วิธีการด�ำเนินงานมาตรฐาน
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล (คจ.-วปส.)
ฉบับปรับปรุง กรกฎาคม 2562

STANDARD OPERATING PROCEDURES
Institutional Review Board,
Institute for Population and Social Research
Mahidol University (IPSR-IRB)
Revised July 2019

ปณิธาน

สร้างเสริมจริยธรรม เพื่อการวิจัยที่มีคุณภาพ

ปรัชญา

รวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได้

คณะผู้จัดท�ำ
พิมพ์ครั้งที่ 1
จ�ำนวนพิมพ์
พิมพ์ที่

จัดพิมพ์โดย

ปก/รูปเล่ม
ภาพประกอบ

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล (คจ.-วปส.)
พฤศจิกายน 2562
500 เล่ม สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย
บริษัท โรงพิมพ์เดือนตุลา จ�ำกัด
39/205-206 ซอยวิภาวดีรังสิต 84 แขวงเสนานิคม
เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-7392-4 โทรสาร 0-2996-7395
e-mail: octoberprint50@hotmail.com
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
999 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต�ำบลศาลายา
อ�ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 0-2441-0201-4 โทรสาร 0-2441-9333
e-mail: directpr@mahidol.ac.th
website: www.ipsr.mahidol.ac.th
นางสาวพอตา บุนยตีรณะ
Designed by pikisuperstar / Freepik
www.freepik.com

ค�ำน�ำ
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ได้จัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจยั (คจ.-วปส.) มาตัง้ แต่ปี 2528 คณะกรรมการฯ ชุดนีม้ แี นวทางการด�ำเนิน
งานอย่างเป็นทางการมาเมื่อ 6 ปีมาแล้ว โดยท�ำเป็น ประกาศสถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม เรือ่ ง แนวทางการด�ำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม พ.ศ. 2555 ต่อมา  คจ.-วปส.
ได้ปรับปรุงวิธีการด�ำเนินงาน และจัดท�ำประกาศสถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม เรื่อง แนวทางการด�ำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
ถ้านับ แนวทางการด�ำเนินงาน ทัง้ 2 ฉบับทีผ่ า่ นมาเป็น วิธกี ารด�ำเนิน
งานมาตรฐาน (Standard Operating Procedures - SOP) ฉบับที่ 1
และ 2 ตามล�ำดับของ คจ.-วปส. วิธีการด�ำเนินงานมาตรฐาน ฉบับปรับปรุง
กรกฎาคม 2562 ก็เป็นฉบับที่ 3
ในช่วง 26 ปีแรกนับตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง คจ.-วปส.รับพิจารณาด้าน
จริยธรรมและออกใบรับรองให้เฉพาะโครงการวิจยั ของนักวิจยั ภายในสถาบันฯ
และโครงการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก ที่บุคลากรของสถาบันฯ มีส่วน
เกี่ยวข้องด้วยเท่านั้น
อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา คจ.วปส. ได้เปลี่ยนสถานภาพเป็นคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยคณะหนึ่ง ใน
เครือข่ายคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีหน้าที่
พิจารณาประเด็นจริยธรรมการวิจัย ให้กับโครงการวิจัยของบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น และไม่รับพิจารณาโครงการวิจัยจากหน่วยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัย แต่การที่ คจ.-วปส. ขยายขอบเขตการพิจารณาให้
ครอบคลุมโครงการวิจัยจากคณะ/สถาบันอื่นภายในมหาวิทยาลัยมหิดล
ง

d

ก็ทำ� ให้จำ� นวนโครงการวิจยั ทีค่ ณะกรรมการฯ ต้องพิจารณาเพิม่ ขึน้ อย่างมาก
คจ.-วปส. (ชุดปัจจุบัน ปี 2561-2565) จึงเห็นสมควรปรับปรุงวิธีด�ำเนินงาน
มาตรฐานให้เป็นแนวทาง/ขัน้ ตอนของวิธปี ฏิบตั งิ านของคณะกรรมการฯ เพือ่
รองรับการเพิ่มขึ้นของปริมาณงานและความละเอียดซับซ้อนของประเด็น
จริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ในปัจจุบัน
คจ.-วปส. ประกาศตัวเองไว้อย่างชัดเจนว่าจะพิจารณาจริยธรรมของ
โครงการวิจัยทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์ และจะ
ไม่พจิ ารณาโครงการวิจยั “ในมนุษย์” ทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้คนเป็นตัวอย่างใน
การทดลอง โดยทัว่ ไปความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการวิจยั ทางสังคมศาสตร์ฯ
จะมีลักษณะที่แตกต่างไปจากความเสี่ยงจากการวิจัยในคน ดังนั้น จึงขอให้
สังเกตว่าวิธีด�ำเนินงานมาตรฐาน ของ คจ.-วปส. มีขั้นตอนและรายละเอียด
ที่ น ้ อ ยกว่ า  SOPs ของการวิ จั ย ในมนุ ษ ย์ ที่ ร ่ า งขึ้ น โดย Council for
International Organizations of Medical Sciences - CIOMS อย่าง
เทียบกันไม่ได้
คจ.-วปส. ได้ตั้งปณิธานว่าจะ “สร้างเสริมจริยธรรมเพื่อการวิจัยที่มี
คุณภาพ” คจ.-วปส. ได้ก�ำหนดวัตถุประสงค์หลักไว้ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งว่าจะช่วย
เป็นกลไกส่งเสริมให้งานวิจัยของสถาบันฯ มีคุณภาพ คุณภาพของงานวิจัย
ย่อมหมายถึงงานวิจัยที่ถูกต้องตามหลักวิชาการทั้งในเรื่องกรอบแนวคิด
ระเบียบวิธีวิจัย การวิเคราะห์ และการน�ำเสนอข้อค้นพบ แต่ที่ส�ำคัญไม่
ยิง่ หย่อนไปกว่าความถูกต้องทางวิชาการ คือ งานวิจยั เหล่านัน้ จะต้องยึดหลัก
จริยธรรมให้มั่น จึงจะกล่าวได้ว่างานวิจัยนั้นมีคุณภาพ

จe

วิธีการด�ำเนินงานมาตรฐาน (ฉบับปรับปรุง) นี้ สร้างสรรค์ขึ้นบน
พื้นฐานความคิดและปรัชญาของ คจ.-วปส. คือ “รวดเร็ว โปร่งใส และตรวจ
สอบได้” ปรัชญานี้มีไว้เพื่อยืนยันว่า  คจ.-วปส. จะท�ำหน้าที่เป็นกลไกที่
เอือ้ อ�ำนวย ต่อการส่งเสริมคุณภาพของงานวิจยั ทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์
และพฤติกรรมศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยมหิดล มิใช่ทำ� ตัวให้เป็นอุปสรรคของ
การด�ำเนินการวิจัย   การพิจารณาของคณะกรรมการฯ จะยึดหลักความ
ถูกต้องเที่ยงธรรม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนใด ๆ
แม้ว่าวิธีการด�ำเนินงานมาตรฐานของ คจ.-วปส. จะมีพัฒนาการ
มาเป็นเวลานานพอสมควร แต่ก็มิได้หมายความว่าวิธีด�ำเนินงานมาตรฐาน
ฉบับนี้จะสมบูรณ์เป็นอันสิ้นสุดแล้ว สังคมก�ำลังเปลี่ยนแปลงไป ความรู้และ
เทคโนโลยีของมนุษย์ได้ก้าวหน้าไปเรื่อย ๆ งานศึกษาวิจัยย่อมพัฒนา
เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ประเด็นด้านจริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์ใหม่ ๆ ย่อมเกิดขึน้ อย่างแน่นอน วิธกี าร
ด�ำเนินงานมาตรฐานของ คจ.-วปส. ก็คงต้องมีการปรับปรุงให้ทนั สมัยและให้
ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย
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หมวดที่ 1
หลักการ เหตุผล และวัตถุประสงค์

1.1 หลักการและเหตุผล
เนื่องจากกระบวนการวิจัยทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และ
พฤติกรรมศาสตร์ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง หรือผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์
ต่อบุคคล กลุ่ม ชุมชน สังคม หรือวัฒนธรรม ที่ถูกศึกษา ความเสี่ยงหรือ
ผลกระทบดังกล่าวอาจเกิดขึ้นได้หลายแบบและหลายระดับ ตั้งแต่เรื่องเล็ก
น้อยไม่ร้ายแรง เช่น การเสียเวลา และเสียความเป็นส่วนตัว ไปจนถึงเรื่องที่
ส�ำคัญ เช่น การเสียรายได้ ชื่อเสียง ความเครียด ผลกระทบทางจิตใจ และ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ปัจจุบัน วงการศึกษาวิจัย ทั้งที่ด�ำเนินการในคน (การวิจัยทางชีว
เวชศาสตร์) และที่ด�ำเนินการเกี่ยวกับคน กลุ่ม ชุมชน สังคม หรือวัฒนธรรม
(การวิจัยทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์) ต่างก็
ตระหนักและให้ความส�ำคัญกับจริยธรรมการวิจัยอย่างสูง กล่าวเฉพาะใน
มหาวิทยาลัยมหิดล การศึกษาวิจยั ทุกชนิด ทีด่ ำ� เนินการโดยบุคลากรทุกระดับ
ของมหาวิทยาลัย จะต้องผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจัยที่ด�ำเนินการโดย
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ซึง่ ตัง้ ขึน้ ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยมหิดล
มิฉะนั้นผลการวิจัยที่ตีพิมพ์อาจจะไม่สามารถน�ำไปใช้ประกอบการขอเลื่อน
ต�ำแหน่งทางวิชาการและต�ำแหน่งทางบริหารได้
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เพือ่ ให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม
มีวิธีด�ำเนินการที่เป็นมาตรฐาน เป็นระบบ ชัดเจน โปร่งใส และตรวจสอบได้
สอดคล้องกับหลักสากลของจริยธรรมการวิจัย และสอดคล้องกับประกาศ
มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง นโยบายในการก�ำกับดูแลโครงการวิจัยในคน พ.ศ.
2559 รวมทั้งประกาศ เรื่อง แนวทางการด�ำเนินงานของคณะกรรมการ
จริ ย ธรรมการวิ จั ย สถาบั น วิ จั ย ประชากรและสั ง คม (ฉบั บ ที่ 2)
พ.ศ. 2557 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม
จึงก�ำหนดวิธกี ารด�ำเนินงานมาตรฐาน (Standard Operating Procedures)
นี้ขึ้น เพื่อเป็นหลักปฏิบัติสืบไป

1.2 วัตถุประสงค์
เพือ่ ก�ำหนดวิธกี ารด�ำเนินงานมาตรฐาน ส�ำหรับคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจยั สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม โดยยึดมัน่ ในหลักจริยธรรมการวิจยั
สากล เพื่อส่งเสริมการท�ำวิจัยอย่างมีคุณภาพ ส�ำหรับบุคลากรภายใน
สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม และในหน่วยงานอืน่ ของมหาวิทยาลัยมหิดล
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หมวดที่ 2
นิยามศัพท์

นิยามศัพท์ ในวิธีการด�ำเนินงานมาตรฐาน
“การวิจัย” หมายถึง การวิจัยในสาขาวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์
พฤติกรรมศาสตร์ และศาสตร์อื่น ๆ ที่ด�ำเนินการศึกษาเกี่ยวกับมิติต่าง ๆ
ในชีวิตทางสังคมและวัฒนธรรมของมนุษย์
“โครงการวิจยั ” หมายถึง โครงการวิจยั ทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์
พฤติกรรมศาสตร์ และศาสตร์อื่น ๆ ที่ด�ำเนินการศึกษาเกี่ยวกับมิติต่าง ๆ
ในชีวิตทางสังคมและวัฒนธรรมของมนุษย์ ซึ่งนักวิจัยเสนอให้คณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม พิจารณาความเหมาะสม
ทางจริยธรรม
“คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ” หรือ “คณะกรรมการฯ” หมายถึง
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัย
มหิดล เรียกย่อว่า “คจ.-วปส.” ชือ่ ในภาษาอังกฤษ คือ Institutional Review
Board, Institute for Population and Social Research เรียกย่อว่า 
IPSR-IRB
“ส�ำนักงานจริยธรรมการวิจัย” หมายถึง ส�ำนักงานจริยธรรมการวิจัย
ที่จัดตั้งขึ้นในสถาบันวิจัยประชากรและสังคม เพื่อท�ำหน้าที่สนับสนุนการ
ด�ำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย สถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
“นักวิจัยหลัก” (Principal Investigator - PI) หมายถึง นักวิจัยที่
ท�ำหน้าที่เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย
“นักวิจัยร่วม” (Co-investigator) หมายถึง นักวิจัยที่ร่วมด�ำเนินการ
วิจัยกับนักวิจัยหลัก
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“ผู้ให้ข้อมูล” (Respondent, Informant) หมายถึง บุคคล หรือกลุ่ม
บุคคลทีน่ กั วิจยั เลือกเป็นตัวอย่างในการศึกษาวิจยั และเป็นผูใ้ ห้ขอ้ มูล มีความ
หมายอย่างเดียวกับ “ผู้ร่วมในการวิจัย” (Research Participant)
“ผูพ้ จิ ารณา” (Reviewer) หมายถึง กรรมการจริยธรรมการวิจยั หรือ
ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับมอบหมายจากประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ให้ท�ำหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยว
กับความเหมาะสมทางจริยธรรมและระเบียบวิธี ของโครงการวิจยั เฉพาะเรือ่ ง
ในการประชุมเฉพาะครั้ง
“ความเสี่ยง” (Risk) หมายถึง โอกาสที่การด�ำเนินโครงการวิจัยจะก่อ
ให้เกิดผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์แก่ผู้ให้ข้อมูล หรือผู้ร่วมในการวิจัย รวมทั้ง
ครอบครัว กลุ่มคน ชุมชน องค์กร หรือสังคม ที่เกี่ยวข้องในการวิจัย
“กลุ่มเปราะบาง” (Vulnerable Groups) หมายถึง กลุ่มคนที่ไม่อยู่
ในสถานะที่จะตัดสินใจได้เองโดยอิสระ โดยปกติได้แก่ เด็ก (อายุต�่ำกว่า 15
ปี) ผู้เยาว์ (อายุต�่ำกว่า 18 ปี) หญิงมีครรภ์ ผู้ป่วยทางร่างกาย ผู้ป่วยจิตเวช  
ผู้ถูกล่วงละเมิดทางเพศ ผู้ต้องขัง ผู้พิการทางร่างกาย และผู้ด้อยความ
สามารถในการตัดสินใจอื่น ๆ
“ประเด็นอ่อนไหว” (Sensitive Issues) หมายถึง เรื่องที่อาจกระทบ
ความรูส้ กึ หรือความปลอดภัยของผูร้ ว่ มในการวิจยั และผูใ้ ห้ขอ้ มูล กลุม่ หรือ
ชุมชนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเรื่องที่คนทั่วไปไม่พูดคุยกันอย่างเปิดเผยในที่
สาธารณะ
“ข้อมูล” (Data) หมายถึง ข้อเท็จจริง เหตุการณ์ หรือความคิดเห็น
เกี่ยวกับคน สังคม พฤติกรรม วัฒนธรรม หรืออื่น ๆ ซึ่งได้จากการสังเกต
การจดบันทึก การสัมภาษณ์ การตอบแบบสอบถาม หรือวิธกี ารอืน่ ทีน่ กั วิจยั
ใช้ในวิเคราะห์เพื่อหาค�ำตอบและข้อสรุปในการวิจัย
7

“ข้อมูลปฐมภูมิ” (Primary Data) หมายถึง ข้อมูลที่นักวิจัยรวบรวม
มาจากแหล่งข้อมูลที่เป็นบุคคลโดยตรง เพื่อใช้ประโยชน์ในการวิจัย
“ข้อมูลทุตยิ ภูม”ิ (Secondary Data) หมายถึง ข้อมูลทีผ่ อู้ นื่ รวบรวม
ไว้แล้ว ซึง่ นักวิจยั น�ำมาใช้ในการวิจยั ของตน โดยได้รบั อนุญาตจากบุคคลหรือ
หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลนั้น
“ข้อมูลสาธารณะ” (Public Data) หมายถึง ข้อมูลทุติยภูมิที่ผู้ผลิต
หรือผู้รวบรวมข้อมูลได้แสดงเจตนาให้บุคคลทั่วไปน�ำไปใช้ได้ ข้อมูลที่เป็น
สาธารณะอาจมีหรือไม่มลี ขิ สิทธิ์ แต่การน�ำไปใช้อาจมีขอ้ จ�ำกัด หรือมีเงือ่ นไข
ที่เจ้าของข้อมูลก�ำหนดไว้
“การวิจัยเกี่ยวกับคน” หมายถึง การศึกษาวิจัยทางสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์ หรือพฤติกรรมศาสตร์ ที่ใช้มิติด้านใดด้านหนึ่งของบุคคล
กลุม่ คน ชุมชน สังคม หรือวัฒนธรรม เป็นข้อมูลในการศึกษา นักวิจยั ทีท่ ำ� การ
ศึกษาเกี่ยวกับคนอาจจะมีการติดต่อกับแหล่งที่ให้ข้อมูลโดยตรงหรือไม่ก็ได้
“การวิจัยในคน” หมายถึง การศึกษาวิจัยที่มีการกระท�ำอย่างใดอย่าง
หนึ่ง ต่อร่างกายหรือจิตใจของมนุษย์ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตาม
โดยปกติ “การวิจยั ในคน” เป็นการวิจยั ทีม่ กี ารทดลองทางชีวเวชศาสตร์ การ
ทดลองทางคลินิค และการศึกษาทางระบาดวิทยา  (เฉพาะส่วนที่มีการ
กระท�ำต่อผู้ป่วยโดยตรง)  
“การรับรองจริยธรรมการวิจัย” หมายถึง การที่โครงการวิจัยได้ผ่าน
การพิจารณาโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ว่าเป็นโครงการที่ได้ค�ำนึง
ถึงการพิทกั ษ์สทิ ธิและสวัสดิภาพของผูเ้ ข้าร่วมการวิจยั รวมทัง้ ความปลอดภัย
และความเป็นอยูท่ ดี่ ขี องผูเ้ ข้าร่วมการวิจยั ตามเกณฑ์มาตรฐานทางจริยธรรม
การวิจัยที่เป็นสากล โครงการที่คณะกรรมการฯ ให้การรับรองจริยธรรมแล้ว
จะได้รับ “เอกสารรับรองจริยธรรม” (Certificate of Ethical Approval
- COA) ไว้เป็นหลักฐาน
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“การยกเว้นการพิจารณาจริยธรรม” หมายถึง การที่โครงการวิจัยได้
รั บ การยกเว้ น โดยไม่ ต ้ อ งเข้ า สู ่ ก ระบวนการพิจารณาจริยธรรมตามปกติ
เนือ่ งจากเป็นโครงการทีไ่ ม่มโี อกาส หรือมีนอ้ ยมาก ทีจ่ ะก่อให้เกิดความเสีย่ ง
ต่อสิทธิและสวัสดิภาพของผูร้ ว่ มในการวิจยั โดยทัว่ ไปโครงการทีจ่ ะได้รบั การ
ยกเว้ น ได้ แ ก่ โ ครงการที่ ใ ช้ ข ้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ หรื อ โครงการวิ จั ย เอกสาร
คณะกรรมการจะออก “เอกสารยกเว้นการพิจารณาจริยธรรม” (Certificate
of Excemption - COE) ให้แก่โครงการประเภทนี้ไว้เป็นหลักฐาน
“การมีส่วนได้ส่วนเสีย” หรือ “การมีผลประโยชน์ทับซ้อน” (Conflict
of interest) หมายถึง การที่กรรมการจริยธรรมการวิจัยมีส่วนเกี่ยวข้อง
โดยตรง หรือโดยอ้อม ในโครงการวิจัยที่เสนอขอการรับรองจริยธรรม ไม่ว่า
จะเป็นในฐานะหัวหน้าโครงการ ผูร้ ว่ มท�ำการวิจยั ทีป่ รึกษา ผูใ้ ห้การสนับสนุน
ทางการเงิ น หรื อ ผู ้ ไ ด้ รั บ ผลประโยชน์ โ ดยตรงจากโครงการวิ จั ย ก็ ต าม
กรรมการจริยธรรมการวิจยั ทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับโครงการวิจยั ในลักษณะอย่าง
ใดอย่างหนึ่งดังกล่าวนี้ ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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หมวดที่ 3
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย

3.1 ความเป็นมา
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
(คจ.-วปส.) เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2528 ซึ่งในช่วงเวลานั้นเรื่องจริยธรรมการ
วิ จั ย ยั ง ไม่ เ ป็ น ประเด็ น ที่ ไ ด้ รั บ ความส� ำ คั ญ มากนั ก ในวงการวิ จั ย ทาง
สังคมศาสตร์ของไทย ในตอนแรก ๆ คณะกรรมการฯ นี้มีลักษณะเป็น
กรรมการเฉพาะกิจ ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นบุคลากรภายในสถาบันวิจัย
ประชากรและสั ง คมเป็ น หลั ก โดยมี ก รรมการจากหน่ ว ยงานอื่ น ภายใน
มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมด้วยเป็นบางครัง้   คณะกรรมการฯ นีท้ ำ� หน้าทีพ่ จิ ารณา
ให้การรับรองจริยธรรมแก่โครงการวิจัยเฉพาะเรื่องเป็นคราว ๆ ไป ซึ่งโดย
มาก ได้แก่ โครงการที่นักวิจัยในสถาบันฯ ร่วมมือกับนักวิจัยหรือหน่วยงาน
จากต่างประเทศ ทีม่ เี งือ่ นไขว่า การวิจยั ทีน่ นั้ จะต้องผ่านการรับรองจริยธรรม
จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของหน่วยงานที่ร่วมท�ำวิจัยก่อน จึงจะ
ด�ำเนินการได้  
คจ.-วปส. ด�ำเนินงานในรูปของ “คณะกรรมการเฉพาะกิจ” ต่อเนื่อง
มาจนถึงประมาณ พ.ศ. 2535 จึงมีการจัดตั้งเป็นคณะกรรมการถาวร
แต่คณะกรรมการฯ ก็ยังคงท�ำหน้าที่พิจารณาโครงการวิจัยที่ท�ำภายใน
สถาบันวิจัยประชากรและสังคมเป็นหลัก และในกระบวนการพิจารณา
คณะกรรมการฯ ขอให้นักวิจัยหัวหน้าโครงการเข้าเสนอรายละเอียดของการ
ท�ำวิจัย พร้อมกับให้กรรมการซักถามข้อสงสัยต่างๆ ด้วย นอกจากนี้
คจ.-วปส. ยังมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยให้แก่
อาจารย์และนักวิจัยในสถาบันฯ เป็นครั้งคราวด้วย
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ในช่วงเวลาตัง้ แต่กลางทศวรรษ 2540 เป็นต้นมา มหาวิทยาลัยมหิดล
เริ่มมีนโยบายเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในคนชัดเจนขึ้น แต่ก็ยังไม่มีการ
จัดตัง้ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ขึน้ เป็นการเฉพาะ ขณะเดียวกัน คจ.-วปส. ก็ยงั คงด�ำเนินงานอย่างเป็นเอกเทศ
คูข่ นานมากับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในระดับมหาวิทยาลัย จนกระทัง่
เมือ่ วันที่ 9 ธันวาคม 2557 สถาบันวิจยั ประชากรและสังคมจึงได้เข้าร่วมเป็น
ส่วนหนึง่ ของระบบจริยธรรมการวิจยั ในคนของมหาวิทยาลัยมหิดล และได้เปิด
รับพิจารณาโครงการวิจยั ทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ จากหน่วย
งานอืน่ ๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดล ตัง้ แต่พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา
ปัจจุบัน คจ.-วปส. มีสถานะเป็นคณะกรรมการจริบธรรมการวิจัย
เกี่ยวกับคน คณะหนึ่งใน 9 คณะของมหาวิทยาลัยมหิดล

13

3.2 โครงสร้างและที่มาของคณะกรรมการฯ
3.2.1 คจ.-วปส. ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 7 คน แต่ไม่เกิน 15 คน
โดยมีประธาน กรรมการ และเลขานุการ กรรมการจะต้องมีทั้งชาย
และหญิง และต้องประกอบด้วยบุคลากรที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์
หลากหลาย รวมทั้งต้องมีบุคคลจากภายนอกสถาบันฯ ร่วมเป็น
กรรมการด้วย อย่างน้อย 1 คน
3.2.2 การได้มาซึ่งกรรมการจริยธรรมการวิจัย ให้น�ำหลักที่ให้ไว้ในประกาศ
ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม เรื่อง “แนวทางการด�ำเนินงาน
ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557” มาปรับ
ใช้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้โดยไม่ขัดกับแนวทางที่ให้ไว้ในประกาศ
มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง “นโยบายในการก�ำกับดูแลโครงการวิจัย
ในคน พ.ศ. 2559” การแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
มีขั้นตอนและวิธีด�ำเนินการดังนี้:  
1) เบื้องต้น ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคมคัดเลือก
บุคลากรภายในสถาบันฯ ที่มีคุณสมบัติสมควรด�ำรงต�ำแหน่ง
ประธาน และเลือกบุคลากรจากภายในและภายนอกสถาบันฯ ที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการตามจ�ำนวนที่ระบุไว้ในข้อ
3.2.1 ให้บุคคลที่ได้รับคัดเลือกทั้งหมดร่วมกันเลือกผู้ที่เหมาะสม
จะท� ำ หน้ า ที่ เ ป็ น เลขานุ ก าร จากนั้ น ผู ้ อ� ำ นวยการสถาบั น วิ จั ย
ประชากรและสังคมเสนอรายชือ่ ประธาน กรรมการ และเลขานุการ
ให้อธิการบดีพิจารณาลงนามแต่งตั้ง
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2) คณะกรรมการฯ มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง 4 ปี และพ้นจาก
ต�ำแหน่งด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ครบวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
3) ในกรณีที่ต�ำแหน่งประธานว่างลงก่อนครบวาระ ผู้อ�ำนวยการ
สถาบันฯ อาจให้กรรมการทีย่ งั เหลืออยูเ่ ลือกกรรมการคนหนึง่ หรือ
เลือกบุคลากรอื่นในสถาบันฯ ที่เห็นว่าเหมาะสม แล้วเสนอให้
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลแต่งตั้ง ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งอยูใน
ต�ำแหน่งได้เท่ากับวาระของผู้ที่ตนด�ำรงต�ำแหน่งแทน
4) ในกรณีที่ต�ำแหน่งกรรมการว่างลง จนเหลือจ�ำนวนอยู่น้อยกว่า  7
คน ให้ผอู้ ำ� นวยการสถาบันฯ เลือกบุคลากรทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม
เพื่อด�ำเนินการให้อธิการบดีแต่งตั้งแทน ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการแทนมี ว าระการด� ำ รงต� ำ แหน่ ง เท่ า กั บ วาระของคณะ
กรรมการจริยธรรมการวิจัยสถาบันฯ ทั้งคณะ
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3.3 อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยมีอ�ำนาจหน้าที่ดังนี้
1) ก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีพิจารณารับรองโครงการวิจัย ส�ำหรับ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยประจ�ำสถาบันวิจัยประชากรและ
สั ง คม ให้ เ ป็ น มาตรฐานสากลและสอดคล้ อ งกั บ ประกาศ
มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง นโยบายในการก�ำกับดูแลโครงการวิจัย
ในคน พ.ศ. 2559
2) ด�ำเนินการพิจารณาให้ความเห็น และออกเอกสารรับรอง/ไม่รบั รอง
จริยธรรม หรือเอกสารยกเว้นการพิจารณาจริยธรรม ส�ำหรับ
โครงการวิจัยที่เสนอขอรับการรับรองจริยธรรม เพื่อการนี้คณะกร
รมการฯ อาจขอให้นักวิจัยปรับปรุงโครงการวิจัยในประเด็นเกี่ยว
กับจริยธรรมหรือระเบียบวิธีวิจัยก่อน ก็ได้
3) ก�ำกับดูแลและติดตามความก้าวหน้าของโครงการวิจัยที่ได้รับการ
รับรองแล้ว จนกระทั่งสิ้นสุดโครงการ  
4) ขอให้พกั การวิจยั ไว้ชวั่ คราว หรือให้ยตุ กิ ารรับรองจริยธรรม ส�ำหรับ
โครงการวิจยั ทีไ่ ด้รับการรับรองจริยธรรมแล้ว ในกรณีทมี่ ีเหตุอย่าง
ใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้เกิดขึ้นในระหว่างที่ด�ำเนินการวิจัย:
(1) เกิดเหตุอันไม่พึงประสงค์และเป็นอันตรายต่อผู้เข้าร่วมใน
การ วิจัย โดยไม่ได้คาดคิดมาก่อน
(2) นักวิจัยจงใจไม่ปฏิบัติตามแนวทางการด�ำเนินการวิจัยที่ได้
รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการฯ โดยไม่แจ้งเหตุผลอัน
สมควรให้ทราบล่วงหน้า  และการท�ำเช่นนั้นได้ก่อให้เกิดความ
เสียหาย หรือเป็นอันตรายต่อผู้ร่วมในการวิจัย
16

5) ก�ำหนดข้อจ�ำกัด หรือเพิ่มมาตรการที่เห็นสมควร ส�ำหรับโครงการ
ทีถ่ กู พักการวิจยั ก่อนทีจ่ ะอนุมตั ใิ ห้ดำ� เนินต่อไปได้ ทัง้ นีเ้ พือ่ ป้องกัน
มิให้เกิดความเสียหายซ�้ำอีก
6) เชิ ญ ผู ้ เ ชี่ ย วชาญหรื อ ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จากภายในหรื อ ภายนอก
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผูร้ ว่ มพิจารณาประเมินโครงการวิจยั เฉพาะ
เรือ่ ง เฉพาะคราว ตามทีเ่ ห็นสมควร
7) รายงานผลการด�ำเนินงานประจ�ำปีตอ่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
ผ่านผูอ้ ำ� นวยการสถาบันวิจยั ประชากรและสังคม และศูนย์สง่ เสริม
จริยธรรมการวิจัย
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3.4 ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการฯ
กับหัวหน้าส่วนงานและมหาวิทยาลัยมหิดล
1) คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
สามารถด�ำเนินงานได้อย่างเป็นอิสระ ยุติธรรม และปราศจากการ
แทรกแซงจากหัวหน้าส่วนงาน และมหาวิทยาลัย
2) ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มีอ�ำนาจยับยั้งไม่ให้
โครงการวิจยั ทีผ่ า่ นการรับรองของคณะกรรมการฯ ด�ำเนินการภาย
ในสถาบันฯ หรือภายในมหาวิทยาลัยมหิดล หากพิจารณาเห็นว่า
โครงการนัน้ ขัดกับนโยบายหรือระเบียบปฏิบตั ขิ องส่วนงานหรือของ
มหาวิทยาลัย แต่ไม่สามารถอนุมัติให้โครงการวิจัยที่ไม่ผ่านการ
รับรองจากคณะกรรมการฯ ด�ำเนินการภายในสถาบันฯ หรือภายใน
มหาวิทยาลัยมหิดลได้
3) สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม และมหาวิทยาลัยมหิดล พึงให้การ
สนับสนุนอย่างเพียงพอแก่คณะกรรมการฯ ในด้านทรัพยากร
สถานที่ วัสดุครุภณ
ั ฑ์ งบประมาณ บุคลากร และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมทีจ่ ำ� เป็นของกรรมการ เพือ่ ให้การด�ำเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
4) สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม และมหาวิทยาลัยมหิดล ให้การ
รับผิดชอบทางกฎหมายแก่คณะกรรมการฯ ทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความ
สุจริตและถูกต้องตามหลักวิชา  และจ่ายค่าสินไหมทดแทนแทน
คณะกรรมการฯ ในกรณีทถี่ กู ฟ้องทางแพ่ง
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3.5 การประชุมของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
1) คณะกรรมการฯ จัดให้มกี ารประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครัง้ เพือ่
ร่วมกันพิจารณาโครงการวิจัยที่เสนอขอรับการรับรองจริยธรรม
ทัง้ นีเ้ ว้นแต่ไม่มโี ครงการวิจยั ทีเ่ สนอขอรับการพิจารณาในเดือนนัน้
ให้ ก� ำ หนดตารางการประชุ ม ประจ� ำ เดื อ นไว้ ล ่ ว งหน้ า ตลอดปี
ในเว็บไซต์ของ คจ.-วปส. www.irb.ipsr.mahidol.ac.th
2) ในการประชุมแต่ละครั้งต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อย
5 คน จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม
3) ในการพิจารณาจริยธรรมส�ำหรับโครงการวิจยั กรรมการทีม่ สี ว่ นได้
ส่วนเสีย หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน ในการวิจัยเรื่องใด ต้องแจ้ง
กับประธานในที่ประชุม และออกจากห้องประชุมในขณะที่มีการ
พิจารณาโครงการวิจยั นัน้ ทัง้ นีเ้ ว้นแต่กรรมการทัง้ คณะจะเห็นควร
ให้กรรมการผู้นั้นอยู่ในที่ประชุมเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
โครงการ แต่เมื่อถึงเวลาที่มีการพิจารณาและลงมติรับรอง/ไม่
รับรองจริยธรรม กรรมการผู้นั้นจะต้องออกจากที่ประชุม
4) การลงมติของคณะกรรมการฯ ให้ถอื เอาเสียงข้างมากของกรรมการ
ที่เข้าประชุมเป็นเกณฑ์ มติของคณะกรรมการฯ ถือเป็นเด็ดขาด
5) ให้กรรมการ ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับเชิญ และที่ท�ำ
หน้าที่พิจารณาจริยธรรมโครงการวิจัย ซึ่งได้เข้าร่วมประชุม ได้รับ
เบีย้ ประชุม และค่าตอบแทนการพิจารณาโครงการวิจัย ตามอัตรา
ที่ระบุในประกาศสถาบันวิจัยประชากรและสังคม
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6) เนือ่ งจากการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการจริยธรรมการวิจยั เป็นการ
ให้บริการทางวิชาการที่ส�ำคัญ ซึ่งผู้ปฏิบัติต้องใช้ทั้งความรู้ความ
สามารถและท�ำงานด้วยความทุม่ เทรับผิดชอบ ดังนัน้ สถาบันฯ และ
มหาวิทยาลัยมหิดล ต้องให้การยอมรับการปฏิบัติหน้าที่นี้ในฐานะ
เป็นภาระงานอย่างหนึ่ง
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หมวดที่ 4
หลักเกณฑ์และวิธีการ
ในการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย

4.1 โครงการวิจัยที่เข้าข่ายจะได้รบั การพิจารณา
จริยธรรมโดย คจ.-วปส.
โครงการวิจัยที่เข้าข่ายจะได้รับการพิจารณาทางจริยธรรมโดย คจ.วปส. ได้แก่ โครงการที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ต่อไปนี้
1) โครงการวิจยั ทีด่ ำ� เนินงานโดยบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล
หรือมีสถานที่ท�ำการวิจัยอยู่ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล  
2) การวิจยั ทีน่ กั วิจยั จากต่างประเทศ ท�ำร่วมกับนักวิจยั ในสถาบันวิจยั
ประชากรและสังคม ซึ่งบางส่วนหรือทั้งหมดของโครงการนั้นจะ
ด�ำเนินการภายในประเทศไทย ทั้งนี้ไม่ว่าโครงการเช่นนั้นจะได้รับ
การรับรองจริยธรรมจากต่างประเทศมาแล้วหรือไม่ก็ตาม  
3) โครงการวิจยั ทีน่ กั วิจยั ในสถาบันวิจยั ประชากรและสังคมท�ำร่วมกับ
นักวิจยั จากหน่วยงานอืน่ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล หรือจากหน่วย
งาน/สถาบันอื่นภายในประเทศไทย โดยใช้สถาบันวิจัยประชากร
และสังคมเป็นฐานปฏิบัติการวิจัย (Implementing Institution)  
ทั้งนี้โครงการวิจัยที่เสนอขอรับการพิจารณาต้องเป็นไปตามเงื่อนไข
ต่อไปนี้
1) เป็น “การวิจัยเกี่ยวกับคน” แต่ไม่ใช่ “การวิจัยในคน” และ “การ
วิจัยในสัตว์” เว้นแต่การวิจัยเหล่านั้นจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับมิติทาง
สังคม วัฒนธรรม หรือพฤติกรรมของมนุษย์ด้วย
2) เป็นโครงการที่นักวิจัยยังไม่ได้ด�ำเนินการเก็บข้อมูลก่อนที่จะยื่น
เรื่องขอรับการรับรองจริยธรรม
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4.2 การยื่นขอรับการรับรองจริยธรรม
การยืน่ เรือ่ งขอรับการรับรองจริยธรรมมีแนวทางปฏิบตั ติ า่ งกัน ระหว่าง
โครงการที่ยื่นขอรับการรับรองเป็นครั้งแรก กับโครงการที่เคยยื่นมาแล้วแต่
คณะกรรมการฯ ขอให้แก้ไขปรับปรุง
4.2.1 โครงการที่ยื่นขอรับการรับรองครั้งแรก
นั ก วิ จั ย ต้ อ งจั ด ส่ ง เอกสารต่ อ ไปนี้ ใ ห้ คจ.-วปส. โดยจั ด ส่ ง เป็ น
อิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ ทาง e-mail เท่านั้น คือ:
1) จดหมายน�ำส่งเอกสารเพื่อขอรับการรับรองจริยธรรม ที่มีข้อความ
ยืนยันว่าการวิจัยที่เสนอขอรับการรับรองนั้นยังไม่ได้เริ่มเก็บข้อมูล
แต่อย่างใด
2) “แบบเสนอโครงการวิจยั เพือ่ ขอรับการรับรองจริยธรรม” (Submission Form) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของ คจ.-วปส.
www.irb.ipsr.mahidol.ac.th นักวิจัยต้องกรอกข้อมูลที่ถูกต้อง
และครบถ้วนเกี่ยวกับโครงการวิจัย ข้อมูลในแบบเสนอโครงการ
วิจัยฯ นี้ ต้องมีสาระตรงกันกับรายละเอียดที่ให้ไว้ในโครงร่างการ
วิจัย (Research Proposal) ฉบับสมบูรณ์ ข้อมูลที่จ�ำเป็นในแบบ
เสนอโครงการวิจัยฯ ได้แก่:
(1) ชื่อโครงการวิจัย
(2) ชื่ อ นั ก วิ จั ย หลั ก รวมถึ ง หมายเลขโทรศั พ ท์ e-mail
Address สถานภาพ/ต�ำแหน่งปัจจุบัน และหน่วยงานที่สังกัด
(3) แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย
(4) หลักการและเหตุผลในการวิจัย
(5) วัตถุประสงค์การวิจัย
(6) วิธีการวิจัย รวมถึงแนวทางหรือประเภทการวิจัย ข้อมูลที่
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จะใช้ในการวิจยั วิธที ใี่ ช้ใน  การเก็บข้อมูล ประชากรเป้าหมาย
ในการศึ ก ษา  กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งรวมถึ ง ขนาดและวิ ธี เ ลื อ กกลุ ่ ม
ตัวอย่าง พืน้ ทีท่ จี่ ะท�ำการวิจยั ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล และ
เวลารวมของโครงการวิจัย
(7) ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นแก่ผู้เข้าร่วมในการวิจัย มาตรการ
ที่จะป้องกันเหตุอันไม่พึงประสงค์ รวมถึงมาตรการที่จะใช้ใน
การรักษาความลับของข้อมูล
3) โครงร่างการวิจยั (Research Proposal) ฉบับสมบูรณ์ ทีม่ เี นือ้ หา
ครอบคลุมประเด็นส�ำคัญเกีย่ วกับ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์
การวิจัย การทบทวนวรรณกรรม และระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งต้องให้
รายละเอี ย ดเพี ย งพอเกี่ ย วกั บ ประชากรเป้ า หมายการวิ จั ย
กลุ่มตัวอย่าง วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่าง และวิธีเก็บข้อมูล
4) ในกรณีที่จะเก็บข้อมูลปฐมภูมิ ต้องส่งเอกสารต่อไปนี้ด้วย คือ:
(1) เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ ข้ อ มู ล เช่ น แบบสอบถาม
(Questionnaire) ในกรณีการวิจยั เชิงปริมาณ หรือแนวค�ำถาม
(Interview Guidelines) ส�ำหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก หรือ
การอภิปรายกลุ่ม ในกรณีการวิจัยเชิงคุณภาพ
(2) เอกสารชี้ แ จงผู ้ เ ข้ า ร่ ว มในการวิ จั ย (Participant
Information Sheet)
(3) เอกสารแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมในการวิจัยโดยได้รับ
การบอกกล่าวและเต็มใจ (Informed Consent Form)
5) โครงการทีใ่ ช้ขอ้ มูลทุตยิ ภูมิ ต้องแนบหลักฐานการได้รบั อนุญาตให้
ใช้ขอ้ มูลเป็นลายลักษณ์อกั ษรจากเจ้าของข้อมูล ยกเว้นกรณีทขี่ อ้ มูล
ทุติยภูมิเป็นข้อมูลสาธารณะ
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5) กรณีที่นักวิจัยเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัย
มหิดล ต้องส่งเอกสารที่แสดงว่าได้ ผ่านการอบรมจริยธรรมการ
วิจัยด้วย
4.2.2 โครงการที่เคยยื่นขอรับการรับรองแล้วแต่คณะกรรมการฯ ขอให้แก้ไข
ปรับปรุง
นักวิจยั ต้องส่งเอกสารต่อไปนีใ้ ห้ คจ.-วปส. โดยจัดส่งเป็นอิเล็กทรอนิกส์
ไฟล์ทาง e-mail คือ:
(1) โครงร่างการวิจัยฉบับเต็มที่ปรับแก้ตามที่คณะกรรมการฯ
แนะน�ำ
(2) “แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการรับรองจริยธรรม”
(Submission Form) ซึ่งมีประเด็นส�ำคัญที่ได้รับการแก้ไขให้
สอดคล้องกับโครงร่างการวิจยั ที่ปรับปรุงใหม่แล้ว (ตามข้อ (1)
ข้างต้น)
เพือ่ ให้โครงการวิจยั ทีเ่ สนอได้รบั การบรรจุเข้าพิจารณาในการประชุมใน
แต่ละเดือนของคณะกรรมการฯ นักวิจัยจะต้องยื่นเอกสารที่ต้องการทั้งหมด
(ตามที่ระบุข้างต้น) ถึง คจ.-วปส. ก่อนวันประชุมประจำ�เดือน ไม่น้อย
กว่า  2 สัปดาห์ โครงการที่ส่งถึง คจ.-วปส. ช้ากว่ากำ�หนดนี้จะถูกนำ�เข้า
พิจารณาในการประชุมในเดือนถัดไป (ดู กำ�หนดการประชุมของ คจ.-วปส. ที่
www.irb.ipsr.mahidol.ac.th)
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4.3 การจัดการเอกสารที่ยื่นขอรับการรับรองจริยธรรม
เมื่อได้รับโครงการวิจัยพร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้องถูกต้องและครบ
ถ้วนแล้ว ฝ่ายเลขานุการของ คจ.-วปส. จะด�ำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้
1) ตอบรับโครงการ โดยแจ้งทาง e-mail ให้เจ้าของโครงการทราบ
ว่า  คณะกรรมการฯ ได้รับเรื่องไว้ถูกต้องแล้ว และจะบรรจุเข้ารับ
การพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการต่อไป
2) ก�ำหนดหมายเลขโครงการ (Project ID) ฝ่ายเลขานุการฯ จะ
ก�ำหนดหมายเลขส�ำหรับแต่ละโครงการ หมายเลขโครงการประกอบ
ด้วยอักษรย่อชือ่ คณะกรรมการฯ เป็นภาษาอังกฤษ (IPSR-IRB) ตาม
ด้วยตัวเลข 2 ชุด เชื่อมต่อกันด้วยเครื่องหมายยัติภังค์ (-) ตัวเลข
ชุดแรกบอกปี ค.ศ. ตัวเลขชุดทีส่ องบอกล�ำดับทีข่ องโครงการทีค่ ณะ
กรรมการพิจารณาในปีนั้น
3) ตัวอย่างหมายเลขโครงการ เช่น IPSR-IRB-2019-137 หมายเลขนี้
บอกให้รวู้ า 
่ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั สถาบันวิจยั ประชากร
และสังคม ได้พิจารณาโครงการนี้ในปี 2019 และเป็นโครงการ
ล�ำดับที่ 137 ของปี  
4) มอบหมายกรรมการที่เหมาะสมเป็นผู้พิจารณาโครงการ ประธาน
คณะกรรมการฯ หรือเลขานุการ โดยการมอบหมายของประธาน
จะเลือกกรรมการที่เหมาะสมเป็นผู้พิจารณาแต่ละโครงการ ทั้งนี้
โดยค�ำนึงถึงความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการ
แต่ละคนเป็นส�ำคัญ
5) ส่งเอกสารโครงการให้กรรมการที่ได้รับมอบหมาย (ทาง e-mail)
เพื่อพิจารณา 
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4.4 ประเภทของการพิจารณาจริยธรรม
การพิจารณาจริยธรรมของ คจ.-วปส. มี 2 ประเภท คือ :
1) การพิจารณาแบบเต็มคณะ (Full-board Review) หมายถึง
การพิจารณาส�ำหรับโครงการวิจยั ที่ ประธาน หรือผูท้ ปี่ ระธานมอบ
หมาย พิจารณาเห็นว่ามีความเสี่ยงสูง อาจจะก่อให้เกิดความเสีย
หายอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ร่วมในการวิจัย (รวมทั้ง กลุ่ม ชุมชน
สังคม หรือวัฒนธรรมทีเ่ กีย่ วข้องในการวิจยั ) การพิจารณาเต็มคณะ
ต้องมีกรรมการมากกว่าหนึ่งคนเป็นผู้พิจารณาหลัก (Primary
Reviewers) หรือในกรณีที่เห็นสมควรประธานจะเชิญผู้เชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ จากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล
มาร่วมพิจารณาและให้ความเห็นด้วยก็ได้ ผูพ้ จิ ารณาหลักจะน�ำผล
การพิจารณามารายงานเพือ่ อภิปรายและลงมติ ในการประชุมของ
คณะกรรมการฯ
2) การพิจารณาแบบเร่งด่วน (Expedited Review) หมายถึง
การพิจารณาโครงการวิจัย ที่ประธาน หรือผู้ที่ประธานมอบหมาย
เห็นว่ามีโอกาสน้อยทีจ่ ะก่อให้เกิดความเสีย่ งต่อสิทธิและสวัสดิภาพ
ของผู้ร่วมในการวิจัย การพิจารณาโครงการประเภทนี้จะใช้ผู้
พิจารณาหลัก (Primary Reviewer) อย่างน้อย 1 คน แต่ผู้
พิจารณาต้องน�ำความเห็นของตนมารายงานในที่ประชุมของคณะ
กรรมการฯ เพื่อให้การรับรอง
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4.5 การยกเว้นการพิจารณาจริยธรรม
ในกระบวนการพิจารณาจริยธรรมส�ำหรับโครงที่เสนอขอการรับรอง
หากพบว่ามีโครงการซึ่งไม่เข้าข่ายที่จะต้องผ่านการพิจารณาแบบเต็มคณะ
หรือแบบเร่งด่วน (ที่กล่าวในข้อ 4.4 ข้างต้น) คณะกรรมการฯ อาจยกเว้น
การพิจารณาจริยธรรมส�ำหรับโครงการเช่นนั้น
ในการคัดแยกโครงการทีเ่ สนอขอรับการพิจารณาทัง้ หมด ประธาน หรือ
เลขานุการ จะก�ำหนดว่าโครงการใดบ้างสมควรได้รับการยกเว้น และเมื่อมี
การประชุมจะรายงานให้ที่ประชุมทราบถึงจ�ำนวนและลักษณะของโครงการ
นั้น ๆ นอกจากนี้ในกระบวนการพิจารณากรรมการผู้ท�ำหน้าที่พิจารณาอาจ
เสนอให้ยกเว้นการพิจารณาส�ำหรับโครงการที่เห็นสมควรก็ได้
โครงการที่เข้าข่ายได้รับการยกเว้นการพิจารณาส่วนมาก ได้แก่
โครงการที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ คือ
1) มีความเสี่ยงทางจริยธรรมต�่ำมาก หรือไม่มีเลย
2) ใช้ข้อมูลทุติยภูมิ ซึ่งได้มีการรับรองทางจริยธรรมมาก่อนแล้ว ใน
การปฏิบัตินักวิจัยเพียงแต่ต้องแสดงหลักฐานการได้รับอนุญาตให้
ใช้ขอ้ มูลเป็นลายลักษณ์อกั ษรจากเจ้าของข้อมูล พร้อมด้วย เอกสาร
รับรองจริยธรรมการวิจัย (Certificate of Approval - COA)
ของโครงการเดิม
3) ใช้ขอ้ มูลเอกสารทีถ่ อื ว่าเป็นสาธารณะ ซึ่งนักวิจยั สามารถเข้าถึงได้
โดยไม่ต้องขออนุญาตจากแหล่งข้อมูล เช่น ข่าว หรือบทความ
ในสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อ Online ต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม หากเอกสาร
เหล่านั้นมีลิขสิทธิ์ นักวิจัยก็จ�ำเป็นต้องขออนุญาตจากเจ้าของ
ลิขสิทธิ์ก่อน
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คจ.-วปส. จะออก เอกสารยกเว้นการพิจารณาจริยธรรม (Certificate
of Exemption - COE) ส�ำหรับโครงการประเภทนี้ คณะกรรมการฯ
ไม่จ�ำเป็นต้องติดตาม หรือขอให้นักวิจัยรายงานเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์
เนื่องจากเป็นโครงการที่ไม่มีความเสี่ยง หรือเสี่ยงต�่ำมาก นั่นเอง
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4.6 ประเด็นส�ำคัญในการพิจารณาจริยธรรม
แม้ว่า  คจ.-วปส. จะให้ความส�ำคัญเป็นพิเศษกับความเสี่ยงต่อความ
เสียหายทีอ่ าจเกิดจากการเข้าร่วมในการวิจยั รวมทัง้ แผนการของนักวิจยั ทีจ่ ะ
ป้องกันและให้การคุ้มครองผู้ร่วมในการวิจัยอย่างเพียงพอ แต่ในทางปฏิบัติ
แล้ว การพิจารณาของคณะกรรมการจะให้ความส�ำคัญกับประเด็นทางระเบียบ
วิธีในกระบวนการท�ำวิจัยด้วย ดังนั้น ในภาพรวมแล้ว ประเด็นต่อไปนี้คือสิ่ง
ที่จะรวมอยู่ในรายการที่ต้องพิจารณา 
1) หัวข้อการวิจยั รวมทัง้ หลักการและเหตุผลของการวิจยั (Research
Topic and Rationale)
2) วัตถุประสงค์การวิจัย (Research Objectives)
3) ประชากรเป้าหมายในการวิจัย และวิธีก�ำหนดจ�ำนวนประชากร
ตัวอย่างที่เหมาะสมส�ำหรับเก็บข้อมูล (Study Population and
Determination of the Sample)
4) วิธเี ลือกประชากรตัวอย่างเพือ่ ให้ได้จำ� นวนตามทีก่ ำ� หนด (Method
of Sample Selection)
5) รายละเอียดเกีย่ วกับการเก็บข้อมูล (Details of Data Collection)
6) เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมในการวิจัย (Participant Information
Sheet)
7) หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมในการวิจัยโดยได้รับการบอก
กล่าวและเต็มใจ (Informed Consent Form)
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8) ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการท�ำวิจัย และแผนการให้ความ
คุม้ ครองผูร้ ว่ มในการวิจยั เพือ่ ไม่ให้ได้รบั ความเสียหาย (Potential
Risks and Plan to Protect Participants)
9) มาตรการที่จะรักษาความลับของข้อมูล (Data Confidentiality
Measure)
ในการพิจารณาโครงการ ผู้พิจารณาจะพยายามตอบค�ำถามว่า 
ในแต่ละประเด็นที่กล่าวข้างต้นนั้นนักวิจัยให้ข้อมูลเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่า 
สิ่งที่วางแผนจะท�ำในการวิจัยมีความเหมาะสมหรือไม่ ถ้าไม่เหมาะสม ควร
จะปรับปรุงแก้ไขอะไร อย่างไร ในกรณีทขี่ อ้ มูลทีใ่ ห้มาไม่เพียงพอ ผูพ้ จิ ารณา
อาจจะขอให้นกั วิจยั เจ้าของโครงการส่งข้อมูลเพิม่ เติม เพือ่ ใช้ประกอบในการ
พิจารณาให้รอบคอบและโปร่งใสที่สุด
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4.7 การรายงานผลการพิจารณาและการรับรองจริยธรรม
ในการพิจารณาโครงการวิจัย กรรมการผู้พิจารณาจะบันทึกผลการ
พิจารณาลงในแบบ “รายงานผลการพิจารณาจริยธรรม” ที่จัดท�ำขึ้นเพื่อการ
นี้โดยเฉพาะ สิ่งที่บันทึกในรายงานฯ นี้ ได้แก่ความเห็นต่อประเด็นการ
พิจารณาทุกข้อ (ที่ให้ไว้ในข้อ 4.6 ข้างต้น) ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่
รวมทั้งข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุง ถ้ามี  ผู้พิจารณาโครงการจะได้รับ
แบบรายงานผลฯ นี้ พร้อมกับเอกสารประกอบอื่น ๆ ของโครงการที่ตนถูก
ขอให้เป็นผูพ้ จิ ารณา (ทัง้ หมดเป็นอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์) ความเห็นและข้อเสนอ
แนะที่บันทึกลงในแบบรายงานผลฯ นี้ คือสิ่งที่ผู้พิจารณาจะรายงานต่อที่
ประชุมคณะกรรมการฯ ต่อไป
เมื่ อ ได้ รั บ ความเห็ น ชอบในการประชุ ม คณะกรรมการฯ แล้ ว
ฝ่ายเลขานุการจะส่งแบบรายงานผลฯ นีใ้ ห้นกั วิจยั เจ้าของโครงการ ทาง e-mail
เพือ่ แจ้งให้ทราบผลการพิจารณา 
ส�ำหรับโครงการที่ไม่มีประเด็นต้องแก้ไขปรับปรุง คจ.-วปส. จะออก
เอกสารรับรองจริยธรรม (Certificate of Ethical Approval - COA) ให้
ส่วนโครงการทีม่ ปี ระเด็นต้องแก้ไขปรับปรุง คจ.-วปส. จะออก “เอกสารรับรอง
จริ ย ธรรม” ให้ ต ่ อ เมื่ อ นั ก วิ จั ย เจ้ า ของโครงการได้ แ ก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง ตามที่
คณะกรรมการฯ ได้เสนอแนะเรียบร้อยแล้ว

32

4.8 ผลการพิจารณาจริยธรรม
ผลการพิจารณาแบ่งออกเป็น 4 แบบ คือ
1) รับรองโดยไม่มีการแก้ไข หมายถึง การรับรองที่ออกให้ส�ำหรับ
โครงการที่คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาเห็นว่า  มีความเหมาะสม
ทัง้ ในด้านจริยธรรม การรักษาความลับของข้อมูล และด้านระเบียบ
วิธีวิจัย
2) รับรองในหลักการ หมายถึง การรับรองที่จะออกให้ในภายหลัง
โดยมีเงื่อนไขว่านักวิจัยต้องแก้ไขปรับปรุงสิ่งที่ยังไม่เหมาะสมให้
เรียบร้อย ตามค�ำแนะน�ำของคณะกรรมการฯ เสียก่อน
3) ไม่รับรอง หมายถึง การไม่ให้การรับรองโครงการตามที่เสนอมา 
เนื่องจากยังมีประเด็นทางจริยธรรมและประเด็นทางเทคนิคอื่น ๆ
ที่ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขมาก ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการฯ
จะแนะน�ำให้นกั วิจยั ทบทวนและปรับปรุงแก้ไขโครงการใหม่ทงั้ หมด
แล้วเสนอให้กรรมการพิจารณาใหม่อีกครั้ง
4) ไม่รับรองและไม่รับพิจารณาใหม่ หมายถึง การไม่ให้การรับรอง
โครงการ เนื่องจากคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาเห็นว่า  โครงการ
ที่ เ สนอมี ข ้ อ บกพร่ อ งมากเกิ น กว่าที่ ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข ทั้ ง ในด้ าน
จริยธรรม ระเบียบวิธีการวิจัย และการน�ำเสนอโครงการ โครงการ
เช่นนี้ คจ.-วปส. ไม่แนะน�ำให้นักวิจัยเสนอกลับมาเพื่อขอรับการ
พิจารณาอีก
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ส�ำหรับโครงการทีผ่ า่ นการรับรองแล้ว คจ.-วปส. จะออก เอกสารรับรอง
จริยธรรม เป็นภาษาอังกฤษให้เอกสารรับรองจริยธรรมที่ คจ.-วปส. ออกให้
จะใช้ได้ตลอดช่วงเวลาด�ำเนินการของโครงการวิจัย เว้นแต่จะมีการขอขยาย
เวลาการท�ำวิจยั ออกไปอีก ในกรณีเช่นนัน้ นักวิจยั จะต้องแจ้งขอขยายเวลาเป็น
ลายลักษณ์อักษรต่อ คจ.-วปส. การขยายเวลาการท�ำวิจัยออกไปโดยไม่
รายงานให้คณะกรรมการฯ ทราบก่อน อาจมีผลให้ไม่ได้รับการรับรอง
จริยธรรมในช่วงเวลาที่ขยายออกไปนั้น
ส�ำหรับโครงการที่มีระยะเวลาด�ำเนินการมากกว่า  1 ปี นักวิจัยจะ
ต้องรายงานการด�ำเนินงานให้คณะกรรมการฯ ทราบปีละครัง้ การไม่รายงาน
อาจมีผลให้ไม่ได้รับการรับรองจริยธรรมต่อไป
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4.9 การติดตามโครงการที่ให้การรับรองจริยธรรมแล้ว
การติดตามโครงการที่ได้ให้การรับรองจริยธรรมไปแล้ว เป็นภารกิจที่
ส�ำคัญอย่างหนึง่ ในการติดตาม คจ.-วปส. ก�ำหนดให้นกั วิจยั เจ้าของโครงการ
ต้องรายงานต่อคณะกรรมการฯ การรายงานทีน่ กั วิจยั ควรทราบและถือปฏิบตั ิ
มี 4 ประเภท คือ
1) รายงานรายปี โครงการวิจัยทุกโครงการที่มีระยะเวลาด�ำเนินการ
มากกว่า  1 ปี นักวิจัยต้องส่งรายงานต่อ คจ.-วปส. เป็นรายปี
(ทุก 12 เดือน) ว่าการด�ำเนินการวิจัยในปีที่ผ่านมาเป็นไปตามที่
ได้เสนอไว้ในโครงการ และมีปญ
ั หาทางจริยธรรมเกิดขึน้ หรือไม่ ถ้า
มี ได้จัดการกับปัญหานั้น ๆ อย่างไร หรือต้องการค�ำแนะน�ำ
อย่างไรจากคณะกรรมการฯ
2) รายงานการเปลี่ยนแปลงในการด�ำเนินการวิจัย ในกรณีที่นักวิจัย
ได้เปลีย่ นแปลงการด�ำเนินการวิจยั ให้ตา่ งไปจากทีค่ ณะกรรมการฯ
ได้ให้การรับรองไว้แล้ว นักวิจัยต้องรายงานรายละเอียดของการ
เปลี่ยนแปลงให้คณะกรรมการฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อน
ที่ จ ะด� ำ เนิ น การวิ จั ย ต่ อ ไป ในกรณี เ ช่ น นี้ คณะกรรมการฯ
จะพิจารณาว่า การด�ำเนินการทีเ่ ปลีย่ นไปนัน้ จะมีผลท�ำให้เกิดความ
เสีย่ งทางจริยธรรมหรือไม่ อย่างไร การให้การรับรอง หรือไม่รบั รอง
จริยธรรมต่อไป ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการฯ ซึ่งจะยึด
หลักว่าการด�ำเนินการตามทีข่ อเปลีย่ นแปลงนัน้ ต้องไม่มผี ลกระทบ
ในทางลบต่อสิทธิและสวัสดิภาพของผู้ร่วมในการวิจัย
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3) รายงานเหตุการณ์ทไี่ ม่พงึ ประสงค์ ในการด�ำเนินการวิจยั ถ้ามีเหตุ
ทีไ่ ม่พงึ ประสงค์เกิดขึน้ และก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผรู้ ว่ มในการ
วิจัย นักวิจัยต้องรายงานรายละเอียดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้
คณะกรรมการฯ ทราบโดยไม่ชกั ช้า เมือ่ ได้รบั รายงานเหตุการณ์ไม่
พึงประสงค์ คจ.-วปส. จะขอให้นักวิจัยชะลอการด�ำเนินการไว้
จนกว่าจะหาทางแก้ไขทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ ก่อน การแก้ไขอาจเป็นการ
ขอให้นักวิจัยเปลี่ยนแผนการด�ำเนินการวิจัย เช่น เปลี่ยนกลุ่ม
ตัวอย่าง เปลี่ยนพื้นที่ท�ำการวิจัย หรือปรับประเด็นค�ำถามและ
ลักษณะข้อมูล โดยไม่ท�ำให้วัตถุประสงค์การวิจัยเปลี่ยนไปอย่างมี
นัยส�ำคัญ ในกรณีที่เหตุการณ์มีความรุนแรงมาก คณะกรรมการฯ
อาจก�ำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมให้นักวิจัยปฏิบัติ เพื่อหลีกเลี่ยงความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อไป หรืออาจระงับการให้การรับรองจริยธรรม
ส�ำหรับโครงการนั้นโดยสิ้นเชิงก็ได้
4) รายงานปิดโครงการ เมื่อการวิจัยได้ด�ำเนินการจนส�ำเร็จแล้ว
นักวิจัยต้องรายงานการสิ้นสุดโครงการให้คณะกรรมการฯ ทราบ
เป็นลายลักษณ์อกั ษร ส�ำหรับโครงการทีด่ ำ� เนินการจนครบก�ำหนด
เวลาตามที่ได้เสนอไว้ แต่การวิจัยยังไม่เสร็จ นักวิจัยต้องยื่นขอ
ขยายเวลาการรับรองทางจริยธรรมออกไป มิฉะนั้น จะถือว่าการ
รับรองในคาบเวลาที่คณะกรรมการฯ ได้ให้ไว้ก่อนนั้นได้สิ้นสุดลง
โดยอัตโนมัติ
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4.10 สรุปขั้นตอนส�ำคัญในการบวนการพิจารณาจริยธรรม
ขั้นตอนส�ำคัญในกระบวนการพิจารณาจริยธรรมของ คจ.-วปส. ที่ให้
ไว้ข้างต้น (ข้อ 4.1-4.9) อาจสรุปได้ดังแสดงในแผนผังต่อไปนี้
แผนผังแสดงขั้นตอนส�ำคัญในกระบวนการพิจาณาจริยธรรมของ คจ.-วปส.
นักวิจัยส่งแบบเสนอโครงการ
พร้อมเอกสาร
เอกสารครบ ถูกต้อง

คจ.-วปส.
ตรวจเอกสาร

คจ.-วปส.
จ�ำแนกโครงการ

เอกสารไม่ครบ/ไม่ถูกต้อง
ให้นักวิจัยส่งเพิ่ม

มีความเสี่ยง  
เข้าสู่กระบวนการพิจารณา
รับรอง
โดยไม่มีการแก้ไข

มีประเด็นแก้ไข

ไม่มคี วามเสี่ยง
ยกเว้นการพิจารณา
ไม่รับรอง
และไม่รับพิจารณา

นักวิจัยแก้ไข แล้วส่งให้
คจ.-วปส. พิจารณาใหม่
ออกเอกสาร
รับรองจริยธรรม  
(COA)

ผ่านการพิจารณา

จดมายแจ้งผล
การพิจารณา
ออกเอกสารรับรอง
ยกเว้นการพิจารณา 
(COE)
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หมวดที่ 5

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ในการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย

5.1 แบบเสนอขอรับการรับรองจริยธรรมการวิจัย
(Submission Form)
แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการรับรองจริยธรรม
Submission Form

ค�ำแนะน�ำ
โปรดกรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนในแบบฟอร์มนี้  แล้วส่งให้ คจ.-วปส.
ทาง e-mail ที่ pripsrirb@mahidol.ac.th  แบบฟอร์มนีพ้ ร้อมด้วยเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง
ทั้งหมดต้องส่งถึง คจ.-วปส. อย่างช้า 2 สัปดาห์ก่อนการประชุมของคณะกรรมการ
ในแต่ละเดือน (ดูก�ำหนดการประชุมประจ�ำเดือนที่ http://www.irb.ipsr.mahidol.
ac.th) โครงการที่ส่งถึง คจ.-วปส.ช้ากว่าก�ำหนดจะได้รับการพิจารณาในการประชุม
เดือนถัดไป
Suggestion
Please provide concise and complete information in all
relevant fields below. The completed form together with all required
documents must be submitted to IPSR-IRB via e-mail at: pripsrirb@
mahidol.ac.th no later than 2 weeks before the monthly meeting of
the IRB.  Late submission will be reviewed in the following month.
(See IRB meeting schedule at http://www.irb.ipsr.mahidol.ac.th)
1. ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย)...........................................................................
Project Title.................................................................................................
2. ชื่อนักวิจัยหลัก (ภาษาไทย).............................................................................
Principal Investigator.................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์ Telephone number.................................................
E-mail address ....................................................................................
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สถานภาพของนักวิจัยหลัก PI’s Status
[  ] อาจารย์ Faculty
[  ] นักวิจัย Researcher
[  ] บุคลากรอื่น Other staff (specify)................................................
หน่วยงานที่สังกัด Institutional affiliation..............................................
[  ] นักศึกษา Student
ระดับ Degree    [  ] ป.โท Master     [  ] ป.เอก Ph.D.       
หลักสูตร Program of study.....................................................
คณะ สถาบัน วิทยาลัย ฯลฯ Faculty/Institute/College, etc. ………
……………………………….……………………………………………………
3. ทุนสนับสนุนการวิจัย และแหล่งทุน Funding status and source of funding
 ได้รับทุนแล้ว (ระบุแหล่งทุน) Currently funded. Please specify
funding source and amount of fund ................................................
จ�ำนวนเงินทุนที่ได้รับ Amount of fund ...............................Baht
 อยู่ระหว่างการสมัครขอทุน Currently in the process of funding
application
ระบุแหล่งทุนที่สมัคร  Specify source of funding applying for
……………………………………………..………………………….
 ทุนตัวเอง  Self-funded
4. สรุปหลักการและเหตุผลของการท�ำวิจัย Research Rationale
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
5. วัตถุประสงค์ของการวิจัย Research Objectives
....................................................................................................................
.....................................................................................................................
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6. ระเบียบวิธีวิจัย Research Methodology
6.1 ประเภทของการวิจัย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
Type of research (Multiple responses possible)
 การวิจัยเชิงปริมาณ Quantitative research
ประเภทของข้อมูลที่จะใช้ Type of data (Multiple responses possible)
[  ] ข้อมูลปฐมภูมิ ด้วยการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถาม
Primary data using questionnaire interviews
ระยะเวลาเก็บข้อมูล (เดือน/ปี)
Duration of data collection (Month/Year)
จาก From……../…….. ถึง  To……../……..
[  ] ข้อมูลทุติยภูมิ Secondary data
(ระบุแหล่งข้อมูล Specify source of data)
.............................................................................
 การวิจัยเชิงคุณภาพ Qualitative research
ระยะเวลาเก็บข้อมูล (เดือน/ปี)
Duration of data collection  (Month/Year)   
จาก From ……../……..ถึง  To……../……..
 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม Participatory action research
ระยะเวลาเก็บข้อมูล (เดือน/ปี)
Duration of data collection (Month/Year)
จาก From ……../…….. ถึง  To ……../……..
 การวิจัยเอกสาร โปรดระบุประเภทเอกสารที่จะใช้
Documentary research. Please specify types of documents to use
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
ระยะเวลาเก็บข้อมูล (เดือน/ปี)
Duration of data collection (Month/Year)
จาก From ……../…….. ถึง To ……../……..
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6.2 กรณีที่วางแผนจะเก็บข้อมูลจากกลุ่มประชากรตัวอย่าง
โปรดระบุ ประชากรเป้าหมายในการศึกษา รวมถึงวิธีก�ำหนดจ�ำนวน
และวิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างเพื่อการเก็บข้อมูล
(If using primary data, please specify study population,
sample size determination and sampling method:  
6.2.1 ประชากรเป้าหมายในการศึกษา  Study population
………………………………………………………………………………
6.2.2 วิธีที่จะใช้ในการก�ำหนดจ�ำนวนกลุ่มตัวอย่าง Sample size
determination
………………………………………………………………………………
6.2.3 วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่าง Method of sample selection.
………………………………………………………………………………
6.2.4 วิธีที่การรวบรวมข้อมูล Method(s) of data collection
………………………………………………………………………………
6.3 พื้นที่ศึกษา (ระบุ)  Study site (specify)
………………………………………………………………………………
7. ระยะเวลาทั้งสิ้นของโครงการวิจัยนี้ (ปี/เดือน)
Duration of the project (Year/Month)  
…….. ปี Year …….. เดือน Month
จาก From ……../…….. ถึง To ……../……..
8. ในการวิจัยนี้ อะไรคือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และอะไรคือมาตรการที่จะ
ป้องกัน Potential risks and measures to prevent them
8.1 ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น Potential risks
………………………………………………………………………………
8.2 มาตรการที่จะป้องกันความเสี่ยง และคุ้มครองผู้ร่วมในการวิจัย
Measures to prevent risks and protect participants
……………………………………..………………………………………………
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9. โปรดระบุวิธีการรักษาความลับของข้อมูล
Specify how confidentiality of data will be adequately protected.
……………………………………………………………………………………………
10. รายการเอกสารที่ส่งให้ คจ.-วปส. พร้อมกับแบบเสนอโครงการฯ นี้
(ท�ำเครื่องหมาย  ใน  ที่เหมาะสม)
List of documents submitted along with this submission form.
(Check appropriate box )
 * จดหมายน�ำส่งแบบเสนอขอรับการรับรองจริยธรรมการวิจัย พร้อมทั้ง
เอกสารประกอบ ถึง คจ.-วปส. ในกรณีที่จะเก็บข้อมูลปฐมภูมิต้องมี
ข้อความยืนยันในจดหมายว่า นักวิจัยยังไม่ได้เริ่มเก็บข้อมูล และจะยังไม่
เริ่มจนกว่าจะได้รับการรับรองจริยธรรมก่อน  Submit a cover letter
to IPSR-IRB together with all required documents.  In case
the project involves primary data collection, the letter must
indicate that data collection has not begun, and will not
begin, unless ethical approval is obtained.
 * โครงร่างการวิจัย Research proposal
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล เช่น แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์เชิงลึก
แนวทางการอภิปรายกลุ่ม หรือแนวการสังเกต (ต้องมี ถ้าจะเก็บข้อมูลปฐม
ภูมิ)  Research tools such as questionnaire or guidelines for
in-depth interview and/or focus group discussion (Required
for projects using primary data)
 เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมในการวิจัย (ต้องมี ถ้าจะเก็บข้อมูลปฐมภูมิ)  
Participant information sheet (Required for projects using
primary data)
 เอกสารแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมในการวิจัยโดยได้รับการบอกกล่าวและ
เต็มใจ (ต้องมี ถ้าจะเก็บข้อมูลปฐมภูมิ) Informed consent form
(Required for projects using primary data)
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 หนังสืออนุญาตจากเจ้าของข้อมูลให้นักวิจัยใช้ข้อมูลได้ (ต้องมี ถ้าจะใช้
ข้อมูลทุติยภูมิ)  Letter of permission for use of the data
(Required for projects using secondary data)
 *หลักฐานการโอนเงินค่าธรรมเนียมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
Evidence of fee payment
 ใบรับรองการผ่านการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน (ต้องมี กรณีผู้วิจัยเป็น
นักศึกษา) Certificate of Training in Human Research Ethics
(Required for graduate students)
 เอกสารอื่น ๆ (ระบุ) Other documents (specify)
………………………………….
ลงชื่อ Signature
……………………………..
(............................................)
หัวหน้าโครงการวิจัย Principal Investigator
วัน/เดือน/ปี Date ............/...................../...............
หมายเหตุ : * หมายถึงเอกสารที่จ�ำเป็นต้องยื่นส�ำหรับทุกโครงการ
          (* Required for all submissions)
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5.2 เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมในการวิจัย
(Participant Information Sheet)
ในการขอรับการรับรองจริยธรรม นักวิจัยที่จะเก็บข้อมูลปฐมภูมิต้อง
ยื่น “เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมในการวิจัย” ด้วย นอกจากนี้ ส�ำหรับนักวิจัยที่
จะเก็บข้อมูลจากเด็กที่อายุต�่ำกว่า 18 ปี หรือกลุ่มประชากรเปราะบาง
จะต้องยื่นเอกสารชี้แจงอีกฉบับหนึ่งเพื่อให้ข้อมูลและขออนุญาตพ่อแม่หรือ
ผู้ที่ให้การดูแลเด็กหรือผู้ที่มีความเปราะบางด้วย ในทั้งสองกรณี เอกสาร
ชีแ้ จงฯ จะต้องให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับโครงการวิจยั และสิทธิของผูใ้ ห้ขอ้ มูล ต่อไปนี:้
1) ชื่อโครงการวิจัย วัตถุประสงค์ แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย (ถ้ามี)
และชือ่ นักวิจยั หลักพร้อมด้วยสถานทีท่ ำ� งานและหมายเลขโทรศัพท์
2) ประชากรเป้าหมายการศึกษา และวิธีเลือกกลุ่มตัวอย่าง พร้อมทั้ง
เหตุผลว่าท�ำไมบุคคลที่นักวิจัยติดต่อนั้นจึงถูกเชิญให้เป็นผู้ร่วมใน
การวิจัยนี้
3) ข้อมูล วิธีการเก็บข้อมูล และความร่วมมือที่นักวิจัยคาดหวังจาก
ผู้เข้าร่วมในการวิจัย (ต้องการให้เขาท�ำอะไร)
4) วิธีที่นักวิจัยจะใช้ในการรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับ
5) ประโยชน์และความเสี่ยงที่ผู้ร่วมในการวิจัยอาจได้รับจากการ
เข้าร่วมในการวิจัยในฐานะผู้ให้ข้อมูล
6) สิทธิของผูร้ ว่ มในการวิจยั ทีจ่ ะไม่ตอบค�ำถามข้อใดข้อหนึง่ หรือถอน
ตัวออกจากการให้ความร่วมมือโดยสิ้นเชิงเลยก็ได้ ถ้าต้องการ
โดยจะไม่มีผลกระทบใด ๆ
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ทั้งหมดนี้นักวิจัยควรเรียบเรียงเป็นเอกสาร โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย
ส�ำหรับคนทัว่ ไป หลีกเลีย่ งการใช้ศพั ท์เทคนิค และควรพิมพ์เอกสารชีแ้ จงฯ นี้
มอบให้ผรู้ ว่ มในการวิจยั ทุกคน
ที่ให้ไว้ต่อไปนี้เป็นเอกสารชี้แจงผู้ร่วมในการวิจัย 2 แบบ แบบแรก
ส�ำหรับบุคคลทั่วไปที่นักวิจัยติดต่อเพื่อขอความร่วมมือเป็นผู้ให้ข้อมูล แบบที่
สอง ส�ำหรับพ่อแม่ของเด็กที่อายุต�่ำกว่า  18 ปี ซึ่งจะถูกขอให้เข้าร่วมเป็น
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล แบบทีส่ องนีส้ ามารถปรับใช้ได้กบั ผูด้ แู ลบุคคลทีม่ คี วามเปราะบาง
ประเภทต่าง ๆ ซึ่งถูกขอให้เข้าร่วมเป็นผู้ให้ข้อมูลได้ด้วย ความจริงเอกสาร
แบบแรกและแบบที่สองมีข้อความต่างกันเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ถ้าเข้าใจหลัก
การและจุดมุง่ หมายของการมีเอกสารนี้ ก็สามารถปรับใช้ได้ตามความเหมาะ
สมกับเรือ่ งทีจ่ ะท�ำการวิจยั และบุคคลเป้าหมายทีจ่ ะถูกขอให้เป็นผูร้ ว่ มในการ
วิจัย ข้อส�ำคัญคือ จะต้องเขียนให้กระชับ ชัดเจน เข้าใจง่าย และค�ำนึงถึง
ความเหมาะสมกับผู้ร่วมในการวิจัยแต่ละประเภท
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5.2.1 ตัวอย่างเอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมในการวิจัย (ชื่อโครงการวิจัยในที่นี้
สมมติขึ้นเพื่อเป็นตัวอย่างเท่านั้น)
เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมในการวิจัยที่เป็นบุคคลทั่วไป
โครงการวิจัยเรื่อง การรับรู้ ความคาดหวัง และความคิดเห็นของประชาชน
ต่อโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)
……………………………………..
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ทราบถึงการรับรูข้ องประชาชนเกีย่ วกับโครงการ
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โดยเฉพาะต้องการทราบถึงความคาด
หวัง และความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการพัฒนาเศรษฐกิจขนาดใหญ่นี้ ว่าจะ
ก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างไรบ้าง แก่ชุมชนในพื้นที่ด�ำเนินการ
ของโครงการนี้ การวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจาก.......(ระบุแหล่งที่ให้ทุน ถ้ามี).......
นักวิจัยหลักของโครงการวิจัยนี้คือ ............(ชื่อนักวิจัย)...... จาก.....(ระบุหน่วยงาน
ที่สังกัด)......................................................................................
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
การวิจัยนี้จะเก็บข้อมูลจากหัวหน้าครัวเรือนที่มีอายุระหว่าง 30 - 65 ปี
ทั้งชายและหญิง ใน 3 จังหวัดซึ่งเป็นพื้นที่ด�ำเนินการของโครงการ คือ ฉะเชิงเทรา 
ชลบุรี และระยอง ทั้งในเขตเมืองและชนบท โดยจะเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยการสุ่ม
แบบหลายขั้นตอน เพื่อให้ได้จ�ำนวนที่ต้องการ คือ 1,500 คน
ข้อมูลและการเก็บข้อมูล
ถ้าท่านตกลงร่วมเป็นผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนหนึง่ ในการวิจยั นี้ พนักงานเก็บข้อมูลจะขอ
อนุญาตสัมภาษณ์ท่าน ประเด็นที่จะสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนที่ 1 จะถาม
ถึงข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลครัวเรือนของท่าน เช่น จ�ำนวนคนในครัวเรือน อายุ
การศึกษา อาชีพ รายได้ ส่วนที่ 2 จะถามถึงการรับรู้ ความคาดหวัง และความคิด
เห็นของท่าน เกี่ยวกับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ส่วนที่
3 จะขอถามถึงความคิดเห็นและคาดหวังของท่านว่าประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดนี้
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จะได้รับผลดีผลเสียทางเศรษฐกิจและสังคมอะไรบ้างจากโครงการพัฒนานี้ ทั้งหมด
นี้คาดว่าจะใช้เวลาสัมภาษณ์ประมาณ 1 ชั่วโมง
การรักษาความลับของข้อมูล
พนักงานสัมภาษณ์จะบันทึกข้อมูลที่ได้จากท่านการลงในแบบสอบถาม และ
จะเก็บไว้เป็นความลับ โดยไม่ให้คนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการวิจัยนี้เข้าถึงหรือน�ำไปใช้
ข้อมูลที่ได้ทั้งหมดจะน�ำไปวิเคราะห์เป็นภาพรวม โดยไม่มีการเปิดเผยชื่อและที่อยู่
หรือลักษณะส่วนตัวอื่น ๆ ของผู้ให้ข้อมูล เมื่อจบโครงการวิจัยนี้แล้ว ทางโครงการ
จะเก็บข้อมูลไว้เพื่อการศึกษาในอนาคต แต่จะลบชื่อผู้ให้ข้อมูลออกทั้งหมด และเก็บ
ข้อมูลไว้ในคอมพิวเตอร์ทตี่ อ้ งใช้รหัสผ่าน ซึง่ จะรูแ้ ละใช้ได้เฉพาะนักวิจยั ผูร้ บั ผิดชอบ
โครงการนี้โดยตรงเท่านั้น
ประโยชน์และความเสี่ยงต่อผู้ให้ข้อมูล
ข้อมูลที่ได้จากท่านและคนอื่น ๆ ที่ร่วมในการวิจัยนี้ จะเป็นประโยชน์ส�ำหรับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการก�ำหนดนโยบายและโครงการที่จะป้องกันผลกระทบที่ไม่
พึงปรารถนาอันอาจเกิดขึน้ และเพิม่ โอกาสในการท�ำโครงการนีใ้ ห้สอดคล้องกับความ
ต้องการและความคาดหวังของประชาชนทั่วไป ในการสัมภาษณ์ต่อไปนี้ ไม่มีค�ำถาม
ที่เป็นเรื่องอ่อนไหว หรือเป็นความเสี่ยงต่อตัวท่านและครัวเรือนของท่าน หากท่าน
รูส้ กึ ไม่สะดวกใจทีจ่ ะตอบค�ำถามข้อใด ท่านจะไม่ตอบค�ำถามข้อนัน้ ก็ได้ แต่ถงึ อย่างไร
ทางโครงการก็ใคร่ขอความร่วมมือท่านในการให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นอย่าง
อิสระและเปิดเผย ค�ำตอบรวมทั้งความคิดเห็นของท่านทั้งหมดจะไม่มีการตัดสินว่า
ถูกหรือผิดแต่ประการใด
สิทธิของผู้ให้ข้อมูล
การตัดสินใจเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมในการให้ขอ้ มูลครัง้ นี้ ขอให้เป็นความสมัคร
ใจของท่าน ท่านมีสทิ ธิท์ จี่ ะไม่ให้ความร่วมมือก็ได้ หรือเมือ่ ตกลงให้ความร่วมมือแล้ว
หากไม่สะดวกที่จะร่วมมือต่อไป ท่านมีสิทธิ์ท่ีจะขอถอนตัวจากการเป็นผู้ร่วมในการ
วิจยั นีก้ ไ็ ด้ โดยทีก่ ารท�ำเช่นนัน้ จะไม่มผี ลกระทบต่อตัวท่านหรือต่อครอบครัวของท่าน
แต่ประการใด
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ที่เรียนท่านมาทั้งหมดนี้ หากยังมีสิ่งใดที่ไม่ชัดเจน หรือหากท่านมีข้อสงสัย
โปรดสอบถามพนักงานสัมภาษณ์ได้ในตอนนี้ หรือหากมีข้อสงสัยประการใดใน
ภายหลัง ท่านสามารถติดต่อหัวหน้าโครงการวิจัยนี้ได้ ตามชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์
ข้างล่างนี้
ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย ............................
สถานที่ติดต่อ (หน่วยงาน)....................................
โทรศัพท์....……….…………........
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5.2.2 ตัวอย่างเอกสารให้ขอ้ มูลแก่พอ่ แม่/ผูป้ กครองของเด็กอายุตำ�่ กว่า 18 ปี
ที่ถูกขอให้ผู้ร่วมในการให้ข้อมูล (ชื่อโครงการวิจัยสมมติขึ้นเพื่อเป็น
ตัวอย่างในทีน่ เี้ ท่านัน้ )
เอกสารชี้แจงส�ำหรับพ่อแม่/ผู้ปกครองของเด็กที่ถูกขอให้เป็นผู้ร่วมในการวิจัย
โครงการวิจัย เรื่อง อิทธิพลของความผูกพันใกล้ชิดกับพ่อแม่และเพื่อน
กับบุคลิกภาพและพฤติกรรมของวัยรุ่น
…………………………………
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาว่า ความผูกพันใกล้ชดิ กับพ่อแม่และเพือ่ น
มีอิทธิพลอย่างไรต่อบุคลิกภาพและพฤติกรรมด้านต่าง ๆ ของวัยรุ่น โดยมุ่งท�ำความ
เข้าใจอิทธิพลต่อพฤติกรรมของวัยรุ่น 3 ด้าน คือ ด้านการเรียน/การท�ำงาน ด้าน
สังคม และด้านสุขภาพ  โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจาก ............(ระบุแหล่งที่ให้
ทุน ถ้ามี) ................ นักวิจัยหลักของโครงการวิจัยนี้คือ ............(ชื่อนักวิจัย)......
จาก ................(ระบุหน่วยงานที่สังกัด) ......................................................
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
ประชากรที่ศึกษาในการวิจัยนี้คือวัยรุ่น อายุระหว่าง 10-19 ปีที่อาศัยอยู่กับ
พ่อแม่ อยูก่ บั พ่อหรือแม่คนใดคนหนึง่ หรืออยูก่ บั ผูป้ กครองทีไ่ ม่ใช่พอ่ แม่ ใน 4 จังหวัด
ที่เลือกเป็นพื้นที่ศึกษา คือ นครสวรรค์ ขอนแก่น เชียงใหม่ และสงขลา โดยเลือก
กลุ่มตัวอย่างที่จะเป็นผู้ให้ข้อมูลด้วยวิธีสุ่มแบบหลายขั้นตอน เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่าง
ตามที่ต้องการ คือ 2,500 คน ในการนี้ วัยรุ่นในความดูแลของท่าน เป็นคนหนึ่งที่
ถูกเลือกโดยการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน ดังนั้น หากท่านไม่ขัดข้องผม/ดิฉัน
จะขออนุญาตสัมภาษณ์วัยรุ่นในความดูแลของท่านในโอกาสนี้
ข้อมูลและการเก็บข้อมูล
ข้อมูลที่จะสัมภาษณ์มี 3 ประเด็น คือ (1) ลักษณะของความผูกพันระหว่าง
วัยรุ่นกับพ่อแม่และกับกลุ่มเพื่อน (2) บุคลิกภาพด้านต่าง ๆ ของวัยรุ่น และ (3)
พฤติกรรมของวัยรุน่ ในด้านการเรียน/การท�ำงาน พฤติกรรมทางสังคม และพฤติกรรม
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สุขภาพ ทั้งหมดรวมเป็นค�ำถามประมาณ 90 ข้อ ซึ่งจะใช้เวลาในการสัมภาษณ์
ประมาณ 45 นาที - 1 ชั่วโมง
การรักษาความลับของข้อมูล
พนักงานสัมภาษณ์จะบันทึกข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ลงในแบบสอบถาม
และจะเก็บไว้เป็นความลับ โดยไม่ให้คนอืน่ ทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับการวิจยั นีเ้ ข้าถึงหรือน�ำไป
ใช้ ในการวิเคราะห์จะเสนอผลเป็นภาพรวมเท่านัน้ โดยไม่มกี ารเปิดเผยชือ่ และทีอ่ ยู่
หรือลักษณะอืน่ ๆ ของผูใ้ ห้ขอ้ มูล เมือ่ จบโครงการวิจยั นีแ้ ล้ว ทางโครงการจะเก็บข้อมูล
ไว้เพื่อการศึกษาในอนาคต แต่จะลบชื่อผู้ให้ข้อมูลออกทั้งหมด และเก็บข้อมูลไว้ใน
คอมพิวเตอร์ทตี่ อ้ งใช้รหัสผ่าน ซึง่ จะรูแ้ ละใช้ได้เฉพาะนักวิจยั ผูร้ บั ผิดชอบโครงการนี้
โดยตรงเท่านัน้
ประโยชน์และความเสี่ยงส�ำหรับผู้ให้ข้อมูล
ข้อมูลทีไ่ ด้จากวัยรุน่ ในความดูแลของท่าน และจากวัยรุน่ อืน่ ๆ ทีร่ ว่ มให้ขอ้ มูล
ในการวิจัยนี้ นอกจากจะช่วยเพิ่มองค์ความรู้เกี่ยวกับวัยรุ่นในปัจจุบันแล้ว ยังจะเป็น
ประโยชน์ส�ำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการก�ำหนดนโยบายหรือกิจกรรม ที่จะ
ส่งเสริมบุคลิกภาพและพฤติกรรมทีพ่ งึ ปราถนาในหมูว่ ยั รุน่ ทัว่ ไปด้วย ในการสัมภาษณ์
นี้ไม่มีค�ำถามที่จะก่อให้เกิดผลในทางไม่ดีต่อผู้ให้ข้อมูล แต่หากผู้ตอบไม่สะดวกใจที่
จะตอบค�ำถามข้อใด ก็มีสิทธิที่จะขอไม่ตอบค�ำถามข้อนั้นได้ ค�ำตอบรวมทั้งความ
คิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลในแบบสอบถามนี้จะไม่มีการตัดสินว่าถูกหรือผิดแต่ประการใด
สิทธิของผู้ให้ข้อมูล
การตัดสินใจอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้วยั รุน่ ในความดูแลของท่าน เข้าร่วมหรือ
ไม่เข้าร่วมในการให้ขอ้ มูลครัง้ นี้ ขอให้เป็นความสมัครใจของท่าน และเป็นความสมัคร
ใจของวัยรุ่นในความดูแลของท่านด้วย และเมื่อตกลงให้ความร่วมมือแล้ว หากวัยรุ่น
ในความดูแลของท่านไม่สะดวกที่จะร่วมมือต่อไป เขาก็มีสิทธิ์ที่จะขอถอนตัวจากการ
ร่วมในการวิจัยนี้ได้ โดยที่การท�ำเช่นนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อท่านและวัยรุ่นในความ
ดูแลของท่านแต่อย่างใด  
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ที่เรียนท่านมาทั้งหมดนี้ หากยังมีสิ่งใดที่ไม่ชัดเจน หรือหากมีข้อสงสัย โปรด
สอบถามพนักงานสัมภาษณ์ได้ในตอนนี้ หรือหากมีข้อสงสัยประการใดในภายหลัง
ท่านสามารถติดต่อหัวหน้าโครงการวิจัยได้ ตามชื่อและที่อยู่ข้างล่างนี้
ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย ............................
สถานที่ติดต่อ (หน่วยงาน)....................................
โทรศัพท์....……….…………........
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5.3 หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมในการวิจัย
โดยได้รับการบอกกล่าวและเต็มใจ
(Informed Consent Form)
ที่ให้ไว้ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างหนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมในการ
วิจัยโดยได้รับการบอกกล่าวและเต็มใจ ส�ำหรับบุคคลทั่วไป และส�ำหรับพ่อ
แม่ของเด็ก หรือผูด้ แู ลบุคคลเปราะบาง ทีน่ กั วิจยั ติดต่อให้รว่ มเป็นผูใ้ ห้ขอ้ มูล
หนังสือตัวอย่างนี้มุ่งเพื่อเป็นแนวทางส�ำหรับนักวิจัยน�ำไปปรับใช้ ตามความ
เหมาะสมกับเรื่องที่ท�ำการวิจัย และผู้ร่วมในการวิจัย สาระส�ำคัญในหนังสือ
แสดงเจตนายินยอมฯ คือ การตัดสินใจทีจ่ ะเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมในการวิจยั
ของผูท้ นี่ กั วิจยั ติดต่อต้องเป็นไปโดยสมัครใจ หลังจากได้รบั ทราบข้อมูลอย่าง
เพียงพอเกีย่ วกับโครงการวิจยั รวมทัง้ ผลกระทบทีอ่ าจจะมีตอ่ ตัวเขา และสิทธิ
ที่เขาจะไม่ตอบค�ำถามข้อใดข้อหนึ่ง หรืองดการให้ความร่วมมือ โดยไม่มี
ผลกระทบใด ๆ
ถ้าบุคคลเป้าหมายทีจ่ ะขอให้เข้าร่วมเป็นผูใ้ ห้ขอ้ มูล เป็นเด็กหรือบุคคล
ทีม่ คี วามเปราะบาง ต้องให้ผปู้ กครองหรือผูใ้ ห้การดูแล แล้วแต่กรณี ให้ความ
ยินยอมด้วย นัน่ หมายความว่า ต้องมีหนังสือแสดงเจตนายินยอม ส�ำหรับเด็ก
หรือผูท้ มี่ คี วามเปราะบางทีจ่ ะเป็นผูใ้ ห้ขอ้ มูลฉบับหนึง่ และส�ำหรับผูป้ กครอง/
ผู้ดูแลอีกฉบับหนึ่ง
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ตามหลักทัว่ ไป ผูแ้ สดงเจตนายินยอมควรลงนามในเอกสารแสดงความ
ยินยอมโดยสมัครใจด้วย แต่ในทางปฏิบัติแล้วการขอให้ผู้เข้าร่วมในการวิจัย
ลงนามในเอกสารแสดงเจตนายินยอม อาจจะท�ำให้หลายคนรู้สึกลังเล
เป็นหน้าทีข่ องนักวิจยั /พนักงานสัมภาษณ์ทจี่ ะอธิบายให้บคุ คลเป้าหมายเข้าใจ
ถ้าเขายินยอมเข้าร่วมในการวิจยั โดยสมัครใจ แต่ไม่ขอลงนามในเอกสารแสดง
เจตนาฯ ก็ต้องเคารพการตัดสินใจของเขา ในกรณีเช่นนั้นนักวิจัย/พนักงาน
สัมภาษณ์ควรบันทึกไว้ด้วยว่า  บุคคลที่ตนติดต่อแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วม
ในการวิจัยโดยสมัครใจ แต่ไม่ขอลงนาม

5.3.1 หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมในการวิจยั โดยได้รบั การบอกกล่าว
และเต็มใจ (Informed Consent Form) ส�ำหรับบุคคลทั่วไป
หนังสือแสดงเจตนายินยอม
วันที่.....เดือน..........พ.ศ.......   
ข้าพเจ้า.......................................อายุ.......ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่.................
ถนน.....................ต�ำบล.....................อ�ำเภอ.....................จังหวัด.........................
รหัสไปรษณีย์.....................โทรศัพท์.....................
ข้าพเจ้าได้อา่ นเอกสารชีแ้ จงผูร้ ว่ มในการวิจยั (หรือนักวิจยั อ่านให้ขา้ พเจ้าฟัง)
เกีย่ วกับโครงการวิจยั เรือ่ ง “.....................(ระบุชอื่ โครงการวิจยั ).....................” แล้ว
ข้าพเจ้าได้รับทราบสาระส�ำคัญและเข้าใจวัตถุประสงค์ รวมทั้งรายละเอียดต่าง ๆ
ของโครงการวิจัยเรื่องนี้ พร้อมทั้งมีโอกาสได้ซักถามข้อสงสัย และได้รับการชี้แจงจน
เป็นที่พอใจแล้ว
ข้าพเจ้าเข้าใจดีวา 
่ ข้าพเจ้ามีสทิ ธิท์ จี่ ะไม่ตอบค�ำถามข้อใดข้อหนึง่ หรือจะถอน
ตัวจากการให้ความร่วมมือโดยสิน้ เชิงก็ได้ ถ้าไม่สะดวกทีจ่ ะให้ความร่วมมือต่อไป โดยที่
การท�ำเช่นนัน้ จะไม่กอ่ ให้เกิดผลกระทบทีไ่ ม่พงึ ประสงค์ตอ่ ตัวข้าพเจ้า  หรือต่อบริการ
ใด ๆ ทีข่ า้ พเจ้าหรือครอบครัวของข้าพเจ้าอาจจะต้องการในอนาคตแต่อย่างใด
ข้าพเจ้ายินยอมเข้าร่วมในการวิจัยนี้โดยสมัครใจ
ลงชื่อ
..........................................
(..........................................)
ผู้เข้าร่วมการวิจัย
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5.3.2 หนังสือแสดงเจตนายินยอมส�ำหรับพ่อแม่ หรือผูป้ กครอง ของเด็กอายุ
ต�่ำกว่า 18 ปี ที่ถูกขอให้เข้าร่วมในการวิจัย (Parental Informed
Consent Form)
หนังสือแสดงเจตนายินยอมส�ำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง
วันที่.....เดือน..........พ.ศ.......   
ข้าพเจ้า.......................................อายุ.......ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่.................
ถนน.....................ต�ำบล.....................อ�ำเภอ.....................จังหวัด.........................
รหัสไปรษณีย์.....................โทรศัพท์.....................
ข้าพเจ้าได้อา่ นเอกสารชีแ้ จงผูร้ ว่ มในการวิจยั (หรือนักวิจยั อ่านให้ขา้ พเจ้าฟัง)
เกี่ยวกับโครงการวิจัย เรื่อง “.....................(ระบุชื่อโครงการวิจัย).....................”
ซึง่ ได้เลือก ลูก/เด็กในปกครองของข้าพเจ้า เป็นหนึง่ ในจำ�นวนผูใ้ ห้ขอ้ มูลแล้ว ข้าพเจ้า
ได้รบั ทราบสาระสำ�คัญและเข้าใจวัตถุประสงค์ รวมทัง้ รายละเอียดต่าง ๆ ของโครงการ
วิจยั เรือ่ งนี้ พร้อมทัง้ มีโอกาสได้ซกั ถามข้อสงสัยและได้รบั การชีแ้ จงจนเป็นทีพ่ อใจแล้ว
ข้าพเจ้าเข้าใจดีว่า ลูก/เด็กในปกครองของข้าพเจ้า มีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบค�ำถาม
ข้อใดข้อหนึ่ง หรือจะถอนตัวจากการให้ความร่วมมือโดยสิ้นเชิงก็ได้ ถ้าไม่สะดวกที่
จะให้ความร่วมมือต่อไป โดยทีก่ ารท�ำเช่นนัน้ จะไม่กอ่ ให้เกิดผลกระทบทีไ่ ม่พงึ ประสงค์
ต่อตัวข้าพเจ้าและลูก/เด็กในปกครองของข้าพเจ้า หรือต่อบริการใด ๆ ทีข่ า้ พเจ้าหรือ
ครอบครัวของข้าพเจ้าอาจจะต้องการในอนาคตแต่อย่างใด
ข้าพเจ้าขอยินยอมให้ลกู /เด็กในปกครองของข้าพเจ้า เข้าร่วมในการวิจยั นีโ้ ดย
สมัครใจ
ลงชื่อ
..........................................
(..........................................)
ผู้เข้าร่วมการวิจัยผู้ปกครอง /
ผู้แทนโดยชอบธรรม
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5.4 แบบรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
(Ethical Assessent Form)
กรรมการผู้พิจารณาโครงการ (Reviewer) จะบันทึกผลการพิจารณา 
พร้อมด้วยความเห็นลงในแบบ รายงาน ผลการพิจารณาจริยธรรม ทีส่ ร้างขึน้
เพื่อรายงานผลการพิจารณาให้นักวิจัยเจ้าของโครงการทราบโดยเฉพาะ  
สิ่งที่บันทึกในรายงานผลการพิจารณานี้ เป็นความเห็นต่อประเด็นต่าง ๆ ที่
ก�ำหนดเป็นหัวข้อส�ำหรับพิจารณา (ดูขอ้ 4.6) ว่าแต่ละประเด็นมีความเหมาะ
สมหรือไม่ รวมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไขปรับปรุง ถ้ามี
ผลการพิจารณาจริยธรรม
Ethical Assessment Form
หมายเลขโครงการ Project ID: 			
วัน เดือน ปี ที่พิจารณา Date:
/
/
ชื่อโครงการวิจัย Project Title:
							
ชื่อนักวิจัยหลัก Principal Investigator:
							
สถานภาพ Status:
 อาจารย์ Faculty  นักศึกษา Student  นักวิจัย Researcher
 บุคลากรอื่น ๆ (ระบุ) Other staff (specify)		
สังกัด Institutional Affiliation:				
1. หัวข้อการวิจัย รวมทั้งหลักการและเหตุผล
Research topic and rationale
 เหมาะสม  Appropriate
 ยังไม่เหมาะสม ขอให้ปรับปรุงดังนี้  
Inappropriate. Suggested amendment:
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2. วัตถุประสงค์การวิจัย Research objectives
 เหมาะสม  Appropriate
 ยังไม่เหมาะสม ขอให้ปรับปรุงดังนี้  
Inappropriate. Suggested amendment:
							
							
3. ประชากรเป้าหมายการศึกษา รวมทั้งขนาดและวิธีที่ใช้ในการก�ำหนด
กลุ่มตัวอย่าง (ถ้าจ�ำเป็น)
Study population including sample size and method of
sample determination (if applicable)
 เหมาะสม  Appropriate
 ยังไม่เหมาะสม ขอให้ปรับปรุงดังนี้  
Inappropriate. Suggested amendment:
							
							
4. วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่าง Method of sample selection
 เหมาะสม  Appropriate
 ยังไม่เหมาะสม ขอให้ปรับปรุงดังนี้  
Inappropriate. Suggested amendment:
							
							
5. รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
Method of data collection
 เหมาะสม Appropriate
 ยังไม่เหมาะสม ขอให้ปรับปรุงดังนี้
Inappropriate. Suggested amendment:
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6. เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมในการวิจัย Participant information sheet
 เหมาะสม  Appropriate
 ยังไม่เหมาะสม ขอให้ปรับปรุง  
Inappropriate. Suggested amendment:
							
							
7. หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมในการวิจัยโดยได้รับการบอกกล่าว
และเต็มใจ
Informed consent form
 เหมาะสม  Appropriate
 ยังไม่เหมาะสม ขอให้ปรับปรุงดังนี้  
Inappropriate. Suggested amendment:
							
							
8. ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นแก่ผู้ร่วมในการวิจัย และมาตรการป้องกัน
Potential risks to participants and how to prevent them
 เหมาะสม  Appropriate
 ยังไม่เหมาะสม ขอให้ปรับปรุงดังนี้  
Inappropriate. Suggested amendment:
							
							
9. มาตรการรักษาความลับของข้อมูล Data confidentiality measures
 เหมาะสม  Appropriate
 ยังไม่เหมาะสม ขอให้ปรับปรุงดังนี้  
Inappropriate. Suggested amendment:
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สรุปผลการพิจารณา Overall Assessment
 1. รับรองโดยไม่มีการแก้ไข Approved with no amendment.
 2. รับรองในหลักการ โดยมีเงื่อนไขว่าต้องแก้ไขปรับปรุงอีกเล็กน้อย
ตามค�ำแนะน�ำของคณะกรรมการ Approved on condition that
minor amendments have been made as per suggestion.
 3. ไม่รับรอง จนกว่าจะแก้ไขโครงการวิจัยและเสนอเพื่อพิจารณาใหม่
Not approved. The project needs to be substantially revised
as suggested and resubmitted for further assessment.
 4. ไม่รบั รอง และไม่รบั พิจารณาใหม่ เนื่องจากโครงการมีจุดอ่อนมาก
ทั้งในด้านการน�ำเสนอ ระเบียบวิธี และจริยธรรม Not approved.
The project is poorly prepared and weak methodologically and ethically. Resubmission is NOT recommended.  
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม Additional suggestions
							
							
ข้อสังเกต Observations
							
							
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม (คจ.-วปส.)
Institutional Review Board,
Institute for Population and Social Research (IPSR-IRB)
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5.5 หนังสือรับรองจริยธรรมการวิจัย และหนังสือยกเว้น
การพิจารณาจริยธรรม
(Certificate of Ethical Approval and Exemption)
คจ.-วปส. จะออก หนังสือรับรองจริยธรรมการวิจยั หรือหนังสือยกเว้น
การพิจารณาจริยธรรม แล้วแต่กรณี เป็นภาษาอังกฤษ  ให้แก่โครงการที่ผ่าน
การพิจารณาของคณะกรรมการฯ แล้ว
1) หนังสือรับรองจริยธรรมการวิจัย (Certificate of Ethical
Approval – COA)  ออกให้ส�ำหรับโครงการที่ คจ.-วปส. ได้
พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีประเด็นทางจริยธรรมที่ส�ำคัญ หรือมี แต่
นักวิจัยได้แก้ไขปรับปรุงตามที่คณะกรรมการฯ แนะน�ำเรียบร้อย
แล้ว หนังสือรับรองทีอ่ อกให้นมี้ ผี ลใช้ได้ตลอดระยะเวลาด�ำเนินการ
ของโครงการวิจัยนั้น ๆ
2) หนังสือยกเว้นการพิจารณาจริยธรรม (Certificate of Exemption
-- COE) ออกให้สำ� หรับโครงการวิจยั ที่ คจ.-วปส. เห็นว่าไม่มคี วาม
เสี่ยงทางจริยธรรมใด ๆ โครงการวิจัยประเภทนี้ ได้แก่ โครงการ
ที่นักวิจัยไม่ต้องเก็บข้อมูลจากบุคคลที่เป็นกลุ่มตัวอย่างโดยตรง
เช่น การวิจัยที่ใช้ข้อมูลทุติยภูมิ หรือการวิจัยเอกสาร
โครงการทีไ่ ด้รับการรับรองจริยธรรมไปแล้ว นักวิจัยจะต้องรายงานให้
คจ.-วปส. ทราบเกี่ยวกับการด�ำเนินงาน ตามคาบเวลาที่ก�ำหนด (ดูตัวอย่าง
รายงานแบบต่าง ๆ ส�ำหรับโครงการที่ได้รับการรับรองแล้วในข้อ 5.6)
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หนังสือรับรองจริยธรรมการวิจัย (COA)
COA. No..............
Certificate of Ethical Approval
This is to certify that the Institutional Review Board of the
Institute for Population and Social Research, Mahidol University, has
granted an Ethical Approval to the research project entitled
“			
” submitted by
(PI’s name & institutional
affiliation)
The project duration is
year(s)
month(s),
starting from (m/y)
/
to
/ .
By this approval, the Principal Investigator of this project is
obliged to:
1) Provide (i) progress report to IPSR-IRB office every twelve months;
and (ii) report of research completion at the end of the project.
2) Report of any changes made to the project plan, especially
those that may put participants at risks.
3) Promptly report any adverse events that occur during the
project execution.  
This COA is given on d/m/y and valid through d/m/y
Signature
(
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Chairman, IPSR-IRB

)

หนังสือยกเว้นการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย (COE)
COE No.....……
Certificate of Exemption
This is to certify that the Institutional Review Board of the
Institute for Population and Social Research, Mahidol University, has
granted an Ethical Exemption to the research project entitled
“
” submitted by  
(PI’s name & institutional
affiliation)
The project duration is
year(s)
month(s),
starting from (m/y)
/
to     /    .
This COE is given on d/m/y

Signature
(

Chairman, IPSR-IRB

)
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5.6 แบบรายงานอื่น ๆ (Other Forms)
โครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองจริยธรรม หรือ ได้รับยกเว้นการ
พิจารณาจริยธรรม แล้ว ต้องรายงานให้ คจ.-วปส. ทราบถึงการด�ำเนินการ
วิจยั (ดู ข้อ 4.9 ข้างต้น) แบบรายงาน 4 ประเภท ทีใ่ ห้ไว้ตอ่ ไปนีเ้ ป็นตัวอย่าง
ซึ่งสามารถน�ำไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสมของแต่ละโครงการ
1) แบบรายงานความก้าวหน้าประจ�ำปี
แบบรายงานรายปี
วันที่ เดือน
พ.ศ.
ชื่อโครงการวิจัย					
ชื่อนักวิจัยหัวหน้าโครงการ				
หน่วยงานที่สังกัด				
COA No. 		 ออกให้เมื่อวันที่ เดือน
พ.ศ.
ระยะเวลาของโครงการวิจัย
ปี
เดือน
รอบเวลาของรายงานนี้:  เริ่มจากเดือน
พ.ศ.
ถึง เดือน พ.ศ.
ข้าพเจ้าขอรายงานต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย สถาบันวิจัยประชากร
และสังคม (คจ.-วปส.) ว่า การด�ำเนินโครงการวิจัยนี้ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาเป็น
ไปด้วยความเรียบร้อย ตามแนวทางและวิธกี ารวิจยั ทีค่ ณะกรรมการฯ ได้ให้การรับรอง
ไว้แต่ต้น โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง และไม่มีปัญหาด้านจริยธรรมแต่ประการใด
จึงรายงานมาเพื่อโปรดทราบ
ลงชื่อ
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(
)
นักวิจัยหัวหน้าโครงการ

2) แบบรายงานกรณีขอเปลี่ยนแปลงบางอย่างในการด�ำเนินการวิจัย
แบบรายงานกรณีขอเปลี่ยนแปลงบางอย่างในการด�ำเนินการวิจัย
วันที่

เดือน

พ.ศ.

ชื่อโครงการวิจัย					
ชื่อนักวิจัยหัวหน้าโครงการ				
หน่วยงานที่สังกัด				
COA No. 		 ออกให้เมื่อวันที่ เดือน
พ.ศ.
ระยะเวลาของโครงการวิจัย
ปี
เดือน
รอบเวลาของรายงานนี้:  เริ่มจากเดือน
พ.ศ.
ถึง เดือน พ.ศ.
ข้าพเจ้าขอรายงานต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั สถาบันวิจยั ประชากร
และสังคม (คจ.-วปส.) เพื่อทราบว่า ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงการ
ด�ำเนินการวิจัยบางประเด็นที่ได้ให้ไว้ต่อคณะกรรมการฯ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและด�ำเนินการให้การรับรองจริยธรรมตามที่เห็นสมควร
ประเด็นที่ขอเปลี่ยนแปลง
เดิม
ขอเปลี่ยนเป็น
1.
2.
3.
4.
ลงชื่อ

(
)
นักวิจัยหัวหน้าโครงการ
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3) แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
วันที่

เดือน

พ.ศ.

ชื่อโครงการวิจัย					
ชื่อนักวิจัยหัวหน้าโครงการ				
หน่วยงานที่สังกัด				
COA No. 		 ออกให้เมื่อวันที่ เดือน
พ.ศ.
ระยะเวลาของโครงการวิจัย
ปี
เดือน
รอบเวลาของรายงานนี้:  เริ่มจากเดือน
พ.ศ.
ถึง เดือน พ.ศ.
ข้าพเจ้าขอรายงานต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย สถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม (คจ.-วปส.) เพื่อทราบว่า ในการด�ำเนินการวิจัยในช่วงเวลาที่
ผ่านมา ได้มีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นซึ่งท�ำให้เกิดผลที่ไม่พึงประสงค์ต่อผู้ร่วมใน
การวิจัย ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
1)						
2)						
3)						
ข้าพเจ้าจึงเรียนมาเพื่อขอค�ำแนะน�ำจากคณะกรรมการจริยธรรม เพื่อจักได้
ด�ำเนินการที่เหมาะสมต่อไป
ลงชื่อ
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(
)
นักวิจัยหัวหน้าโครงการ

4) แบบรายงานเมื่อจบโครงการ
แบบรายงานเมื่อจบโครงการ
วันที่

เดือน

พ.ศ.

ชื่อโครงการวิจัย					
ชื่อนักวิจัยหัวหน้าโครงการ				
หน่วยงานที่สังกัด				
COA No. 		 ออกให้เมื่อวันที่ เดือน
พ.ศ.
ระยะเวลาของโครงการวิจัย
ปี
เดือน
ข้าพเจ้าขอรายงานต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย สถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม (คจ.-วปส.) เพื่อทราบว่า บัดนี้การด�ำเนินงานของโครงการ
วิจัยนี้ได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว
จึงรายงานมาเพื่อโปรดทราบ
ลงชื่อ

(
)
นักวิจัยหัวหน้าโครงการ
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หมวดที่ 6
บทเฉพาะกาล

1. ให้ใช้ วิธีการด�ำเนินงานมาตรฐาน นี้ หลังจากวันที่ได้เผยแพร่ในประกาศ
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม เรื่อง วิธีการด�ำเนินงานมาตรฐาน
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม แล้ว
2. ในระหว่างที่ยังไม่มีคณะกรรมการชุดใหม่ ให้คณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม (คจ.-วปส.) ที่มีอยู่ก่อนวันที่
สถาบันวิจัยประชากรและสังคมออกประกาศ เรื่อง วิธีการด�ำเนินงาน
มาตรฐาน คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนครบ
วาระการปฏิบัติงาน  
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก.
ภูมิหลัง ความส�ำคัญ และหลักจริยธรรมการวิจัย1

1. ภูมิหลังและความส�ำคัญ
ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 ไม่มีหลักฐานว่ามีความพยายามที่จะวางกฎ
เกณฑ์ทางจริยธรรมในวงการศึกษาวิจยั ไม่วา่ จะเป็นในทางชีวเวชศาสตร์ หรือ
ในทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ก็ตาม การเกิดขึ้นของกฎเกณฑ์
เกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยสืบเนื่องมาจากการพิจารณาคดีอาชญากรรมทาง
สงครามที่กรุงนูเร็มเบิร์ก ประเทศเยอรมนี หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้น
สุดลงไม่นาน จ�ำเลยในคดีนคี้ อื คณะแพทย์ และบุคคลส�ำคัญของรัฐบาลนาซี
23 คน ทีม่ สี ว่ นในการใช้เชลยในค่ายกักกันเป็นเครือ่ งมือทดลองทางการแพทย์
ซึ่งท�ำให้มีผู้เสียชีวิตจ�ำนวนมาก

เนื้อหาในภาคผนวกนี้ตัดตอนและปรับปรุงมาจาก บทที่ 14 จริยธรรมในการวิจัยเชิงคุณภาพ ใน
หนังสือ ศาสตร์และศิลป์การวิจัยเชิงคุณภาพ: คู่มือนักศึกษาและนักวิจัยสังคมศาสตร์ (พิมพ์ครั้งที่
8) โดย ชาย โพธิสิตา (บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จ�ำกัด, 2562: 313-340) การ
เผยแพร่ในที่นี้ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์แล้ว
1
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ในระหว่างที่ก�ำลังด�ำเนินการพิจารณาคดีในปี พ.ศ. 2490 คณะที่
ปรึกษาทางการแพทย์ในคดีนี้ ได้เสนอข้อปฏิบัติ 6 ข้อ “เพื่อการวิจัยทางการ
แพทย์ที่ชอบธรรม” แก่คณะผู้พิพากษา  ซึ่งคณะผู้พิพากษาได้ให้การรับรอง
และพร้อมกันนั้นก็เพิ่มข้อปฏิบัติเข้ามาอีก 4 ข้อ รวมเป็น 10 ข้อ ข้อปฏิบัติ
ทั้ง 10 ข้อนี้ ภายหลังเป็นที่รู้จักกันในชื่อว่า  กฎนูเร็มเบิร์ก (Nuremberg
Codes) สาระส�ำคัญของกฎนูเร็มเบิร์กอยู่ที่เรื่องการเข้าร่วมในการทดลอง
(ทางชีวเวชศาสตร์) โดยสมัครใจ ผู้เข้าร่วมการทดลองต้องได้รับทราบข้อมูล
อย่างเพียงพอและตัดสินใจเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมโดยปราศจากการบังคับ การ
ทดลองต้องท�ำอย่างถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์ และนักวิจัยต้องค�ำนึงถึง
ประโยชน์ของผู้เข้าร่วมในการทดลองเป็นส�ำคัญ (วิชัย โชควิวัฒน 2560;
Lincoln, 2005; Dhai, 2014)
กฎนูเร็มเบิร์กมีอิทธิพลอย่างมากต่อการเกิดขึ้นของ ปฏิญญาสากลว่า
ด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) ใน พ.ศ.
2491 และที่ส�ำคัญคือมีอิทธิพลอย่างมากต่อการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติที่
น�ำไปสู่ ปฏิญญาเฮลซิงกิ (Declaration of Helsinki) ซึ่งประกาศเป็นครั้ง
แรกในการประชุมที่กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ เมื่อ พ.ศ. 2507
หลังจากถกเถียงกันอยู่เป็นเวลา 12 ปี (Dhai, 2014) ปฏิญญาเฮลซิงกิวาง
หลักเกณฑ์จริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ ส�ำหรับการศึกษาวิจยั ทางชีวเวชศาสตร์
เป็นครั้งแรก และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางมากที่สุดในโลก ปฏิญญา
ดังกล่าวนีม้ กี ารปรับปรุงมาหลายครัง้ ครัง้ ล่าสุดซึง่ ได้รบั การรับรองโดยสมัชชา
แพทยสมาคมโลก เมื่อปี พ.ศ. 2556 (วิชัย โชควิวัฒน, 2560)
ในสหรัฐอเมริกา ความตืน่ ตัวเรือ่ งจริยธรรมการวิจยั มีมลู เหตุเกีย่ วเนือ่ ง
กับการศึกษาวิจยั หลายโครงการทีร่ ฐั บาลกลางให้การสนับสนุน มีทงั้ การศึกษา
ทดลองทางการแพทย์และการวิจยั ทางสังคมศาสตร์ โครงการทีร่ จู้ กั กันดี ได้แก่
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การทดลองทัสคีกีเพื่อรักษาโรคซิฟิลิส (Tuskegee Syphilis Experiment)
ซึ่งท�ำกับกลุ่มประชากรผิวด�ำ โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยทัสคีกี ในรัฐ
อลาบามา  การทดลองวิลโลว์บรูก เกี่ยวกับไวรัสตับอักเสบ (Willowbrook
Hepatitis Experiment) โครงการคาเมล็อต (Camelot Project)
ซึง่ เป็นการทดลองยาทีม่ ผี ลต่อจิตประสาทและ ได้รบั การสนับสนุนจากทางการ
ทหารและหน่วยข่าวกรองกลาง (Central Intelligence Agency - CIA)
ของสหรัฐอเมริกา รวมทั้งการศึกษาโดยนักสังคมศาสตร์ (เฉพาะอย่างยิ่งนัก
มานุษยวิทยา) ที่สนับสนุนปฏิบัติการทางทหารในสงครามเวียดนาม และ
สนับสนุนการต่อต้านการก่อการร้ายในประเทศไทย ในช่วงทศวรรษ 1960
และ 1970 (Lincoln, 2005; Springer, 2014) การศึกษาเหล่านี้มีผลกระ
ทบต่อสุขภาพ สิทธิ และศักดิ์ศรี ของประชาชนและชุมชนที่ถูกวิจัย ก่อให้
เกิ ด เสี ย งวิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ ใ นวงการสาธารณะ ท� ำ ให้ รั ฐ บาลกลางของ
สหรัฐอเมริกา  ในฐานะผู้ให้การสนับสนุน ต้องทบทวนนโยบายและแนวทาง
ปฏิบตั ใิ นการให้ทนุ นับเป็นจุดเริม่ ต้นของการน�ำประเด็นจริยธรรมเข้ามาเป็น
ส่ ว นหนึ่ ง ของการพิ จ ารณาให้ ทุ น เพื่ อ สนั บ สนุ น การวิ จั ย ของรั ฐ บาลกลาง
สหรัฐอเมริกา
ในปี พ.ศ. 2517 ได้มรี ายงานของคณะกรรมการทีต่ งั้ ขึน้ ตามกฎหมาย
การวิจัยแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา รายงานฉบับนั้นต่อมาเป็นที่รู้จักกันในชื่อ
รายงานเบลม็องต์ (Belmont Report) สาระส�ำคัญของรายงานเบลม็องต์
คือ การจัดตั้งคณะกรรมการแห่งชาติขึ้นมา  เพื่อคุ้มครองอาสาสมัครในการ
วิจัยทางชีวเวชศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ (The National Commission
for the Protection of Human Subjects of Medical and Behavioral
Research) ซึ่งมีหน้าที่ในการคุ้มครองอาสาสมัครที่เข้าร่วมในการวิจัยอย่าง
เหมาะสม (วิชัย โชควิวัฒน, 2560)
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ในตอนแรก แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรม (Ethical Guidelines)
ในรายงานเบลม็องต์ถกู ใช้เป็นมาตรฐานในการพิจารณาโครงการวิจยั ทางด้าน
สุขภาพ เฉพาะที่เสนอขอรับทุนจากหน่วยงานรัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกา
เท่านั้น แต่ต่อมาได้ขยายไปครอบคลุมถึงการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ทั้งหมด ที่
ได้รบั ทุนสนับสนุนจากรัฐบาลกลาง และในทีส่ ดุ แนวทางปฏิบตั ดิ า้ นจริยธรรม
จากรายงานเบลม็องต์ก็ได้รับการยอมรับในการวิจัยทุกสาขาวิชา  รวมทั้ง
สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ดว้ ย ทัง้ นี้ ไม่วา่ จะได้รบั การสนับสนุนจาก
รั ฐ บาลกลางหรื อ ไม่ ก็ ต าม นี่ คื อ มู ล เหตุ ส� ำ คั ญ ที่ น� ำ มาสู ่ ก ารจั ด ตั้ ง
คณะกรรมการจริยธรรมประจ�ำสถาบัน (Institutional Review Board - IRB)
ในสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรการวิจัยต่าง ๆ ในเวลาต่อมา  (Lincoln,
2005)
ในปัจจุบัน ประเด็นเรื่องจริยธรรมได้กลายเป็นส่วนส�ำคัญอันหนึ่งใน
กระบวนการวิจัย ในประเทศที่มีความก้าวหน้าด้านการวิจัยส่วนมาก รวมทั้ง
ประเทศไทยด้วย การวิจัยทุกชนิดที่ ไม่ว่าจะ ท�ำในคน (เช่น การวิจัยทาง
ชีวเวชศาสตร์) หรือ ท�ำเกี่ยวกับคน (เช่น การวิจัยทางสังคมศาสตร์และ
พฤติกรรมศาสตร์) จะต้องผ่านการประเมินด้านจริยธรรมก่อน องค์กรผู้ให้
ทุนสนับสนุนการวิจยั ใหญ่ ๆ ทุกแห่ง โดยเฉพาะองค์กรให้ทนุ ระหว่างประเทศ
เช่น องค์การอนามัยโลก, National Institutes of Health และ National
Science Foundation ของสหรัฐอเมริกา ต่างก็ให้ความส�ำคัญอย่างสูงแก่
ประเด็นด้านจริยธรรมการวิจัย ดังจะเห็นได้จากการที่องค์กรเหล่านั้นต่างก็
ก�ำหนดให้โครงการที่เสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยต้องผ่านการประเมิน
ทางจริยธรรม จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยประจ�ำสถาบัน (IRB)
ที่นักวิจัยสังกัดก่อน มิฉะนั้นก็จะไม่ได้รับการพิจารณา 
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ตัวอย่างเช่น ในองค์การอนามัยโลก (WHO) โครงการที่เสนอขอรับ
ทุนจากโครงการพิเศษด้านอนามัยเจริญพันธุ์ จะต้องให้รายละเอียดเกี่ยวกับ
จริยธรรมว่า นักวิจัยมีมาตรการที่จะคุ้มครองประชาชนที่ถูกเลือกมาเป็นผู้ให้
ข้อมูลอย่างไรบ้าง และมีมาตรการด้านจริยธรรมในมิตติ ่าง ๆ ที่ได้มาตรฐาน
หรือไม่ นอกจากนี้ นักวิจัยต้องแนบหลักฐานการได้รับความเห็นชอบทาง
จริยธรรม จากคณะกรรมการจริยธรรมประจ�ำสถาบันที่นักวิจัยนั้นสังกัดอยู่
ด้วย โครงร่างการวิจัยที่ไม่มีหลักฐานว่าได้ผ่านการพิจารณาของกรรมการ
จริยธรรมประจ�ำสถาบัน แม้จะมีเนือ้ หาในเชิงเทคนิคและระเบียบวิธที เี่ ข้มแข็ง
อย่างไร ก็จะไม่ได้รับการพิจารณาเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัย
ในสหรัฐอเมริกา  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท�ำวิจัย ไม่ว่าจะเป็น
มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ หรือองค์กรที่ไม่แสวงก�ำไรใน
ลักษณะอืน่ ต้องมีคณะกรรมการจริยธรรมประจ�ำสถาบัน (IRB) เพือ่ ท�ำหน้าที่
กลั่นกรองโครงการวิจัย IRB เป็นคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นภายใต้พันธกิจที่
ก�ำหนดโดยรัฐบาลของสหรัฐอเมริกา มีอำ� นาจและหน้าทีใ่ นการให้การรับรอง
หรือ ไม่รับรอง รวมทั้งเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้ชะลอ หรือให้ระงับ
ซึ่งกิจกรรมการวิจัยที่คณะกรรมการเห็นว่าอาจจะเป็นอันตรายแก่ประชาชน
ผู้ถูกศึกษา (LeCompte and Schensul, 1999) การรับรองจาก IRB เป็น
สิ่งจ�ำเป็น ที่ไม่สามารถจะยกเว้นหรือผ่อนผันได้ ทั้งนี้ ไม่เฉพาะกับโครงการ
วิจยั ทีท่ ำ� ในประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านัน้ แต่ยงั รวมถึงโครงการวิจยั ทีไ่ ด้รบั ทุน
จากแหล่งทุนในสหรัฐอเมริกาแต่ด�ำเนินการวิจัยในประเทศอื่นด้วย
ในประเทศไทย ประเด็นเรื่องจริยธรรมการวิจัย เพิ่งได้รับความสนใจ
อย่างจริงจังในวงการวิจัยเมื่อราว 2-3 ทศวรรษมานี้เอง เริ่มแรกหน่วยงาน
ทางการแพทย์และสถาบันอุดมศึกษาบางแห่งเท่านั้น ที่มีคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยประจ�ำสถาบัน (IRB) แรงจูงใจส�ำคัญในตอนนั้น นอกจาก
เพื่อเป็นการคุ้มครองอาสาสมัครและผู้ร่วมในการวิจัยแล้ว ยังเป็นการสนอง
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ความต้องการของหน่วยงานให้ทุนวิจัยจากต่างประเทศ ที่ให้ทุนสนับสนุน
นักวิจัยไทย หรือที่มาร่วมมือท�ำการวิจัยกับนักวิจัยในประเทศไทยด้วย แต่ใน
ปัจจุบัน เรื่องนี้ก�ำลังกลายเป็นส่วนที่แยกออกจากการท�ำวิจัยไม่ได้แล้ว
ปัจจุบนั หน่วยงานและสถาบันทีเ่ กีย่ วข้องกับการท�ำวิจยั ในประเทศไทย
ส่วนมาก (หรืออาจจะทั้งหมด) มีระเบียบว่า การท�ำวิจัยทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะ
โดยนักวิจัยรุ่นใหม่ เช่น นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หรือโดยนักวิจัยอาชีพ
ก็ตาม จะต้องผ่านการรับรองจริยธรรมก่อน นอกจากนี้ ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์
ซึง่ บุคลากรในมหาวิทยาลัยจะใช้ในการเสนอขอก�ำหนดต�ำแหน่งหรือขอเลือ่ น
ต� ำ แหน่ ง ทางวิ ช าการ จะต้ อ งมี ห ลั ก ฐานว่ า ได้ ผ ่ า นการพิ จ ารณาจาก
คณะกรรมการจริยธรรมประจ�ำสถาบันแล้วเท่านั้น มิฉะนั้นผลงานนั้นจะใช้
เพื่อจุดมุ่งหมายนี้ไม่ได้
ในระดับประเทศ เมือ่ ไม่กปี่ มี านีก้ ไ็ ด้มกี ารเสนอ ร่างพระราชบัญญัตวิ า่
ด้วยการวิจัยในคน พ.ศ..... โดยส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
แม้วา่ ร่างพระราชบัญญัตนิ จี้ ะได้รบั ความเห็นชอบในหลักการจากคณะรัฐมนตรี
ตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2558 แต่จนถึงปัจจุบัน (พฤษภาคม พ.ศ. 2562) ยังไม่มี
หลักฐานว่าพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ผ่านสภาผู้แทนราษฎรแล้วแต่อย่างใด
สาเหตุส่วนหนึ่งเชือ่ กันว่าเพราะเนื้อหาในร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวยังเป็นประเด็น
ที่โต้แย้งในชุมชนนักวิจัยอยู่พอสมควร
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2. หลักจริยธรรมการวิจัย
หลักการและกฎเกณฑ์ที่พัฒนาต่อเนื่องมาตั้งแต่กฎนูเร็มเบิร์ก จนถึง
ปฏิญญาเฮลซิงกิและรายงานเบลม็องต์ ที่กล่าวมาข้างต้น ได้กลายมาเป็น
หลักจริยธรรมการวิจัยที่ได้รับการยอมรับเป็นสากลทั้งใน “การวิจัยที่ท�ำใน
คน” คือ การวิจัยทางชีวเวชศาสตร์ และใน “การวิจัยที่เกี่ยวกับคน” คือ
การวิจัยทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หลักจริยธรรมดังกล่าวนี้
ประกอบด้วยหลักส�ำคัญ 3 ประการ คือ:

• หลักความเคารพในบุคคล (Respect for Person)
• หลักการมุ่งประโยชน์และไม่ก่อให้เกิดอันตราย (Beneficence
and no Harm) และ
• หลักความยุติธรรม (Justice)
1) หลักความเคารพในบุคคล
สาระส�ำคัญของหลักข้อนี้ คือ นักวิจัยพึงปฏิบัติต่อผู้ร่วมในการวิจัย
ด้วยความเคารพ ไม่วา่ บุคคลนัน้ จะมีอสิ ระในการตัดสินใจทุกอย่างด้วยตนเอง
หรือต้องขึ้นอยู่กับผู้อื่นในการตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับสุขภาพและชีวิต
ของตนก็ตาม บุคคลที่ไม่มีอิสระในการตัดสินใจมีหลายประเภท แต่ที่ควรได้
รับการปฏิบัติด้วยความเคารพและระมัดระวังเป็นพิเศษ ได้แก่ เด็ก ผู้เยาว์
และกลุ่มคนที่เปราะบางด้วยสาเหตุต่าง ๆ เช่น คนพิการ ผู้ต้องขังในเรือน
จ�ำ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจ ชนกลุ่มน้อย ฯลฯ ทุกคนที่
นักวิจยั ติดต่อ และทีข่ อให้เข้าร่วมในการวิจยั จะต้องได้รบั การปฏิบตั ดิ ว้ ยความ
เคารพ
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเรื่องความเคารพในบุคคล นักวิจัยจะต้องขอ
ความยินยอมด้วยความสมัครใจ จากบุคคลที่เป็นเป้าหมายในการวิจัย
ก่อนที่จะลงมือด�ำเนินการเก็บข้อมูล การให้ความยินยอมเข้าร่วมในการวิจัย
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จะต้องเกิดขึ้นหลังจากที่บุคคลเป้าหมายได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัย
และสิ่งที่เขาจะถูกขอให้ท�ำ รวมทั้งได้รับทราบถึงสิ่งที่อาจจะเป็นความเสี่ยง
จากการเข้าร่วมในการวิจัย อย่างครบถ้วนและเพียงพอแล้ว การให้ความ
ยินยอมต้องไม่เกิดจากการถูกบังคับ หรือจากการได้ข้อมูลที่ไม่จริง รวมทั้ง
การใช้อามิสเป็นเครื่องชักจูงด้วยประการใด ๆ แต่ต้องเกิดขึ้นหลังจากที่ได้
รับทราบข้อมูลอย่างเพียงพอแล้ว เท่านั้น (Informed Consent)  
ข้อมูลที่ให้กับประชากรเป้าหมายควรท�ำเป็นเอกสาร โดยใช้ภาษาที่
เข้าใจง่าย ชัดเจน หลีกเลีย่ งถ้อยค�ำทางเทคนิคทีไ่ ม่จำ� เป็น การท�ำเป็นเอกสาร
จะช่วยให้ขอ้ มูลทีใ่ ห้สำ� หรับทุกคนทีน่ กั วิจยั เข้าไปติดต่อมีความสอดคล้องตรง
กัน เอกสารดังกล่าว ควรมีขอ้ มูลส�ำคัญเกีย่ วกับโครงการวิจยั ต่อไปนี้ (Kvale,
1996; Campbell et al, 1999)
สาระส�ำคัญและวัตถุประสงค์ของการวิจัย
แหล่งทุน หรือผู้ให้การสนับสนุนการวิจัย
ลักษณะของผู้ที่จะถูกขอให้เข้าร่วมในการวิจัย
เหตุผลและวิธีการที่นักวิจัยใช้ในการเลือกผู้ร่วมในการวิจัย
ความร่วมมือที่นักวิจัยคาดหวังจะได้รับจากผู้ที่เข้าร่วมในการวิจัย
ความเสีย่ งและผลกระทบทีอ่ าจจะเกิดขึน้ จากการเข้าร่วมในการวิจยั
สิทธิทบี่ คุ คลเป้าหมายจะให้หรือไม่ให้ความยินยอมโดยสมัครใจ รวม
ถึงสิทธิที่จะไม่ตอบค�ำถามบางเรื่อง หรือถอนตัวจากการเข้าร่วมใน
การวิจัยหากรู้สึกไม่สะดวกที่จะร่วมมือต่อไป
• มาตรการที่จะรักษาความลับของข้อมูล
• ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ของหัวหน้าโครงการวิจัย ที่ผู้เข้า
ร่วมในการวิจัยสามารถติดต่อได้เมื่อจ�ำเป็น
(ดูตัวอย่าง “เอกสารให้ข้อมูลแก่ผู้เข้าร่วมในการวิจัย” ในหัวข้อ 5.2
ของหมวดที่ 5)

•
•
•
•
•
•
•
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เช่นเดียวกับการให้ขอ้ มูลเพือ่ ขอความยินยอม การให้ความยินยอมโดย
ผู้เข้าร่วมในการวิจัยก็ควรจะท�ำเป็นเอกสาร และเพื่อความสมบูรณ์ควรให้
ผู้ให้ความยินยอมลงนามไว้เป็นหลักฐานด้วย อย่างไรก็ตาม การให้ผู้ยินยอม
ลงนามในเอกสารแสดงความยินยอม อาจจะท�ำให้บางคนรู้สึกว่า  ตัวเองจะ
ต้องผูกพัน หรือต้องรับผิดชอบอะไรบางอย่าง ซึง่ อาจเป็นเหตุให้เขาเกิดความ
ลังเล หรือไม่อยากให้ความร่วมมือ เป็นหน้าที่ของนักวิจัยที่จะชี้แจงให้บุคคล
เป้าหมายเข้าใจอย่างชัดเจน แต่ถ้าเขายังยืนยันที่จะไม่ยินยอมให้ความร่วม
มือ ก็ต้องเคารพในการตัดสินใจของเขา  หรือถ้าเขายินยอมให้ความร่วมมือ
แต่ไม่ขอลงนามในเอกสาร ก็ควรบันทึกเป็นหลักฐานไว้
ความจริงเอกสารเป็นเพียงส่วนประกอบอันหนึง่ ในการให้ความยินยอม
ถ้าเห็นว่าไม่เหมาะสมส�ำหรับผูร้ ว่ มในการวิจยั บางราย จะไม่ใช้เลยก็ได้ เพราะ
ถึงอย่างไร สิ่งที่ส�ำคัญกว่านั้นคือ คุณภาพของกระบวนการขอความยินยอม
ซึ่งหมายถึง การให้ข้อมูลครบถ้วนตามความเป็นจริง และนักวิจัยด�ำเนินการ
อย่างเปิดเผย ซื่อสัตย์ โปร่งใส ปราศจากการกดดัน หรือท�ำให้เกิดความ
เข้าใจผิดในส่วนของผู้ให้การยินยอม (American Anthropological
Association, 2012) เอกสารไม่ได้ผูกพันให้ผู้ยินยอมต้องรับผิดชอบใด ๆ
นอกจากเพื่อเป็นหลักฐานว่า  ผู้เข้าร่วมในการวิจัยได้ให้ความยินยอมโดย
สมัครใจ หลังจากได้รับทราบข้อมูลจากนักวิจัยเพียงพอแล้ว แต่ในแง่ของ
นักวิจัยซึ่งจะต้องมีความรับผิดชอบทางจริยธรรมและทางกฎหมาย (หากมี
กรณีขัดแย้งเกิดขึ้น) การท�ำเป็นเอกสารไว้ย่อมดีกว่า
ในบางกรณี เอกสารขอความยินยอม และเอกสารให้ความยินยอม
อาจจะปฏิบัติจริงไม่ได้ โดยเฉพาะส�ำหรับผู้บุคคลเป้าหมายที่อ่านหนังสือ
ไม่ได้ หรืออ่านไม่คล่อง เช่น เด็กเล็ก ผู้มีความบกพร่องทางสายตา ผู้ป่วย
ในกรณีเช่นนั้น นักวิจัยควรอ่านเอกสารพร้อมกับอธิบายให้ฟัง ส่วนการ
ลงนามในเอกสารให้ความยินยอม ก็อาจยกเว้นได้
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ในการวิจัยเชิงคุณภาพ การขอความยินยอมเป็นสิ่งจ�ำเป็นส�ำหรับการ
เก็บข้อมูลในการสัมภาษณ์เชิงลึก และการอภิปรายกลุม่ แต่ในการสังเกตแบบ
มีส่วนร่วมที่ท�ำในสถานที่สาธารณะ อาจไม่ต้องขอความยินยอม เพราะเป็น
ไปไม่ได้ในทางปฏิบัติ ในกรณีเช่นนั้น การขอความยินยอมอาจจะถือเป็น
ข้อยกเว้นได้ (American Anthropological Association, 2012) แต่ใน
การสังเกตกิจกรรมส่วนบุคคลนักวิจัยจ�ำเป็นต้องได้รับความยินยอมก่อน
ค�ำถามข้อหนึ่งที่นักวิจัยมักจะถามคือ ใครจะเป็นผู้ให้ความยินยอม?
ค�ำตอบในเรือ่ งนีค้ อื เราต้องแยกกันระหว่าง ผูท้ อี่ ยูใ่ นฐานะจะตัดสินใจได้เอง
อย่างเป็นอิสระ กับผู้ที่ไม่มีอิสระที่จะตัดสินใจได้เอง ส�ำหรับบุคคลประเภท
แรกไม่มีปัญหา  เพราะสามารถตัดสินใจได้เอง ขอเพียงแต่ว่านักวิจัยต้องให้
ข้อมูลอย่างเพียงพอ แต่ส�ำหรับประเภทหลัง ผู้ตัดสินใจให้ความยินยอมควร
เป็นผู้ที่ใกล้ชิด หรือผู้ให้การดูแลที่สามารถตัดสินใจแทนได้ เช่น ผู้ปกครอง
ของเด็ก (ในกรณีเก็บข้อมูลทีบ่ า้ น) แต่ถา้ เป็นการเก็บข้อมูลทีโ่ รงเรียน ค�ำถาม
คือ เมือ่ ครูยนิ ยอมให้เก็บข้อมูลได้แล้ว จะต้องขอความยินยอมจากพ่อแม่หรือ
ผู้ปกครองของเด็กอีกหรือไม่ และเมื่อผู้ปกครองหรือครูยินยอมแล้ว ต้องขอ
ความยินยอมจากเด็กอีกหรือไม่ เรือ่ งทีซ่ บั ซ้อนเช่นนีไ้ ม่มคี ำ� ตอบแบบขาวหรือ
ด�ำ นักวิจยั จะต้องใช้สำ� นึกทางจริยธรรม ประกอบกับการพิจารณาเนือ้ หาของ
เรื่องที่จะเก็บข้อมูลด้วย บางเรื่องอาจจ�ำเป็นจะต้องได้รับความยินยอมจาก
ผู้ปกครอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ประเด็นการขอความยินยอมเพื่อเก็บข้อมูลจากองค์กร หรือสถาบัน
(ในกรณีที่ศึกษาองค์กร หรือสถาบัน) ก็อาจมีความซับซ้อนอีกแบบหนึ่ง ตาม
ปกติ ผูใ้ ห้การยินยอมในการวิจยั เช่นนัน้ มักจะเป็นหัวหน้าองค์กร หรือสถาบัน
แต่การยินยอมจากหัวหน้า อาจเป็นการกดดันให้ลูกน้องในหน่วยงานต้องให้
ความร่วมมือ ทั้งที่บางคนอาจไม่เต็มใจก็เป็นได้ เรื่องเช่นนี้เป็นประเด็นที่
นักวิจัยต้องใช้วิจารณญาณทางจริยธรรมอย่างเหมาะสม ในหลักการแล้ว
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การยินยอมของหัวหน้าไม่จำ� เป็นต้องเป็นเรือ่ งเดียวกับการยินยอมของลูกน้อง
ที่จะเป็นผู้ให้ข้อมูล (Brinkmann and Kvale, 2010)
ในการวิจัย ไม่ว่าเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ ถ้าไม่มีความจ�ำเป็น
นักวิจัยไม่ควรรายงานชื่อจริงของผู้ให้ข้อมูล แต่ถ้าจ�ำเป็นต้องมีชื่อของแหล่ง
ข้อมูลในรายงาน แนวการปฏิบตั สิ ว่ นมากคือควรใช้นามสมมติ อย่างไรก็ตาม
ในกรณีทเี่ ห็นว่าควรจะใช้ชอื่ จริงของผูใ้ ห้ขอ้ มูลในรายงานการวิจยั นักวิจยั จะ
ต้องขอความยินยอมเป็นกรณีพเิ ศษ โดยแจ้งให้บคุ คลทีเ่ ป็นเป้าหมายทราบว่า 
นอกจากยินยอมเข้าร่วมเป็นผู้ให้ข้อมูลแล้ว เขาจะยินยอมให้เปิดเผยชื่อจริง
ในรายงานการวิจยั ได้หรือไม่ เพือ่ การนี้ นักวิจยั อาจท�ำเป็นข้อให้เขาเลือกตอบ
โดยสมัครใจ
2) หลักการมุ่งประโยชน์และไม่ก่อให้เกิดอันตราย
สาระส�ำคัญของหลักข้อนี้มี 2 ส่วน คือ: (1) การไม่ท�ำให้เกิดอันตราย
แก่ผู้ร่วมในการวิจัย ไม่ว่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกาย จิตใจ ชื่อเสียง
ศักดิ์ศรี วิถีชีวิต คุณค่าที่เขานับถือ หรือความเสียหายอื่นใดก็ตาม และ (2)
การท�ำให้เกิดประโยชน์สงู สุดเท่าทีจ่ ะท�ำได้ อาจจะเป็นประโยชน์สำ� หรับบุคคล
ที่ร่วมในการวิจัย ครอบครัว ชุมชน สถาบัน สังคม ประเทศชาติ หรือ
มนุษยชาติ แล้วแต่กรณี (วิชัย โชควิวัฒน, 2560) การวิจัยที่มุ่งแต่หาความ
รูเ้ พือ่ สนองประโยชน์ของนักวิจยั อย่างเดียว ไม่ถอื ว่าเป็นการวิจยั ทีม่ จี ริยธรรม
ในการปฏิบัติตามหลักข้อนี้มีสิ่งที่นักวิจัยพึงกระท�ำอย่างเหมาะสม 2
เรื่อง คือ เรื่องการรักษาความลับของผู้ร่วมในการวิจัย และเรื่องผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้นจากการเข้าร่วมในการวิจัย
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(1) การรักษาความลับของผู้ร่วมในการวิจัย
ข้อมูลที่นักวิจัยได้จากผู้ร่วมในการวิจัย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม
ถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัว และเป็นความลับเฉพาะของแต่ละคน ในแง่นี้ การ
รักษาความลับจึงมีค่าเท่ากับการรักษาผลประโยชน์ของผู้ร่วมในการวิจัย
“ความลับ” ในที่นี้ ไม่ได้หมายถึงเฉพาะเรื่องที่บุคคลถือว่าควรปกปิด
และไม่เปิดเผยแก่ผู้อื่น เพราะอาจก่อให้เกิดความเสียหาย หรือความอับอาย
หรือเรื่องส่วนตัวอื่น ๆ เท่านั้น แต่หมายรวมถึงทุกเรื่องที่นักวิจัยรวบรวมจาก
แหล่งข้อมูลแต่ละคน หลักปฏิบัติในเรื่องนี้คือ นักวิจัยพึงรักษาความลับของ
แหล่งข้อมูลไว้อย่างดีทสี่ ดุ ท�ำนองเดียวกับแพทย์ตอ้ งรักษาความลับของคนไข้
หรือท�ำนองเดียวกับผู้ให้การแนะแนวปัญหาชีวิตต้องรักษาความลับของผู้รับ
บริการแนะแนว
ส�ำหรับนักวิจัยเชิงคุณภาพแบบชาติพันธุ์วรรณนา  (Ethnographic
Research) เรือ่ งการรักษาความลับควรได้รบั ความใส่ใจเป็นพิเศษ เนือ่ งจาก
ในการวิจัยแบบนี้นักวิจัยมีโอกาสได้สร้างความคุ้นเคยกับคนในชุมชนที่ตน
ศึกษา  ท�ำให้ได้รู้ได้เห็นหลายอย่างเกี่ยวกับผู้ให้ข้อมูล บางทีก็เป็นเรื่อง
ส่วนตัวด้วย นักวิจัยพึงตระหนักว่า  สิ่งที่จะต้องรักษาเป็นความลับส�ำหรับ
แหล่งข้อมูลนั้น ไม่ใช่เฉพาะแต่เรื่องที่เข้าข่ายส�ำหรับใช้เป็นข้อมูลในการวิจัย
ของตนเท่านัน้ แต่รวมถึงทุกเรือ่ งทีต่ นได้รไู้ ด้เห็นเกีย่ วกับผูใ้ ห้ขอ้ มูลด้วย เรือ่ ง
ทั้งหมดเหล่านั้นจะต้องไม่ถูกน�ำไปเปิดเผย
ในการวิจยั เชิงปริมาณ การรักษาความลับของกลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ห้ขอ้ มูล
อาจไม่มคี วามซับซ้อนในการปฏิบตั เิ ท่าไรนัก แม้วา่ ในการสัมภาษณ์จะมีการ
บันทึกชือ่ และข้อมูลอืน่ ของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ เช่น ทีอ่ ยู่ อายุ เพศ สถานภาพ
สมรส หน้าทีก่ ารงาน ฯลฯ แต่ในการประมวลผลข้อมูลจริง ๆ ชือ่ และทีอ่ ยู่
ของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์จะถูกแยกออกต่างหากและไม่ถกู น�ำมาวิเคราะห์ นอกจาก
นี้ ข้อมูล (ค�ำตอบต่อค�ำถามต่าง ๆ ในแบบสอบถาม) ยังจะถูกเปลีย่ นเป็น
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ตัวเลข หรือรหัส เพือ่ ท�ำการวิเคราะห์ทางสถิตใิ นภาพรวม (Aggregate) เป็น
เรือ่ ง ๆ โดยไม่มกี ารระบุชอื่ บุคคล หรือข้อมูลทีอ่ าจสืบย้อนไปถึงตัวผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ได้ ดังนัน้ จึงยาก หรือเป็นไปไม่ได้เลย ทีจ่ ะรูว้ า่ ใครคือผูใ้ ห้ขอ้ มูลเรือ่ งนัน้
แต่ในการวิจยั เชิงคุณภาพ (เฉพาะอย่างยิง่ การวิจยั แบบชาติพนั ธุว์ รรณนา)
มีความซับซ้อนกว่านั้น นักวิจัยที่สังเกตและเก็บข้อมูลในชุมชนต่อเนื่องเป็น
เวลานาน มีโอกาสได้รู้จักไม่เฉพาะผู้ที่ให้ข้อมูลเท่านั้น แต่รู้จักคนส่วนมาก
หรืออาจจะทัง้ หมด ในชุมชนทีศ่ กึ ษาด้วย บันทึกข้อมูลจากการสังเกตของนัก
วิจัยเชิงคุณภาพ มักจะมีชื่อคนและชื่อสถานที่ที่เกี่ยวข้องปรากฏอยู่ด้วย ทั้งนี้
เพื่อให้สิ่งที่บันทึกไว้เป็นเรื่องจริงและเหตุการณ์จริงทั้งหมด ในเวลาวิเคราะห์
ข้อมูลเหล่านีก้ ย็ งั อยูใ่ นสภาพทีเ่ ป็นข้อความ แม้จะมีการให้รหัสข้อมูล การสืบ
ย้อนจากรหัสกลับไปยังข้อมูลเดิมของผูใ้ ห้รว่ มในการวิจยั แต่ละคนก็ยงั สามารถ
ท�ำได้ ถ้าต้องการ
ประเด็นทีบ่ างครัง้ มีการถกเถียงกันในวงการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยเฉพาะ
ในหมู่นักมานุษยวิทยา  คือ ในรายงานการวิจัยเชิงคุณภาพ นักวิจัยควรจะ
ปกปิดชื่อบุคคลและสถานที่ที่ศึกษาหรือไม่? ถ้ายึดหลักว่าด้วย “การมุ่ง
ประโยชน์และไม่กอ่ ให้เกิดอันตราย” อย่างตรงไปตรงมา (ซึง่ ในหลักการก็ควร
จะเป็นเช่นนั้น) ค�ำตอบส�ำหรับค�ำถามข้างต้นก็ง่าย นั่นคือ ชื่อจริงของบุคคล
และสถานที่จะต้องถูกปกปิด นักวิจัยอาจใช้ชื่อสมมติแทนเมื่อเห็นว่าจ�ำเป็น
เช่น เพื่อการน�ำเสนอที่กระชับและชัดเจน
อย่างไรก็ตาม อาจจะมีบางกรณีทกี่ ารใช้ชอื่ จริงของบุคคลและสถานที่
ในรายงานการวิจัยเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ในทางจริยธรรม กรณีเช่นนั้น อาจจะ
เป็นเรือ่ งทีช่ ดั เจนว่า เนือ้ หาของการวิจยั ไม่ใช่เรือ่ งทีจ่ ะก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่บุคคลและสถานที่ที่ศึกษาแต่อย่างใด หรืออาจเป็นความประสงค์ของ
ประชาชนและชุมชนที่ศึกษาเองที่ต้องการให้นักวิจัยเปิดเผยชื่อจริงและ
สถานที่จริงของพวกเขา  เพื่อจะให้ปัญหาที่พวกเขาประสบอยู่ได้ถูกรับรู้โดย
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สาธารณะ เฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหานั้น ๆ กรณีเช่นนี้
อาจจะเกิดขึ้นกับนักมานุษยวิทยาที่ศึกษาชุมชนที่ด้อยโอกาส ซึ่งเข้าไม่ถึง
บริการของรัฐในด้านอาชีพ การศึกษา  สุขภาพ หรือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน ประชาชนผู้ให้ข้อมูลในชุมชนเช่นนั้น อาจจะอยากให้นักวิจัย
เปิดเผยชื่อจริงสถานที่จริง เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับรู้ปัญหาของพวกเขา 
ในกรณีเช่นนี้ นักวิจัยจะต้องชั่งน�้ำหนักให้ดี ระหว่างการยึดมั่นในหลัก
จริยธรรมการวิจัย กับผลประโยชน์ของประชาชนและชุมชนที่ตนศึกษา 
ประเด็นเช่นนี้ไม่ใช่ประเด็นทางจริยธรรมการวิจัยอย่างเดียว แต่เป็นประเด็น
เรื่องความรับผิดชอบทางมนุษยธรรมของนักวิจัยด้วย
เรื่องการรักษาความลับเป็นประเด็นที่เชื่อมโยงไปถึงค�ำถามอีกข้อหนึ่ง
นั่นคือค�ำถามที่ว่า  ใครมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล? แนวทางปฏิบัติในเรื่องนี้ก็คือ
เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องในการวิจัยโดยตรง (คือนักวิจัย) เท่านั้นที่ควรได้สิทธิ์นี้
ทั้งนี้โดยยึดหลักการที่ว่า  ผลประโยชน์ของผู้ร่วมในการวิจัยต้องได้รับความ
ส�ำคัญเหนือกว่าเรื่องอื่น
ในเรื่องสิทธิการเข้าถึงข้อมูล มีมิติเชิงจริยธรรมที่น่าคิดบางประการ
Steinar Kvale (1996) ยกเรื่องที่ค่อนข้างจะเป็นกรณีโต้แย้งและยากแก่การ
ตัดสินใจของนักวิจัยมาเป็นประเด็นพิจารณา เช่น ในกรณีที่มีการสัมภาษณ์
เกี่ยวกับพฤติกรรมบางเรื่อง เช่น พฤติกรรมทางเพศนอกสมรสของชายที่
แต่งงานแล้ว หรือพฤติกรรมที่ต้องเฝ้าระวังของเด็กวัยรุ่น เช่น การใช้สาร
เสพติด ในกรณีเช่นนั้น ถ้าบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้ให้สัมภาษณ์
เช่น คู่สมรส พ่อแม่ หรือ ครู ขอทราบข้อมูล นักวิจัยจะเปิดเผยข้อมูลได้หรือ
ไม่? กรณีเช่นนี้ยากที่จะตัดสินใจ เพราะไม่ว่านักวิจัยจะเลือกที่จะเปิดเผย
หรือไม่เปิดเผยข้อมูลตามที่ขอ ผลกระทบอย่างใดอย่างหนึ่งต่อผู้ให้ข้อมูล
และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องก็ยากที่จะหลีกเลี่ยงได้ แต่ถึงอย่างไรก็ต้องตัดสินใจ
เลือกเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ดังนั้น จึงจะต้องชั่งน�้ำหนักให้ดี แต่ไม่
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ว่าจะตัดสินใจอย่างไร หลักปฏิบัติ คือ ต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่
ผู้ร่วมในการวิจัย (Do no harm)
อีกกรณีหนึง่ คือการทีน่ กั วิจยั ศึกษาพฤติกรรมทีถ่ อื ว่าผิดกฎหมาย เช่น
การเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด (เสพ หรือ ขาย) การขายบริการทางเพศ
แรงงานต่างชาติที่เข้ามาท�ำงานในประเทศโดยผิดกฎหมาย การค้ามนุษย์
เป็นต้น เนือ่ งจากนักวิจยั เป็นผูท้ รี่ คู้ วามจริงและมีขอ้ มูลเกีย่ วกับพฤติกรรมผิด
กฎหมายของผู้ร่วมในการวิจัย ถ้านักวิจัยถูกเจ้าหน้าที่บ้านเมืองที่เกี่ยวข้อง
(ซึง่ บังเอิญได้อา่ นรายงานการวิจยั ) ขอให้เปิดเผยข้อมูล เพือ่ จะได้ดำ� เนินการ
ตามกฎหมายกับผู้กระท�ำผิด เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอาจใช้อ�ำนาจรัฐหรือ
กฎหมายบังคับว่า ผูท้ รี่ แู้ หล่งทีท่ ำ� ผิดกฎหมายในเรือ่ งเหล่านี้ แต่ปกปิดไว้เป็น
ความลับ มีความผิด และจะต้องถูกลงโทษตามกฎหมาย ในกรณีเช่นนั้น
นักวิจัยอาจอยู่ในฐานะที่ตัดสินใจล�ำบาก
การปฏิบตั ทิ เี่ หมาะสมในเรือ่ งเช่นนีค้ อื นักวิจยั ต้องยึดหลักไม่กอ่ ให้เกิด
ความเสียหายแก่ผู้ให้ข้อมูล (Do no harm) แต่การท�ำเช่นนั้น อาจเป็นเหตุ
ให้นักวิจัยมีความผิดตามกฎหมาย และอาจถูกลงโทษ เช่นถูกปรับ (ถ้ามี
กฎหมายบัญญัติไว้ว่าเป็นความผิด) ซึ่งในสายตาของนักวิจัยบางคนถือว่ามี
ความร้ายแรงน้อยกว่าการเปิดเผยความลับของแหล่งข้อมูล เพราะการเปิด
เผยความลับในกรณีเช่นนี้เป็นการท�ำร้ายผู้ให้ข้อมูลโดยตรง ในสหรัฐอเมริกา 
นักวิจัยที่รู้ล่วงหน้าว่าการวิจัยของตนจะเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ผิดกฎหมาย
อาจท�ำเรือ่ งร้องขอให้รฐั บาลกลางออกหนังสือคุม้ ครอง ไม่ให้ถกู ทางการบังคับ
ให้บอกความลับของแหล่งข้อมูลได้ (Kvale, 1996)
นอกจากนี้ นักวิจยั ต้องมีแผนชัดเจนว่าจะท�ำอย่างไรกับข้อมูลหลังจาก
โครงการวิจัยเสร็จสิ้นแล้ว นักวิจัยบางคนอาจจะอยากเก็บข้อมูลเหล่านั้นไว้
เพือ่ การศึกษาในอนาคต ในกรณีเช่นนัน้ วิธปี ฏิบตั ทิ ถี่ กู ตามจริยธรรมการวิจยั
คือ ต้องแจ้งให้ผใู้ ห้ขอ้ มูลทราบ และขออนุญาตเพือ่ การนัน้ ต่างหากด้วย (โดย
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อาจระบุในเอกสารชีแ้ จงผูร้ ว่ มในการวิจยั และเอกสารให้ความยินยอมโดยได้
รับข้อมูลและโดยสมัครใจ) แต่บางท่านอาจจะคิดว่าไม่จ�ำเป็นต้องเก็บข้อมูล
ไว้เพื่อการศึกษาอีก ในกรณีหลังนี้ ต้องมีวิธีการท�ำลายข้อมูลอย่างเหมาะสม
(2) ผลกระทบของการเข้าร่วมในการวิจัย
ผลกระทบต่อผูเ้ ข้าร่วมในการวิจยั อาจเกิดขึน้ ได้ ทัง้ ในระหว่างและหลัง
การเก็บข้อมูล ผลกระทบอาจมีทั้งด้านบวก (ประโยชน์) และด้านลบ
(อันตราย) และอาจเป็นผลกระทบในด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านต่อไปนี้
คือ: ด้านร่างกาย จิตใจ ชื่อเสียง ศักดิ์ศรี เศรษฐกิจ รวมถึงการเข้าถึงบริการ
ด้านต่าง ๆ ด้วย แม้จะไม่มีผลกระทบอย่างใดอย่างหนึ่งที่กล่าวนี้เลย การ
วิจัยทางสังคมศาสตร์ที่นักวิจัยเก็บข้อมูลปฐมภูมิจากผู้ที่ให้ความยินยอมแล้ว
ก็ยงั มีผลต่อเวลาและความเป็นส่วนตัวของผูใ้ ห้ขอ้ มูล ในหลักการแล้ว นักวิจยั
จะต้องแน่ใจว่า อย่างน้อยทีส่ ุดผลกระทบด้านบวกจะต้องไม่น้อยกว่าด้านลบ
ส�ำหรับนักวิจยั ทีเ่ ข้าไปสังเกตการณ์แบบมีสว่ นร่วมในชุมชนต่อเนือ่ งเป็น
เวลานาน อาจประสบกับบางสถานการณ์ที่ตัดสินใจยาก ระหว่างการมุ่งเก็บ
ข้อมูลโดยยึดระเบียบวิธีอย่างเคร่งครัด (แบบเป็นวิทยาศาสตร์) กับการยึด
มัน่ ในหลักจริยธรรมว่าด้วยการมุง่ ประโยชน์และไม่กอ่ อันตรายแก่ผรู้ ว่ มในการ
วิจัย ถ้าเลือกอย่างแรก อาจหมายถึงโอกาสที่จะละเมิดความเป็นส่วนตัวของ
ผู้ร่วมในการวิจัย แต่ถ้าเลือกอย่างหลัง อาจหมายถึงการหย่อนคุณภาพของ
ข้อมูล ในภาวะยากล�ำบากเช่นนี้ นักวิจัยควรจะยึดหลักว่า  ประโยชน์ของผู้
ร่วมในการวิจัยต้องมาก่อนเสมอ เรื่องคุณภาพของข้อมูลเป็นเรื่องที่สามารถ
ประนีประนอมได้ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้  
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โดยหลักแล้ว ผู้ร่วมในการวิจัยให้ข้อมูลด้วยความสมัครใจ โดยไม่หวัง
สิ่งตอบแทน แต่ในทางปฏิบัตินักวิจัยจะให้สิ่งตอบแทนเล็ก ๆ น้อย ๆ เพื่อ
เป็นแสดงความขอบคุณที่เขาให้ความร่วมมือก็ได้ สิ่งที่ให้ไม่ใช่ค่าจ้างหรือ
ค่าตอบแทน แต่เป็นการชดเชยทีเ่ ขาสละเวลาหรือการงานมาให้ความร่วมมือ
กับนักวิจยั อาจเป็นการชดเชยค่าเดินทาง (ในกรณีทตี่ อ้ งเสียค่าเดินทางไปยัง
จุดนัดหมาย) หรือชดเชยค่าเสียโอกาสที่เขาต้องท�ำอย่างอื่น แทนที่จะมาให้
ความร่วมมือกับนักวิจยั อย่างไรก็ตาม การทีจ่ ะให้หรือไม่ให้สงิ่ ตอบแทน และ
ควรจะให้มากน้อยแค่ไหน ขึ้นอยู่กับทรัพยากรของโครงการวิจัย และต้องมี
ความเหมาะสม  
แม้วา 
่ การให้สงิ่ ของเป็นการชดเชย จะไม่ใช่สว่ นหนึง่ ของข้อปฏิบตั ทิ าง
จริยธรรมการวิจัยโดยตรง แต่การให้ในลักษณะนี้ก็พอจะอนุโลมเข้ากับหลัก
การค�ำนึงถึงผลประโยชน์ หรืออย่างน้อยก็ไม่ก่อความเสียหาย แก่ผู้ร่วมใน
การวิจัยได้ มองในแง่หนึ่งการให้สิ่งชดเชยเป็นเรื่องชอบธรรม เพราะเหตุผล
ง่าย ๆ คือ ในการให้ความร่วมมือแก่นักวิจัยนั้น ผู้เข้าร่วมในการวิจัยต้อง
ยอมเสียสละความเป็นส่วนตัว และเวลาซึ่งเขาควรจะได้ใช้ไปในกิจกรรม
อย่างอื่น เพื่อมาให้ข้อมูลแก่นักวิจัย ผู้ให้สัมภาษณ์บางคนอาจจะสละชั่วโมง
ท�ำงานทีไ่ ด้คา่ จ้าง บางคนอาจจะสละเวลาในการดูแลลูกทีย่ งั เล็ก ๆ หรือดูแล
ญาติทเี่ จ็บป่วย เพือ่ มาให้สมั ภาษณ์แก่นกั วิจยั เวลาทีส่ ละให้แก่นกั วิจยั นัน้ ถ้า
คิ ด ในแง่ ข องเศรษฐศาสตร์ ก็ ล ้ ว นเป็ น สิ่ ง ที่ มี ร าคา  (Cost) ดั ง นั้ น
ถ้านักวิจัยจะให้อะไรเป็นการชดเชยแก่ผู้ให้ข้อมูลบ้าง ก็เป็นสิ่งที่ชอบธรรม
และไม่ขัดกับหลักจริยธรรม อาจจะเป็นเพราะเหตุนี้ หน่วยงานที่ให้ทุนการ
วิจัยใหญ่ ๆ เช่น สถาบันสุขภาพแห่งชาติ (National Institutes of Health
- NIH) ของสหรัฐอเมริกา และองค์การอนามัยโลก จึงยอมรับการให้คา่ ชดเชย
แก่ผู้ร่วมในการวิจัยส�ำหรับโครงการวิจัยที่เสนอขอทุนสนับสนุน ทั้งนี้อัตราที่
เสนอขอเพื่อการนี้ต้องเหมาะสม และไม่สูงเกินความเป็นจริง
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การให้สิ่งตอบแทนแก่ผู้ให้ข้อมูล ควรให้โดยไม่ให้ผู้รับเข้าใจเป็นอื่น
นอกจากเป็นการชดเชยเวลาที่เขาเสียไป และเป็นการขอบคุณที่เขาให้ความ
ร่วมมือเท่านัน้ ควรจะเน้นในทีน่ วี้ า่ สิง่ ทีใ่ ห้นนั้ ไม่ใช่คา่ จ้างเพือ่ ให้เขาร่วมมือใน
การให้ข้อมูลที่นักวิจัยต้องการ ดังนั้น ถ้าไม่จ�ำเป็นนักวิจัยไม่ควรกล่าวถึง
สิง่ ตอบแทนทีจ่ ะให้ในระหว่างการเริม่ ติดต่อเพือ่ ขอความร่วมมือ เหตุผลก็คอื
ถ้าบอกให้ทราบก่อนว่ามีของตอบแทนจะให้ อาจจะมีผลกระทบต่อข้อมูลที่
จะได้ หรือกระทบต่อการเลือกตัวอย่าง ที่อาจจะท�ำในโอกาสต่อไปได้ นัก
วิจัยต้องใช้วิจารณญาณของตน และตัดสินใจจัดการกับสถานการณ์เฉพาะ
หน้าให้เหมาะสม
นักวิจัยที่ท�ำงานในชุมชนติดต่อกันเป็นเวลานาน ๆ เช่น นักวิจัยเชิง
ชาติพันธุ์วรรณนา  อาจจะมีปัญหาในการจัดหาสิ่งชดเชยแทนแก่ผู้ให้ข้อมูล
อย่างทั่วถึงและสม�่ำเสมอ เพราะในระหว่างการเก็บข้อมูลอยู่ในชุมชนนั้น
ผู้ให้ข้อมูลแต่ละคนอาจจะถูกนักวิจัยเข้าพบเพื่อขอความร่วมมือหลายครั้ง
ถ้าจะต้องให้การชดเชยทุกครั้ง อาจจะเกินความสามารถที่นักวิจัยจะท�ำได้
เพราะเหตุนี้ นักวิจัยส่วนมากจึงไม่ให้ความส�ำคัญกับการให้สิ่งของ แต่เน้น
การชดเชยในรูปอื่นเท่าที่จะท�ำได้มากกว่า  เช่น ให้ความรู้ ค�ำแนะน�ำ หรือ
ความเป็นมิตร หรือถ้าจะให้สิ่งที่เป็นวัตถุ ไม่ว่าจะเป็นเงินหรือสิ่งของก็ตาม
การให้แก่ชุมชนอาจจะเหมาะสมกว่าให้แก่ตัวบุคคล เช่น มอบอุปกรณ์การ
เรียนบางอย่างให้แก่โรงเรียนในชุมชน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม นักวิจัยต้อง
ตระหนักว่า การให้สงิ่ ตอบแทน โดยเฉพาะการให้คำ� แนะน�ำ จะต้องหลีกเลีย่ ง
ไม่ให้มีผลกระทบต่อข้อมูลที่จะเก็บต่อไป เพราะอาจเป็นไปได้ที่ค�ำแนะน�ำซึ่ง
นักวิจัยให้นั้น จะกลายมาเป็นค�ำตอบส�ำหรับค�ำถามเพื่อการเก็บข้อมูลใน
ภายหลังได้
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3) หลักความยุติธรรม
แนวทางปฏิบัติเรื่องความยุติธรรมในการวิจัยที่ควรได้รับการพิจารณา 
มี 2 มิติ มิติแรก เป็นเรื่องของการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันส�ำหรับทุกคนที่
เข้าร่วมในการวิจยั ไม่มกี ารแบ่งแยกในเรือ่ งอายุ เพศ เชือ้ ชาติ ศาสนา สถานะ
ทางสังคม ฯลฯ มิติที่สอง เป็นเรื่องของความยุติธรรมระหว่างนักวิจัยกับกลุ่ม
คนหรือชุมชนที่ศึกษา 
ส�ำหรับนักวิจัยโดยทั่วไป แม้ว่าความยุติธรรมในมิติแรกจะไม่ค่อยเป็น
ปัญหา แต่นักวิจัยก็ควรตระหนักและคิดถึงเรื่องนี้ตั้งแต่ตอนเริ่มวางแผนการ
วิจัย นักวิจัยต้องชัดเจนว่า  ในเรื่องที่จะท�ำการวิจัยนั้นตนจะต้องเข้าไป
เกี่ยวข้องกับใครบ้าง คนเหล่านั้นเป็นกลุ่มด้อยโอกาส หรือมีความเปราะบาง
ที่ควรได้รับการปฏิบัติเป็นพิเศษหรือไม่ และมีมาตรการอะไรที่จะปฏิบัติต่อ
ทุกคนอย่างเท่าเทียมและเสมอต้นเสมอปลาย
โอกาสทีน่ กั วิจยั จะท�ำผิดหลักจริยธรรมข้อนีส้ ว่ นใหญ่แล้วอาจเกิดขึน้ ใน
กระบวนการเลื อ กตั ว อย่ า งในการศึ ก ษา  และในการขอความยิ น ยอม
นักวิจัยบางคนอาจมีอคติต่อประชากรบางกลุ่ม หรือให้ข้อมูลเพื่อการตัดสิน
ใจเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมในการวิจยั แตกต่างกันส�ำหรับกลุม่ คนทีม่ สี ถานะทาง
สุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคมต่างกัน เช่น บางคนได้รับข้อมูลครบถ้วน
บางคนไม่ครบถ้วน ท�ำให้การตัดสินใจเข้าร่วมในการวิจัยของคนเหล่านั้นอยู่
บนฐานของข้อมูลที่แตกต่างกัน ซึ่งอาจน�ำไปสู่การมีความคาดหวังที่ต่างกัน
เกี่ยวกับสิ่งที่จะท�ำในการให้ความร่วมมือกับนักวิจัย
มิตทิ สี่ อง เป็นเรือ่ งทีค่ อ่ นข้างละเอียดอ่อน แต่โดยสาระส�ำคัญแล้วเกีย่ ว
กับค�ำถามพืน้ ๆ แต่ตรงไปตรงมา จากคนหรือชุมชนทีน่ กั วิจยั ศึกษา ว่า “จะ
ท�ำวิจัยเรื่องนี้ไปท�ำไม?” “ใครได้ประโยชน์จากการวิจัยนี้?” หรืออาจเป็น
ค�ำถามตรง ๆ ว่า  “พวกเราในชุมชนนี้จะได้อะไรจากการวิจัยของคุณ?”
ค�ำถามท�ำนองนี้ ในแง่หนึง่ เป็นเหมือนการถามหาความเป็นธรรมในทัศนะของ
90

ผู้ร่วมในการวิจัย นักวิจัยเชิงคุณภาพที่ท�ำการสังเกตแบบมีส่วนร่วมอย่างใกล้
ชิดในชุมชน มักจะถูกถามเช่นนี้ ไม่โดยตรงก็โดยอ้อม แน่นอน ค�ำถามเช่น
นีไ้ ม่ได้มคี �ำตอบที่ถกู ต้องเพียงหนึง่ เดียว เพราะค�ำตอบขึน้ อยู่กบั ลักษณะของ
เรื่องที่วิจัยและวัตถุประสงค์ของการวิจัย ค�ำถามท�ำนองนี้ท�ำให้นักวิจัยต้อง
ตระหนักว่า การวิจยั ทีด่ ไี ม่เพียงแต่ควรจะสนองความอยากรูท้ างวิชาการของ
นักวิจัยเท่านั้น หากควรตอบสนองกับปัญหาที่อยู่ในความสนใจของผู้คนใน
ชุมชนและของสังคมโดยรวมด้วย
ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ในการวิจยั นัน้ นักวิจยั เป็นฝ่ายได้ประโยชน์โดยตรง
มากกว่าประชาชนผู้ถูกศึกษา  ยกเว้นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
(Participatory Action Research - PAR) นับตั้งแต่การได้ข้อมูลจาก
ประชาชนกลุ่มตัวอย่าง ไปจนถึงผลงานทางวิชาการที่น�ำไปตีพิมพ์ ชื่อเสียง
และในหลายกรณีก็รวมถึงทุนการวิจัยด้วย ในขณะที่บุคคลและชุมชนผู้ให้
ข้อมูลแทบไม่ได้อะไรทีเ่ ป็นรูปธรรมจากการวิจยั นัน้ เลย ผลย้อนกลับทีอ่ าจจะ
มีอยูบ่ า้ ง ก็มกั จะเป็นผลต่อสาธารณะ มากกว่าผลตอบแทนส�ำหรับบุคคลหรือ
ชุมชนที่เป็นผู้ให้ข้อมูลโดยตรง ข้อเท็จจริงนี้ ควรเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้นักวิจัย
ตระหนักอยู่เสมอว่า  จะต้องท�ำงานของตนด้วยความรับผิดชอบ ตั้งแต่การ
เลือกหัวข้อส�ำหรับท�ำวิจยั ไปจนถึงการด�ำเนินการวิจยั ในชุมชน และการเสนอ
ผลที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน
นักวิจัยควรส�ำนึกอยู่เสมอว่า การวิจัยที่ดีและมีคุณภาพ คือการวิจัยที่
ทั้งนักวิจัย ประชาชนผู้ถูกวิจัย และสังคมโดยรวมได้รับประโยชน์ด้วยกันทุก
ฝ่าย (LeCompte and Schensul, 1999; Glesne and Peshkin, 1992)
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