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คานา
การทาวิจัยในมนุษย์เป็นสิ่งสาคัญที่ทั้งต่างประเทศและประเทศไทยได้พยายามวางแนวปฏิบัติ
ให้ถูกต้องเหมาะสม โดยตระหนักถึงสิทธิ ศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ ความปลอดภัย และความเป็นอยู่
ที่ดีของผูเ้ ข้าร่วมการวิจัย ในการดาเนินการศึกษาวิจัยในมนุษย์นั้นย่อมให้ความสาคัญกับระเบียบวิธี
วิจัยที่ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์
เพราะหากไม่ถูกต้องก็จะมีผลกระทบถึงความน่าเชื่อถือของ
ผลการวิจัย ยิ่งไปกว่านั้นการทาวิจัยต้องทาอย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรมด้วยเช่นกัน
มหาวิทยาลัย อีส เทิร์นเอเชีย ได้เห็นความสาคัญ ของการทาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ จึงได้
แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เพื่อ ทาหน้าที่พิจารณาโครงการวิจัยในมนุษย์ของ
มหาวิทยาลัยตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 ซึ่งคณะกรรมการฯได้ร่วมกัน จัดทาคู่มือการเสนอขอพิจารณา
รับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัย อีสเทิร์นเอเชียเล่มนี้ขึ้น เพื่อให้การเสนอและพิจารณา
โครงการวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ มนุ ษ ย์ เ ป็ น ไปตามหลั ก การและแนวทางปฏิ บั ติ ที่ ถู ก ต้ อ งตาม
มาตรฐานสากล
คณะผู้จัดทาหวัง เป็นอย่า งยิ่ง ว่าอาจารย์ นักศึก ษาและนักวิจัยทุกท่านจะได้นาไปใช้เป็น
แนวทางสาหรับการเสนอโครงการเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จากคณะกรรมการฯ
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ทั้งนี้เพื่อให้การพิจารณาโครงการต่ างๆดาเนินไปได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ
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บทที่ 1
จริยธรรมของการทาวิจัยในมนุษย์
คาจากัดความของการวิจัยในมนุษย์
การวิจัย หมายถึง การค้นคว้าหาความรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อตอบประเด็นที่สงสัย โดยมีระเบียบ
วิธีวิจัยอันเป็นที่ยอมรับในแต่ละศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งครอบคลุมทั้งแนวคิด มโนทัศน์ และวิธีการที่ใช้
ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ในรายงาน Belmont (The Belmont Report) (วิชัย โชควิวัฒน์ และ
ทิพิชา โปษยานนท์, 2551, หน้า 2). ได้เปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างระหว่างการปฏิ บัติ (Practice)
และการวิจัย (Research) โดยกล่าวว่าการแยกแยะให้เห็นระหว่างการศึกษาทางชีวเวชศาสตร์และพฤติกรรม
ศาสตร์นั้นเป็นเรื่องสาคัญ รวมทั้งเวชปฏิบัติที่เป็นการนาเอาการรักษาที่เป็นที่ยอมรับแล้วมาใช้ เพื่อให้
ทราบว่ากิจกรรมใดควรได้รับการทบทวนเพื่อคุ้มครองอาสาสมัครในการศึกษาวิจัย ในปัจจุบันเส้น
แบ่งระหว่างเวชปฏิบัติและการศึกษาวิจัยมีความคลุมเครือ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะกิจกรรมทั้งสองมัก
ดาเนินไปด้วยกัน เช่นในกรณีที่ต้องการวิจัยเพื่อประเมินผลการรักษา
อย่างไรก็ตามในรายงาน Belmont ระบุว่าคาว่า “เวชปฏิบัต”ิ หมายถึงการดาเนินการใดๆ เพื่อ
ส่งเสริมสุขภาวะของผู้ป่วยหรือผู้รับบริการแต่ละคน โดยสามารถคาดคะเนความสาเร็จได้อย่างเป็น
เหตุและผล และมีจุดมุ่งหมายเพื่อการวินิจฉัย การป้องกัน และการรักษาในรายบุคคล แต่ในทาง
ตรงกันข้าม คาว่า ”การวิจัย” กาหนดไว้สาหรับกิจกรรมที่ออกแบบมาสาหรับทดสอบสมมติฐาน หา
ข้อสรุป เพื่อนาไปสู่การพัฒนาหรือเผยแพร่เป็นความรู้ให้มากขึ้น ดังนั้นการวิจัยจึงมักจะเขียนออกมา
เป็นรูปแบบที่ชัดเจนและประกอบไปด้วยวัตถุประสงค์และระเบียบวิธีวิจัย
ส่วนคาจากัดความของการวิจัยในมนุษย์ตาม Ethical Principles ที่เป็นที่ยอมรับกันในระดับ
สากลตามปฏิญญาสากลของ Helsinki (Declaration of Helsinki) อธิบายไว้ว่า การศึกษาวิจัยทาง
การแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ หมายรวมถึงการศึกษาวิจัยที่กระทาต่อสารต่างๆ จากร่างกายมนุษย์
และข้อมูลที่เชื่อมโยงถึงบุคคลต่างๆได้ (Medical research involving human subjects includes
research on identifiable human material or identifiable data) (วิชัย โชควิวัฒน, 2553, หน้า 1 และ 11)
และตามข้อบังคับแพทยสภาเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยและการทดลองในมนุษย์ พ.ศ.2525 (ธาดา
สืบหลินวงศ์ พรรณแข มไหสวริยา และสุธี พานิชกุล, 2551, หน้า 62) ระบุว่า “การศึกษาวิจัยการ
ทดลองในมนุษย์” หมายความถึงการศึกษาวิจัยและการทดลอง เภสัชผลิตภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์
การศึกษาธรรมชาติของโรค การวินิจฉัย การรักษา การส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค ที่กระทา
ต่อมนุษย์ รวมทั้งการศึกษาวิจัยจากเวชระเบียน และสิ่งส่งตรวจต่างๆจากร่างกายของมนุษย์ด้วย
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ชมรมจริยธรรมการทาวิจัยในคนในประเทศไทย (ธาดา สืบหลินวงศ์ พรรณแข มไหสวริยา
และสุธี พานิชกุล, 2551, หน้า 4) ได้ให้ความหมาย “การทาวิจัยในคน” ว่าหมายถึง การศึกษาวิจัย การ
สอบถาม การสัมภาษณ์ทางสังคมศาสตร์ สิ่งแวดล้อมและสภาวะแวดล้อมต่างๆ การทดลองเภสัช
ผลิตภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ การศึกษาธรรมชาติของโรค การวินิจฉัย การรักษา การส่งเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรค ที่เกี่ยวข้องกับคนหรือ การกระทาต่อคน รวมทั้งการศึกษาวิจัยจากเวชระเบียนหรือ
ฐานข้อมูล วัตถุสิ่งส่งตรวจ น้าคัดหลั่ง เนื้อเยื่อที่ได้จากร่างกายคน รวมถึงการศึกษาทางสรีรวิทยา
ชีวเคมี พยาธิวิทยา การตอบสนองต่อการรักษา ทางด้านกาย ชีวเคมี จิตวิทยาในอาสาสมัครปกติและ
ผู้ป่วย ซึ่งเรียกรวมๆว่าเป็น การวิจัยทางชีวเวชศาสตร์ (Biomedical research)
ดังนั้น การวิจัยในมนุษย์จึงมีความหมายครอบคลุมถึง การศึกษาในมนุษย์ การศึกษาโดยใช้
สิ่งส่งตรวจที่มาจากมนุษย์ ซึ่งเจาะจงระบุถึงตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของสิ่งส่งตรวจได้ เช่น เลือด สารคัดหลั่ง
และชิ้นเนื้อ เป็นต้น รวมถึงการศึกษาโดยใช้ข้อมูลเฉพาะบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงได้ว่าข้อมูลนั้นเป็น
ของบุคคลใด เพื่อวัตถุประสงค์ที่จะให้ได้ความรู้ใหม่ในสาขาต่างๆ อันจะนาไปสู่การพัฒนาความ
เป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของมนุษย์ให้ดียิ่งๆขึ้น

จริยธรรมในการทาวิจัยในมนุษย์
จริยธรรม
ตามที่บัญญัติไว้ในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 “จริยธรรม” แปลว่า ธรรม
ที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ ศีลธรรม กฎศีลธรรม ซึ่งก็คือ กฎเกณฑ์ความประพฤติของมนุษย์ ซึ่งเกิดขึ้น
จากธรรมชาติของมนุษย์เอง ความเป็นผู้มีปรีชาญาณ (ปัญญาและเหตุผล) ทาให้มนุษย์มีมโนธรรม
รู้จักแยกแยะความถูก ผิด ควร ไม่ควร โดยจริยธรรมมีลักษณะ 4 ประการ (กิตติยา โสภณโภไคย,
2555) คือ
1. การตัดสินทางจริยธรรม (Moral Judgment) บุคคลจะมีหลักการของตนเอง เพื่อตัดสินการ
กระทาของผู้อื่น
2. หลักการของจริยธรรมและการตัดสินตกลงใจเป็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในตัวบุคคล
ก่อนที่จะปฏิบัติการต่างๆ ลงไป
3. หลักการทางจริยธรรมเป็นหลักการสากลที่บุคคลใช้ตัดสินใจในการกระทาสิ่งต่าง ๆ
4. ทัศนะเกี่ยวกับจริยธรรมได้มาจากความคิดของบุคคลหรืออุดมคติของสังคมจนเกิดเป็น
ทัศนะในการดารงชีวิตของตน และของสังคมที่ตนอาศัยอยู่
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บางคนให้ความหมายว่า “จริยธรรม” (กิตติยา โสภณโภไคย, 2555)
 เป็นความประพฤติที่เป็นธรรมชาติ เกิดจากคุณธรรมในตัวเอง ซึ่งสรุปได้ว่า คือ ข้อควร
ประพฤติปฏิบัติ หรือกิริยาที่ควรประพฤติที่สอดคล้องกับหลักธรรมชาติ หรือความถูกต้องดีงาม
 เป็นการกระทาทั้งทางกาย วาจา ใจ อันเป็นพฤติกรรมที่คนดีควรกระทาอยู่เสมอ
 เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวมนุษย์ โดยธรรมชาติ ซึ่งจะต้องพัฒนาขึ้นโดยอาศัยกฎเกณฑ์ความ
ประพฤติที่มนุษย์ควรประพฤติที่ได้จากหลักการทางศีลธรรม หลักปรัชญา วัฒนธรรม กฎหมายหรือ
จารีตประเพณี เพื่อประโยชน์สุขแก่ตนเองและสังคม
 เป็นกรอบหรือแนวทางอันดีงามที่พึงปฏิบัติ ซึ่งกาหนดไว้สาหรับสังคม เพื่อให้เกิดความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยงดงาม ความสงบร่มเย็นเป็นสุข ความรักสามัคคี ความอบอุ่น มั่นคงและ
ปลอดภัยในการดารงชีวิต
นอกจากนี้ จริยธรรมยังใช้เป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจเลือกความประพฤติ /การกระทา
ที่ถูกต้องเหมาะสมในแต่ล ะสถานการณ์ด้วย ซึ่งเมื่อสังคมสลับซับซ้อนขึ้นมีการแบ่งหน้าที่กั น
ออกเป็นหน้าที่ต่าง ๆ จึงมีข้อกาหนดที่เรียกว่า “จรรยาวิชาชีพ” (Codes of Ethics) ขึ้น เพื่อใช้เป็น
หลักปฏิบัติของคนในอาชีพนั้น ๆ
จรรยาบรรณ
จรรยาบรรณ หมายถึง หลักความประพฤติอันเหมาะสมแสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรมใน
การประกอบอาชีพ ที่กลุ่มบุคคลแต่ละสาขาชีพประมวลขึ้นไว้เป็นหลัก เพื่อให้สมาชิกในสาขาวิชาชีพ
นั้นๆ ยึดถือปฏิบัติ เพื่อรักษาชื่อเสียงและส่งเสริมเกียรติคุณของสาขาวิชาชีพของตน
จรรยาบรรณนักวิจัย หมายถึง หลักเกณฑ์ควรประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไป เพื่อให้การ
ดาเนินงานวิจัยตั้งอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐาน
ของการศึ ก ษาค้ นคว้าให้เป็ นไปอย่างสมศัก ดิศรีและเกี ยรติภูมิของนักวิจัย (คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ, 2541, หน้า 2)
คุณค่าของจรรยาบรรณ
1. จรรยาบรรณเป็นกติกาของสังคมที่กาหนดขึ้นไว้ให้ปฏิบัติร่วมกัน จรรยาบรรณจึงช่วยให้
เกิดการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันในสังคม และเป็นการสร้างพฤติกรรมเคยชินที่ดี
2. การที่แต่ละคนซึ่งแตกต่างกันมาปฏิบัติตามจรรยาบรรณร่วมกัน
จะทาให้เกิดความ
แตกต่าง ไม่เป็นความขัดแย้ง แต่จะกลายมาเป็นความประสานเสริมกาลังแก่กัน
3. การที่แต่ละคนพร้อมใจกันปฏิบัติตามจรรยาบรรณ จะเพิ่มพลังความดีงามและความเจริญ
เปรียบกับเอาดอกไม้แต่ละดอกมาร่วมร้อยเป็นพวงมาลัยย่อมเกิดความงามกว่าอยู่ดอกเดียวโดดๆ
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4. ผู้มีจรรยาบรรณเป็นเครื่องหมายของผู้มีวัฒนธรรม เพราะวัฒนธรรมคือ สิ่งที่เกิดขึ้นมาจาก
การที่มนุษย์มีความสามารถในการจัดสิ่งต่างๆ ให้เข้ากับระเบียบ ประสาน สอดคล้อง กลมกลืน เกิด
เป็นวัฒนธรรม
5. ผู้ประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณเป็นการแสดงออก ซึ่งการมีพฤติกรรมอันมีฐานมาจาก
คุณธรรมของผู้ปฏิบัติ
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2541) ได้ให้ความสาคัญ
ของจรรยาบรรณในการวิจัย และกล่าวว่า
“จรรยาบรรณในการวิจัยเป็นแนวทางสาคัญในการประพฤติปฏิบัติจัดเป็นองค์ประกอบที่
สาคัญของระเบียบวิธีวิจัย เนื่องด้วยในกระบวนการค้นคว้าวิจัย นักวิจัยจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องใกล้ชิด
กับสิ่งที่ต้องการศึกษาไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีชีวิต หรือไม่มีชีวิต การวิจัยจึงอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อ
สิ่งที่ศึกษาได้ หากนักวิจัยขาดความรอบคอบ ระมัดระวังในแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อ
ความเสียหายให้กับสิ่งที่นักวิจัยศึกษา”
ผู้ประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณ จึงเป็นผู้มีคุณธรรมอันสมควรแก่การได้รับการยกย่อง ที่
กล่าวถึงความหมายของคาว่าจรรยาบรรณข้างต้นมานั้น เพื่อที่จะให้นักวิจัย ซึ่งเป็นผู้หนึ่งที่อยู่ในสาย
งานที่เกี่ยวข้องกับคาว่าจรรยาบรรณเป็นอย่างมากได้ทราบไว้อย่างชัดเจน เพราะการวิจัยเป็นวิธีการที่
ได้รับการยอมรับกันว่าเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ เพื่อให้
ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงและสามารถนาไปใช้ประกอบการตัดสินใจเพื่อแก้ไขปัญหา
ผลการวิจัยจึงมี
ความสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ หากนักวิจัยมีความเที่ยงตรงในการนาเสนอ
ความจริงและสะท้อนสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น
ผลการวิจัยจะนาไปสู่การแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพ
เพราะข้อมูลจากการวิจัยสามารถนาไปอ้างอิงได้หลายสถานการณ์ และนาไปประกอบการวิจัยสาหรับ
วางนโยบายและวางแผนเพื่อการพัฒนา ดังนั้นการสร้างงานวิจัยให้มีคุณภาพ นอกจากจะต้องดาเนิน
การวิจัยด้วยระเบียบวิธีที่มีคุณภาพแล้ว จรรยาบรรณนักวิจัยก็เป็นปัจจัยสาคัญยิ่งอีกประการหนึ่ง
จรรยาบรรณนักวิจัย โดยทั่วไปความเป็นนักวิจัยที่มีจรรณยาบรรณ ไม่ว่าในสาขาไหนมักต้อง
ยึดถือหลักที่เป็นสากล ดังต่อไปนี้
1. หลักความสามารถและความรับผิดชอบ หลักที่นักวิจัยต้องมีความสามารถในการทาหน้าที่
วิจัยที่มีคุณภาพ และมีความรับผิดชอบที่จะทาหน้าที่วิจัยอย่างเป็นนักวิทยาศาสตร์ ไม่ลาเอียง
2. หลักการรักษาความลับของตัวอย่างวิจัย และหลักการให้เกียรติผู้ศึกษาอื่นๆ เช่น นักวิจัย
ต้ อ งเคารพในความคิ ด และการคิ ด ค้ น ของผู้ อื่ น ด้ ว ยการไม่ คั ด ลอกงานของผู้ อื่ น โดยไม่ อ้ า งอิ ง
(plagiarism)
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จรรยาบรรณในขั้นตอนการวิจัย ปัญหาจรรยาบรรณการวิจัยสามารถเกิดขึ้นได้จากแง่มุม และ
ขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการวิจัยทั้งหมด ตั้งแต่การคานวณวิธีที่ใช้ในการได้มาซึ่งคาตอบ ขั้นตอน
ที่ใช้ในการคัดเลือกตัวอย่าง วิธีเก็บข้อมูล ชนิดข้อมูลที่เก็บ วิธีวิเคราะห์ รวมไปถึงการตีความจาก
ข้อมูล นักวิจัยต้องทาอย่างไม่ลาเอียง และอย่างเป็นนักวิทยาศาสตร์ให้มากที่สุด ซึ่งในการนี้ ประเภท
นักวิจัยและวิธีการวิจัยชนิดต่างๆ เช่น วิธีการทดลอง หรือวิธีการวิจัยเชิงสังเกตการณ์ (Participant
observation) ฯลฯ ก็จะมีรายละเอียดที่พึงระมัดระวังแตกต่างกันไป
จรรยาบรรณในการใช้ผลงานวิจัย นักวิจัยยังมีความรับผิดชอบในการป้องกันไม่ให้มีการใช้
ผลงานของเขาในทางที่ไม่ถูก ตั้งแต่การเขียน วิเคราะห์ตีความผลงานวิจัยให้ละเอียดชัดเจน ไปถึงการ
ชี้แจงต่อสาธารณะ เมื่อมีการนาไปตีความใช้ประโยชน์อย่างไม่ถูกต้อง
หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ที่สาคัญ
หลักการพื้นฐานสามประการด้านจริยธรรมของการวิจัยในมนุษย์ตามข้อเสนอในรายงาน
เบลมองต์ (Belmont Report) (วิชัย โชควิวัฒน และ ทิพิชา โปษยานนท์, 2551, หน้า 3-6; ธาดา สืบหลินวงศ์
พรรณแข มไหสวริยา และสุธี พานิชกุล, 2551, หน้า 6-9).มีดังนี้
1. หลักความเคารพในบุคคล (Respect for person)
- เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (Human dignity)
- เคารพในการให้ความยินยอมเข้าร่วมการวิจัยโดยบอกกล่าวข้อมูลอย่างเพียงพอและมี
อิสระในการตัดสินใจ (Free and informed consent)
- เคารพในศักดิ์ศรีของบุคคลที่เปราะบางและอ่อนแอ (Vulnerable person)
- เคารพในความเป็นส่วนตัวและรักษาความลับ (Privacy and confidentiality)
2. หลักคุณประโยชน์ ไม่ก่ออันตราย (Beneficence, Non-Maleficence)
- การประเมินความสมดุลระหว่างความเสี่ยงและคุณประโยชน์ (Balancing risk and
benefits) ประโยชน์ที่ได้ต้องมากกว่าความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิด
- การลดอันตรายให้น้อยที่สุด (Minimizing harm)
- การสร้างประโยชน์ให้สูงสุด (Maximizing benefit)
3. หลักความยุติธรรม
- หลักยุติธรรมหมายรวมทั้งความเที่ยงธรรม (Fairness) และความเสมอภาค (Equity)
- ความยุติธรรมเชิงกระบวนการ ต้องมีกระบวนการที่ได้มาตรฐานและยุติธรรมในการ
พิจารณาโครงร่างการวิจัย และเป็นกระบวนการอิสระ

6

- ไม่ควรแสวงหาผลประโยชน์จากการทาวิจัยเพียงเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการในกลุ่ม
คนอ่อนแอหรือเปราะบางที่ไม่สามารถปกป้องผลประโยชน์ของตนเองได้
หลักเกณฑ์ความประพฤติของนักวิจัย
คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ ได้มีการประชุมครั้งที่ 3/2541 เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2541
และกาหนดจรรยาบรรณนักวิจัยเพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ความประพฤติของนักวิจัยทั่วไป
(คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2541) ดังนี้
1. นักวิจัยต้องซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ
นักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองไม่นาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน ไม่ลอกเลียนงาน
ของผู้อื่น ต้องให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่นามาใช้ในงานวิจัย ต้องซื่อตรง
ต่อการแสวงหาทุนวิจัย และมีความเป็นธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย
1.1 นักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น
1.1.1 นักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์ในทุกขั้นตอนของกระบวนการวิจัย ตั้งแต่การเลือก
เรื่องที่จะทาวิจัย การเลือกผู้เข้าร่วมทาวิจัย การดาเนินการวิจัย ตลอดจนการนาผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์
1.1.2 นักวิจัยต้องให้เกียรติผู้อื่น โดยการอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลและ
ความคิดเห็นที่นามาใช้ในงานวิจัย
1.2 นักวิจัยต้องซื่อตรงต่อการแสวงหาทุนวิจัย
1.2.1 นักวิจัยต้องเสนอข้อมูลและแนวคิดอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมาในการเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน
1.2.2 นักวิจัยต้องเสนอโครงการวิจัยด้วยความซื่อสัตย์โดยไม่ขอทุนซ้าซ้อน
1.3 นักวิจัยต้องมีความเป็นธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย
1.3.1 นักวิจัยต้องจัดสรรสัดส่วนของผลงานวิจัยแก่ผู้ร่วมวิจัยอย่างยุติธรรม
1.3.2 นักวิจัยต้องเสนอผลงานอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่นาผลงานของผู้อื่นมาอ้างว่า
เป็นของตน
2. นัก วิจัยต้อ งตระหนักถึงพันธกรณีในการทาวิจัย ตามข้อตกลงที่ทาไว้กับหน่วยงานที่
สนับสนุน การวิจัยและต่อหน่วยงานที่ตนสังกัด
นักวิจัยต้องปฏิบัติตามพันธกรณีและข้อตกลงการวิจัยที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายยอมรับร่วมกัน
อุทิศเวลาทางานวิจัยให้ได้ผลดีที่สุดและเป็นไปตามกาหนดเวลา มีความรับผิดชอบไม่ละทิ้งงาน
ระหว่างดาเนินการ
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2.1 นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการทาวิจัย
2.1.1 นักวิจัยต้องศึกษาเงื่อนไข และกฎเกณฑ์ของเจ้าของทุนอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อ
ป้องกันความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง
2.1.2 นักวิจัยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ระเบียบและกฎเกณฑ์ ตามข้อตกลงอย่างครบถ้วน
2.2 นักวิจัยต้องอุทิศเวลาทางานวิจัย
2.2.1 นักวิจัยต้องทุ่มเทความรู้ ความสามารถและเวลาให้กับการทางานวิจัย เพื่อให้ได้มา
ซึ่งผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์
2.3 นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบในการทาวิจัย
2.3.1 นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบ ไม่ละทิ้งงานโดยไม่มีเหตุผลอันควร และส่งงาน
ตามกาหนดเวลา ไม่ทาผิดสัญญาข้อตกลงจนก่อให้เกิดความเสียหาย
2.3.2 นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบในการจัดทารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เพื่อให้ผล
อันเกิดจากการวิจัยได้ถูกนาไปใช้ประโยชน์ต่อไป
3. นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ทาวิจัย
นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ทาวิจัยอย่างเพียงพอและมีความรู้ความชานาญหรือ
มีประสบการณ์เกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่ทาวิจัย เพื่อนาไปสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพ และเพื่อป้องกันปัญหาการ
วิเคราะห์ การตีความ หรือการสรุปที่ผิดพลาด อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่องานวิจัย
3.1 นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ ความชานาญหรือประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องที่ทาวิจัยอย่าง
เพียงพอเพื่อนาไปสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพ
3.2 นักวิจัยต้องรักษามาตรฐานและคุณภาพของงานวิจัยในสาขาวิชาการนั้น ๆ เพื่อป้องกัน
ความเสียหายต่อวงการวิชาการ
4. นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัย ไม่ว่าเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิต
นักวิจัยต้องดาเนินการด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และเที่ยงตรงในการทาวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับคน สัตว์ พืช ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม มีจิตสานึกและปณิธานที่จะอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
4.1 การใช้คนหรือสัตว์เป็นตัวอย่างทดลอง ต้องทาในกรณีที่ไม่มีทางเลือกอื่นเท่านั้น
4.2 นักวิจัยต้องดาเนินการวิจัยโดยมีจิตสานึกที่จะไม่ก่อความเสียหายต่อคน สัตว์ พืช
ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม
4.3 นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อผลที่จะเกิดแก่ตนเอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
และสังคม
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5. นักวิจัยต้องเคารพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัย
นักวิจัยต้องไม่คานึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลย และขาดความเคารพในศักดิศรี
ของเพื่ อนมนุษ ย์ ต้องถือเป็ น ภาระหน้าที่ที่ จะอธิบายจุด มุ่งหมายของการวิจัย แก่ บุ คคลที่เป็นกลุ่ ม
ตัวอย่าง โดยไม่หลอกลวงหรือบีบบังคับ และไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
5.1 นักวิจัยต้องมีความเคารพในสิทธิของมนุษย์ที่ใช้ในการทดลองโดยต้องได้รับความ
ยินยอมก่อนทาการวิจัย
5.2 นักวิจัยต้องปฏิบัติต่อมนุษย์และสัตว์ที่ใช้ในการทดลองด้วยความเมตตา ไม่คานึงถึงแต่
ผลประโยชน์ทางวิชาการจนเกิดความเสียหายที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
5.3 นักวิจัยต้องดูแลปกป้องสิทธิประโยชน์และรักษาความลับของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
ทดลอง
6. นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการทาวิจัย
นักวิจยั ต้องมีอิสระทางความคิด ต้องตระหนักว่า อคติส่วนตนหรือความลาเอียงทางวิชาการ
อาจส่งผลให้มีการบิดเบือนข้อมูลและข้อค้นพบทางวิชาการ อันเป็นเหตุให้เกิดผลเสียหายต่องานวิจัย
6.1 นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด ไม่ทางานวิจัยด้วยความเกรงใจ
6.2 นักวิจัยต้องปฏิบัติงานวิจัยโดยใช้หลักวิชาการเป็นเกณฑ์และไม่มีอคติมาเกี่ยวข้อง
6.3 นักวิจัยต้องเสนอผลงานวิจัยตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการวิจัย โดยหวัง
ผลประโยชน์ส่วนตน หรือต้องการสร้างความเสียหายแก่ผู้อื่น
7. นักวิจัยพึงนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบ
นักวิจัยพึงเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อประโยชน์ทางวิชาการและสังคม ไม่ขยายผลข้อค้นพบ
จนเกิดความเป็นจริง และไม่ใช้ผลงานวิจัยไปในทางมิชอบ
7.1 นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบและรอบคอบในการเผยแพร่ผลงานวิจัย
7.2 นักวิจัยพึงเผยแพร่ผลงานวิจัยโดยคานึงถึงประโยชน์ทางวิชาการและสังคม ไม่เผยแพร่
ผลงานวิจัย เกินความเป็นจริงโดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้ง
7.3 นักวิจัยพึงเสนอผลงานวิจัยตามความเป็นจริง ไม่ขยายผลข้อค้นพบโดยปราศจากการ
ตรวจสอบ ยืนยันในทางวิชาการ
8. นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่น
นักวิจัยพึงมีใจกว้าง พร้อมที่จะเปิดเผยข้อมูลและขั้นตอนการวิจัย ยอมรับฟังความคิดเห็น
และเหตุผลทางวิชาการของผู้อื่น และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขงานวิจัยของตนให้ถูกต้อง
8.1 นักวิจัยพึงมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยินดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างความเข้าใจใน
งานวิจัยกับเพื่อนร่วมงานและนักวิชาการอื่นๆ
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8.2 นักวิจัยพึงยอมรับฟัง แก้ไขการทาวิจัยและการเสนอผลงานวิจัยตามข้อแนะนาที่ดี เพื่อ
สร้างความรู้ที่ถูกต้องและสามารถนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้
9. นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ
นักวิจัยมีจิตสานึกที่จะอุทิศกาลังสติปัญญาในการทาวิจัย เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ เพื่อ
ความเจริญและประโยชน์สุขของสังคมและมวลมนุษยชาติที่ยั่งยืน โดยต้องคานึงถึงผลกระทบซึ่งอาจ
เกิดขึ้นต่อสังคมได้
9.1 นักวิจัยพึงไตร่ตรองหาหัวข้อการวิจัยด้วยความรอบคอบและทาการวิจัยด้วยจิตสานึกที่
จะอุทิศกาลังปัญญาของตนเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ เพื่อความเจริญของสถาบันและประโยชน์
สุขต่อสังคม
9.2 นักวิจัยพึงรับผิดชอบในการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการเพื่อความเจริญของสังคม ไม่ทา
การวิจัยที่ขัดกับกฎหมาย ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
9.3 นักวิจัยพึงพัฒนาบทบาทของตนให้เกิดประโยชน์ยิ่งขึ้นและอุทิศเวลา น้าใจ กระทาการ
ส่งเสริมพัฒนาความรู้ จิตใจ พฤติกรรมของนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีส่วนสร้างสรรค์ความรู้แก่สังคมสืบไป

ประกาศ ข้อบังคับ พระราชบัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทาวิจัย
ประกาศ ข้อบังคับ พระราชบัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มี
ดังนี้
คาประกาศสิทธิผู้ป่วย
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 51 ระบุว่า "สิทธิ" หมายถึง ความ
ชอบธรรมที่บุคคลใช้ยันกับผู้อื่นเพื่อคุ้มครองหรือรักษาผลประโยชน์อันเป็นส่วนพึงมีพึงได้ของบุคคล
นั้น สิทธิผู้ป่วย จึงหมายถึง ความชอบธรรมที่ผู้ป่วยซึ่งรวมถึงผู้ที่ไปรับบริการด้านสุขภาพสาขาต่าง ๆ
จะพึงได้รับ เพื่อคุ้มครองหรือรักษาผลประโยชน์อันพึงมีพึงได้ของตนเอง โดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น
และเพื่อให้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพกับผู้ป่วย ตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ของความเข้าใจอันดีและเป็นที่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน แพทยสภา สภาการพยาบาล สภาเภสัชกรรม
ทันตแพทยสภา คณะกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ จึงได้ร่วมกันออกประกาศรับรอง
สิทธิของผู้ป่วย (สถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ, 2550) 10 ข้อ และมีข้อที่เกี่ยวข้องกับการ
วิจัยในมนุษย์ดังนี้
ข้อ 7 ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับการปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับตนเองจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ
โดยเคร่งครัด เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากผู้ป่วยหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (เช่น กรณีเกิด
โรคระบาด จาเป็นต้องใช้ข้อมูลโดยเร่งด่วน)
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ข้อ 8 ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วนในการตัดสินใจเข้าร่วมหรือถอนตัวจากการ
เป็นผู้ถูกทดลองในการทาวิจัยของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 มีผลบังคับใช้ โดยมีข้อที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย 2
มาตรา ซึ่งหากผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจาคุก หรือปรับ หรือทั้งจาทั้งปรับ (คณะกรรมการกฤษฎีกา,
2550) ดังรายละเอียดดังนี้
มาตรา 7
ข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคลเป็นความลับส่วนบุคคล ผู้ใดจะนาไปเปิดเผยในประการที่น่าจะทา
ให้บุคคลนั้นเสียหายไม่ได้ เว้นแต่การเปิดเผยนั้นเป็นไปตามความประสงค์ของบุคคลนั้นโดยตรง
หรือมีก ฎหมายเฉพาะบัญญัติให้ต้องเปิดเผย แต่ไ ม่ว่ากรณีใด ๆ ผู้ใ ดจะอาศัยอานาจหรือสิทธิตาม
กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ หรือกฎหมายอื่น เพื่อขอเอกสารเกี่ยวกับข้อมูลด้านสุขภาพ
ของบุคคลที่ไม่ใช่ของตนไม่ได้
มาตรา 9
ในกรณีที่ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขประสงค์จะใช้ผู้รับบริการเป็นส่วนหนึ่งของการ
ทดลองในงานวิจัย ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขต้องแจ้งให้ผู้รับบริการทราบล่วงหน้า และต้อง
ได้ รั บ ความยิ น ยอมเป็ น หนั ง สื อ จากผู้ รั บ บริ ก ารก่ อ น จึ ง จะด าเนิ น การได้ ความยิ น ยอมดั ง กล่ า ว
ผู้รับบริการจะเพิกถอนเสียเมื่อใดก็ได้
มาตรา 49
ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 7 หรือมาตรา 9 ต้องระวางโทษ จาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่ง
หมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับความผิดตามมาตรานี้ เป็นความผิดอันยอมความได้
ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2549 (แพทยสภา,
2549)
หมวด 9 การศึกษาวิจัยและการทดลองในมนุษย์
ข้อ 47 ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ทาการศึกษาวิจัยและการทดลองในมนุษย์ ต้องได้รับความ
ยินยอมจากผู้ถูกทดลอง และต้องพร้อมที่จะป้องกันผู้ถูกทดลองจากอันตรายที่เกิดขึ้นจากการทดลอง
นั้น
ข้อ 48 ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องปฏิบัติต่อผู้ถูกทดลองเช่นเดียวกับการปฏิบัติต่อผู้ป่วยใน
การประกอบวิชาชีพเวชกรรมตาม หมวด 4 โดยอนุโลม
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ข้อ 49 ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องรับผิดชอบต่ออันตรายหรือผลเสี ยหาย เนื่องจากการ
ทดลองที่บังเกิดต่อผู้ถูกทดลองอันมิใช่ความผิดของผู้ถูกทดลองเอง
ข้อ 50 ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้ทาการหรือร่วมทาการศึกษาวิจัยหรือการทดลองในมนุษย์
สามารถทาการวิจัยได้เฉพาะเมื่อโครงการศึกษาวิจัยหรือการทดลองดังกล่าว ได้รับการพิจารณา
เห็นชอบจากคณะกรรมการด้านจริยธรรมที่เกี่ยวข้องแล้วเท่านั้น
ข้อ 51 ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้ทาการหรือร่วมทาการศึกษาวิจัยหรือการทดลองในมนุษย์
จะต้องปฏิบัติตามแนวทางจริยธรรมของการศึกษาวิจัย และการทดลองในมนุษย์และจรรยาบรรณของ
นักวิจัย
หมวด 4 การประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ข้อ 15 ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องรักษามาตรฐานของการประกอบวิชาชีพเวชกรรมใน
ระดับที่ดีที่สุดในสถานการณ์นั้นๆ ภายใต้ความสามารถและข้อจากัดตามภาวะ วิสัย และพฤติการณ์ที่
มีอยู่
ข้อ 16 ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องไม่เรียกร้องสินจ้างรางวัลพิเศษนอกเหนือจากค่าบริการ
ที่ควรได้รับ
ข้อ 17 ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องไม่จูงใจหรือชักชวนผู้ป่วยให้มารับบริการทางวิชาชีพ
เวชกรรม เพื่อผลประโยชน์ของตน
ข้อ 18 ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องไม่ให้ หรือรับผลประโยชน์เป็นค่าตอบแทนเนื่องจาก
การรับ หรือส่งผู้ป่วยเพื่อรับบริการทางวิชาชีพเวชกรรม หรือเพื่อการอื่นใด
ข้อ 19 ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องปฏิบัติต่อผู้ป่วยโดยสุภาพ
ข้อ 20 ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องปฏิบัติต่อผู้ป่วยโดยปราศจากการบังคับขู่เข็ญ
ข้อ 21 ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องไม่หลอกลวงผู้ป่วยให้หลงเข้าใจผิดเพื่อประโยชน์ของตน
ข้อ 22 ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องไม่ประกอบวิชาชีพโดยไม่คานึงถึงความปลอดภัยของ
ผู้ป่วย
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ข้อ 23 ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องไม่ประกอบวิชาชีพโดยไม่คานึงถึงความสิ้นเปลืองของ
ผู้ป่วย
ข้อ 24 ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องไม่สั่ง ใช้ หรือสนับสนุนการใช้ยาตารับลับ รวมทั้งใช้
อุปกรณ์การแพทย์อันไม่เปิดเผยส่วนประกอบ
ข้อ 25 ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องไม่เจตนาทุจริตในการออกใบรับรองแพทย์
ข้อ 26 ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องไม่ให้ความเห็นโดยไม่สุจริตอันเกี่ยวกับวิชาชีพเวชกรรม
ข้อ 27 ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องไม่เปิดเผยความลับของผู้ป่วย หรือผู้ป่วยที่เสียชีวิตแล้ว
ซึ่งตนทราบมาเนื่องจากการประกอบวิชาชีพ เว้นแต่ได้รับความยินยอมโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือเมื่อ
ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามหน้าที่
ข้อ 28 ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในระยะอันตรายจากการ
เจ็บป่วยเมื่อได้รับคาขอร้อง และตนอยู่ในฐานะที่จะช่วยได้ เว้นแต่ผู้ป่วยไม่อยู่ในสภาวะฉุกเฉินอัน
จาเป็นเร่งด่วนและเป็นอันตรายต่อชีวิตโดยต้องให้คาแนะนาที่เหมาะสม
ข้อ 29 ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องไม่ใช้ หรือสนับสนุนให้มีการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
หรือวิชาชีพใดๆ ทางการแพทย์หรือสาธารณสุข หรือการประกอบโรคศิลปะโดยผิดกฎหมาย
พ.ร.บ. สุขภาพจิต พ.ศ.2551
การวิจัยใดๆ ที่กระทาต่อผู้ป่วยจะกระทาได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ป่วย
และต้องผ่า นความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ดาเนินการเกี่ ย วกั บจริย ธรรมการวิจัย ในคนของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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บทที่ 2
การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
นักวิจัยที่จะทาวิจัยในมนุษย์ต้องพิจารณาถึงเหตุผลและความจาเป็นที่จะต้องศึกษาวิจัยใน
มนุษย์ ประโยชน์ทางวิชาการ ความเสี่ยงและประโยชน์ที่อาสาสมัครจะได้รับ คณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียมีนโยบายที่จะปกป้องศักดิ์ศรี สิทธิ ความปลอดภัย และ
ความเป็นอยู่ที่ดีของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย และส่งเสริมให้งานวิจัยของมหาวิทยาลัย มีคุณภาพทั้งด้าน
ระเบียบวิธีวิจัยและจริยธรรม จึงกาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ดังต่อไปนี้
1. เป็นโครงการวิจัยซึ่ งดาเนินการโดยอาจารย์ บุคลากร นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี
ปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย รวมทั้งเป็นโครงการวิจัยของนักวิจัย
ภายนอกที่ มี ค วามประสงค์ จ ะเข้ า มาด าเนิ น การวิ จั ย ในมหาวิ ท ยาลั ย และจะยื่ น เสนอขอรั บ รอง
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หรือไม่มีหนังสือรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จากสถาบันใดๆ
2. การเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ โครงการวิจัยจะต้องมีลักษณะดังนี้
2.1 จะต้องเป็นการวิจัยที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน
2.2 ต้องมีนักวิจัยและผู้ร่วมวิจัยที่เพียงพอและมีความรู้ ความชานาญในแต่ละสาขาที่จะ
ทาการวิจัยเป็นอย่างดี สามารถรู้ถึงผลดีและผลเสีย อันอาจเกิดจากการวิจัยทุกขั้นตอน
2.3 มีวัตถุประสงค์ชัดเจนแน่นอน และเป็นไปได้
2.4 ผลงานวิจัยดังกล่าวจะให้ข้อมูลหรือความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์
2.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัยนี้ ทั้งต่อผู้เข้าร่วมการวิจัยเป็นรายบุคคล
และประโยชน์โดยรวม รวมทั้งประโยชน์ต่อประชากรที่เข้าร่วมการวิจัยนี้หลังสิ้นสุดการวิจัย
2.6 แสดงถึงความจาเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องดาเนินการทดลองต่อมนุษย์
ไม่สามารถกระทาในสัตว์ทดลอง หรือในห้องปฏิบัติการแทนได้ โดยระบุความรุนแรงของปัญหา ซึ่ง
เป็นที่มาของคาถามวิจัย ข้อมูลจากการศึกษาก่อนหน้านี้มีมากน้อยเพียงใด ตลอดจนความจาเป็นที่ต้อง
หาข้อมูลเพิ่มเติม
2.7 มีหลักฐาน เอกสารอ้างอิง ผลการวิจัยในสัตว์ทดลองหรือการวิจัยด้วยวิ ธีอื่นๆ ทาง
วิทยาศาสตร์ ที่ประสบความสาเร็จพอสมควรและเชื่อถือได้ เพื่อยืนยันถึงความปลอดภัยของการวิจัย
นั้นอย่างเพียงพอ และสมควรนามาใช้กับมนุษย์ ไม่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายหรืออันตรายต่อ
สุขภาพของคน
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2.8 ระบุถึงความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่คาดว่าอาจจะเกิดขึ้นและการ
เตรียมการจัดการแก้ปัญหาหรือช่วยเหลือให้กับผู้เข้าร่วมการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เคยมีการวิจัยทานองเดียวกับโครงร่างที่เสนอมานี้มาก่อนหรือไม่ และเคยเกิดเหตุการณ์
ไม่พึงประสงค์อย่างไร ขอให้ระบุรายละเอียดและโอกาสที่เกิดบ่อยมากน้อยเพียงใด ตามที่เคยมี
รายงานมา
- มาตรการป้องกันและแก้ไขที่นักวิจัยเตรียมไว้ในโครงการนี้
- ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการแก้ไข หรือศึกษาเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการวิจัย
- ชื่อผู้รับผิดชอบหรือแพทย์ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ตลอดเวลา
หากเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการวิจัย
- กรณีเป็นการวิจัยทางคลินิก (Clinical research) นักวิจัยมีวิธีการแจ้งแพทย์เจ้าของ
ไข้ หรือ แพทย์อื่นที่ต้องมาให้การรักษาผู้เข้าร่วมการวิจัยทราบว่าบุคคลผู้นั้นอยู่ในระหว่างดาเนินการ
วิจัยได้ด้วยวิธีใด
2.9 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยต้องใช้จานวนเท่าที่จาเป็นตามหลักและวิธีการวิจัย
โดยใช้จานวนน้อยที่สุดที่เพียงพอสาหรับการแปลผล
2.10 ระบุชัดเจนถึงหลักเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างหรือกลุ่มอาสาสมัครที่ยอมตนให้
ทดลองในโครงการวิจัย โดยแสดงให้เห็นความยุติธรรมและปราศจากอคติ รวมทั้งการคัดออกจาก
โครงการวิจัย
2.11 ตัวอย่างกลุ่มเปราะบาง เช่น ทารก เด็ก สตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยอาการหนัก
หรือผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ป่วยที่มีภาวะทางจิต ผู้พิการ ผู้ต้องขัง ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เป็นต้น นักวิจัยต้อง
ระมัดระวังในการเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง ถ้าจาเป็นต้องมีตัวอย่างกลุ่มเปราะบางรวมอยู่ด้วย นักวิจัย
ต้องอธิบายเหตุผลความจาเป็นที่ต้องใช้ตัวอย่างกลุ่มนี้ โดยให้คานึงถึงประโยชน์ที่ตัวอย่างกลุ่มนี้จะ
ได้รับและความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างดาเนินการวิจัยและวิธีการแก้ไข เป็นต้น
2.12 วิธีการแบ่งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมต้องไม่กระทบต่อความรู้สึกและผลได้
ผลเสียที่จะเกิดขึ้น
2.13 แสดงถึงข้อพิจารณาในด้านจริยธรรมและการเตรียมการป้องกันอันตรายที่อาจ
เกิดแก่กลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่มทดลอง วิธีการดูแลรักษา และอุปกรณ์ที่จาเป็นที่พร้อมจะดูแลให้กลุ่ม
ทดลองใช้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และการตอบแทนที่กลุ่มทดลองจะได้รับในกรณีต่างๆ
2.14 แสดงประโยชน์ที่จะได้รับของกลุ่มตัวอย่าง นักวิจัย สถาบันที่ทาการวิจัย และ
ประเทศชาติ
2.15 คาขอและเอกสารประกอบการวิจัยที่เป็นภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะใบยินยอม
และเอกสารแนะนากลุ่มตัวอย่างจะต้องแปลเป็นภาษาไทย
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2.16 การยุติการวิจัยในโครงการที่มีทั้งผลบวกและผลลบเกิดขึ้น นักวิจัยต้องกาหนด
เกณฑ์การพิจารณาที่ชัดเจนและมีการวางแผนอย่างรัดกุมไว้ล่วงหน้า
2.17 กาหนดค่าตอบแทนที่ผู้เข้าร่วมการวิจัยจะได้รับในการเข้าร่วมการวิจัย (Payment)
(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายที่ผู้เข้าร่วมการวิจัยต้องจ่ายเพิ่มเติมในการเข้าร่วมการวิจัย (ถ้ามี)
2.18 แสดงรายการ / ประมาณการค่าใช้จ่ายในการวิจัย และแหล่งทุนของการศึกษาวิจัย
ตามแบบที่กาหนดของมหาวิทยาลัย
2.19 แสดงคุณวุฒินักวิจัย สถานที่ทาการวิจัย การขออนุญาตจากผู้ที่เกี่ยวข้อง แหล่งทุน
สนับสนุนการวิจัย
3. การวิจัยในมนุษย์จะกระทาได้ เมื่อได้รับความยินยอมโดยอิสระเป็นลายลักษณ์อักษร
จากกลุ่มตัวอย่าง ในกรณีที่กลุ่มตัวอย่างไม่สามารถแสดงความยินยอมได้ ผู้ปกครอง ผู้ใช้อานาจ
ปกครอง ผู้ดูแล หรือผู้แทนโดยชอบธรรม เป็นผู้ให้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรแทน ใบยินยอมให้
ทดลองให้ใช้ตามหนังสือยินยอมการเข้าร่วมโครงการวิจัย (ภาคผนวก ค)
4. นักวิจัยต้องชี้แจงให้กลุ่มตัวอย่างได้รับทราบถึงสิ่งต่อไปนี้
4.1 วิธีการหรือแผนงาน ทั้งในส่วนที่นักวิจัยจะดาเนินการต่อกลุ่มตัวอย่าง และที่กลุ่ม
ตัวอย่างต้องปฏิบัติ
4.2 อันตรายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการวิจัยและภายหลังการวิจัย ตลอดจนการป้องกัน
อันตรายที่นักวิจัยเตรียมไว้
4.3 สิทธิประโยชน์ที่พึงได้จากการวิจัยของกลุ่มตัวอย่าง หน่วยงาน โครงการ และ
ประเทศชาติ
4.4 สิทธิของกลุ่มตัวอย่างในการบอกเลิกการวิจัยโดยเสรี
4.5. คาอธิบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจนกลุ่มตัวอย่างหมดข้อสงสัย โดยแสดงออกว่าไม่เป็น
การชักจูงหรือชักชวนให้หลงเชื่อ
5. นักวิจัยต้องเลือกวิธีการวิจัยที่เสี่ยงอันตราย และก่อให้เกิดผลเสียแก่ร่างกายและจิตใจ
ของกลุ่มตัวอย่างน้อยที่สุดโดยเฉพาะในเด็ก ผู้สูงอายุ และหญิงมีครรภ์ หรือผู้ที่ไม่อยู่ในภาวะอิสระที่
จะตัดสินใจ
6. กลุ่มตัวอย่างผู้ปกครอง ผู้ใช้อานาจปกครอง ผู้ดูแล หรือผู้แทนโดยชอบธรรมของกลุ่ม
ตัวอย่าง สามารถยกเลิกการยินยอมเข้าร่วมการวิจัยเมื่อใดก็ได้ โดยการยกเลิกการยินยอมนั้นต้องไม่มี
ผลกระทบต่อสิทธิของกลุ่มตัวอย่างที่จะได้รับการรักษาตามปกติ
7. มีการดูแลคุ้มครองผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย และในการขอความยินยอมต้องให้ข้อมูลที่
ถูกต้องครบถ้วน ไม่มีสิ่งซ่อนเร้น คานึงถึงความพอเพียงที่เหมาะสมพอควร และการตอบสนองต่อ
คาถามหรือการร้องเรียนโดยคานึงถึงความปลอดภัยและความสุขสบายทางร่างกายและจิตใจ และการ
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เชิญชวนผู้ป่วยต้องระมัดระวังไม่ให้มีการใช้อิทธิพลโน้มน้าว (Undue influence) หรือการบังคับข่มขู่
(Coercion) โดยการใช้เงินหรือความเกรงใจของผู้ป่วยที่มีต่อผู้รักษา ต้องมีการรักษาความลับของกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งข้อมูลส่วนบุคคล เวชระเบียน และตัวอย่างสิ่งตรวจ นอกจากนี้ยังต้องพิจารณาผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายหากเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
8. นักวิจัยต้องทาการวิจัยด้วยความระมัดระวังตามมาตรฐานวิชาชีพแห่งตน และต้องระงับ
การวิจัยทันทีที่มีข้อบ่งชี้ว่าอาจเกิดอันตรายแก่กลุ่มตัวอย่าง
9. นักวิจัยต้องรายงานต่อคณะกรรมการหรือผู้ควบคุมการวิจัย กรณีที่เกิดผลไม่พึงประสงค์
ที่ร้ายแรงตามที่กาหนดไว้ในแนวทางการศึกษาวิจัย
10. การป้องกันการละเมิดความเป็นส่วนตัวและมาตรการรักษาความลับของข้อมูล (Privacy
and confidentiality protection) เช่น วิธีการปกป้องความลับของข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าร่วมการวิ จัย
โดยใช้รหัสแทนชื่อและข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าร่วมการวิจัยในการบันทึกข้อมูลในแบบบันทึกข้อมูล
และ/หรือ แบบสอบถาม หากมีการบันทึกข้อมูลเป็น รูปถ่าย วี ดิทัศน์ หรือ การบันทึกเสียงโปรดระบุ
บุคคลที่สามารถเข้าถึงข้อมูล ระบุระยะเวลาในการเก็บข้อมูล และวิธีการทาลายเมื่อพ้นระยะเก็บข้อมูล
11. นักวิจัยควรรายงานความก้าวหน้าของการวิจัยให้คณะกรรมการวิจัยทราบ และจัดส่ง
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ให้สานักวิจัยภายใน 6 เดือนหลังเสร็จสิ้นการวิจัย โดยจัดพิมพ์เป็นภาษาไทย
หรือภาษาอังกฤษ จานวน 3 ชุด
12. คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์อาจจะกาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขเพิ่มเติม
ตามความเหมาะสมและความจาเป็นเฉพาะเรื่องหรือทั่วไป
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บทที่ 3
การเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ในบทนี้ต้องการให้ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนปฏิบัติสาหรับอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาที่ต้องศึกษาวิจัย ในหัวข้อเกี่ยวกับการวิจัยในมนุษย์ โดยแบ่งประเด็นนาเสนอขั้นตอน
ดาเนินงาน และข้อแนะนาจัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ประเภทของโครงการวิจัยที่ต้องขอพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ประเภทของการวิจัยที่ต้องได้รับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ก่อนดาเนินการวิจัย
แบ่งเป็น 8 ประเภท ดังนี้
1. การวิจัยทางคลินิกซึ่งเกี่ยวกับยาหรือเครื่องมือทางการแพทย์
2. การวิจัยเกี่ยวกับการตรวจและการรักษาทางรังสีวิทยา
3. การวิจัยเกี่ยวกับวิธีการผ่าตัด
4. การวิจัยที่ใช้สิ่งส่งตรวจต่างๆ จากร่างกายมนุษย์
5. การศึกษาวิจัยจากเวชระเบียนที่วิธีการเก็บข้อมูลต้องมีความเชื่อมโยงและมีผลกระทบต่อ
บุคคล
6. การวิจัยทางระบาดวิทยา
7. การวิจัยที่หัวหน้าโครงการเป็น Health Care Provider และขั้นตอนการดาเนินการวิจัยมี
ผลกระทบต่อสุขภาพส่วนบุคคล ทาให้เกิดความเสี่ยงที่จะถูกฟ้องร้องตามกฎหมาย
8. การวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์หรือจิตวิทยา ที่ดาเนินการสารวจ สัมภาษณ์ การ
สังเกตพฤติกรรม ข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะและเป็นส่วนบุคคล
กรณีโครงการวิจัยที่ดาเนินการไปแล้วและมีแผนว่าต้องการตีพิมพ์ เผยแพร่หรือขอตาแหน่ง
ทางวิชาการ ซึ่งจาเป็นต้องมีหนังสือรับรองการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ขอให้ส่ง
โครงการวิจัยมาเพื่อขอรับการพิจารณาก่อน เพราะหากได้ดาเนินการไปแล้ว คณะกรรมการจะไม่
พิจารณาโครงการย้อนหลังให้
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ประเภทของโครงการที่ไม่ต้องผ่านการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ประเภทของการวิจัยที่ไม่ต้องผ่านการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ก่อน
ดาเนินการวิจัย ดังนี้
1. ชุดโครงการวิจัยที่ครอบคลุมโครงการวิจัยย่อยหลายโครงการ ซึ่งแยกมาจากโครงการวิจัย
ใหญ่ที่เคยผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แล้ว เป็นชุดโครงการวิจัยที่มี
ระเบียบวิธีวิจัยแบบเดียวกัน
2. การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
3. การวิจัยประเมินผลการสอนหรือการวิจัยประเมินหลักสูตร
4. การวิจัยที่ดาเนินการโดยวิธีการสารวจ สัมภาษณ์ หรือสังเกตพฤติกรรมภายในชุมชน โดย
วิธีการเก็บข้อมูลนั้นไม่สามารถเชื่อมโยงถึงผู้เข้าร่วมการวิจัยเป็นรายบุคคล และไม่มีผลกระทบต่อ
บุคคลในแง่สถานภาพและภาพลักษณ์ทางสังคม, การจ้างงาน, สถานภาพทางการเงิน, หรือทาให้เกิด
ความเสี่ยงที่จะทาให้ถูกฟ้องร้องดาเนินคดีตามกฎหมาย
5. การวิจัยที่เก็บข้อมูลจากฐานข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าจะในรูปเอกสาร, สิ่งส่ง
ตรวจทางพยาธิวิทยาหรือห้องปฏิบัติการ โดยวิธีการเก็บข้อมูลนั้นไม่สามารถเชื่อมโยงถึงผู้เข้าร่วมการ
วิจัยเป็นรายบุคคล (Unidentifiable data) ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยผ่านรหัสใดๆ ที่นักวิจัย
จัดทาขึ้นเพื่อจะสืบค้นไปถึงผู้ที่เป็นเจ้าของข้อมูลหรือสิ่งส่งตรวจได้
6. การประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการจากหน่วยงาน
เพื่อพัฒนาคุณภาพการ
ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานนั้น
7. การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพหรือการตรวจสอบที่ไม่เชื่อมโยงกับฐานข้อมูล
ที่เป็นส่วนบุคคล หรือมีผลกระทบต่อข้อมูลด้านสุขภาพส่วนบุคคล
8. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบคุณภาพของอาหาร รสชาติ และการยอมรับของผู้บริโภค
โดยอาหารที่จะบริโภคนั้นต้องไม่มีสิ่งเจือปนนอกเหนือจากธรรมชาติ
มีสารอาหารในระดับที่ไม่
ก่อให้เกิดอันตราย หรือมีสารเคมีเนื่องจากการเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าปริมาณที่บ่งบอก
ถึงอันตรายตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ขั้นตอนการเสนอขอพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
การขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มีขั้นตอนดังแสดงในแผนภูมิที่ 1 ดังนี้
1. การเตรียมโครงการวิจัยก่อนยื่นเสนอขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์
นักวิจัยหรือนักศึกษาต้องทาการปรับปรุงโครงการวิจัยหรือวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ตาม
คาแนะนาของแหล่งทุนหรือกรรมการสอบโครงร่างให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนนามายื่นเสนอขอรับการ
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พิจารณา ส่วนโครงการวิจัยของบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยที่จะเข้าดาเนินการวิจัยในมหาวิทยาลัย
อีสเทิร์นเอเชีย จะต้องขออนุมัติผ่านมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียก่อนที่จะยื่นเสนอขอพิจารณารับรอง
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
2. การยื่นแบบเสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
นักวิจัยหรือนักศึกษาควรจัดเตรียมเอกสารตามแบบฟอร์มดังแสดงในภาคผนวก พร้อมทั้ง
แนบเอกสารที่จาเป็นประกอบการพิจารณา เช่น แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต เป็นต้น
และนามายื่นเสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ที่สานักวิจัย มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
3. การพิจารณาประเภทของโครงการวิจัย
โครงการวิจัยหรือวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ที่ยื่นเสนอเข้ามาที่สานักวิจัย จะถูกนาเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิจัยเพื่อพิจารณาเห็นชอบ โดยโครงการวิจัยจะถูกจัดออกเป็น 2 ประเภทคือ
3.1 โครงการที่ไม่ต้องผ่านการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
โครงการวิจัยหรือวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ที่จัดอยู่ในประเภทโครงการที่ไม่ต้องผ่าน
การพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์นั้น นักวิจัยจะได้รับหนังสือรับรองว่าไม่ต้องผ่านการ
พิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เพื่อให้นักวิจัยเก็บไว้เป็นหลักฐาน
3.2 โครงการที่ต้องผ่านการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
โครงการวิจัยหรือวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ที่จัดอยู่ในประเภทโครงการต้องผ่านการ
พิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์นั้น จะถูกนาเสนอต่อไปยังคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์เพื่อพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัย โดยจะถูกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ
3.2.1 โครงการวิจัยของอาจารย์หรือนักวิจัยภายนอก
โครงการวิจัยของอาจารย์หรือนักวิจัยภายนอกจะถูกเสนอเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เพื่อพิจารณารับรองจริยธรรม
การวิจัย ในกรณีที่โครงการวิจัยนั้นไม่ต้องได้รับการแก้ไข เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์จะทาการประสานงานไปยังสานักวิจัย เพื่อออกหนังสือรับรองการพิจารณาจริยธรรมให้
อาจารย์หรือนักวิจัย แต่ในกรณีที่ต้องมีการแก้ไข เลขานุการฯ จะแจ้งให้สานักวิจัยติดต่ออาจารย์หรือ
นักวิจัยเพื่อทาการแก้ไข ซึ่งอาจารย์หรือนักวิจัยจะต้องทาการแก้ไขตามมติของที่ประชุม จึงจะได้รับ
หนังสือรับรองการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
3.2.2 วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์
วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจะได้รับการ
พิจารณารับรองจริยธรรมจากคณะอนุกรรมการ
ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยให้ทาหน้าที่
พิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
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นักวิจัยภายนอก

อาจารย์และบุคลากร

นักวิจัยได้รับการอนุมัติให้
ดาเนินโครงการวิจัยจาก
แหล่งทุน โดยมีการแก้ไข
โครงการวิจัยแล้ว

นักวิจัยได้รับการอนุมัติให้
ดาเนินโครงการวิจัยจาก
แหล่งทุน โดยมีการแก้ไข
โครงการวิจัยแล้ว

นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
นักศึกษาสอบผ่านโครง
ร่างวิทยานิพนธ์ตาม
ระเบียบบัณฑิตศึกษา

นักศึกษายื่นเสนอขอ
นักวิจัยยื่นเสนอขอ
ดาเนินการวิจัยภายใน
มหาวิทยาลัย

นักวิจัยยื่นเสนอขอ
พิจารณาจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์

สานักวิจัยออกหนังสือ
แจ้งนักวิจัยว่าไม่ต้องผ่าน
การพิจารณาจริยธรรม

ปรึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษายื่นเสนอ
ขอพิจารณาจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์ผ่านคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย

นักวิจัยยื่นเสนอขอ
พิจารณาจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์

ประเภทของโครงการที่ไม่
ต้องผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการจริยธรรมฯ

พิจารณาจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์ผ่านอาจารย์ที่

คณะกรรมการ
ฝ่ายวิจัยของ
มหาวิทยาลัย
อีสเทิร์นเอเชีย
ประเภทของการวิจัยที่ต้อง
ได้รับการรับรองก่อน
ดาเนินการวิจัย

ไม่มีการแก้ไขให้
ดาเนินการวิจัยได้

คณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์

อนุกรรมการระดับ
บัณฑิตศึกษา

มีการแก้ไข
สานักวิจัยออกหนังสือ
รับรองการพิจารณา
จริยธรรมในมนุษย์

นักวิจัยแก้ไขและเสนอ
กรรมการฯอีกครั้งหนึ่ง

แผนภูมิที่ 1 ขั้นตอนการเสนอขอพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
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ประเภทของเอกสารที่ต้องยื่นเสนอ
การเสนอขอรับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของ
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียใช้เอกสาร 3 ชุด ประกอบด้วย
1. โครงการวิจัยหรือโครงร่างวิทยานิพนธ์
2. แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของ
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
3. เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย (Participant Information Sheet)
4. เอกสารอื่นที่จะมอบให้ผู้เข้าร่วมการวิจัย (ระบุชนิด) (ถ้ามี)
5. หนังสือยินยอมการเข้าร่วมโครงการวิจัย (Informed consent form)
6. เครื่องมือวิจัย เช่น แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต หรือแบบบันทึก
7. กรณีการทดลองยาทางคลินิกควรระบุเลขทะเบียนยาโดยคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข หรือเอกสารนายาเข้าเพื่อการวิจัยและเอกสารเกี่ยวกับยาที่จาเป็นอื่นๆ (Drug
Registered Number, IND, Investigator Brochure, other forms or reports required)
8. บันทึกการขออนุญาตใช้ข้อมูลจากแฟ้มประวัติผู้ป่วย (กรณีเป็น retrospective medical
record review)
9. บันทึกการขออนุญาตใช้สิ่งส่งตรวจหรือชิ้นเนื้อจากผู้มีอานาจอนุมัติให้ใช้
10. บันทึกการขออนุญาตเก็บข้อมูลหรือขอใช้สถานที่ในการทาวิจัยจากผู้มีอานาจอนุมัติ
11. เอกสารหรือสื่ออื่น ๆ ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์โครงการวิจัย (ถ้ามี)
12. เอกสารรับรองโครงการวิจัย (กรณีเป็นโครงการย่อยของโครงการใหญ่ที่ผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการจริยธรรมฯ แล้ว)
13. เอกสารรับรองโครงการวิจัย (กรณีที่ผ่านการรับรองจริยธรรมฯ มาจากหน่วยงานที่เก็บ
ข้อมูลแล้ว ขอให้แนบมาพร้อมกับการเสนอขอรับรองจากมหาวิทยาลัย)
14. ประวัติส่วนตัว ตาแหน่ง สถานที่ทางาน และผลงานของหัวหน้าโครงการวิจัย
15. กรณีนักวิจัยเป็นนักศึกษาให้แนบเอกสารต่อไปนี้เพิ่มเติม
- เอกสารยืนยันการผ่านการสอบป้องกันโครงร่างวิทยานิพนธ์จากบัณฑิตวิทยาลัยคู่กับจดหมาย
นาส่ง
- ประวัติส่วนตัวและผลงานของอาจารย์ที่ปรึกษาพร้อมกับของนักวิจัย
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คาแนะนาเกี่ยวกับการเตรียมเอกสารชี้แจงโครงการวิจัยและหนังสือแสดงเจตนายินยอม
เข้าร่วมการวิจัย (Participant Information Sheet)
เอกสารชี้แจงสาหรับผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย ควรใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่ายและชัดเจน เอกสาร
ควรประกอบด้วยข้อความให้ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยได้รับทราบว่าการวิจัยนี้คืออะไร และจะมีส่วน
ร่วมอย่างไร และสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยเกิดความมั่นใจในกระบวนการวิจัย
และตัดสินใจในการเข้าร่วมการวิจัยได้ ทั้งนี้ต้องแสดงให้เห็นว่านักวิจัยใส่ใจในการพิทักษ์สิทธิของ
ผูเ้ ข้าร่วมโครงการวิจัยเป็นอย่างดี เอกสารควรประกอบด้วยหัวข้อ ดังต่อไปนี้
1. ชื่อเรื่องวิจัย
2. ชื่อนักวิจัย ตาแหน่ง สถานที่ทางาน
3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
4. เหตุผลที่ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยได้รับเชิญ/คัดเลือก ระบุจานวนผู้เข้าร่วมการวิจัยทั้งหมด
ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บข้อมูลในการทาวิจัยครั้งนี้
5. สิ่งที่นักวิจัยจะขอให้ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยปฏิบัติ ได้แก่
5.1 การตอบแบบสอบถาม
5.2 การถูกสัมภาษณ์
5.3 การได้รับการเจาะเลือด
5.4 การรับประทานยา
5.5 การออกกาลังกายตามโปรแกรมที่จัดให้
ทั้งนี้ ต้องบอกรายละเอียดอย่างชัดเจน เช่น ผู้ร่วมโครงการวิจัยจะถูกเจาะเลือดกี่ครั้ง ระบุ
ปริมาณเลือดที่เจาะ (มิลลิกรัม) การได้รับการตรวจด้วยเครื่องมือตรวจพิเศษ เป็นต้น หากการวิจัยนี้
ร่วมกับการรักษาตามปกติ ต้องแจ้งด้วยว่าขั้นตอนใดจะเป็นการวิจัย ถ้ามีการให้ยาหลอก ต้องแจ้งด้วย
ว่าโอกาสที่ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยได้รับยาหลอกมีเท่าไรเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้รับยาจริง
6. ประโยชน์ ที่ จ ะได้ รั บ ส าหรั บ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการวิ จั ย และส่ ว นรวม เช่ น การประเมิ น
พฤติกรรมสุขภาพของตนเอง และประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นหลังการวิจัย เช่น ใช้เป็นแนวทางในการจัด
โปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน ฯลฯ
7. ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อเข้าร่วมโครงการวิจัย เช่น อาจมีอาการแพ้ยา หรืออาการ
ข้างเคียง โดยต้องบอกถึงอัตราเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเช่น 1 ใน 1000 คน
8. ความช่ ว ยเหลื อ ที่ จ ะได้ รั บ หากมี อ าการข้ า งเคี ย ง ระบุ ชื่ อ ผู้ ที่ รั บ ผิ ด ชอบหรื อ หั ว หน้ า
โครงการวิจัย สถานที่และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ สาหรับผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยติดต่อกรณี
ที่เกิดอาการข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์จากการวิจัย
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9. วิธีตอบรับการเข้า ร่วมโครงการวิจัย ด้วยความสมัครใจ ระบุอย่างชัดเจนถึงสิทธิในการ
ปฏิ เ สธการเข้ า ร่ ว มโครงการวิ จั ย โดยเน้น ว่ า ไม่ส่ ง ผลกระทบใดๆกั บวิ ถี ชี วิต หรื อสิ่ ง ที่ ผู้ เข้ า ร่ ว ม
โครงการวิจัยได้รับ/จะได้รับจากนักวิจัยหรือผู้ร่วมงานของนักวิจัยหรือจากสถานที่ที่นักวิจัยทางาน
เช่น หากปฏิเสธการเข้าร่วมโครงการวิจัยจะไม่ส่งผลกระทบต่อการรักษา และมีสิทธิ์ถอนตัวออกจาก
โครงการวิจัยได้ทุกเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้นักวิจัยทราบล่วงหน้า
10. หากเป็นแบบสอบถามต้องระบุวิธีการส่งแบบสอบถามคืนอย่างปลอดภัย และปกปิด
เนื้อหาในแบบสอบถามระหว่างการส่งคืนแบบสอบถาม
ระยะเวลาที่คาดว่าจะใช้ในการตอบ
แบบสอบถาม วันที่ต้องการให้ส่งแบบสอบถามคืน
11. การเก็บข้อมูลของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยเป็นความลับทั้งระหว่างและหลังการวิจัย เช่น
“นักวิจัยจะเปิดเผยข้อมูลของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยเพื่อประโยชน์ในการวิจัย และ/หรือทางวิชาการ
โดยไม่ ระบุ ชื่ อหรือส่วนที่ ท าให้รู้ว่าเป็นข้อมูล ข่า วสารของผู้ เข้าร่วมโครงการวิจัย ” หรือ “ข้อมู ล
ส่วนตัวของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับสุดยอด ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะเป็น
รายบุคคล แต่จะรายงานผลการวิจัยในข้อมูลส่วนรวม” ฯลฯ
12. หากผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยอายุต่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ นักวิจัยต้องให้ผู้ปกครองหรือผู้แทน
โดยชอบด้วยกฎหมายเป็นผู้ อ่าน โดยเปลี่ยนสรรพนามในเอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยให้
ถูกต้อง เช่น “ท่าน” ให้เปลี่ยนเป็น “เด็กในปกครองของท่าน” ตรงตาแหน่งที่เหมาะสมในเอกสาร
ชี้แจง
13. เมื่อผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยหรือผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมาย ตกลงใจเข้า
ร่วมโครงการวิจัย ให้ลงนามในเอกสารยินยอมเข้าร่วมวิจัย ไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งให้พยานลงนาม
นามสกุล ด้วย หากผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยหรือผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมาย ไม่สามารถ
เขียนได้ ให้พิมพ์ลายนิ้วมือแทน
14. ควรใส่ข้อความนี้ไว้ข้างท้ายทุกครั้ง
หากเอกสารนี้มีข้อความใดที่ท่านอ่านแล้วไม่เข้าใจ
โปรดสอบถามหัวหน้าโครงการวิจัยหรือผู้แทน เพื่ออธิบายจนกว่าจะเข้าใจชัดเจนดี
ท่านสามารถนาเอกสารนี้กลับไปที่บ้านเพื่ออ่านและทาความเข้าใจหรือปรึกษาหารือกับครอบครัว
เพื่อนหรือแพทย์ที่ทาการรักษาท่าน เพื่อช่วยในการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการวิจัยครั้งนี้ได้
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แบบ สวจ………

แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรม
ของมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
1. ชื่อเรื่องวิจัย
(ภาษาไทย) .................................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ) .............................................................................................................................
2. ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัยและที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก
ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย
(ภาษาไทย) ...................................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ) ...............................................................................................................................
คุณวุฒิ ...........................................................................................................................................
โทรศัพท์ .......................................... E-mail address ....................................................................
3. แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย (ระบุแหล่งทุนและงบประมาณที่ได้รับ)
4. ส่วนนาของการวิจัย
4.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหาการวิจัย
4.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
4.3 สมมุติฐานการวิจัย
4.4 กรอบแนวคิดในงานวิจัย
4.4 ตัวแปรและการนิยามตัวแปร
4.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
5. ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
6. ระเบียบวิธีวิจัยและการดาเนินงานวิจัย
6.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่เข้ารับการศึกษา
6.1.1 เกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง (inclusion criteria)
6.1.2 เกณฑ์การคัดออกกลุ่มตัวอย่าง (exclusion criteria)
6.1.3 จานวนกลุ่มตัวอย่างในแต่ละกลุ่ม พร้อมทั้งแสดงวิธีการคานวณตามระเบียบวิธีทางสถิติ
6.2 การเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
6.3 ระเบียบวิธีวิจัย (Research methodology) มีรายละเอียดของขั้นตอนต่างๆอย่างชัดเจน
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6.3.1 ประเภทของการวิจัย เช่น retrospective study, clinical trial, drug trial การศึกษาเชิง
จิตวิทยา สังคม การศึกษาเชิงพรรณนา ฯลฯ
6.3.2 การทดลองยา ต้องระบุชื่อยาทางเคมี ชื่อยาทางการค้า ชนิด ขนาด วิธีการบริหารยา
ความถี่ และระยะเวลาของการบริหารของยา สถานภาพการขึ้นทะเบียนยาจากคณะกรรมการอาหาร
และยาของประเทศไทย และต่างประเทศ (ประเทศใด) การทดลองทางคลินิก (clinical trial) ต้องแนบ
แบบฟอร์มการบันทึก (case record form) มาด้วย
6.3.3 การเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ให้ระบุว่าเวลาที่จะสอบถาม จานวนครั้งและระยะเวลา
ของการสอบถาม
6.3.4 การตรวจวินิจฉัย ต้องระบุให้ชัดว่าวิธีเก็บข้อมูลอย่างละเอียด เช่น การเจาะเลือด การ
ตรวจร่างกาย อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจ ความเจ็บปวดที่กลุ่มตัวอย่างได้รับ ความถี่ในการเก็บ ฯลฯ
6.3.5 ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลและดาเนินการวิจัย
6.3.6 สถานที่ทาการวิจัย
7. ข้อพิจารณาทางจริยธรรม
7.1 เหตุผลและความจาเป็นที่ต้องวิจัยในมนุษย์หรือใช้กลุ่มตัวอย่างหรือข้อมูลที่ได้จากมนุษย์
7.2 ประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัยนี้รวมทั้งประโยชน์ต่อประชากรที่เข้าร่วมในโครงการวิจัย
หลังสิ้นสุดการวิจัย
7.3 การพิทักษ์สิทธิ์ผู้ให้ข้อมูล / กลุ่มตัวอย่าง ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดผลข้างเคียงหรือฤทธิ์ไม่พึง
ประสงค์ต่อกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมการศึกษา
7.3.1 ต้องระบุทั้งโอกาสที่จะเกิด เช่น บอกเป็นอัตราส่วนของเกิดโอกาสเสี่ยง
7.3.2 รายละเอียดของผลข้างเคียงหรือฤทธิ์ไม่พึงประสงค์ที่อาจจะเกิด
7.3.3 มาตรการป้องกันและรักษาผลข้างเคียงหรือฤทธิ์ไม่พึงประสงค์
7.3.4 การชดเชยที่นักวิจัยได้เตรียมไว้ในกรณีที่เกิดผลข้างเคียงหรือฤทธิ์ไม่พึงประสงค์
7.3.5 ชื่อผู้รับผิดชอบในด้านค่าใช้จ่ายในการแก้ไขหรือรักษาภาวะแทรกซ้อน ผลข้างเคียง
หรือฤทธิ์ไม่พึงประสงค์
7.3.6 ชื่อผู้รับผิดชอบหรือหัวหน้าโครงการและเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ตลอดเวลา
ในกรณีที่มีปัญหาหรือเกิดอาการผิดปกติ
7.3.7 หลักฐานหรือข้อมูล (เอกสารอ้างอิง) ที่แสดงให้เห็นว่าการวิจัยนี้น่าจะมีความปลอดภัย
ต่อกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา
7.3.8 หลักเกณฑ์ในการยุติการวิจัย
7.3.8 วิธีการที่จะเข้าถึงกลุ่มตัวอย่างที่จะเชิญชวนให้เข้าร่วมโครงการวิจัย เช่น การติดต่อเป็นการ
ส่วนตัว การติดประกาศบนกระดานประกาศ ลงประกาศในหนังสือพิมพ์ หรือ web site เป็นต้น
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7.3.9 วิธีการเก็บข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างเป็นความลับ ซึ่งผู้ไม่เกี่ยวข้องไม่สามารถเข้าถึงได้
เช่น เก็บไว้ในตู้เอกสารซึ่งนักวิจัยปิดล๊อคกุญแจและเก็บกุญแจไว้
7.3.10 เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย (participant information sheet) (ถ้ามี)
7.3.11หนังสือแสดงเจตนาหรือเอกสารการยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย (informed consent
form)
8. แบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ์ทั้งหมดในโครงการวิจัย (เอกสารแนบประกอบการพิจารณา)
9. ข้อมูลสาหรับผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย และ / หรือ หนังสือแสดงความยินยอมการเข้าร่วมใน
โครงการวิจัย (เอกสารแนบประกอบการพิจารณา)
10. คาสัญญาของผู้เสนอโครงการวิจัย โดยระบุข้อความว่า “นักวิจัยจะดาเนินการวิจัยตามรายละเอียด
ที่ระบุไว้ในข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างเคร่งครัด หากมีการแก้ไขข้อเสนอโครงการวิจัย ผู้เสนอ
โครงการวิจัยจะแจ้งให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ทราบโดยเร็ว เพื่อการพิจารณา
อนุมัติ”
11. บรรณานุกรม
ลงชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย ...................................................

(...................................................)
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เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย
(Participant Information Sheet)
1. โครงการวิจัย
เรื่อง……………………………………………..............................................……………………
……………………………………………………………………............................................……
2. นักวิจัยชื่อ……………………………...
ตาแหน่ง
 อาจารย์
 ผู้บริหาร
สถานที่ทางาน……………………………………………………………...................................
 นักศึกษา
คณะ.........................................................หลักสูตร.......................................................................
3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
…………………………………………………………………….............................................……
…………………………………………………………………….............................................……
…………………………………………………………………….............................................……
4 จานวนผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย ทั้งหมดมี……...คน ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บข้อมูล……...วัน
5. สิ่งที่นักวิจัยจะขอความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย ได้แก่
 การตอบแบบสอบถาม  การถูกสัมภาษณ์  การออกกาลังกาย
 การทดสอบกับเครื่องมือตรวจพิเศษ
 การได้รับการเจาะเลือด ………ครั้ง ปริมาณครั้งละ ……….มิลลิลิตร
 การรับประทานยา
 สมุนไพร
 สารอื่นๆ ระบุ................................
 ยาหลอก
จานวนยา...........เม็ด.............ครั้ง/วัน เป็นเวลานาน...................วัน
6. ประโยชน์ที่จะได้รับสาหรับผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย
…………………………………………………………………….............................................……
…………………………………………………………………….............................................……
…………………………………………………………………….............................................……
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7. ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดเมื่อเข้าร่วมโครงการวิจัย
…………………………………………………………………….............................................……
 มีความเสี่ยงในอัตราเสี่ยง 1 ต่อ………..คน
 ไม่มีความเสี่ยง
อาการแพ้ยา……………………………………………………........................................………
อาการข้างเคียง……………………………………………….....................................…………..
8. ความช่วยเหลือที่จะได้รับหากมีอาการข้างเคียง……….................................……………………
โดยติดต่อ......................................................................โทรศัพท์…..……………………………
9. วิธีตอบรับการเข้าร่วมโครงการวิจัยด้วยความสมัครใจ
ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยมีสิทธิในการปฏิเสธการเข้าร่วมได้โดยไม่ส่งผลกระทบใดๆกับวิถีชีวิต
หรือไม่กระทบต่อการรักษา และมีสิทธิ์ถอนตัวออกจากโครงการวิจัยได้ทุกเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้
นักวิจัยทราบล่วงหน้า
10. ในกรณีที่ใช้แบบสอบถามต้องระบุวิธีการส่งแบบสอบถามคืนอย่างปลอดภัย
กรุณาส่งกลับคืน (ระบุบุคคลที่เป็นผู้รับแบบสอบถาม) ................................................................
ส่งโดยวิธี………………………………ระยะเวลาที่ต้องการให้ส่งคืนภายใน……………….วัน
11. การเผยแพร่ข้อมูลหรือผลการวิจัย
นักวิจัยจะเปิดเผยข้อมูลเพื่อประโยชน์ในทางวิชาการโดยไม่ระบุชื่อ
ข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยจะถูกเก็บรักษาไว้ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะเป็นรายบุคคล
แต่จะเป็นรายงานรวม
หากเอกสารนี้มีข้อความใดที่ท่านอ่านแล้วไม่เข้าใจ
โปรดสอบถามหัวหน้าโครงการวิจัยหรือผู้แทนเพื่ออธิบายจนกว่าจะเข้าใจชัดเจนดี
ท่านสามารถนาเอกสารนี้กลับไปที่บ้าน เพื่ออ่านและทาความเข้าใจหรือปรึกษาหารือกับครอบครัว
เพื่อน หรือแพทย์ที่รักษาท่าน เพื่อช่วยในการตัดสินใจการเข้าร่วมการโครงการวิจัยครั้งนี้ได้
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ภาคผนวก ค
หนังสือยินยอมการเข้าร่วมโครงการวิจัย
(Informed consent form)
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว …………………อายุ………ปี บัตรประชาชนเลขที่ ………....................
อาศัยอยู่บ้านเลขที่………..……ถนน............................................. แขวง/ตาบล.................................
เขต/อาเภอ.......................จังหวัด........................รหัสไปรษณีย์...................โทรศัพท์………………
ข้าพเจ้าขอแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัยเรื่อง (ชื่อโครงการภาษาไทย)
………………………………………………………………………………………………………
โดยข้าพเจ้าได้รับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับที่มาและจุดมุ่งหมายในการทาวิจัย รายละเอียด
ขั้นตอนต่างๆ ที่จะต้องปฏิบัติหรือได้รับการปฏิบัติ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับของการวิจัย และ
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเข้าร่วมการวิจัย รวมทั้งแนวทางป้องกันและแก้ไขหากเกิดอันตราย
ขึ้น ค่าตอบแทนที่จะได้รับ (ถ้ามี) ค่าใช้จ่ายที่ข้าพเจ้าจะต้องรับผิดชอบจ่ายเอง โดยได้อ่านข้อความที่
มีรายละเอียดอยู่ในเอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัยโดยตลอด อีกทั้งยังได้รับคาอธิบ ายและตอบข้อ
สงสัยจากหัวหน้าโครงการวิจัยหรือผู้แทนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ข้าพเจ้าจึงสมัครใจเข้าร่วมในโครงการวิจัยนี้
ลงชื่อ…………………………………ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย
(……………………...........……..……)
ลงชื่อ………………...……..…………พยาน
(………………….......……..…………)
ลงชื่อ…………….......……..…………พยาน
(………………….......……..…………)
วันที่…..เดือน……………..พ.ศ……….
หมายเหตุ สาหรับผู้ที่อ่านเขียนหนังสือไม่ได้เมื่อรับฟังเข้าใจแล้วให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือแทนการลงนาม
คาอธิบายของนักวิจัย
ข้าพเจ้าได้อธิบายรายละเอียดของโครงการวิจัยตลอดจนประโยชน์ของการวิจัย รวมทั้งข้อ
เสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นแก่ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยทราบแล้วอย่างชัดเจน โดยไม่มีสิ่งใดปิดบังซ่อนเร้น
ลงชื่อ……………………………………………..นักวิจัย
(…………………………………………………)
วันที่…………..เดือน………………พ.ศ………….

