
1

จริยธรรมการวิจัย: ประวัติและ
หลักการพื้นฐาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิคม   ถนอมเสียง
ภาควิชาชีวสถิติและประชากรศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติและความเป็นมา
- 1932 Syphilis Study Begins (T)
- หลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 พบหลักฐานระหว่างพิจารณาคดี
อาชญากรสงครามท่ีกรุงนูเรมเบกิร์ (Nuremberg) 

- High Altitude or Low Pressure  
Experiments (1941-1942)
- การทดลองเกี่ยวกับความดันต่ํา
- เพ่ือทดสอบความทนทานในภาวะออกซิเจนต่ํา 

- Freezing Experiments 1942-1943
การทดลองการแชใ่นนํ้าแข็งและการไม่ใส่เสื้อผ้า
อยู่นอกอาคารท่ีอณุหภูมิต่ํากว่าจุดเยือกแข็ง

Malaria Experiments. : February 1942 to about April 1945 
- Experiments were conducted at the Dachau concentration camp 
- To investigate immunization for and treatment of malaria. 
- Healthy concentration-camp inmates were infected by mosquitoes or by 
injections of extracts of the mucous glands of mosquitoes. After having 
contracted malaria the subjects were treated with various drugs to test their 
relative efficacy. Over 1,000 involuntary subjects were used in these 
experiments. Many of the victims died and others suffered severe pain and 
permanent disability.

Lost (Mustard) Gas Experiments.
- September 1939 and April 1945. 
- Experiments were Conducted at Sachsenhausen, Natzweiler, and  
other concentration camps for the benefit of the German Armed 
Forces 
-To investigate the most effective treatment of wounds caused by 
Lost gas. 
- Lost is a poison gas which is commonly known as mustard gas. 
Wounds deliberately inflicted on the subjects were infected with
Lost. Some of the subjects died as a result of these experiments
and others suffered intense pain and injury.

Sulfanilamide Experiments.
- About July 1942 to about September 1943 
- Experiments to investigate the effectiveness of sulfanilamide
- Wounds deliberately inflicted on the experimental subjects were
infected with bacteria such as streptococcus, gas gangrene, and 
tetanus. Circulation of blood was interrupted by tying off blood
vessels at both ends of the wound to create a condition similar to 
that of a battlefield wound. Infection was aggravated by forcing
wood shavings and ground glass into the wounds. The infection 
was treated with sulfanilamide and other drugs to determine their 
effectiveness. 
- Some subjects died as a result of these experiments and others 
suffered serious injury and intense agony.
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Bone, Muscle, and Nerve Regeneration and Bone Transplantation 
Experiments. 
-From about September 1942 to about December 1943 
-to study bone, muscle, and nerve regeneration, and bone transplantation from one 
person to another. Sections of bones, muscles, and nerves were removed from the 
subjects. As a result of these operations, many victims suffered intense agony, 
mutilation, and permanent disability. The defendants Karl Brandt, Handloser, Rostock, 
Gebhardt, Rudolf Brandt, Oberheuser, and Fischer are charged with special responsibility 
for and participation in these crimes. 

Sea-water Experiments. 
-July 1944 to September 1944
-to study various methods of making sea water drinkable. The subjects were 
deprived of all food and given only chemically processed sea water. Such 
experiments caused great pain and suffering and resulted in serious bodily 
injury to the victims. 

Epidemic Jaundice Experiments. 
-June 1943 to January 1945
- to investigate the causes of, and inoculations against, epidemic jaundice. 
Experimental subjects were deliberately infected with epidemic jaundice, 
some of whom died as a result, and others were caused great pain and 
suffering. 

Sterilization Experiments. 
-March 1941 to January 1945
-The purpose of these experiments was to develop a method of sterilization 
which would be suitable for sterilizing millions of people with a minimum of 
time and effort. These experiments were conducted by means of X-ray, 
surgery, and various drugs. Thousands of victims were sterilized and thereby 
suffered great mental and physical anguish. 

Spotted Fever (Fleckfieber) Experiments. 
- December 1941 to February 1945 
-to investigate the effectiveness of spotted fever and other vaccines. At 
Buchenwald numerous healthy inmates were deliberately infected with 
spotted fever virus in order to keep the virus alive; over 90 percent of the 
victims died as a result. Other healthy inmates were used to determine the 
effectiveness of different spotted fever vaccines and of various chemical 
substances. In the course of these experiments 75 percent of the selected 
number of inmates were vaccinated with one of the vaccines or nourished 
with one of the chemical substances and, after a period of 3 to 4 weeks, 
were infected with spotted fever germs. The remaining 25 percent were 
infected without any previous protection in order to compare the
effectiveness of the vaccines and the chemical substances. As a result, 
hundreds of the persons experimented upon died. Experiments with yellow 
fever, smallpox, typhus, paratyphus

Experiments with Poison.
- December 1943, and in or about October 1944, 
-to investigate the effect of various poisons upon human beings. The poisons 
were secretly administered to experimental subjects in their food. The victims 
died as a result of the poison or were killed immediately in order to permit 
autopsies. In or about September 1944 experimental subjects were shot with 
poison bullets and suffered torture and death. 

Incendiary Bomb Experiments. 
- November 1943 to January 1944 
- to test the effect of various pharmaceutical preparations on phosphorous 
burns. These burns were inflicted on experimental subjects with phosphorous 
matter taken from incendiary bombs, and caused severe pain, suffering, and 
serious bodily injury. 

Human Radiation Experiments
Numerous human radiation experiments have been performed in 
the United States, many of which were funded by various U.S. 
government agencies:

- Injecting radioactive iodine into pregnant women seeking abortion,   
in order to track the mass transfer between placenta and carriers  
bloodstream. Another experiment administered radioactive iodine  
to newborns

- irradiating the heads of children
- feeding radioactive material to mentally disabled children
- exposing U.S. soldiers and prisoners to high levels of radiation
- irradiating the testicles of prisoners, which caused 

severe birth defects
- exhuming bodies from graveyards to test them for radiation 

(without the consent of the families of the deceased)
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The Thalidomide Tragedy
- แพทย์สั่งยาให้กับหญิงตั้งครรภ์  ท่ีมีอาการแพ้ท้อง   โดยไม่ได้แจ้ง
ให้ทราบว่า ยาน้ียังอยู่ในช่วงทดลองยา ทําให้มีทารก พิการเกิดข้ึน
จํานวนมาก

- between 1956 and 1962, 10,000 children were born
around the world with stunted arms and/or legs due to 
their mothers taking the drug while pregnant. 

Milgram Study Cosmetic Act

การทดลองของมิลแกรมว่าด้วยการเช่ือฟังผู้มีอํานาจ
- การทดลองในด้านจิตวิทยาสังคม โดย ศาสตราจารย์ สแตนลีย์ มิลแกรม 
นักจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยเยล 

- วัดความสมัครใจของผู้เข้าร่วมการศึกษาว่าจะเชื่อฟังเพียงใด เม่ือ
ผู้มีอํานาจออกคําสั่งให้เขาทําสิ่งท่ีขัดกับมโนธรรมส่วนตัว

Milgram, Stanley (1963). "Behavioral Study of Obedience". Journal of Abnormal and Social 
Psychology 67: 371–378. 
http://content.apa.org/journals/abn/67/4/371.

Milgram, Stanley (1974). Obedience to Authority; An Experimental View. Harpercollins. 

Prod 1: Please continue. or Please go on.
Prod 2: The experiment requires that you continue.
Prod 3: It is absolutely essential that you continue.
Prod 4: You have no other choice, you must go on.

Results: 65% (two-thirds) of participants (i.e. teachers) 
continued to the highest level of 450 volts. All the 
participants continued to 300 volts.

Psychological Harm : Distress during the experiment

Henry Beecher แพทย์อาวุโส ภาควิชาวิสญัญีวิทยา มหาวิทยาลัย Harvard (1966) 
ตีพิมพ์บทความ  วารสาร  New England Journal of Medicine
เรื่อง “Ethics and Clinical Research” พบว่า มีการศกึษาวิจัยจํานวน 22 เรือ่ง 
ท่ีดําเนินการโดยคณะแพทย์ผู้วิจัยท่ีมชีื่อเสียง และลงตีพิมพ์ในวารสารการแพทยช์ั้นนํา
น้ันไม่ถูกต้อง ไม่ขอความยินยอมจากอาสาสมัครก่อนเข้าร่วมโครงการวิจัย 
การวิจัยท่ีมีความเสี่ยงต่ออาสาสมัคร

The Syphilis Study Expose 1972

- Public Health Service ให้ทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยการดําเนินโรค
ซิฟิลิสตามธรรมชาติในคนโดยไม่ได้รับการรักษา (natural history of  
untreated syphilis in human beings) 

ประเด็นจริยธรรมการวจัิย
- การวิจัยศึกษาในคนอเมริกันผิวดําจํานวน ๓๐๐ คนท่ียากจน ,ไมม่ีการศึกษา 
ทํางานเก็บเกี่ยวพชืผลใน Macon Count, Tuskegee,Alabama

- คนกลุ่มน้ี เข้าใจว่า กาํลังได้รับการรักษาจากรัฐ โดยไม่เคยมีใครบอกใหรู้้ว่า
เป็นโรคอะไร และไม่มีใครบอกใหรู้้ว่า กําลังอยู่ในการวิจัยการดําเนินโรค
ซิฟิลิส มีการทําหัตถการหลายอยา่ง เพยีงเพื่อการศึกษาวิจัย เช่น การเจาะ 
หลังเพือ่นํานํ้าไขสันหลังไปตรวจแต่ไม่รักษาโรค 

- ถึงแม้มียา penicillin รักษาโรคน้ีได้
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Research Ethics Milestones*
Trigger Events                                Ethics Milestones
Syphilis Study Begins    1932
The Nazi Experiments
Human Radiation Experiments

1947    Nuremberg Code
The Thalidomide Tragedy  

1962 Amendments to the
Food, Drug &

Milgram Study Cosmetic Act
1964  Declaration of

Helsinki
*Dunn & Chadwick. (2004) “Protecting Study Volunteers in Research”

Research Ethics Milestones*
Trigger Events                                Ethics Milestones
The Beecher Article      1966
The Syphilis Study Expose 1972

1979 The Belmont Report
Consolidated HHS/FDA

1981   Regulations
1982 CIOMS Guidelines

1991 Common Rule
National Bio- Ethics

1995    Advisory
Committee

*Dunn & Chadwick. (2004) “Protecting Study Volunteers in Research”

The Nuremberg Code
“When is research criminal?”
Only addresses research on normal subjects
The Nuremberg Code
The beginning of codification of research
regulations
- Need for Scientific Merit
- Informed Consent
- Right to Withdraw
- Risk/Benefit Balance

สาระสําคัญ
- การเข้าร่วมโครงการวิจัยต้องเกิดจากความสมัครใจ (voluntary) 
- ต้องมีการลงนามในเอกสารยินยอมเข้ารว่มโครงการวิจัย 
(informed consent)

- ต้องมีการพิจารณาถึงความเสี่ยงและประโยชน์ท่ีเกิดข้ึน
(risk/benefit analysis) และ

- คงสิทธิของอาสาสมัครในการถอนตัวจากโครงการวิจัย
โดยไม่ถูกกําจัดสิทธิในการรักษาตามปกติ (right to withdraw 
without penalty) อาสาสมัครควรมีอสิระในการตัดสินใจ
อย่างเต็มท่ีโดยไม่อยู่ภายใต้อํานาจหรืออิทธิพลใด ๆ

The Nuremberg Code

คําประกาศเฮลซิงกิ (Declaration of Helsinki) 1964 (2507)
สาระสําคัญ
- เน้นภาวะความเป็นอยู่ท่ีดีของผู้ถูกวิจัยเป็นหลกั
- การให้ความยินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
- การลดความเสี่ยงให้น้อยท่ีสุด
- การใช้สารเลียนแบบเฉพาะกรณียกเว้น (ห้ามใช้ในกรณีท่ีมีการ
ป้องกัน วินิจฉัย และ/หรือการรักษาท่ีพิสูจน์แล้วว่าได้ผล

กฎหมาย ข้อบังคับและข้อกําหนดขององค์กรกํากับดูแลใน
ประเทศไทย ได้แก่ 
- คําประกาศสิทธิของผู้ป่วย พ.ศ. 2541
- พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550
- ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการรกัษาจรยิธรรมแห่งวชิาชีพเวชกรรม     
พ.ศ. 2549 หมวด 9

- พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2542) เรื่อง ชนิดหรือประเภทของการ
รักษาพยาบาล การบริการอื่น ของสถานพยาบาลและสิทธิของผู้ป่วยซ่ึงผู้รับอนุญาต
จะต้องแสดง ตามมาตรา 32 (3) ซ่ึงอาศัยอํานาจแห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.
2541
คําประกาศสิทธิของผู้ป่วย
1. ผู้ป่วยทุกคนมีสิทธิพื้นฐานท่ีจะได้รับบริการด้านสุขภาพ ตามท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
2. ผู้ป่วยมีสิทธิท่ีจะได้รับบริการจากผู้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ เนื่องจาก
ความแตกต่างด้านฐานะ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา สังคม ลัทธิการเมือง เพศ อายุ และ
ลักษณะของความเจ็บป่วย
3. ผู้ป่วยมีสิทธิท่ีจะได้รับทราบข้อมูลอย่างเพียงพอ และเข้าใจชัดเจน จากผู้ประกอบ
วิชาชีพเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเลือกตัดสินใจในการยินยอมหรือไม่ยินยอมให้ผู้ประกอบ
วิชาชีพปฏิบัติต่อตน เว้นแต่เป็นการช่วยเหลือรีบด่วนหรือจําเป็น
4. ผู้ป่วยท่ีอยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตมีสิทธิท่ีจะได้รับการช่วยเหลือรีบด่วนจากผู้
ประกอบวิชาชีพโดยทันทีตามความจําเป็นแก่กรณี โดยไม่คํานึงว่าผู้ป่วยจะร้องขอความ
ช่วยเหลือหรือไม่

คําประกาศสิทธิของผู้ป่วย
5 ผู้ป่วยมีสิทธิท่ีจะได้รับทราบชื่อ สกุล และประเภทของผู้ประกอบวิชาชีพท่ีเป็นผู้
ให้บริการแก่ตน
6. ผู้ป่วยมีสิทธิท่ีจะขอความเห็นจากผู้ประกอบวิชาชีพอื่น ท่ีมิได้เป็นผู้ให้บริการแก่ตน 
และมีสิทธิในการขอเปลี่ยนผู้ให้บริการและสถานพยาบาลได้
7. ผู้ป่วยสิทธิท่ีจะได้รับการปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง จากผู้ประกอบวิชาชีพโดย
เคร่งครัด เว้นแต่จะได้รับการยินยอมจากผู้ป่วยหรือการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมาย
8. ผู้ป่วยมีสิทธิท่ีจะได้รับทราบข้อมูลอย่างครบถ้วนในการตัดสินใจเข้าร่วมหรือถอนตัวจาก
การเป็นผู้ถูกทดลองในการทําวิจัยของผู้ประกอบการวิชาชีพ
9. ผู้ป่วยมีสิทธิท่ีจะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับรักษาพยาบาลเฉพาะของตนท่ีปรากฏในเวช
ระเบียนเมื่อร้องขอ ท้ังนี้ ข้อมูลดังกล่าวต้องไม่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนตัวของบุคคลอื่น
10. ผู้ป่วยท่ีเป็นเด็กอายุยังไม่เกินสิบแปดปีบริบูรณ์ หรือผู้ป่วยท่ีบกพร่องทางกายหรือจิต
ซ่ึงไม่สามารถใช้สิทธิด้วยตนเองได้ให้ บิดา มารดา คู่สมรส บุตร หรือผู้แทนโดยชอบธรรม 
เป็นผู้ใช้สิทธิแทนบุคคลดังกล่าวได้

กฎหมาย ข้อบังคับและข้อกําหนดขององค์กรกํากับดูแลใน
ประเทศไทย 
- ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม 
เรื่อง การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกําเนิดเพ่ือการรักษา พ.ศ. 2552 และ
ครอบคลุมการวิจัยทางคลินิก การวิจัยทางระบาดวิทยา การวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ การวิจัยเกี่ยวกับวัคซีน การวิจัยเกี่ยวกับเน้ือเยื่อ การ
วิจัยทางมนุษย์พันธุศาสตร์ การวิจัยเกี่ยวกับเซลล์สืบพันธุ์ ตัวอ่อน 
และทารกในครรภ์ ซ่ึงสถาบันต่างๆในประเทศได้ใช้เป็นแนวทาง
ปฏิบัติด้านจริยธรรมการทาวิจัยในคนอย่างกว้างขวาง

“แนวทางจริยธรรมการทําวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ. 2550” ของชมรม
จริยธรรมการทําวิจัยในคนในประเทศไทย (Forum for Ethical Review 
Committee in Thailand : FERCIT)

จริยธรรม (Ethics) หมายถึง หลักปฏิบัติอันเหมาะสมเป็นท่ียอมรับในกลุ่ม
บุคคลหรือสังคมให้ยึดถือปฏิบัติ สอดคล้องกับหลักสากล และไม่ขัดต่อ
วัฒนธรรม ประเพณีของท้องถ่ิน
การทําวิจัยในคน หมายถึง กระบวนการศึกษาท่ีเป็นระบบเพื่อให้ได้มาซ่ึง
ความรู้ทางด้านสุขภาพ หรือวิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ีได้กระทาต่อร่างกายหรือ
จิตใจของอาสาสมัครในการวิจัย หรือท่ีได้กระทาต่อเซลล์ส่วน ประกอบของ
เซลล์ วัสดุสิ่งส่งตรวจ เน้ือเยื่อ น้าคัดหลั่ง สารพันธุกรรม เวชระเบียน หรือ
ข้อมูลด้านสุขภาพของอาสาสมัครในการวิจัย และให้หมายความรวมถึง
การศึกษาทางสังคมศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ท่ีเกี่ยวกับ
สุขภาพ

“แนวทางจริยธรรมการทําวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ. 2550” ของชมรม
แนวทางจริยธรรมการวิจัยและการทดลองในคน หมายถึง 

- แนวทางหรือหลักเกณฑ์ด้านจริยธรรมเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยและการทดลอง
ในคน เช่น คาประกาศกรุงเฮลซิงกิ หรือปฏิญญาเฮลซิงกิ (Declaration of 
Helsinki) กฎหมาย ข้อบังคับ ข้อกําหนดและแนวทางที่องค์กรกํากับดูแล
ระดับประเทศ (National Regulatory Authorities, NRA) และสถาบัน
กําหนด

หลักจริยธรรมการทําวิจัยในมนุษย์ทั่วไป หรือ 
Belmont Report ประกอบด้วยหลัก 3 ประการ

1. หลักความเคารพในบุคคล (Respect for person)
2. หลักคุณประโยชน์ ไม่ก่ออันตราย (Beneficence)
3. หลักความยุติธรรม (Justice)
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หลักความเคารพในบุคคล (Respect for person)
- หลักความเคารพในบุคคล คือการเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
(Respect for human dignity) 
- เป็นหลักสําคัญของจริยธรรมการทําวิจัยในคน 

1.1 เคารพในการขอความยินยอมโดยใหข้้อมูลอย่างครบถ้วนและให้
อาสาสมัครตัดสินใจอย่างอิสระ ปราศจากการข่มขู่ บังคับ หรอืให้สินจ้าง
รางวัล (Respect for free and informed consent และ Respect to 
autonomy of decision making)

หลักความเคารพในบุคคล (Respect for person)
1.2 เคารพในความเป็นส่วนตัวของอาสาสมัคร (Respect for privacy)
Privacy = ตัวบุคคล (person) ความเป็นส่วนตัว สิทธิส่วนบคุคล 
พฤติกรรมส่วนตัวพฤติกรรมปกปิด การเคารพในความเป็นส่วนตัวของ
อาสาสมัคร 
- จัดสถานที่ในการขอความยินยอมและการซักประวัติตรวจร่างกาย 
- การไม่มีป้ายระบชุื่อคลินิก เช่น “คลินิกโรคเอดส”์ “คลินิกยาเสพติด”

1.3 เคารพในการเก็บรักษาความลับของข้อมูลส่วนตัวของอาสาสมัคร 
(Respect for confidentiality)
confidentiality = data

- ใช้รหัส หรือเก็บในตู้มกีญุแจล็อค (locked cabinet)  เก็บไฟลค์อมพิวเตอร์ (computer) มี
รหัสผ่าน (password) ข้อมูล E-mai) มีการทําให้เปน็รหสั (encrypted) 

1.4 เคารพในความเป็นผู้อ่อนด้อย เปราะบาง (Respect for 
vulnerable persons)

- ผู้อ่อนด้อย เปราะบาง คือบุคคลท่ีไม่สามารถปกป้องตัวเองได้อย่างเต็มท่ี 
ไม่สามารถทาความเข้าใจกับข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัยท่ีไดร้ับ 
ไม่สามารถตัดสินใจได้โดยอิสระ 

ผู้ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาหรือทางจิต 
ผู้ป่วยโรคเอดส์ (HIV/AIDS)
ผู้ป่วยหมดสต ิ(comatose) ผู้ป่วยพิการ (handicapped) 
นักโทษ (prisoners) 
นักเรียน นิสิต นักศึกษา (students) 
ทหาร (soldiers) 

1.4 เคารพในความเป็นผู้อ่อนด้อย เปราะบาง (Respect for 
vulnerable persons)

- กลุ่มคนท่ีมีพลังอํานาจน้อย (marginalized people) เช่น 
ผู้อพยพ (immigrants) ชนกลุ่มน้อย (ethnic minority) 
กลุ่มเบีย่งเบนทางเพศ หรือกลุ่มรัก ร่วมเพศ (homosexuality)

- กลุ่มเปราะบางทางสังคม (socially vulnerable) เช่น ผู้ให้บรกิาร
ทางเพศ (sex workers) ผู้ติดยาเสพติด (drug addicts)

CIOMS Guideline 13 และ 14 ระบุว่าการทําวิจัยในกลุ่มน้ีต้องมีเหตุผล
สมควร (Justification) ต้องขออนุญาตและมีลายเซ็นของผู้แทนท่ีชอบ
ด้วยกฎหมาย และมีการขออนุญาตบุคคลผู้น้ันด้วย การทําวิจัยในเด็ก 
ไม่สมควรทําการศึกษาในสถานเลี้ยงเด็กกําพร้า

กระบวนการให้ความยินยอม (Informed Consent process)
- เริ่มต้นจากการติดต่อครั้งแรก (initial contact) และกระบวนการ
ต่อเน่ืองไปตลอดระยะเวลาการศึกษาวิจัยประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ
(elements) ได้แก่

- Information ให้ข้อมลูครบถ้วนไม่ปิดบัง
- Comprehension ผู้รับข้อมูลมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ผู้ขอ
ความยินยอมต้องตรวจสอบความเข้าใจของผูท่ี้ได้รับเชิญให้เข้าร่วมเป็น
อาสาสมัครในการวิจัย

- Voluntariness ตัดสินใจโดยอิสระ (ในการเข้าร่วมการวิจัย/ถอนตัวออก
จากการวิจัย) โดยปราศจากการขู่บังคับ (free of coercion) การชกัจูง
เกินเหตุ (undue inducement) และแรงกดดัน (unjustifiable pressure)

แบบฟอร์มการให้ความยินยอมโดยไดร้ับข้อมูล (Informed Consent Form 
หรือ ICF) ท่ีสมบูรณ์ตอ้งประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่

1. เอกสารข้อมูลคาอธิบายสาหรับผูเ้ข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในการวิจัย 
(participant information sheet)

2.เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัย (consent form)

การขอความยนิยอมโดยได้รับข้อมูลในอาสาสมัครเด็ก (Assent of the child)
- เด็กอายุ 7 - ต่ากวา่ 18 ปี ให้ขอ assent “การยอมตาม”
- เด็กอายุ 7 -12 ปี ใหม้ีเอกสารข้อมูลฉบับท่ีงา่ยสาหรับเด็กท่ีจะเข้าใจได้ อาจมี

รูปภาพประกอบคําอธิบาย
- ให้ผู้ปกครองลงนามใน assent form ของเด็กด้วย
- เด็กอายุเกิน 12 - ต่ากว่า 18 ปี ให้ใชเ้อกสารข้อมูลท่ีมีข้อความเหมอืนฉบับ
สําหรับผู้ปกครองได้โดยปรับสรรพนามให้สอดคล้อง

- การกําหนดอายุของเด็กท่ีจะให้ assent อาจแตกต่างกันในแต่ละสถาบัน
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หลักคุณประโยชน์ ไม่ก่ออันตราย (Beneficence)
การประเมินความเสีย่ง หรืออันตรายท่ีอาจเกิดจากการวิจัย ได้แก่
1) อันตรายต่อร่างกาย (Physical harm)
2) อันตรายต่อจิตใจ (Psychological harm)
3) อันตรายต่อสถานะทางสังคม และฐานะทางการเงิน (Social and 
economic harms)
4) อันตรายทางกฎหมาย เช่น ถูกจับกุม 

หลักคุณประโยชน์ ไม่ก่ออันตราย (Beneficence) –ต่อ-
การประเมินการให้คุณประโยชน์ (Benefit)
1) ประโยชน์ท่ีผู้ป่วยท่ีเข้าร่วมการวิจัยไดร้ับโดยตรง
2) ประโยชน์ท่ีผู้ป่วยคนอื่นจะได้รับจากผลการศึกษา
3) ประโยชน์ต่อวงการวิทยาศาสตร์ หรือสังคม
4) ประโยชน์ต่อชุมชนท่ีอาสาสมัครอยู่

หลักคุณประโยชน์ ไม่ก่ออันตราย (Beneficence) –ต่อ-
การให้คุณประโยชน์ (Benefits) อาจเป็นได้หลายรูปแบบ ได้แก่
1) ประโยชน์ทางร่างกาย (Physical benefits) เช่น อาการของโรคดีข้ึน   

(Improvement of disease)
2) ประโยชน์ทางด้านจิตใจ (Psychological benefits) 

เช่น รู้สึกสบายข้ึนจากความทุกข์ทรมาน (Comfort from suffering) 
รู้สึกว่าได้ช่วยผู้อื่นในอนาคต (Feeling of helping others in the future?)

3) ประโยชน์ทางด้านเศรษฐานะ (Economic benefits) เช่น ได้รับเงิน
จากการเข้าร่วมในการวิจัย (Financial benefits related to research
participation?)

4) ประโยชน์ต่อวงการวิทยาศาสตร ์/ สังคม (Benefit to science/society) เช่น 
ได้ความรู้ท่ีนาไปใช้ได้(Generalizable knowledge) ได้วิธีการท่ีมปีระสิทธิภาพ
ใช้ในอนาคต (Effective interventions in the future) เปลี่ยนแปลงวิธีการ
รักษามาตรฐานทําให้ลดความพิการและลดอัตราตาย (Change in practice  
standards decreasing morbidity and mortality)

หลักคุณประโยชน์ ไม่ก่ออันตราย (Beneficence) –ต่อ-
ชั่งน้าหนักระหว่างประโยชน์ และความเสี่ยง
1) ผู้วิจัยต้องลดความเสี่ยงให้น้อยท่ีสุด
2) เพ่ิมคุณประโยชน์มากท่ีสุด
ตัวอย่าง การพิจารณาว่ามี “ความเส่ียงน้อย (minimal risk)
- การศึกษาทดลองทางสรีรวิทยาเกี่ยวกับการออกกาลงักาย
- การเก็บตัวอย่างปัสสาวะ
- การวัดส่วนสูง ชั่งน้าหนักตัว
- การเก็บตัวอย่างโดยตัดเล็บหรือตัวอยา่งผมปริมาณเล็กน้อย
- การประเมินเกี่ยวกับพัฒนาการ
- การตรวจร่างกายท่ีเปน็วิธีปกติ (routine)
- การสงัเกตการณ์เกี่ยวกับพฤติกรรมโภชนาการ หรอืการเปลี่ยนแปลงโภชนาการ
- การเจาะเลือดเพียงครั้งเดียวจากหลอดเลือดดาของผู้ใหญ่หรือเด็กโตสุขภาพดี

หลักความยุติธรรม (Justice)
การให้ความเป็นธรรม พิจารณาประเมินจาก
3.1 การเลือกอาสาสมัคร (Selection of Subjects)

- มีเกณฑ์การคัดเข้า และคัดออกชัดเจน
- ไม่มีอคติ (selection bias)
- ไม่เลือกกลุ่มตวัอย่างท่ีหาง่าย สั่งง่าย คนจน ผู้ด้อยการศึกษา

3.2 การจัดอาสาสมัครเข้ากลุ่มศึกษา
- มีการสุ่มเข้ากลุ่มศึกษา (randomization)
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