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1.Ethical misconduct 

 Undue Inducements 

Exculpatory language 

Coercion 

 Exploitation 



1.Ethical misconduct 



• ส่วนใหญ่มักจะเป็นเงนิทีใ่ห้มากเกนิไป 
• อาจเข้าโครงการวจิัยเพราะอยากได้เงนิ 
• บางคร้ังไม่ได้พจิารณา informed consent 
• นักวจิัยบางคนให้ค่าตอบแทนก้อนใหญ่คร้ังเดยีวเมื่อมาพบคร้ังสุดท้าย 

Ethical misconduct 
➢ Undue Inducements การจูงใจทางอ้อม  
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➢ Undue Inducements การจูงใจทางอ้อม 

• แค่ไหนจะเป็นการ induce? ไม่มีมาตรฐานระบุไว้ 
• IRB จะต้องพจิารณาตามความเหมาะสม  
• โดยเปรียบเทยีบกบั risk ทีเ่กดิขึน้ 
• การอ้างว่า "หากเข้าร่วมการวจิัยนี ้ท่านจะได้รับยาทีด่ไีด้รับการดูแลรักษา 
        ทีด่ ีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย" เป็นการจูงใจเกนิจ าเป็น เพราะยงัเป็น

งานวจัิยอยู่ 

Ethical misconduct 



• งานวจิัยในประเทศด้อยพฒันา 
• งานวจิัยในกลุ่มผู้ยากจน 
• งานวจิัยในกลุ่ม vulnerable subjects อย่างขาดเหตุผลของความจ าเป็น  
     เช่น งานวจัิยทีส่ามารถท าในผู้ใหญ่ได้ ไม่ควรท าในเดก็ หรือ

นักโทษ 

➢  Exploitation การหาประโยชน์อย่างไม่ถูกต้อง เอาเปรียบ 

Ethical misconduct 



Ethical misconduct 

➢  Exculpatory language ถ้อยค าทีใ่ช้ในเอกสารช้ีแจงทีปั่ดความ
รับผดิชอบ เอาเปรียบ 

• ข้าพเจ้าขอสละสิทธิในการเรียกร้องค่าชดเชยทีอ่าจเกดิขึน้จากการเข้าร่วม
การวจิัยนี ้

• หากท่านได้รับอนัตรายจากการวจิัย จะไม่อยู่ในความรับผดิชอบค่าใช้จ่าย
หรือค่าเสียหายจากผู้วจิัยหรือผู้ให้ทุน 

• กรณทีีท่่านได้รับบาดเจ็บจากการวจิัย  ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลจะอยู่ใน 
 ความรับผดิชอบของท่านหรือบริษัทประกนั 



▪ "Useless is not harmless" งานวจิัยทีไ่ม่สามารถตอบค าถามของ
วตัถุประสงค์อย่างถูกต้องได้ ท าให้เสียเวลา เสียเงนิ อาสาสมัครเปลอืงตวั 
 

▪ "No scientific means no ethic" งานวจิัยทีม่ีปัญหาระเบยีบวธีิวจิัยท าให้
สรุปผดิ ชักน าสังคมไปในทางทีผ่ดิ ถือว่าเป็นการผดิจริยธรรม 

2.Scientific misconduct   



Ethics and science cannot be separated 
A scientific question and the ethical responsibility 

– จ านวนกลุ่มตวัอย่างมากพอทีจ่ะทดสอบสมมุตฐิานหรือไม่ 
– การควบคุมการศึกษาถูกต้องหรือไม่ 
– กลุ่มประชากรทีศึ่กษาถูกต้องหรือไม่ 
– การศึกษาน้ันวดั outcome ทีค่วรวดัหรือไม่ 

Scientific misconduct   
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– Study design, ถูกต้องหรือไม่    

– Sample size เพยีงพอหรือไม่  ถ้าไม่  อาจสรุปผดิ ช้ีน าสังคมผดิ 

– การสุ่มตวัอย่างเหมาะสมหรือไม่ (การจับฉลาก มี selection bias) 

– กลุ่มควบคุม เหมาะสมหรือไม่ 

– การวดัผลเหมาะสมหรือไม่ (ฝึกเอง วดัเอง มmีeasurement bias) 

  กลุ่มเดยีวเปรียบเทียบ
ก่อนและหลงัการรักษา 

  สวนดุสิตโพล 

คดั Subject ดีๆ  เข้า
กลุ่มทดลอง 

  สองกลุ่ม
คนละ
โรงเรียน 

วดัหลายหนเลอืกค่า
สูงๆ เข้ากลุ่มทดลอง 

Study design & beneficence 



Sample Size        
▪  เป็นปัญหาส่วนใหญ่ที่กรรมการพบในการ review โครงการ  
       -  ไม่ระบุจ านวน,ไม่ระบุที่มา 
       -   ค านวณตัวอย่างไม่ตรงกบัวตัถุประสงค์หลกั 
       -   ระบุว่าจะศึกษาน าร่อง 20 หรือ 30 ราย โดยไม่ระบุเหตุผล 
          (การศึกษาน าร่อง จะท าในกรณีไม่สามารถหา parameter จากการศึกษาเก่า 
 มาใช้ได้ จึงต้องน าร่องเพือ่น าค่า parameter จากการศึกษาน าร่องมาใช้ใน 
 สูตร จึงควรเขียนสูตรที่จะใช้ในการศึกษามาและระบุว่าเม่ือศึกษาน าร่องแล้ว  
 จะส่ง protocol amendment แจ้งจ านวนที่ใช้จริงมาให้กรรมการทราบ) 
      -      ก าหนดค่า effect size ของการศึกษาเอง โดยไม่มีที่มา 

Effect size = μ1 - μ2 /SD  
 จะเห็นได้ว่าไม่สามารถก าหนดเองได้  เพราะขึน้กบัความแตกต่าง 
 ของ Primary outcome และ standard deviation ของการศึกษาน้ันๆ   



• พยาบาลตกึผู้ป่วยนอกต้องการส ารวจความเห็นผู้ป่วยทีม่าใช้บริการ 
 เพือ่การพฒันาคุณภาพการบริการ จึงออกแบบสอบถาม และท าการ 
 ส ารวจผู้มาใช้บริการจ านวน 100 คน (มีผู้มาใช้บริการวนัละ 20,000 คน) 
 

• ส ารวจภาวะเครียดนักเรียน ม.6 ในกรุงเทพฯ จ านวน 2 ห้องเรียน 
 120 คน (นักเรียน ม.6 ในกรุงเทพฯ ทั้งหมด มี 39,839 คน) 
 

• สวนดุสิตโพล ส ารวจความเห็นคนกรุงเทพฯ จ านวน ประมาณ 1,300 ราย 
(คนกรุงเทพฯ มีประมาณ 6,000,000 คน)  

ตัวอย่าง 



ขนาดตัวอย่าง  
 
    วจิัยเชิงส ารวจภาวะเครียดในนักเรียนช้ัน ม.6 ในกรุงเทพฯ (Yamane) 

 

 

                     n    =           N 
                                     (1+d2N) 
                                      =           39830 
                                               ( 1 + 39830 (0.05)2 
 

where    N  =  นักเรียน ม.6 ใน กรุงเทพฯ = 39,839 คน 
               d  =  ค่าความคลาดเคลือ่นที่ยอมรับได้ 
               n  =  396  คน 
               n  =  397 คน 

ดงัน้ันถ้าส ารวจเดก็ ม.6 เพยีงโรงเรียนเดยีว 120 ราย กจ็ะไม่สะท้อนความเป็นจริงของ
ความเครียดในเดก็ ม.6 ในกรุงเทพฯ ได้หรือส ารวจผู้มาใช้บริการวนัละ 20,000 ราย  
เพยีง 100 ราย กจ็ะไม่สะท้อนความเห็นที่แท้จริง 



 Research Methodology 
ขนาดตวัอย่าง  – มากกว่า 80% ใช้ สูตรหน่ึงในส่ีสูตรนี ้

       

 

 

      

  1.1 ส ารวจ Yamane 

1.2 อุบตัิการ 

2.1 เปรียบเทียบ primary outcome เป็น mean, SD  

2.2  เปรียบเทียบ primary outcome เป็น %, proportion  

 - ไม่จ าเป็นต้องใช้สูตรกไ็ด้  โดย ใส่ช่ือ program และ parameters ที่ใช้ใน program ให้ครบ 

 - ปรึกษานักสถิติได้ ติดต่อนัดหมายที่ หน่วยจริยธรรมการวจิัยในคน  

 
 
                     n   =        N                                                     
                                (1+d2N) 

1. กลุ่มเดยีว 

2. สองกลุ่ม เปรียบเทยีบ 



ตัวอย่าง 
Sample Size        



Subject Allocation  
การจัดผู้เข้าร่วมวจัิยเข้ากลุ่ม 

 

     

       

▪    Selection bias อคตใินการเลอืกเข้ากลุ่ม 
 

      ควรระบุให้ชัดเจนว่าจัดอย่างไร มโีอกาสทีผู้่วจิัยจะเลอืกผู้ทีม่คุีณสมบตัิ  
      ดกีว่าเข้ากลุ่มทดลองมากกว่ากลุ่มควบคุม (Selection  bias) หรือไม่  
      หากทราบก่อนเลอืกว่าผู้ป่วยรายน้ันๆจะเข้ากลุ่มไหน 
  
▪    วธีิป้องกนัไม่ให้ทราบล่วงหน้า คอืการน าเลขประจ ากลุ่มใส่ซองปิดผนึก   
     แล้วเลอืกผู้ป่วยก่อนเปิดซอง  เลขในซองจะกระจายสลบักนัโดยการสุ่มจาก 
     คอมพวิเตอร์ 



Methods  
วธีิการศึกษา  

❖  Outcome(s) measurement การวดัผลการศึกษา 
 

- ควรระบุว่าผู้ทีว่ดัผลทราบหรือไม่ว่าผู้เข้าร่วมวจิัยอยู่ในกลุ่มใด (single blinded)   
- ดทีีสุ่ดคอืผู้เข้าร่วมวจิัยและผู้วดัผลไม่ทราบว่าอยู่ในกลุ่มใด (double blinded) 
- หากผู้วจิัยทราบว่าผู้เข้าร่วมวจิัยเป็นของกลุ่มใด 
 กอ็าจจะเกดิอคตใินการวัด (Measurement bias) ได้ 
- วธีิป้องกนั คอืผู้วดัผลไม่ควรทราบว่าอาสาสมัคร 
 อยู่ในกลุ่มใด (Blinded) 



Allocation concealment 
การจัดเข้ากลุ่มอย่างปกปิด 

Allocation concealment to prevent selection bias 
ปกปิดในการเลอืกเข้ากลุ่ม 

Blindness to prevent measurement bias 
ปกปิดในการวดั outcome  

Block randomization to prevent inadequate probability 
ท าให้โอกาสถูกเลอืกเข้ากลุ่มใกล้เคยีงกนัตลอด 



วธีิการ: ถ้าค านวณได้ 20 คน 
ต่อกลุ่ม, กลุ่ม A กบักลุ่ม B 

1. ท า Block of 4 ก่อน 

ABAB BABA ABBA BBAA BAAB 

จะได้ 6 block เสมอ 

2. ใส่เลขประจ า block 

1 2 3 4 5 6 



3. จากน้ันเข้า program 
random.org ใช้เลข 1-6 

ได้เลขมาชุดหน่ึง 5, 2, 1, 1, 2, 5, 2, 4, 4, 4 

4. เอามาเรียง block ตามเลข 

1 2 5 5 2 1 

2 4 4 4 



5. จากน้ันเอามาเรียงต่อกนั 
ทั้งหมด 40 ตัว 

AABBBABAABABABABBABAAABBBABABBAABBAABBAA 

6. น ามาใส่ซอง40 ซอง ตามล าดบั 

A 



A 

7. จากน้ันเลอืกผู้ป่วย 
ตาม inclusion criteria  

ผู้ป่วยตกลงใจเข้าร่วมแล้วเรียบร้อย 

8. ลงID ผู้ป่วยทีห่ลงัซองแล้วค่อยเปิดซอง 



 

     ใช้ค าว่า"ผู้เข้าร่วมการวจิัยจะได้รับการสุ่มเข้ากลุ่ม 
โดยใช้เลขสุ่มจากโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

ที่ใส่ในซองปิดผนึก" 
แทนค าว่า "เข้ากลุ่มโดยการจับฉลากนะคะ" 



   3.Research misconduct    
►What is it?: 
• The Department of Health and Human Services defines research  
 misconduct as: 
• Fabrication, falsification, or plagiarism in proposing, performing,  
 or reviewing research results. 
►Fabrication: making up results and recording or reporting them 
►Falsification: manipulation of research materials, equipment, or processes,  
 or changing or omitting results such that the research is not accurately   
     represented in the record. 
►Plagiarism : the appropriation of another’s ideas, processes,  
 results, or words without giving proper credit. 



Also Include: 
▪   Publishing the same data or results in two or more publications  
   ส่งไปตพีมิพ์เกนิหน่ึงแห่ง self plagiarism  
▪ Inappropriately assigning authorship credit แบ่งสัดส่วนผู้ท าไม่เหมาะสม 
▪ Withholding details of methodology or results in papers or proposals  
   ปกปิดข้อมูลบางส่วน 
▪   Using inadequate or inappropriate research designs รูปแบบการวจิยัไม่เหมาะสม 
▪   Dropping observations or data points from analyses based on the feeling  
   that they were inaccurate ข้อมูลบางส่วนที่คดิว่าไม่เหมาะถูกตดัออก 
▪   Inadequate record keeping related to research เกบ็ข้อมูลไม่ครบถ้วน 

Research misconduct    



ขอบคุณค่ะ 
ค าถาม? 


