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Fundamentals of Informed Consent
หลักการพื้นฐานของการแสดงความยินยอม
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Fundamentals of 
Informed Consent
หลักการพ้ืนฐานของ
การแสดงความยินยอม
โดยไดIรับการบอกกลKาว
ขIอมูล

� A process 

เปRนกระบวนการ ไมKใชKแบบฟอรWมเอกสารท่ีลงชื่อกKอนเขIารKวม

การวิจัย

� Preferably in writing 

ถIาเปRนไปไดI ควรเปRนลายลักษณWอักษรความยินยอมใหมK
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IRB/IEC
Protocol

โครงร+างการวิจัย
Informed Consent Form
เอกสารแสดงความยินยอม

Approval
อนุมัติ

New informationl
กรณีมีขPอมูลใหม+

Informed Consent
การแสดงความยินยอม

Consent withdrawal
การถอนความยินยอม

Consent Renewal
การแสดงความยินยอมใหม+
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Fundamentals of 
Informed Consent
หลักการพ้ืนฐานของ
การแสดงความยินยอม
โดยไดIรับการบอกกลKาว
ขIอมูล

An ethical principle หลักจริยธรรมพ้ืนฐาน 

� Respect for person หลักเคารพบุคคล

� Autonomy การตัดสินใจดIวยตนเองหลังไดIรับขIอมูล โดย

สมัครใจ (voluntary) มี 2 นัย

1) เคารพการตัดสินใจดัวยตนเอง อยKางเปRนอิสระ ของ

อาสาสมัคร (acknowledge autonomy)

2) ปกปpองอาสาสมัครท่ีไมKสามารถตัดสินใจดIวยตนเอง 

(protect those with diminished autonomy)
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Informed Consent
หลักการพ้ืนฐานของ
การแสดงความยินยอม
โดยไดIรับการบอกกลKาว
ขIอมูล

An ethical principle หลักจริยธรรมพ้ืนฐาน 

� Respect for person หลักเคารพบุคคล

� การพิจารณาเหตุผลของ ความเปRนอิสสระหรือสมัครใจ 

(voluntary) VS การปกปpอง (Protection)
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Fundamentals of 
Informed Consent
หลักการพ้ืนฐานของ
การแสดงความยินยอม
โดยไดIรับการบอกกลKาว
ขIอมูล

An ethical principle หลักจริยธรรมพ้ืนฐาน 

� ประกอบดIวย 3 องคWประกอบ (Comprise of 3 elements)

1) ขIอมูล (Information)

2) ความเขIาใจ (Comprehension)

3) ความสมัครใจ (Voluntariness)

07.06.2020 7



Fundamentals of 
Informed Consent
หลักการพ้ืนฐานของ
การแสดงความยินยอม
โดยไดIรับการบอกกลKาว
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An ethical principle หลักจริยธรรมพ้ืนฐาน 

ขIอมูล (Information)
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• ข"อมูลถูกต"อง ครบถ"วน เพียงพอ

• เหตุผลท่ีได"รับการเช้ือเชิญ

• ข"อมูลเก่ียวกับการศึกษาวิจัย

• ประโยชนJ และความเลี่ยงอันตราย

• การรักษาท่ีมีอยูL ถ"าไมLเข"ารLวม

• ความสมัครใจ การไมLสูญเสียสิทธิหรือประโยชนJ และไมLถูก

ลงโทษ
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หลักการพ้ืนฐานของ
การแสดงความยินยอม
โดยไดIรับการบอกกลKาว
ขIอมูล

An ethical principle หลักจริยธรรมพ้ืนฐาน 

ความเขIาใจ (Comprehension)
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• สถานท่ี และวิธีการให"ข"อมูล 

• โอกาสในการซักถาม และเวลาในการตัดสินใจ

• Intelligence สติปYญญา

• Rationality การประมวลเหตุผล

• Maturity ความเปaนผู"ใหญL

• Language ภาษาท่ีสามารถเข"าใจ
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Fundamentals of 
Informed Consent
หลักการพ้ืนฐานของ
การแสดงความยินยอม
โดยไดIรับการบอกกลKาว
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An ethical principle หลักจริยธรรมพ้ืนฐาน 

ความสมัครใจ (Voluntariness)
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• ปราศจาก

1) การบังคับ (coercion)

2) การชักจูง โน"มน"าวท่ีไมLเหมาะสม (undue influence)



Informed Consent Document
เอกสารขอความยินยอม
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Informed Consent 
Document
เอกสารขอความ
ยินยอม

1) เอกสารขIอมูลท่ีใหIกับอาสาสมัคร (Subject information 

sheet)

2) แบบแสดงความยินยอม (Informed consent form)
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Informed Consent 
Document
เอกสารขอความ
ยินยอม

Protoco
โครงรKางการวิจัย

Information sheet
เอกสารขIอมูล

Consent form
แบบแสดงความยินยอม

สถาบัน
IRB/IEC

IRB/IEC

อนุมัติ
Approved

07.06.2020 15



Informed Consent Document
เอกสารขอความยินยอม

ขIอมูลบอกกลKาวท่ีจำเปRน และเพียงพอตKอการตัดสินใจ

ICH E6, 4.8.10
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Informed Consent 
Document
เอกสารขอความ
ยินยอม
ขIอมูลท่ีจำเปRนตKอการ
ตัดสินใจ
A. การเชื้อเชิญเขIารKวม
การวิจัย

1) อาสาสมัครไดIรับการเชื้อเชิญเขIารKวมโครงการท่ีเปRนการวิจัย
(That the trial involves research)

ทำไมอาสาสมัครจึงไดIรับการเชื้อเชิญ
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Informed Consent 
Document
เอกสารขอความ
ยินยอม
ขIอมูลท่ีจำเปRนตKอการ
ตัดสินใจ
B. ขIอมูลโครงการวิจัย

2) วัตถุประสงคWของการวิจัย (Purpose of the research)

3) ขIอมูล intervention ของการทดลอง หรือการวิจัยท่ี
อาสาสมัครจะไดIรับ

� การรักษาท่ีทดลองหรือศึกษา (investigational 
product)

� การรักษาเปรียบเทียบ (control product)

� กรณีมีการสุKมแยกกลุKมการรักษา โอกาสของการถูกสุKมไป
แตKละกลุKม (probability for random assignment 
to each treatment group)
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Informed Consent 
Document
เอกสารขอความ
ยินยอม
ขIอมูลท่ีจำเปRนตKอการ
ตัดสินใจ
B. ขIอมูลโครงการวิจัย

4) ระยะเวลาท่ีอาสาสมัครเขIารKวมการวิจัย (expected 
duration of the subject's participation in the 
study)

5) จำนวนรวมท้ังหมดของอาสาสมัครท่ีจะเขIารKวมการวิจัย 
(approximate number of subjects)
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Informed Consent 
Document
เอกสารขอความ
ยินยอม
ขIอมูลท่ีจำเปRนตKอการ
ตัดสินใจ
B. ขIอมูลโครงการวิจัย

6) ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย และหัตถการ เชKน จำนวนครั้ง
และปริมาณเลือดท่ีเจาะ (Trial procedures to be 
followed, including all invasive procedures)

7) สKวนใดท่ีเปRนการทดลอง สKวนใดท่ีเปRนการดูแลตามปกติ
(Those aspects of the trial that are 
experimental)
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Informed Consent 
Document
เอกสารขอความ
ยินยอม
ขIอมูลท่ีจำเปRนตKอการ
ตัดสินใจ
C. ขIอพึงปฏิบัติของ
อาสาสมัคร

8) ขIอพึงปฏิบัติของอาสาสมัคร (subject's 
responsibilities) เชKน การแจIงกรณีเกิดความผิดปกติท้ัง
รKางกายและจิตใจ การใชIยาและการเก็บยา การมาตามนัด
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Informed Consent 
Document
เอกสารขอความ
ยินยอม
ขIอมูลท่ีจำเปRนตKอการ
ตัดสินใจ
D. ประโยชนWและความ
เส่ียงอันตราย

9) ความเส่ียงอันตราย หรือความไมKสบายกายไมKสบายใจท่ี
อาจเกิด (reasonably foreseeable risks or 
inconveniences)

10)ประโยชนท่ีคาดวKาอาสาสมัครจะไดIรับ (reasonably 
expected benefits)

หรืออาสาสมัครจะไมKไดIรับประโยชนW ในกรณีท่ีไมKมี
ประโยชนWเกิดแกKอาสาสมัคร (no intended clinical 
benefit to the subject)
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Informed Consent 
Document
เอกสารขอความ
ยินยอม
ขIอมูลท่ีจำเปRนตKอการ
ตัดสินใจ
E. การรักษาท่ีไดIรับ ถIา
ไมKเขIารKวมการวิจัย

11) การรักษาหรือหัตถการตามปกติอ่ืนๆ ท่ีมีอยูK ถIาอาสาสมัคร
ไมKเขIารKวมการวิจัย (alternative procedures or 
courses of treatment) รวมท้ังประโยชนWท่ีคาดวKาจะ
ไดIรับ และความเส่ียงอันตรายท่ีอาจเกิดขึ้น
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Informed Consent 
Document
เอกสารขอความ
ยินยอม
ขIอมูลท่ีจำเปRนตKอการ
ตัดสินใจ
F. คKาชดเชย
คKาตอบแทน และ
คKาใชIจKาย

12) คKาชดเชย (compensation) จำนวนและวิธีการจKาย 
และ/หรือการรักษาท่ีจะไดIรับในกรณีเกิดการบาดเจ็บท่ี
เกี่ยวขIองกับการวิจัย (treatment available to the 
subject in the event of trial-related injury)

13) ในกรณีท่ีมีคKาตอบแทน ระบุสัดสKวนคKาตอบแทนท่ี
อาสาสมัครจะไดIรับ และวิธีการจKาย (anticipated 
prorated payment)

14) ในกรณีท่ีมีคKาใชIจKายท่ีอาจเกิดขึ้นในการเขIารKวมการวิจัย
ของอาสาสมัคร (anticipated expenses) ระบุจำนวน
และวิธีการ reimbursement
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Informed Consent 
Document
เอกสารขอความ
ยินยอม
ขIอมูลท่ีจำเปRนตKอการ
ตัดสินใจ
G. ความสมัครใจเขIา
รKวม และการยุติการ
เขIารKวมการวิจัย

15) การเขIารKวมเปRนไปโดยความสมัครใจ (subject's 
participation in the trial is voluntary)

อาสาสมัครสามารถปฏิเสธการเขIารKวม (subject may 
refuse to participate)

และเม่ือเขIารKวมการวิจัย สามารถถอนตัวไดIตลอดเวลา โดย
ไมKตIองบอกสาเหตุ (subject may withdraw from the 
trial, at any time) โดยอาสาสมัครไมKถูกลงโทษ 
(without penalty) หรือสูญเสียประโยชนWท่ีพึงไดI (loss 
of benefits to which the subject is otherwise 
entitled)
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Informed Consent 
Document
เอกสารขอความ
ยินยอม
ขIอมูลท่ีจำเปRนตKอการ
ตัดสินใจ
G. ความสมัครใจเขIา
รKวม และการยุติการ
เขIารKวมการวิจัย

16) ระบุกรณีท่ีอาสาสมัครอาจถูกขIอใหIยุติการเขIารKวมการวิจัย

(circumstances and/or reasons under which the 

subject's participation in the trial may be 

terminated)
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Informed Consent 
Document
เอกสารขอความ
ยินยอม
ขIอมูลท่ีจำเปRนตKอการ
ตัดสินใจ
H. การเก็บและปกปpอง
ขIอมูลความลับและท่ี
เปRนสKวนตัว

17) ขIอมูลท่ีสามารระบุตัวตนของอาสาสมัครจะถูกรักษาไวIเปRน
ความลับ ไมKเป�ดเผยขIอมูลตKอสาธารณชน ตามท่ีกฎหมาย
หรือกฎขIอบังคับกำหนดไวI และเชKนเดียวกันในกรณีตีพิมพW
ผลงานวิจัย (records identifying the subject will 
be kept confidential)
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Informed Consent 
Document
เอกสารขอความ
ยินยอม
ขIอมูลท่ีจำเปRนตKอการ
ตัดสินใจ
I. การขออนุญาตเขIา
ตรวจดูขIอมูล

18) ขออนุญาตอาสาสมัครใหI (authorizing the access)
บุคคลตKอไปนี้

• ตัวแทนของผูIสนับสนุนหรือเจIาของโครงการวิจัย 
(monitors, auditors) 

• คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย (IRB/IEC)

• เจIาหนIาท่ีของรัฐท่ีกำกับดูแล (regulatory 
authorities) 

ตรวจสอบขIอมูลการวิจัย และความถูกตIองการดำเนินการ
วิจัย และใหIคำสัญญาวKา บุคคลเหลKานี้จะไมKละเมิดการ
ปกปpองขIอมูลความลับและความเปRนสKวนตัวของ
อาสาสมัคร (without violating the confidentiality 
of the subject)
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Informed Consent 
Document
เอกสารขอความ
ยินยอม
ขIอมูลท่ีจำเปRนตKอการ
ตัดสินใจ
J. กรณีมีขIอมูลใหมK

19) ในกรณีท่ีมีขIอมูลใหมK ท่ีมีผลตKอการตัดสินใจในการเขIารKวม
การวิจัยตKอของอาสาสมัคร (new information that 
may be relevant to the subject's willingness to 
continue their participation in the study) 
อาสาสมัครหรือตัวแทนจะไดIรับทราบขIอมูลภายในเวลาท่ี
เหมาะสม (the subject or the subject’s LAR will 
be informed in a timely manner) เพ่ือตัดสินใจใหมK
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Informed Consent 
Document
เอกสารขอความ
ยินยอม
ขIอมูลท่ีจำเปRนตKอการ
ตัดสินใจ
K. บุคคลท่ีสามารถ
ติดตKอ

20) บุคคลท่ีสามารถติดตKอ (person to contact) และขIอมูล
วิธีการติดตKอ (contact details) ในกรณีท่ีอาสาสมัคร

a) ตIองการสอบถามขIอมูลการวิจัย (study 
information)

b) ตIองการสอบถามสิทธิของอาสาสมัคร (subject’s 
right)

c) ในเกิดการบาดเจ็บท่ีอาจเกี่ยวขIองกับการวิจัย (event 
of trial-related injury)
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Informed Consent Document
เอกสารขอความยินยอม

การเขียนเอกสารขอความยินยอม

เขียนอยKางไรใหIอาสาสมัคร หรือตัวแทนเขIาใจขIอมูล
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Informed Consent 
Document
การเขียนและรูปแบบ
เอกสารขอความ
ยินยอม

� “Think of the document primarily as a teaching 

tool not as a legal instrument.” 

� เอกสารแสดงความยินยอมเปRนเครื่องมือใหIความรูI หรือสรIาง

ความเขIาใจใหIแกKอาสาสมัคร ไมKใชKเครื่องมือทางกฎหมาย
(US OHRP, https://www.hhs.gov/ohrp/regulations-and-policy/guidance/informed-
consent-tips/index.html, accessed on 29/02/2020)
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Informed Consent 
Document
การเขียนและรูปแบบ
เอกสารขอความ
ยินยอม

� ภาษา

� ภาษาท่ีอาสาสมัครเขIาใจ (understandable to 

potential subjects)

� ภาษาอยูKในระดับความสามารถ ในการอKานและเขIาใจภาษา

(Reading level, 6th grade and lower) ของ

อาสาสมัครผูIใหญK และเด็ก

� ไมKควรใชIภาษาเทคนิคทางการแพทยWหรือการวิจัย

Use non-technical terms
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Informed Consent 
Document
การเขียนและรูปแบบ
เอกสารขอความ
ยินยอม

� ขIอมูล

� ครบถIวน ถูกตIอง และสอดคลIองหรือตรงกับโครงรKางการ
วิจัย

Complete, accurate and consist with the study 
protocol
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Informed Consent 
Document
การเขียนและรูปแบบ
เอกสารขอความ
ยินยอม

� ขIอมูล

� หIามใชIภาษาท่ีทำใหI investigator และ sponsor ไดIรับ
การยกเวIน หรือหลุดพIนจากความผิด

No exculpatory language; ex- (remove), culpa-
(guilt)

� ไมKใชIภาษาท่ีมีลักษณะบังคับ หรือชักจูง โนIมนIาวท่ีไมK
เหมาะสม
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Informed Consent 
Document
การเขียนและรูปแบบ
เอกสารขอความ
ยินยอม

� รูปแบบการเขียน (Writing)

� ขIอความกระชับ ประโยคไมKซับซIอน (concise and 
simple sentences)

� หลีกเล่ียงประโยค passive voice (ไมKระบุผูIกระทำ/
ประธาน ระบุเพียงผูIถูกกระทำ/กรรม และกริยา)
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Informed Consent 
Document
การเขียนและรูปแบบ
เอกสารขอความ
ยินยอม

� รูปแบบการเขียน (Writing)

� การใชIสรรพนามแทน

1) ผูIวิจัย หรือผูIท่ีไดIรับมอบหมาย (we) เชKน ผูIวิจัย เรา  

2) อาสาสมัคร (you) เชKน ทKาน คุณ หนู

� ควรใชIคำท่ีคงเสIนคงวา สอดคลIอง

� ไมKควรใชIสรรพนามท่ี 1 “I understand that…” หรือ 
“ขIาพเจIาเขIาใจดีวKา...” กลKาวแทนอาสาสมัคร 
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Informed Consent 
Document
การเขียนและรูปแบบ
เอกสารขอความ
ยินยอม

� รูปแบบเอกสาร

� ใชIตัวอักษรและขนาด (font & size) ท่ีอKานไดIงKาย, ขนาด
ไมKควรเล็กกวKา 12

� ใชIการแบKงยKอหนIา หรือวรรคตอนของขIอความ
(paragraph)

� วรรคตอนขIอความ (paragraph) ควรส้ัน มีขIอความหลัก
ขIอความเดียว

� อาจแบKงขIอความเปRนตอน โดยใชIหัวขIอเรื่อง และหัวขIอ
ยKอย (topic, subtopic)
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Informed Consent 
Document
การเขียนและรูปแบบ
เอกสารขอความ
ยินยอม

� รูปแบบเอกสาร

� ส้ินสุดหนIาและเริ่มหนIาใหมK ควรส้ินสุดวรรคตอน และเริ่ม
วรรคตอนใหมK

� ควรใชIชKองวKาง (white space)
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Informed Consent 
Document
การเขียนและรูปแบบ
เอกสารขอความ
ยินยอม

ตัวอยKางหัวขIอ

� ทำไมทKานจึงไดIรับการเชื้อเชิญเขIารKวมการศึกษาวิจัยนี้

� วัตถุประสงคWของการศึกษาวิจัย 

� ขั้นตอนและวิธีการของการศึกษาวิจัย

� ส่ิงท่ีทKานพึงปฏิบัติระหวKางเขIารKวมการศึกษาวิจัย

� จำนวนอาสาสมัคร และระยะเวลาท่ีเขIารKวมการศึกษาวิจัย

� ประโยชนWของการศึกษาวิจัยท่ีคาดวKาจะไดIรับ

� ความเส่ียงอันตรายท่ีอาจเกิดขึ้นจากการศึกษาวิจัย
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Informed Consent 
Document
การเขียนและรูปแบบ
เอกสารขอความ
ยินยอม

ตัวอยKางหัวขIอ

� ทKานมีอิสระในการตัดสินใจ และเขIารKวมการศึกษาวิจัยดIวย
ความสมัครใจ

� การถอนตัว หรือยุติการเขIารKวมการศึกษาวิจัย

� การปกปpองขIอมูลของทKาน /ขIอมูลของทKานจะไดIรับการ
ปกปpองอยKางไร

� คKาชดเชยท่ีทKานไดIรับ 

� คKาใชIจKายของทKานท่ีอาจเกิดขึ้น ระหวKางเขIารKวมการ
ศึกษาวิจัย
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Informed Consent 
Document
การเขียนและรูปแบบ
เอกสารขอความ
ยินยอม

ตัวอยKางหัวขIอ

� ผูIท่ีทKานสามารถติดตKอ 

1) ในกรณีท่ีทKานมีขIอสงสัยเรื่องสิทธิของทKาน

2) ในกรณีท่ีทKานมีขIอสงสัยเรื่องการศึกษาวิจัยนี้

3) ในกรณีท่ีทKานรูIสึกไมKสบาย หรือรูIสึกวKารKางกาย หรือจิตใจ
ของทKานเปล่ียนแปลงผิดปกติ

07.06.2020 42



Workshop:
การฝCกเขียนเอกสารขEอมูลท่ีบอกกลKาวอาสาสมัคร
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Conduct of Informed Consent
การดำเนินการขอความยินยอม
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Conduct of 
Informed Consent
การดำเนินการขอความ
ยินยอม
การวางแผน

� การเตรียมเอกสารขอความยินยอม (informed consent 
document or ICD): เอกสารไดIรับการพิจารณาอนุมัติจาก 
IRB/IEC (obtained IRB/IEC approval)

07.06.2020 45



Conduct of 
Informed Consent
การดำเนินการขอความ
ยินยอม
การวางแผน

� การวางแผน:

1) สถานท่ี 

2) ผูIดำเนินการ: ผูIวิจัย หรือผูIรับมอบหมาย (เปRนลายลักษณW
อักษร และคำนึงถึงความรูIและทักษะ) และพยาน 
(impartial witness) กรณีจำเปRน

3) การคัดเลือกอาสาสมัคร และเวลาท่ีจะขอความยินยอม 
(กKอนเริ่มขั้นตอนการวิจัย)

4) การบันทึก
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Conduct of 
Informed Consent
การดำเนินการขอความ
ยินยอม
การดำเนินการ

� ตรวจสอบและใชIเอกสาร ICD ฉบับป£จจุบันท่ี IRB/IEC อนุมัติ
(current IRB/IEC approval)

� มอบสำเนาเอกสาร ICD 1 ชุด แกKอาสาสมัครไวIอKาน
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Conduct of 
Informed Consent
การดำเนินการขอความ
ยินยอม
การดำเนินการ

� ใหIขIอมูลครบถIวน (fully inform) ถูกตIอง โดยใชIภาษาท่ี
อาสาสมัคร หรือตัวแทนฯ เขIาใจ ไมKใชIภาษาเทคนิค (non-
technical and understandable)

� แบKงระยะเวลาการใหIขIอมูล โดยคำนึงถึงชKวงระยะเวลาของ
ความตั้งใจฟ£ง (attention span) และทบทวนความเขIาใจ
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Conduct of 
Informed Consent
การดำเนินการขอความ
ยินยอม
การดำเนินการ

� ไมKมีลักษณะการบังคับหรือชักจูงโนIมนIาวท่ีไมKเหมาะสม 
(coerce or unduly influence)

� ไมKใชIภาษาท่ีทำใหIสิทธิตามกฎหมายของอาสาสมัครถูกยกเลิก 
หรือทำใหIผูIวิจัย ผูIสนับสนุน และสถาบัน หลุดพIนจากความ
รับผิดชอบกรณีเกิดความเสียหายจากการประมาทเลินเลKอ 
(exculpatory language)
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Conduct of 
Informed Consent
การดำเนินการขอความ
ยินยอม
การดำเนินการ

� ใหIโอกาสอาสาสมัครหรือตัวแทนฯ และเวลาท่ีเพียงพอตKอ
การซักถาม และการตัดสิน

� เม่ืออาสาสมัครหรือตัวแทนฯ ยินยอมเขIารKวมการวิจัย 

1) อาสาสมัครหรือตัวแทนฯ

2) ผูIดำเนินการขอความยินยอม 

3) พยาน (กรณีท่ีมี) 

เซ็นชื่อ และลงวันท่ีท่ีแสดงความยินยอม ดIวยตนเอง 2 ฉบับ
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Conduct of 
Informed Consent
การดำเนินการขอความ
ยินยอม
การดำเนินการ

� มอบเอกสาร ICD ท่ีลงนามแลIว 1 ฉบับใหIแกKอาสาสมัครกKอน
เขIารKวมการวิจัย

� ลงบันทึกวันท่ีท่ีอาสาสมัครแสดงความยินยอม ในเอกสาร
ตIนฉบับ
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Conduct of 
Informed Consent
Consent Renewal
การขอความยินยอม
ใหมK

� การขอความยินยอมอาสาสมัครที่กำลังอยูAในการศึกษา
วิจัย อีกครั้ง (consent renewal) เมื่อมีข=อมูลใหมAที่มี
ผลตAอการตัดสินใจของอาสาสมัครหรือตัวแทนฯ

1) แก=ไข ICD

2) ยื่นให= IRB/IEC พิจารณาอนุมัติ

3) ดำเนินการขอความยินยอมเชAนเดียวกัน
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กรณีไมKสามารถดำเนินการขอความยินยอมตาม
ขEอกำหนด
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กรณีพิเศษ

a) การไมKสามารถใหIขIอมูลบอกลKางครบถIวน

Incompleted information and deception 
research

b) การไมKสามารถขอความยินยอมเปRนลายลักษณWอักษร 

Non-written /Verbal consent

c) การขอยกเวIน (ไมKขอ) การขอความยินยอมอาสาสมัคร

Exemption of informed consent requirement 
(consent waiver)
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กรณีพิเศษ

d) การศึกษาวิจัยในอาสาสมัครท่ีไมKสามารถใหIความยินยอม
ดIวยตนเองIncapable subjects หรือในอาสาสมัครกลุKม 
vulnerable subjects

e) Assent ในเด็ก (children) และในผูIใหญK (adults)
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การขอยกเว=น (ไมAขอ) การขอความยินยอมอาสาสมัคร
Exemption of informed consent requirement 
(consent waiver)
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� Rebers S, Aaronson NK, van Leeuwen FE, Schmidt MK. 

Exceptions to the rule of informed consent for research 

with an intervention, BMC Medical Ethics, 2016;17:9. DOI 

10.1186/s12910-016-0092-6

� Qualitative review of 115 eligible literatures (Search 

from PubMed and PsycINFO during April 1997 – Sep 

2013)
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� Study types ประเภทการศึกษา

1) Emergency research การศึกษาวจิยัภาวะฉุกเฉิน

2) Cluster randomized trials การศึกษาทดลองโดยการสุม่
แบบกลุม่

3) Implementation research การศึกษาวจิยักระบวนการ
จดัการแผนดาํเนินการ หรอืการนําไปสูก่ารปฏบิตัิ

4) Public health emergency research การศึกษาวจิยัใน
ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสขุ

5) Others /not specified
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การขอยกเวIน (ไมKขอ) 
การขอความยินยอม



Consent waiver
การขอยกเวIน (ไมKขอ) 
การขอความยินยอม

� เหตุผลการขอยกเวIน 

1) ลดทอนความถูกตIองและคุณภาพของขIอมูล (Decrease 
data validity and data quality): Bias In self-
reported outcomes

a) Hawthorne effect (Observer effect) ผลจาการ
รูIวKาถูกสังเกต

b) Resentful demoralization การลดความม่ันใจ
จากความไมKสบายใจ e.g., controlled 
experiment
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Consent waiver
การขอยกเวIน (ไมKขอ) 
การขอความยินยอม

2) ทำใหIอาสาสมัครความวิตกกังวลอยKางมาก (distress)
หรือทำใหIสับสน ไมKแนKใจ (confusion)

a) IFC procedure

b) Allocation to investigational/control 
treatment
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Consent waiver
การขอยกเวIน (ไมKขอ) 
การขอความยินยอม

3) มีป£ญหาในทางปฏิบัติ

a) Emergency research (clinical emergency, 
public health emergency)

b) Cluster randomized trials (public health
researches)

c) Implementation researches

d) Low recruitment rate

e) Resource constraint

f) Delayed treatment

g) Mandatory vaccination
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Questions & Discussion
คำถาม และขEอถกเถียง
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