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หลกัจรยิธรรมการวจิยัในคน และหนา้ที่
ของคณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยัในคน

และนกัวจิยั

ศ. ดร. ศรสีนิ คสูมทิธิ์
            ประธานคณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยัในคนชุดที ่2

          คณะเวชศาสตรเ์ขตรอ้น  มหาวทิยาลยัมหดิล

       โครงการอบรมจรยิธรรมการวจิยัในคนสําหรบับคุลากรทางการพยาบาล
21 ธนัวาคม 2558

หวัขอ้ในการบรรยาย

 ความจําเป็นในการทาํวจิยัในคน
 หลกัการพืน้ฐานจรยิธรรมการวจิยัในคน
 ประเด็นทางจรยิธรรมการวจิยัในคน
 Biomedical research VS. Social science research

 กฎและแนวปฎบิตั ิ(code and guidelines)
 ทาํไมจงึตอ้งมกีารรบัรองทางจรยิธรรมการวจิยัในคน
 บทบาทหนา้ทีข่องผูเ้ก ีย่วขอ้งในกระบวนการวจิยัในคน
 จรรยาบรรณนกัวจิยั
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การวจิยัในคน
การวจิยัทางชวีเวชศาสตร ์(Biomedical research)
การวจิยัทีไ่ดก้ระทําตอ่ เซลล ์สว่นประกอบของเซลล ์วสัดสุ ิง่ตรวจ 
เนือ้เยือ่ นํา้คดัหล ัง่ สารพนัธกุรรม หรอื ขอ้มลูดา้นสขุภาพของผูร้บัการ
วจิยั เวชระเบยีน เป็นตน้

การวจิยัทางดา้นคลนิกิ (Clinical trial )
คน้ควา้ หรอืยนืยนัผลทางคลนิกิ ผลทางเภสชัวทิยา  และ/หรอื เพือ่
คน้หาอาการทีไ่มพ่งึประสงค ์การดดูซมึ กระจายตวั การวจิยัผลติภณัฑ ์ 
การวจิยัเภสชัผลติภณัฑ ์เครือ่งมอืแพทย ์รงัสวีทิยา การรกัษาพยาบาล 
การป้องกนัโรค  ธรรมชาตขิองโรค เป็นตน้ 

การวจิยัทางระบาดวทิยา (Epidemiological research) 
การวจิยัครอบคลมุท ัง้การศกึษาทีจ่ะตอ้งกระทําตอ่ผูป้่วยโดยตรงและ
การศกึษาวจิยัจากขอ้มลูสว่นบคุคลของผูป้่วยและอาสาสมคัร โดยการ
สอบถาม การสมัภาษณ์ เป็นตน้

การทําวจิยัทางสงัคมศาสตร ์(Social science research) 
การวจิยัทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัพฤตกิรรมมนษุย ์สงัคมศาสตร ์จติวทิยา และ 
เศรษฐศาสตรโ์ดยการสอบถาม การสมัภาษณ์ทางสงัคมศาสตร ์เป็นตน้    

ความจาํเป็นในการทาํวจิยัในคน

 เพือ่สรา้งองคค์วามรู ้และความเขา้ใจใหม่

 เพือ่เพิม่พนูความกา้วหนา้ทางความรูซ้ ึง่เป็นประโยชนแ์ก่
   อาสาสมคัร และบคุคลท ัว่ไป 

 การวจิยัเป็นประโยชนแ์กส่งัคมโดยรวมหรอืเฉพาะคนบาง
   กลุม่ อาจมอีทิธพิลตอ่พฤตกิรรมการเมอืงซึง่อาจนาไปสู่
   นโยบายทีด่ขี ึน้  หรอืการพฒันาทางสงัคม
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จรยิธรรมการวจิยัในคน
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 คอือะไร - กตกิา กฎ เกณฑ ์ระเบยีบปฏบิตั ิ

 มไีวท้าํไม – เพือ่เป็นแนวทางแกผู่เ้ก ีย่วขอ้งทกุฝ่ายใน
   การทาํกจิกรรมทีจ่ะเป็นประโยชนแ์กส่ว่นรวม (วจิยั) โดย 
   ผูท้ ีม่คีวามเสีย่งทีจ่ะไดร้บัผลกระทบในทางลบ จะไดร้บั
   การพทิกัษส์ทิธแิละสวสัดภิาพ

 ทาํอยา่งไรจงึจะม ี“จรยิธรรม” – ทกุฝ่ายจะตอ้งมคีวาม
    รบัผดิชอบและ ทาํหนา้ทีข่องตนเองอยา่ง ถกูตอ้ง ดว้ยใจ
    ไมใ่ชถ่กูบงัคบั

 ทาํอยา่งไรผูม้สีว่นรว่มในการวจิยัในคน จงึจะตระหนกัใน
    หนา้ทีข่องตน 

Human Subjects’ Rights Abuses: 
Nazi Experiments During World War II

 การทดลองทางการแพทยต์อ่เชลยศกึในสงครามโลก
     คร ัง้ที ่2 กระทาํตอ่นกัโทษในคา่ยกกักนัของตวัเอง ซึง่มี
     หลายการทดลอง  
 คด ีNuremberg ค.ศ.1947 หลงัสงครามโลกคร ัง้ที ่2 มี
      การสอบสวนอาชญากรสงครามทีเ่มอืง Nuremberg

ประเทศเยอรมนั พบวา่ มกีารทดลองโดยใชน้กัโทษ
      สงครามเป็นผูถ้กูวจิยัอยา่งทารณุโดยไมไ่ดร้บัความ
      ยนิยอมและชีแ้จงวธิกีารทดลองกอ่น ท ัง้ยงัไมส่ามารถ
      รอ้งขอใหห้ยดุทดลองได ้

NPRU
content/uploads/2010/07/History_of_research_Ethics11.ppt

Human Subjects’ Rights Abuses:
Tuskegee Study of Untreated Syphilis

 การทดลองโรคซฟิิลสิในคนผวิสที ีป่ลอ่ยใหผู้ป้่วยตายลงชา้ ๆ 
โดยไมร่กัษา เพือ่สงัเกตการพฒันาของโรคแตล่ะระยะ แม้
ตอ่มาจะมยีา penicillin รกัษาโรคนีไ้ดแ้ลว้ก็ตาม

 เกดิขึน้ในชว่งระหวา่งปี 2475-2515 ทีเ่มอืงทสัเคจ ี
(Tuskegee) ในรฐัอลาบามา สหรฐัฯ ซึง่เป็นเมอืงทีม่ชีาวแอฟ
รกินัอพยพอาศยัอยูม่าก ผูเ้ขา้รว่มการทดลองเป็นชายผวิสี
ท ัง้หมด 399 ราย

 ไมค่ํานงึถงึผลกระทบจากการทดลองวา่โรคจะแพรไ่ปยงั
บคุคลอืน่ๆ อกีจานวนมาก

 มกีารตดิตามตอ่ไปเรือ่ยๆ ประมาณ 40 ปี โดยไมใ่หก้ารรกัษา 
ทําเพยีงแตก่ารใหก้ารดแูลท ัว่ไปเทา่น ัน้

NPRU

Human Subjects’ Rights Abuses:
Jewish Chronic Disease, Hospital Studies

 ค.ศ. 1960  ทดลองในผูป้่วยเรือ้รงัชาวยวิ   สว่นใหญเ่ป็น
ผูป้่วยโรคสมองเสือ่ม ในรพ. Jewish เมอืงนวิยอรก์

 การฉดีเซลลม์ะเร็งตบัเขา้สูห่ลอดเลอืดของผูป้่วยเหลา่นี ้
เพือ่ดูปฏกิริยิาทีเ่กดิข ึน้ โดยอา้งเหตุผลเพยีงแค่ว่าถงึ
อยา่งไรผูป้่วยเหลา่นีก้็ตอ้งเสยีชวีติอยูแ่ลว้

 ไมไ่ดใ้หข้อ้มูลแกผู่ป้่วยวา่จะทําอะไร และไมไ่ดข้อความ
ยนิยอมกอ่นการทดลอง

 file:///C:/Users/WorkT/Downloads/human-experiment-ethnics.pdf )
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Human Subjects’ Rights Abuses
Willowbrook Study

 เป็นการศกึษาในโรงเรยีนเด็กปัญญาอ่อน ในนวิยอรก์ 
สหรฐัอเมรกิา เพือ่ศกึษาเกีย่วกบัตบัอกัเสบในเด็ก โดย
การนําเด็กในโรงเรยีน Willowbrook มาทําใหป้่วยเป็น
โรคตบัอกัเสบ เพือ่ทาํการศกึษาดว้ยการเอาเชือ้ไวรสัตบั
อกัเสบใหเ้ด็กกนิ โดยการอา้งว่าเด็กเหล่านีม้โีอกาส
สมัผสักบัเชือ้เหลา่นีม้ากอยูแ่ลว้

 WWW.slideshare.net

1. Respect 
for Person

2. 
Beneficence

/
Non 

Maleficence

3. Justice

หลกัความเคารพใน
บคุคล

หลกัความยตุธิรรม หลกัคณุประโยชน ์
ไมก่อ่อนัตราย

Belmont Report

1. การเคารพในศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย ์ (respect for 
human dignity)  

2. เคารพในการขอความยนิยอมเขา้รว่มการวจิยัโดยบอกกลา่ว
ขอ้มลูอยา่งครบถว้นและใหต้ดัสนิใจอยา่งอสิระ (Informed 
consent and autonomy of decision making)

3. เคารพในความเป็นสว่นตวั และรกัษาความลบัของขอ้มลู
สว่นตวัของอาสาสมคัร จะป้องกนัการเขา้ถงึขอ้มลู การ
ควบคมุและการแจกจา่ยขอ้มลูสว่นบคุคล (Respect 
privacy and confidentiality)  

4. การเคารพในศกัดิศ์รขีองกลุม่ผูอ้อ่นดอ้ย เปราะบาง   
(respect for vulnerable persons)   

หลกัความเคารพในบคุคล
กลุม่ผูอ้อ่นดอ้ย เปราะบาง   
(vulnerable persons)

ได้จํากดั
ผูท้ ีม่คีวามสามารถจํากดัในการตดัสนิใจ
ผูเ้จ็บป่วย (ทางกาย)
ผูท้ ีป่ญัญาออ่น หรอื เจ็บป่วยทางจติ
กลุม่ทพุพลภาพ 
ผูท้ ีม่วีฒุภิาวะไมเ่พยีงพอ เชน่ เด็ก
ผูท้ ีม่คีวามเสีย่งสงูกวา่คนท ัว่ไป เชน่หญงิต ัง้ครรภ ์ผูส้งูอาย ุเด็ก
ผูท้ ีอ่ยูใ่นภาวะการณท์ีจ่ํากดัอสิรภาพทางความคดิ ไมม่อีสิระพอ
 ในการตดัสนิใจ 
ตอ้งขงั ตอ้งพึง่พงิผูอ้ ืน่ เชน่ผูท้ ีอ่ยูใ่นสถานสงเคราะห์
ทหารเกณฑ์
ผูท้ ีม่อีาชพีผดิกฎหมาย 
ดอ้ยอาํนาจในการตอ่รองตามลําดบัชนช ัน้ เชน่ เป็น
  ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา

อืน่ๆ
12
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 กระบวนการขอความยนิยอมในการเขา้รว่มวจิยั (Informed 
consent Process) กระบวนการใหข้อ้มลู และการเชญิชวนเพือ่การ
ตดัสนิใจ

 Information :ให/้แจง้ขอ้มลู (PIS)
 บอกกลา่วขอ้มลูอยา่งครบถว้น
 วธิกีารแจง้ขอ้มลู ความเหมาะสมของผูแ้จง้ขอ้มลู
 มเีวลาเพยีงพอทีจ่ะคดิ ปรกึษาหารอืกบัญาต ิ   

 Comprehensive :ผูร้บัขอ้มลูมคีวามเขา้ใจอยา่งถอ่งแท ้
ผูร้บัขอ้มลูมคีวามเขา้ใจอยา่งถอ่งแท ้ตอบขอ้ซกัถามจนเป็นที่

     เขา้ใจ/ปรกึษาคนอืน่ๆ 

 Voluntariness ตดัสนิใจโดยอสิระ  
ความยนิยอมดว้ยความสมคัรใจของผูร้บัการทดลองเป็นสิง่
สาคญัสงูสดุ

13

แนวปฎบิตัคิวามเคารพในบคุคล

 หวัขอ้เร ือ่งทีจ่ะทาํการวจิยั หลกัการและเหตผุลทีม่าของการ
วจิยั

 วตัถปุระสงคแ์ละกระบวนการวธิวีจิยั
 การเชญิชวนใหอ้าสาสมคัรเขา้โครงการวจิยั ตอ้งอธบิายวา่
เหตใุด อาสาสมคัรจงึไดร้บัเชญิเขา้โครงการนี้

 ระยะเวลาของการทาํวจิยั
 ผลประโยชนท์ีค่าดวา่จะเกดิขึน้จากการทาํวจิยั  
 มกีารเตรยีมผลติภณัฑห์รอืกระบวนการรกัษาทีพ่สิจูนจ์าก
การทาํวจิยัแลว้วา่ปลอดภยัและมปีระสทิธผิล ไวใ้ห้
อาสาสมคัรหรอืชุมชนอยา่งไร

 กระบวนการวจิยัจะกอ่ใหเ้กดิความเสีย่ง ความไมส่บาย หรอื
ความไมส่ะดวกทีอ่าจเกดิขึน้แกอ่าสาสมคัร (หรอืผูอ้ ืน่)ใน
การเขา้รว่มโครงการวจิยั 

14

เนือ้หาสําคญัของเอกสารคาํแนะนํา (1)

 มทีางเลอืกผลติภณัฑห์รอืกระบวนการรกัษาอืน่ ซึง่อาจจะ
เป็นประโยชนแ์กอ่าสาสมคัรเชน่เดยีวกบัผลติภณัฑห์รอื
กระบวนการรกัษาทีก่ําลงัทดลองอยูห่รอืไม่

 คา่ชดเชย และ/หรอื การดแูลรกัษาหากเกดิการบาดเจ็บ
จากการทดลอง

 มาตรการการรกัษาความลบัของแบบบนัทกึขอ้มลูเกีย่วกบั
อาสาสมคัร

 นโยบาย การเปิดเผยหรอืไมเ่ปิดเผย ผลของการศกึษาทาง
พนัธกุรรมในเวลาทีเ่หมาะสม

 ความรบัผดิชอบของอาสาสมคัร

15

เนือ้หาสําคญัของเอกสารคาํแนะนํา(2)

 เคารพในการเก็บรกัษาความลบัของขอ้มลูสว่นตวัของ
อาสาสมคัร  
 ขอ้มลูเหลา่น ัน้ไดแ้ก ่
 แบบบนัทกึขอ้มลู (case report form) 
 ใบยนิยอม (consent form) 
 การบนัทกึเสยีงหรอืภาพ (tape, video and photo)

 มาตรการรกัษาความลบั เชน่ 
 ใชร้หสั  
 เก็บในตูม้กีญุแจล็อค 
 เก็บในคอมพวิเตอร ์ ทีม่รีหสัผา่น (password) 
 ขอ้มลูสง่ทางเมลอเิล็คโทรนกิส ์(e-mail) มกีารทาํให้
เป็นรหสั (encrypted)

16

เคารพในการเก็บรกัษาความลบัของขอ้มลูสว่นตวั 
(Respect for confidentiality)
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หลกัคณุประโยชน ์หรอืไมก่อ่อนัตราย

1. มกีารประเมนิความสมดลุระหวา่งเสีย่งและ 
คณุประโยชน ์(balancing risks and benefits)

2. ประโยชนท์ีอ่าจจะเกดิขึน้จะตอ้งเป็นประโยชนส์งูสดุ 
(maximizing benefit)

3. ความเสีย่งทีเ่กดิข ึน้ตอ้งเกดิขึน้นอ้ยทีส่ดุเทา่ทีจ่ะทาํ
ไดก้ารลดอนัตรายใหน้อ้ยทีส่ดุ (minimizing harm)

การประเมนิการใหค้ณุประโยชน์

1. Improve health  
-  ตอ่ผูเ้ขา้รว่มโดยตรง

      -  ตอ่ผูป้่วยอืน่/ ผูอ้ ืน่
- ประโยชนท์างกาย/ประโยชนท์างจติใจ
- ประโยชนต์อ่ชุมชนทีอ่าสาสมคัรอยู่

2. New knowledge - ประโยชนต์อ่สงัคมวงการ
วทิยาศาสตร ์มวลมนษุยชาติ

 

หลกัคณุประโยชน ์ไมก่อ่อนัตราย

2. Beneficence

ประเภทความเสีย่งหรอือนัตรายทีอ่าจเกดิจากการวจิยั

1. อนัตรายตอ่รา่งกาย (physical harm): death, 
disability, infection, 

2. อนัตรายตอ่จติใจ(psychological harm): ผลกระทบ
ทางอารมณ ์การเปิดเผยความลบั

3. อนัตรายตอ่ฐานะทางการเงนิ และผลประโยชนท์ีค่วรจะ
ไดร้บั(economic harm): job loss, คา่ใชจ้า่ยเมือ่เขา้
รว่มในโครงการวจิยั

4. อนัตรายตอ่สถานภาพทางสงัคม(social harm):  การ
     ถกูแบง่แยกทางสงัคม การตกงาน
5. อนัตรายทางกฎหมาย (legal harm) : ตกเป็นจาํเลย 

                      

หลกัคณุประโยชน ์ไมก่อ่อนัตราย

ความเสีย่ง 
อนัตราย

การให้
คณุประโยชน์

Balancing risks and benefits

Maximize  possible  benefits  and 
minimize  possible  risks/harms

Risk-Benefit Assessment
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ความเสีย่งนอ้ย คอืความเสีย่งทีเ่กดิข ึน้ ไมม่ากไปกวา่
สิง่ทีอ่าสาสมคัรวจิยั จะพบไดใ้นชวีติประจาํวนั หรอื
ระหวา่งการตรวจรา่งกายท ัว่ไป หรอืแบบคดักรองทาง

จติเทา่น ัน้

2. Beneficence

 

ความเสีย่ง จะลดความเสีย่งไดอ้ยา่งไร

 วางแผนการวจิยัอยา่งรอบคอบ และรดักมุ  
 คาํนวนขนาดตวัอยา่งใหพ้อเหมาะ
 เฝ้าระวงัและตดิตามประเมนิผลเป็นระยะ เพือ่ยตุกิาร
วจิยัไดก้อ่นจะเกดิอนัตรายรวมท ัง้ต ัง้เกณฑก์ารยตุกิาร
วจิยั ท ัง้เป็นรายบคุคล และการยตุทิ ัง้โครงการ 
โดยเฉพาะการวจิยัทีม่คีวามเสีย่งสงู

 ใหค้วามชว่ยเหลอืหากเกดิเหตกุารณไ์มพ่งึประสงค์
 รกัษาความลบัของผูเ้ขา้รว่มวจิยั

22

1. แจง้ผลทีพ่บจากงานวจิยั

2. การไดร้บัการดแูลสขุภาพทีด่ ี

3. มกีารใหค้วามรูต้อ่เนือ่งแกผู่ท้ ีอ่ยูใ่นชุมชน

4. มกีารถา่ยทอดเทคโนโลยทีีท่นัสมยั

5. มกีารเขา้ถงึยาทีพ่สิจูนว์า่ไดผ้ลงา่ยขึน้

การทาํใหเ้กดิประโยชน์
 หลกัยตุธิรรมหมายรวมท ัง้
 ความเทีย่งธรรม (fairness) 
 ความเสมอภาค (equity)

 ปฏบิตัติอ่บคุคลแตล่ะคนอยา่งถกูตอ้ง เหมาะสมตามหลกั
ศลีธรรม  ใหแ้ตล่ะคนไดร้บัสิง่ทีพ่งึไดร้บั   และมุง่กระจาย
ภาระความเสีย่ง และประโยชนก์ระจายไปยงับคุคลตา่งๆ
อยา่งเหมาะสมอยา่งท ัว่ถงึ  

 ไมค่วรแสวงหาประโยชนจ์ากการทาํวจิยัในกลุม่คน
ออ่นแอหรอืเปราะบางทีไ่มส่ามารถปกป้องผลประโยชน์
ตนเองได ้เพยีงเพือ่ความกา้วหนา้ทางวชิาการ  หรอื ไม่
ทอดทิง้หรอืแบง่แยกบคุคลหรอืกลุม่คนทีอ่าจได้
ประโยชนจ์ากความกา้วหนา้ของการวจิยั

หลกัความยตุธิรรม
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 การใหค้วามเป็นธรรมในการคดัเลอืกผูเ้ขา้รว่มการวจิยั
    ประเมนิจาก

1. การเลอืกอาสาสมคัร
 มเีกณฑค์ดัเขา้ เกณฑค์ดัออกชดัเจน  (Inclusion & 

Exclusion criteria) สอดคลอ้งกบั วตัถปุระสงค์
สถานการณแ์ละกลุม่เป้าหมาย
 ไมม่อีคต ิลําเอยีง หรอืเลอืกปฏบิตั ิ 
 ไมเ่ลอืกกลุม่ตวัอยา่งทีห่างา่ย ส ัง่งา่ย หรอืผูด้อ้ย
การศกึษา หรอืผูอ้อ่นดอ้ย เปราะบาง

 
     2.   การจดัอาสาสมคัรเขา้กลุม่

 มกีารสุม่ (Randomization)

    3.  จาํนวนตวัอยา่ง/ กลุม่ตวัอยา่ง ทีก่ําหนดไวก้บัการเก็บ
           ไดจ้รงิ

3. Justiceหลกัความยตุธิรรม หลกัความยตุธิรรม

 หากจะทาํการวจิยัโดยใช ้vulnerable subject ให้
ทบทวนดวูา่จะทาํการวจิยักบัคนกลุม่อ ืน่แทนไดห้รอืไม ่
และเพิม่กระบวนการปกป้องดแูล vulnerable subject
เมือ่จาํเป็นตอ้งทาํวจิยักบัคนกลุม่นีจ้รงิๆ

 กลุม่ทีไ่ดร้บัการปฏบิตัทิ ีด่อ้ยกวา่ระหวา่งการวจิยั ควร
ไดร้บัประโยชนเ์ทา่เทยีมกบัอกีกลุม่เมือ่ส ิน้สดุการวจิยั 
เชน่ กลุม่ทีไ่ดร้บั placebo ควรมโีอกาสเขา้ถงึการ
รกัษาพยาบาลเชน่เดยีวกบัทีอ่กีกลุม่ไดร้บั

26

27

International Codes and Guidelines
 Nuremberg Code: WWII 1947 Directives for Human 

Experimentation

 The Declaration of Helsinki of 1964-rev. 2008: Ethical 
Principles for Medical Research Involving Human Subjects, 
stressed the importance of written consent forms. 
(www.wma.net)

 The Belmont Report of 1979 highlighted the 3 
fundamental principles of respect for persons, beneficence, 
and justice.

 Council for International Organizations of Medical 
Sciences (CIOMS) (1982, 1993, 2002): International 
Ethical Guidelines for Biomedical Research Involving Human 
Subjects (2002) www.cioms.ch

.

International Codes and Guidelines

WHO Guidelines 2000 
แนวทางปฏบิตัทิางวจิยัทีด่ทีางคลนิกิขององคก์ารอนามยัโลก
Operational Guidelines for Ethics Committees that Review
Biomedical Research Council of Europe

 ICH/GCP (US, EU, Japan) – 1996
International Conference on Harmonization-Good Clinical 
Practice Guidelines (1996) in the conduct of clinical trials on
medicinal products for human (www.ich.org)

 Council of Europe (1997) 
Convention on Human Rights and Biomedicine

 EFGCP (1997) 
Guidelines and Recommendations for European Ethics
Committees
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29

Nuremberg Code

การพจิารณาคด ีNuremberg 
ค.ศ.1947 หลงัสงครามโลกครัง้ที ่2 มกีาร
  สอบสวนอาชญากรสงครามทีเ่มอืง
  Nuremberg  ประเทศเยอรมนั

 จากเหตกุารณด์งักลา่วจงึมกีารกําหนด
  ขอบเขต ของการวจิัยในคนเป็นครัง้แรก
  เรยีกวา่“Nuremberg code” ประกอบดว้ย
  สาระ 10 ประการ

(Nuremberg code 1947),

Nuremberg Code  

ประเด็นสําคญั

 การยนิยอมโดยสมคัรใจและและความปลอดภยัของอาสาสมคัร
 สทิธขิองอาสาสมคัรในการออกจากการเป็นสว่นหนึง่ของ
    งานวจิยั
 นกัวจิยัตอ้งคาํนงึถงึความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้กบัอาสาสมคัรตอ้ง
    ไมม่ากเมือ่เปรยีบเทยีบกบัประโยชนต์อ่มนษุยชาติ
 ควรดาํเนนิการวจิยัโดยหลกีเลีย่งมใิหเ้กดิการบาดเจ็บหรอื
    ทกุขท์รมานใดๆทีไ่มจ่าํเป็นท ัง้ทางรา่งกายและจติใจ
 เพือ่ความปลอดภยัของผูเ้ขา้รว่มวจิยั  ควรทาํการวจิยักบั
    สตัวท์ดลองกอ่นดาํเนนิการวจิยัในคน  
 เตรยีมพรอ้มทีจ่ะยกเลกิการทดลองในทกุข ัน้ตอน  
 ควรดาํเนนิการทดลองโดยบคุคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถ
    เพยีงพอเทา่น ัน้

The Belmont Report

 Ethical Principles and Guidelines for the 
Protection of Human Subjects of Research

 National Commission for the Protection of 
Human Subjects of Biomedical and Behavioral 
Research (1974-1978)

 หลกัจรยิธรรมพืน้ฐาน
 หลกัความเคารพในบคุคล

Principle of respect for persons autonomy
 หลกัคณุประโยชน ์ไมก่อ่อนัตราย

Principle of beneficence and non-maleficence
 หลกัความยตุธิรรม 

Principle of justice

Council for International Organizations of 
Medical Sciences (CIOMS) 1982, 1993, 2002 (1)

มี 5 หมวด จาํนวน 21 ขอ้
G 4    Individual informed consent: ระบวุา่ผูว้จิยัไมค่วร
           ทาํวจิยัโดยไมไ่ดร้บั informed consent จาก
           อาสาสมคัร 

G 8    Benefits and risks of study participation.

G 10  Research in populations and communities with
limited resources.

G 11  Choice of control in clinical trials.



17/12/58

9

  สรา้งขึน้ และประกาศโดยสมาคมแพทยโ์ลก  
  เกีย่วขอ้งกบังานวจิยัทางชวีการแพทย ์ 
   มกีารปรบัปรงุปฏญิญานีห้ลายคร ัง้ ลา่สดุเมือ่ ตลุาคม ๒๕๕๖ 
     มที ัง้ส ิน้ 37 ขอ้
   ประเด็นสาํคญั 
 การยนิยอมโดยสมัครใจของอาสาสมัคร ผูร้ว่มวจิัยควรไดร้ับการ
  ชีแ้จงอยา่งเพยีงพอ
 ควรทําวจิัย เมือ่ประโยชนจ์ากการศกึษา มนีํ้าหนักเหนอืกวา่ 
  ความเสีย่งและภาระทีจ่ะมตีอ่ผูร้ว่มวจิัย
 ผูเ้ขา้รว่มวจิัย เป็นผูไ้ดร้ับประโยชนจ์ากผลการวจิัย
 บอกขอบเขตของการวจิัยทางชวีการแพทย ์ทีค่รอบคลมุถงึ 

identifiable human material and data และมวีัตถปุระสงคเ์พือ่ 
   หาสาเหตขุองการเกดิโรค  พัฒนาการวนิจิฉัย การป้องกนั 
   และรักษาโรค

World Medical Association Declaration of Helsinki 

     ประเด็นสําคญั (ตอ่)
 หนา้ทีข่องแพทย ์และนกัวจิยั ซึง่อาจเป็นบคุคลเดยีวกนั คอื
   แพทยท์ําหนา้ทีท่ ัง้รกัษาผูป้่วย และทําวจิยัไปพรอ้มกนั 
   จะตอ้งตระหนกัถงึความรบัผดิชอบของตนเองท ัง้ ๒ อยา่ง
 ในการใหก้ารรกัษา แพทยอ์าจตอ้งเป็นผูต้ดัสนิใจแทนผูป้่วย
   ในการเลอืกวธิกีารรกัษา ทีค่าดวา่จะเกดิผลดกีบัผูป้่วยมาก
   ทีส่ดุ แตใ่นฐานะนกัวจิยั แพทยค์นเดยีวกนัจะตอ้ง ใหข้อ้มลู 
   แลว้ใหผู้ป้่วยทีจ่ะเขา้รว่มการวจิยั เป็นผูต้ดัสนิใจเอง และจะ
   ตอ้งชีแ้จงใหช้ดัเจนวา่ สว่นใดคอืการรกัษา ตามมาตรฐาน
   และสว่นใด คอืการวจิยั
 ความสมัพนัธร์ะหวา่งแพทยแ์ละผูป้่วย อาจมผีลกระทบตอ่
   การตดัสนิใจเขา้รว่มการวจิยัของผูป้่วย – วางแผนกระบวน
   การเชญิชวน และขอความยนิยอมโดยใหผู้อ้ ืน่ทําหนา้ทีแ่ทน
 แพทยผ์ูด้ําเนนิการวจิยั มหีนา้ทีป่กป้องคุม้ครองชวีติ 
    สขุภาพ  ความเป็นสว่นบคุคล และศกัดิศ์รขีองผูร้ว่มวจิยั

World Medical Association Declaration of Helsinki 

ICH  GCP Guidelines
 การปฏบิตัติาม ICH GCP เป็นการรบัประกนัวา่

 สทิธิ ความปลอดภยั และความเป็นอยูท่ ีด่ขีองอาสาสมคัร ไดร้บัการ
คุม้ครอง

 ผลการวจิยัทางคลนิกิเชือ่ถอืได้

หลกัการสําคญั
 ควรดําเนนิการวจิยัทางคลนิกิใหส้อดคลอ้งกบัหลกัจรยิธรรม  และ
เป็นไปตาม GCP และขอ้กําหนดของระเบยีบกฎหมายทีเ่ก ีย่วขอ้ง

 ควรวจิยัเฉพาะโครงการทีป่ระโยชนท์ีจ่ะไดร้บั คุม้คา่กบัความเสีย่ง 
 สทิธ ิความปลอดภยั และความเป็นอยูท่ ีด่ขีองอาสาสมคัร เป็นสิง่สําคญั
ทีส่ดุ  และเหนอืกวา่ประโยชนท์างวชิาการ

 อาสาสมคัรควรใหค้วามยนิยอมโดยสมคัรใจทกุคน กอ่นเขา้รว่มการวจิยั 
 ควรคุม้ครองขอ้มลูความลบัของอาสาสมคัร โดยใหค้วามเคารพตอ่สทิธิ
สว่นบคุคล และกฎเกณฑก์ารรกัษาความลบั 

 การวจิยัทางคลนิกิควรถกูตอ้งตามหลกัวชิาการ และเขยีน อธบิายไว้
อยา่งละเอยีดชดัเจน ในโครงรา่งการวจิยั

 ควรพจิารณาทบทวนการวจิยัทีด่าเนนิการอยา่งตอ่เนือ่งเป็นระยะ ตาม
ความเหมาะสมกบัระดบัความเสีย่งตอ่อาสาสมคัร  

กฎหมาย ขอ้บงัคบั 
แนวทางจรยิธรรมวจิยั (ประเทศไทย)

ขอ้บงัคบัแพทยสภา พ.ศ. 2549

พระราชบญัญตัสิขุภาพแหง่ชาต ิพ.ศ.2550

พระราชบญัญตัสิขุภาพจติ พ.ศ.2551

คาํประกาศสทิธผิูป้่วย พ.ศ. 2541

 จรรยาบรรณนกัวจิยั พ.ศ. 2541

 รา่ง พรบ.การวจิยัในมนษุย ์พ.ศ……

กฎหมายแพง่ และ กฎหมายอาญา
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ขอ้บงัคบัแพทยสภา พ.ศ. 2549

หมวด 9 การศกึษาวจิยัและการทดลองในมนษุย์

ขอ้ 47 ผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรม ผูท้าํการศกึษา
วจิยัและการทดลองในมนษุย ์ตอ้งไดร้บัความยนิยอม
จากผูถ้กูทดลอง และตอ้งพรอ้มทีจ่ะป้องกนัผูถ้กู
ทดลองจากอนัตรายทีเ่กดิขึน้จากการทดลองน ัน้

ขอ้ 50 ผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรม ผูท้าํการศกึษา
วจิยัหรอืการทดลองในมนษุย ์สามารถทาการวจิยัได้
เฉพาะเมือ่โครงการวจิยัดงักลา่ว ไดร้บัการพจิารณา
เห็นชอบจากคณะกรรมการดา้นจรยิธรรมทีเ่ก ีย่วขอ้ง
แลว้เทา่น ัน้

คาํประกาศสทิธผิูป้่วย พ.ศ. 2541

ขอ้ 7 ผูป้่วยมสีทิธทิ ีจ่ะไดร้บัการปกปิดขอ้มลูเกีย่วกบั
ตนเอง จากผูป้ระกอบวชิาชพีดา้นสขุภาพ โดยเครง่ครดั 
เวน้แตไ่ดร้บัความยนิยอมจากผูป้่วยหรอืการปฏบิตัหินา้ที่
ตามกฎหมาย (เชน่ กรณีเกดิโรคระบาด จาเป็นตอ้งใช้
ขอ้มลูโดยเรง่ดว่น)

ขอ้ 8 ผูป้่วยมสีทิธทิ ีจ่ะไดร้บัขอ้มลูอยา่งครบถว้นในการ
ตดัสนิใจเขา้รว่มหรอืถอนตวั จากการเป็นผูถ้กูทดลอง ใน
การทําวจิยัของผูป้ระกอบวชิาชพีดา้นสขุภาพ

พระราชบญัญตัสิขุภาพแหง่ชาต ิพ.ศ.2550

มาตรา 7
ขอ้มลูดา้นสขุภาพของบคุคลเป็นความลบัสว่นบคุคล ผูใ้ดจะ
นําไปเปิดเผยในประการทีน่า่จะทําใหบ้คุคลน ัน้เสยีหายไมไ่ด ้
เวน้แตก่ารเปิดเผยน ัน้เป็นไปตามความประสงคข์องบคุคลน ัน้
โดยตรง หรอืมกีฎหมายเฉพาะบญัญตัใิหต้อ้งเปิดเผย แตไ่ม่
วา่กรณีใด ๆ ผูใ้ดจะอาศยัอานาจหรอืสทิธติามกฎหมายวา่ดว้ย
ขอ้มลูขา่วสารของราชการ หรอืกฎหมายอืน่ เพือ่ขอเอกสาร
เกีย่วกบัขอ้มลูดา้นสขุภาพของบคุคลทีไ่มใ่ชข่องตนไมไ่ด้

มาตรา 9
ในกรณีทีผู่ป้ระกอบวชิาชพีดา้นสาธารณสขุประสงค ์จะใช้
ผูร้บับรกิารเป็นสว่นหนึง่ของการทดลองในงานวจิยั ผูป้ระกอบ
วชิาชพีดา้นสาธารณสขุตอ้งแจง้ใหผู้ร้บับรกิารทราบลว่งหนา้ 
และตอ้งไดร้บัความยนิยอมเป็นหนงัสอืจากผูร้บับรกิารกอ่น 
จงึจะดําเนนิการได ้ความยนิยอมดงักลา่ว ผูร้บับรกิารจะเพกิ
ถอนเสยีเมือ่ใดก็ได้

ผูเ้ก ีย่วขอ้งในกระบวนการวจิยัในคน

 ผูว้จิยั
 อาสาสมคัร/ผูเ้ขา้รว่มวจิยั 
 ผูใ้หท้นุ
 สถาบนัวจิยั
 คณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยัในคน
 Regulatory Authorities หนว่ยงานของรฐัทีม่ ี
อาํนาจในการกํากบัดแูล เชน่ สํานกังาน
คณะกรรมการอาหารและยา, สมาคมวชิาชพี, ฯลฯ

40
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การทาํใหง้านวจิยัถกูตอ้งตามหลกัจรยิธรรม

 หนา้ทีต่วามรบัผดิชอบของนกัวจิยั (Responsibility 
of researchers)

 ทาํตามแนวปฎบิตัจิรยิธรรมการวจิยัในคน 
Complying to ethical guidelines

 กํากบัลแูลโดยคณะกรรมการ จรยิธรรมการวจิยัในคน 
Oversight by an independent committee

41

 

ความรบัผดิชอบ (Responsibility)
 ตดัสนิใหความเห็นชอบโครงการวจิยัใหมห่รอืทีก่ําลงัดําเนนิการอยู ่ที่
เก ีย่วขอ้งกบัมนษุย ์ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัจรยิธรรมสากล กฎหมาย และ
จารตีประเพณีของทอ้งถิน่หรอืประเทศ

 อา่น เขา้ใจ และปฏบิตัติาม EC SOPs
 GCP 3.1 Responsibilities

อํานาจ (Authority)
 ใหค้วามเห็นชอบหรอืไมเ่ห็นชอบโครงการวจิยัทีพ่จิารณา
    (45CFR46.109 or GCP 3.1.2; Declaration of Helsinki)
 หยดุพกั หรอืเพกิถอนใบอนมุตัโิครงการวจิยัทีอ่นมุตัไิปแลว้ 
    (45CFR46.113 or GCP 3.1.2)
 ตดิตามความกา้วหนา้ของโครงการวจิยั ไปจนกวา่จะสิน้สดุการวจิยั  
 ตรวจเยีย่มการดําเนนิการวจิยั เชน่ ขอเขา้สงัเกตกระบวนการขอความ
ยนิยอม

 ไมส่ามารถส ัง่ยตุโิครงการวจิยัได ้ตอ้งใหส้ถาบนั และผูส้นบัสนนุการวจิยั
พจิารณา  (CIOMS Guideline 2)

คณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยัในคน 

 

 
 ปกป้องคุม้ครองศกัดิศ์ร ีสทิธ ิความปลอดภยั และ สวสัดภิาพ ของ
ผูเ้ขา้รว่มโครงการ หรอืจะเขา้ รว่มโครงการวจิยัทกุคน  

 ใหค้าํแนะนํากบันกัวจิยัในแงจ่รยิธรรมการวจิยัของโครงการวจิยัใน
มนุษยข์องโครงการทีเ่สนอมา

 หนา้ที ่ 
 ทบทวนพจิารณาโครงการวจิยัใหมท่ีเ่สนอมาในแงจ่รยิธรรม โดย
 ความอสิระ (independent) จากผใูหท้นุ ผวูจิยั และอทิธพิลอืน่ ๆ
 ความสามารถ (competent) โดยเรยีนรูอ้ยา่งตอ่เนือ่ง
 ความรวดเร็ว (timely) มเีวลาใหก ัับ้การอา่นโครงการ

 ทบทวนพจิารณาโครงการวจิยัตอ่เนือ่ง ทีก่ําลงัดาํเนนิการอยูเ่ป็นระยะ
วา่ยงัเหมาะสมในแงจ่รยิธรรม

 กระทําการบนพืน้ฐานประโยชนข์องอาสาสมคัร ชุมชน และกฎหมาย
ขอ้บงัคบัของประเทศ

WHO. Operational Guidelines for Ethics Committees That Review Biomedical Research, 2000.
WHO. Surveying and Evaluating Ethical Review Practices, 2002.
WHO GCP, 1995.

หนา้ที ่คณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยัในคน 

 

 
 Scientific merit
 พจิารณาวธิกีารศกึษามเีหตแุละผลทางวทิยาศาสตร์
 วธิกีารวจิยัถกูตอ้ง
 จํานวนทีจ่ะศกึษาถกูตอ้งตามหลกัทางสถติหิรอืไม่

 Ethics
 มปีระโยชนต์อ่วงการแพทยเ์พือ่สขุภาพและความ 

   เป็นอยููท่ ีด่ขีองมนษุยชาติ
 วธิกีารศกึษามเีหตแุละผลทางวทิยาศาสตร์
 การเคารพในอาสาสมคัรทีีเ่ขา้รว่ม
 การพจิารณา อตัราสว่นความเสีย่ง / ประโยชน์
 มกีระบวนการการคดัเลอืกอาสาสมคัรทีเ่หมาะสม
 การรกัษาความลบัของขอ้มลู

การพจิารณาของคณะกรรมการ
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หลกั 4 ประการ

ความเป็นอสิระ (independence)

ความสามารถ (competence)

ความหลากหลาย (pluralism)

ความโปรง่ใส (transparency)

หลกัการทาํหนา้ทีข่องคณะกรรมการ

 
  จําเป็นตอ้งทดลองในคนโดยไมส่ามารถเกดิขึน้จากวธิกีารหรอืวธิ ี
   ศกึษาอืน่
  วตัถปุระสงคช์ดัเจน มปีระโยชนเ์ป็นไปได้
  มหีลกัฐานความปลอดภยั
  มกีารออกแบบการวจิยัและถกูตอ้งตามระเบยีบวธิวีจิยั 
  ผูว้จิยัมคีวามรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ดพีอ
  อาสาสมคัรนอ้ยทีส่ดุทีส่ามารถแปลผลทางสถติไิด ้(คํานวณ
    ขนาดตวัอยา่งโดยใชส้ตูรทีเ่หมาะสมกบัระเบยีบวธิวีจิยั)
  มกีารประเมนิความเสีย่ง และบรหิารความเสีย่ง   สดัสว่นของ
    ประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดร้บัมมีากกวา่ผลกระทบ/ผลเสยีทีอ่าจ
    เป็นไปได้

ประเด็นการพจิารณาจรยิธรรมการวจิยัในคน

 
 การแจกแจงผูเ้ขา้รว่มวจิยัเขา้ในแตล่ะกลุม่ หากมกีารเปรยีบเทยีบ
  ระหวา่งกลุม่ทีไ่ดร้บักระบวนการทีแ่ตกตา่งกนั
 มกีระบวนการตดิตามดแูลผูเ้ขา้รว่มวจิยั โดยเฉพาะการวจิยัทีม่ ี
   ความเสีย่ง จะตอ้งต ัง้เกณฑก์ารยตุเิป็นรายบคุคล (withdrawal

criteria) และเกณฑก์ารยตุทิ ัง้โครงการ (termination criteria) 
 กระบวนการขอความยนิยอม (Informed consent process)  
 หากจะเป็นตอ้งรบั vulnerable subjects เขา้รว่มวจิยั จะตอ้งเพิม่
   การดแูลอยา่งไร  
 ความรบัผดิชอบตอ่เหตกุารณ์ไมพ่งึประสงคร์ะหวา่งเขา้รว่มวจิยั
 ตอบแทนชดเชยอาสาสมคัรอยา่งเหมาะสม
 มแีนวปฎบิตักิารวจิยัทีส่อดคลอ้งกบัหลกัจรยิธรรม GCP
 มกีารบรหิารจดัการขอ้มลูทีป่ลอดภยั
 การเผยแพรผ่ลการวจิยัสูส่าธารณะ

ประเด็นการพจิารณาจรยิธรรมการวจิยัในคน การดาํเนนิงานของคณะกรรมการ

 พจิารณาโครงการวจิยั โดยแบง่โครงการวจิยัออกเป็น 
3 ประเภทตามความเสีย่ง เพือ่การใชเ้วลา และ 
ทรพัยากร อยา่งคุม้คา่

48

Exemption 

• ความเสีย่งตํา่มาก
• ประธาน/ expedited 

reviewers เป็นผู ้
พจิารณาและลง
ความเห็น

• ไมต่อ้งตดิตามตอ่

Expedited

• ความเสีย่งตํา่
• ประธาน/ expedited 

reviewers เป็นผู ้
พจิารณาลงความเห็น

• ตดิตามความกา้วหนา้
จนกวา่จะสิน้สดุการ
วจิัย

Full Board

• มากกวา่ความเสีย่งตํา่
• เขา้ประชมุตามวาระ –
มตจิากทีป่ระชมุ 

• ตดิตามความกา้วหนา้
จนกวา่จะสิน้สดุการ
วจิัย



17/12/58

13

 

 
 Qualification: 

 ผูท้ ีม่คีวามรู ้มคีณุสมบตัเิหมาะสมเพยีงพอหรอืมปีระสบการณ์  
ไดร้บัการ ฝึกอบรมเกีย่วกบังานวจิยัชนดินีม้าแลว้ เป็นอยา่งด ี
สามารถทีจ่ะดแูลอาสาสมคัรเมือ่เกดิเหตทุ ีไ่มค่าดคดิกบัอาสาสมคัร
ในงานวจิยันีไ้ด ้

 Familiarity with the Test Article: 
 เป็นผูท้ ีม่คีวามคุน้เคยและสามารถอธบิายหรอืตอบคําถามใน 
งานวจิยันีไ้ดเ้ป็นอยา่งดี

 ออกแบบและดําเนนิการวจิยัอยา่งถกูตอ้งตามหลกัวชิา และ
จรยิธรรม สอดคลอ้งกบัหลกัจรยิธรรมพืน้ฐาน

 องคป์ระกอบของโครงการวจิยั ครบถว้นเพยีงพอทีจ่ะพจิารณา
เชงิจรยิธรรม
 Inclusion/Exclusion criteria
 Recruitment or enrolment process
 Sample size determination
 References to materials and methods
 Ethical consideration ในโครงการวจิัย

      บทบาทและหนา้ทีข่องนกัวจิยั (1)

ICH GCP

 

 
 Compliance:
เป็นผูท้ ีส่ามารถปฏบิตั ิตามมาตรฐานการปฏบิตัทิ ีด่ขีองงานวจิยั
  ตามขอ้ตกลงทีท่ําตอ่ผูใ้หท้นุ และยนิดที ีจ่ะปฏบิตัติามขอบเขต
  ของกฎหมายทีถ่กูตอ้ง

 โครงการวจิยัทกุโครงการตอ้งยืน่ขอรบัการพจิารณาและไดร้บั
   อนมุตัจิากคณะกรรมการดา้นจรยิธรรมกอ่นเร ิม่ดําเนนิการ

 ทําตามกฎ ระเบยีบ ขอ้กําหนด แนวทาง ข ัน้ตอน ของ
   คณะกรรมการ จรยิธรรมการวจิยั

 กรอกแบบยืน่ขอรบัการพจิารณาใหค้รบถว้น และเอกสารทีย่ ืน่
   ขอครบถว้น   

 เขยีนสรปุเนือ้หาโครงการใหเ้ขา้ใจงา่ย

บทบาทและหนา้ทีข่องนกัวจิยั (2)

ICH GCP

 

 

 Monitoring: 
 รายงานความกา้วหนา้ตามทีค่ณะกรรมการจรยิธรรมการ
   วจิยักําหนด

 รายงานกรณีเกดิการบาดเจ็บเหตกุารณ์ไมพ่งึประสงค ์หรอื
  เหตกุารณ์ทีไ่มค่าดคดิกบัอาสาสมคัรในโครงการ

 รายงานกรณีเบีย่งเบนจากโครงการวจิยั

 ยนิยอมใหองคก์รหรอืเจา้หนา้ทีท่ ีม่หีนา้ทีเ่ขา้มาตรวจสอบ
  กํากบัดแูลโครงการวจิยันีไ้ด ้

 ควรเสนอมาตรการป้องกนัมาดว้ย

บทบาทและหนา้ทีข่องนกัวจิยั (3)

ICH GCP

 

 Delegating Responsibility:

รบัผดิชอบใหค้ําแนะนําบคุลากรหรอืเจา้หนา้ทีใ่นโครงการที่
 รบัผดิชอบโดยชีแ้จงรายละเอยีดและ มกีารระบหุนา้ทีข่อง
 ผูช้ว่ย ผูร้ว่มวจิยัไวอ้ยา่งเหมาะสม

 ขอความยนิยอมและใชเ้อกสารชุดทีไ่ดร้บัอนมุตั ิ
กระบวนการขอความยนิยอมเป็นสว่นสําคญั
การขอความยนิยอมตอ้งเป็นไปตามหลกัการ, information

comprehension,voluntariness
การเซ็นยนิยอม
บดิา มารดา ญาตสินทิ ผูป้้ปกครองตามกฎหมาย พยาน
มอบเอกสารทีเ่ซ็นแลว้ 1 ชุด ใหอ้าสาสมคัร

 รกัษาความลบัของข้อ้มลูตลอดระยะเวลา

บทบาทและหนา้ทีข่องนกัวจิยั (4)

ICH GCP
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ซือ่สตัย ์และมคีณุธรรม

ปฏบิตัติามพนัธะกรณี

มคีวามรูใ้นสาขาวชิา

รบัผดิชอบในงานวจิยัไมว่า่เป็นสิง่ทีม่ชีวีติ

  หรอืไมม่ชีวีติ

เคารพศกัดิศ์รแีละสทิธขิองอาสาสมคัร

มอีสิระทางความคดิ

นําผลงานไปใชใ้นทางทีช่อบ

เคารพความคดิเห็นของผูอ้ ืน่  ตอ้งใหเ้กยีรตผิูร้ว่มวจิยัและผู ้

 มสีว่นชว่ยเหลอืในการวจิยั 

มคีวามรบัผดิชอบตอ่สงัคมทกุระดบั

จรรยาบรรณนกัวจิยั(สภาวจิยัแหง่ชาต)ิ

Q&A

Thank you


