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หมวดที่ 1
ความรู้ ทั่วไปเกีย่ วกับจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์
ความหมายการวิจยั ในมนุษย์
การวิจยั ในมนุษย์ในที่น้ ี เป็ นไปตามความหมายเดียวกับคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในคนของ
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เพื่อเป็ นเกณฑ์ในการพิจารณาให้การรับรอง ดังนี้
การวิจัยในมนุษย์ หมายถึง การวิจยั ที่ใช้มนุษย์ ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ หรื อผูป้ ่ วย เป็ นผูย้ นิ ยอมตนให้
ทาการวิจยั ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การใช้ยา วัคซีน รังสี สารเคมี ชีววัตถุ เภสัชสาร รวมทั้งสารเคมีชีวภาพ
(Biochemical materials) ที่ได้จากมนุษย์ ได้แก่ เลือด ปัสสาวะ เนื้อเยือ่ สารคัดหลัง่ เซลล์สืบพันธุ์ ตัว
อ่อน และทารกในครรภ์ ฯลฯ เพื่อให้เกิดความรู ้ใหม่ทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ซึ่งไม่รวมถึงการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม (กระบวนการป้ องกันโรค การตรวจวินิจฉัย และบาบัดโรค) การวิจยั ในมนุษย์มิได้มี
อิทธิพลเกี่ยวข้องเฉพาะแต่การแพทย์และวิทยาศาสตร์ชีวภาพเท่านั้น แต่ยงั ครอบคลุมไปถึงกระบวนการ
ศึกษาทางด้านสาธารณสุ ข กระบวนการทางสังคมวิทยา พฤติกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมือง
การบริ หาร และการทหารด้วย

ประเภทการวิจยั
ประเภทการวิจยั (Type of research) เป็ นไปตามความหมายของสานักงานคณะกรรมการวิจยั
แห่งชาติ ดังนี้
1. การวิจัยพืน้ ฐาน (Basic research หรือ Pure research หรือ Theoretical research) เป็ น
การศึกษาค้นคว้าในทางทฤษฎี หรื อในห้องทดลองเพือ่ หาความรู ้ใหม่ๆ เกี่ยวกับสมมติฐานของ
ปรากฏการณ์ และความจริ งที่สามารถสังเกตได้ หรื อเป็ นการวิเคราะห์หาคุณสมบัติโครงสร้างหรื อ
ความสัมพันธ์ต่างๆ เพื่อตั้งและทดสอบสมมติฐาน (Hypotheses) ทฤษฎี (Theories) และกฎต่างๆ (Laws)
โดยมิได้มุ่งหวังที่จะใช้ประโยชน์โดยเฉพาะ
2. การวิจัยประยุกต์ (Applied research) เป็ นการศึกษาค้นคว้าเพื่อหาความรู ้ใหม่ๆ และมี
วัตถุประสงค์เพื่อนาความรู ้น้ นั ไปใช้ประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง หรื อเป็ นการนาเอาความรู ้และวิธีการ
ต่างๆ ที่ได้จากการวิจยั ขั้นพื้นฐานมาประยุกต์ใช้อีกต่อหนึ่ง หรื อหาวิธีใหม่ๆ เพื่อบรรลุเป้ าหมายที่ได้
ระบุไว้แน่ชดั ล่วงหน้า
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3. การวิจัยเพือ่ พัฒนา (Research and development) เป็ นงานที่ทาอย่างเป็ นระบบ โดยใช้ความรู ้
ที่ได้รับจากการวิจยั และประสบการณ์ที่มีอยู่ เพื่อสร้างวัสดุ ผลิตภัณฑ์และเครื่ องมือใหม่ เพื่อการติดตั้ง
กระบวนการ ระบบและบริ การใหม่ หรื อเพื่อการปรับปรุ งสิ่ งต่างๆ เหล่านั้นให้ดีข้ ึน

สาขาวิชาการ
สาขาวิชาการ หมายถึ ง การศึ กษาวิ จยั ทางด้านการสาธารณสุ ข และสาขาอื่ นที่ เกี่ ย วข้อง
ประกอบด้วย
1. สาขาโรคติดเชื้อ
2. สาขาโรคไม่ ติดเชื้อ
3. สาขาเทคโนโลยีสาธารณสุ ข
4. สาขาบริหารงานสาธารณสุ ขและการจัดการระบบสุ ขภาพ
5. สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
6. สาขาการส่ งเสริมสุ ขภาพ
7. สาขาอนามัยชุมชน
8. สาขาการพยาบาลสาธารณสุ ข
9. สาขาอาหารและโภชนาการ
10. สาขาอืน่ ๆ (ระบุ) ........................................

ความจาเป็ นในการวิจยั ในมนุษย์
การวิจยั ในมนุษย์มีความจาเป็ นที่จะต้องกระทา ทั้งนี้เพื่อความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุของ
โรค การดาเนินโรค ความเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์ การบรรเทาความทุกข์ทรมานจากการเจ็บป่ วย
ความเป็ นอยูท่ ี่ดีของมนุษย์ ความก้าวหน้าทางวิชาการ การวิเคราะห์นโยบายและประเมินคุณค่าทางสังคม
หรื อทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งสรุ ปประโยชน์ของงานวิจยั ออกเป็ น 3 ลักษณะ ดังนี้
1. เพื่อสร้างองค์ความรู ้ใหม่ และความเข้าใจใหม่จากงานวิจยั ในมนุษย์
2. เพื่อเพิ่มพูนความก้าวหน้าทางความรู ้ซ่ ึงเป็ นประโยชน์แก่ผยู ้ นิ ยอมตนให้ทาการวิจยั และผู ้
ยินยอมตนให้ทาการวิจยั อาจได้ประโยชน์จากการทดลอง การรักษาความเจ็บป่ วย การค้นพบข้อมูลใหม่
เพื่อความเป็ นอยูท่ ี่ดี การค้นพบทางประวัติศาสตร์ การเขียน การพูด วัฒนธรรมประเพณี หรื อความพึง
พอใจในการเสริ มสร้างสังคมโดยผ่านกระบวนการวิจยั
3. เพื่อเป็ นประโยชน์แก่สงั คมโดยรวม หรื อเฉพาะคนบางกลุ่ม ซึ่งอาจมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การเมือง และอาจนาไปสู่การกาหนดและพัฒนานโยบายสาธารณสุ ขที่ดีข้ ึน ข้อมูลสถิติเกี่ยวกับ
อุบตั ิการณ์ของโรค อาจช่วยให้การสาธารณสุ ขดีข้ ึน ข้อมูลสถิติเกี่ยวกับความเป็ นอยูแ่ ละพฤติกรรมอาจ
ช่วยให้เกิดการพัฒนาทางสังคม
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หลักการสาคัญของการวิจยั ในมนุษย์
แม้การวิจยั ในมนุษย์ จะมิได้มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างประโยชน์ต่อผูป้ ่ วยแต่ละรายหรื อประชาชน
แต่ละบุคคลซึ่งเข้ามาเป็ นผูย้ นิ ยอมตนให้ทาการวิจยั ในโครงการวิจยั โดยตรงเท่านั้น แต่การวิจยั ในมนุษย์
จะต้องจัดกระทาหรื อดาเนินการอยูบ่ นพื้นฐานของหลักการทัว่ ไป 3 ประการ คือ
ประการทีห่ นึ่ง การเคารพในความเป็ นบุคคล (Respect for person) เคารพในการตัดสิ นใจของผูท้ ี่
จะมาเป็ นผูย้ นิ ยอมตนให้ทาการวิจยั จะต้องมีการยินยอมโดยความสมัครใจ บุคคลที่อยูใ่ นสถานภาพที่
ไม่อาจตัดสิ นใจได้อย่างมีสติสมั ปชัญญะอันสมบูรณ์ จะด้วยเหตุความเจ็บป่ วย ความเป็ นผูเ้ ยาว์ หรื ออยู่
ในสถานภาพที่ไม่อาจตัดสิ นใจได้อย่างอิสระ หรื อผูด้ อ้ ยโอกาส จะต้องได้รับการทาวิจยั อย่างระมัดระวัง
และปกป้ องเป็ นพิเศษ
ประการทีส่ อง ต้องพยายามให้ผทู ้ ี่ยนิ ยอมตนให้ทาการวิจยั ได้รับประโยชน์ (Beneficence) สูงสุ ด
และไม่ก่อให้เกิดอันตราย (No harm) ดังนั้น การจัดกระทาใดๆ ต่อบุคคลในสังคมจึงจาเป็ นต้อง
ดาเนินการในสิ่ งที่ได้รับการพิสูจน์ตรวจสอบมาแล้วว่าถูกต้องได้มาตรฐานและผูว้ ิจยั ได้จดั เตรี ยมการ
ป้ องกันอันตรายต่างๆ รวมถึงสิ่ งที่จะก่อให้เกิดความไม่สุขสบายต่อผูเ้ ข้าร่ วมโครงการหรื อตัวอย่างศึกษา
ให้ดีที่สุด
ประการทีส่ าม ต้องปฏิบตั ิต่อบุคคลแต่ละคนด้วยความยุติธรรม (Justice) และให้แต่ละคนได้รับ
สิ ทธิที่พึงได้รับขั้นพื้นฐานอย่างเสมอภาค (Equality) และให้ผลประโยชน์หรื อความเสี่ ยงที่จะเกิดขึ้น
กระจายไปยังบุคคลต่างๆ อย่างเหมาะสม เช่น ไม่เลือกการทดลองที่อนั ตรายเฉพาะในกลุ่มคนที่ดอ้ ย
โอกาส หรื อเลือกการทดสอบที่มีผลประโยชน์สูงในกลุ่มผูม้ ีโอกาสดีกว่าอยูแ่ ล้วในสังคม เป็ นต้น

หลักเกณฑ์ ของจริยธรรมการทาวิจยั ในมนุษย์
มาตรฐานทางจริ ยธรรมและวิทยาศาสตร์ในการดาเนินการศึกษาวิจยั โดยการทดลองในมนุษย์มี
การพัฒนาและวางรากฐานไว้ในแนวทางสากล ได้แก่ คาประกาศเฮลซิงกิ (Declaration of Helsinki)
แนวทางจริ ยธรรมสากลสาหรับการศึกษาวิจยั ทางชีวเวชศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ของสภาองค์การ
สากลด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และแนวทางการปฏิบตั ิการวิจยั ที่ดีขององค์การอนามัยโลก และ
องค์การสากลเพื่อสร้างความประสานสอดคล้อง (International Conference on Harmonization : ICH)
และการวิจยั ทางคลินิกที่ดี (Good Clinical Practice : GCP) การถือปฏิบตั ิโดยเคร่ งครัดตามแนวทาง
เหล่านี้ จะช่วยให้เกิดความมัน่ ใจว่าศักดิ์ศรี สิ ทธิ ความปลอดภัย และความเป็ นอยูท่ ี่ดีของอาสาสมัครใน
การวิจยั ได้รับการคุม้ ครองและผลของการศึกษาวิจยั เชื่อถือได้
เพื่อให้บรรลุหลักการสาคัญของการวิจยั ในมนุษย์สามประการข้างต้น การวิจยั จะต้องดาเนินการ
ตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้คือ
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1. ต้องแสดงถึงความจาเป็ น โดยหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องทาการทดลองหรื อทดสอบในมนุษย์
กิจกรรมทั้งหมดที่ได้ออกแบบเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลต่างๆ เพื่อที่จะสร้าง
ความรู ้ใหม่ๆ
ให้แก่สงั คมตัวอย่างหรื อข้อมูลเหล่านี้จาเป็ นต้องได้รับการทบทวนและรับรองจาก
คณะกรรมการพิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ก่อน
2. ผูท้ าการวิจยั จะต้องมีพ้นื ฐานความรู ้ความสามารถและประสบการณ์ที่พอเพียงในเรื่ องที่จะ
ทาการวิจยั โดยแสดงประวัติการศึกษา การฝึ กอบรม และผลงานวิจยั ในอดีต
3. โครงการวิจยั จะต้องมีการออกแบบอย่างดี และมีวิธีการวิจยั ที่เหมาะสม สามารถตอบคาถาม
การวิจยั หรื อบรรลุวตั ถุประสงค์ของการวิจยั ได้ มิฉะนั้นจะเป็ นการทาให้มีคนต้องเสี่ ยงโดยไม่เกิด
ประโยชน์
4. การวิจยั นั้นจะต้องมีวตั ถุประสงค์ที่ชดั เจน เป็ นประโยชน์และมีความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิ
5. ต้องดาเนินการไปตามขั้นตอนอย่างเหมาะสมตามระยะต่างๆ ของการวิจยั
6. จานวนคนที่ใช้ในการวิจยั จะต้องเหมาะสม ไม่มากเกินความจาเป็ น และไม่นอ้ ยจนไม่
สามารถวัดค่าทางสถิติได้
7. ต้องพยายามให้มีความเสี่ ยงต่อผูย้ นิ ยอมตนให้ทาการวิจยั น้อยที่สุด
8. ต้องจัดทาเอกสารคาอธิบายการวิจยั ให้ผยู ้ นิ ยอมตนให้ทาการวิจยั แต่ละคนทราบโดยละเอียด
ถูกต้อง ครบถ้วน เหมาะสม และไม่ปิดบังอาพราง โดยรู ปแบบภาษานั้นต้องเป็ นภาษาที่เข้าใจง่ายสาหรับ
แต่ละระดับของผูย้ นิ ยอมตน
9. นอกจากคาอธิบายการวิจยั เป็ นลายลักษณ์อกั ษรที่ควรมอบให้ผยู ้ ินยอมตนให้ทาการวิจยั แต่
ละคนแล้ว ผูท้ าการวิจยั หรื อผูแ้ ทนต้องอธิบายให้ผยู ้ นิ ยอมตนให้ทาการวิจยั แต่ละคนเข้าใจอย่างละเอียด
ในเรื่ องราวทั้งหมด เปิ ดโอกาสหรื อกระตุน้ ให้มีการซักถาม และให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้และ
สามารถใช้เหตุผลในการตัดสิ นใจเข้าร่ วมโครงการเป็ นไปด้วยความเข้าใจและสมัครใจอย่างแท้จริ ง
10. ต้องมีใบยินยอมตนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยให้ผยู ้ นิ ยอมตนให้ทาการวิจยั แต่ละคนลงนาม
อย่างเป็ นอิสระไว้เป็ นหลักฐาน โดยใบยินยอมตนต้องไม่มีลกั ษณะผูกมัด และผูย้ นิ ยอมตนให้ทาการวิจยั
สามารถถอนตัวจากโครงการเมื่อใดก็ได้โดยไม่มีผลกระทบทางด้านลบตามมา
11. การตอบแทนผูท้ ี่ยนิ ยอมตนให้ทาการวิจยั จะต้องเป็ นไปอย่างเหมาะสมและไม่มีลกั ษณะเป็ น
การจ้าง หรื อจูงใจให้เข้าร่ วมโครงการ โดยทัว่ ไปอาจจ่ายเป็ นค่ารถ และค่าเสี ยเวลาโดยคิดจากค่าแรงงาน
พื้นฐานต่อวัน รวมทั้งอาจจ่ายค่าอาหารให้ดว้ ย เป็ นต้น
12. ต้องแสดงผลการศึกษาในห้องทดลอง ในสัตว์ทดลอง หรื อผลการศึกษาวิจยั อื่นอย่างเพียงพอ เพื่อ
ยืนยันถึงความปลอดภัยและความเหมาะสมก่อนจะทาการทดลองในมนุษย์
13. ให้ดาเนินการวิจยั ตามหลักการวิจยั ทางคลินิกที่ดีในมนุษย์ (Good Clinical Practice : GCP) คือ
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13.1 มีผกู ้ ากับดูแลการวิจยั และมีคณะกรรมการดูแลด้านข้อมูลและความปลอดภัย (Data and
Safety Monitoring Board : DSMB) แต่ละโครงการ รวมถึงการกากับดูแลการดาเนินการวิจยั ใดๆ ที่อาจมี
ส่ วนก่อให้เกิดความเสี่ ยงหรื ออันตราย ความไม่สะดวกสบาย หรื อก่อให้เกิดความอับอาย ซึ่งเป็ นผลเสี ย
แก่ผยู ้ นิ ยอมตน
13.2 ผูท้ าการวิจยั ต้องยุติโครงการก่อนกาหนด ในกรณี ต่อไปนี้
13.2.1 เมื่อพบอันตรายร้ายแรงเกิดขึ้นแก่ผทู ้ ี่ยนิ ยอมตนให้ทาการวิจยั
หรื อมี
ข้อมูลด้านความปลอดภัยจากการศึกษาวิจยั อื่นชี้ให้เห็นว่า สมควรยุติการวิจยั
13.2.2 กรณี ทราบผลการวิเคราะห์ระหว่างโครงการ (Interim analysis) ว่า ยาที่
วิจยั มีประโยชน์ชดั เจนแก่ผยู ้ นิ ยอมตนให้ทาการวิจยั และไม่สมควรให้มีกลุ่มเปรี ยบเทียบ หรื อใช้สาร
ออกฤทธิ์คล้ายยา หรื อยาหลอก (Placebo) อีกต่อไป กรณี เช่นนี้อาจยุติโครงการ หรื อปรับเปลี่ยน
โครงการให้กลุ่มเปรี ยบเทียบได้รับยาวิจยั ต่อไป และต้องรายงานให้คณะกรรมการพิจารณาจริ ยธรรม
การวิจยั ในมนุษย์ทราบการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดขึ้นซึ่งไม่เป็ นไปตามแผนที่เสนอไว้
14. การกระทาใดๆ ที่ละเมิดต่อกฎระเบียบ นโยบายการปกป้ องคุม้ ครอง “สิ ทธิ” ของมนุษย์จะ
โดยตั้งใจหรื อไม่กต็ ามจะต้องได้รับการ “ปฏิเสธ” จากคณะกรรมการพิจารณาจริ ยธรรม
ตัวอย่ างทีเ่ ป็ นมนุษย์ (Human subject)
หมายถึง บุคคลที่มีชีวิต ผูซ้ ่ ึงนักวิจยั ทาการวิจยั เพื่อให้บรรลุถึงข้อมูลซึ่งได้มาจาก “การจัดกระทา”
หรื อมี “ปฏิสัมพันธ์” กันของแต่ละบุคคล รวมถึงการให้บุคคลเหล่านั้นต้องระบุขอ้ มูลส่ วนบุคคล การจัด
กระทาจากผูว้ จิ ยั จะรวมถึงการดาเนินการที่มีต่อด้านร่ างกาย หรื อจัดกระทาต่อสิ่ งแวดล้อมของตัวอย่างที่
ศึกษา เพื่อให้บรรลุจุดหมายของผูว้ ิจยั
“ปฏิสัมพันธ์” หมายถึง การสื่ อสารหรื อการพบปะติดต่อเป็ นส่วนตัวระหว่างนักวิจยั และตัวอย่างที่
ศึกษา
“ข้อมูลส่ วนบุคคล” ได้แก่ พฤติกรรมซึ่งปรากฏในบริ บทที่แต่ละบุคคลสามารถกระทา หรื อได้
กระทาตามที่คาดหวังของตนเองโดยไม่ได้มีการสังเกตไว้ก่อน หรื อบันทึกไว้เพื่อนามาใช้ประโยชน์ตาม
เป้ าประสงค์ของการวิจยั โดยที่บุคคลเหล่านั้นไม่ได้คาดหวังไว้วา่ จะใช้แสดงในที่สาธารณชน

กลุ่มผู้ทตี่ ้ องให้ การระวังเป็ นพิเศษในการวิจยั
กลุ่มที่ 1 ผูท้ ี่มีความเสี่ ยงสูงกว่าคนทัว่ ไป เช่น กลุ่มติดเชื้อ กลุ่มที่มีโรคประจาตัว หญิงตั้งครรภ์
หรื ออาจจะตั้งครรภ์ ผูส้ ูงอายุและเด็ก
กลุ่มที่ 2 ผูพ้ ิการ เช่ น หู หนวก ตาบอด แขน-ขาขาด ผูท้ ี่ ห ย่อนความสามารถ หรื อไร้
ความสามารถ หรื อเสมือนไร้ความสามารถในการตัดสิ นใจ เช่น ผูป้ ่ วยทางจิตเวช ผูป้ ่ วยที่หมดสติ ผูป้ ่ วย
ภาวะวิกฤต
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กลุ่มที่ 3 ผูท้ ี่อาจไม่มีอิสระเพียงพอในการตัดสิ นใจ เช่น นักโทษ คนในค่ายอพยพลี้ภยั ทหาร
เกณฑ์ ผูม้ ีอาชีพหรื อมีการกระทาที่ผดิ กฎหมาย เช่น โสเภณี และผูต้ ิดยาเสพติด เป็ นต้น
หมายเหตุ : แต่ละกลุ่ม ผูว้ ิจยั จะต้องขออนุญาตจากหัวหน้า หรื อผูน้ าของแต่ละกลุ่มบุคคลร่ วมด้วย
เช่น กลุ่มผูส้ ูงอายุในชุมชนนอกจากจะขออนุญาตจากผูส้ ูงอายุแล้วยังจาเป็ นต้องขออนุญาต หรื อขอ
ความยินยอมจากผูใ้ หญ่บา้ น หรื อกานัน เป็ นต้น

ข้ อควรทราบก่ อนเริ่มทาการวิจยั และการทดลองในมนุษย์
การศึกษาและการทดลองในมนุษย์จะกระทาได้ต่อเมื่อ
1. ผูว้ ิจยั พึงศึกษาและรับทราบในจรรยาบรรณนักวิจยั และหลักเกณฑ์ทางจริ ยธรรมสาหรับการ
วิจยั ในมนุษย์
2. โครงการวิจยั ต้องผ่านการพิจารณาให้การรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริ ยธรรมการ
วิจยั ในมนุษย์ก่อนเริ่ มดาเนินโครงการ
3. การทาวิจยั ในพื้นที่ อาจจาเป็ นต้องขอจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ของสถาบันในพื้นที่ที่ผวู ้ ิจยั
จะเก็บข้อมูลร่ วมด้วย
4. ผูว้ ิจยั ต้องอธิบาย/ชี้แจงให้ผเู ้ ข้าร่ วมการวิจยั ในฐานะผูย้ นิ ยอมตนให้ทาการวิจยั
หรื อผูม้ ี
อานาจกระทาการแทนได้ทราบถึงอันตราย ผลข้างเคียง และภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นระหว่างหรื อ
ภายหลังการวิจยั แล้ว
5. ผูว้ ิจยั ต้องให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับโครงการ เช่น จุดมุ่งหมาย กระบวนการ โดยเฉพาะในเรื่ อง
บทบาทของผูย้ นิ ยอมตนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และให้เวลาแก่ผเู ้ ข้าร่ วมโครงการวิจยั ในฐานะผูย้ นิ ยอม
ตนให้ทาการวิจยั ได้มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้จนสามารถตัดสิ นใจ ไตร่ ตรองอย่างรอบคอบก่อนลงนาม
ในหนังสื อยินยอมตนให้ทาการวิจยั ด้วยความยินดีและสมัครใจ
6. ผูว้ ิจยั ต้องอธิบาย/ชี้แจงให้ผเู ้ ข้าร่ วมการวิจยั ในฐานะผูย้ นิ ยอมตนให้ทาการวิจยั ทราบว่า เมื่อ
เข้าร่ วมโครงการวิจยั แล้วสามารถจะถอนตัวออกจากโครงการวิจยั เมื่อใดก็ได้ โดยไม่มีผลกระทบต่อการ
รักษาที่ได้รับอยู่ หรื อก่อให้เกิดผลเสี ยหายใดๆ ตามมา ในกรณี ที่อาจเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการ
ทาวิจยั ผูว้ ิจยั ควรมีมาตรการป้ องกันให้ความปลอดภัย มาตรการรักษา และการป้ องกันความเสี ยหายที่อาจ
เกิดขึ้นแก่ผเู ้ ข้าร่ วมการวิจยั
7. ผูว้ ิจยั ยืนยันจะรักษาความเป็ นส่ วนตัวและความลับ โดยการไม่เปิ ดเผยชื่อ ประวัติ ตลอดจน
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผูย้ นิ ยอมตนให้ทาการวิจยั ให้ผอู ้ ื่นทราบ โดยเก็บรักษาข้อมูลไว้ในสถานที่ปลอดภัย
มิให้ผอู ้ ื่นที่มิได้รับการยอมรับเข้าถึงข้อมูล และเมื่อเสร็ จสิ้ นภารกิจแล้วจะมีการทาลายข้อมูลมิให้ปรากฏ
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8. ผูว้ ิจยั ได้รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากผูย้ นิ ยอมตนให้ทาการวิจยั หรื อผูม้ ีอานาจ
กระทาการแทนที่ลงนามไว้ในหนังสื อยินยอมโดยได้รับการบอกกล่าวและให้ความยินยอมจากผูย้ นิ ยอม
ตนให้ทาการวิจยั
“การกระทากับผู้ยนิ ยอมตนให้ ทาวิจัย จะไม่ เป็ นการละเมิดกฎหมายในทางแพ่ง ก็ต่อเมื่อผู้วจิ ัยได้
แจ้ งให้ ทราบถึงผลความเสี่ ยงและอันตรายที่พงึ เกิดให้ ชัดเจน หากปกปิ ดไว้ หรือไม่ แจ้ งให้ ทราบอย่ าง
ถูกต้ องและครบถ้ วนก็อาจจะไม่ พ้นความรับผิดฐานละเมิด ส่ วนทางอาญานั้น ถึงแม้ ผู้ยนิ ยอมตนให้ ทา
การวิจัยจะยินยอม ผู้วจิ ัยก็อาจจะไม่ พ้นความผิดฐานละเมิด เพราะในทางอาญา ผู้กระทาผิดจะไม่ ต้อง
รับผิดก็ต่อเมื่อไม่ มีเจตนาหรือประมาท ด้ วยเหตุนีจ้ ึงเป็ นการยากทีผ่ ู้วจิ ยั จะอ้างว่ าไม่ มีเจตนา”
9. ผูว้ ิจยั พึงรับผิดชอบการดาเนินการวิจยั ให้เป็ นไปตามจุดมุ่งหมายและกระบวนการที่ระบุไว้
ในโครงร่ างวิจยั ด้วยการควบคุมคุณภาพอย่างเคร่ งครัดในขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่การเก็บข้อมูล การ
วิเคราะห์ขอ้ มูล การเขียนรายงาน รวมทั้งการเผยแพร่ ผลงานวิจยั เพื่อให้งานวิจยั เสร็ จสิ้ นอย่างมีคุณภาพ
มิฉะนั้นจะพิจารณาได้วา่ ผูว้ จิ ยั บกพร่ องและขาดจริ ยธรรมการวิจยั โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อเก็บข้อมูลจากผู ้
ยินยอมตนให้ทาการวิจยั มาแล้ว

