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งานวิจัยคืออะไร ?
งานวิ จั ย คื อ การรวบรวมและการวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล
เพื่ อ ที่ จ ะตอบค าถามของผู้ วิ จั ย ซึ่ ง จะน าไปใช้ ในการ
พัฒ นาการดูแ ลรั ก ษาโรค และคุณ ภาพชี วิ ต ของมนุษ ย์ ใ น
อนาคต
ผู้เข้ าร่ วมวิจัย (อาสาสมัคร) คือใคร ?
หมายถึง บุคคลที่สมัครใจเข้ าร่วมในการวิจยั
ใครบ้ างที่สามารถเป็ นอาสาสมัครในโครงการวิจัย?
งานวิ จัย แต่ละงานจะมี ค วามต้ อ งการอาสาสมัค ร
แตกต่ า งกัน ไป ซึ่ง ความต้ องการนี จ้ ะต้ อ งท าภายใต้ ความ
ปลอดภัยของอาสาสมัครและประโยชน์ของงานวิจยั นัน้
ฉันจาเป็ นต้ องเข้ าร่ วมในการวิจัยนีห้ รือไม่ ?
ไม่จาเป็ น การเข้ าร่ วมในการวิจยั นี ้เป็ นไปตามความ
สมัครใจ ทังเมื
้ ่อเข้ าร่ วมการวิจยั แล้ วสามารถเปลี่ยนใจเมื่อไรก็
ได้ การปฏิ เ สธที่ จ ะเข้ า ร่ ว มในการวิ จัย ใด ๆ ก็ ต ามจะไม่ มี
ผลกระทบใด ๆ ต่อท่าน หรื อเสียผลประโยชน์ใดๆที่ท่านเคย
ได้ รับทังสิ
้ ้น
การเข้ าร่ วมในงานวิจัยนีม้ ีอันตรายหรือไม่ ?
งานวิ จัย ต่า ง ๆ อาจมี ผลให้ เกิ ดอันตรายได้ ม ากน้ อ ยไม่
เท่ากัน เช่น งานวิจยั ที่ทาการสารวจโดยการสอบถาม อาจทา
ให้ ท่านรู้ สกึ ไม่สบายใจที่จะตอบ หรื องานวิ จยั ที่ทดลองยาอาจ
มีอนั ตรายมากกว่า เช่น ได้ รับฤทธิ์ข้างเคียงของยา ซึง่ ทีมผู้วิจยั
จะอธิบายให้ ทา่ นฟั งถึงอันตรายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ ้นก่อนที่ท่าน
จะตัดสินใจว่าจะเข้ าร่วมในโครงการ

ได้ รั บ ประโยชน์ แต่ ก ารที่ ท่า นเข้ า ร่ ว มการวิ จัย จะท าให้ เ กิ ด

จะมีใครได้ เห็นประวัติส่วนตัว/ประวัติการรักษาของฉัน
บ้ าง ?
ข้ อมูลส่ว นตัว /ประวัติก ารรั กษาของท่า นจะถูก เก็ บ

ประโยชน์ต่อสังคมได้ หรื อทาให้ ผ้ วู ิจยั ได้ เรี ยนรู้ มากขึ ้นในบาง

เป็ นความลับ โดยบุคคลอื่นนอกจากผู้วิจยั จะไม่สามารถเข้ าถึง

โรคหรื อบางสภาวการณ์ อย่ า งไรก็ ต าม ท่ า นอาจได้ รั บ

ข้ อมูลได้

การเข้ าร่ วมงานวิจัยจะได้ ประโยชน์ หรือไม่ ?
การเข้ าร่ วมในงานวิจัยนัน้ ไม่ได้ หมายความว่าทุกคนจะ

ประโยชน์จากการได้ รับการรักษาหรื อคาปรึกษาที่ต้องการด้ วย

การขอความยินยอมคืออะไร ?
การขอความยินยอม คือ ขบวนการให้ ความรู้ ในเรื่ อง

ใครเป็ นผู้รับผิดชอบการวิจัยนี ้ ?
ผู้วิ จัย หลัก เป็ นผู้รั บ ผิ ด ชอบในการด าเนิ น การวิ จัย

ความสาคัญของงานวิจัย และสิ่งที่อาสาสมัครจะต้ องปฏิบัติ

รวมทังรั้ บผิดชอบความปลอดภัยของอาสาสมัครด้ วย ผู้วิจยั นัน้

หรื อ ได้ รั บ ก่ อ นที่ ท่ า นจะตัด สิ น ใจว่ า จะสมัค รใจเข้ า ร่ ว มใน

อาจจะเป็ นบุคลากรทางการแพทย์ อาจารย์ หรื อนักศึกษาก็ได้

โครงการวิจยั หรื อไม่
ความสมัครใจของท่านจะต้ องเกิดขึ ้นหลังจากที่ท่าน

ใครเป็ นผู้ตรวจสอบงานวิจัย ?
ที่คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ทุกงานวิจัย ที่

เข้ าใจอย่างถ่องแท้ ว่า เมื่อเข้ าร่ วมวิจัยแล้ วจะมีผลกระทบต่อ

เกี่ ย วข้ อ งกับ คนจะต้ อ งผ่ า นการรั บ รองจากคณะกรรมการ

ท่านอย่างไรบ้ าง ขบวนการอาจเริ่ มต้ นจาก เจ้ าหน้ าที่ /ผู้ช่วย

จริ ยธรรมการวิจยั ในคนของคณะฯ ก่อนที่จะเริ่ มทาการวิจยั และ

วิ จัย /ผู้วิ จัย อธิ บ ายให้ ท่า นฟั ง อย่า งครบถ้ วนก่ อ นที่ ท่ า นจะ

มีการติดตามเป็ นระยะอย่างสม่าเสมอ

ตัดสินใจ โดยระบุถึงกระบวนการวิจัย ประโยชน์ และความ

คณะกรรมการจริยธรรมคืออะไร ?
คณะกรรมการจริ ยธรรม คือ กลุม่ นักวิชาการ รวมทัง้
ตัวแทนประชาชนที่ตรวจรับรองโครงการวิจยั ด้ วยวัตถุประสงค์
ที่จะปกป้องสิทธิ์และความปลอดภัยของอาสาสมัครที่เข้ าร่ วม
การวิจยั

เสี่ยงที่อาจเกิ ดขึน้ ทางเลือกหากท่านตัดสินใจไม่เข้ าร่ วมใน
โครงการ และสิทธิของท่านในการเป็ นอาสาสมัคร

มีคาถามอะไรบ้ างที่ควรสอบถามก่ อนการตกลงใจ ?
ก่อนการตกลงใจ ท่านมีสิทธิ์ที่จะถามทุกอย่างที่ท่านอยาก
ทราบ ตัวอย่างคาถามเหล่านีเ้ ป็ นคาถามสาคัญที่ท่านสามารถ

ึ ษา/ข้อ มูล
ฉน
ั จะทราบผลการศ ก
ของงานวิจ ย
ั ได้ท ใี่ ด

ถามได้ อย่างไรก็ตาม บางคาถามอาจะไม่ตรงกับงานวิจยั ทุกเรื่ อง

ติดต่ อที่ :

แต่ทา่ นก็มีสทิ ธิ์ที่จะได้ รับคาตอบทุกคาถามที่ทา่ นถาม
ฉันจะได้ ประโยชน์อะไรจากการวิจยั นี ้
ใครทางานวิจยั นี ้และจะได้ ประโยชน์อะไร
งานวิจยั นี ้จะช่วยให้ ฉนั ได้ เข้ าใจสภาวะของฉันมากขึ ้นหรือไม่
งานวิจยั นี ้ทาให้ ฉนั เสียสิทธิ์ในการรับการดูและรักษาหรือไม่
ถ้ าเข้ าร่วมการวิจยั แล้ วจะได้ รับการทาอะไรบ้ าง
ถ้ าไม่เข้ าร่วมในโครงการวิจยั นี ้แล้ วจะมีทางเลือกอื่นๆ หรือไม่
มีโอกาสหรือไม่ที่จะได้ รับสารที่ไม่ออกฤทธิ์ (ยาหลอก)
จะมีสิ่งดีและสิ่งไม่ดอี ะไรเกิดขึ ้นบ้ าง เมื่อตัดสินใจเข้ าร่วม
ระยะเวลาโครงการยาวนานเท่าใด
เนื ้อเยื่อ/เลือด ที่บริจาคไปแล้ วจะเกิดอะไรขึ ้นบ้ าง
จะต้ องเสียค่าใช้ จ่ายอะไรหรือไม่
หลั ง จากเข้ าร่ ว มการวิ จั ย แล้ ว การใช้ ชี วิ ต ประจ าวั น จะ
เปลี่ยนไปหรือไม่
เมื่อจบงานวิจัยแล้ ว ฉันจะเป็ นอย่างไร จะได้ รับการดูแ ล
อย่างไร
จะมีใครทราบบ้ างว่าฉันเข้ าสู่งานวิจยั นี ้
ฉันจะขอยกเลิ ก การเข้ าร่ ว มการวิ จัย นี อ้ ย่า งไร ถ้ า ต้ อ งการ
เปลี่ยนใจ
ถ้ ามีคาถามหรือข้ อมูลที่อยากทราบ จะถามใครได้ บ้าง



สนง.รองคณบดีฝ่ายวิจัย
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
โทร. 0-2419-2680-1 โทรสาร 02 4183307
E-mail: sarawut.nam@mahidol.ac.th



“ฉันควรเข้าร่วมใน
โครงการวิจัยนี้หรือไม่ ?”
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มีบางสิ่งบางอย่างที่ท่าน
ควรจะทราบก่อนการตัดสินใจ
เข้าร่วมในโครงการวิจัย

