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CIOMS Guidelines 2012 สาระสาคัญทีก่ รรมการจริยธรรมการวิจยั ในคนควรทราบ
ตอนที่ 1
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผา่ นมานี ้ มีการปรับเปลีย่ นเกณฑ์ทางจริ ยธรรมการวิจยั ในคน ที่ใช้ อ้างอิงแบบสากล คือ Declaration of Helsinki เมื่อ
ค.ศ. 2013 และ CIOMS Guidelines ซึ่งได้ ร่างการปรับเปลี่ยนตังแต่
้ 2012 แต่ยงั เปิ ดโอกาสให้ มีการเสนอความคิดเห็นเพื่อการ
ปรับปรุงได้ จนถึงเดือนมีนาคม 2016 รวมทังมี
้ การปรับกฎหมายของสหรัฐอเมริ กาที่เรี ยกว่า “The Common Rule” ที่จะประกาศใช้
ในปี 2016 เช่นกัน
ศูนย์สง่ เสริ มจริ ยธรรมการวิจยั ในคนของมหาวิทยาลัยมหิดล (MU Center of Ethical Reinforcement for Human Research – MU
CERif) ขอเชิ ญ ชวนผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ กระบวนการวิ จั ย ในคนศึ ก ษาเกณฑ์ ที่ ป รั บ ปรุ ง ใหม่ เ หล่ า นี ไ้ ด้ ที่ ข้ อมู ล ต้ นฉบั บ link:
http://www.cioms.ch/images/stories/guidelines_demo/AllGuidelines-1-25.pdfนอกจากนี ้ท่านยังสามารถศึกษาข้ อมูลโดยย่อ
เป็ นภาษาไทย ที่นาเสนอไว้ ใน website ของศูนย์ MU CERif ได้ เป็ นเบื ้องต้ นด้ วย
Guideline 1 – Social value
Guideline 2 – Research conducted in low-resource settings
Guideline 3 – Equitable distribution of benefits and burdens in the selection of groups of
participants in research
Guideline 4 – Potential benefits and risks of research
Guideline 5 – Choice of control in clinical trials
Guideline 6 – Caring for participants’ health needs
Guideline 7 – Community engagement
Guideline 8 – Collaborative partnership and capacity building for research and review
Guideline 9 – Individual informed consent (p23)
Guideline 10 – Modifications and waivers of informed consent

Guideline 1: Social value
การวิจยั ในคน จะต้ องเป็ นไปเพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ตอ่ สังคม ใช้ ทรัพยากรอย่างรู้คณ
ุ ค่า
คานึงถึงสิทธิและสวัสดิภาพของผู้เข้ าร่ วมวิจยั โดยปฏิบตั ิตามเกณฑ์ทางจริ ยธรรมการวิจยั ใน
คน ให้ ความเคารพในสิทธิส่วนบุคคล (กระบวนการให้ ข้อมูลและขอความยินยอมในการเข้ า
ร่ วมวิจัยด้ วยความสมัครใจอย่างแท้ จริ ง) มีประโยชน์ค้ มุ ค่าความเสี่ยง ด้ วยการวางแผนการ
วิจยั อย่างถูกต้ องตามระเบียบวิธีวิจยั และให้ ความช่วยเหลือผู้ที่ได้ รับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
จากการเข้ าร่วมวิจยั มีความยุติธรรมในการกระจายประโยชน์และความเสีย่ งต่อผู้เ ข้ าร่วมวิจยั อย่างไม่มีอคติ
ผู้ทาหน้ าที่ตา่ งๆในการวิจยั จะต้ องได้ รับการฝึ กอบรมอย่างเหมาะสม ทังระเบี
้
ยบวิธีวิจยั และจริ ยธรรมการวิจยั ในคน
Guideline 2: Research conducted in low-resource settings
การเลือกสถานที่วิจยั เป็ นชุมชนหรื อประเทศที่มีความจากัดด้ านทรัพยากร จะต้ องเป็ นไปตามความ
ต้ องการและช่วยแก้ ปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขของชุมชนนัน้ ไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ของ
ผู้ใ ห้ ทุนวิ จัยซึ่งมาจากประเทศที่ มีเ ทคโนโลยี สูงกว่า นอกจากนี ้ ผู้บ ริ ห ารประเทศ/ชุมชน จะต้ อ ง
วางแผนให้ ชุมชนที่เ ป็ นสถานที่ วิ จัย ได้ รั บ ประโยชน์ จากผลการวิจัย โดยจัด ทาเป็ นนโยบายของ
ประเทศ ให้ สามารถเข้ าถึงยาหรื อเวชภัณฑ์ ตลอดจนวิธีการอื่นเพื่อการรักษาหรื อป้องกันโรค โดยความร่ วมมือของผู้ให้ ทุนวิจัย กับ
ตัวแทน/ผู้นาชุมชน เน้ นการมีสว่ นร่วมของชุมชนในกระบวนการที่เกี่ยวข้ องกับผู้เข้ าร่วมวิจยั ตังแต่
้ การเชิญชวน การให้ ข้อมูลเกี่ยวกับการ

Page |2

วิจยั เพื่อขอความยินยอมเข้ าร่วมวิจยั ให้ ความช่วยเหลือผู้เข้ าร่วมวิจยั หากเกิดเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ และการติดตามให้ ได้ รับประโยชน์
จากการวิจยั ภายหลังการวิจยั สิ ้นสุดลง
นอกจากนี ้ฝ่ ายที่มีความเจริ ญทางเทคโนโลยีมากกว่า ยังควรให้ การฝึ กอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพและความเข้ มแข็งของทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง
กับการวิจยั ในประเทศที่มีความเจริ ญน้ อยกว่า เช่น คณะผู้วิจยั กรรมการจริ ยธรรม ชุมชนซึง่ เป็ นสถานที่วิจยั เป็ นต้ น
Guideline 3: Equitable distribution of benefits and burdens in the selection
of groups of participants in research
ในการเลือกสถานทีว่ ิจยั จะต้ องเป็ นไปอย่างมีหลักการและเหตุผลตามระเบียบวิธีวจิ ยั มิใช่เป็ นไปตามความสะดวกของคณะผู้วจิ ยั ทีม่ ี
ความได้ เปรี ยบในอานาจต่อรอง ทังสถานภาพทางสั
้
งคมและเศรษฐานะ ในทางตรงข้ ามก็จะต้ องให้ โอกาสกลุม่ ที่ด้อยอานาจต่อรองได้
เข้ าถึงและมีสว่ นร่วมได้ รับประโยชน์จากการวิจยั ด้ วย การตังเกณฑ์
้
คดั เลือกผู้เข้ าร่วมวิจยั ทีเ่ หมาะสม จะทาให้ กลุม่ คนที่มคี วามไม่เท่า
เทียมกันในสถานภาพทางสังคม สามารถเข้ าร่วมการวิจยั อย่างยุตธิ รรม กระจายประโยชน์และความเสีย่ งจากการวิจยั ได้ ทวั่ ถึง
Guideline 4: Potential benefits and risks of research
ในการประเมินโอกาสที่จะได้ รับประโยชน์เทียบกับความเสี่ยงของการเข้ าร่ วมวิจัย จะต้ องคิด ๒
ขัน้ ตอน คื อ ขัน้ ตอนแรก คิดถึ งประโยชน์ ที่ คาดว่าจะได้ รับ และโอกาสที่จ ะเกิ ดความเสี่ย งต่อ
ผู้เข้ าร่ วมวิจัยเป็ นรายบุคคล ขัน้ ตอนที่ ๒ จึงคิดถึง ผลรวมของประโยชน์และความเสี่ยงของทัง้
โครงการ
 ในกรณีที่กระบวนการวิจัยคาดว่าจะเป็ นประโยชน์โดยตรงต่อผู้เข้ าร่ วมวิจยั หากจะมีความเสี่ยงเกิดขึ ้น ก็พอยอมรับได้ แต่
กระบวนการวิจยั ควรได้ ผลดีกว่าวิธีการที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั ดังนันผู
้ ้ เข้ าร่วมวิจยั ที่ จดั ให้ อยูใ่ นกลุม่ ควบคุม ควรได้ รับการรักษาตาม
มาตรฐานที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั ไม่ใช่ได้ รับยาหลอก เพื่อให้ มีโอกาสได้ รับประโยชน์ในการเข้ าร่ วมวิจยั หากจะมีกรณียกเว้ นอย่างอืน่
ควรให้ คณะกรรมการจริ ยธรรมร่วมเสนอความคิดเห็น
 ในกรณีที่ผ้ เู ข้ าร่วมวิจยั ไม่ได้ รับประโยชน์โดยตรงจากกระบวนการวิจยั ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ ้นจะต้ องคุ้มค่ากับประโยชน์ที่
สังคมจะได้ รับ
 ในกรณีที่ไม่สามารถขอความยินยอมจากผู้เข้ าร่วมวิจยั ได้ (ผู้เข้ าร่วมวิจยั ไม่มีสติสมั ปชัญญะ หรื อมีความบกพร่ องทางปั ญญา
ฯลฯ) ความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ ้นไม่ควรจะมากกว่าความเสีย่ งต่า
ผู้วิจยั ควรมีการวางแผนเพื่อลดความเสีย่ งจากการวิจัยดังต่อไปนี ้
 หลีกเลีย่ งกระบวนการที่ไม่จาเป็ น โดยเฉพาะที่ทาให้ เกิดการบาดเจ็บ
 ไม่รับผู้ที่เสีย่ งต่อการบาดเจ็บหรื ออาจจะเกิดอันตรายจากกระบวนการวิจยั (เกณฑ์การคัดออก)
 วางแผนให้ ความช่วยเหลือหากเกิดเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์
 ตังเกณฑ์
้
ยตุ ิการวิจยั (ทังรายบุ
้
คคลและทังโครงการ
้
โดยเฉพาะในกรณีที่มีความเสีย่ งสูง)
 อาจมีการตังคณะกรรมการติ
้
ดตามและตรวจสอบความปลอดภัยของการวิจยั Data Safety and Monitoring Committee
(DSMC) โดยเฉพาะโครงการวิจยั ที่มีการปกปิ ดข้ อมูลบางส่วน (blind, controlled study)
 มีวิธีการปกป้องความลับของข้ อมูลที่ออ่ นไหวส่วนบุคคล
 นักวิจยั ได้ รับการยกเว้ นไม่ต้องแจ้ งพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายของผู้เข้ าร่วมวิจยั ต่อเจ้ าพนักงาน (ตารวจ)
ในการประเมินความเสีย่ งเป็ นเรื่ องยาก เพราะเป็ นนามธรรม เกณฑ์ทางจริ ยธรรมได้ แนะนาว่า ความเสีย่ งต่า คือความเสีย่ งที่เผชิญอยู่ใน
ชีวิตประจาวัน หรื อความเสี่ยงเมื่อไปพบแพทย์แล้ วได้ รับการตรวจร่ างกาย หรื อการทดสอบทางจิตวิทยา (psychological test) ขัน้
พื ้นฐาน เพื่อเป็ นตัวอย่างให้ เปรี ยบเทียบ คณะกรรมการจริ ยธรรมฯ/สถาบันวิจยั อาจกาหนดรูปแบบของการวิจยั ที่เป็ นรูปธรรมว่าแบบใด
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ควรจัดเป็ นรูปแบบที่มีความเสีย่ งต่า แต่ในบางครัง้ ก็ต้องนาปั จจัยอื่นมาประกอบด้ วย ตัวอย่างเช่น การวิจยั โดยใช้ แบบสอบถาม รู ปแบบ
ควรจัดว่าเป็ นการวิจยั ที่มีความเสีย่ งต่า เพราะเป็ นกระบวนการที่รบกวนต่อร่ างกายของผู้ตอบน้ อย แต่หวั ข้ อที่สอบถาม หากเป็ นเรื่ องที่
อ่อนไหว เช่น เกี่ยวกับการกระทาที่ผิดกฎหมาย หรื อพฤติกรรมทางเพศซึง่ เป็ นเรื่ องส่วนตัว โดยเฉพาะในกรณีที่กลุม่ เป้าหมายที่ต้องการ
ให้ ตอบแบบสอบถามเป็ น vulnerable subjects แล้ ว ก็น่าจะเป็ นการวิจยั ที่มากกว่าความเสี่ยงต่า (more than minimal risk) ซึ่ง
หากมีปัญหาในการตัดสินใจโดยบุคคลใดบุคคลหนึง่ จึงควรให้ คณะกรรมการฯ เป็ นผู้ตดั สิน เพื่อช่วยลดอคติ
Guideline 5: Choice of control in clinical trials
ตามหลักคุณประโยชน์และความเสีย่ งจากการวิจยั หากมีการรักษามาตรฐานสาหรับใดโรคหนึ่งอยู่แล้ ว การวิจยั เพื่อหาวิธีการใหม่ ควร
เป็ นวิธีการที่ดีกว่าที่มีอยู่ ดังนัน้ กลุม่ เปรี ยบเทียบจึงควรได้ รับการรักษามาตรฐานเพื่อเทียบกับวิธีการใหม่
การใช้ Placebo (ยาหลอก หรื อวิธีก ารหลอก) ควรทาต่อเมื่อไม่มี วิธีการรั กษามาตรฐานอยู่ในปั จจุบัน แม้ ว่า วิธีการวิจัยแบบ
randomized, placebo-controlled trial จะถือว่าเป็ น gold standard เพราะเป็ นการลดอคติทงผู
ั ้ ้ เข้ าร่ วมวิจยั และผู้วิจยั ทาให้
สามารถวัดประสิทธิผลของยา หรื อวิธีการใหม่ได้ เที่ยงตรงแม่น ยา อย่างไรก็ตาม อาจใช้ ระเบียบวิธีวิจยั แบบ “Equivalency trial”
ทดแทนได้ ในบางกรณี
Placebo. An inert substance or sham procedure that is provided to patients with the aim of making it appear
to participants (and possibly others, such as the researchers themselves) that they are receiving an active
intervention for their condition.
Placebo interventions are methodological tools used with the goal of isolating the clinical effects of the drug
or intervention under study, in that they allow researchers to treat participants in the study arm and the
control arm of a trial in exactly the same way, except that the study group receives an active substance and
the control group does not.

มีสถานการณ์ หรื อความจาเป็ นบางประการที่จะต้ องใช้ placebo เพื่อเปรี ยบเทียบ เช่น
 การศึกษาผลการรักษาด้ วยยา/เครื่ องมือ/วิธีการ สาหรับโรคที่เป็ นๆ หายๆ หรื อสามารถหายเองได้
 การได้ รับการรักษาด้ วย “Placebo” มีผลต่อการหายของโรค (placebo effect)
เมื่อมีการใช้ Placebo จะต้ องมีการวางแผนเพื่อไม่ให้ เกิดอันตรายต่อผู้ป่วย โดยเฉพาะเมื่อต้ องหยุดยาที่ใช้ ในการรักษาอยู่เป็ นประจา
และอาจได้ รับ Placebo ระหว่างเข้ าร่วมวิจยั โดยมีการตัง้ withdrawal criteria หรื อให้ “rescue drug”/“escape treatment” เมื่อ
มีอาการอย่างใดอย่างหนึง่ นอกจากนี ้ เมื่อสิ ้นสุดการวิจยั แล้ ว กลุม่ ที่ได้ รับ Placebo ควรมีโอกาสเข้ าถึงการรักษาที่ได้ ผลดีเช่นที่อีกกลุม่
ได้ รับระหว่างการวิจยั
Guideline 6: Caring for participants’ health needs
การดูแลสุขภาพของผู้เข้ าร่วมการวิจยั จะต้ องแจ้ งข้ อมูลต่อไปนี ้ให้ กบั ผู้เข้ าร่วมวิจยั เมื่อขอความยินยอมเข้ าร่วมวิจยั





“ancillary care” คือการให้ ความช่วยเหลือผู้เข้ าร่วมวิจยั หากการตรวจเพื่อการคัดเลือก
ผู้เข้ าร่วมวิจยั ทาให้ ทราบว่าเป็ นโรคอื่นโดยบังเอิญ ผู้วิจยั ควรวางแผนในการส่งต่อผู้ป่วยไป
พบแพทย์ที่เหมาะสมด้ วย
การส่งต่อผู้ป่วยที่ยงั จาเป็ นต้ องได้ รับการรักษาต่อเนื่อง เข้ าสูร่ ะบบการรักษาพยาบาลปกติ
ภายหลังสิ ้นสุดการวิจยั
เตรี ยมการให้ ผ้ ทู ี่ตอบสนองต่อการรักษาดีระหว่างเข้ าร่ วมวิจยั ให้ สามารถเข้ าถึงการผลิตภัณฑ์และ/หรื อกระบวนการที่ใช้ ใน
การวิจยั สักระยะหนึง่ ก่อนที่ผลิตภัณฑ์และ/หรื อกระบวนการที่ใช้ ในการวิจยั จะวางตลาด หรื อได้ รับการจัดการให้ เป็ นส่วนหนึ่ง
ของบริ การสาธารณสุขที่ประชาชนเข้ าถึงได้
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Guideline 7: Community engagement
การมีสว่ นร่วมของชุมชน จะช่วยอานวยประโยชน์ตอ่ ชุมชน และนามาซึง่ ความร่วมมือ
 เริ่ มตังแต่
้ การประชุมปรึ กษาหารื อระหว่างนักวิจยั และคนในชุมชน เพื่อให้ ได้ ข้อมูลเกี่ยวกับความเชื่อ และขนบธรรมเนียม
ประเพณีของชุมชนที่มีผลต่อสุขภาพ
 การวางแผนให้ ความรู้และส่งต่อข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับการวิจยั
 การวางแผนในการเชิญชวนและให้ ข้อมูลเพื่อขอการยินยอมให้ เข้ าร่วมวิจยั รวมทังช่
้ วยตรวจสอบความเหมาะสมของข้ อความ
ในเอกสารชี ้แจงว่าเข้ าใจได้ ง่ายหรื อไม่
บทบาทและหน้าทีข่ องนักวิ จยั และชุมชน
ทังสองฝ่
้
ายจะต้ องรับฟั งความคิดเห็นซึง่ กันและกัน อย่างมีเหตุผลและให้ ความเคารพซึง่ กันและกัน ชุมชนจะต้ องไม่บีบบังคับให้ มกี าร
ปรับขันตอนการวิ
้
จยั ทีจ่ ะมีผลกระทบต่อระเบียบวิธีวจิ ยั และความน่าเชื่อถือของผลการวิจยั ในทางตรงกันข้ ามนักวิจยั ก็จะต้ องไม่
ดาเนินการวิจยั ทีก่ ระทบต่อเรื่ องที่ออ่ นไหว หรื อกระทบต่อความเชื่อของคนในชุมชน
Guideline 8: Collaborative partnership and capacity building for research
and review
การดาเนินการวิจยั ในคนในปั จจุบนั มักจะอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศ (South-South and/or North-South cooperation)
ในลักษณะที่ประเทศซึง่ มีความเจริ ญทางเทคโนโลยีมากกว่าเป็ นผู้วางแผนการวิจยั ตลอดจนพัฒนายา/เครื่ องมือที่จะใช้ ในการวิจยั แต่
สถานที่วิจยั อยู่ในประเทศ/ชุมชนที่มีความเจริ ญน้ อยกว่า เพื่อให้ เกิดความยัง่ ยืนในความร่ วมมือด้ านการวิจยั ผู้บริ หารประเทศทังสอง
้
ฝ่ าย จะต้ องเจรจาให้ มีการดาเนินการที่เหมาะสมก่อนจะทาสัญญาความร่วมมือในการวิจยั ในประเด็นดังต่อไปนี ้
 สร้ างความเข้ มแข็งในการทาวิจยั ด้ วยการให้ ความรู้ แก่บคุ ลากรที่เกี่ยวข้ อง สร้ างทีมวิจัยในท้ องถิ่น, ให้ ความรู้ บคุ ลากรทาง
สาธารณสุข และผู้ที่อยูใ่ นชุมชนที่จะเป็ นสถานที่วิจยั เพื่อให้ ทราบถึงปั ญหาทางสาธารณสุขของชุมชน และพัฒนาการวิจยั เพื่อ
แก้ ปัญหาดังกล่าว
 สร้ างความเข้ มแข็งของคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในคน ในการพิจารณารับรองและกากับดูแลกระบวนการวิจยั ในชุมชน/
ประเทศ
 พัฒนาเทคโนโลยีในท้ องถิ่นเพื่อสนับสนุนการวิจยั และการรักษาพยาบาล
 เผยแพร่ผลการวิจยั โดยให้ ผ้ วู ิจยั จากประเทศ/ชุมชนในประเทศที่มีความเจริ ญทางเทคโนโลยีน้อยกว่า มีสว่ นร่ วมในการเป็ นผู้
นิพนธ์ร่วมในการตีพิมพ์ผลงานวิจยั และให้ โอกาสในการเข้ าถึงข้ อมูลทังหมดของการวิ
้
จยั
Guideline 9: Individual informed consent
ข้ อความในเกณฑ์ข้อนี ้ ไม่แตกต่างจากในฉบับก่อน และสอดคล้ องกับ respect for person ที่เป็ น
เกณฑ์ของ The Belmont Report โดยการให้ ข้อมูลอย่างครบถ้ วน ใช้ ภาษาที่เข้ าใจง่าย จะต้ อง
แปลเป็ นภาษาท้ องถิ่นในกรณีที่ผ้ วู ิจยั ใช้ ภาษาต่างประเทศ ให้ เวลาเพียงพอที่จะคิดและตัดสินใจ เปิ ด
โอกาสให้ สอบถามนักวิจยั ปรึกษาหารื อกับครอบครัว และไม่อยูใ่ นสถานการณ์บงั คับ
การขอความยินยอมเข้ าร่ วมวิจัยนี ้ จัดเป็ น “กระบวนการ” ที่เริ่ มต้ นตังแต่
้ ก่อนดาเนินการวิจยั ดาเนินไประหว่างการวิจัย ในกรณีที่การ
วิจยั มีระยะเวลายาวนาน และมีข้อมูลใหม่ที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจที่จะอยูร่ ่ วมในการวิจยั ต่อไป เช่น มีวิธีการรักษาโรควิธีใหม่ หรื อ
มีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงที่เกี่ยวข้ องกับการวิจยั เกิดขึ ้น เป็ นต้ น จนถึงการแจ้ งผลการวิจยั และ/หรื อข้ อมูลบางส่วนที่ปกปิ ดไว้
ระหว่างการวิจยั
ผู้ดาเนินกระบวนการขอความยินยอม จะต้ องไม่เป็ นผู้ที่มีความสัมพันธ์เชิงอานาจกับผู้ที่จะเข้ าร่วมวิจยั
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การขอความยินยอม มักมีการลงนามไว้ เป็ นหลักฐาน เอกสารที่ให้ ข้อมูลควรมีความยาว ๒ – ๓ หน้ า อาจมีเอกสารแนบเพิ่มเติม หาก
ต้ องการเน้ นหรื อให้ รายละเอียดบางขันตอนเป็
้
นพิเศษ
หากเป็ นการขอความยินยอมด้ วยวาจา ผู้วิจยั จะต้ องทาการบันทึกไว้ เป็ นหลักฐาน
การขอความยินยอมในกรณีพิเศษ
 การอนุญาตผู้มีอานาจบริ หารของสถานที่ทาวิจยั ในการเข้ าพื ้นที่ เช่น โรงเรี ยน โรงงาน และ การขออนุญาตผู้นาชุมชน/ชนเผ่า
ก่อนเข้ าถึงคนในท้ องถิ่น เมื่อได้ รับอนุญาตแล้ ว ผู้วิจยั จึงจะเข้ าถึงบุคลากร หรื อคนในชุมชนที่ต้องการ
Guideline 10: Modifications and waivers of informed consent
การปรับกระบวนการขอความยินยอม หรื อยกเว้ นการขอความยินยอม จะต้ องได้ รับการรับรองจากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในคน
โดยคานึงถึงหลักการดังต่อไปนี ้
 จะไม่สามารถดาเนินการวิจยั ได้ หากไม่ปรับวิธีการหรื อยกเว้ นการขอความยินยอม และ
 งานวิจยั นันมี
้ ความสาคัญ/จาเป็ นต่อสังคม
 งานวิจยั นันมี
้ ความเสีย่ งต่าโดยเฉพาะเมื่อผู้เข้ าร่วมวิจยั ไม่ได้ รับประโยชน์โดยตรง
หลักการนี ้รวมถึงการวิจยั โดยใช้ ข้อมูล/เนื ้อเยื่อของบุคคล ที่เก็บไว้ ในคลังโดยใช้ รหัส (นักวิจยั ไม่สามารถเข้ าถึงข้ อมูลส่วนบุคคลได้ ) หรื อ
ข้ อมูลที่เป็ น health-related registries เช่น cancer registry, การรายงานข้ อมูลตามคาสัง่ ของกระทรวงสาธารณสุข เป็ นต้ น
การวิจัยทางระบาดวิทยาโดยหน่วยงานภาครั ฐ เพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ ต่อประเทศ สาหรั บวางแผนป้องกันโรคและจัดสรร
ทรัพยากร เป็ นสิ่งจาเป็ นที่จาเป็ นต้ องปฏิบตั ิ มิใช่เข้ าร่ วมวิจัย ตามความสมัครใจ เพื่อให้ ได้ ข้อมูลครบถ้ วน ไม่มีอคติจากการคัดเลือก
(selection bias) จึงไม่ต้องได้ รับการรั บรองจากคณะกรรมการจริ ย ธรรมจริ ยธรรม และไม่ต้ องขอความยินยอมจากเจ้ า ของข้ อมูล
ประชากรทุกคนจะได้ รับประโยชน์และความเสีย่ งเฉลีย่ ร่วมกัน
การขอความยินยอมเข้ าร่ วมวิจัย โดยการกักข้ อมูลบางส่ วนไว้ เพื่อความเที่ยงของผลการวิจัย
การวิจยั โดยการสังเกตพฤติกรรม หรื อ หรื อการวิจยั เพื่อ ตรวจสอบการปฏิบตั ิตวั ของผู้ป่วยตามแผนการรักษา หากแจ้ งรายละเอียดของ
กระบวนการวิจยั ทังหมดแก่
้
ผ้ เู ข้ าร่วมวิจยั ก็จะไม่ได้ ข้อมูลที่เป็ นจริ ง และไม่เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ในกระบวนการ
ให้ ข้อมูลเพื่อขอความยินยอมอาจต้ องปรับเปลีย่ นดังนี ้
 แจ้ งแก่ผ้ เู ข้ าร่วมวิจยั ว่า มีข้อมูลบางส่วนที่ยงั ไม่แจ้ งให้ ทราบ แต่จะแจ้ งต่อเมื่อการวิจยั เสร็ จสิ ้นแล้ ว
 ในบางกรณีที่ไม่สามารถแจ้ งได้ ว่ากักข้ อมูลบางส่วนไว้ จนกว่าจะเก็บข้ อมูลเสร็ จ ผู้วิจัยจะแจ้ งให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมวิจัยทราบก่อนนา
ข้ อมูลที่เก็บได้ ไปวิเคราะห์ และเปิ ดโอกาสให้ เจ้ าของข้ อมูลแจ้ งความจานงว่าจะยินยอมให้ นาข้ อมูลที่เก็บแล้ วไปใช้ เพื่อการวิจยั
ได้ หรื อไม่ หากไม่ยินยอมผู้วิจยั จะต้ องตัดข้ อมูลของรายนันออก
้
ไม่นาไปวิเคราะห์
การให้ ข้อมูลเท็จแก่ ผ้ เู ข้ าร่ วมวิจัย (Deception)
การให้ ข้อมูลเท็จแก่ผ้ เู ข้ าร่วมวิจยั เป็ นวิธีการที่ไม่ควรนามาใช้ หากไม่มคี วามจาเป็ นจริ งๆ นักวิจยั จะต้ องชี ้แจงให้ คณะกรรมการจริ ยธรรมฯ
เห็นว่ามีทางเลือกอื่นที่ จะได้ ข้อมูลที่ต้องการศึกษาและข้ อมูลที่ต้องการเก็บนันจะต้
้
องเป็ นประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้ จริ ง การให้ ข้อมูล
เท็จจะต้ องไม่เป็ นไปเพื่อล่อลวงให้ เข้ าร่ วมวิจัย และไม่ทาให้ เกิ ดความเสี่ยงต่อผู้เข้ าร่ วมวิจัยมากกว่าความเสี่ยงในชี วิตประจาวัน
(minimal risk) ในการให้ การรับรองกระบวนการขอความยินยอมแบบนี ้ นักวิจยั จะต้ องแจ้ งแผนการที่จะแจ้ งข้ อมูลแก่ผ้ เู ข้ าร่ วมวิจัย
รวมทัง้ เหตุผลที่ต้องให้ ข้อมูลเท็จ หากผู้เข้ าร่ วมการวิจัยถอนตัวก็ จะต้ องไม่นาข้ อมูลไปใช้ ในการวิ จัย ยกเว้ นได้ รับการรั บรองจาก
คณะกรรมการจริ ยธรรม ให้ นาข้ อมูลที่ไม่สามารถสืบสาวถึงเข้ าของข้ อมูล (non-identifiable information) มาใช้ ในการวิจยั ได้

