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Guideline 20: Research in disaster situations
ภัยพิบัติทางธรรมชาติและภัยสงครามก่อให้ เกิดผลกระทบต่อชีวิตและความ
เป็ นอยู่ที่ดีของคนจานวนมาก ไม่สามารถคาดเดาได้ ว่าจะเกิดขึน้ เมื่อใด และ
จะต้ องทาการศึกษาในสถานการณ์ จริ งเพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่เที่ยงตรง ไม่สามารถ
เก็บข้ อมูลได้ ในสถานการณ์ ปกติ ข้ อมูลที่ได้ มีคุณค่าสาหรับสังคม ซึ่งจะต้ อง
คานึงถึงบุคคลที่กาลังอยู่ในสถานการณ์ วิกฤติด้วย โดยการให้ ความเคารพใน
สิทธิสว่ นบุคคล มีประโยชน์ค้ มุ ค่าความเสี่ยง และไม่เลือกที่รักมักที่ชงั
ชุมชนที่อาจเป็ นสถานที่วิจัยควรมีส่วนร่ วมในการวางแผนการวิจัย เพื่อจะได้ เตรี ยมการว่าหากเกิดสถานการณ์ ดงั กล่าวขึน้ จริ ง จะทา
อย่างไร นักวิจยั ที่วางแผนจะทาวิจยั ในลักษณะเช่นนี ้ ควรเตรี ยมโครงร่างวิจยั ไว้ ลว่ งหน้ าในลักษณะจาลองสถานการณ์ ขอรับการพิจารณา
จากคณะกรรมการจริ ยธรรมฯ สาหรับโครงร่ างต้ นแบบไว้ ก่อน เมื่อเกิดภัยพิบตั ิขึน้ จึงจะสามารถให้ การรับรองอย่างเร่ งด่วนได้ โดยระบุ
เงื่อนไขที่จาเพาะ เช่น สถานที่วิจยั และเวลาดาเนินการจริง เป็ นต้ น
Guideline 21: Implementation research
Implementation research เป็ นกระบวนการวิจยั เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของระบบ ที่

ได้ รับการทดสอบมาก่อนหน้ านัน้ แล้ วว่ามีประสิทธิ ภาพในท้ องถิ่นอื่น แต่จะนามาใช้ ใน
สถานที่ใหม่ที่มีบริ บทแตกต่างจากเดิม จึงต้ องทดสอบว่าให้ ผลเช่นเดียวกับที่มีรายงาน
มาแล้ วหรื อไม่ หากทุกคนในสถานที่วิจยั ต้ องปฏิบตั ิตามระบบใหม่ไม่สามารถเลือกได้ ตาม
ความสมัครใจ จะไม่ต้องขอความยินยอมให้ เข้ าร่วมกระบวนการ ลักษณะเช่นนี ้เทียบได้ กบั
กระบวนการพัฒนาคุณภาพ ไม่ต้องได้ รับการรับรองจากคณะกรรมการจริ ยธรรม อาจ
เปรี ยบเทียบผลลัพธ์ในลักษณะก่อน-หลังการปรับกระบวนการ
แต่หากจะเลือกดาเนินการกับคนบางกลุ่ม เพื่อเปรี ยบเทียบระบบเดิมกับระบบใหม่ ลักษณะเช่นนี ้จะเกิดประเด็นทางจริ ยธรรมว่าจะเลือก
ดาเนินการกับคนกลุม่ ใด คล้ าย placebo-control trial ซึง่ เป็ นการวิจยั เต็มรู ปแบบ ต้ องขอความยินยอมจากผู้ที่จะเข้ าร่วมวิจยั และขอ
การรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมฯ
ไม่ว่าจะดาเนินการในลักษณะใด ผู้วิจยั และผู้บริ หารหน่วยงาน จะต้ องเตรี ยมการยกเลิกระบบที่ใช้ ในการวิจยั หากพบว่าได้ ผลด้ อยกว่า
ระบบที่ใช้ อยูเ่ ดิม
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Guideline 22: Use of online information or tools in health-related research
สิ่งที่พึงระวังในการวิจยั ประเภทนี ้ คือความเสี่ยงในการเปิ ดเผยความลับของข้ อมูลส่วนบุคคล
และล่วงละเมิดความเป็ นส่วนตัวของเจ้ าของข้ อมูล นอกจากนี ้ยังมีประเด็นของความน่าเชื่อถือ
ของข้ อมูลที่เก็บได้ ดังเช่นที่ CIOMS Guidelines ได้ ระบุไว้ ว่า “respondents to an online
survey may not satisfy the inclusion or exclusion criteria. People can –
consciously or unconsciously - pretend to be what they are not.” ตัวอย่างเช่น หาก

เกณฑ์การคัดเข้ า คือเด็กอายุต่ากว่า ๑๘ ปี การขอความยินยอมจากผู้ปกครองอาจเป็ นไปได้
ยาก และผู้ตอบแบบสอบถามทาง online อาจเป็ นผู้ใหญ่ หรื อในทางตรงกันข้ าม เด็กอาจจะเข้ าร่วมการวิจยั ของผู้ใหญ่ซงึ่ เป็ นการยากที่
จะพิสจู น์ตวั ตนของผู้ตอบ
ได้ ระบุสถานการณ์ ไว้ ๓ อย่าง ที่จะบ่งชีว้ ่าการทาวิจัยประเภทใดจาเป็ นต้ องได้ รับการรับรองจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคน
CIOMS

Guidelines

1)

การเก็บข้ อมูลสาธารณะที่เผยแพร่ อย่างไม่จากัดการเข้ าถึงมาทาวิจยั โดยไม่มีปฏิสมั พันธ์ กบั บุคคล อยู่ในข่ายที่ไม่ต้องผ่านการ
รับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคน

2)

การนาข้ อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ สื่อ online ในพื ้นที่กึ่งส่วนตัวจากัดกลุม่ ผู้ที่สามารถเข้ าถึง ( semi-private space) ไปใช้ เพื่อการวิจยั
ผู้จดั การพื ้นที่ (Service Providers) ควรแจ้ งแก่ผ้ ใู ห้ ข้อมูลไว้ ลว่ งหน้ าว่าอาจจะมีผ้ นู าข้ อมูลส่วนนี ้ไปใช้ เพื่อการวิจยั เป็ นการขอ
ความยินยอมแบบกว้ างๆ โดยแยกแบบแสดงความยินยอมให้ นาข้ อมูลไปใช้ เพื่อการวิจยั ออกจากข้ อตกลงในการใช้ บริ การพื ้นที่สื่อ
online ซึง่ ผู้ให้ ข้อมูลอาจแจ้ งไม่อนุญาตให้ นาข้ อมูลส่วนตัวไปใช้ เพื่อการวิจยั ไว้ ตงแต่
ั ้ ต้นก็ได้

3)

การติดต่อเพื่อการเก็บข้ อมูลเป็ นรายบุคคล แม้ จะเป็ นการเก็บข้ อมูลผ่านสื่อ แต่ก็ถือว่ามีปฏิสมั พันธ์ ระหว่างผู้วิจยั และผู้ให้ ข้อมูล
(ผู้เข้ าร่วมวิจยั ) จึงต้ องขอการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมเช่นเดียวกับงานวิจยั ประเภทอื่น

Guideline 23: Requirements for establishing research ethics committees and their
review of protocols
เกณฑ์ทางจริ ยธรรมการวิจัยในคน กาหนดให้ มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจัยในคนขึน้
เพื่อให้ การรั บรองโครงการวิจัยในคน ก่อนเริ่ มทาการวิจัยและเมื่อมีการปรั บเปลี่ยนโครงร่ างวิจัยใน
ระหว่างดาเนินการ เว้ นเสียแต่จะมีกฎหมาย หรื อกฎระเบียบยกเว้ นไว้ (Exemption)
ลักษณะโครงการที่มักจะได้ รับการยกเว้ น ได้ แก่ Internet research (guideline 22), epidemiological studies, health
systems research (ในกรณี ที่เก็บข้ อมูลจากเจ้ าหน้ าที่ของรัฐในการทาหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ องกับนโยบายสาธารณะ) , การวิเคราะห์ข้อมูล
สาธารณะ การวิจยั โดยการสังเกตพฤติกรรม (public behavior) โดยการรายงานผลไม่ระบุข้อมูลเฉพาะบุคคล
คณะกรรมการจะต้ องประกอบด้ วยผู้ที่มีความรู้ ในศาสตร์ ต่างๆที่หลากหลาย ( multidisciplinary membership) ที่เกี่ยวข้ องกับ
health-related research รวมทังมี
้ ผ้ แู ทนชุมชน ที่จะให้ ความเห็นเกี่ยวกับความเชื่อและขนบธรรมเนียมประเพณีในชุมชน
การทางานของคณะกรรมการควรเป็ นอิสระ ปราศจากการครอบงาในการพิจารณาให้ ความเห็นในการรับรองโครงการวิจยั ควรมีวาระการ
ทางานเพื่อหมุนเวียนผู้ที่จะทาหน้ าที่เป็ นกรรมการ ให้ ประกอบด้ วยผู้ที่มีประสบการณ์ ทราบกฎระเบียบที่จาเป็ นต้ องใช้ เป็ นกรอบและผู้ที่
เข้ าใหม่ซงึ่ มีมมุ มองใหม่อย่างสมดุล
การพิจารณาแบบเร่ ง (Accelerated review/Expedited review) สาหรับโครงการวิจัยที่มีความเสี่ยงต่า โดยกรรมการที่มี
ประสบการณ์ สงู เพื่อลดระยะเวลาที่ใช้ ในการพิจารณารั บรอง แต่มีมาตรฐานเช่นเดียวกับการพิจารณาโดยการประชุม คณะกรรมการ
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จะต้ องกาหนดวิธีการสาหรับการรับรองแบบเร่ ง โดยกาหนดเกณฑ์ของโครงการวิจัย (ทังโครงการใหม่
้
และรายงานต่างๆภายหลังการ
รับรอง) คุณสมบัติและจานวนกรรมการที่ทาหน้ าที่ เป็ นต้ น
โครงการวิจัยที่ได้ รับทุนจากหน่ วยงานภายนอก ควรได้ รับการรับรองจากทังคณะกรรมการของผู
้
้ ให้ ทนุ และคณะกรรมการของสถานที่
วิจยั หากเป็ นไปได้ ยกเว้ นจะมีการตกลงกันไว้ เป็ นอย่างอื่น เพื่อให้ ไม่เกิดการทางานที่ซ ้าซ้ อน
โครงการวิจัยพหุสถาบัน มีวตั ถุประสงค์ที่จะรับผู้เข้ าร่ วมวิจยั จานวนมาก แต่สามารถดาเนิ นการวิจัยให้ แล้ วเสร็ จได้ ในเวลาอันสัน้ จึง
กระจายการดาเนินการวิจยั ไปในหลายสถานที่และดาเนินการวิจยั ไปพร้ อมกัน การพิจารณารับรองโครงการวิจยั ประเภทนี ้ หากเป็ นไปได้
ควรมีการมอบหมายให้ คณะกรรมการใดกรรมการหนึ่งเป็ นผู้พิจารณารับรอง เพื่อลดความซา้ ซ้ อนโดยคณะกรรมการจริ ยธ รรมฯ ของ
สถานที่วิจยั ต่างๆ สามารถปรับภาษาในเอกสารชี ้แจงผู้เข้ าร่วมวิจยั และแสดงเจตนายินยอมเข้ าร่ วมวิจยั ได้ หากคณะกรรมการจริ ยธรรมฯ
ในสถานที่วิจยั ที่ใดที่หนึ่ง เห็นว่าควรมีการปรับโครงร่ างวิจยั เพื่อพิทกั ษ์ สิทธิและสวัสดิภาพของผู้เข้ าร่ วมวิจยั จะต้ องแจ้ งต่อสถาบันหลักที่
เป็ นผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่อให้ ทุกสถานที่วิจยั ดาเนินการวิจยั ไปตามวิธีการเดียวกัน การปรับกระบวนการวิจยั เฉพาะที่ใดที่หนึ่ง จะมี
ผลกระทบต่อความเที่ยงของผลการวิจยั นอกจากนี ้ควรมีการติดต่อประสานที่ดีระหว่างคณะกรรมการจริ ยธรรมที่เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ สามารถ
ดาเนินงานไปตามมาตรฐานเดียวกัน ซึง่ จะทาให้ ผ้ เู ข้ าร่วมวิจยั ในทุกสถานที่วิจยั ได้ รับการพิทกั ษ์ สิทธิเท่าเทียมกัน
Guideline 24: Public accountability
เนื่องจากการวิจยั ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ เป็ นสิ่งที่สงั คมให้ ความสนใจ และสังคมควรได้ รับประโยชน์จาก
การวิจยั ด้ วย จึงเป็ นความรับผิดชอบร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ รวมถึงคณะบรรณาธิการของของวารสารทาง
วิชาการด้ วย วิธีการที่จะเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการวิจยั อาจทาได้ 3 ทาง คือ 1)การขึ ้นทะเบียนโครงการวิจยั
(Trial registries), 2) ตีพิมพ์เผยแพร่ ผลการวิจยั 3) การแบ่งปั นข้ อมูล (Data Sharing)
Trial registries มีการประมาณการว่า ครึ่ งหนึ่งของผลการวิจยั ไม่ได้ รับการตีพิมพ์ (a phenomenon called 'publication bias.')

ซึง่
มักเป็ นการวิจยั ที่ไม่ได้ ผลตามความมุ่งหมายของคณะผู้วิจยั และผู้เกี่ยวข้ อง มีเหตุปัจจัยหลายประการ เช่น ผู้ให้ ทนุ ไม่ยินยอมให้ ตีพิมพ์
ผู้วิจยั ไม่ต้องการตีพิมพ์ หรื อคณะบรรณาธิการไม่รับตีพิมพ์ ทาให้ ข้อมูลส่วนหนึ่งไม่ได้ ถกู เปิ ดเผยต่อสาธารณะ ซึง่ ข้ อมูลเหล่านี ้มีป ระโยชน์
ต่อการวางแผนวิจยั ในอนาคต ทาให้ ทราบถึงวิธีการที่ไม่บรรลุผลสาเร็จและไม่ควรจะมีการทาซ ้า ทราบถึงผลข้ างเคียงของยาหรื อเครื่ องมือ
ที่ใช้ ในการวิจยั รวมทังเหตุ
้ การณ์ไม่พงึ ประสงค์ที่เกิดจากการวิจยั Declaration of Helsinki ได้ กาหนดให้ มีการขึ ้นทะเบียนงานวิจยั ไว้
ตังแต่
้ ค.ศ. 2009 และ CIOMS guideline ได้ ระบุไว้ ในเกณฑ์ฉบับปี ค.ศ. 2012 นี ้ ว่าเป็ นหน้ าที่ของผู้วิจยั และผู้ให้ ทนุ ที่จะต้ องแจ้ งต่อ
สาธารณะ โดยการขึ ้นทะเบียนและกรอกข้ อมูลเกี่ยวกับการวิจยั ไว้ ใน publicly available database ทาง internet ก่อนเริ่ มดาเนินการ
วิจัย และจะต้ องกรอกข้ อมูลเกี่ยวกับความก้ าวหน้ าของโครงการวิจัยไปจนกระทั่งได้ ผลสรุ ปจากการวิจัย เพื่อให้ ทราบสาธารณชนได้
รับทราบ มิฉะนันผลงานวิ
้
จยั จะไม่ได้ รับการตีพิมพ์ อย่างไรก็ตามข้ อมูลที่แจ้ งไว้ ใน publicly available database ก็ยงั เพียงพอที่จะเป็ น
ประโยชน์ตอ่ สาธารณะแม้ ผลงานวิจยั จะไม่ได้ ตีพิมพ์ก็ตาม
Data Sharing เน้ นการแบ่งปั นข้ อมูลระหว่างผู้เกี่ยวข้ องฝ่ ายต่างๆ ได้ แก่ ผู้วิจยั ผู้ให้ ทน
ุ สถาบันวิจยั และ บรรณาธิการของวารสารทาง

วิชาการ เพื่อมิให้ มีการผู้ขาดการเป็ นเจ้ าของข้ อมูล ทาให้ ผลการวิจยั โปร่ งใส ตรวจสอบได้ รวมถึงสนับ สนุนให้ ผ้ วู ิจยั ให้ ข้อมูลแก่ผ้ เู ข้ าร่วม
วิจยั และชุมชนด้ วย
กระบวนการ
Trial Registry

ผู้วจิ ัย
ขึ ้นทะเบียนก่อนรับผู้เข้ าร่วมวิจยั ราย
แรก และกรอกข้ อมูลความก้ าวหน้ าเป็ น
ระยะ จนกระทัง่ สรุปผลการวิจยั

ผู้ให้ ทุน
สนับสนุนผู้วิจยั ให้ ดาเนินการตาม
หน้ าที่

คณะบรรณาธิการวารสาร
ไม่รับตีพิมพ์หากผู้วิจยั ไม่ขึ ้น
ทะเบียน
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Publication

ไม่รับเงื่อนไขที่จากัดการเผยแพร่
ผลงานวิจยั

ไม่สร้ างเงื่อนไขที่จะจากัดการเผยแพร่
ผลงานวิจยั

ไม่รับตีพิมพ์ผลงานวิจยั ที่ไม่
ปฏิบตั ิตามเกณฑ์ของ ICMJE*

Data Sharing

Privacy & confidentiality protection of Give researchers a fair opportunity Share the analytic data set
subjects’ identifiable data
to publish their analyses and
supporting publications of
receive credit for carrying out
study results
studies and collecting data

*ICMJE = International Committee of Medical Journal Editors ประกาศว่าจะรับตีพิมพ์เฉพาะผลงานวิจยั ที่ขึ ้นทะเบียนแล้ วตังแต่
้ July
1, 2005
WHO – International Clinical Trials Registry Platform คือ publicly available database ที่ผ้ วู ิจยั สามารถขึ ้นทะเบียนโครงการวิจยั ได้
มีหลายฐานข้ อมูลที่หลายประเทศสร้ างขึ ้น ซึง่ Thai Clinical Trials Registry (TCTR) ก็เป็ นฐานข้ อมูลที่ WHO ให้ การรับรองด้ วย ว่าเท่า
เทียมกับการขึ ้นทะเบียนที่ฐานข้ อมูล clinicaltrials.gov ที่ NIH, USA สร้ างขึ ้น
Guideline 25: Conflicts of interest
ความขัดกันทางผลประโยชน์ หรื อการมีส่วนได้ ส่วนเสีย มีผลกระทบต่อทุกขัน้ ตอนของการวิจัย ตังแต่
้
การตังค
้ าถามวิจยั (the choice of research questions) ระเบียบวิธีวิจยั (research methods),
การเลือกชุมชนที่จะเก็บข้ อมูลและการรับบุคคลเข้ าร่ วมวิจยั (recruitment and retention of
participants), การแปลผลการวิจยั และการตีพิมพ์ผลการวิจยั (interpretation and publication of
data) หรื อแม้ แต่การพิจารณารับรองโครงการวิจยั (the ethical review of research) ดังนันจึ
้ งควรมี
การกาหนดกฎเกณฑ์ในการจัดการความขัดกันทางผลประโยชน์ของทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง


สถาบันวิจัย ควรมีการให้ ความรู้ แก่บุคลากร เพื่อให้ เกิดความตระหนักถึงผลกระทบของความขัดกันทางผลประโยชน์ ในการ
ดาเนินการวิจยั และการพิจารณารับรองโครงการวิจยั ซึง่ จาเป็ นต้ องมีการบริ หารจัดการให้ เหมาะสม และประกาศนโยบายการ
จัดการความขัดกันทางผลประโยชน์ของทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง



ผู้วิจยั ควรแจ้ งการมีส่วนได้ ส่วนเสียต่อโครงการวิจยั โดยกรอกข้ อมูลลงในแบบฟอร์ มเมื่อส่งโครงการวิจยั ไปขอรับการพิจารณา
รับรองโครงการวิจยั จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคน และแจ้ งต่อผู้เข้ าร่วมวิจยั ในกระบวนการขอความยินยอมเข้ าร่วม
การวิจยั



คณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในคน ควรมีวิธีการดาเนินงานมาตรฐานในการจัดการความขัดกันทางผลประโยชน์ เกี่ยวกับ
โครงการวิจยั เพื่อไม่ให้ เกิดอคติในการพิจารณารับรอง


กรรมการที่มีความขัดกันทางผลประโยชน์ในโครงการวิจยั นัน้ จะต้ องไม่มีสว่ นเกี่ยวข้ องในการลงมติรับรองโครงการวิจยั
นัน้



กาหนดเกณฑ์ความรุนแรงของความขัดกันทางผลประโยชน์ต่อโครงการวิจยั ผู้ที่มีสว่ นได้ สว่ นเสียอย่างมาก ไม่ควรทา
หน้ าที่เป็ นหัวหน้ าโครงการวิจยั และผู้ให้ ข้อมูลเพื่อขอความยินยอมเข้ าร่วมการวิจยั อาจทาหน้ าที่ได้ เพียงเป็ นที่ปรึกษา
โครงการวิจยั ในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับความเชี่ยวชาญเฉพาะของบุคคล

