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มหาวิทยาลัยรังสิตได้เล็งเห็นความส าคัญของการท าวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคนจึงได้แต่งต้ัง
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนเพ่ือท าหน้าที่พิจารณากลั่นกรองโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคน
ของนักศึกษาและคณาจารย์ทุกคณะวิชา ของมหาวิทยาลัยรังสิต โดยเฉพาะกลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ รวมถึงกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในคน
เป็นกลุ่มตัวอย่าง 

 คู่มือการขอรับพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนมหาวิทยาลัยรังสิตเล่มนี้ประกอบด้วย 
ประกาศฯ ข้อบังคับฯ พระราชบัญญัติสุขภาพฯและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แนวทางการพิจารณา
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หลักการทางจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ที่ส าคัญ หลักเกณฑ์การพิจารณา
โครงการวิจัยในคน ขั้นตอนเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน ขั้นตอน
การด าเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน และแบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน ซึ่งคู่มือเล่มนี้จัดท าขึ้นเพ่ือให้นักศึกษาและคณาจารย์ ใช้
เป็นแนวปฏิบัติในการขอรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ส าหรับ
โครงการวิจัยที่เก่ียวข้องกับคนใหเ้ป็นไปตามหลักการและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องตามมาตรฐานสากล 

คณะผู้จัดท าหวังว่านักศึกษา นักวิจัย ตลอดจนคณาจารย์ จะได้น าไปใช้เป็นแนวทางส าหรับ
การเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคน เพ่ือขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยรังสิต 
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จรรยาบรรณนักวิจัย 
 
1. ความหมาย 

 
นักวิจัย หมายถึง ผู้ที่ด าเนินการค้นคว้าหาความรู้อย่างเป็นระบบ เพ่ือตอบประเด็นที่

สงสัย โดย มีระเบียบวิธีอันเป็นที่ยอมรับในแต่ละศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งครอบคลุมทั้งแนวคิด มโนทัศน์ 
และวิธีการที่ใช้ ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล  

จรรยาบรรณ หมายถึง หลักความประพฤติอันเหมาะสมแสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรม
ในการประกอบอาชีพ ที่กลุ่มบุคคลแต่ละสาขาชีพประมวลขึ้นไว้เป็นหลัก เพ่ือให้สมาชิกในสาขา
วิชาชีพนั้นๆ ยึดถือปฏิบัติ เพ่ือรักษาชื่อเสียงและส่งเสริมเกียรติคุณของสาขาวิชาชีพของตน  

จรรยาบรรณนักวิจัย หมายถึง หลักเกณฑ์ควรประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไป เพ่ือให้
การด าเนินงานวิจัยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม  ตลอดจนประกัน
มาตรฐาน ของการศึกษาค้นคว้าให้เป็นไปอย่างสมศักดิศรีและเกียรติภูมิของนักวิจัย 
 
2. ประกาศฯ ข้อบังคับฯ พระราชบัญญัติสุขภาพฯและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ประกาศฯ ข้อบังคับฯ พระราชบัญญัติสุขภาพฯและกฎหมายที่กล่าวถึงจริยธรรมของการ
วิจัยในคน ดังนี้ 

 
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 
มีผลบังคับใช้แล้ว น าเสนอเฉพาะข้อที่เกี่ยวข้อง มี 2 มาตราที่หากมีผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวาง

โทษจ าคุก หรือปรับ หรือทั้งจ าท้ังปรับ รายละเอียดดังนี้  
มาตรา 7  
ข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคลเป็นความลับส่วนบุคคล ผู้ใดจะน าไปเปิดเผยในประการที่

น่าจะท าให้บุคคลนั้นเสียหายไม่ได้ เว้นแต่การเปิดเผยนั้นเป็นไปตามความประสงค์ของบุคคลนั้น
โดยตรง หรือมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติให้ต้องเปิดเผย แต่ไม่ว่ากรณีใด ๆ ผู้ใดจะอาศัยอ านาจหรือสิทธิ
ตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ หรือกฎหมายอ่ืน เพ่ือขอเอกสารเกี่ยวกับข้อมูลด้าน
สุขภาพของบุคคลที่ไม่ใช่ของตนไม่ได้  

มาตรา 9  
ในกรณีที่ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขประสงค์ จะใช้ผู้รับบริการเป็นส่วนหนึ่งของ

การทดลองในงานวิจัย ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขต้องแจ้งให้ผู้รับบริการทราบล่วงหน้า และ
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ต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้รับบริการก่อน จึงจะด าเนินการได้ ความยินยอมดังกล่าว 
ผู้รับบริการจะเพิกถอนเสียเมื่อใดก็ได้  

มาตรา 49  
ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 7 หรือมาตรา 9 ต้องระวางโทษ จ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับความผิดตามมาตรานี้ เป็นความผิดอันยอมความได้  
 
พ.ร.บ. สุขภาพจิต 2551  
การวิจัยใดๆ ที่กระท าต่อผู้ป่วยจะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจาก

ผู้ป่วย และต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ด าเนินการเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในคนของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

(ผู้ป่วยใน พ.ร.บ.สุขภาพจิต2551 หมายความว่า บุคคลที่มีความผิดปกติทางจิตซึ่งควร
ได้รับการบ าบัดรักษา) 

 

การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน 
  
1. แนวทางการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน 

ผู้ขอรับการพิจารณาเพ่ือขอท าวิจัยในคนต้องพิจารณาถึงเหตุผลและความจ าเป็นที่จะต้อง
ศึกษาวิจัยในคน ประโยชน์ทางวิชาการ ความเสี่ยงและประโยชน์ที่อาสาสมัครจะได้รับ การพิจารณา
โดยใช้แนวทางการพิจารณาดังต่อไปนี้ 

1) การวิจัยในคนจะกระท าต่อเมื่อมีความจ าเป็นและไม่สามารถกระท าในสัตว์ทดลอง หรือใน
หอ้งปฏิบัติการแทนได ้

2) ต้องมีหลักฐานผลการวิจัยในสัตว์ทดลองหรือการวิจัยด้วยวิธีอ่ืนๆที่แสดงว่าประสบ
ผลส าเร็จและสมควรน ามาใช้กับมนุษย์ 

3) มีหลักฐานแสดงว่าไม่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายหรืออันตรายต่อสุขภาพของคน 
4) การด าเนินการศึกษาวิจัยต้องค านึงถึงหลักทางวิทยาศาสตร์ของระเบียบวิธีวิจัยดังนี้  

4.1) ขนาดตัวอย่าง ต้องใช้จ านวนเท่าที่จ าเป็นไม่มากไม่น้อยโดยค านึงถึงหลักและวิธีการ
วิจัย 

4.2) วิธีการคัดเลือกและแบ่งกลุ่มตัวอย่างหรือกลุ่มอาสาสมัครต้องยุติธรรมและปราศจาก
อคต ิ

4.3) พิจารณาคุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่างหรืออาสาสมัครต้องมีการเขียนหลักเกณฑ์ไว้
อย่างชัดเจนก่อนด าเนินการ 
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4.4) อาสาสมัครกลุ่มเปราะบาง เช่นทารก เด็ก สตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ  ผู้ป่วยอาการหนัก
หรือผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ป่วยที่มีภาวะทางจิต ผู้พิการ ผู้ต้องขัง ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เป็นต้น ผู้วิจัยต้อง
ระมัดระวังในการเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างถ้าจ าเป็นต้องมีอาสาสมัครกลุ่มเปราะบาง รวมอยู่ด้วย ผู้วิจัย
ต้องอธิบายเหตุผลความจ าเป็นที่ต้องใช้อาสาสมัครกลุ่มนี้ โดยให้ค านึงถึงประโยชน์ที่อาสาสมัครกลุ่มนี้
จะได้รับ และความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างด าเนินการวิจัยและวิธีการแก้ไข เป็นต้น 

4.5) วิธีการแบ่งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมต้องไม่กระทบต่อความรู้สึกและผลได้ผลเสีย
ที่จะเกิดข้ึน 

4.6) การยุติการวิจัยในโครงการที่มีทั้งผลบวกและผลลบเกิดขึ้น ผู้วิจัยต้องมีการวางแผน
อย่างรัดกุมไว้ล่วงหน้า 

 
2. หลักการทางจริยธรรมการวิจัยในคนที่ส าคัญ มีดังนี้ 

1) หลักความเคารพในบุคคล (respect for person) 
- เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
- เคารพในการมีอิสระในการตัดสินใจให้ค ายินยอมโดยมีข้อมูลที่เพียงพอ 
- เคารพในศักดิ์ศรีของบุคคลที่อ่อนแอ เปราะบาง 
- เคารพในความเป็นส่วนตัวและรักษาเป็นความลับ 

2) หลักคุณประโยชน์และไม่ก่ออันตราย 
- ชั่งน้ าหนักระหว่างความเสี่ยงและผลประโยชน์  ประโยชน์ที่ได้ต้องมากกว่าความ

เสี่ยงที่คาดว่าจะเกิด 
- ลดอันตรายให้น้อยที่สุด 
- การสร้างประโยชน์สูงสุด 

3) หลักยุติธรรม ความเที่ยงธรรม ความเท่าเทียม 
- การระบุเกณฑ์คัดเข้าและคัดออก (inclusion andexclusion criteria) 
- ไม่น าเอาคนที่เสียเปรียบหรือด้อยโอกาสมาร่วมในการวิจัยที่ไม่มีประโยชน์กลับไปสู่

คนกลุ่มนั้น  
- ต้องไม่จัดให้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้รับความเสี่ยงต่ออันตรายหรือข้อเสียต่าง ๆ โดยตั้งใจ 
- ผู้วิจัยต้องชี้แจงให้ชัดเจนว่าส่วนใดของการรักษาเป็นขั้นตอนการวิจัยและส่วนใด

เป็นการรักษามาตรฐาน ต้องไม่ให้ผู้ป่วยเสียค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกี่ยวกับการวิจัย 
- จัดให้มีค่าชดเชยการเดินทางมาพบผู้วิจัยตามสมควร และต้องช่วยเหลือรับผิดชอบ

เมื่อเกิดอาการไม่พึงประสงค ์
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3. หลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการวิจัยในคน 
1) เป็นโครงการวิจัยซึ่งด าเนินการโดยนักศึกษาทุกระดับ เจ้าหน้าที่ นักวิจัย และ

คณาจารย์ ของมหาวิทยาลัยรังสิต 
2) การเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 

โครงการวิจัยจะต้องมีลักษณะดังนี้ 
2.1) จะต้องเป็นการวิจัยที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดี

ของประชาชน 
2.2) จะต้องมีนักวิจัยและผู้ร่วมวิจัยที่เพียงพอและมีความรู้ ความช านาญในแต่ละ

สาขาที่จะท าการวิจัยเป็นอย่างดี สามารถรู้ถึงผลดีและผลเสีย อันอาจเกิดจากการวิจัยทุกข้ันตอน 
2.3) ผู้วิจัยหรือคณะผู้วิจัยจะต้องมีผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่เป็นแพทย์

ร่วมอยู่ด้วยอย่างน้อย 1 คน และต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษาในกรณทีี่เกิดอันตรายแก่อาสาสมัคร 
2.4) มีวัตถุประสงค์ชัดเจนแน่นอน และเป็นไปได ้
2.5) ผลงานวิจัยดังกล่าวจะให้ข้อมูลหรือความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ 
2.6) แสดงถึงความจ าเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องด าเนินการทดลองต่อมนุษย์ 
2.7) ต้องมีหลักฐาน เอกสารอ้างอิงมีความเชื่อถือได้ทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับผลการวิจัยอ่ืนที่

ประสบความส าเร็จพอสมควร เพ่ือยืนยันถึงความปลอดภัยของการวิจัยนั้นอย่างเพียงพอ 
2.8) จ านวนคนที่ใช้ในการวิจัยควรต้องจ ากัดตามความจ าเป็นทางสถิติ  โดยใช้

จ านวนน้อยที่สุดที่เพียงพอส าหรับการแปลผล 
2.9) แสดงถึงข้อพิจารณาในด้านจริยธรรมและการเตรียมการป้องกันอันตรายที่อาจ

เกิดแก่ผู้ยอมตนให้ทดลอง วิธีการดูแลรักษา และอุปกรณ์ที่จ าเป็น ที่พร้อมจะดูแลผู้ยอมตนให้ทดลอง
ใช้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และการตอบแทนที่ผู้ยอมตนให้ทดลองจะได้รับในกรณีต่างๆ 

2.10) ระบุหลักเกณฑ์การคัดเลือกอาสาสมัครที่จะยอมตนให้ทดลองในโครงการวิจัย
และการคัดออกจากโครงการวิจัย รวมทั้งเกณฑ์ท่ีจะหยุดการวิจัย 

2.11) ค าขอและเอกสารประกอบการวิจัยที่เป็นภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะใบ
ยินยอมและเอกสารแนะน าผู้ยอมตนให้ทดลองจะต้องแปลเป็นภาษาไทย 

2.12) แสดงประโยชน์ที่จะได้รับของผู้ยอมตนให้ทดลอง ผู้วิจัย สถาบันที่ท าการวิจัย 
และประเทศชาติ 

2.13) สามารถแสดงรายการ / ประมาณการค่าใช้จ่ายในการวิจัย และแหล่งทุนของ
การศึกษาวิจัยตามแบบที่ก าหนดแนบท้ายเกณฑ์นี้ 

3) การวิจัยในคนจะกระท าได้ เมื่อได้รับความยินยอมโดยอิสระเป็นลายลักษณ์อักษร 
จากผู้ยอมตนให้ทดลองในกรณีที่ผู้ยอมตนให้ทดลองไม่สามารถแสดงความยินยอมได้  ผู้ปกครอง ผู้ใช้
อ านาจปกครอง ผู้อนุบาล หรือผู้แทนโดยชอบธรรม เป็นผู้ให้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรแทน ใบ
ยินยอมให้ทดลองให้ใช้ตามแบบที่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยรังสิตก าหนด 



 5 

4) ผู้วิจัยต้องชี้แจงให้ผู้ยินยอมตนให้ทดลองได้รับทราบถึงสิ่งต่อไปนี้ 
4.1) วิธีการหรือแผนงาน ทั้งในส่วนที่ผู้วิจัยจะด าเนินการต่อผู้ยอมตนให้ทดลอง 

และท่ีผู้ยอมตนให้ทดลองต้องปฏิบัติ 
4.2) อันตรายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการวิจัย และภายหลังการวิจัย ตลอดจนการป้องกัน

อันตรายที่ผู้วิจัยเตรียมไว้ 
4.3) สิทธิประโยชน์ที่พึงได้จากการวิจัยของผู้ถูกทดลองของหน่วยงาน ของโครงการ

และของประเทศชาติ 
4.4) สิทธิของผู้ยอมตนให้ทดลองในการบอกเลิกการวิจัยโดยเสรี 
4.5) ค าอธิบายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง จนผู้ยอมตนให้ 

ทดลองหมดข้อสงสัย  โดยแสดงออกว่าไม่เป็นการชักจูงหรือชักชวนให้หลงเชื่อ 
5) ผู้วิจัยต้องเลือกวิธีการวิจัยที่เสี่ยงอันตราย และก่อให้เกิดผลเสียแก่ร่างกายและจิตใจ

ของผู้ยอมตนให้ทดลองน้อยที่สุดโดยเฉพาะในเด็ก ผู้สูงอายุ และหญิงมีครรภ์ หรือผู้ที่ไม่อยู่ในภาวะ
อิสระที่จะตัดสินใจ 

6) ผู้วิจัยต้องท าการวิจัยด้วยความระมัดระวังตามมาตรฐานวิชาชีพแห่งตน และต้อง
ระงับการวิจัยทันทีที่มีข้อบ่งชี้ว่าอาจเกิดอันตรายแก่ผู้ยอมตนให้ทดลอง 

7) ผู้ยอมตนให้ทดลอง ผู้ปกครอง ผู้ใช้อ านาจปกครอง ผู้อนุบาล หรือผู้แทนโดยชอบธรรม
ของผู้ยอมตนให้ทดลองสามารถยกเลิกการยินยอมเข้าร่วมการวิจัยเมื่อใดก็ได้ โดยการยกเลิกการยินยอม
นั้นต้องไม่มีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ยอมตนให้ทดลองที่จะได้รับการรักษาตามปกติ 

8) ผู้วิจัยต้องรายงานต่อคณะกรรมการ หรือผู้ควบคุมการวิจัยกรณีที่เกิดผลไม่พึงประสงค์
ที่ร้ายแรง ตามท่ีก าหนดไว้ในแนวทางการศึกษาวิจัยที่ดี 

9) ผู้วิจัยต้องรายงานความก้าวหน้าของการวิจัยให้คณะกรรมการฯ ทราบ และจัดส่ง
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ให้คณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคนภายใน 6 เดือน หลังเสร็จสิ้น
การวิจัย โดยจัดพิมพ์เป็นภาษาไทย 3 ชุด และภาษาอังกฤษ 3 ชุด (ถ้ามี) 

10) ข้อเสนอโครงการวิจัยที่ขอรับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยรังสิต หากเป็น
โครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมการวิจัยในคน ต้องได้รับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในคนก่อน
จึงจะสามารถอนุมัติทุนวิจัยได้ 

11) คณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน อาจจะก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
เพ่ิมเติมตามความเหมาะสมและความจ าเป็นเฉพาะเรื่องหรือเป็นการทั่วไปก็ได้ 

 
4. ก าหนดการเปิดรับโครงการ 

รอบการเปิดรับ รอบที่ 1 เดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม 
รอบการเปิดรับ รอบที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคม 
รอบการเปิดรับ รอบที่ 3 เดือนมีนาคม – เดือนเมษายน 
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ขั้นตอนเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน  
 
1. ขัน้ตอนการยื่นเสนอเอกสาร 

ผู้ขอรับการพิจารณาท าบันทึกข้อความผ่านคณบดีคณะวิชา เรื่อง ขอส่งข้อเสนอโครงการวิจัย
เพ่ือขอรับพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน ส่งมายังสถาบันวิจัย เพ่ือให้เลขานุการคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคน ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร และรวบรวมส่งให้คณะกรรมการฯ อ่าน
พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย โดย 1 โครงการ ให้คณะกรรมการฯ พิจารณา 3 ท่าน  

เอกสารที่ต้องน าส่งในการขอรับการพิจารณารับรองโครงการวิจัยในคน ดังนี้ 
1) ข้อก าหนดในการเสนอโครงการวิจัย ที่ตรวจสอบโดยผู้วิจัยเอง (เอกสารหมายเลข 1) 
2) แบบฟอร์มการขอรับการพิจารณาให้การรับรองเชิงจริยธรรมแบบยกเว้น เพ่ือ

ประกอบการพิจารณาให้การรับรองเชิงจริยธรรม (เอกสารหมายเลข 2.1) 
3) แบบฟอร์มการขอรับการพิจารณาให้การรับรองเชิงจริยธรรมแบบเต็มรูปแบบ เพ่ือ

ประกอบการพิจารณาให้การรับรองเชิงจริยธรรม (เอกสารหมายเลข 2.2) 
4) ข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full research proposal/protocol) แบบสอบถาม/ 

แบบสัมภาษณ์ (เอกสารหมายเลข 3) 
5) ข้อมูลและค าแนะน าส าหรับอาสาสมัครผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย (Patient information sheet) 

(เอกสารหมายเลข 4) 
6) ใบยินยอมส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ (Informed consent form) (เอกสารหมายเลข 5) 
7) ส่งเอกสารประกอบการพิจารณา จ านวน 4 ชุด และแผ่นซีดี 1 แผ่น 
 

2. ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการฯ จะพิจารณาใน 4 ลักษณะ ดังนี้ 
1) รับรอง คือ ข้อเสนอโครงการวิจัยของผู้ขอรับการพิจารณา คณะกรรมการอาจไม่มี หรือมี

ข้อเสนอแนะเล็กน้อยเพื่อให้งานวิจัยมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และให้การรับรอง ณ วันที่ ประชุม 
2) รับรองหลังจากปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการ คือ ข้อเสนอโครงการวิจัย

ของผู้ขอรับการพิจารณา คณะกรรมมีมติให้ท าการปรับปรุงแก้ไขโครงการวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ก่อนการรับรอง 

3) ปรับปรุงแก้ไข และน าเข้าพิจารณาใหม่ คือ ข้อเสนอโครงการวิจัยของผู้ขอรับการ
พิจารณา คณะกรรมการมีมติให้ปรับปรุงแก้ไขแล้วน าเข้าพิจารณาใหม่อีกรอบ นักวิจัยต้องแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะคณะกรรมการอีกครั้ง  
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4) ไม่รับรอง คือ ข้อเสนอโครงการวิจัยของผู้ขอรับการพิจารณา คณะกรรมการมีมติไม่รับรอง
ในด้านจริยธรรมการวิจัยในคน เลขาคณะกรรมการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมระบุเห็นผลการไม่อนุมัติ 
ซ่ึงหากผู้วิจัยมีข้อมูลเพ่ิมเติมสามารถยื่นเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน
พิจารณาใหม่ได ้

 
3. การแจ้งผลการพิจารณา 

1) รับรอง สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต ออกใบอนุมัติลายลักษณ์อักษร (แบบรายงานผล
การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยรังสิต) ให้ผู้วิจัย ภายใน 1 สัปดาห์ และให้ผู้วิจัยส่ง
ใบตอบรับการได้รับหนังสือรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยรังสิต และด าเนินการวิจัยได้
ภายหลังได้รับใบอนุมัติเรียบร้อยแล้ว 

2) รับรองหลังจากปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการ  สถาบันวิจัย 
มหาวิทยาลัยรังสิต ท าหนังสือแจ้งผลการพิจารณาโครงการวิจัยส่งให้นักวิจัยปรับแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โดยก าหนดระยะเวลาการแก้ไขภายใน 2 
สัปดาห์ นักวิจัยปรับแก้ไขส่งกลับมายังสถาบันวิจัย เลขานุการคณะกรรมการฯ ตรวจรายการแก้ไข 
ออกใบอนุมัติลายลักษณ์อักษร (แบบรายงานผลการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัย
รังสิต) ให้ผู้วิจัย ภายใน 1 สัปดาห์ และให้ผู้วิจัยส่งใบตอบรับการได้รับหนังสือรับรองจริยธรรมการ
วิจัยในคน มหาวิทยาลัยรังสิต และด าเนินการวิจัยได้ภายหลังได้รับใบอนุมัติเรียบร้อยแล้ว 

3) ปรับปรุงแก้ไข และน าเข้าพิจารณาใหม่  
3.1) สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต ท าหนังสือแจ้งผลการพิจารณาโครงการวิจัยส่งให้

นักวิจัยปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โดยก าหนดระยะเวลา
การแก้ไขภายใน 2 สัปดาห์ นักวิจัยปรับแก้ไขส่งกลับมายังสถาบันวิจัย เลขานุการคณะกรรมการฯ 
ตรวจรายการแก้ไข ส่งให้คณะกรรมการฯ พิจารณาอีกครั้ง ภายใน 4 สัปดาห์ 

3.2) กรณีที่ผ่านตามเงื่อนไข ออกใบอนุมัติลายลักษณ์อักษร (แบบรายงานผลการ
พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยรังสิต) ให้ผู้วิจัย ภายใน 1 สัปดาห์ และให้ผู้วิจัยส่งใบ
ตอบรับการได้รับหนังสือรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยรังสิต และด าเนินการวิจัยได้
ภายหลังได้รับใบอนุมัติเรียบร้อยแล้ว 

3.3) กรณีที่แก้ไขไม่ครบตามมติคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สถาบันวิจัย
ด าเนินการแจ้งให้นักวิจัยแก้ไขให้ครบถ้วน หรือ ท าบันทึกชี้แจงในประเด็นที่ไม่สามารถแก้ไขได้ น าเข้า
ทีป่ระชุมเพ่ือพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

4) กรณีไม่รับรอง สถาบันวิจัย แจ้งให้ผู้วิจัยรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 1 สัปดาห์ 
หลังจากคณะกรรมการพิจารณา หากผู้วิจัยมีข้อมูลใหม่เพ่ิมเติมสามารถยื่นเสนอโครงการพร้อมข้อมูล
ใหม่ต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนได้ภายใน 2 เดือน 
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ขั้นตอนการด าเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ หากเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอกช าระเงิน จ านวน 1,000 บาท 

ผู้วิจัยส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณา 

เจ้าหน้าท่ีวิจัย/เลขาฯ 
พิจารณาตรวจเอกสาร 

ไม่ครบตามหลักเกณฑ ์

เอกสารครบถ้วน 

เสนอคณะกรรมการพิจารณา 

(ใช้ระยะเวลาประมาณ 4 สัปดาห)์ 

ประธานคัดเลือกคณะกรรมการเพือ่พิจารณาข้อเสนอโครงวิการ จ านวน 3 ท่าน 

แจ้งผลการพิจารณา 

ปรับปรุงแก้ไขและน าเข้าพิจารณาใหม่ 

ไม่รับรอง 

ออกหนังสือรับรอง  
(ภายใน 1 สัปดาห์) 

รับรอง 
นักวิจัยแก้ไขและส่งกลับ 

(ภายใน 2 สัปดาห์) 
รับรองหลังจากปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

ออกหนังสือรับรอง  
 (ภายใน 1 สัปดาห์) 

นักวิจัยแก้ไขและส่งกลับ 
(ภายใน 2 สัปดาห์) 

ออกหนังสือรับรอง  
 (ภายใน 1 สัปดาห์) 

ส่งคณะกรรมการพิจารณา 
 (ใช้เวลาประมาณ 4 สัปดาห์) 

ยื่นเสนอใหม ่
(ภายใน 2 เดือน) 
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ภาคผนวก ก 
จรรยาบรรณนักวิจัยของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
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จรรยาบรรณของนักวิจัย 
คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ ในการประชุมเม่ือวันที่ 8 เมษายน 2541 ได้ก าหนด

จรรยาบรรณนักวิจัยขึ้น เพ่ือใช้เป็นแนวหลักเกณฑ์ควรประพฤติ ของนักวิจัยทั่วไป ไม่ว่าสาขาวิชาการ
ใด ๆ โดยให้มีลักษณะเป็นข้อพึงสังวรณ์คุณธรรม และจริยธรรม ในการท างานวิจัย ของนักวิจัยไทย 
ดังนี้ 

นักวิจัย หมายถึง ผู้ที่ด าเนิน การค้นคว้าหาความรู้ อย่างเป็นระบบ เพ่ือตอบประเด็นที่สงสัย 
โดยมีระเบียบวิธี อันเป็นที่ยอมรับ ในแต่ละศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ระเบียบวิธีดังกล่าว จึงครอบคลุมทั้ง
แนวคิด มโนทัศน์ และวิธีการที่ใช้ ในการรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล  

จรรยาบรรณ หมายถึง หลักความประพฤติอันเหมาะสม แสดงถึงคุณธรรม และจริยธรรมใน
การประกอบอาชีพ ที่กลุ่มบุคคลแต่ละสาขาอาชีพ ประมวลขึ้นไว้เป็นหลัก เพ่ือให้สมาชิกในสาขา
วิชาชีพนั้น ๆ ยึดถือปฏิบัติ เพ่ือรักษาชื่อเสียง และส่งเสริมเกียรติคุณ ของสาขาวิชาชีพของตน 

จรรยาบรรณในการวิจัย จัดเป็น องค์ประกอบที่ส าคัญ ของระเบียบวิธีวิจัย เนื่องด้วยใน
กระบวนการค้นคว้าวิจัย นักวิจัยจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องใกล้ชิด กับสิ่งที่ศึกษา ไม่ว่าจะ เป็นสิ่งมีชีวิต
หรือไม่มีชีวิต การวิจัยจึงอาจส่งผลกระทบ ในทางลบต่อสิ่งที่ศึกษาได้  หากผู้วิจัยขาดความรอบคอบ
ระมัดระวัง การวิจัยเป็นกิจกรรม ที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง ต่อการวางแผนและก าหนดนโยบาย ในการ
พัฒนาประเทศทุกด้าน โดยเฉพาะในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของคนในประเทศ ผลงานวิจัยที่มี
คุณภาพ ขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถของนักวิจัย  ในเรื่องที่จะศึกษา และขึ้นอยู่กับคุณธรรม 
จริยธรรม ของนักวิจัย ในการท างาน วิจัยด้วย ผลงานวิจัยที่ด้อยคุณภาพ ด้วยสาเหตุใดก็ตาม หาก
เผยแพร่ออกไป อาจเป็นผลเสีย ต่อวงวิชาการ และประเทศชาติได้ 

ด้วยเหตุนี้ สภาวิจัยแห่งชาติ จึงก าหนด "จรรยาบรรณนักวิจัย " ไว้เป็นแนวทางส าหรับ
นักวิจัยยึดถือปฏิบัติ เพ่ือให้การด าเนินงานวิจัยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของจริยธรรม และหลักวิชาการที่
เหมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐาน ของการศึกษาค้นคว้าให้เป็นไปอย่างสมศักดิ์ศรี  และเกียรติภูมิ
ของนักวิจัยไว้ 9 ประการ ดังนี้  

1) นักวิจัยต้องซ่ือสัตย์ และมีคุณธรรม ในทางวิชาการ และการจัดการ นักวิจัยต้องมีความ
ซื่อสัตย์ ต่อตนเอง ไม่น าผลงานของผู้อื่น มาเป็นของตน ไม่ลอกเลียนงานของผู้อ่ืน ต้องให้เกียรติ และ
อ้างถึงบุคคล หรือแหล่งที่มาของข้อมูล ที่น า มาใช้ในงานวิจัยต้องซื่อตรง ต่อการแสวงหาทุนวิจัย และ
มีความเป็นธรรม เกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย 

2) นักวิจัยต้องตระหนักถึง พันธกรณีในการท างานวิจัย ตามข้อตกลงที่ท าไว้  กับ
หน่วยงานที่สนับสนุนการวิจัย และต่อหน่วยงานที่ตนสังกัด นักวิจัยต้องปฏิบัติตามพันธกรณี และ
ข้อตกลงการวิจัย ที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ยอมรับร่วมกัน อุทิศเวลาท างานวิจัย  ให้ได้ผลดีที่สุด และ
เป็นไปตามก าหนดเวลา มีความรับผิดชอบ ไม่ละท้ิงงานระหว่างด าเนินการ  
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3) นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ท าวิจัย  นักวิจัยต้องมีพ้ืนฐานความรู้ ใน
สาขาวิชาการท่ีท าวิจัย อย่างเพียงพอ และมีความช านาญ หรือมีประสบการณ์ เกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่ท า
วิจัย เพ่ือน าไปสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพ และเพ่ือป้องกันปัญหาการวิเคราะห์การตีความ หรือการสรุปที่
ผิดพลาด อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่องานวิจัย 

4) นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัย ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีชีวิต หรือไม่มีชีวิต 
นักวิจัยต้องด าเนินการด้วยความ รอบคอบ ระมัดระวัง และเที่ยงตรงในการท าวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคน 
สัตว์ พืช ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม มีจิตส านึก และมีปณิธาน ที่จะอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม  

5) นักวิจัยต้องเคารพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัย  นักวิจัย
ต้องไม่ค านึงถึง ผลประโยชน์ทางวิชาการ จนละเลยและขาดความเคารพในศักดิ์ศรีของเพ่ือนมนุษย์ 
ต้องถือเป็นภาระหน้าที่ที่จะอธิบายจุดมุ่งหมายของการ  วิจัยแก่บุคคลที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยไม่
หลอกลวง หรือบีบบังคับ และไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล 

6) นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการท าวิจัย 
นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด ต้องตระหนักว่า อคติส่วนตน  หรือความล าเอียงทางวิชาการ อาจ
ส่งผลให้มีการบิดเบือนข้อมูล และข้อค้นพบทางวิชาการ อันเป็นเหตุให้เกิดผล เสียหายต่องานวิจัย 

7) นักวิจัยพึงน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบ  นักวิจัยพึงเผยแพร่ผลงานวิจัย 
เพ่ือประโยชน์ทางวิชาการและสังคม ไม่ขยายผลข้อค้นพบจนเกินความเป็นจริง  และไม่ใช้ผลงานวิจัย
ไปในทางมิชอบ  

8) นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อ่ืน  นักวิจัยพึงมีใจกว้าง พร้อมที่จะ
เปิดเผยข้อมูล และขั้นตอนการวิจัย ยอมรับฟังความคิดเห็น และเหตุผลทางวิชาการของผู้อ่ืน และ
พร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไข งานวิจัยของตนให้ถูกต้อง 

9) นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ นักวิจัยพึงมีจิตส านึก ที่จะอุทิศ
ก าลังสติปัญญาในการท าวิจัย เพ่ือความก้าวหน้าทางวิชาการ เพ่ือความเจริญและประโยชน์สุขของ
สังคมและมวลมนุษยชาติ 
 
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, (2541) 
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ภาคผนวก ข 
รายนามคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 
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รายนามคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 
 
รายช่ือคณะกรรมการมีดังนี้ 
ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ สังกัด 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์จันทร์  อยู่แพทย์  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัย 
2 รองศาสตราจารย์ ดร.สรุพจน์  วงศ์ใหญ ่ คณะการแพทย์แผนตะวันออก 
3 ศาสตราจารย์นายแพทย์ ดร.วิจิตร  บุณยะโหตระ คณะการแพทย์แผนตะวันออก 
4 รองศาสตราจารย์ โสภิต  ธรรมอารี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
5 ศาสตราจารย์นายแพทย์ วีระสิงห ์ เมืองมั่น โรงพยาบาลรามาธิบด ี
6 นายแพทย์ ศุภชัย   คุณารัตนพฤกษ์ คณบดีบริหารกลุ่มวิทยาลัยแพทยศาสตร์ 

และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ าภาพร  นามวงศ์พรหม คณะพยาบาลศาสตร ์
8 รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์  ปัญจานนท์ คณะวิทยาศาสตร ์
9 พลตรี รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนัย  สุริยจันทร ์ คณะวิทยาศาสตร์ (อาจารย์เกษียณอายุแล้ว) 
10 ศาสตราจารย์ ทพญ.ละอองทอง  วัชราภัย คณะทันตแพทยศาสตร ์
11 ศาสตราจารย์ ทญ.ใจนุช  จงรักษ์ คณะทันตแพทยศาสตร ์
12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนภัทร  ทรงศักดิ์ คณะเภสัชศาสตร ์
13 รองศาสตราจารย์ ดร.นจิศิร ิ   เรืองรังษ ี  คณะเภสัชศาสตร ์
14 อาจารย์ ดร.มงคล  เทียนประเทืองชัย คณะนติิศาสตร ์
15 อาจารย์รพีพร  สายสงวน คณะนติิศาสตร ์
16 อาจารย์วิศรตุ  ส าลีอ่อน คณะนติิศาสตร ์
17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทนพ.พิศิษฐ์  นามจันทรา คณะเทคนิคการแพทย ์
18 รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  สรุิยะพรหม คณะเทคนิคการแพทย ์
19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อังสนา  โยธินารักษ์ คณะเทคนิคการแพทย ์
20 อาจารย์ ดร.กิตตศิักดิ์  แถวนาชม คณะเทคนิคการแพทย ์
21 อาจารย์ศริิพร  วงศ์สายญาต ิ คณะกายภาพบ าบดั 
22 อาจารย์วิราภรณ ์ ทะสังขาร ์ คณะกายภาพบ าบดั 
23 อาจารย์ ดร.ศศิธร  ง้วนพันธ ์ คณะบริหารธรุกิจ 
24 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศริิวรรณ  วาสุกรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
25 อาจารย์ ดร.นครเทพ  ทิพยศุภราษฎร ์ คณะศลิปศาสตร ์
26 อาจารย์จไุรลักษณ์  เกษบุรมย ์ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม 
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ภาคผนวก ค 
แบบฟอร์มการขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน 
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เอกสารที่ต้องน าส่งในการขอรับการพิจารณารับรองโครงการวิจัยในคน 
ล าดับ รายการเอกสาร 

1. จดหมายน าส่งขอพิจารณารับรองการท าวิจัยในคน 
2. ข้อก าหนดในการเสนอโครงการวิจัย  ที่ตรวจสอบโดยผู้วิจัยเอง (เอกสารหมายเลข 1) 
3. แบบฟอร์มการขอรับการพิจารณาให้การรับรองเชิงจริยธรรมแบบยกเว้น เพ่ือประกอบการพิจารณาให้การ

รับรองเชิงจริยธรรม (เอกสารหมายเลข 2.1) 
4. แบบฟอร์มการขอรับการพิจารณาให้การรับรองเชิงจริยธรรมแบบเต็มรูปแบบ เพื่อประกอบการพิจารณาให้การ

รับรองเชิงจริยธรรม (เอกสารหมายเลข 2.2) 
5. ข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full research proposal/protocol) แบบสอบถาม / แบบสัมภาษณ์ 

 (เอกสารหมายเลข 3) 
6. ข้อมูลและค าแนะน าส าหรับอาสาสมัครผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย (Patient information sheet)  

 (เอกสารหมายเลข 4) 
7. ใบยินยอมส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ (Informed consent form) (เอกสารหมายเลข 5) 

 
หมายเหตุ  :  ส่งเอกสารประกอบการพิจารณา จ านวน 4 ชุด และแผ่นซีดี 1 แผ่น 
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โปรดตรวจสอบว่าท่านได้จดัท าหัวข้อต่างๆ  มาเรียบร้อย  โดยใส่เคร่ืองหมาย  ในช่องที่ก าหนด 
ข้อ หัวข้อ ตรวจสอบ หมายเหตุ 

มี ไม่ม ี
1 ชื่อโครงการเป็นภาษาไทยที่กะทัดรัดและสื่อความหมายได้ดี   

ชื่อโครงการเป็นภาษาอังกฤษตอ้งมีความหมายตรงกับชื่อภาษาไทย 
   

2 ชื่อและที่ท างาน เบอร์โทรศัพท์ของหัวหน้าโครงการและผู้ร่วมวจิัย    
3 สถาบนัร่วมในการวิจัย     
4 บทน า     
 4.1 ความเป็นมา    
 4.2 เหตุผลและความจ าเปน็ที่ตอ้งวิจัย    
 4.3 ทบทวนเอกสารหรือรายงานการวิจัยที่เก่ียวข้อง    
 4.4 วัตถุประสงค์    
 4.5 ประโยชนท์ี่จะได้รับจากการวิจัย     
5 สถานที่ศึกษาวิจัยและระยะเวลาศึกษาวิจัย    
6 รูปแบบการวิจัย ( Research Design)    
7 ข้อพิจารณาด้านจริยธรรม ( Ethical Consideration)    
8 ขั้นตอนการด าเนนิการวิจัย    

8.1  วิธีการด าเนินการวิจัยหรือการทดลอง 
 
 

 
 

 

 8.2  จ านวนประชากรที่ศึกษาและกลุ่มตัวอย่าง    
 8.3  เกณฑ์การคัดเลือกอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการ (Inclusion 

criteria) 
   

 8.4 เกณฑ์การคัดแยกอาสาสมคัรออกจากโครงการ (Exclusion 
criteria) 

   

 8.5  การขอความยินยอมจากอาสาสมัคร  ( Informed consent 
process ) 

   

 8.6 กรณีเจาะเลือด    
 8.7 กรณีการทดลองยา     
 8.8 กรณีการทดลองผลิตภัณฑอ์ื่น     
 8.9 กรณีเป็นการศึกษาวิจัยทีต่อ้งผ่าตัด หรือหัตถการอื่นใด     
 8.10 อื่นๆ โปรดระบุ.........    
9 การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล    
10 รายละเอียดงบประมาณและแหล่งทุนที่ชัดเจน     
11 เอกสารอ้างอิง    

ข้อก าหนดในการเสนอโครงการวิจัย 
เพื่อขอรับการพิจารณาให้รับรองการท าวิจัยในคน      

- สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสติ - 

เอกสารหมายเลข 1 
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ข้อ หัวข้อ ตรวจสอบ หมายเหตุ 

มี ไม่ม ี
12 เอกสารแนบเช่น แบบสอบถาม / แบบสัมภาษณ์      
13 ระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และการป้องกันแก้ไข    
14 ระบุการตอบแทน ชดเชย การดูแลรักษาและแก้ปัญหาอืน่ๆ  กรณี

เกิดผลแทรกซ้อนแก่ผู้ถูกวิจัย  
 
 

 
 

 

15 ประวัติผู้วิจยัทุกคน ระบุรายละเอียดดังนี้ (จัดท าเป็นเอกสารแนบ)    
 15.1 ชื่อ-นามสกลุ (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)    
 15.2 คุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ    
 15.3 สถานที่ท างาน สังกัดภาควิชา คณะ    
 15.4 ที่อยู่ เบอรโ์ทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก    
 15.5 ประสบการณ์งานวิจัยที่เก่ียวข้อง    

16 ลงนามโดยผู้วิจัยหลักหรือหัวหน้าโครงการ     
17 ลงนามรับรองโดยหัวหน้าหน่วยงานของผู้วิจยั    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

- สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสติ - 
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ส่วนที่ 1: ข้อมูลทั่วไป 

1.  ชื่อโครงการวิจัย .......................................................................................................................................................  
 Project Title   . ....................................................................................................................................................  
2.  หัวหน้าโครงการวิจัย  

                 ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว).................................. ... นามสกุล ...............................................................................  
                 Name (Mr./ Mrs./ Miss.) ................................. Family Name ....................................................................  
                 สังกัดภาควิชา ..................................................... คณะ  ....................................................................................  

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย  ...............................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................   

4.  ระยะเวลาด าเนินการของโครงการวิจัย .....................................  ............................................................................    
5.  ระบุแหล่งทุนและงบประมาณ………………………………บาท 
6. การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยร่วมสถาบัน (Multicenter study) หรือไม่  

  [ ] ใช่  [ ] ไม่ใช ่
ส่วนที่ 2: ข้อพิจารณาด้านจริยธรรม 

7.    การวิจัยนี้เก่ียวข้องกับการวิจัยในคนดังนี ้
 อาสาสมัครผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยมิใช่ผู้เยาว์ต้องถูกสัมภาษณ์ ตอบแบบสอบถามหรือแบบทดสอบต่างๆ   

หรือสังเกตพฤติกรรม โดยไม่สามารถระบุตัวอาสาสมัครผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยได้ 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล เอกสาร บันทึก ชิน้ตัวอย่างทางพยาธิวิทยา หรือชิ้นตัวอย่างเพื่อการวินิจฉัยที่มีอยู่

แล้ว และไมส่ามารถระบุตัวอาสาสมัครผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยได้ 
 อื่น ๆ ระบุ…………………………………………………………………………………………… 

ส่วนที่ 3: รายงานความก้าวหน้า 
8.     ผู้วิจัยจะส่งรายงานความก้าวหน้ามายังคณะกรรมการฯ หลังจากได้รับอนุมัติ ดังนี้ 

 [  ]  6 เดือน  
 [  ]  12 เดือน  
 [  ]  อื่นๆ  (ระบ)ุ………………………………………………………………………… 

 
 ขอรับรองว่าข้อความที่กรอกในแบบฟอร์มนี้เป็นความจริงและสอดคล้องกับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับ
สมบูรณ ์  และผู้กรอกข้อความเข้าใจความหมายโดยชัดเจนทุกประการ พร้อมกันนี้ ได้แนบข้อเสนอโครงการวิจัย 
ฉบับสมบูรณ์ (Full research proposal/protocol) และเอกสารอ่ืน ๆ ตามระบุข้างต้นแลว้ 
 
 (ลงนาม) ....................................................................  
 ( ................................................................... ) 
 หัวหน้าโครงการวิจัย 
                 วันที่ .….... เดือน ......……............ พ.ศ. ……...…  

แบบฟอร์มการขอรับการพิจารณาให้การรับรองเชิงจริยธรรมแบบยกเว้น 
เพื่อประกอบการพิจารณาให้การรับรองเชิงจริยธรรม 

 

เอกสารหมายเลข 2.1 

- สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสติ - 



21 

 
แบบฟอร์มการขอรับการพิจารณาให้การรับรองเชิงจริยธรรมแบบเต็มรูปแบบ 

เพื่อประกอบการพิจารณาให้การรับรองเชิงจริยธรรม 
 

 
 
ส่วนที ่1 : ข้อมูลทั่วไป 

1.  ชื่อโครงการวิจัย .......................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................  

 Project Title..........................................................................................................................................................  
  ...............................................................................................................................................................................  

2.  หัวหน้าโครงการวิจัย  
                 ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) ...................................... นามสกุล ............................................................................... . 
                  Name(Mr./ Mrs./ Miss.)  ................................ Family Name ....................................................................  
                  สังกัดภาควิชา .................................................... คณะ  ....................................................................................  

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย  ...............................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................   

4.  โครงการวิจัยนี้มีระยะเวลาที่ด าเนินการทดสอบในอาสาสมัคร/ผูบ้ริโภค ...............................................................    
                 วันเร่ิมต้น…………………………วันสิ้นสุด……………………………….……………….. 

5. ระบุแหล่งทุนและงบประมาณ…………………………………………………บาท 
6. การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยร่วมสถาบัน (Multicenter study) หรือไม่  

  [ ] ใช่  [ ] ไม่ใช ่
 

ส่วนที่ 2 : ข้อพิจารณาด้านจริยธรรม 

7.    การวิจัยนี้เก่ียวข้องกับการวิจัยในคนดังนี ้
 อาสาสมัครผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยถูกเจาะเลือดหรือน าชิ้นสว่นหรือสารน้ าต่างๆ จากร่างกายไปทดลอง 

ได้แก่ .....................................จ านวน…………………….มล./คร้ัง 
 อาสาสมัครผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยถูกสัมภาษณ์  ตอบแบบสอบถามหรือแบบทดสอบตา่งๆ หรือสังเกต

พฤติกรรม  โดยอาสาสมัครเป็นผู้เยาว์ หรือสามารถระบุตัวอาสาสมัครได้ในภายหลัง 
 อาสาสมัครผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยถูกบันทึกเสียง หรือภาพ 
 อาสาสมัครผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยถูกให้ทดสอบชิมรสและประเมินคุณภาพอาหาร 
 อื่น ๆ ระบุ………………………………………………………………………………………… 

        8. โครงการวิจัยนี้เกี่ยวข้องหรืออาจมีผลกระทบต่อศาสนา  ความเชื่อ  ขนบธรรมเนียมประเพณี  
หรือวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศไทย หรือของท้องถิ่นที่ท าการวิจัยอยู่หรือไม่ 

[ ] เก่ียวข้อง/มี  
[ ] ไม่เก่ียวข้อง/ไม่มี (ถ้ากาช่องนี้แล้ว ข้ามไปกรอกข้อ 11) 

9. ถ้าเก่ียวข้องหรือมี  อธิบายโดยย่อว่าเก่ียวข้องหรืออาจมีผลกระทบอย่างไร 
 ................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................  

 

เอกสารหมายเลข 2.2 
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10. มาตรการหรือวิธีการที่โครงการวิจัยนี้จะใช้ในการป้องกันผลกระทบต่อศาสนา  ความเชื่อ    ขนบธรรมเนียม

ประเพณี หรือ วัฒนธรรมอันดีงามของประเทศไทย หรือของท้องถ่ินที่ท าการวิจัย คือ  ........................................  
 ................................................................................................................................................................................  

11.  โครงการวิจัยนี้ มีใบความยินยอมเข้าร่วมในการวิจัย (Informed consent form) ให้ผู้ป่วย/อาสาสมัคร
ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย ลงนามหรือไม่ 
  [ ] มี  [ ] ไม่มี 
ถ้าไม่ม ีโปรดแสดงเหตุผล 

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

12.    โครงการวิจัยนี้ มีข้อมูลหรือค าชี้แจงส าหรับผู้ป่วย/อาสาสมัครผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย (patient information 
sheet) หรือไม่ 
   [ ] มี  [ ] ไม่มี  
ถ้าไม่ม ี โปรดแสดงเหตุผล 
 ................................................................................................................................................................................   
 ................................................................................................................................................................................   

13.  ผู้ร่วมงานทุกคนในโครงการวิจัย ทราบและเข้าใจถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ป่วย/อาสาสมัครผู้เข้าร่วม
โครงการวิจัยนี้หรือไม ่

[ ] ทราบและเข้าใจทุกคน 
[ ] ทราบและเข้าใจเป็นบางคน 
[ ] ไม่ทราบเลย 

14.  มาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยแก่ผู้ป่วย/อาสาสมัครผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยที่คณะผูว้ิจัยจะน ามา
ปฏิบัติตลอดการด าเนินงานวิจัย คือ  
 ................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................  

15.  ถ้าหากเกิดอันตราย/ความเสียหายต่อผู้วิจัย/อาสาสมัครผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย ที่เปน็ผลสบืเนื่องโดยตรงจาก
การวิจัยในผู้ปว่ย ผู้วิจัยจะให้การรักษาจนกลับคนืสภาพเดิม หรอืชดเชยความเสียหายที่ไม่สามารถรักษาให้คืนสู่
สภาพเดิมได้   ตลอดจนให้ความคุ้มครองด้านค่าใช้จา่ยแก่ผู้ป่วย/อาสาสมัครผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยอย่างไรบ้าง 

 [ ]  มีให้โดยผู้วิจัยจะดูแลรักษาดังปรากฏในหนังสือแสดงความยินยอม 
 [ ]  ไม่มีให้ 
 [ ] อื่นๆ โปรดชี้แจง …………………………………………………………………… 

16. ผู้วิจัยจะส่งรายงานความคืบหนา้มายังคณะกรรมการฯ หลังจากได้รับอนุมัติ ดังนี้ 
 [  ]  6 เดือน  
 [  ]  12 เดือน  
 [  ]  อื่น (ระบ)ุ…………………….........................……………………………………… 
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ส่วนที่ 3 : เรื่องอื่นๆ  (ระบุ)……………………………………………………………………….                                  
                 เร่ืองอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วทั้งหมด ถ้ามีโปรดระบุทั้งผลที่เกิดและการเปลี่ยนแปลงแก้ไข  
..........……….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….....................................................
.................................................................. 
 
 
 ขอรับรองว่าข้อความที่กรอกในแบบฟอร์มนี้เป็นความจริงและสอดคล้องกับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับ
สมบูรณ ์ และผู้กรอกข้อความเข้าใจความหมายโดยชัดเจนทุกประการ พร้อมกันนี้ ได้แนบข้อเสนอโครงการวิจัย 
ฉบับสมบูรณ์ (Full research proposal/protocol) และเอกสารอ่ืน ๆ ตามระบุข้างต้นแลว้ 
 
 
 (ลงนาม) ....................................................................  
 ( ................................................................... ) 
 หัวหน้าโครงการวิจัย 
    วันที่ ....... เดือน .................... พ.ศ. …...... 
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1 ชื่อโครงการเป็นภาษาไทยที่กะทัดรัดและสื่อความหมายได้ดี  
ชื่อโครงการเป็นภาษาอังกฤษตอ้งมีความหมายตรงกับชื่อภาษาไทย 

2 ชื่อและที่ท างาน เบอร์โทรศัพทข์องหัวหน้าโครงการและผู้ร่วมวจิัย 
3 สถาบนัร่วมในการวิจัย (ถ้าม)ี 
4 บทน า ให้ระบุรายละเอียดดังนี ้
 4.1  ความเป็นมา 
 4.2  เหตุผลและความจ าเปน็ทีต่้องวิจัย 
 4.3  ทบทวนเอกสารหรือรายงานการวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 4.4  วัตถุประสงค์ 
 4.5  ประโยชนท์ี่จะได้รับจากการวิจัย (อาจเป็นประโยชนโ์ดยตรงแก่อาสาสมัคร ชุมชน หรือสังคม หรือ  

       ประโยชน์ดา้นความรู้) 
5 สถานที่ศึกษาวิจัยและระยะเวลาศึกษาวิจัย 
6 รูปแบบการวิจัย ( Research Design) 
7 ข้อพิจารณาด้านจริยธรรม ( Ethical Consideration)(ระบุรายละเอียดการปฏิบัติตามหลักจรยิธรรมการวิจัย

ในคน ทั้ง 3 ประการ) 
8 ขั้นตอนการด าเนนิการวิจัย   ที่ผู้วิจัยและอาสาสมัครจะต้องปฏบิัติเช่น 

8.1  วิธีการด าเนินการวิจัยหรือการทดลอง 
8.2  จ านวนประชากรที่ศึกษา และกลุ่มตัวอย่าง 
8.3  เกณฑ์การคัดเลือกอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการ  ( Inclusion  criteria ) 
8.4  เกณฑ์การคัดแยกอาสาสมคัรออกจากโครงการ   ( Exclusion  criteria ) 
8.5  การขอความยินยอมจากอาสาสมัคร  ( Informed consent process ) 
8.6  กรณีเจาะเลือดให้ระบุจ านวนคร้ัง ปริมาณและความถี่ในการเจาะ 
8.7  กรณีการทดลองยา ให้ระบุชื่อยา ชื่อสามัญทางยา บริษัทผูผ้ลิตและผู้จ าหน่าย และทะเบียนยา 
8.8  กรณีการทดลองผลิตภัณฑอ์ื่น ให้แนบเอกสาร รายละเอียดผลการวิจัยที่เก่ียวข้องตามความเหมาะสม 
8.9  กรณีเป็นการศึกษาวิจัยทีต่อ้งผ่าตัด หรือหัตถการอื่นใด ให้อธิบายวิธีพอสังเขป 
8.10  อื่นๆ โปรดระบุ........................ 

9 การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล 
10 รายละเอียดงบประมาณและแหล่งทุนที่ชัดเจน (ถ้ามี) 
11 เอกสารอ้างอิง 
12 เอกสารแนบเช่น แบบสอบถาม / แบบสัมภาษณ์   
13 ระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และการป้องกันแก้ไข 

 

รายละเอียดของข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์  
(Full research proposal/protocol)  

รับการพิจารณาให้รับรองการท าวิจัยในมหาวิทยาลัยรังสิต 

เอกสารหมายเลข 3 
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14 ระบุการตอบแทน ชดเชย การดูแลรักษาและแก้ปัญหาอืน่ๆ  กรณีเกิดผลแทรกซ้อนแก่ผู้ถูกวิจัย 
 (ถ้ามีควรระบุให้ชัดเจน) 

15 ประวัติผู้วิจยัทุกคน ระบุรายละเอียดดังนี้ (จัดท าเป็นเอกสารแนบ) 
151  ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
15.2  คุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ  
15.3  สถานที่ท างาน สังกัดภาควิชา คณะ 
15.4  ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก 
15.5  ประสบการณ์งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

16 ลงนามโดยผู้วิจัยหลักหรือหัวหน้าโครงการ  
17 ลงนามรับรองโดยหัวหน้าหน่วยงานของผู้วิจยั 
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- สถาบันวิจัย  มหาวิทยาลัยรังสติ - 

 
ตัวอย่างการเขียนข้อมูลและค าแนะน าส าหรับผู้ป่วยหรืออาสาสมัครผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย 

(Patient information sheet) 
 

1. ชื่อโครงการ  ............................................................................................................................. 

2. เหตุผลที่อาสาสมัครได้รบัเชิญให้ร่วมในโครงการวิจัย 
ทางคณะผู้วิจัยใคร่ขอเชิญท่านเข้าเป็นอาสาสมัครผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย เนื่องจากท่านเป็นผู้ที่มีหมู่เลือดกลุ่ม AB     

ท่านจะได้มีโอกาสและมีเวลาอ่าน เพื่อรับทราบข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการวิจัยนี้ก่อน หากท่านมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับ
การศึกษานี้และสิทธิของท่าน กรุณาซักถามจากผู้ท าการศึกษาหรือวิจัย ซึ่งจะเป็นผู้สามารถให้ความกระจ่างแก่ท่านได้    
หากท่านตัดสินใจเข้าร่วมการศึกษา ขอให้ท่านลงนามในใบยินยอม ท่านจะได้รับเอกสารแนะน าอาสาสมัครผู้เข้าร่วม
โครงการวิจัยและส าเนาใบยินยอมที่ท่านลงลายมือชื่อและวันที่ก ากับเก็บไว้ 1 ฉบับ เรารู้สึกยินดีที่ท่านได้สละเวลาอ่าน
ข้อมูลดังต่อไปนี้ (ผู้ขอรับรองควรระบุเหตุผลที่สอดคล้องกับบริบทงานวิจัยของท่าน) 

3. วัตถุประสงค์ และกระบวนการวิจัยที่ผู้วิจัยและอาสาสมัครจะต้องปฏิบัติ 
ให้อธิบายแบบสรปุ   รวมทั้งใชภ้าษาที่เข้าใจงา่ยและควรบอกว่าการศึกษานี้จะรวบรวมผูป้่วย / อาสาสมัคร /

ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยประมาณกีร่าย  และควรบอกระยะเวลาของการวิจัยที่อาสาสมัครแต่ละคนจะต้องมีส่วนเก่ียวข้อง 

4. ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการศึกษานี้ 
เช่นท่านจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในการรักษาพยาบาล รวมถึงการตรวจสอบต่างๆ  ตามการศึกษานี้  และ

ผลสรุปจากการศึกษานี้จะเปน็ประโยชน์โดยตรงแก่อาสาสมัคร ประโยชน์ต่อชุมชน หรือสังคม หรือประโยชน์ทางดา้น
ความรู้ในปัจจบุันและอนาคต 

5. การปฏิบัติตัวของกลุ่มตัวอย่าง 
               ท่านจะถูกขอร้องให้ลงลายมือชื่อลงในใบยินยอม แสดงว่าทา่นตกลงโดยความสมคัรใจที่จะเข้าร่วมการศึกษานี้  
และให้อธิบายว่าผู้เข้าร่วมโครงการควรปฏิบัติตัวอย่างไรเมื่อเข้าร่วมโครงการ 

6. ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้นกับอาสาสมัคร 
               อธิบายว่าอาจจะมอีาการไม่พึงประสงค์อะไรบ้าง (ถ้ามี) หรือมีการให้ค่าตอบแทนเป็นค่าเดนิทาง การเสียเวลา 
ความไม่สะดวก จากการที่อาสาสมัครเข้าร่วมการวิจัย หรือควรชี้แจงรายละเอียดว่าหากมีผลกระทบจากการวิจัย ผู้วิจยัจะ
ให้ความช่วยเหลือหรือรับผิดชอบอย่างไร เชน่ รักษาตามมาตรฐานของโรงพยาบาล หรือมาตรฐานสากล 

7. การถอนตัวจากการเข้าร่วมโครงการ 
ท่านไม่จ าเปน็ต้องเข้าร่วมการศึกษานี้  หากทา่นไม่สมัครใจจะเข้าร่วมการศึกษาแล้ว ทา่นสามารถจะถอนตัวได้

ตลอดเวลา    การตัดสนิใจของท่านจะไม่มผีลต่อการรักษาในอนาคต   การดูแลอื่นใดก็ตาม    หรือสูญเสียประโยชน์ใดๆ 
หากท่านไม่ต้องการเข้าร่วมการศึกษาหรือต้องการหยุดการศึกษา ณ เวลาใดก็ตาม   โดยข้อมลูที่ท่านได้เปิดเผยแล้วจะยัง
เก็บรักษาไว้เป็นความลบัเฉพาะ 

 
 

เอกสารหมายเลข 4 
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- สถาบันวิจัย  มหาวิทยาลัยรังสติ - 

8. การรักษาความลับที่เกี่ยวกับอาสาสมัคร 
ข้อมูลส่วนตัวของท่านจะถูกเก็บรวบรวมไว้และน ามาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการวิจัย    โดยจะไม่มีการอ้างถึงชื่อ

ท่านในรายงานหรือวารสารใดๆ ข้อมูลส่วนตัวของท่านจะถูกปกป้องไว้ทุกวิถีทางหากท่านตกลงใจเข้าร่วมการศึกษา  

9. หากท่านมีค าถามเกี่ยวกับการศึกษานี้ท่านสามารถติดต่อใครได้บ้าง 
 ท่านสามารถติดต่อบุคคลดังต่อไปนี้  หากทา่นมีค าถามหรือมีความวิตกกังวล   
 
ชื่อ....................................... ……………….…..........………..  โทรศัพท์ …….…………………………......................  
(ในเวลาราชการ) ………………….…..................…… (นอกเวลาราชการ)…................………………..……………… 

10. การติดต่อส านักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 
 หากท่านมีข้อร้องเรียนหรือมีปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเข้าร่วมโครงการวิจัยนี้ ทา่นสามารถติดตอ่คณะกรรมการ
จริยธรรมในคนได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-997-2222 ต่อ 5686 
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การวิจัยเร่ือง ............................................................................................................................................................................... 
วันให้ค ายินยอม วันที่...........................................เดือน....................................................พ.ศ. .................................................. 
 ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)......................................................................... เป็นบดิา มารดา โดยชอบธรรม หรือ 
 มีความสัมพันธ์เปน็..................................................ของ(เด็กชาย/เด็กหญิง) .......................................................................
อยู่บ้านเลขที่..........................ซอย........................................ถนน.....................................แขวง/ต าบล....................................... 
เขต/อ าเภอ...................................................จังหวัด..............................................รหัสไปรษณีย์.......................บัตรประชาชน/
ข้าราชการเลขที่............................................................................. 
 ก่อนที่จะลงนามในใบยินยอมให้ท าการวิจัยนี้  ข้าพเจ้าได้รับการอธิบายจากผู้วิจัยถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
วิธีการวิจัย อันตรายหรืออาการที่อาจเกิดขึ้นจากการวิจัยหรือจากยาที่ใช้  รวมทั้งประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการวิจัยอย่าง
ละเอียด และมีความเข้าใจดีแล้ว  ซึ่งผู้วิจัยได้ตอบค าถามต่างๆ ที่ข้าพเจ้าสงสัยด้วยความเต็มใจ ไม่ปิดบัง ซ่อนเร้น  
จนข้าพเจ้าพอใจและยินยอมใหผู้้เยาว์ของข้าพเจ้าเข้าร่วมโครงการนี้โดยสมัครใจ 
 ข้าพเจ้ามีสิทธิ์ที่จะบอกเลิกการเข้าร่วมการวิจัยนี้เมื่อใดก็ได้  ถ้าข้าพเจ้าปรารถนา โดยผู้เยาว์ของข้าพเจ้าไม่เสียสิทธิ
ใดๆ ที่จะได้รับที่จะเกิดขึ้นตามมาในโอกาสต่อไป 
 ผู้วิจัยรับรองว่าจะเก็บข้อมูล เฉพาะเก่ียวกับผู้เยาว์ของข้าพเจ้าเป็นความลับและจะเปิดเผยได้เฉพาะในรูปที่เป็นสรุป
ผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยรับรองว่าหากผู้เยาว์ของข้าพเจ้าได้รับผลกระทบใดๆ ที่มีสาเหตุจากการวิจัยดังกล่าวผู้เยาว์ของข้าพเจ้าจะ
ได้รับการชดเชยจากผู้วิจัย ไม่ต่ ากว่ามาตรฐานขั้นต่ าโดยทั่วไป หรือตามมาตรฐานสากล 
 อาสาสมัครสามารถติดต่อผู้วิจยัได้ที่………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 โดยผู้ที่รับผิดชอบเร่ืองนี้ คือ...................................................... (โปรดระบุชื่อและสถานที่)ที่ติดต่อเบอร์โทรศัพท์  ที่
ติดต่อได้สะดวกทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการของผู้วิจัยหลัก) 
 ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้ก ากับดูแลการวิจัย  ผู้ตรวจสอบ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน และคณะกรรมการที่
เกี่ยวข้องกับการควบคุมยา  สามารถเข้าไปตรวจสอบบันทึกข้อมูลทางการแพทย์  ผู้เยาว์ของข้าพเจ้า เพื่อเป็นการยืนยันถึง
ขั้นตอนโครงการวิจัยทางคลินิก  โดยไม่ล่วงละเมิดข้อมูลของอาสาสมัครตามกรอบที่กฎหมายและกฎระเบียบได้อนุญาตไว้ 

        ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความข้างต้นแล้ว  และมีความเข้าใจดีทุกประการ  และได้ลงนามในใบยินยอมนี้ด้วยความเต็มใจ 

        ข้าพเจ้าไม่สามารถอ่านหนังสือได้  ผู้วิจัยได้อ่านข้อความในใบยินยอมนี้ให้ข้าพเจ้าฟังจนเข้าใจดีแล้ว ข้าพเจ้าจึงลง  
             นามในใบยินยอมนี้ด้วยความเต็มใจ 

        ข้าพเจ้าได้รับส าเนาเอกสารใบยินยอมที่ลงนามและลงวันที่ เก็บไว้แล้ว 1 ฉบับ  
 

ลงนาม..........................................................ผู้ปกครอง 
(              ) 

ลงนาม..........................................................ผู้วิจัย 
(              ) 

ลงนาม..........................................................พยาน 
(              ) 

ลงนาม..........................................................พยาน 

(              ) 

หนังสือแสดงความยินยอมการเข้าร่วมโครงการวิจัย 
กรณีที่อาสาสมัครผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยเป็นผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายยุังไม่เกิน 7 ปี) 

( Informed assent form) 
 

เอกสารหมายเลข 5.1 

- สถาบันวิจยั มหาวิทยาลยัรังสิต - 
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การวิจัยเร่ือง ........................................................................................................................................................................ 
วันให้ค ายินยอม วันที่........................................เดือน................................................พ.ศ. .................................................. 
 ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว).....................................................มีความสัมพันธ์เป็น................................................ของ
(นาย//นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง) .............................................................อยู่บ้านเลขที่...............................................ซอย
..............................ถนน.....................................แขวง/ต าบล................................. เขต/อ าเภอ.....................................จังหวัด
...........................รหัสไปรษณีย์.......................บัตรประชาชน/ข้าราชการเลขที่........................................................ 
 ก่อนที่จะลงนามในใบยินยอมให้ท าการวิจัยนี้  ข้าพเจ้าได้รับการอธิบายจากผู้วิจัยถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
วิธีการวิจัย    อันตรายหรืออาการที่อาจเกิดขึ้นจากการวิจัยหรือจากยาที่ใช้     รวมทั้งประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการวิจัย 
อย่างละเอียด และมีความเข้าใจดีแล้ว  ซึ่งผู้วิจัยได้ตอบค าถามตา่งๆ ที่ข้าพเจา้สงสัยด้วยความเต็มใจ ไม่ปิดบัง ซ่อนเร้น  
จนข้าพเจ้าพอใจและยินยอมให.้................ของข้าพเจ้าเข้าร่วมโครงการนี้โดยสมัครใจ 
 ข้าพเจ้ามีสิทธิ์ที่จะบอกเลิกการเข้าร่วมการวิจัยนี้เมื่อใดก็ได้  ถ้าข้าพเจ้าปรารถนา โดย .....................ของข้าพเจ้าไม่
เสียสิทธิใดๆที่จะได้รับที่จะเกิดขึ้นตามมาในโอกาสต่อไป 
 ผู้วิจัยรับรองว่าจะเก็บข้อมูล เฉพาะเกี่ยวกับ .................ของข้าพเจ้าเป็นความลับและจะเปิดเผยได้เฉพาะในรูปที่
เป็นสรุปผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยรับรองว่าหาก.....................ของข้าพเจ้าได้รับผลกระทบใดๆ ที่มีสาเหตุจากการวิจัยดังกล่าว .....................ของ
ข้าพเจ้าจะได้รับการชดเชยจากผู้วิจัย ไม่ต่ ากว่ามาตรฐานขั้นต่ าโดยทั่วไป หรือตามมาตรฐานสากล 
 อาสาสมัครสามารถติดต่อผู้วิจยัได้ที่………………………………………………………………….…………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 โดยผู้ที่รับผิดชอบเร่ืองนี้ คือ...................................................... (โปรดระบุชื่อและสถานที่)ที่ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ ที่
ติดต่อได้สะดวกทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการของผู้วิจัยหลัก) 
 ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้ก ากับดูแลการวิจัย  ผู้ตรวจสอบ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน และคณะกรรมการที่
เก่ียวข้องกับการควบคุมยา  สามารถเข้าไปตรวจสอบบันทึกข้อมูลทางการแพทย์ ...............ของข้าพเจ้า เพื่อเป็นการยืนยันถึง
ขั้นตอนโครงการวิจัยทางคลินิก  โดยไม่ล่วงละเมิดข้อมูลของอาสาสมัครตามกรอบที่กฎหมายและกฎระเบียบได้อนุญาตไว้ 

        ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความข้างต้นแล้ว  และมีความเข้าใจดีทุกประการ  และได้ลงนามในใบยินยอมนี้ด้วยความเต็มใจ 

        ข้าพเจ้าไม่สามารถอ่านหนังสือได้    ผู้วิจัยได้อ่านข้อความในใบยินยอมนี้ให้ข้าพเจ้าฟังจนเข้าใจดีแล้ว   ข้าพเจ้าจึง  
             ลงนามในใบยินยอมนี้ด้วยความเต็มใจ 

        ข้าพเจ้าได้รับส าเนาเอกสารใบยินยอมที่ลงนามและลงวันที่ เก็บไว้แล้ว 1 ฉบับ  
 

ลงนาม..........................................................ผู้ปกครอง 
(                           ) 

ลงนาม..........................................................อาสาสมัครเข้าร่วมโครงการวิจัย 
(                           ) 

ลงนาม..........................................................ผู้วิจัย 
 (                            ) 

 ลงนาม..........................................................พยาน      ลงนาม..........................................................พยาน 

 (                  )                                (                                        ) 

หนังสือแสดงความยินยอมการเข้าร่วมโครงการวิจัย 
กรณีที่อาสาสมัครผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยเป็นผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายมุากกว่า 7 ปี แต่ยังไม่เกิน 18 ปี) 

(Informed assent form) 
 

เอกสารหมายเลข 5.2 

- สถาบันวิจยั มหาวิทยาลยัรังสิต - 
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การวิจัยเร่ือง ....................................................................................................................................................................... 
วันให้ค ายินยอม วันที่........................................เดือน................................................พ.ศ...……........................................ 
 ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)  ....................................................................................อยู่บ้านเลขที่….....................
ซอย.............................ถนน....................................แขวง/ต าบล................................. เขต/อ าเภอ......................................
จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย์......................บัตรประชาชน/ข้าราชการเลขที่....................................................... 
 ก่อนที่จะลงนามในใบยินยอมให้ท าการวิจัยนี้  ข้าพเจ้าได้รับการอธิบายจากผู้วิจัยถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
วิธีการวิจัย  อันตรายหรืออาการที่อาจเกิดขึ้นจากการวิจัยหรือจากยาที่ใช้    รวมทั้งประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการวิจัย
อย่างละเอียด   และมีความเข้าใจดีแล้ว  ซึ่งผู้วิจัยได้ตอบค าถามต่างๆ ที่ข้าพเจ้าสงสัยด้วยความเต็มใจ ไม่ปิดบัง  ซ่อนเร้น  
จนข้าพเจ้าพอใจ และเข้าร่วมโครงการนี้โดยสมัครใจ 
 ข้าพเจ้ามีสิทธิ์ที่จะบอกเลิกการเข้าร่วมการวิจัยนี้เมื่อใดก็ได้ถ้าข้าพเจ้าปรารถนา โดยไม่เสียสิทธิใดๆ ที่จะได้รับที่
จะเกิดขึ้นตามมาในโอกาสต่อไป 
 ผู้วิจัยรับรองว่าจะเก็บข้อมูล เฉพาะเกี่ยวกับตัวข้าพเจ้าเป็นความลับและจะเปิดเผยได้เฉพาะในรูปที่เป็นสรุป
ผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยรับรองว่าหากข้าพเจ้าได้รับผลกระทบใดๆ ที่มีสาเหตุจากการวิจัยดังกล่าว ข้าพเจ้าจะได้รับการชดเชยจาก
ผู้วิจัย ไม่ต่ ากว่ามาตรฐานขั้นต่ าโดยทั่วไป หรือตามมาตรฐานสากล 
 อาสาสมัครสามารถติดต่อผู้วิจยัได้ที่…………………………………………..………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 โดยผู้ที่รับผิดชอบเร่ืองนี้ คือ...................................................... (โปรดระบุชื่อและสถานที่)ที่ติดต่อเบอร์โทรศัพท์  
ที่ติดต่อได้สะดวกทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการของผู้วิจัยหลัก) 
 ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้ก ากับดูแลการวิจัย  ผู้ตรวจสอบ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนและคณะกรรมการที่
เก่ียวข้องกับการควบคุมยา  สามารถเข้าไปตรวจสอบบันทึกข้อมูลทางการแพทย์ของข้าพเจ้า เพื่อเป็นการยืนยันถึงขั้นตอน
โครงการวิจัยทางคลินิก  โดยไม่ล่วงละเมิดข้อมูลของอาสาสมัครตามกรอบที่กฎหมายและกฎระเบียบได้อนุญาตไว้ 

       ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความข้างต้นแล้ว และมีความเข้าใจดีทุกประการ และได้ลงนามในใบยินยอมนี้ด้วยความเต็มใจ 

       ข้าพเจ้าไม่สามารถอ่านหนังสือได้   ผู้วิจัยได้อ่านข้อความในใบยินยอมนี้ให้ข้าพเจ้าฟังจนเข้าใจดีแล้ว ข้าพเจ้าจึง 
            ลงนามในใบยินยอมนี้ด้วยความเต็มใจ 

       ข้าพเจ้าได้รับส าเนาเอกสารใบยินยอมที่ลงนามและลงวันที่ เก็บไว้แล้ว 1 ฉบับ  
      

ลงนาม..........................................................อาสาสมัครผูเ้ข้าร่วมโครงการวิจัย 
      (         ) 

                ลงนาม..........................................................ผู้วิจยั 
      (         ) 
                 ลงนาม..........................................................พยาน 
      (         ) 

ลงนาม..........................................................พยาน 
      (         ) 
 

หนังสือแสดงความยินยอมการเข้าร่วมโครงการวิจัย 
กรณีที่อาสาสมัครผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะ 

( Informed consent form) 
 

- สถาบันวิจยั มหาวิทยาลยัรังสิต - 

เอกสารหมายเลข 5.3 
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ปฏิญญาเฮลซิงกิของแพทยสมาคมโลก (ค.ศ. 2000)
หลักการจริยธรรม

สําหรับการศึกษาวิจัยทางการแพทย์ที�เกี�ยวข้องกับมนุษย์
แปลและเรียบเรียงโดย ดร. สุชาติ  จองประเสริฐ

กองควบคุมยา  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
และนายแพทยว์ิชยั  โชควิวฒัน

สถาบนัพฒันาการคุม้ครองการวิจัยในมนุษย์

ปฏิญญานี�ไดรั้บความเห็นชอบและรับรองจากที�ประชุมสมชัชาใหญ่  ของแพทยสมาคมโลก  
ครั� งที�  18  ณ นครเฮลซิงกิ  ประเทศฟินแลนด์  เมื�อเดือนมิถุนายน  ปี  ค.ศ.  1964  ไดรั้บการ
ปรับปรุงแก้ไขและรับรองในการประชุมฯ  ครั� งที�  29 ที�นครโตเกียว  ประเทศญี�ปุ่ น  เมื�อเดือน
ตุลาคม  ปี  ค.ศ. 1975  ในการประชุมฯ  ครั� งที�  35  ที�นครเวนิซ  ประเทศอิตาลี  เมื�อเดือนตุลาคม  
ปี  ค.ศ. 1983,  ในการประชุมฯ  ครั� งที�  41  ที�ฮ่องกง  เมื�อเดือนกนัยายน  ปี  ค.ศ. 1989  ในการ
ประชุมฯ  ครั� งที�  48  ที�นครซอมเมอร์เซ็ต  เวสต ์  ประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต ้  เมื�อเดือน
ตุลาคม  ปี  ค.ศ. 1996  และในการประชุมฯ  ครั� งที�  52  ที�นครเอดินเบอร์ก  ประเทศสกอตแลนด์  
เมื�อเดือนตุลาคม  ปี  ค.ศ. 2000

ก. บทนํา
1. แพทยสมาคมโลกไดพ้ฒันาปฏิญญาเฮลซิงกิขึ�นเป็นคาํประกาศหลกัการ

จริยธรรม  เพื�อเป็นคาํแนะนาํแก่แพทยแ์ละบุคคลอื�นๆ  ที�ร่วมในการศึกษาวิจยั
ทางการแพทยที์�เกี�ยวขอ้งกบัมนุษย ์ ซึ� งการวิจยัดงักล่าวหมายรวมถึงการ
ศึกษาวิจยัที�กระทาํต่อสารต่างๆ  จากร่างกายมนุษยห์รือขอ้มูลที�เชื�อมโยงถึงบุคคลได้

2. แพทยมี์หน้าที�ส่งเสริมและปกป้องคุม้ครองสุขภาพของประชาชน  แพทยต์อ้ง
ทุ่มเทอุทิศความรู้และจิตสํานึกเพื�อให้บรรลุหน้าที�นี�

3. ปฏิญญาเจนีวาของแพทยสมาคมโลกไดผ้กูพนัแพทยไ์วก้บัคาํกล่าวที�ว่า 
“สุขภาพของผูป่้วยเป็นสิ�งที�ขา้พเจา้จกัตอ้งคาํนึงถึงเป็นอนัดบัแรก”  นอกจากนี�   ใน
ขอ้บงัคบัจริยธรรมสากลของแพทยไ์ดป้ระกาศว่า  “แพทยจ์กัตอ้งกระทาํการเพื�อ
ประโยชน์ของผูป่้วยเท่านั�นเมื�อให้การดูแลรักษาทางการแพทย ์ ที�อาจมีผลทาํให้
สภาพร่างกายและจิตใจของผูป่้วยอ่อนแอลง
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4.  ความก้าวหน้าทางการแพทยมีพื�นฐานจากการศึกษาวิจยั  ซึ� งในที�สุดแลว้ตอ้ง
มีบางส่วนขึ�นอยู่กบัการทดลองที�เกี�ยวขอ้งกบัมนุษย์

5. ในการศึกษาวิจยัทางการแพทยใ์นมนุษยน์ั�น  สุขภาวะของผูที้�เขา้ร่วมการ
ศึกษาวิจยัควรมาก่อนผลประโยชน์ทางวิชาการและสังคม

6. จุดมุ่งหมายหลกัของการศึกษาวิจยัทางการแพทยที์�เกี�ยวขอ้งกบัมนุษย ์ คือ  
เพื�อปรับปรุงกรรมวิธีการป้องกนั  การวินิจฉยั  และการบาํบดัรักษา  รวมทั�งเพื�อ
เพิ�มพูนความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัสาเหตุและพยาธิกาํเนิดของโรค    แมแ้ต่วิธีที�
ผ่านการพิสูจน์อย่างดีที�สุดแลว้ว่าสามารถให้การป้องกนั  การวินิจฉยั   และการ
บาํบดัรักษาได ้ ยงัคงตอ้งถูกทา้ทายอย่างต่อเนื�องโดยการศึกษาวิจยั  ในเรื�อง

      ของประสิทธิผล  ประสิทธิภาพ  การเขา้ถึงได ้ ตลอดจนคุณภาพของวิธีการต่างๆ  
ดงักล่าว

7. กรรมวิธีส่วนใหญ่ที�ใชส้าํหรับการป้องกนั  การวินิจฉัย  และการบาํบดัรักษา
ในเวชปฏิบติัและการศึกษาวิจยัทางการแพทยใ์นปัจจุบนัเกี�ยวขอ้งกบัความเสี�ยง
และก่อให้เกิดภาระทั�งสิ�น

8.  การศึกษาวิจยัทางการแพทยต์อ้งถูกตอ้งตามมาตรฐานจริยธรรมที�ส่งเสริมการ
เคารพในมวลมนุษยแ์ละปกป้องคุม้ครองสุขภาพและสิทธิของพวกเขา  ประชากร
ในงานวิจยับางกลุ่มเป็นผูอ้่อนดอ้ยและจาํเป็นตอ้งไดร้ับการปกป้องคุม้ครองเป็น
พิเศษ  อีกทั�งตอ้งคาํนึงถึงความจาํเป็นจาํเพาะบางประการสําหรับผูด้อ้ยโอกาสทั�ง
ทางเศรษฐกิจและทางการแพทย ์ นอกจากนี�ยงัจาํเป็นตอ้งให้ความเอาใจใส่เป็น
พิเศษสําหรับบุคคลที�ไม่สามารถให้ความยนิยอมหรือปฏิเสธให้ความยินยอมได้
โดยตนเอง  หรือบุคคลที�อาจตอ้งให้ความยินยอมภายใตค้วามกดดนั  รวมทั�ง
บุคคลที�จะไม่ไดรั้บผลประโยชน์โดยตรงจากการศึกษาวิจยันั�น  และบุคคลที�อยู่
ในการศึกษาวิจยัขณะที�ไดร้ับการดูแลรักษาควบคู่กนัไป

9 นกัวิจยัควรตอ้งตระหนกัอยูเ่สมอเกี�ยวกบัขอ้กาํหนดทางจริยธรรม  กฎหมาย  
และระเบียบขอ้บงัคบัที�มีในประเทศของตนเอง  รวมทั�งขอ้กาํหนดของสากลที�
เกี�ยวขอ้งเมื�อดาํเนินการศึกษาวิจยัในมนุษย ์  ไม่ควรมีขอ้กาํหนดทางจริยธรรม  
กฎหมาย  และระเบียบขอ้บงัคบัของประเทศใดๆ  ที�อนุญาตให้มีการลดหย่อน
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หรือขจดัขดัขวางการปกป้องคุม้ครองใดๆ  ที�มีต่อผูเ้ขา้ร่วมการวิจยัตามที�กาํหนด
ไวใ้นปฏิญญานี�

ข.  หลักการพื�นฐานสําหรับทุกการศึกษาวิจัยทางการแพทย์
10. เป็นหน้าที�ของแพทยที์�ดาํเนินการศึกษาวิจยัทางการแพทยจ์ะตอ้งปกป้องคุม้ครอง

ชีวิต  สุขภาพ  ความเป็นส่วนบุคคล  และศกัดิ� ศรีของผูเ้ขา้ร่วมการวิจยั
11. การศึกษาวิจยัทางการแพทยที์�เกี�ยวขอ้งกบัมนุษยต์อ้งสอดคลอ้งกบัหลกัการทาง

วิทยาศาสตร์ที�เป็นที�ยอมรับกนัทั�วไป  โดยตอ้งอยูบ่นพื�นฐานของความรู้แจง้แทง
ตลอดจากเอกสารวิชาการและจากแหล่งขอ้มูลความรู้อื�นๆ  ที�เกี�ยวขอ้ง  ตลอดจน
มีผลการศึกษาวิจยัทางห้องปฏิบติัการอย่างพอเพียง  รวมทั�งหากเหมาะสม  ควรมี
ผลการศึกษาวิจยัอยา่งพอเพียงในสัตว์ทดลองดว้ย

12. ควรให้ความระมดัระวงัอย่างเหมาะสมในการศึกษาวิจยัที�อาจมีผลกระทบต่อ
สิ�งแวดลอ้ม  และควรคาํนึงถึงสุขภาวะของสัตว์ทดลองที�นาํมาศึกษาวิจยัดว้ย

13. ควรแสดงการออกแบบการวิจยัและวิธีดาํเนินการแต่ละขั�นตอนของกรรมวิธีการ
ทดลองที�เกี�ยวขอ้งกบัมนุษย ์ ไวอ้ยา่งชดัเจนในโครงร่างการวิจยั    ควรยื�นเสนอ
โครงร่างการวิจยัต่อคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมที�ไดร้ับการแต่งตั�งเป็นการ
เฉพาะเพื�อพิจารณา  วิจารณ์  แนะนํา  และหากเหมาะสม ให้การอนุมติัโครง
ร่างการวิจยันั�น    คณะกรรมการดงักล่าวตอ้งเป็นอิสระจากนกัวิจยั  
ผูส้นบัสนุนการวิจยั   หรืออิทธิพลครอบงาํใดๆ     คณะกรรมการอิสระนี�ควร
เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัของประเทศที�ดาํเนินการ
ศึกษาวิจยั  คณะกรรมการมีสิทธิที�จะกาํกบัดูแลการศึกษาวิจยัที�กาํลงัดาํเนินอยู่  
และนกัวิจยัมีหน้าที�ให้ขอ้มูลเพื�อการกาํกบัดูแลแก่คณะกรรมการ  โดยเฉพาะ
กรณีมีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรงใดๆ  เกิดขึ�น  นอกจากนี�   นกัวิจยัควร
ยื�นเสนอขอ้มูลเกี�ยวกบัแหล่งเงินทุนผูใ้ห้ทุนวิจยั  สถาบนัที�สังกดั  และกรณีที�อาจ
มีการขดัแยง้ทางผลประโยชน์  ตลอดจนสิ�งตอบแทนที�ให้แก่ผูเ้ขา้ร่วมการวิจยัต่อ
คณะกรรมการเพื�อพิจารณาทบทวน

14. โครงร่างการวิจยัควรมีขอ้ความที�ระบุขอ้พิจารณาทางจริยธรรมที�เกี�ยวขอ้งเสมอ  
และควรระบุว่าเป็นไปตามหลกัการที�กาํหนดไวอ้ยา่งชดัเจนในปฏิญญานี�
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15. การศึกษาวิจยัทางการแพทยที์�เกี�ยวขอ้งกบัมนุษยค์วรดาํเนินการโดยบุคคลที�มี
คุณสมบติัทางวิชาการที�เหมาะสมเท่านั�น  และตอ้งอยู่ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของผู้
ประกอบวิชาชีพแพทยที์�มีความรู้ความสามารถ     ความรับผิดชอบต่อผูเ้ขา้ร่วม
การวิจยัตอ้งเป็นหน้าที�ของผูป้ระกอบวิชาชีพแพทยที์�มีคุณสมบติัเหมาะสมเสมอ  
และตอ้งไม่ถือเป็นความรับผิดชอบผูเ้ขา้ร่วมการวิจยัโดยเด็ดขาด  แมผู้เ้ขา้ร่วม
การวิจยัจะให้ความยินยอมแลว้ก็ตาม

16. โครงการศึกษาวิจยัทางการแพทยที์�เกี�ยวขอ้งกบัมนุษยท์ุกโครงการควรไดร้ับการ
ประเมินอย่างรอบคอบก่อนในเรื�องความเสี�ยงและภาระที�คาดว่าจะเกิดขึ�น  
เปรียบเทียบกบัผลประโยชน์ที�ผูเ้ขา้ร่วมการวิจยัหรือผูอ้ื�นจะไดรั้บ  ทั�งนี�   รวมถึง
อาสาสมคัรสุขภาพดีที�เขา้ร่วมการวิจยัทางการแพทย ์   การออกแบบการวิจยัทุก
โครงการควรเปิดเผยไดต่้อสาธารณชน

17. แพทยค์วรละเวน้จากการมีส่วนร่วมในการศึกษาวิจยัที�เกี�ยวขอ้งกบัมนุษย ์ จนกว่า
จะมั�นใจว่าความเสี�ยงต่างๆ  ที�เกี�ยวขอ้งไดรั้บการประเมินอย่างพอเพียงและ
สามารถบริหารจดัการไดจ้นเป็นที�น่าพอใจ    แพทยค์วรยุติการศึกษาวิจยัใดๆ  
ถา้พบว่าความเสี�ยงที�อาจจะเกิดขึ�นมีนํ�าหนกัเหนือกว่าผลประโยชน์ที�จะไดร้ับ  
หรือเมื�อมีหลกัฐานที�สรุปผลไดว้่าสิ�งที�กาํลงัทาํการวิจยันั�นพิสูจน์แลว้ว่าไดผ้ล
หรือมีประโยชน์

18. การศึกษาวิจยัทางการแพทยที์�เกี�ยวขอ้งกบัมนุษยค์วรดาํเนินการเฉพาะกรณีที�
ความสําคญัของเป้าประสงค์ของการศึกษามีนํ�าหนกัเหนือกว่าความเสี�ยงและ
ภาระที�จะมีต่อผูเ้ขา้ร่วมการวิจยั  โดยเฉพาะอย่างยิ�งเมื�อผูเ้ขา้ร่วมการวิจยัเป็น
อาสาสมคัรสุขภาพดี

19. การศึกษาวิจยัทางการแพทยจ์ะถือว่ามีเหตุผลสมควรที�จะทาํการศึกษาวิจยั  ก็
ต่อเมื�อมีความเป็นไปไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ากลุ่มประชากรที�อยู่ในการศึกษาวิจยั
ที�ดาํเนินการนั�นจะไดร้ับประโยชน์จากผลการวิจยั

20. ผูเ้ขา้ร่วมการวิจยัตอ้งเป็นอาสาสมคัรและเป็นผูเ้ขา้ร่วมการวิจยัที�ไดรั้บขอ้มูล
อย่างพอเพียง

21. สิทธิในการปกป้องศกัดิ� ศรีตนเองของผูเ้ขา้ร่วมการวิจยัจะตอ้งไดรั้บการเคารพเสมอ  
ควรดาํเนินการต่างๆ  ดว้ยความระมดัระวงัในทุกกรณีเพื�อเคารพต่อความเป็น
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ส่วนตวัของผูเ้ขา้ร่วมการวิจยั    รวมทั�งต่อการรักษาความลบัเกี�ยวกบัขอ้มูลของ
ผูป่้วยและเพื�อลดผลกระทบจากการศึกษาวิจยัที�มีต่อความสมบูรณ์ทั�งทางร่างกาย
และจิตใจ  ตลอดจนบุคลิกภาพของผูเ้ขา้ร่วมการวิจยั

22. ในการศึกษาวิจยัใดๆ  ที�กระทาํกบัมนุษย ์ ผูที้�มีแนวโน้มจะเขา้ร่วมการวิจยัแต่ละคน
ควรไดรั้บขอ้มูลอย่างพอเพียงเกี�ยวกบัวตัถุประสงค ์ วิธีการ  แหล่งเงินทุนวิจยั  การ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใดๆ  ที�อาจมี    สถาบนัที�สงักดัของผูวิ้จยั  ผลประโยชน์ที�
คาดว่าจะไดรั้บ   และความเสี�ยงที�อาจเกิดขึ�นจากการศึกษาวิจยั   รวมทั�งความไม่
สะดวกสบายต่างๆที�อาจเกิดขึ�น    ผูเ้ขา้ร่วมการวิจยัควรไดรั้บการชี�แจงถึงสิทธิที�จะ
ไม่เขา้ร่วมการศึกษาวิจยั  หรือเพิกถอนความยินยอมที�จะเขา้ร่วมการวิจยัเมื�อใดก็ได้
โดยปราศจากโทษ   หลงัจากแน่ใจว่าผูเ้ขา้ร่วมการวิจยัเขา้ใจเนื�อหาขอ้มูลเป็นอย่างดี
แลว้แพทยค์วรไดรั้บความยินยอมโดยเจตจาํนงเสรีจากผูเ้ขา้ร่วมการวิจยั  โดยควร
เป็นลายลกัษณ์อกัษร     หากไม่สามารถไดรั้บความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรได ้ 
ตอ้งมีการบนัทึกการไดรั้บความยินยอมที�ไม่เป็นลายลกัษณ์อกัษรไวเ้ป็นหลกัฐาน
อย่างเป็นทางการและตอ้งมีพยานรู้เห็นดว้ย

23. ในการขอความยินยอมโดยความเขา้ใจอยา่งถ่องแทส้าํหรับโครงการวิจยั  แพทยค์วร
ระมดัระวงัเป็นพิเศษถา้ผูเ้ขา้ร่วมการวิจยัมีความสมัพนัธ์ในเชิงพึ�งพากบัแพทย ์ หรือ
อาจให้ความยินยอมภายใตภ้าวะความกดดนั  ในกรณีเช่นนี�   การขอความยินยอมโดย
ความเขา้ใจถ่องแทค้วรกระทาํโดยแพทยผ์ูอื้�นที�รู้ขอ้มูลอย่างดีและเป็นผูที้�ไม่
เกี�ยวขอ้งกบัการศึกษาวิจยันั�น  โดยเป็นผูที้�ไม่มีความสมัพนัธ์ใดๆ  โดยสิ�นเชิงกบั
การวิจยัดงักล่าว

24. สาํหรับผูเ้ขา้ร่วมการวิจยัที�เป็นผูไ้ร้ความสามารถทางกฎหมาย  หรือไร้ความสามารถ
ทางร่างกายหรือทางจิตจนไม่สามารถให้ความยินยอมได ้ หรือเป็นผูเ้ยาวที์�ยงัไม่
บรรลุนิติภาวะ  นกัวิจยัตอ้งไดรั้บความยินยอมจากผูแ้ทนโดยชอบธรรมตาม
กฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง    บุคคลเหล่านี�   ไม่ควรนาํเขา้ร่วมการวิจยัเวน้แต่กรณีจาํเป็น
เพื�อการส่งเสริมสุขภาพของประชากรที�เป็นตวัแทนในกลุ่มนี�และ
งานวิจยัดงักล่าวไม่สามารถกระทาํแทนไดใ้นกลุ่มบุคคลที�ไม่ไร้ความสามารถทาง
กฎหมาย

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/



25. เมื�อผูเ้ขา้ร่วมการวิจยัจดัวา่เป็นผูไ้ร้ความสามารถทางกฎหมาย  เช่น  เดก็ที�เป็นผูเ้ยาว ์ 
ผูซึ้� งสามารถให้ความเห็นชอบ (ascent)ในการตดัสินใจเขา้ร่วมการวิจยัได ้ นกัวิจยั
ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบดงักล่าวของเดก็ดว้ยนอกเหนือจากตอ้งไดรั้บความยินยอม
จากผูแ้ทนโดยชอบธรรมแลว้

26. การศึกษาวิจยัที�กระทาํในบุคคลที�ไม่สามารถขอความยินยอมไดเ้ลย  รวมถึงความ
ยินยอมที�ไดม้าจากตวัแทนหรือความยินยอมที�ไดม้าล่วงหน้า  ควรจะกระทาํกต่็อเมื�อ
สภาพทางกายและจิตใจที�สกดักั�นการขอความยินยอมดงักลา่วเป็นลกัษณะที�จาํเป็น
ของประชากรในการวิจยันั�น  ทั�งนี�ควรระบุเหตุผลที�จาํเพาะเจาะจงเกี�ยวกบัผูเ้ขา้ร่วม
การวิจยัที�มีสภาพดงักลา่วที�ทาํให้บุคคลเหล่านั�นไม่สามารถให้ความยินยอมไดไ้วใ้น
โครงร่างการวิจยัเพื�อให้คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมไดพิ้จารณาทบทวนและให้
ความเห็นชอบ     ในโครงร่างการวิจยัควรระบุว่าการขอความยินยอมที�จะคงอยูใ่น
การศึกษาวิจยัต่อไปจะกระทาํโดยเร็วที�สุดเท่าที�จะทาํได ้ โดยขอความยินยอมจาก
ผูเ้ขา้ร่วมการวิจยัหรือจากตวัแทนผูที้�ไดรั้บมอบอาํนาจตามกฎหมาย

27. ทั�งผูนิ้พนธ์และผูตี้พิมพ์ต่างมีพนัธะทางจริยธรรม  ในการตีพิมพ์ผลงานวิจยั  
นกัวิจยัมีพนัธะที�จะตอ้งคงไวซึ้� งความถี�ถว้นของผลการศึกษาวิจยั   ควรตีพิมพ์
ผลการวิจยัทั�งที�เป็นบวกและเป็นลบ  หรือให้สาธารณชนขอดูได ้    ควรมีการ
ประกาศแจง้แหล่งเงินทุนการวิจยั  สถาบนัที�สงักดัของนกัวิจยั    ตลอดจนกรณีที�อาจ
มีผลประโยชน์ทบัซ้อน   ไวใ้นการตีพิมพ์ผลงานดว้ย       รายงานการศึกษาทดลอง
ใดๆ  ที�ไม่เป็นไปตามหลกัการที�ระบุในปฏิญญานี�ไม่ควรไดรั้บการตอบรับให้
ตีพิมพ์

ค.  หลักการเพิ�มเติมสําหรับการศึกษาวิจัยทางการแพทย์ที�ผนวกการดูแลรักษาร่วมด้วย
28. แพทยอ์าจผนวกการศึกษาวิจยัทางการแพทยร่์วมกบัการดูแลรักษาไดเ้ฉพาะเมื�อ

ขอบเขตของการศึกษาวิจยัมีหลกัการและเหตุผลที�เหมาะสมเมื�อพิจารณาจาก
คุณค่าของการป้องกนั การวินิจฉัย   และการบาํบดัรักษาที�อาจจะไดรั้บ     เมื�อมีการ
ผนวกการศึกษาวิจยัเขา้กบัการดูแลรักษา  แพทยต์อ้งนาํมาตรฐานอื�นๆ  เพิ�มเติมมา
ใชป้กป้องผูป่้วยที�เป็นผูเ้ขา้ร่วมการวิจยัดว้ย

29. ผลประโยชน์  ความเสี�ยง  ภาระ  และประสิทธิผลของวิธีการใหม่ๆ  ควรไดรั้บการ
ทดสอบเปรียบเทียบกบัวิธีการต่างๆ  ที�ผ่านการพิสูจน์อย่างดีที�สุดในปัจจุบนัที�มีการ
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นาํมาใชใ้นการป้องกนั  การวินิจฉยั  และการบาํบดัรักษา   แต่ทั�งนี�   มิไดห้้ามว่าจะ
ไม่สามารถใชย้าหลอกหรือไม่ให้การรักษาใดๆ  ในการศึกษาวิจยัได ้ หากพบว่ายงั
ไม่มีวิธีการใดๆ  ที�ไดรั้บการพิสูจน์ว่าสามารถป้องกนั  วินิจฉัย  และบาํบดัรักษาที�
ไดผ้ล

30. เมื�อการศึกษาวิจยัเสร็จสิ�น  ผูป่้วยทุกคนที�เขา้ร่วมการวิจยัควรไดรั้บการประกนัให้
เขา้ถึงวิธีการต่างๆ  ที�ผ่านการพิสูจน์แลว้วา่ดีที�สุดสําหรับการป้องกนั  การวินิจฉยั  
และการบาํบดัรักษาที�ไดร้ะบไุวใ้นการศึกษาวิจยั

31. แพทยค์วรชี�แจงให้ผูป่้วยทราบอยา่งครบถว้นว่าประเด็นใดบา้ง  ของการดูแลรักษาที�
เกี�ยวขอ้งกบัการศึกษาวิจยั   การปฏิเสธการเขา้ร่วมการวิจยัของผูป่้วยตอ้งไม่กระทบ
ต่อความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างผูป่้วยกบัแพทย์

32. ในการรักษาผูป่้วยในขณะที�ยงัไม่มีวิธีการป้องกนั  การวินิจฉยั  และการรักษาที�ผ่าน
การพิสูจน์แลว้  หรือยงัไม่มีประสิทธิผล  แพทยโ์ดยความยินยอมดว้ยความเขา้ใจ
อย่างถ่องแทที้�ไดรั้บจากผูป่้วยตอ้งมีอิสระในการใชวิ้ธีการที�ยงัไม่ไดรั้บการพิสูจน์
หรือเป็นวิธีการใหม่ที�ใชใ้นการป้องกนั  การวินิจฉยั  และการบาํบดัรักษา  หาก
แพทยพิ์จารณาแลว้เห็นว่าเป็นความหวงัจะช่วยชีวิตผูป่้วยได ้ ทาํให้สุขภาพผูป่้วยดี
ดงัเดิม   หรือช่วยบรรเทาความทุกขท์รมานของผูป่้วย   หากเป็นไปได ้ วิธีการเหล่านี�   
ควรจดัทาํเป็นวตัถุประสงคข์องการวิจยัและควรไดรั้บการออกแบบไวเ้พื�อประเมิน
ความปลอดภยัและประสิทธิผลต่อไป    ในทุกๆ  กรณี  ควรบนัทึกขอ้มูลใหม่ที�
เกิดขึ�นไวแ้ละหากเหมาะสมควรตีพิมพด์ว้ย    นอกจากนี�ควรปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์
อื�นๆ  ที�เกี�ยวขอ้งในปฏิญญานี�

บันทึกเพื�อความชัดเจน(Clarification) ในย่อหน้าที�  29  ในปฏิญญาเฮลซิงกิของแพทยสมาคมโลก
ณ  ที�นี�แพทยสมาคมโลกขอตอกย ํ�าจุดยืนของสมาคมฯว่าจะตอ้งมีความระมดัระวงัอย่าง

ยิ�งยวดในการศึกษาวิจยัที�ใชย้าหลอกเปรียบเทียบ  และโดยทั�วไปควรจะนาํระเบียบวิธีวิจยัเช่นนี�มา
ใชเ้ฉพาะกรณีที�ไม่มีวิธีการรักษาที�ไดรั้บการพิสูจน์แลว้เท่านั�น  อยา่งไรก็ตาม  การวิจยัที�ใชย้าหลอก
เป็นกลุม่เปรียบเทียบอาจยอมรับไดท้างจริยธรรม  แมว้า่จะมีวิธีการรักษาที�ไดรั้บการพิสูจน์แลว้ก็
ตาม  ภายใตส้ภาวการณ์ดงัต่อไปนี�
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- เมื�อมีเหตุผลที�จาํเป็นอย่างยิ�งและมีระเบียบวิจยัที�ถูกตอ้งทางวิทยาศาสตร์อย่างยิ�ง  ที�
จาํเป็นตอ้งใชย้าหลอกในการทดสอบประสิทธิผล  หรือความปลอดภยัของวิธีการ
ป้องกนั  วินิจฉัย  หรือบาํบดัรักษา หรือ

- เมื�อทาํการศึกษาวิจยักบัวิธีการป้องกนั  วินิจฉัย  หรือบาํบดัรักษากบักรณีความ
เจ็บป่วยที�เล็กน้อยและผูป่้วยที�ไดรั้บยาหลอกจะไม่มีความเสี�ยงใดๆ  เพิ�มขึ�นจาก
อนัตรายที�ร้ายแรงหรือไม่สามารถรักษาให้กลบัคืนมาเป็นปกติได้

ทั�งนี�จะตอ้งถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครัดตามขอ้กาํหนดอื�นๆทั�งหมดของปฏิญญาเฮลซิงกิ  
โดยเฉพาะจะตอ้งมีการทบทวนทางวิทยาศาสตร์และจริยธรรมอยา่งเหมาะสม

บันทึกเพื�อความชัดเจน (Clarification) ในย่อหน้าที�  30  ในปฏิญญาเฮลซิงกิของแพทยสมาคมโลก
ณ  ที�นี�แพทยสมาคมโลกขอตอกย ํ�าจุดยืนของสมาคมฯว่าในกระบวนการวางแผนการ

ศึกษาวิจยัจาํเป็นตอ้งระบุเรื�องผลประโยชน์ของผูเ้ขา้ร่วมการศึกษาวิจยัที�จะไดเ้ขา้ถึงวิธีการป้องกนั  
วินิจฉัย  หรือบาํบดัรักษา  หรือการเขา้ถึงการดูแลรักษาที�เหมาะสมอื�นๆ  ภายหลงัเสร็จสิ�นการ
ศึกษาวิจยั  โดยจะตอ้งมีการอธิบายเรื�องการจดัการให้มีการเขา้ถึงภายหลงัการศึกษาวิจยัดงักล่าว  
รวมทั�งเรื�องการดูแลรักษาอื�นๆ  ไวใ้นโครงร่างการศึกษาวิจยั   เพื�อให้คณะกรรมการพิจารณาเรื�อง
จริยธรรมไดพิ้จารณาการจดัการนั�นในระหว่างการทบทวนพิจารณาโครงร่างกายวิจยัดว้ย
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