีการทบทวนต่อเนื่อง ที่ไม่มีประเด็นทางจริยธรรมที่จ าเป็นต้องพิจารณาโดย  
การประชุมคณะกรรมการ เช่น การพิจารณารายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย
การพิจารณา เปลี่ยนแปลงรายละเอียดในเอกสารโครงการวิจัยที่ ไม่มีผลกระทบต่อ
อาสาสมัคร 

 12.2 กระบวนการทบทวนและพิจารณาแบบเร่งด่วน อาจใช้วิธีส่งให้กรรมการ 1-2 คน ทบทวนและ 
พิจารณา ตัดสิน แล้วแจ้งให้คณะกรรมการทราบและพิจารณาเห็นชอบในการประชุมครั้งต่อไป  

 
หมวดที่ 7 

การแจ้งผลการพิจารณาตัดสิน 
 

ข้อ 13  คณะกรรมการฯ จะแจ้งผลการพิจารณาตัดสินแก่ผู้วิจัย ดังนี้ 
13.1 คณะกรรมการฯ อาจแจ้งผลอย่างไม่เป็นทางการด้วยวาจาแก่ผู้วิจัย หลังเสร็จสิ้นการพิจารณา

ของคณะกรรมการฯ 
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13.2 การแจ้งผลการพิจารณาอย่างเป็นทางการจะกระท าเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
(1) ชื่อที่ถูกต้องของโครงการศึกษาวิจัยที่ทบทวนพิจารณา 
(2) รหัสที่ชัดเจนของโครงการหรือส่วนปรับปรุงแก้ไขที่เสนอ วันที่ และหมายเลขฉบับ (ถ้ามี) 

ของโครงการที่พิจารณาตัดสิน 
(3) ชื่อ และหมายเลขรหัสเฉพาะ (หมายเลขฉบับ/วันที่) ของเอกสารที่ทบทวนพิจารณา รวมทั้ง

เอกสารส าหรับผู้ที่จะเป็นอาสาสมัครและแบบใบยินยอม 
(4) ชื่อ และต าแหน่งของผู้ยื่นเสนอโครงการ 
(5) ชื่อสถานที่ท าการศึกษาวิจัย 
(6) วันที่ และสถานที่พิจารณาตัดสิน 
(7) ชื่อคณะกรรมการด้านจริยธรรมที่พิจารณาตัดสิน 
(8) ข้อความที่ชัดเจนของผลการพิจารณาตัดสิน 
(9) ข้อแนะน าของคณะกรรมการฯ 
(10) ในกรณีตัดสินอย่างมีเงื่อนไข จะแจ้งข้อก าหนดที่คณะกรรมการฯ ต้องการรวมทั้งค าแนะน า

ในการปรับปรุงแก้ไข และวิธีด าเนินการในการยื่นเสนอเพ่ือรับการทบทวนพิจารณาใหม่ 
(11) ในกรณีอนุมัติ จะระบุความรับผิดชอบของผู้ยื่นเสนอโครงการ เช่น (ก) ยืนยันการยอมรับ

ต่อข้อก าหนดใดๆ ของคณะกรรมการฯ (ข) การเสนอรายงานความก้าวหน้า (ค) การต้อง
แจ้งคณะกรรมการฯ กรณีมีการปรับปรุงแก้ไขโครงการ (นอกเหนือจากการแก้ไขเฉพาะ  
ที่เกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนหรือด้านบริหารจัดการ) (ง) การต้องแจ้งต่อคณะกรรมการฯ ใน
กรณีมีการปรับปรุงแก้ไขเก่ียวกับอุปกรณ์การคัดเลือกอาสาสมัคร ข้อมูลที่จะให้แก่ผู้ที่อาจ
เป็นอาสาสมัคร แบบใบยินยอม (จ) การต้องแจ้งกรณีมีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรง 
และที่ไม่คาดคิดมาก่อนที่เกี่ยวกับการศึกษาการวิจัย (ฉ) การต้องรายงานสภาพปัญหา
แวดล้อมที่ไม่ได้คาดไว้ล่วงหน้า (ช) การยุติโครงการ หรือมีการพิจารณาตัดสินที่ส าคัญโดย
คณะกรรมการด้านจริยธรรมคณะอ่ืน (ซ) สรุปรายงานหรือรายงานฉบับสมบูรณ์ 

 
หมวดที่ 8 

ความรับผิดชอบของผู้วิจัยหลังได้รับอนุมัติโครงการ 

ข้อ 14  เมื่อได้รับอนุมัติโครงการจากคณะกรรมการฯ แล้ว ผู้วิจัยมีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
14.1 การด าเนินการศึกษาวิจัย 

(1)   การศึกษาวิจัยจะต้องด าเนินการตามโครงการที่ผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการฯ  
(2) จะต้องไม่มีการเบี่ยงเบนหรือเปลี่ยนแปลงไปจากโครงการวิจัยที่ได้รับการอนุมัติ โดยไม่ได้

รับการอนุมัติจากคณะกรรมการฯ ก่อน ยกเว้นในกรณีที่จ าเป็นต้องมีการปฏิบัติในทันที
เพ่ือหลีกเลี่ยงอันตรายที่จะเกิดกับอาสาสมัครในการวิจัย. กรณีที่เกิดการปฏิบัติเบี่ยงเบน
โดยทีมงานหรืออาสาสมัคร (Protocol deviation)  ในกรณีดังกล่าวจะต้องแจ้งให้
คณะกรรมการทราบโดยเร็วเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงหรือการเบี่ยงเบนที่เกิดขึ้น รวมถึง
เหตุผลของการเปลี่ยนแปลง และการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาให้ถูกต้อง 

(3) คณะกรรมการฯ ต้องได้รับข้อมูลเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ตามที่เกิดข้ึนกับสถานที่
วิจัย ซึ่งส่งผลอย่างมีนัยส าคัญต่อการด าเนินการวิจัย และ/หรือลดการปกป้องคุ้มครอง
หรือลดผลประโยชน์ที่ให้หรือเพ่ิมความเสี่ยงแก่ผู้เข้าร่วมการวิจัย (เช่น การยุติการให้  
บริการสุขภาพในสถานที่วิจัย หรืออุปสรรคอื่นๆ ในการเข้าถึงบริการสุขภาพที่เคยได้รับ) 
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14.2 การรายงานความปลอดภัย 
(1)   เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรงหรือที่ไม่คาดคิดมาก่อนทั้งหมดซึ่งเกี่ยวข้องกับการ

ด าเนินการศึกษาวิจัย หรือผลิตภัณฑ์ที่วิจัย หรือปัญหาที่ไม่คาดคิดซึ่งท าให้เกิดความเสี่ยง
ต่ออันตรายแก่อาสาสมัครในการวิจัย จะต้องรายงานให้คณะกรรมการฯ  และ/หรือผู้มี
อ านาจหน้าที่อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องตามแนวปฏิบัติสากล หรือตามนโยบายและกฎระเบียบที่
คณะกรรมการฯ ก าหนดโดยเร็ว 

(2) ค าแนะน าใดๆ ที่คณะกรรมการฯ เสนอแนะเพ่ือตอบสนองต่อรายงานดังกล่าว จะต้อง
ได้รับการปฏิบัติในโดยเร็ว 

14.3 รายงานความคืบหน้าและการติดตาม 
(1)   ผู้วิจัยต้องยื่นเสนอรายงานสรุปผลการวิจัยประจ าปีเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการฯ 

หรือถี่กว่านั้นหากได้รับการร้องขอจากคณะกรรมการฯ 
(2) ผู้วิจัยต้องแจ้งให้คณะกรรมการฯ ทราบ เมื่อเสร็จสิ้นการศึกษาวิจัย หรือมีการระงับหรือ

ยุติการศึกษาวิจัยก่อนก าหนด 
(3)   ในกรณีที่มีการระงับหรือยุติการศึกษาวิจัยก่อนก าหนดโดยผู้วิจัยหรือผู้ให้ทุน ผู้วิจัยจะต้อง

แจ้งให้คณะกรรมการฯ ทราบถึงเหตุผลของการระงับหรือยุติการศึกษาวิจัย พร้อมทั้ง
รายงานสรุปผลที่เกิดขึ้นก่อนที่จะระงับหรือยุติการศึกษาวิจัยก่อนก าหนด และอธิบายถึง
วิธีการที่จะแจ้งให้อาสาสมัครในการวิจัยทราบถึงการระงับหรือยุติการศึกษาวิจัย ตลอดจน
แผนในการดูแลหรือติดตามอาสาสมัครในการวิจัย 

(4)   ในกรณีที่คณะกรรมการฯ สั่งให้ยุติหรือระงับการศึกษาวิจัยที่ผ่านการอนุมัติ ผู้วิจัยจะต้อง
แจ้งให้สถาบันที่ควบคุมก ากับการศึกษาวิจัยทราบ รวมทั้งผู้ ให้ทุน และองค์กรอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

14.4 การให้ข้อมูลแก่อาสาสมัครในการวิจัย 
ผู้วิจัยมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับความก้าวหน้าของการศึกษาวิจัยแก่อาสาสมัครในการ

วิจัยและชุมชนด้วยวิธีการและในกรอบเวลาที่เหมาะสม โดยใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย ตัวอย่างเช่น เมื่อ 
(1) การศึกษาวิจัยถูกสั่งให้ยุติหรือยกเลิก 
(2) ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในบริบทของการศึกษาวิจัยมีผลเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์หรือ

ความเสี่ยง 
(3) การศึกษาวิจัยเสร็จสิ้น 
(4) มีผลของการศึกษาวิจัยให้รับได้ 

หมวดที่ 9 
การขอแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ 
(Protocol  Amendment) 

หากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติแล้วจากคณะกรรมการฯ หรือมีการขอศึกษา
เพ่ิมเติมจากโครงการเดิม ผู้วิจัยจะต้องเสนอโครงร่างการวิจัยฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (Protocal Amendment) 
ประกอบด้วย 
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(1) ชื่อโครงการ ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
(2) ความเป็นมาและเหตุผลของโครงการเดิม 
(3) ความเป็นมาและเหตุผลของการปรับปรุงแก้ไข หรือการขอศึกษาเพ่ิมเติม 
(4) หากการแก้ไข เพิ่มเติมมีผลกระทบต่ออาสาสมัคร จะต้องมีการแก้ไขเพ่ิมเติมในใบยินยอม 

และเม่ือได้รับอนุมัติแล้ว จะต้องขอความยินยอมใหม่จากอาสาสมัครด้วย 
(5) ตารางเปรียบเทียบข้อความเดิม และส่วนที่แก้ไข โดยข้อความที่แก้ไข เพ่ิมเติมในโครงการ

เดิม จะต้องแสดงให้เห็นชัดเจน 
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ภาคผนวก : บทวิจารณ ์
 

บทวิจารณ์ แนวทางท่ี 4 

ข้อพิจารณาทั่วไป ความยินยอมจากความเข้าใจที่ถ่องแท้ของบุคคล เป็นการแสดงถึงการตัดสินใจ เข้าร่วม
การวิจัย ที่มีความสามารถกระท าได้ โดยได้รับข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นและมีความเข้าใจอย่างเพียงพอต่อข้อมูล
ข่าวสารเหล่านั้น และภายหลังจากได้พิจารณาข้อมูลดังกล่าวแล้ว สามารถบรรลุการตัดสินใจโดยปราศจากการ
บังคับ การครอบง า หรือการจูงใจอันไม่สมควร หรือการข่มขู่ใดๆ 
 

การยินยอมจากความเข้าใจที่ถ่องแท้อยู่บนพ้ืนฐานหลักการว่า บุคคลที่มีความสามารถกระท าได้มีสิทธิเลือก
อย่างอิสระว่าจะเข้าร่วมในการวิจัยหรือไม่ก็ได้. การยินยอมจากความเข้าใจที่ถ่องแท้จะคุ้มครองเสรีภาพในการ
เลือกของบุคคล และเคารพในอิสรภาพของแต่ละบุคคล. เพื่อเป็นเครื่องป้องกันเพิ่มเติม จะต้องเสริมด้วยการ
มีคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยที่เป็นอิสระด้วยเสมอ. คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยอิสระนี้เป็นเครื่อง
ป้องกันที่มีความส าคัญเป็นพิเศษ เพราะบุคคลจ านวนมากมีศักยภาพจ ากัดในการให้การยินยอมอย่างเหมาะสม 
ได้แก่ เด็กเล็ก ผู้ใหญ่ที่ใความผิดปกติทางสติปัญญาหรือพฤติกรรม และบุคคลที่ไม่คุ้นเคยกับแนวคิดและ
เทคโนโลยีทางการแพทย์ (ดูแนวทางท่ี 13, 14, 15) 
 

กระบวนการ การขอรับความยินยอมเป็นกระบวนการที่เริ่มต้นตั้งแต่การเริ่มติดต่อกับผู้ที่อาจเป็นอาสาสมัคร
ไปจนจบสิ้นการศึกษา. โดยการให้ข้อมูลแก่ผู้ที่อาจเป็นอาสาสมัคร โดยการให้ข้อมูลซ้ าพร้อมค าอธิบายโดยการ
ตอบค าถามที่เกิดขึ้น และโดยการท าให้มั่นใจว่าแต่ละคนเข้าใจวิธีการแต่ละอย่าง ต่อจากนั้นผู้วิจัยจึงขอรับการ
ยินยอมในท่าทีที่เคารพศักดิ์ศรีและอิสรภาพของอาสาสมัคร. ทุกคนจะต้องมีเวลามากที่สุดเท่าที่จะมากได้
ก่อนที่จะบรรลุการตัดสินใจ รวมทั้งมีเวลาที่จะปรึกษาสมาชิกในครอบครัวหรือบุคคลอ่ืนด้วย . จึงต้องจัดสรร
เวลาและทรัพยากรไว้ให้พอเพียงส าหรับกระบวนการขอความยินยอม 
 

ภาษา การให้ข้อมูลแก่อาสาสมัครแต่ละคนจะต้องไม่ท าพอเป็นพิธีอย่างง่ายๆ ด้วยการท่องเนื้อหาจากเอกสาร
ให้ฟัง. แทนที่จะท าเช่นนั้น ผู้วิจัยจะต้องถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร โดยวาจา หรือตัวหนังสือ โดยใช้ภาษาที่
เหมาะสมกับระดับความเข้าใจของแต่ละคน ผู้วิจัยจะต้องระลึกอยู่ตลอดเวลาว่า ความสามารถของผู้ที่จะเป็น
อาสาสมัครที่จะเข้าใจข้อมูลที่จ าเป็นก่อนการตัดสินใจขึ้นกับความเดียงสา สติปัญญา การศึกษา และระบบ
ความเชื่อของแต่ละบุคคล. และยังขึ้นอยู่กับความสามารถและความเต็มใจของผู้วิจัยที่จะติดต่อสื่อสารด้วย
ความอดทนและตอบสนองอย่างฉับไวด้วย 

ความเข้าใจ ต่อจากนั้น ผู้วิจัยจะต้องมั่นใจว่าผู้ที่อาจเป็นอาสาสมัครเข้าใจข้อมูลข่าวสารอย่างเพียงพอ. ผู้วิจัย
ควรให้โอกาสแต่ละคนอย่างเต็มที่ในการถามค าถามและตอบค าถามอย่างสุจริตโดยรวดเร็วและครบถ้วน
สมบูรณ์. ในบางกรณี ผู้วิจัยอาจมีการทดสอบแบบปากเปล่า หรือโดยข้อเขียน หรือวิธีอ่ืนเพื่อตรวจสอบว่า  
มีความเข้าใจข้อมูลข่าวสารนั้นอย่างพอเพียงจริงๆ 

การบันทึกความยินยอมไว้เป็นหลักฐาน การให้ความยินยอมอาจแสดงออกได้หลายทาง. อาสาสมัครอาจ
แสดงความยินยอมโดยแสดงอาการสมัครใจ หรือแสดงออกทางวาจา หรือลงนามในใบยินยอม . มีกฎทั่วไปว่า 
อาสาสมัครควรลงนามในใบยินยอม หรือในกรณีที่ไม่สามารถท าได้ด้วยตนเอง อาจลงนามโดยผู้ปกครองหรือ
ผู้แทนโดยชอบธรรม. คณะกรรมการจริยธรรมอาจยอมให้ยกเว้นการลงนามยินยอมในกรณีเป็นการวิจัยที่ มี
ความเสี่ยงไม่เกินกว่าระดับต่ าสุด - นั่นคือ มีความเสี่ยงที่ไม่มากกว่าที่เกิดจากการตรวจทางการแพทย์หรือการ
ตรวจทางจิตวิทยาตามปกติ – หรือในกรณีการวิจัยกับวิธีการที่ตามประเพณีนิยมที่ปฏิบัติกันนอกบริบทการ
วิจัยแล้วไม่ต้องการการลงนามในใบยินยอม. การยกเว้นดังกล่าวอาจได้รับการอนุมัติในกรณีถ้าต้องลงนามใน
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ใบยินยอมแล้วอาจเป็นการเปิดเผยความลับของอาสาสมัคร. ในบางกรณี โดยเฉพาะเมื่อข้อมูลต่างๆ เข้าใจ
ยาก แนะน าให้จัดเอกสารข้อมูลให้อาสาสมัครเก็บไว้ ซึ่งเอกสารดังกล่าวอาจมีลักษณะเหมือนใบยินยอมทุก
อย่างเว้นแต่อาสาสมัครไม่ต้องลงนาม. ถ้อยค าในเอกสารควรได้รับการพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัย. ในกรณีเป็นการยินยอมโดยวาจา ผู้วิจัยมีหน้าที่รับผิดชอบในการท าหลักฐานหรือค ารับรอง
ความยินยอมนั้นไว้ 

การยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอม ผู้วิจัยจะต้องไม่เริ่มด าเนินการโครงการวิจัยในมนุษย์โดยปราศจากการ
ยินยอมของอาสาสมัครแต่ละคน เว้นแต่จะได้รับอนุมัติโดยเปิดเผยให้กระท าได้โดยคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัย. อย่างไรก็ดี ในกรณีการวิจัยที่ออกแบบไว้เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงไม่เกินกว่าความเสี่ยงระดับต่ าสุดและ
การขอความยินยอมจะท าให้การวิจัยไม่สามารถกระท าได้ (เช่น การวิจัยที่เพียงแต่ใช้ข้อมูลจาก เวชระเบียน
ผู้ป่วย) คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย อาจยกเว้นกระบวนการขอความยินยอมให้บางส่วนหรือท้ังหมดก็ได้ 

การขอความยินยอมใหม่ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างส าคัญเกี่ยวกับสภาพหรือวิธีการที่ท า  การศึกษา 
รวมทั้งกรณีการศึกษาวิจัยระยะยาว ผู้วิจัย ควรขอความยินยอมจากอาสาสมัครใหม่อีก . ตัวอย่างเช่น อาจมี
ข้อมูลข่าวสารใหม่จากการศึกษาวิจัยนั้นๆ หรือจากแหล่งอ่ืนที่เกี่ยวกับความเสี่ยงหรือผลประโยชน์ของ
ผลิตภัณฑ์ที่ท าการตรวจสอบ หรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวเลือกอ่ืน. อาสาสมัครควรได้รับข้อมูลข่าวสารดังกล่าว
ทันที. ในหลายการวิจัยในคน จะไม่มีการเปิดเผยผลการศึกษาแก่อาสาสมัครจนกว่าการวิจัยจะสิ้นสุด . การ
กระท าเช่นนี้จะถือว่ายอมรับได้ทางจริยธรรมก็ต่อเมื่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยได้อนุญาตการไม่เปิดเผย
นั้น 
 

ข้อพิจารณาด้านวัฒนธรรม ในบางวัฒนธรรม ผู้วิจัยจะเข้าไปในชุมชนเพ่ือท าวิจัย หรือเข้าไปติดต่อเพ่ือขอ
ความยินยอมจากผู้ที่อาจเป็นอาสาสมัครได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากผู้น าชุมชนหรือสภาผู้อาวุโสของชุมชน 
หรือจากผู้ที่มีอ านาจหน้าที่แล้วเท่านั้น. ประเพณีดังกล่าวจะต้องให้ความเคารพ. อย่างไรก็ดี ในทุกกรณีจะใช้
การอนุญาตจากผู้น าชุมชนหรือผู้มีอ านาจหน้าที่อ่ืนมาทดแทนการยินยอมจากอาสาสมัครแต่ละคนมิได้ . ใน
ประชากรบางกลุ่ม การใช้ภาษาท้องถิ่นอาจเพ่ิมความยุ่งยากในการติดต่อสื่อสารกับผู้ที่อาจเป็นอาสาสมัคร 
และความสามารถของผู้วิจัยที่จะให้ความม่ันใจว่าอาสาสมัครมีความเข้าใจอย่างแท้จริง. ประชาชนจ านวนมาก
ในทุกวัฒนธรรมไม่คุ้นเคย หรือไม่เข้าใจโดยง่ายกับแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เช่น เรื่องขอยาหลอก หรือการสุ่ม
เลือก. ผู้ให้ทุนวิจัยและผู้วิจัยควรสร้างหนทางที่เหมาะสมทางวัฒนธรรมเพ่ือสื่อข้อมูลที่จ าเป็นให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่ก าหนดในกระบวนการขอความยินยอม. โดยผู้ให้ทุนและผู้วิจัยจะต้องอธิบายและให้เหตุผลไว้
ในโครงร่างการวิจัยเกี่ยวกับวิธีการที่วางแผนว่าจะใช้ในการสื่อข้อมูลแก่อาสาสมัคร . ส าหรับโครงการวิจัยร่วม
ในประเทศก าลังพัฒนา หากจ าเป็น ในโครงการวิจัยควรกล่าวถึงการเตรียมจัดทรัพยากรสนับสนุนเพ่ือให้มั่นใจ
ว่าการขอความยินยอมจะด าเนินไปอย่างถูกต้องจริงๆ ในภาษาและวัฒนธรรมที่ต่างกัน 
 

การขอความยินยอมส าหรับการวิจัยที่ใช้ชีววัตถุ (รวมทั้งสารพันธุกรรม) จากอาสาสมัครใน โครงการ 
วิจัยทางคลินิก แบบใบยินยอมส าหรับโครงร่างการวิจัยกรณีดังกล่าวควรมีส่วนแยกต่างหากส าหรับอาสาสมัคร
ที่ได้รับการร้องขอความยินยอมให้ใช้ตัวอย่างชีววัตถุไปเพ่ือการวิจัย . ส่วนแยกของใบยินยอมอาจเหมาะสมใน
บางกรณี (เช่น กรณีที่ผู้วิจัยขออนุญาตเพ่ือการท าวิจัยพ้ืนฐานซึ่งมิใช่ส่วนส าคัญของการวิจัยทางคลินิก) แต่ไม่
เหมาะสมในกรณีอ่ืนๆ (เช่น การวิจัยทางคลินิกท่ีต้องใช้ชีววัตถุจากอาสาสมัคร) 
 

การใช้เวชระเบียนและตัวอย่างชีววัตถุ เวชระเบียนและตัวอย่างชีววัตถุที่ได้จากการดูแลรักษาผู้ป่วยอาจใช้
เพ่ือการวิจัยโดยไม่ต้องขอความยินยอมจาก ผู้ป่วย/อาสาสมัคร เฉพาะกรณีท่ีคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
พิจารณาแล้วเห็นว่า 1) การวิจัยนั้นก่อให้เกิดความเสี่ยงต่ าสุด 2) สิทธิหรือผลประโยชน์ของผู้ป่วย จะไม่ถูก
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ละเมิด 3) มีการประกันการรักษาความเป็นส่วนตัว ความลับ หรือความเป็นนิรนามของผู ้ป่วย และ  4) 
โครงการวิจัยได้ออกแบบมาเพ่ือตอบค าถามที่ส าคัญ และจะไม่สามารถปฏิบัติได้ถ้ามีการก าหนดว่าต้องให้ขอ
ความยินยอม. ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะรับรู้ว่าเวชระเบียนและตัวอย่างชีววัตถุของตนอาจน าไปใช้เพ่ือการวิจัย . การ
ปฏิเสธหรือการไม่เต็มใจของแต่ละบุคคลที่จะยินยอมเข้าร่วมการวิจัยจะต้องไม่น าไปเป็นหลักฐานว่าไม่สามารถ
ปฏิบัติได้จนท าให้ต้องยกเว้นการให้ความยินยอม. เวชระเบียนและตัวอย่างชีววัตถุของแต่ละบุคคลที่ได้แสดง
เจตนาปฏิเสธมิให้ใช้ไว้แล้วในอดีต อาจน าไปใช้ได้เฉพาะกรณีฉุกเฉินทางสาธารณสุขเท่านั้น. (ดูบทวิจารณ์ที่ 
18, ความลับระหว่างแพทย์กับผู้ป่วย) 
 

การน าข้อมูลและตัวอย่างชีววัตถุจากการวิจัยไปใช้ครั้งที่สอง ผู้วิจัยอาจต้องการน าข้อมูลและตัวอย่าง 
ชีววัตถุท่ีผู้วิจัยคนอ่ืนเก็บไว้ไปใช้ ในสถาบันอ่ืนในประเทศเดียวกันหรือในประเทศอ่ืน. กรณีดังกล่าวมีปัญหาว่า
ข้อมูลและตัวอย่างนั้นมีข้อมูลของตัวบุคคลหรือไม่ หรือสามารถเชื่อมโยงถึงตัวบุคคลหรือไม่ และโดยใคร . 
(ดูแนวทาง 18 : การรักษาความลับ ด้วย) ถ้าได้ก าหนดว่าจะต้องขอความยินยอมหรือขออนุญาตเพ่ือการเก็บ
หรือใช้ข้อมูล หรือตัวอย่างนั้นในการศึกษาวิจัยครั้งแรก การน าไปใช้ครั้งที่สองย่อมถูกจ ากัดโดยเงื่อนไขที่ระบุไว้
ในการขอความยินยอมแต่ต้น. ฉะนั้น จึงเป็นเรื่องส าคัญที่การขอความยินยอมแต่แรก จะต้องคาดล่วงหน้าตาม
ขอบเขตที่เป็นไปได้ ถึงแผนการล่วงหน้าใดๆ ในอนาคตที่จะใช้ข้อมูลหรือตัวอย่างเพ่ือการวิจัย . ดังนั้นใน
กระบวนการแรกเริ่มของการขอความยินยอม สมาชิกของทีมวิจัยควรมีการอภิปราย และในกรณีที่มีข้อบ่งชี้ 
ควรขออนุญาตจากผู้ที่อาจเป็นอาสาสมัครว่า : 1) หากมีการน าข้อมูลหรือตัวอย่างไปใช้ครั้งที่สอง จะจ ากัดให้
วิจัยได้เฉพาะการวิจัยชนิดเดียวกันกับครั้งแรกหรือไม่ 2) มีเงื่อนไขใดที่ก าหนดให้นักวิจัยจะต้องติดต่อกับ
อาสาสมัครเพ่ือขออนุญาตเพ่ิมก่อนน าไปใช้ครั้งที่สอง 3) แผนของผู้วิจัยในการท าลายหรือตัดข้อมูลที่บ่งชี้ถึงตัว
บุคคลจากข้อมูลหรือตัวอย่าง และ 4) สิทธิของอาสาสมัครที่จะขอให้ท าลายหรือลบชื่อของข้อมูลชีววัตถุ หรือ
ของข้อมูล หรือบางส่วนของข้อมูล ที่พิจารณาว่ามีความอ่อนไหวเป็นพิเศษ เช่น ภาพถ่าย วิดีโอเทป หรือแถบ
บันทึกเสียง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

บทวิจารณ์ แนวทางท่ี 6 
 

ผู้วิจัยมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้ความม่ันใจในเรื่องความเพียงพอของการขอรับความยินยอม โดยความเข้าใจ
ที่ถ่องแท้จากอาสาสมัครแต่ละคน. บุคคลผู้ท าหน้าที่ขอความยินยอมควรเป็นผู้รู้จริงเกี่ยวกับโครงการวิจัยและ
สามารถตอบค าถามจากผู้ที่อาจเป็นอาสาสมัครได้อย่างดี . ผู้วิจัยที่เป็นเจ้าของโครงการวิจัยต้องพร้อมตอบ
ค าถามจากอาสาสมัครตามที่ร้องขอได้ทุกเมื่อ. ข้อจ ากัดใดๆ ที่จะปิดกั้นโอกาสค าถามและได้รับค าตอบก่อน
หรือระหว่างการวิจัย จะบ่อนเซาะความสมเหตุสมผลของความยินยอม ในการศึกษาวิจัยบางชนิด ผู้ที่อาจเป็น
อาสาสมัครควรได้รับค าปรึกษาเกี่ยวกับความเสี่ยงของการเกิดโรคหากไม่ระมัดระวังป้องกัน . กรณีดังกล่าวนี้
เป็นจริงส าหรับการวิจัยวัคซีนโรคเอดส์ (ข้อชี้แนะเรื่อง ข้อพิจารณาทางจริยธรรมในการวิจัยวัคซีนป้องกันเอดส์ 
ข้อชี้แนะข้อ 14 ของโครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ) 
 

การกักเก็บข้อมูลและการหลอกลวง ในบางครั้ง เพ่ือให้ความมั่นใจในความสมเหตุสมผลของการวิจัย นักวิจัย
จะกักเก็บข้อมูลจ าเพาะบางส่วนในกระบวนการขอความยินยอม. ในการวิจัยทางชีวเวชศาสตร์ กรณีดังกล่าวนี้
เป็นลักษณะเฉพาะที่จะมีการกักเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความประสงค์ของวิธีการบางอย่าง. ตัวอย่างเช่น อาสาสมัคร
ในการวิจัยทางคลินิก มักจะไม่ได้รับแจ้งให้ทราบถึงความประสงค์ของการทดสอบเพื่อวัดระดับการปฏิบัติ
ตามโครงร่างการวิจัยของอาสาสมัคร เพราะหากแจ้งให้ทราบอาจมีผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท าให้ผล
ออกมาไม่สมเหตุสมผล. ในกรณีดังกล่าวส่วนมาก ผู้ที่อาจเป็นอาสาสมัครที่ได้รับการขอความยินยอมจะไม่ ได้
รับแจ้งถึงความประสงค์ของวิธีการบางอย่างจนกว่าการวิจัยจะเสร็จสิ้น หลังจากนั้นจึงจะมีการแจ้งข้อมูลที่
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ไม่ได้แจ้งไว้ให้ทราบ. ในกรณี อ่ืนๆ โดยที่การอนุญาตให้กักเก็บข้อมูลบางส่วนอาจเป็นผลเสียต่อความ
สมเหตุสมผลของการวิจัย อาสาสมัครจะไม่ได้รับแจ้งว่ามีการกักเก็บข้อมูลบางส่วนไว้จนกว่าการวิจัยจะเสร็จสิ้น.  
วิธีการดังกล่าวไม่ว่ากรณีใดจะต้องได้รับอนุญาตอย่างเปิดเผยจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเสียก่อน 
 

การจงใจหลอกลวงอาสาสมัครเป็นปัญหาโต้แย้งกันมากกว่ากรณีการกั กเก็บข้อมูลบางส่วน. การโกหก
อาสาสมัครเป็นกลวิธีที่มักไม่กระท ากันในการศึกษาวิจัยทางชีวเวชศาสตร์ . อย่างไรก็ดีนักสังคมศาสตร์และ
นักพฤติกรรมศาสตร์ ในบางกรณี จะตั้งใจให้ข้อมูลที่ผิดแก่อาสาสมัคร เพ่ือศึกษาเจตคติและพฤติกรรมของ
อาสาสมัคร. ตัวอย่างเช่น นักวิชาการอาจแสร้งปลอมตัวเป็นผู้ป่วยเพ่ือศึกษาพฤติกรรมของผู้ประกอบวิชาชีพ
ที่ดูแลสุขภาพและคนไข้ในสถานที่จริง 
 

บางคนมีความเห็นยืนยันว่าการจงใจหลอกลวงไม่ควรได้รับอนุญาตให้กระท าได้ . บางคนยอมรับได้ในบาง
สถานการณ์. อย่างไรก็ดี การหลอกลวงจะไม่เป็นที่ยอมรับในกรณีที่การหลอกลวงนั้นจะไปปิดบังความเป็นไป
ได้ที่อาสาสมัครจะมีความเสี่ยงเพ่ิมเกินกว่าความเสี่ยงต่ าสุด. ในกรณีที่การหลอกลวงเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ใน
วิธีการวิจัย ผู้วิจัยจะต้องแสดงให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย เห็นว่า 1) ไม่มีวิธีอ่ืนใดจะท าได้ 2) จะมี
ความ ก้าวหน้าส าคัญเกิดจากการวิจัย และ 3) ไม่มีสิ่งอ่ืนที่กักเก็บไว้อีก และหากเปิดเผยออกไปทั้งหมด จะท า
ให้วิญญูชนทั่วไปปฏิเสธที่จะเข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร. คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยจะต้องพิจารณาผล
ที่ตามมาจากการที่อาสาสมัครถูกหลอก และดูว่าอาสาสมัครเหล่านี้จะได้รับการแจ้งข้อมูลให้ทราบเมื่อเสร็จสิ้น
การวิจัยหรือไม่และอย่างไร. การแจ้งกรณีดังกล่าวซึ่งโดยทั่วไปเรียกว่า “การรายงานหลังเสร็จสิ้นภารกิจ” 
ปกติจะต้องมีการอธิบายให้ทราบถึงเหตุผลที่ต้องการหลอกลวง. หากมีอาสาสมัครผู้ใดไม่ยอมรับกรณีที่ถูก
หลอกลวง ควรเปิดโอกาสให้อาสาสมัครผู้นั้นสามารถปฏิเสธมิให้ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากตนไปใช้ . ผู้วิจัยและ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยควรระมัดระวังว่าการหลอกลวงอาสาสมัครอาจเป็นการท าร้ายหรือท าอันตราย
แก่อาสาสมัคร อาสาสมัครอาจขุ่นเคืองว่าไม่ได้รับข้อมูลครบถ้วนเมื่อรู้ภายหลังว่าได้เข้าร่วมการศึกษาวิจัยที่มี
การแสร้งท าหลอกๆ ในบางการศึกษาวิจัยอาจมีเหตุผลในการหลอกบุคคลอ่ืนๆ นอกเหนือจากอาสาสมัครโดย
การกักเก็บหรือปกปิดข้อมูล. กลวิธีดังกล่าวมักกระท าในกรณีตัวอย่าง เช่น การศึกษาเรื่องการกระท าทารุณต่อ
คู่สมรสหรือเด็ก. คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยจะต้องพิจารณาทบทวนทุกโครงการวิจัยที่มีการหลอกลวง
บุคคลอื่นนอกเหนือจากอาสาสมัคร อาสาสมัครจะต้องมีสิทธิที่จะได้รับค าตอบต่อค าถามต่างๆ โดยรวดเร็วและ
โดยสุจริต คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยจะต้องพิจารณาว่าในแต่ละโครงการวิจัยบุคคลอ่ืนที่ถูกหลอกจะ
ได้รับสิทธิเช่นเดียวกันหรือไม่ด้วย 
 

การข่มขู่และการครอบง าโดยไม่สมควร การข่มขู่ไม่ว่าโดยรูปแบบใด ย่อมท าให้การยินยอมไม่สมเหตุสมผล.  
ผู้อาจเป็นอาสาสมัครที่เป็นผู้ป่วยมักต้องพึ่งพิงการดูแลรักษาจากแพทย์/ผู ้วิจัย ซึ่งย่อมมีความน่าเชื่อถือ   
ในสายตาของผู้ป่วย และย่อมมีอิทธิพลครอบง าผู้ป่วยในระดับสูง โดยเฉพาะในกรณีที่การศึกษาวิจัย มีเรื่องการ
รักษาอยู่ด้วย. ผู้ป่วยอาจกลัวว่าถ้าปฏิเสธไม่เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครอาจท าลายความสัมพันธ์อันดีกับแพทย์
ผู้รักษา หรืออาจมีผลให้มีการตัดการดูแลรักษาลง. แพทย์/ผู้วิจัย จึงต้องท าให้มั่นใจว่า การตัดสินใจจะเข้าร่วม
หรือไม่ของผู้ป่วยจะไม่มีผลต่อความสัมพันธ์ด้วยการรักษาหรือผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ผู้ป่วยพึงได้รับ. ใน
สถานการณ์เช่นนี้ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยควรพิจารณาว่าควรให้บุคคลที่สามที่เป็นกลางเข้ามาเป็น
ผู้ขอความยินยอมหรือไม ่
 

ผู้ที่อาจเป็นอาสาสมัครจะต้องไม่อยู่ภายใต้การครอบง าอันไม่สมควร. เส้นแบ่งระหว่างการชักชวนอย่างมีเหตุ   
มีผลสมควรกับการครอบง าที่ไม่สมควรนั้นไม่ชัดเจน ผู้วิจัยไม่ควรให้สัญญาอย่างไม่มีเหตุผลสมควรเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ ความเสี่ยงหรือความไม่สะดวกจากการวิจัย เช่น การชักจูงญาติใกล้ชิดหรือผู้น าชุมชนให้ไป
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ครอบง าการตัดสินใจของผู้ที่จะเป็นอาสาสมัคร (ดูแนวทางที่ 4 ของซีออมส์ : ความยินยอมของอาสาสมัคร
แต่ละคน) 
 

ความเสี่ยง ผู้วิจัยควรอธิบายอย่างกลางๆ โดยแท้จริง เกี่ยวกับวิธีการที่จะทดลอง ความเจ็บปวดและความ
ไม่สบายที่อาจจะเกิดขึ้น ความเสี่ยงที่รู้แล้ว และอันตรายที่อาจเกิดขึ้น. ในโครงการวิจัยที่ซับซ้อน อาจเป็นไป
ไม่ได้ หรือไม่น่าที่จะบอกถึงความเสี่ยงทุกอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นแก่ผู้ทีอ่าจเป็นอาสาสมัครได้ทั้งหมด อย่างไรก็ดี 
ผู้ที่อาจเป็นอาสาสมัครจะต้องได้รับแจ้งให้ทราบถึงความเสี่ยงทั้งหมดที่ “วิญญูชน” ควรพิจารณาว่าส าคัญต่อ
การตัดสินใจเข้าร่วมการวิจัย รวมทั้งความเสี่ยงต่อคู่สมรสหรือคู่นอน เช่น การให้ยาจิตเวช หรือ ยาระบบทางเดิน
ปัสสาวะ (ดบูทวิจารณ์ แนวทางท่ี 8 ความเสี่ยงต่อกลุ่มบุคคลของซีออมส์ ด้วย)  
 

การยกเว้นการขอความยินยอมของการวิจัยในสถานการณ์ฉุกเฉินที่ผู้วิจัยคาดว่าอาสาสมัครจ านวนมากจะ
ไม่สามารถให้การยินยอมได้. บางครั้งโครงร่างการวิจัยออกแบบมาเพ่ือตอบสนองต่อปัญหาที่เกิดขึ้นอย่าง
ฉับพลันและท าให้ผู้ป่วย / อาสาสมัครไม่สามารถให้ความยินยอมได้.  ตัวอย่าง เช่นการบาดเจ็บที่ศีรษะ ภาวะ
หัวใจและปอดหยุดท างาน และอัมพาต. การวิจัยไม่สามารถกระท าได้กับผู้ป่วยที่ไม่สามารถให้ความยินยอมได้
ในขณะนั้น  และอาจไม่มีเวลาให้ติดต่อบุคคลที่มีอ านาจให้การอนุญาตได้.   ในสภาพแวดล้อมดังกล่าวมักมี
ความจ าเป็นต้องเดินหน้าท าการวิจัยโดยเร็วหลังเริ่มอาการเพ่ือให้สามารถประเมินการรักษาที่ต้องการทดสอบ 
หรือเพ่ือพัฒนาความรู้ที่พึงประสงค์.  ในภาวะฉุกเฉินประเภทนี้ที่คาดล่วงหน้าได้ว่าอาจต้องขอการยกเว้น 
ผู้วิจัยต้องเตรียมการขอทบทวนและอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยไว้ก่อนจะเริ่มท าการวิจัย.  หาก
เป็นไปได้ ควรพยายามหากลุ่มประชากรที่คาดว่าจะเกิดภาวะที่จะท าการศึกษา.  สิ่งเหล่านี้ควรท าให้เสร็จไว้
ก่อน ตัวอย่างเช่น ถ้าเป็นภาวะที่เกิดซ้ าในบุคคลนั้นๆ เป็นระยะๆ เช่น โรคลมบ้าหมู หรือพวกเมาสุรา.   ใน
กรณีดังกล่าว ควรมีการติดต่อผู้ที่อาจเป็นอาสาสมัครขณะที่สามารถให้การยินยอมได้ และเชื้อเชิญให้เข้าร่วม
เป็นอาสาสมัครเมื่ออยู่ในภาวะที่ไร้ความสามารถในอนาคต.  ถ้าคนเหล่านี้เป็นคนไข้ของแพทย์ ซึ่งเป็นผู้วิจัยอยู่
ด้วยแพทย์ควรขอความยินยอมขณะที่เขามีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์.  ในทุกกรณีที่การวิจัยที่ได้รับอนุมัติแล้ว
และได้เริ่มการวิจัยก่อนจะได้รับการยินยอมจากผู้ป่วย/อาสาสมัคร ซึ่งไม่สามารถให้การยินยอมได้เพราะเกิด
อาการอย่างฉับพลัน ผู้ป่วย/อาสาสมัครเหล่านั้นควรจะได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างเร็วที่สุดเมื่ออยู่ใน
ภาวะที่จะรับได้ และควรขอความยินยอมจากพวกเขาว่าจะเป็นอาสาสมัครต่อไปหรือไม่โดยเร็วที่สุดเท่าที่
สมควร. 

ก่อนเดินหน้าในกรณีมิได้รับความยินยอมไว้ก่อน ผู้วิจัยต้องพยายามอย่างเต็มที่ที่จะติดต่อบุคคลที่มีอ านาจ
อนุญาตในนามของคนไข้ที่หมดสติ.  ถ้าสามารถติดต่อบุคคลดังกล่าวได้และเขาปฏิเสธที่จะอนุญาต ก็ ไม่ควร
คัดเลือกคนไข้นั้นเข้าเป็นอาสาสมัคร.  ความเสี่ยงของการด าเนินการและวิธีการรักษาทั้งปวงจะต้องมีเหตุผล
เพียงพอตามที่ก าหนดใน แนวทางที่ 9 ของซีออมส์ (ข้อจ ากัดพิเศษเกี่ยวกับความเสี่ยงกรณีมีการวิจัยในบุคคล
ที่ไม่สามารถให้ความยินยอม).  ผู้วิจัยและคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยควรมีการตกลงในเรื่องระยะเวลา
สูงสุดที่อนุญาตให้วิจัยในบุคคลได้กรณีไม่ได้รับการยินยอมของบุคคลนั้นหรือไม่ได้รับอนุญาตจากผู้มีอ านาจ
ท าการแทนตามกฎหมาย.  หากครบก าหนดแล้วผู้วิจัยยังไม่สามารถได้รับความยินยอมหรือการอนุญาต – 
เนื่องจากไม่สามารถติดต่อผู้แทน หรือได้รับการปฏิเสธจากผู้ป่วย หรือผู้แทน หรือผู้ที่มีอ านาจอนุญาต – 
จะต้องยุติการน าผู้ป่วยเป็นอาสาสมัคร.  ผู้ป่วย หรือบุคคล หรือ ผู้มีอ านาจอนุญาตควรได้รับโอกาสที่จะห้ามใช้
ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยในผู้ป่วยที่มิได้ให้การยินยอมหรืออนุญาต 
 

ในกรณีที่เหมาะสม แผนที่จะท าวิจัยในกรณีฉุกเฉินโดยไม่รับความยินยอมจากอาสาสมัครก่อน ควรเปิดเผยต่อ
สาธารณะในชุมชนที่จะท าการวิจัย.  ในการออกแบบและด าเนินการวิจัย คณะกรรมการจริยธ รรมการวิจัย 
ผู้วิจัย และผู้ให้ทุนควรตอบสนองอย่างดีต่อความห่วงใยของชุมชน.  หากมีเหตุให้ห่วงใยในเรื่องความยอมรับ
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ของการวิจัยในชุมชน  ควรมีการจัดประชุมปรึกษาหารือกับผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากชุมชน.ไม่ควรด าเนินการ
วิจัยหากไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากชุมชนที่เกี่ยวข้อง.  (ดูบทวิจารณ์ แนวทางท่ี 8 ความเสี่ยงต่อกลุ่ม
บุคคล ของซีออมส์ ด้วย) 
 

การยกเว้นการขอความยินยอมในการคัดบุคคลที่ไม่สามารถให้การยินยอมเข้าในโครงการวิจัยกรณี
เจ็บป่วยเฉียบพลัน ผู้ป่วยบางรายที่มีอาการเฉียบพลันจนไม่สามารถให้การยินยอมได้ อาจสมควรที่จะได้รับ
คัดเลือกเข้าในโครงการวิจัยทางคลินิกที่ผู้อาจเป็นอาสาสมัครส่วนใหญ่สามารถให้การยินยอมได้.  การวิจัย
ดังกล่าวอาจเกี่ยวกับการรักษาใหม่ๆ ส าหรับการเจ็บป่วยเฉียบพลัน เช่น การติดเชื้อในกระแสโลหิต อัมพาต 
หรือกล้ามเนื้อหัวใจตาย.  วิธีการรักษาที่ท าการวิจัยอาจมีผลประโยชน์โดยตรง ท าให้อาจมีเหตุสมควร หรือ
เป็นการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิธีการหรือการด าเนินการบางอย่าง ซึ่งไม่ใช่ผลประโยชน์โดยตรง แต่มีความเสี่ยง
ไม่เกินกว่าระดับต่ าสุด เช่น การสุ่มเลือกในกระบวนการวิจัยหรือการขอตัวอย่างเลือดเพ่ิมเติมเพ่ือวัตถุประสงค์
ของการวิจัย.  ในกรณีดังกล่าว โครงร่างการวิจัยฉบับแรกที่เสนอต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยควร
คาดการณ์ล่วงหน้าว่าผู้ป่วยบางรายอาจไม่สามารถให้การยินยอมได้ จึงควรเสนอขอความยินยอมจากผู้แทน 
เช่น การขออนุญาตจากญาติที่รับผิดชอบ.  เมื่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยได้รับอนุมัติหรือเห็นชอบแล้ว  
ผู้วิจัยย่อม ขออนุญาตจากญาติผู้รับผิดชอบและคัดเลือกผู้ป่วยดังกล่าวเข้าเป็นอาสาสมัครได้ 
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ค่าตอบแทนที่ยอมรับได้ อาสาสมัครอาจเบิกคืนเป็นค่ารถและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้ รวมทั้งค่าเสียเวลาท ามาหากิน 
เมื่อต้องมาร่วมในโครงการวิจัย.  อาสาสมัครที่ไม่ได้รับผลประโยชน์โดยตรงจากการวิจัย อาจได้รับเงินจ านวน
ไม่มากจากความล าบากที่เข้ามาร่วมการวิจัย.  อาสาสมัครทุกคนอาจได้รับบริการทางการแพทย์ที่ไม่เกี่ยวข้อง
ของการวิจัยโดยได้รับ การตรวจและรักษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
 

ค่าตอบแทนที่ยอมรับไม่ได้ การจ่ายเงินหรือสิ่งของให้แก่อาสาสมัครในการวิจัยจะต้องไม่มากจนเท่ากับเป็น
การชักชวนให้เข้าไปเสี่ยงเกินสมควร หรือยอมรับเข้าเป็นอาสาสมัครโดยการตัดสินใจที่ไม่ เหมาะสม.  เงินหรือ
ของก านัลที่ท าลายศักยภาพของบุคคลที่จะเลือกโดยเสรีย่อมท าให้การยินยอมนั้นไม่สมเหตุสมผล  และการ
ครอบง าอันไม่สมควรให้เข้าร่วมในการวิจัย.  บุคคลที่ว่างงานหรือนักศึกษาอาจมีทัศนะต่อสัญญาที่จะตอบแทน
แตกต่างจากคนที่มีงานท า.  บางคนที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์อาจหรือไม่อาจถูกครอบง าโดย
ไม่สมควรให้เข้าร่วมการวิจัยเพียงเพ่ือให้ได้รับการวินิจฉัยที่ดีกว่า หรือได้เข้าถึงยาที่ ที่อ่ืนไม่มี กรณีดังกล่าว
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในพ้ืนที่อาจเห็นว่าเป็นเรื่องที่ยอมรับได้.  ดังนั้น ค่าตอบแทนที่เป็นเงินและ
สิ่งของ จึงต้องมีการประเมินตามประเพณีของแต่ละวัฒนธรรมและประชากรที่ได้รับการเสนอให้เพ่ือพิจารณาว่า 
เป็นการครอบง าโดยไม่สมควรหรือไม่.  ปกติคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเป็นผู้ที่เหมาะที่สุดที่จะเป็นผู้ตัดสิน
ว่าอะไรคือค่าตอบแทนที่เหมาะสมในแต่ละสภาพแวดล้อม.  ในกรณีที่การด าเนินการหรือวิธีการที่วิจัยไม่ก่อ  
ให้เกิดผลประโยชน์โดยตรง และมีความเสี่ยงไม่มากกว่าระดับต่ าสุด ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย - ได้แก่ 
ผู้ให้ทุน ผู้วิจัย และคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย - ทั้งในประเทศผู้ให้ทุนและประเทศเจ้าบ้าน ควรพิจารณา
อย่างรอบคอบและหลีกเลี่ยงมิให้เกิดการจูงใจเกินสมควร   
 

การถอนตัวจากการศึกษา อาสาสมัครที่ถอนตัวออกจากการวิจัยด้วยเหตุผลที่เกี่ยวกับการวิจัย เช่น จาก
ผลข้างเคียงของยาวิจัยที่ไม่อาจยอมรับได้ หรือถอนตัวด้วยเหตุผลทางสุขภาพ ควรได้รับค่าใช้จ่าย หรือ
ค่าตอบแทนเสมือนได้เข้าร่วมการวิจัยจนครบ.  อาสาสมัครที่ถอนตัวจากเหตุผลอ่ืนควรได้รับค่าใช้จ่ายตาม
สัดส่วนของการเข้าร่วม.  ผู้วิจัยที่ต้องคัดอาสาสมัครออกกรณีจงใจไม่ปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ในโครงการวิจัย    
มีสิทธิงดการจ่ายค่าตอบแทนบางส่วนหรือทั้งหมด 
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หลายวรรคในปฏิญญาเฮลซิงกิเกี่ยวข้องกับสุขภาวะของอาสาสมัครและการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง. ดังนั้น 
ข้อพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะของอาสาสมัครจะต้องมาก่อนประโยชน์ต่อวิทยาศาสตร์และสังคม (วรรค 
8) การทดสอบในคนจะต้องมีการทดลองในห้องทดลองและในสัตว์ทดลองอย่างเพียงพอเสียก่อน เพ่ือแสดงถึง
โอกาสของความส าเร็จโดยปราศจากความเสี่ยงที่ไม่สมควร (วรรค 11) ทุกโครงการวิจัยจะต้องมีการประเมิน
ชั่งน้ าหนักเปรียบเทียบระหว่างความเสี่ยงและภาระที่คาดว่าจะเกิดขึ้น กับผลประโยชน์ที่มองเห็นได้ต่อ
อาสาสมัครและผู้อ่ืน (วรรค 16) แพทย์ที่เป็นผู้วิจัยจะต้องมั่นใจว่ามีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่าง
เพียงพอและจัดการได้อย่างน่าพอใจ (วรรค 7)  และความเสี่ยงและภาระที่จะเกิดขึ้นแก่อาสาสมัครจะต้องท า
ให้เหลือต่ าสุด และมีเหตุผลสมควรเมื่อเทียบกับความส าคัญของวัตถุประสงค์ของการวิจัย หรือความรู้ที่จะ
ได้รับ (วรรค 18) 
 

การศึกษาวิจัยทางชีวเวชศาสตร์มักมีการด าเนินการหลายอย่างซึ่งบางกรณีอาจมีผลประโยชน์ด้านการรักษา
โดยตรง (การด าเนินการที่มีผลประโยชน์) และอ่ืนๆ ที่กระท าไปเพียงเพ่ือตอบค าถามการวิจัย (การด าเนินการ
ที่ไม่มีผลประโยชน์). การด าเนินการที่มีผลประโยชน์เป็นเรื่องที่มี เหตุผลสมควรเพราะเป็นสิ่งที่กระท าอยู่ใน
เวชปฏิบัติ ด้วยความคาดหวังว่าการด าเนินการเหล่านี้อย่างน้อยที่สุดจะเป็นประโยชน์ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง  
เมื่อพิจารณาทั้งความเสี่ยงและผลประโยชน์แล้ว เช่นเดียวกับทางเลือกอ่ืนๆ ที่มีอยู่. การด าเนินการที่ไม่มี
ผลประโยชน์จะได้รับการประเมินแตกต่างออกไป การด าเนินการเหล่านี้อาจมีเหตุผลสมควร เฉพาะเมื ่อ
พิจารณาจากความรู้ที่จะได้รับ. ในการประเมินความเสี่ยงและผลประโยชน์ของโครงร่างการวิจัยที่จะเกิดขึ้นกับ
ประชากรกลุ่มหนึ่ง ย่อมเป็นการเหมาะสมที่จะพิจารณาถึงอันตรายที่อาจจะเกิดก่อนหน้าการวิจัย 
 

วรรค 5 และ 18 ของปฏิญญาเฮลซิงกิมิได้กีดกันอาสาสมัครที่ได้รับข้อมูลอย่างดี และเข้าใจถึงความเสี่ยงและ
ประโยชน์ของการวิจัยอย่างเต็มที่ จากการอาสาสมัครเข้าร่วมการวิจัยด้วยกุศลเจตนาหรือเพ่ือรับค่าตอบแทน
เล็กๆ น้อยๆ  
 

การลดความเสี่ยงให้เหลือน้อยที่สุดในกรณีการเข้าร่วมการวิจัยแบบสุ่มเปรียบเทียบ ในการวิจัยแบบสุ่ม
เปรียบเทียบอาสาสมัครมีความเสี่ยงที่จะได้รับคัดเลือกให้อยู่ในกลุ่มที่ได้รับการรักษาทีพิสูจน์แล้วว่าด้อยกว่า. 
พวกเขาได้รับคัดเลือกโดยบังเอิญเข้าไปอยู่ในหนึ่ง หรือสองวิธีการด าเนินการหรือมากกว่า และอยู่ในกลุ่มนั้นๆ 
ไปจนถึงสิ้นสุดตามที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า. (การด าเนินการที่ว่า ได้แก่ วิธีการรักษา การตรวจวินิจฉัย หรือการ
ป้องกันใหม่ๆ หรือที่เป็นที่ยอมรับแล้ว.) วิธีด าเนินการหนึ่งจะได้รับการประเมินเปรียบเทียบกับวิธีด าเนินการ
อีกวิธีหนึ่ง (ตัวเปรียบเทียบ) ซึ่งตามปกติจะได้แก่ วิธีที่ดีที่สุดในปัจจุบัน โดยเริ่มจากวิธีที่ปลอดภัยและได้ผล
ที่มีอยู่ในโลก ยกเว้นในบางกรณีที่ใช้ตัวเปรียบเทียบอื่น เช่น ยาหลอกอาจยอมให้ใช้ได้โดยถูกหลักจริยธรรม  
(ดูแนวทางท่ี 11 ) 
 

เพ่ือลดความเสี่ยงให้เหลือน้อยที่สุด เมื่อวิธีด าเนินการที่จะทดสอบในกรณีการิจัยแบบสุ่มเปรียบเทียบออกแบบ
เพ่ือป้องกันหรือร่นความตายหรือความพิการออกไป เพ่ือวัตถุประสงค์ของการวิจัยผู้วิจัยจะต้องไม่กักเก็บการ
รักษาใดๆ ที่รู้แล้วว่าดีกว่าวิธีด าเนินการที่ท าการทดสอบ ยกเว้นกรณีที่พิจารณาแล้วว่าการกักเก็บนั้นมีเหตุผล
สมควรตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้แล้วในแนวทางที่ 11. ผู้วิจัยจะต้องระบุไว้ในโครงร่างการวิจัยที่จะจัดให้มีการ
ก ากับดูแลข้อมูลโดยคณะกรรมการที่เป็นอิสระ (คณะกรรมการก ากับดูแลข้อมูลและความปลอดภัย) หน้าที่
หนึ่งของคณะกรรมการดังกล่าวคือ การปกป้องอาสาสมัครจากอาการไม่พึงประสงค์ท่ีรู้แล้วก่อนหน้า หรือการ
ต้องอยู่ภายใต้การรักษาที่ด้อยกว่าเนิ่นนานออกไปโดยไม่จ าเป็น. ตามปกติ ตั้งแต่เริ่มต้นการิวจัยแบบสุ่ม
เปรียบเทียบ จะมีการก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือยุติการวิจัยก่อนก าหนดไว้แล้ว (กฎหรือแนวทางการยุติโครงการ). 
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ความเสี่ยงต่อกลุ่มบุคคล การวิจัยในบางสาขา เช่น ระบาดวิทยา พันธุกรรม หรือสังคมวิทยา อาจมีความเสี่ยง
ต่อผลประโยชน์ของชุมชน สังคม หรือเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ของกลุ่มประชากรที่ก าหนด. ข้อมูลที่ตีพิมพ์อาจ
สร้างตราบาปให้แก่กลุ่มบุคคล หรือท าให้สมาชิกของกลุ่มถกรังเกียจ. ข้อมูลดังกล่าว  ตัวอย่างเช่น ที่อาจบ่งชี้ 
อย่างถูกต้องหรืออย่างผิดๆ ว่ากลุ่มบุคคลนั้นมีอัตราความชุกของโรคต่างๆ สูงกว่าอัตราเฉลี่ย เช่น โรคพิษสุรา
เรื้อรัง โรคจิต หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หรืออาจมีความผิดปกติทางพันธุกรรมบางชนิดสูงกว่ากลุ่มอ่ืน. 
แผนการที่จะท าวิจัยดังกล่าวควรมีความละเอียดอ่อนต่อข้อพิจารณาต่างๆ ได้แก่ ความจ าเป็นในการรักษา
ความลับระหว่างและหลังการศึกษาวิจัย และความจ าเป็นในการตีพิมพ์ผลการวิจัยในลักษณะที่เคารพต่อ
ผลประโยชน์ของทุกคนที่เกี่ยวข้อง หรือในบางกรณ๊อาจไม่มีการตีพิมพ์. คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยควร
สร้างความมั่นใจว่าผลประโยชน์ของทุกคนที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณา บ่อยครั้งที่แนะน าให้ขอความ
ยินยอมจากทุกคนเสริมด้วยการปรึกษาหารือชุมชน 
 

[หลักจริยธรรมในการพิจารณาเรื่องความเสี่ยงมีรายละเอียดเพ่ิมเติม แนวทางท่ี 9] 
 

บทวิจารณ์ แนวทางท่ี 9 
 

มาตรฐานส าหรับกรณีความเสี่ยงต่ า บุคคลหรือกลุ่มบุคคลบางกลุ่มอาจมีศักยภาพจ ากัด ในการให้ความ
ยินยอม ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลเพราะ อย่างกรณีเป็นนักโทษ ซึ่งย่อมมีอิสรภาพจ ากัด หรือเพราะมีข้อจ ากัดด้าน
ความรับรู้. ส าหรับการวิจัยที่ท ากับบุคคลที่ไม่สามารถให้ความยินยอมได้ หรือผู้ที่ศักยภาพในการเลือกอาจจะ
ไม่เต็มตามมาตรฐานของการขอความยินยอม คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยจะต้องแยกแยะระหว่างความ
เสี่ยงของการด าเนินการที่ไม่เกินกว่าที่เกิดจากการตรวจทางการแพทย์และทางจิตวิทยาตามปกติของบุคคล
เหล่านั้น กับความเสี่ยงที่เกินกว่าระดับดังกล่าว 
 

ในกรณีที่ความเสี่ยงของการด าเนินการดังกล่าวไม่เกินกว่าที่เกิดจากการตรวจทางการแพทย์และทางจิตวิทยา
ตามปกติของบุคคลเหล่านั้น ก็ไม่จ าเป็นต้องมีมาตรการป้องกันเป็นพิเศษเพ่ิมเติมจากการที่ใช้ทั่วไปกับทุกการ
วิจัยที่ท ากับสมาชิกของบุคคลในกลุ่มนั้น. ในกรณีที่ความเสี่ยงเกินกว่าที่กล่าวแล้ว คณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยจะต้องค้นหาว่า 1) การวิจัยได้ออกแบบเพ่ือแก้ปัญหาโรคที่เกิดกับผู้ที่อาจเป็นอาสาสมัคร หรือเพ่ือ
แก้ปัญหาที่คนเหล่านั้นมีความไวรับเป็นพิเศษ 2) ความเสี่ยงที่จะเกิดกับการด าเนินการในการิวจัยมากกว่าที่จะ
เกิดจากการตรวจทางการแพทย์หรือการตรวจทางจิตวิทยาที่จะต้องใช้ตรวจโรคหรือชุดของการตรวจที่จะต้อง
กระท ากับบุคคลเหล่านั้น เพียงเล็กน้อย 3) วัตถุประสงค์ของการวิจัยมีความส าคัญเพียงพอที่จะยอมให้
อาสาสมัครมีความเสี่ยงเพ่ิมขึ้น และ 4) การด าเนินการต่างๆ กับอาสาสมัครมีขนาดและระยะเวลาเหมาะสม
กับการตรวจรักษาท่ีอาสาสมัครได้รับหรือคาดว่าจะได้รับเมื่อเทียบกับภาวะที่จะศึกษาวิจัย 
 

เมื่อไรที่อาสาสมัครดังกล่าว ซึ่งรวมทั้งเด็ก อยู่ในสภาพที่สามารถจะให้ความยินยอมอย่างอิสระในระหว่าง
การศึกษาวิจัย จะต้องขอความยินยอมว่าจะเป็นอาสาสมัครต่อไปหรือไม่ 
 

ไม่มีข้อตกลงในระดับสากลถึงค าจ ากัดความที่ชัดเจนของค าว่า “เพ่ิมขึ้นเพียงนิดหน่อยหรือเล็กน้อย” จาก
ความเสี่ยงที่เกิดจากการตรวจรักษาหรือการตรวจทางจิตวิทยาในบุคคลเหล่านี้. ความหมายของค านี้สรุปจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยหลายคณะที่รายงานถึงมาตรฐานของตน. ตัวอย่างต่างๆ รวมถึงการเจาะน้ าไข
สันหลัง หรือการเจาะดูดไขกระดูกในเด็ก ในโรคที่ต้องมีการตรวจเหล่านี้ตามข้อบ่งชี้ในเวชปฏิบัติตามปกติ. 
ข้อก าหนดว่าวัตถุประสงค์ของการวิจัยสอดคล้องกับโรคหรือภาวะที่เกิดกับผู้ที่อาจเป็นอาสาสมัครจะไม่รวมถึง
การตรวจดังกล่าวในเด็กปกติ 
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ข้อก าหนดว่าการด าเนินการที่ใช้ในการวิจัยมีความเหมาะสมทั้งขนาดและช่วงเวลา เมื่อเทียบกับการด าเนินการ
ตรวจรักษาที่อาสาสมัครเคยได้รับหรือน่าจะได้รับในการตรวจโรคหรือภาวะเหล่านั้น มีไว้เพ่ือให้พวกเขา
สามารถเปรียบเทียบกับประสบการณ์ของตนขณะที่ต้องตัดสินใจที่จะเข้าร่วมหรือปฏิเสธวิธีการด าเนินการ
ต่างๆ ที่จะต้องกระท าเพ่ิมข้ึนเพ่ือวัตถุประสงค์ของการวิจัย. ดังนั้น การเลือกของพวกเขาจะต้องอยู่บนพ้ืนฐาน
ของการได้รับข้อมูลที่ได้รับเพิ่มข้ึน แม้อาจจะไม่เต็มบริบูรณ์ตามมาตรฐานของการขอความยินยอม 
 

(ดูแนวทางที่ 4: การยินยอมของบุคคล แนวทางที่ 13: การวิจัยในบุคคลที่เปราะบาง แนวทางที่ 14 : การวิจัย
ในเด็ก และแนวทางที่ 15 : การวิจัยในบุคคลที่ไม่สามารถให้การยินยอมได้อย่างเต็มที่เนื่องจากความผิดปกติ
ทางสติปัญญาหรือทางพฤติกรรม) 
 

บทวิจารณ์ แนวทางท่ี 13 
 

บุคคลที่เปราะบางได้แก่บุคคลที่ไม่สามารถคุ้มครองผลประโยชน์ของตนเองบางส่วน (หรือทั้งหมด.) กล่าวอย่าง
เป็นทางการมากขึ้น พวกเขาอาจมีอ านาจ สติปัญญา การศึกษา ทรัพยากร ก าลัง หรือสิ่งอื่นๆ ที่จ าเป็นต่อ
การคุ้มครองผลประโยชน์ของตนไม่เพียงพอ. 
 

ข้อพิจารณาทั่วไป ปัญหาหลักในแผนการที่จะน าบุคคลที่เปราะบางเข้ามาเป็นอาสาสมัครก็คือแผนการ
ดังกล่าวอาจท าให้เกิดการกระจายอย่างไม่เท่าเทียมในเรื่องภาระและผลประโยชน์ของอาสาสมัครวิจัย. ชั้น
ต่างๆ ของบุคคลที่โดยทั่วไปถือว่าเปราะบางได้แก่บุคคลที่มีความสามารถจ ากัด หรือมีเสรีภาพจ ากัด ที่จะให้
การยินยอมหรือไม่ยินยอม. พวกเขาเป็นหัวข้อของแนวทางเฉพาะฉบับนี้ (แนวทางที่ 14,15) ซึ่งรวมถึงเด็ก 
และบุคคลที่เพราะเหตุความผิดปกติทางจิตใจหรือพฤติกรรมท าให้ไม่สามารถให้ความยินยอมได้. เหตุผลทาง
จริยธรรมที่ยอมให้พวกเขาเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครวิจัยก าหนดให้ผู้วิจัยจะต้องสร้างความพอใจแก่คณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัย ว่า:  

 การวิจัยนั้นไม่สามารถด าเนินการได้ผลดีเท่ากันกับอาสาสมัครที่เปราะบางน้อยกว่า 
 การวิจัยนั้นประสงค์ที่จะให้ได้ความรู้ที่จะน าไปสู่การปรับปรุงการวินิจฉัย การป้องกันหรือการรักษา 

โรคหรือปัญหาสุขภาพอ่ืนที่มีลักษณะ หรือมีเอกลักษณ์ที่เกิดกับกลุ่มคนที่เปราะบางเป็นการเฉพาะ – 
ไม่ว่าจะกับผู้ที่เป็นอาสาสมัครหรือสมาชิกคนอื่นที่อยู่ในกลุ่มเปราะบางคล้ายๆ กันนั้น 

 อาสาสมัครวิจัยและสมาชิกคนอ่ืนๆ ในกลุ่มที่เปราะบางซึ่งได้คัดเลือกอาสาสมัครมาจะได้รับการ
ประกันว่าจะสามารถเข้าถึงได้ตามที่ควร กับผลิตภัณฑ์เพ่ือการวินิจฉัย การป้องกัน หรือการรักษาใดๆ 
ที่จะมีข้ึนอันเป็นผลจากการวิจัย 

 ความเสี่ยงจากการด าเนินการหรือวิธีการที่จะไม่มีผลประโยชน์โดยตรงแก่อาสาสมัครจะต้องไม่เกิน
กว่าที่จะเกิดจากการตรวจทางการแพทย์หรือการตรวจทางจิตวิทยาตามปกติในบุคคลเหล่านั้น เว้นแต่
ว่า คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยจะยอมให้มีความเสี่ยงสูงกว่าระดับดังกล่าวได้เล็กน้อย (แนวทางที่ 
9) และ 

 ในกรณีที่ผู้จะเป็นอาสาสมัครเป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือขาดความสามารถอย่างชัดเจนที่จะให้ความ
ยินยอม ความตดลงยินยอมของพวกเขาจะต้องเสริมด้วยการอนุญาตของผู้ปกครองหรือผู้แทนอ่ืนที่
เหมาะสมของพวกเขา 

 
กลุ่มที่เปราะบางอ่ืนๆ คุณภาพของความยินยอมของผู้ที่จะเป็นอาสาสมัครซึ่งเป็นผู้เยาว์หรือผู้น้อยใน
หน่วยงานที่มีการบังคับบัญชาตามล าดับชั้น จะต้องได้รับการพิจารราอย่างรอบคอบเพราะข้อตกลงยินยอมของ
พวกเขาอาจเกิดจากการครอบง าโดยไม่สมควร ไม่ว่าจะถูกต้องหรือไม่ จากการคาดหวังว่าจะได้รับการรักษาที่
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ดีกว่าถ้าตกลงยินยอม หรือเพราะกลัวว่าจะไม่ได้รับการยอมรับหรือกลั่นแกล้งหากปฏิเสธ. ตัวอย่างของกลุ่ม
บุคคลดังกล่าวได้แก่ นักศึกษาแพทย์และนักศึกษาพยาบาล เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลและในห้องปฏิบัติการ 
ลูกจ้างในบริษัทยาและเจ้าหน้าที่ในกองทัพหรือหน่วยงานต ารวจ. เหตุเพราะพวกเขาท างานอยู่ใกล้กั บผู้วิจัย
ท าให้พวกเขาอาจถูกเรียกตัวบ่อยกว่าคนอ่ืนเพ่ือให้มาเป็นอาสาสมัครวิจัย และเป็นเหตุให้เกิดการกระจายอย่าง
ไม่เป็นธรรมในเรื่องภาระและผลประโยชน์ของการวิจัย 
 

คนสูงอายุโดยปกติจะถือว่าเป็นผู้ที่เปราะบาง. เพราะเมื่ออายุมากขึ้นๆ คนเหล่านี้จะมีโอกาสที่จะมีลักษณ ะ
เข้าข่ายเป็นผู้เปราะบางมากขึ้น. ตัวอย่างเช่น พวกเขาอาจต้องอยู่ในสถานพักฟ้ืน หรืออาจมีอาการของโรค
ความจ าเสื่อม. ถ้าพวกเขาก าลังมีลักษณะความเปราะบางดังกล่าว (ไม่นับก่อนหน้านั้น) ก็เหมาะสมที่จะพิจารณา
ว่าเป็นพวกเปราะบางและจะต้องปฏิบัติต่อพวกเขาอย่างถูกต้อง 
 

กลุ่มหรือชนชั้นอ่ืนๆ อาจถือว่าเปราะบาง. ได้แก่ ผู้ที่ต้องอยู่ในเนิร์สซิ่งโฮม บุคคลที่รับสวัสดิการหรือสังคม
สงเคราะห์ หรือคนยากจน คนตกงาน ผู้ป่วยในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาล กลุ่มชาติพันธุ์หรือเชื้อชาติที่เป็นชน
กลุ่มน้อย คนไร้บ้าน คนเร่ร่อน ผู้อพยพหรือพลัดถิ่นฐาน นักโทษ ผู้ป่วยด้วยโรคที่รักษาไม่หาย บุคคลที่ไร้
อ านาจทางการเมือง และสมาชิกในชุมชนที่ไม่คุ้นเคยกับแนวคิดทางการแพทย์สมัยใหม่. ในขอบเขตที่กลุ่ม
บุคคลเหล่านี้มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มคนที่ถือว่าเปราะบาง จ าเป็นต้องต้องมีการทบทวนและดูแลที่จะให้
การคุ้มครองสิทธิและสวัสดิการของพวกเขาเป็นพิเศษ 
 

บุคคลที่ป่วยด้วยโรคร้ายแรงที่อาจท าให้พิกรหรือเสียชีวิตเป็นผู้มีความเปราะบางสูง. บางครั้งแพทย์จะให้การ
รักษาผู้ป่วยเหล่านี้ด้วยยาหรือการรักษาอ่ืนที่ยังไม่ไข้นทะเบียนให้ใช้ได้ทั่วไป เนื่องจากการศึกษาเพ่ือพิสูจน์
ความปลอดภัยและประสิทธิผลยังไม่เสร็จสิ้น. กรณีดังกล่าวนี้เข้าได้กับปฏิญญาเฮลซิงกิ ซึ่งกล่าวไว้ในวรรค 32 
ว่า “ในการรักษาผู้ป่วย กรณีที่ยังไม่มีวิธีรักษาที่พิสูจน์แล้วว่าได้ผล หรือเคยพิสูจน์แล้วพบว่าไม่ได้ผล แพทย์
โดยความยินยอมของผู้ป่วยต้องมีอิสระที่จะใช้มาตรการการรักษาที่ยัง ไม่ผ่านการพิสูจน์ หรือใหม่ๆ ถ้าใน
ดุลพินิจของแพทย์เห็นว่าการรักษานั้นๆ จะให้ความหวังในการช่วยชีวิต ฟื้นสุขภาพ หรือลดความทุกข์ทรมาน
ให้แก่ผู้ป่วย.” การรักษาดังกล่าว ปกติเรียกว่า “การใช้โดยเมตตาธรรม” ไม่ถือว่าเป็นการวิจัย แต่อาจเป็น
ประโยชน์ต่อการวิจัยที่ก าลังด าเนินการอยู่ ในเรื่องความปลอดภัยหรือประสิทธิผลของวิธีการที่น าไปใช้ 
 

แม้ว่า โดยรวมแล้ว ผู้วิจัยจะต้องศึกษากับผู้ที่เปราะบางน้อยกว่า ก่อนจะเลือกศึกษาในผู้ที่เปราะบางกว่า ก็อาจ
มีบางกรณีที่เข้าข่ายยกเว้นได้. โดยทั่วไป เด็กย่อมไม่เหมาะส าหรับการวิจัยยาระยะที่ 1 หรือการวิจัยวัคซีน
ระยะที่ 1 หรือ 2 แต่การทดสอบดังกล่าวอาจอนุญาตให้ท าได้หลังจากการศึกษาในผู้ใหญ่พบว่ามีผลในการ
รักษาหรือป้องกันอยู่บ้าง. ตัวอย่าง เช่น การศึกษาวิจัยวัคซีนระยะที่ 2 เพ่ือหาหลักฐานของการสร้างภูมิคุ้มกัน
ในเด็กทารกอาจมีเหตุผลสมควรหากวัคซีนนั้นได้แสดงหลักฐานว่าสามารถป้องกันหรือชลอระยะของโรคติดเชื้อ
ในผู้ใหญ่ หรือการศึกษาวิจัยระยะที่ 1 ในเด็ก อาจเหมาะสมเพราะโรคที่จะรักษาไม่เกิดในผู้ใหญ่ หรือแสดง
อาการแตกต่างไปในเด็ก (ดูภาคผนวก 3 : ระยะของการวิจัยทางคลินิกกับวัคซีนหรือยา) 
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ภาคผนวก 
ค านิยาม 

 
ซอฟต์แวร์ 

ซอฟต์แวร์หรือระบบที่ใช้ในทางการแพทย์ เช่น ซอฟต์แวร์ที่ใช้เพ่ือการวินิจฉัยโรค ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการ
ควบคุมเครื่องมือแพทย์รวมถึงเครื่องมือแพทย์ที่ฝังในตัวผู้ป่วย และระบบหรือโปรแกรมในการบริหารจัดการ
ข้อมูลเวชระเบียนภายในโรงพยาบาล เป็นต้น 

ความเสี่ยงต่ าสุด (minimal risk) 

ความเสี่ยงต่ าสุด หมายความว่ากรณีไม่มีการให้ หรือสอดใส่สิ่งใด ล่วงล้ าเข้าไปในร่างกายอาสาสมัคร หรือมี
การให้หรือสอดใส่สิ่งใดล่วงล้ า เข้าไปในร่างกาย แต่มีความเสี่ยงไม่เกินไปกว่ากรณีการตรวจทางการแพทย์เป็น
กิจวัตร (Routine medical test) เช่น การวัดความดันโลหิต การวัดอุณหภูมิกาย การเจาะเลือดไปตรวจทาง
ชีวเคมี การเอกซเรย์ปอด หรือ การตรวจทางจิตวิทยา (Psychological Test) ทั่วๆ ไป 
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ภาคผนวก : แบบเสนอโครงการวิจัย 
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กรุณากรอกแบบฟอร์มและแนบเอกสารส าคัญที่อ้างถึง  
แบบฟอร์มนี้จะน าเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาส่งเสริมและสนบัสนนุจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

หัวข้อ หมายเหตุ 

1. โครงการวิจัย 

ก. ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย) 

 

ข. ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาอังกฤษ) 

 

 

2. ชื่อหัวหน้าโครงการ 

 

คุณวุฒิและต าแหน่งทางวชิาการ 

 

สถาบนั/หน่วยงานที่สังกัด  

 

โทรศัพท์                                                    โทรสาร 

อีเมลล์ 

รายชื่อผู้ร่วมวิจัย 

 

 

3. สรุปย่อโครงการ (Summary) ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ 

 
 

 

4. หลักการและเหตุผล (Justification) 

 
 

 

5. สรุปย่อการศึกษาวิจัยที่มีมาก่อน 

 
 

 

6. รายละเอียดโดยสังเขปเก่ียวกับสถานทีท่ี่จะท าการวิจัย 

 
 

 



แบบเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับการพิจารณาจาก
คณะกรรมการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุน 

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ EC01 

                        

 

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ                                                                                                                       30 
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120  
โทรศัพท์ 0-2564-6700 ต่อ 3317 โทรสาร 0-2564-6703   

หัวข้อ หมายเหตุ 

7. ชื่อและที่อยู่ของผู้สนับสนุนการวิจัย 

 

 

8. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 

 

9. รายละเอียดของการออกแบบการวิจัย   

 

 

10. จ านวนอาสาสมัครที่จ าเป็นต้องใช้ และวิธีค านวณขนาดตัวอยา่ง 

 

 

11. เกณฑ์การคัดเลือกอาสาสมัคร 

ก. เกณฑ์คัดเข้า (Inclusion Criteria) 
 

ข. เกณฑ์คัดออก (Exclusion Criteria) 

 
ค. เกณฑ์ตัดอาสาสมัครออกจากโครงการ (Discontinuation Criteria) 

 

 

12. เหตุผลที่ต้องใช้อาสาสมัครกลุ่มเปราะบาง (ถ้ามี)  

 

รายละเอียดมาตรการในการลดความเสี่ยงแก่อาสาสมัครนั้น 

 

 

13. กระบวนการคัดเลือกอาสาสมัคร เช่น 

การโฆษณา 

 

ขั้นตอนในการคุ้มครองความเปน็ส่วนตัวและความลบั 

 

 

14. รายละเอียด และค าอธิบายทั้งหมดเก่ียวกับการด าเนินการกับอาสาสมัคร  
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หัวข้อ หมายเหตุ 

15. แผนการและเหตุผลในการงด หรือระงับการรักษามาตรฐานในระหว่างการศึกษาวิจยั รวมทั้งความ
เสี่ยงที่จะเกิดกับอาสาสมัคร 

 

16. การรักษาอ่ืนใดที่จะให้ หรืออนุญาตให้รับ หรือ ห้ามให้ ระหว่างการศึกษาวิจัย 

 

 

17. การตรวจร่างกายหรือการตรวจทางห้องปฏิบัติการ หรือ การตรวจอื่นใดที่จะกระท าต่ออาสาสมคัร 

 

 

18. ตัวอย่างของแบบบันทึก (Case Record Form : CRF) และรายงานมาตรฐานที่จะใช้ รายละเอียด
วิธีการประเมินผลการรักษา วิธกีารและความถี่ของการวัด วิธีการติดตามผล 

 

 

19. วิธีการบันทึกและรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (Adverse events) และข้อก าหนด ส าหรับ
แก้ปัญหาอาการแทรกซ้อน 

 

 

20. ความเสี่ยงต่ออาการไม่พงึประสงค์ที่ทราบ หรือคาดไวล้่วงหนา้ รวมทั้งความเสี่ยงทีจ่ะเกิดขึ้นจาก   
การรักษาหรือยาที่จะให้ หรือวัคซีน หรือวิธีการที่จะท าการทดสอบ 

 

 

21. แผนโดยละเอียดส าหรับการวิจยัที่มีความเสี่ยงมากกว่าระดบัความเสี่ยงต่ าสุด (Minimal risk) ต่อ  
การบาดเจ็บทางกาย  

 

การครอบคลุมของการประกันทีจ่ะให้การรักษา  

 

การดูแลเร่ืองค่าใช้จ่าย  

 

การตอบแทนชดเชยกรณีเกิดความพิการ หรือเสียชีวิตจากการวจิัย 

 

 

22. ข้อพิจารณาด้านจริยธรรม (Ethical Considerations) ของโครงการ  

 

ความเสี่ยงของโครงการ  
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หัวข้อ หมายเหตุ 

วิธีการในการลดความเสีย่งที่จะเกิดขึ้น 

 

23. ข้อเสนอให้อาสาสมัครสามารถเข้าถึงยาที่วิจัย หลงัเสร็จสิ้นการศึกษา โดยระบุรูปแบบบุคคล หรือ
องค์กรที่จะรับผิดชอบคา่ใช้จา่ย และระยะเวลาที่จะดูแลรับผิดชอบ 

 

 

24. แผนที่จะติดตามดูแลผลของการตั้งครรภ์ ทั้งในด้านสุขภาพของแม่และผลทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
ต่อเด็ก ในการศึกษาในหญิงตั้งครรภ์  

 

 

25. ผลประโยชน์ที่ควรจะเกิดต่ออาสาสมัครและผู้อื่น 

 

 

26. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดจากการวิจัยต่อประชากร รวมทั้งความรู้ใหม่ที่อาจเกิดจากการศึกษาวิจัย 

 

 

27. วิธีที่เสนอในการขอรับความยนิยอมจากอาสาสมัครแต่ละคน และวิธีการที่วางแผนไว้ เพื่อการให้ข้อมูล
แก่ผู้ที่คาดว่าจะเป็นอาสาสมัคร รวมทั้งชื่อและต าแหน่งของผู้รบัผิดชอบ ในการขอรับความยนิยอม 

 

 

28. หลักประกันในกรณีที่ผู้อาจเปน็อาสาสมัครไมส่ามารถให้การยินยอมได้ด้วยตนเอง เช่น การอนญุาตจะ
ได้รับจากบุคคลที่มีอ านาจโดยชอบธรรม หรือในกรณีของเด็กที่โตพอจะเข้าใจความหมายของความ
ยินยอมโดยสมัครใจ แต่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จะต้องได้รับทั้งค ายนิยอมของเด็ก และการอนุญาตจาก
พ่อแม่หรือผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรม 

 

 

29. รายการของสิ่งจูงใจทั้งทางเศรษฐกิจหรืออ่ืนๆ ที่จะให้แก่ผู้ที่อาจเป็นอาสาสมัคร เช่น การให้เงิน 
ของขวัญ การให้บริการฟร ีหรือข้อผูกพันทางการเงินใดๆ เพื่อจะให้แก่อาสาสมัคร เช่น การจา่ย     
ค่ารักษาพยาบาล 

 

 

30. แบบและวิธีการ รวมทั้งบุคคลทีร่ับผิดชอบในการให้ข้อมูลใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการวิจัยแก่อาสาสมัคร 
เช่น (อันตราย หรือประโยชน์) หรือข้อมูลจากการวิจัยอื่นในเร่ืองเดียวกัน ที่อาจมีผลต่อความเต็มใจ
ของอาสาสมัครที่จะอยู่ร่วมในการศึกษาวิจัยต่อไปหรือไม่ 
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หัวข้อ หมายเหตุ 

31. แผนการแจ้งผลการศึกษาแก่อาสาสมัครในการวิจัย 

 

 

32. ข้อเสนอในการรักษาความลับขอ้มูลส่วนบุคคล และการเคารพในความเปน็ส่วนตัวของอาสาสมคัร 
รวมทั้งข้อพึงระมัดระวังเพื่อป้องกันการเปิดเผยผลการตรวจทางพันธุกรรมของอาสาสมัครแก่ญาติ
ใกล้ชิดโดยไม่ได้รับความยนิยอมจากอาสาสมัคร 

 

 

33. วิธีการจัดการข้อมูลส่วนตัวของอาสาสมัคร เชน่ การตั้งรหัสที่จะก าหนดให้อาสาสมัครจะก าหนด
อย่างไร จะเก็บไว้ที่ไหนและเมื่อไร ผู้ใดจะเปิดรหัสได้อย่างไร ในกรณีฉุกเฉิน 

 

 

34. เงื่อนไขในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือวัสดุชีวภาพ 

 

 

35. รายละเอียดของแผนการวิเคราะห์ทางสถิติของการศึกษาวิจยั รวมทั้งแผนการวิเคราะห์ข้อมูลระหว่าง
การศึกษา (ถ้ามี) และเกณฑ์ในการยุติการศึกษาทั้งหมดก่อนก าหนด (Criteria for Premature 
Termination or Suspension of Study) เมื่อจ าเป็น 
 

 

36. แผนในการก ากับดูแลต่อเนื่อง ด้านความปลอดภัยของยา หรือวิธีการด าเนินการอ่ืนๆ ที่ใช้ตาม
วัตถุประสงค์ของการศึกษา หรือทดลอง ในกรณีที่สมควร อาจมีการก าหนดให้มีคณะกรรมการก ากับ
ดูแลข้อมูลและความปลอดภัย (Data and Safety Monitoring Board : DSMB) 

 

 

37. รายการเอกสารอ้างอิงที่อ้างถึงในโครงร่างการวิจยั 

 

 

38. แหล่งและจ านวนเงนิทนุวิจัย องค์กรที่สนับสนนุการวิจัย และบญัชีรายละเอียดของข้อผูกมัด           
ที่ผู้สนบัสนุนจะให้แก่สถาบันที่วจิัย ผู้วิจัย อาสาสมัคร และชุมชน (ถ้ามี) 

 

 

39. การจัดการกรณีมีผลประโยชน์ทบัซ้อนทางการเงินหรือผลประโยชน์ทบัซ้อนอ่ืนที่อาจมีผลกระทบ    
ต่อการตัดสินใจของผู้วิจัย หรือบุคลากรการวิจัยอ่ืนๆ การรายงานต่อคณะกรรมการที่ดูแลเรื่อง
ผลประโยชน์ทบัซ้อนของสถาบนัในเร่ืองดังกล่าว การแจ้งข้อมลูรายละเอียดที่เก่ียวข้องต่อ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย และการส่งต่อข้อมูลนัน้แก่อาสาสมัครโดยคณะกรรมการเป็น         
ผู้พิจารณาว่าจะส่งต่อข้อมูลใดให้แก่อาสาสมัคร 
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หัวข้อ หมายเหตุ 

40. ก าหนดเวลาเสร็จสิน้ของการศึกษาวิจัย 

 

 

41. การศึกษาวิจัยในชุมชนที่ก าลงัพฒันา ให้ระบสุิ่งทีผู่้สนับสนุนการวิจัยจะมอบให้ หรือการพัฒนา
ศักยภาพของการพิจารณาทั้งทางวิชาการและจริยธรรมของการวิจัยในมนุษย์ในชุมชนที่จะเข้าไป    
วิจัย และการประกันว่าวัตถุประสงค์ของการพัฒนาศักยภาพนัน้จะต้องสอดคล้องกับคา่นิยมและ 
ความคาดหวังของทั้งอาสาสมัครและชุมชน 

 

 

42. การศึกษาวิจัยของภาคอุตสาหกรรมจะต้องมีสัญญาระบุว่าใครเป็นเจ้าของลิขสทิธิ์ในการตีพิมพ์      
ผลการศึกษาวิจัย และข้อผูกมัดใดที่จะเป็นผู้เตรียมร่างรายงานการวิจัยเสนอต่อผู้วิจัยหลัก 

 

 

43. ในกรณีที่ผลออกมาเป็นลบ จะตอ้งมีหลักประกันว่าผลการศึกษาจะต้องจัดให้มีตามความเหมาะสม 
โดยการตีพิมพ์หรือการรายงานต่อผู้มีอ านาจหนา้ที่รับขึน้ทะเบยีนยา 

 

 

44. กรณีที่อาจพิจารณาวา่ไม่เหมาะสมที่จะตีพิมพผ์ลการศึกษา เช่น เมื่อผลการศึกษาทางระบาดวิทยา 
สังคมวิทยา หรือทางพันธุกรรม อาจท าให้เกิดความเสี่ยงต่อผลประโยชน์ของชุมชน หรือประชากร 
หรือ เชื้อชาติ หรือ ชาติพันธุ์ของประชาชนบางกลุ่ม 

 

 

45. ข้อความที่ระบุว่าจะจัดการอย่างไรกับกรณีมีหลักฐานพสิูจน์วา่มีการน าเสนอข้อมูลเท็จ โดยต้อง
สอดคล้องกับนโยบายของผู้สนบัสนนุการวิจัยทีจ่ะจัดการอย่างเหมาะสมกับวิธีการทีไ่ม่อาจยอมรับได้
นั้น    
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ผู้เสนอโครงการวิจัยสัญญาว่า  
 คณะผู้วิจัยจะด าเนนิการวิจัยตามรายละเอียดที่ระบไุว้ในข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างเคร่งครัด 
 หากมีการแก้ไขข้อเสนอโครงการวิจัย ผู้เสนอโครงการจะแจง้ให้คณะกรรมการฯ ทราบโดยเร็ว เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 หากอาสาสมัครวิจัยในโครงการวิจัยนี้เกิดผลข้างเคียงหรืออันตรายจากการวิจัย หรือหากมีข้อมูลความรู้ใหม่เก่ียวกับ

ประโยชน์หรือโทษจากแหล่งอ่ืนในขณะท าการวิจยันี้ หัวหน้าโครงการจะรายงานให้คณะกรรมการฯ ทราบโดยเร็ว 
 จะส่งรายงานความก้าวหน้าของการวิจัยทุก 1 ปี ในกรณีที่ระยะเวลาท าการวิจัยมากกว่า 1 ปี มายังคณะกรรมการฯ  
 แจ้งปิดโครงการวิจัยเมื่อด าเนนิการวิจัยแล้วเสร็จ มายังคณะกรรมการฯ ตามที่คณะกรรมการฯ ได้จัดส่งแบบฟอร์มให้                                                            

ลงชื่อ ………………………………………………………………. 

(…………………………………………………………….) 

หัวหน้าโครงการ วันที ่…………………………………..…………….………………….. 

ลงชื่อ ………………………………………………………………. 

(…………………………………………………………….) 

ผู้วิจัยร่วม วันที ่…………………….…………………………………………..….. 

 

 หมายเหตุ:  
 กรุณาแนบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ของเอกสารทั้งหมดมาด้วย  
 กรุณาท าส าเนาเอกสารนีไ้ว้กับตวัท่านก่อนส่ง 
 หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาส่งเสริมและสนบัสนนุจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

ส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  
   โทรศัพท์ 0-2564-6700 ต่อ 3317 โทรสาร 0-2564-6703 
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ตัวอย่างค าอธิบายอาสาสมัคร 
(ฉบบัย่อ) 

 
1. ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย)           

              

2. หัวหน้าโครงการ   ชื่อ             
    ที่ท างาน              

           
โทรศัพท์   ที่ท างาน            

มือถือ            
ผู้รับผิดชอบที่สามารถติดต่อได้  24  ชั่วโมง 

ชื่อ             
ที่ท างาน             

            
บ้าน             

            
โทรศัพท์  ที่ท างาน             

มือถือ             

3. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
             
             
              

4. วิธีการศึกษา (โดยย่อ)   
             
             
              

5. การศึกษานี้จะขอให้ท่านเป็นอาสาสมัคร โดยท่านจะต้องร่วมในกิจกรรมการวิจัย รวม    คร้ัง 
แต่ละคร้ังมีรายละเอียดโดยสังเขป ดังนี้ 
5.1               
             
              
5.2               
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5.3               
             
              
5.4               
             
              

 

6. ท่านมีสิทธิถอนตัวจากโครงการได้ทุกเมื่อ โดยไม่ต้องอธิบายเหตุผลการขอถอนตัว และท่านจะไม่เสียสิทธิใดๆ ที่ท่านควร
ได้รับจากโครงการหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

 

หากท่านมีข้อสงสัย หรือมีเหตุใดๆ  ที่ต้องการสอบถาม หรือขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับโครงการวิจัย สามารถติดต่อ
หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้รับผิดชอบที่สามารถติดต่อได้ 24 ชั่วโมง ตาม ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ข้างต้น 
 

ขอขอบคุณในความร่วมมือ 
 
 
       ลงชื่อ       
              หัวหน้าโครงการวิจัย 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หนังสือ 
แสดงเจตนายินยอมการเข้าร่วมการวิจัย EC03 
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โครงการวิจัย .............................................................................. 
วันให้ค ายินยอม  วันที…่…………………..เดือน................................ พ.ศ.………………………….. 

 

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ........................................................... ได้อ่านรายละเอียดจากเอกสารชี้แจงผู้จะเข้าเปน็
อาสาสมัครวิจัยที่แนบมา ฉบบัวนัที่ ……….………………………..… และข้าพเจ้ายนิยอมเข้าร่วมโครงการวิจัยโดยสมัครใจ 

ข้าพเจ้า ได้รับส าเนาใบแสดงความยินยอมเข้าเป็นอาสาสมัครวิจัยที่ข้าพเจ้าได้ลงนามและวันที่ พร้อมด้วยเอกสาร
ชี้แจงผู้จะเข้าเป็นอาสาสมัครวิจยั ทั้งนี้ ก่อนที่จะลงนามในใบยนิยอมเข้าร่วมการวิจัยนี้ ขา้พเจ้าได้รับการอธิบายจากผู้วิจัยถึง
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ระยะเวลาของการท าวจิัย วิธีการวจิัย อันตราย ความเสี่ยง หรืออาการที่อาจเกิดขึ้นจากการวิจัย 
หรือจากยาที่ใช้ รวมทั้งประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการวิจัย และแนวทางรักษาโดยวธิีอื่นอย่างละเอียด  

ข้าพเจ้ามีเวลาและโอกาสเพียงพอในการซักถามข้อสงสัยจนมีความเข้าใจอย่างดีแล้ว โดยผู้วจิัยได้ตอบค าถามต่างๆ 
ด้วยความเต็มใจ ไมป่ิดบังซ่อนเร้น จนข้าพเจา้พอใจ  ข้าพเจ้ารบัทราบจากผู้วิจยัว่าโครงการวิจยันี้ไม่มีการตรวจสุขภาพหรือใช้
ยาในการรักษาใดๆ การเข้าร่วมโครงการวิจัยนี้จึงไม่มีความเสีย่งต่อสุขภาพกายของข้าพเจ้า  

ข้าพเจ้ามีสิทธทิี่จะบอกเลิกการเข้าร่วมการวิจัยเมื่อใดก็ได้ โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งเหตุผล และการบอกเลิกการเข้าร่วม
การวิจัยนี้ จะไม่มีผลต่อสิทธิใดๆ ที่ข้าพเจ้าจะพึงได้รบัต่อไป   

ผู้วิจัยรับรองว่าจะเก็บข้อมูลส่วนตัวของข้าพเจ้าเปน็ความลบั และจะเปิดเผยได้เฉพาะเมื่อได้รับการยินยอมจาก
ข้าพเจ้าเท่านัน้ เฉพาะต่อผู้เก่ียวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาสง่เสริมและสนับสนนุจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ์ผู้สนับสนนุ
การวิจัยหรือผู้แทน ผู้ได้รับอนุญาตให้เข้ามาตรวจและประมวลข้อมูลของผู้ร่วมการวิจัย ทั้งนี้ จะต้องกระท าไปเพื่อ
วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเท่านั้น  

. 

ผู้วิจัยรับรองว่าจะไม่มีการเก็บขอ้มูลใดๆ ของข้าพเจ้าเพิ่มเติม หลังจากที่ขอยกเลิกการเข้าร่วมโครงการวิจัยและ
ต้องการให้ท าลายเอกสารและ/หรือตัวอย่างที่ใช้ตรวจสอบทั้งหมดที่สามารถสืบค้นถึงตัวข้าพเจา้ได ้

ข้าพเจ้าเข้าใจว่า ข้าพเจ้ามสีิทธิที่จะตรวจสอบหรือแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของข้าพเจ้าและสามารถยกเลิกการให้สิทธิใน
การใช้ข้อมูลส่วนตัวของข้าพเจ้าได้ โดยต้องแจ้งให้ผู้วิจยัรับทราบ 

ข้าพเจ้าตระหนักว่าข้อมูลในการวิจัยที่ไม่มีการเปิดเผยชื่อจะผา่นกระบวนการต่างๆ เชน่ การเก็บข้อมูล การบันทึก
ข้อมูลในคอมพิวเตอร์ การตรวจสอบ การวิเคราะห์และการรายงานเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิทยาศาสตร์เท่านัน้ 

ข้าพเจ้ายินดลีงนามในใบยินยอมนี้เพื่อร่วมการวิจัยด้วยความเตม็ใจ 

 

.................................................................... ลงนามผูย้ินยอม 

(...................................................................) ชื่อผู้ยินยอม  ตัวบรรจง 

วันที.่............... เดือน ..................................พ.ศ. .................... 
 

 
เฉพาะผู้วิจัยเท่านั้น 

ข้าพเจ้าได้อธิบายถึงวัตถปุระสงค์ของการวิจัย วิธีการวิจัย อันตราย รวมทั้งประโยชนท์ี่จะเกิดขึ้นจากการวิจัยอย่าง
ละเอียด ให้ผู้จะเข้าเป็นอาสาสมัครวิจัยตามนามข้างตน้ไดท้ราบและ มีความเข้าใจดีแลว้ พร้อมลงนามลงในเอกสารแสดงความ
ยินยอมด้วยความเต็มใจ 

 



หนังสือ 
แสดงเจตนายินยอมการเข้าร่วมการวิจัย EC03 
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.................................................................................... ลงนามผูว้ิจัย 

(                              ) ชื่อผู้วิจัย  ตัวบรรจง 

วันที่ ............ เดือน ......................... พ.ศ. ................. 
 

..................................................................................... ลงนามพยาน 

(                                                                 ) ชื่อพยาน  ตัวบรรจง 

วันที่ .............. เดือน ......................... พ.ศ. .................. 
 



แบบค าร้องขอปรับเปลี่ยนรายละเอียด 
โครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองแล้ว EC04 
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กรุณากรอกแบบฟอร์ม หรือท าเครื่องหมาย  และแนบเอกสารส าคัญที่อ้างถึง  

ชื่อโครงการ: 
 

เลขที่โครงการ/รหัส 
 

ส าหรับบนัทึก 
 

หัวหน้าโครงการ:  
 

รหัสผู้วิจัย 
 

 

แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย:  

1) งานวิจยัส่วนที่ต้องการปรบัเปลีย่น (สามารถระบไุด้มากกวา่หนึง่รายการ)   

โครงร่างการวิจัย   

หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย   

ผู้วิจัย   

...........................................................................................................อ่ืนๆ (ระบุ)   

2) รายการทั้งหมดที่ต้องการปรบัเปลี่ยนและเหตุผล มีดงันี้ (อาจแนบเอกสารแสดงรายละเอียด 
มาพร้อมกัน) 
 
 

 

3) การปรับเปลี่ยนนี้จะมีผลกระทบต่อความเสี่ยงและประโยชน์ของผู้รับการวิจัยอย่างไร?  

ความเสี่ยง อาจจะ เพิ่มข้ึน  เท่าเดิม  ลดลง  
 

ประโยชน์ อาจจะ เพิ่มข้ึน  เท่าเดิม  ลดลง  
 

4) การปรับเปลี่ยนนี้จะมีผลกระทบต่อหนังสือชี้แจงผู้จะเข้าร่วมการวิจัยอย่างไร?   

ไม่จ าเปน็ต้องใช้หนังสือชี้แจงผูจ้ะเข้าเป็นอาสาสมัครวิจัยใหม่   

ใช้หนังสือชี้แจงผู้จะเข้าเปน็อาสาสมัครวิจัยแบบใหม่เพิ่มเติมของเดิม   

ใช้หนังสือชี้แจงผู้จะเข้าเปน็อาสาสมัครวิจัยแบบใหม่แทนของเดิม   

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

ลงชื่อ ………………………………………………………………. 

(…………………………………………………………….) 

 นักวิจัย วันที ่………………………….………………….. 

หมายเหตุ: การปรับเปลี่ยนรายละเอียดของโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองแล้วจะไม่สามารถด าเนินการได้ จนกว่าจะได้รับ 
หนังสืออนุมัติจากคณะกรรมการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เสียก่อน เว้นแต่เป็น
ความจ าเป็นด้านความปลอดภัยของอาสาสมัคร 

 



แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ 
จากการวิจัย EC05 
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กรุณากรอกแบบฟอร์ม และแนบเอกสารที่จ าเปน็มาพร้อมกัน  

ชื่อโครงการ: 
 

เลขที่โครงการ/รหัส 
 

ส าหรับบนัทึก 
 

หัวหน้าโครงการ:  
 

รหัสผู้วิจัย 
 

 

1. เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้น  

1.1) ลักษณะของเหตุการณ์ 
 

 

1.2) ชื่อ/ หมายเลขประจ าตัวผู้รับการวิจัย 

 

 

1.3) เหตุเกิดวันที่ 

 

 

2. การประเมินเหตุการณ ์

2.1) ความร้ายแรง   

เสียชีวิต   

เป็นอันตรายต่อชวีิต   

พิการ   

เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล   

มีความผิดปกติของร่างกาย   

.................................................................................................................อ่ืนๆ (ระบุ)   

2.2) กล่าวถึงไว้แล้วใน  

คู่มือนักวิจัย ใช่  ไม่ใช ่  
 

หนังสือชี้แจงผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย ใช่  ไม่ใช ่  
 

2.3) เก่ียวเนื่องกับ ยา/ กระบวนการ/ เคร่ืองมือ ในการวิจัย  

โดย แหล่งทุน นักวิจัย  

 เก่ียวข้อง  เก่ียวข้อง  
 

 น่าจะ  น่าจะ  
 

 เป็นไปได ้  เป็นไปได ้  
 

 ไม่ทราบ  ไม่ทราบ  
 

 ไม่เก่ียวข้อง  ไม่เก่ียวข้อง   

 

 



แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ 
จากการวิจัย EC05 
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2. การประเมินเหตุการณ์ (ต่อ) ส าหรับบนัทึก 

2.4) ผลลัพธ ์  

แก้ไข/ปรับปรุง   

ไม่เปลี่ยนแปลง   

เลวร้ายลง   

เป็นอันตราย   

ไม่ปรากฏ   

2.5) สถานทีท่ าวิจัย 

 

 

 

3. การตัดสินใจของผู้วิจัย 

3.1) แจ้งอาสาสมัครวิจัยโดยเพิ่มเติมเนื้อความในหนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย 
หรือใช้หนังสือแสดงเจตนายนิยอมเข้าร่วมโครงการวิจัยฉบับใหม่ 

 

ด าเนินการทนัท ี   

ด าเนินการในการพบปะคร้ังต่อไป   

ไม่ต้องด าเนนิการ   

3.2) เปลี่ยนแปลง หรือชะลอโครงการวิจัย  

ชะลอไว ้   

เปลี่ยนแปลง   

ไม่ต้องด าเนนิการใดๆ   

4. ค าชี้แจงอื่นๆ เพิ่มเติม 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 
 

 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

ลงชื่อ ………………………………………………………………. 

(…………………………………………………………….) 

 นักวิจัย วันที ่………………………….………………….. 

หมายเหตุ: เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรงและไม่ได้คาดการณ์ไว้ ควรรายงานต่อผู้สนับสนุนการวิจัยภายใน  
5 วันท าการหลังจากเกิดเหตุ และรายงานต่อคณะกรรมการฯ โดยเร็ว 



แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ 
จากการวิจัย EC05 
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ส าหรับคณะกรรมการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ส าหรับบนัทึก 

มติคณะกรรมการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  

1) แจ้งต่อผู้รับการวิจัยโดยเพิ่มเติมเนื้อความในหนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย 
หรือใช้แบบใหม่ 

 

ด าเนินการทนัท ี   

ด าเนินการในการพบปะคร้ังต่อไป   

ไม่ต้องด าเนนิการ   

2) เปลี่ยนแปลง หรือชะลอโครงการวิจัย  

ชะลอไว ้   

เปลี่ยนแปลง   

ไม่ต้องด าเนนิการใดๆ   

3) รับทราบโดย  

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 
 
 

 

ลงชื่อ ………………………………………………………………. 

(…………………………………………………………….) 

 ประธาน
กรรมการ 

วันที ่………………………….………………….. 

หมายเหตุ: รายงานฉบับนี้จะน าเสนอต่อคณะกรรมการฯ ต่อไป 
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กรุณากรอกแบบฟอร์ม และส่งกลับมายังคณะกรรมการฯ ก่อนวันที่ที่ก าหนดไว้ดา้นล่าง  

หนังสือรับรองโครงการเลขที…่………………………………………… 
 
 

วันที่รับรอง:……………/……………………/……………….. 
 

วันที่สิน้สุดการรับรอง:……..……/………………/………….. 

ชื่อโครงการภาษาไทย: 
 

ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ: 
 

เลขที่โครงการ/รหัส 
 

ส าหรับ 
คณะกรรมการฯ 

 

หัวหน้าโครงการ:  
โทรศัพท์:                               e-mail: 

รหัสนักวิจัย 
 

1) ได้เร่ิมเก็บข้อมูลแล้วหรือไม่   

ใช่   

ไม่ใช ่   

2) ข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับการวิจัย  

มี   

ไม่มี   

3) รวบรวมข้อมูลได้เท่าไหร่  ....................................%   

4) จ านวนอาสาสมัครวิจัยตั้งแต่เริม่ต้นโครงการจนถึงขณะนี้ ...................คน  

จ านวนอาสาสมัครวิจัยที่ก าลังอยู่ในระหว่างด าเนินการ ...................คน  

จ านวนอาสาสมัครวิจัยที่ขาดการติดต่อ ...................คน  

จ านวนอาสาสมัครวิจัยที่ด าเนนิการเก็บข้อมูลได้ครบ ...................คน  

จ านวนอาสาสมัครวิจัยที่อยู่ระหว่างติดตามผลหลงัเสร็จสิ้นการวจิัย ...................คน  

5) อาสาสมัครวิจัยที่ก าลังอยู่ในระหว่างด าเนนิการ   

แบบสอบถาม/ สัมภาษณ ์   

สิ่งส่งตรวจ/ กลุ่มตัวอย่าง   

เครื่องมือตรวจภายใน   

วิธีวิจัย: เช่น การใช้ยา ผา่ตัด ฉายรังสี กัมมันตรังสี ฯลฯ   

อ่ืนๆ (ระบุ) ถา่ยรูป ท าประวตัิ เอกซเรย์ ถ่ายซีทีสแกน   

6) ระหว่างด าเนนิการวิจัยมีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เกิดข้ึน  

มี  แนบเอกสาร  

ไม่มี   
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 ส าหรับ
คณะกรรมการ 

7) จ านวนเหตุการณ์ไม่พึงประสงคท์ี่พบ ......................คน/ครั้ง  

กรุณาระบุเหตุการณ์ 

 

 

 

8) จ านวนเหตุการณ์ไม่พึงประสงคร์้ายแรงที่พบ  ......................ครั้ง  

ต้องรับไว้เป็นผู้ป่วยใน  ...............คน/ครั้ง  

เสียชีวิต  .......................คน  

9) ข้อมูลที่สืบค้นได้เพิ่มเติมในแง่ความเสี่ยง/ประโยชน์ ที่เก่ียวข้องกับการวิจัยคร้ังนี้ 
 
 

 

10) ปัญหาและอุปสรรคระหว่างด าเนินการวิจัย 
 
 

 

11) มีการเปลี่ยนแปลงโครงรา่งการวิจัยหรือหนังสือแสดงเจตนายนิยอมเข้าร่วม 
มีโครงการวิจัยที่ยังไม่ได้รายงานคณะกรรมการฯ หรือไม่ 

 

มี  แนบเอกสาร  

ไม่มี    

ลงชื่อ ………………………………………………………………. 

(…………………………………………………………….) 

 หัวหน้าโครงการ วันที ่………………………….…………………….……….. 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 

ลงชื่อ ………………………………………………………………. 

(…………………………………………………………….) 

 ประธานกรรมการ วันที ่………………………….…………….……………….. 

กรุณาท าส าเนาเอกสารนี้ไว้กับตัวท่านก่อนส่ง 
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หนังสือรับรองโครงการเลขที…่………………………………………… 
 
 

วันที่รับรอง:……………/……………………/……………….. 
 

วันที่สิน้สุดการรับรอง:……..……/………………/………….. 

ชื่อโครงการภาษาไทย: 
 

ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ: 
 

เลขที่โครงการ/รหัส 
 

ส าหรับ 
คณะกรรมการฯ 

 

หัวหน้าโครงการ:  
โทรศัพท์:                              e-mail: 

รหัสนักวิจัย 
 

แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย: 
 
ที่อยู:่ 
 
 

 

1) ตามแผนที่วางไว้ ทา่นสามารถรวบรวมอาสาสมัครวิจัยได้  

ครบ   

ไม่ครบ   

2) จ านวนอาสาสมัครวิจัยตั้งแต่เริม่ต้นโครงการจนถึงขณะนี้ ...........................คน  

จ านวนอาสาสมัครวิจัยที่ก าลังอยู่ในระหว่างด าเนินการ ...........................คน  

จ านวนอาสาสมัครวิจัยที่ขาดการติดต่อ ...........................คน  

จ านวนอาสาสมัครวิจัยที่ด าเนนิการเก็บข้อมูลได้ครบ ...........................คน  

จ านวนอาสาสมัครวิจัยที่อยู่ระหว่างติดตามผลหลงัเสร็จสิ้นการวจิัย ...........................คน  

3) ปัญหาและอุปสรรคระหว่างด าเนินการวิจัย 
 
 

 

4) ระหว่างด าเนนิการวิจัยมีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์/ปรับเปลี่ยนรายละเอียดการวิจัย  

มี   

ไม่มี   

ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล  ..........................ครั้ง  

เสียชีวิต  ...................คน/ครั้ง  

..........................................................................................อ่ืนๆ (ระบุ)    
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คณะกรรมการฯ 

5) ข้อมูลที่สืบค้นได้เพิ่มเติมในแง่ความเสี่ยง/ประโยชน์ ที่เก่ียวข้องกับการวิจัยคร้ังนี้ 
 
 

 

6)  ท่านมีแผนการน าเสนอผลการวจิัยอย่างไร? 
 

 

 ตีพิมพ์ในวารสารภายในประเทศ ระบุ 
 

 

 ตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศ ระบุ 
 

 

 น าเสนอด้วยวาจา ที ่
 

 

 น าเสนอโดยโปสเตอร์ ที่ 
 

 

 อ่ืนๆ ระบ ุ
 

 

     แจ้งปิดโครงการวนัที่............................................................................. 

ลงชื่อ ……………………………………………………………….…. 

(………………………………………………………..……….) 

หัวหน้าโครงการ 

กรุณาท าส าเนาเอกสารนี้ไว้กับตัวท่านก่อนส่ง 
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………………………/2008 
เลขที่หนังสือรับรอง 0000/2551 

 
หนังสือรับรองโครงการวิจัย 

 
 คณะกรรมการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนนุจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเทศไทย ได้ท าการตรวจสอบและรับรองโครงการวิจัยตามที่ระบุไว้ด้านล่าง
ทั้งนี้ โดยพิจารณาบนพื้นฐานของปฏิญญาเฮลซิงกิ และหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการฯ 
 
ชื่อโครงการ:  

 
 

รหัสโครงการ: 
 

 
 
 

หัวหน้าโครงการ: 
 

 
 
 

สถานที่ท าวิจัย: 
 

 
 
 

เอกสารที่รับรอง:   โครงร่างการวิจัย 
 หนังสือชี้แจงผูจ้ะเข้ารับการวิจัย 
 หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัย 
 เอกสารประชาสัมพันธโ์ครงการ 
 ประวัติหัวหน้าโครงการวิจัย 

วันที่ออกเอกสารรับรอง:  
 

วันหมดอายุ:  
 

                                                                 ………………………………………………………….………. 

                                                                 (…………………นายวิชัย โชควิวฒัน………………….) 
                                       ประธานกรรมการพัฒนาส่งเสริมและสนบัสนุนจริยธรรมการวจิัยในมนุษย์ 
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ผู้วิจัยทุกท่านที่ผ่านการรับรองด้านจริยธรรมการวิจัยต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 

1) ด าเนินการวิจยัตามที่ระบไุว้ในโครงร่างการวิจัยอย่างเคร่งครัด 
2) รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นหรือการปรับเปลี่ยนรายละเอียดการวิจัยต่อผู้สนับสนุนการวิจัยและ

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
3) ส่งรายงานความก้าวหน้าประจ าปีต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ รวมทั้งต่ออายุเอกสารรับรอง โดย

ต้องยื่นเรื่องขออนุมัติก่อนอย่างน้อย 2 เดือน 
4) เมื่อด าเนินการแล้วเสร็จ ส่งรายงานสรุปผลการด าเนินงานพร้อมแจ้งปิดโครงการ 

 

หมายเหตุ:  หนังสือรับรองจะแนบรายชื่อคณะกรรมการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มาด้วย 
    เอกสารทั้งหมดที่ได้รับการรับรองจะส่งไปยังหัวหน้าโครงการ 
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Certificate of Approval 
 

 The Ethics Committee, National Science and Technology Development Agency, Ministry of 
Science and Technology, Thailand, has reviewed and approved the following protocol based on the 
Declaration of Helsinki. 

Protocol Title:  
 
 

Principal Investigator: 
 

 
 
 

Protocol No.: 
 

 
 
 

Research Site: 
 
 

 
 
 

Document Approved:   Protocol 
 Participant information sheet 
 Informed consent form 
 Announcement about Volunteer Recruitment for Clinical Trial 
 Principal Investigator’s curriculum vitae 

Date of Approval:  
 

Approval Expire Date:  
 

                                                                 ……………………………………………………………… 

                                                                 (…………………Vichai Chokwiwat…………………) 

                                                                      Chairman of Ethics Committee, NSTDA 
 

All approved investigator must comply with the following conditions : 

1) Strictly conduct the research as required by the protocol; 
2) Report to the Ethics Committee any adverse event or any changes in the research; 
3) Provide yearly reports to the Ethics Committee concerning the progress of the research upon the 

specified period of time and reapply for approval at least two months before date of expiration; 
4) Provide final reports to Ethics Committee when the study has finished.



ขั้นตอนการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย 
ทางด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
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ขั้นตอนการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยทางด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         
 

                                                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 

รบัขอ้เสนอโครงการ พจิารณาเบือ้งตน้ เสนอคณะกรรมการ 

จรยิธรรม 

แจง้นกัวจิยั 

1 2 3 4 

1 เดอืน 1 เดอืน 1 สปัดาห ์



ขั้นตอนการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย 
ทางด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
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ขั้นตอนการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย 
ทางด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
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