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หลกัหลกัจริยธรรมการวิจยัในมนุษย ์
จริยธรรมการวิจยัในมนุษย ์
หลกัเคารพต่อบคุคล 
(Respect for persons) 

หลกัคณุประโยชน์และไม่เป็นโทษ 
(Beneficence and Non-maleficence) 

หลกัยติุธรรม 
(Justice) 

The Belmont Report. (1979). US National Commission for the Protection of Human  Subjects of Biomedical 

and Behavioral Research. 
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(Respect for persons) 
หลกัเคารพต่อบคุคล 

เคารพในศกัด์ิศรีความเป็นคน 

เคารพในการมีอิสระในการตดัสินใจให้ค ายินยอมโดยมีข้อมลู
ท่ีเพียงพอ 

เคารพในศกัด์ิศรีของบคุคลท่ีอ่อนแอ / เปราะบาง (vulnerable 
person) ซ่ึงด้อยความสามารถทางร่างกาย / จิตใจ 

เคารพในความเป็นส่วนตวัและรกัษาความลบั 
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(Beneficence and Non-maleficence) 
หลกัคณุประโยชน์และไม่เป็นโทษ 

การชัง่น ้าหนักระหว่าง ความเส่ียง และ ผลประโยชน์ 

การลดอนัตรายให้น้อยท่ีสดุ 

(balancing risks and benefits) 

(minimizing harm) 

การสร้างประโยชน์สงูสดุท่ีจะพึงมีแก่อาสาสมคัร 
(maximizing benifits) 
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(Justice) 
หลกัยติุธรรม 

ความเท่ียงธรรม 

ความเท่าเทียมกนั 

(fairness) 

(equity) 

ผู้วิจยัต้องมีกระบวนการท่ียุติธรรมในการ
คดัอาสาสมคัร และปฏิบติัต่ออาสาสมคัร
อย่างถูกต้องยุติธรรมและเท่าเทียมกัน 
โดยค านึงถึงความเส่ียงและการกระจายให้
เกิดผลประโยชน์อย่างเหมาะสมแก่ผู้ยอม
เป็นอาสาสมคัร  

5 



 

6 



หลกัจริยธรรม 
การวิจยัในมนุษย ์

หลกัเคารพต่อบคุคล 
(Respect for persons) 

หลกัคณุประโยชน์ & ไม่เป็นโทษ 
(Beneficence & Non-maleficence) 

หลกัยติุธรรม 
(Justice) 

แนวทางปฏิบติั 

เอกสารข้อมูลช้ีแจงส าหรบัอาสาสมคัร 

(Participant information sheet) 

การยินยอมเข้ารว่มโครงการวิจยั 

(Informed Consent) 

การประเมินความเส่ียงและผลประโยชน์(Assessment of 
risk and benefits) 
ออกแบบงานวิจยัปกป้องอาสาสมคัร 

ใช้อาสาสมคัรน้อยสดุท่ีแปลผลทางสถิติได้ 

การคดัเลือกอาสาสมคัร 

(Selection of subjects) 
มีกระบวนการท่ียติุธรรมในการคดัอาสาสมคัร 
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SOCIAL RESEARCH 
Cristina E. Torres. (2015). Ethical Guidelines in Social  Research. Forum for Ethical Review Committees 

in the Asian & Western Pacific Region (FERCAP) 

 

 

• Social research aims to understand social phenomenon within the context of 
individuals, groups, institutions or societies 

• Many social researches combine both quantitative and qualitative methods 

• Research should not exacerbate existing inequities (from CIOMS) 
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National Ethical Guideline: 

SOCIAL RESEARCH 

1. Research involving prohibited activities 

Ethics committees should be able to identify research with potential legal 
repercussion and weigh risks vs benefits 
2. Coercion 

If certain persons are sources of coercion, researchers should still ensure respect for 
individual freedom 

3. Waiver of consent 

Allowed for archival research and research using covert data collection; covert is 
allowable for public activities, but must inform the relevant community 
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National Ethical Guideline: 

SOCIAL RESEARCH (cont.) 
4. Withholding information 

Must be justified with minimal risk, with appropriate debriefing as soon as possible 

5. Privacy and Confidentiality 

Respect people’s right to privacy, confidentiality of information always observed, 
especially information linked to individual; avoid identifying individuals or groups; 
differentiate risks across data collection methods and research instruments 

6. Data Protection 

Research must provide a data protection plan with a concomitant commitment  
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National Ethical Guideline: 

SOCIAL RESEARCH (cont.) 

7. Avoidance of harm 

Ensure harm to participants is minimized, including psychological stress or 
stigma which the researcher must have competence to address, plus a plan for 
withdrawal 

8. Access to services or benefits 

Provide access to services or benefits to control groups as applicable; in 
community intervention research, maximize participatory process;  and as 
applicable, benefit sharing should be negotiated with respective communities; 
ethics review should include review of how findings will be disseminated 
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Ethical Elements 

1. Duty of researchers 
o Research procedures and research participants’ rights and welfare 

o Adherence to professional standards in conduct and reporting 

o Must have the necessary competence 

o Compliance with guidelines and regulations 

o Responsibility for research outcome  

o Cultural sensitivity and competence 

o Knowledgeable about ethical responsibilities 
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Ethical Elements 

2. Management of conflicting interests 
o Balanced relationship with funding agencies (objectivity vs politico-

economic considerations) 

o Guard against the use of findings to disenfranchise one set of population 
while benefiting another 

o Pursue objectivity by upholding professional integrity  without fear or 
favour 
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Ethical Elements 
3. Scientific standard 

o Sound methodology & clarity of purpose 

o Professional qualifications 

o Factual accuracy, avoiding misrepresentation 

o Critical thinking 

o Accountability and credit 

o Responsible reporting 

o Honor contractual obligations 

o Accurate declaration of limit of reliability of methods and data 
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Ethical Elements 

4. Respect for persons and groups 
o Respect regardless of race, ethnicity, religion, an culture, social 

differences (including gender) 

o Protection of rights to privacy and confidentiality of information 
collected about identifiable individuals 
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Ethical Elements 

5. Risk 
o Protection from undue intrusion, indignity, discomfort, embarrassment, 

harassment, discrimination 

o Protection of vulnerable participants (children, older persons, 
behaviorally or mentally impaired, etc) 

o Mitigate risk by involving social groups under study 
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Ethical Elements 

6. Benefits 
o Access to results and findings 

o Proper acknowledgement of credit where due 

o Equitable distribution of risks and benefits to various populations, 
especially when change of policy is indicated by the research 
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Ethical Elements 

7. Voluntariness 
o Avoid undue inducement, coercion or manipulation 

o Inform participants of right to refuse or withdraw without penalty and 
with continuing protection if warranted 
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Ethical Elements 

8. Informed consent 
o Potential participants should be informed of context, purpose, nature, 

methods, procedures, and funding agencies, as well as the identity of 
research teams 

o Consent process should be part of project design and may be iterated as 
an ongoing process of dialogue 
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Ethical Elements 

9. Documentation 
o Integrity, preservation and protection of research information/output 

o Resolve ownership of records related to a project as standard practice, 
inclusive of manner of storage and duration 
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วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมลูเพ่ือการวิจยั 
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ประเภทของการรบัรองจริยธรรมการวิจยัในมนุษย ์

แบบยกเว้น 
(Exemption Review)  

1 

แบบเร่งรดั 
(Expedited Review)  

2 

แบบเตม็รปูแบบ     
(Full Board Review)  

3 

ระดบัความเส่ียงต่อความปลอดภยัของอาสาสมคัร 
ระดบัต า่ 

ระดบัสงู 
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ประเภทของการขอรบัรองจริยธรรมการวิจยัในมนุษย ์ 

• การขอรบัรองแบบเตม็รปูแบบ กรณี การวิจยัท่ีมีการความเส่ียงสงู 

 
• การขอรบัรองแบบเร่งรดั  กรณี มีการถ่ายภาพ สมัภาษณ์ และการเกบ็ข้อมูลท่ี

สามารถระบุตวัผูใ้ห้ข้อมลูได้ทัง้ทางตรงและทางอ้อม 

 

• การขอรบัรองแบบยกเว้น  กรณี ศึกษาจากเอกสาร การผลิตส่ือการเรียนการ
สอน ใช้แบบสอบถามท่ีไม่สามารถระบตุวัผูใ้ห้ข้อมลูได้ 
 

( 
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ส่ิงท่ีควรระบใุนโครงร่างการวิจยั 
เพ่ือบรรลหุลกัการพืน้ฐานทางจริยธรรม 

ส าหรบัการวิจยัในมนุษย ์

เป็นไปอย่างสอดคล้องกบัค าประกาศเฮลซิงกิ ข้อ 9 ความว่า ผู้วิจยัควรตระหนักถึงจริยธรรม 
กฎหมาย และกฎระเบียบท่ีจ าเป็นในการวิจยัในคนของประเทศนัน้ๆ ด้วยพร้อมกนัไปกบักฎระเบียบ
นานาชาติ จะไม่มีการอ้างใช้จริยธรรม กฎหมาย และกฎระเบียบของประเทศใด เพ่ือมาลดการ
ปกป้องอาสาสมคัรในโครงการวิจยัท่ีก าหนดไว้ในค าประกาศเฮลซิงกิ  
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1.  ผูวิ้จยัต้องแสดงถึงความจ าเป็นอนัหลีกเล่ียงไม่ได้ท่ีจะต้องท าการวิจยัในคน 

ส่ิงท่ีต้องระบไุว้ในโครงร่างการวิจยั 

2.  ผูวิ้จยัต้องระบวุตัถปุระสงคท่ี์ชดัเจน พร้อมประโยชน์และความเป็นไปได้ 

(สมทรง ณ นคร และ วีระชยั โควสวุรรณ, 2547 ใน ว.ทนัต.ขอนแก่น ปีที ่7 ฉบบัที ่1 ม.ค.-มิ.ย. 2547) 

3. ผู้ วิจ ัยต้องแสดงหลักฐาน ผลการวิจัยอ่ืนอย่างเพียงพอท่ีจะยืนยันถึงความ
ปลอดภยัและเหมาะสมท่ีจะน ามาวิจยัในคน 

4.  มีระเบียบวิธีวิจยั ขัน้ตอน และการออกแบบท่ีดีและเหมาะสม สามารถตอบค าถามการวิจยั
ได้หรือบรรลุวตัถปุระสงคข์องการวิจยั -- กล่าวคือ การวิจยัท่ีออกแบบไม่เหมาะสม/ไม่ถกูต้อง
ตามหลกัวิชาการ จะท าให้มีคนต้องเส่ียงโดยไม่เกิดประโยชน์ 

5.  ผู้วิจยัต้องมีความรู้ความสามารถประสบการณ์เพียงพอท่ีจะด าเนินการวิจยัในคนได้ โดยการ
แสดงหลกัฐานคณุวฒิุการศึกษา การฝึกอบรม และผลงาน 
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6.  ผูวิ้จยัต้องระบจุ านวนคนหรือขนาดตวัอย่างท่ีเหมาะสม ซ่ึงไม่มากเกินความ จ าเป็นหรือน้อยจน
ไม่สามารถให้ค่าทดสอบท่ีเช่ือถือได้ทางสถิติ 

ส่ิงท่ีต้องระบไุว้ในโครงร่างการวิจยั (ต่อ) 

7.  ผูวิ้จยัต้องพยายามจ ากดัความเส่ียงให้มีน้อยท่ีสดุต่ออาสาสมคัร 

8.ในกระบวนการขอความยินยอม ผู้วิจยัต้องจดัท าเอกสารค าอธิบายด้วย  ภาษาท่ีเข้าใจง่าย 
เพ่ือให้อาสาสมคัรทราบก่อนตดัสินใจเข้าร่วมโครงการฯ โดยมีรายละเอียดในหวัข้อต่อไปน้ี  (ผูวิ้จยั
ควรเปิดโอกาสให้อาสาสมคัรซกัถามและให้เวลาในการตดัสินใจ) 

o   วตัถปุระสงค ์พร้อมวิธีวิจยัท่ีจะปฏิบติัต่ออาสาสมคัร 
o  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ทัง้ต่ออาสาสมคัร และผูอ่ื้นหรือวงวิชาการ 
o  ความเส่ียงท่ีคาดว่าอาจจะเกิดขึน้กบัอาสาสมคัร 
o  ทางเลือกในการรกัษาหรือตรวจวินิจฉัยท่ีอาจเป็นประโยชน์กบัอาสาสมคัร 
o  วิธีการ/ขอบเขตดแูลเกบ็รกัษาข้อมลูของอาสาสมคัรไว้เป็นความลบั 
o  การดแูลรกัษา/ระยะเวลาท่ีผูวิ้จยัจะจดัให้อาสาสมคัร 
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o  การจ่ายเงินชดเชยหรือค่าใช้จ่าย ในกรณีท่ีเกิดอนัตรายถึงขัน้พิการ หรือเสียชีวิตหรือเกิดผล
อนัไม่พึงประสงคจ์ากการวิจยั (adverse event) ขึ้นกบัอาสาสมคัร ซ่ึงอาจมีการท าประกนัให้
โดยผูใ้ห้ทนุวิจยั 
o  สิทธิของอาสาสมคัรท่ีจะถอนตวัออกจากโครงการได้ทุกเมื่อ โดยยงัคงได้รบัการดแูลรกัษา/
วินิจฉัย/บริการตามปกติทีพึงได้รบั 
o  ช่ือท่ีอยู่ /โทรศัพท์/ของผู้วิจ ัย และส านักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยประจ า     
สถาบนั เพ่ือให้สามารถติดต่อสอบถามได้ ทัง้ในกรณีมีการไม่พึงประสงคเ์กิดขึ้น หรือต้องการ
ติดต่อขอทราบข้อมลูเก่ียวกบัสิทธิของอาสาสมคัรเพ่ิมเติม 
o  การจ่ายค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์แก่อาสาสมคัรต้องระบุไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร ไม่
ว่าค่าตอบแทนจะเป็นการรกัษาหรือเงินกต็าม ซ่ึงจะต้องไม่มากเกินจนล่อใจให้เข้ามาเป็น
อาสาสมคัร ซ่ึงเสมือนเป็นการจ้างอาสาสมคัร  โดยทัว่ไปอาจจ่ายเป็นค่าเดินทาง ค่าเสียเวลา 
(โดยค านวณจากค่าแรงต่อวนั) หรือค่าอาหารด้วย 

ส่ิงท่ีต้องระบไุว้ในโครงร่างการวิจยั (ต่อ) 
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9.  ผูวิ้จยัจดัท าใบยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้อาสาสมคัรลงลายมือช่ือไว้เป็นหลกัฐาน เพื่อ
สนับสนุนให้ทัง้สองฝ่ายมีความมัน่ใจเก่ียวกับความเสมอภาค และเป็นความสมบูรณ์ของ
เอกสารท่ีจะมีผลทางกฎหมายท่ีจะช่วยปกป้อง ไม่เฉพาะอาสาสมคัรเท่านัน้ ยงัช่วยปกป้อง
ผูวิ้จยั และผูใ้ห้ทุนวิจยัอีกด้วย 

ส่ิงท่ีต้องระบไุว้ในโครงร่างการวิจยั (ต่อ) 

o  ในกรณีท่ีโครงการวิจยัเก่ียวกบัการศึกษาทศันคติ พฤติกรรมทางสงัคม ท่ีหากมีการ
ขอความยินยอมด้วยการลงนามแล้ว อาจท าให้ผู้วิจยัไม่ได้ข้อมูลท่ีแท้จริง เน่ืองจาก
อาจมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม/ความคิดไปจากท่ีเป็นจริง หรือการลงนามอาจท าให้
เสียศกัด์ิศรี เส่ือมเสียช่ือเสียง ฯลฯ กรณีเช่นน้ี ผู้วิจยัสามารถขอความยินยอมด้วย
วาจาได้ (verbal informed consent) 
o  ในกรณีเป็นการวิจยัจากประวติัผูป่้วยในเวชระเบียน จากเลือดผูบ้ริจาค โดยไม่ต้อง
ขอความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรต่ออาสาสมคัร (เพราะเป็นไปได้ยากในทาง
ปฏิบติั) หากแต่ต้องระมดัระวงัเรื่องการรกัษาความลบัของผู้ป่วย ทัง้ในขัน้ตอนของ
การเกบ็รวบรวมข้อมลู และการน าเสนอรายงานวิจยั 
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10.  ผูวิ้จยัอาจยติุโครงการวิจยัก่อนก าหนดได้ในกรณีต่อไปน้ี 

ส่ิงท่ีต้องระบไุว้ในโครงร่างการวิจยั (ต่อ) 

o   เ พ่ือความปลอดภัยต่ออาสาสมัคร ในกรณีท่ีพบอันตรายร้ายแรงแก่
อาสาสมคัรหรือมีข้อมูลด้านความปลอดภยัเพ่ิมเติมจากการศึกษาวิจยัอ่ืนๆ ว่า
สมควรยติุการวิจยั 
 

 

29 



ขอ้พจิารณาดา้นจรยิธรรม  
(ETHICAL CONSIDERATION)  

ในงานวจิยัเชิงคณุภาพ  
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ขอ้พจิารณาดา้นจรยิธรรม (ETHICAL CONSIDERATION)  

 หลกัความเคารพในบคุคล (Respect for person) 

หลกัการใหป้ระโยชน ์ไมก่่อใหเ้กดิอนัตรายแก่อาสาสมคัร (Risk and 

Benefit)  

การรกัษาความลบัของอาสาสมคัร (Privacy and Confidentiality) 

หลกัความยุตธิรรม (Justice)  

อปุสรรคและความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึ้นต่ออาสาสมคัรและความรบัผดิชอบ

ของผูว้จิยั (Challenges and risks towards participants 

including investigator’s Responsibility) 

กระบวนการขอความยนิยอมจากอาสาสมคัร (informed consent 

process) 
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หลกัความเคารพในบคุคล  

(RESPECT FOR PERSON) 
 

ควรมกีารใหข้อ้มลูอย่างครบถว้นจนอาสาสมคัรเขา้ใจเป็นอย่างดี

และตดัสนิใจอย่างอสิระในการใหค้วามยนิยอมเขา้ร่วมในการวจิยั  
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หลกัการใหป้ระโยชน์ ไม่กอ่ใหเ้กดิอนัตรายแก่อาสาสมคัร  

(RISK AND BENEFIT) 

การระบวุา่อาสาสมคัรจะไดร้บัประโยชนอ์ะไรบา้ง และความเสีย่งทีอ่าจเกดิต่อตวัอาสาสมคัร

มอีะไรบา้ง ไวใ้น Information sheet ใหอ้าสาสมคัรทราบก่อนตดัสนิใจเขา้
ร่วมวจิยั นอกจากนี้ควรมมีาตราการในการป้องกนัความเสีย่งดา้นจติใจทีอ่าจเกดิขึ้นแก่

อาสาสมคัร เช่น มนีกัจติวทิยาในพื้นที ่หรอืมบีคุลากรในพื้นที ่ทีม่ปีระสบการณใ์นการให ้

ค าปรกึษาทางจติใจหากค าถามส่งผลกระทบกระเทอืนต่อจติใจ เนื่องจากความเสีย่งในการ

สมัภาษณเ์ชงิลกึ คอื ค าถามบางค าถามอาจกระทบกระเทอืนจติใจอาสาสมคัรได ้
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การรกัษาความลบัของอาสาสมคัร  

(PRIVACY AND CONFIDENTIALITY) 

การท าลายขอ้มลูหลงัการวจิยัสิ้นสุด 

การปกปิดชื่ออาสาสมคัร แต่การวจิยัทางลขิสทิธิ์ทางปญัญาควรตอ้งเปิดเผยชื่อ

ของอาสาสมคัร เช่น งานวจิยัทางมนุษยศาสตร ์ปราชญช์าวบา้น แต่ตอ้งปรากฏ

ใน consent form ซึง่อาสาสมคัรยนิยอมใหเ้ปิดเผยชื่อ-สกลุ 

การวจิยัทางมนุษยศาสตร ์หรอื นาฏศิลป์ จ าเป็นตอ้งมกีารแสดงท่าร าผ่านวดีโีอ

บนัทกึการเคลือ่นไหว  ควรไดร้บัการยนิยอมจากอาสาสมคัรโดยการเซน็ใน 

consent form 

หากเป็นประเดน็อ่อนไหวในกลุม่เปราะบาง ควรมกีารปกปิด สถานทีใ่นการ

เผยแพร่ขอ้มลู  
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การรกัษาความลบัของอาสาสมคัร (ต่อ) 

(PRIVACY AND CONFIDENTIALITY) 

 การเลอืกสถานทีใ่นการสมัภาษณเ์ชงิลกึนัน้ ควรเป็นสถานที ่ทีไ่มโ่จ่งแจง้หรอืเป็นทีพ่ลุกพลา่น 

โดยเฉพาะประเดน็วจิยัทีอ่่อนไหวในกลุม่เปราะบาง เป็นตน้ 

 การเขา้ถงึอาสาสมคัรทีเ่ป็นกลุม่เปราะบางเพือ่สมัภาษณเ์ชงิลกึในประเดน็วจิยัทีอ่่อนไหว อาจใช ้

วธิกีาร snowball sampling 

 กรณีทีเ่ป็นการสมัภาษณเ์ชงิลกึในกลุม่อาสาสมคัรทีเ่ป็นกลุม่เปราะบางและเป็นประเดน็วจิยัที่

อ่อนไหว ซึง่อาสาสมคัรไมต่อ้งการเซน็ใบยนิยอม แต่ยนิดใีหข้อ้มลู อาจเป็นการยนิยอมดว้ยวาจา 

(Verbal consent) ได ้ 

 ในการวจิยัเชงิคุณภาพ แบบ focus group discussion ไมค่วรมกีารบนัทกึ
วดีโีอ 

 ในการเผยแพร่รูปภาพจากงานวจิยัควรมกีารท าแถบด าทีห่นา้อาสาสมคัร หรอื ท าภาพเบลอทีห่นา้

อาสาสมคัร หรอื อาจถ่ายภาพจากดา้นหลงัอาสาสมคัร 
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การสนทนากลุม่ 

 ไมค่วรมกีารถ่ายวดีโีอ หรอื ถ่ายรูป แต่หากมกีารถ่ายรูปควรท าเบลอทีห่นา้อาสาสมคัร หรอืถ่าย

ดา้นหลงัอาสาสมคัร 

 ควรน าเสนอขอ้มลูในภาพรวม 
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การปกปิดภาพอาสาสมคัรในการเผยแพร่ขอ้มูลวจิยั 

อาจท าไดห้ลายวธิี ดงัน้ี 
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1.ปิดตาดว้ยแถบส ี

2.ท าภาพเบลอทีใ่บหนา้อาสาสมคัร 

3.ถ่ายภาพจากดา้นหลงัของอาสาสมคัร 

4.ถ่ายภาพจากระยะไกล 



หลกัความยตุิธรรม (JUSTICE)  

มเีกณฑก์ารคดัเขา้และออกชดัเจน  มกีารกระจายความเสีย่งและผลประโยชน์

อย่างเท่าเทยีมกนั โดยวธิคีดัเลอืกกลุม่อาสาสมคัรในการเขา้ร่วมโครงการ ท ัง้นี้

เนื่องจากคุณลกัษณะของการวจิยัเชงิคุณภาพนัน้ การเลอืกผูใ้หข้อ้มลูเป็นแบบ 

purposive sampling ซึง่มเีกณฑใ์นการคดัเลอืกผูใ้หข้อ้มลูหรอื

อาสาสมคัรไดก้ าหนดไวอ้ย่างชดัเจน  
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อปุสรรคและความเสีย่งที่จะเกดิข้ึนต่ออาสาสมคัร 

และความรบัผิดชอบของผูว้จิยั (CHALLENGES AND RISKS 

TOWARDS PARTICIPANTS INCLUDING INVESTIGATOR’S 
RESPONSIBILITY) 

อปุสรรคหรอืความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึ้นต่ออาสาสมคัร เช่น ค าถามบางค าถามอาจ

กระทบกระเทอืนจติใจอาสาสมคัร ดงันัน้ผูว้จิยัมวีธิป้ีองกนัโดยการมพียาบาลทีม่ี

ประสบการณใ์นการใหค้ าปรกึษาดา้นจติใจผูป่้วยหรอืมนีกัจติวทิยาทีส่ามารถให ้

ค าปรกึษาได ้หากมกีรณีดงักลา่วเกดิขึ้น เป็นตน้ 

ความเหมาะสมในเรื่องคุณสมบตัแิละประสบการณข์องผูว้จิยัต่อโครงการวจิยัทีเ่สนอ 

ข ัน้ตอนทีจ่ะด าเนินการเมือ่อาสาสมคัรขอถอนตวัในระหวา่งด าเนินการศึกษาวจิยั 
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กระบวนการขอความยินยอมจากอาสาสมคัร 
(INFORMED CONSENT PROCESS) 

หลกีเลีย่งผูท้ีม่อีทิธพิลต่ออาสามคัรเป็นผูข้อความยนิยอม เช่น ผูน้ าชมุชนใน

พื้นทีท่ีอ่าสาสมคัรอาศยัอยู่ เป็นตน้ 

ควรใหอ้าสาสมคัรมเีวลาในการตดัสนิใจเขา้ร่วมวจิยั  

ภาษาทีใ่ชใ้น information sheet และ consent 

form ควรเป็นภาษาทีเ่ขา้ใจงา่ย กระชบัและชดัเจน ไมค่ลมุเครอื 

การยนิยอมดว้ยวาจา (verbal consent) เกดิขึ้นได ้หาก

อาสาสมคัรยนิดใีหข้อ้มลู แต่ไมต่อ้งการเซน็ชื่อในใบยนิยอม 
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