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Phụ lục 3 

HƢỚNG DẪN TIÊU CHÍ NHẬN XÉT ĐỀ CƢƠNG NGHIÊN CỨU 

1. ĐÁNH GIÁ KHÍA CẠNH ĐẠO ĐỨC TRONG NGHIÊN CỨU 

1.1. ĐÁNH GIÁ LƠI ÍCH VÀ NGUY CƠ 

Cân nhắc lợi ích và nguy cơ nhằm đảm bảo: nguy cơ cho đối tƣợng nghiên cứu đƣợc 

hạn chế đến mức thấp nhất. Các tiêu chí đánh giá nhƣ sau 

1. Đã xem xét các nguy cơ cho đối tƣợng về thể chất, tâm lý, xã hội, kinh tế, pháp lý 

2. Đã xem xét về mặt khoa học một cách thích đáng 

3. Có thông tin chất lƣợng sản phẩm thử nghiệm của nhà sản xuất 

4. Có thông tin hỗ trợ từ các nghiên cứu giai đoạn trƣớc 

5. Có những lý lẽ thích đáng cho việc tiến hành nghiên cứu 

6. Tính toán cỡ mẫu vừa đủ 

7. Có thu thập mẫu bệnh phẩm: Lƣợng mẫu vừa đủ? Số lần lấy mẫu vừa đủ? 

8. Cân nhắc các kỹ thuật xâm lấn gây nguy cơ cho đối tƣợng tham gia 

9. Có triển vọng mang lại lợi ích trực tiếp cho đối tƣợng đặc biệt với những đối tƣợng dễ bị 

tổn thƣơng. 

10. Nghiên cứu có thể chƣa có lợi ích trực tiếp cho đối tƣợng nhƣng có khả năng đƣa ra 

kiến thức khoa học có lợi cho cộng đồng và/hoặc khoa học 

11. Sức khỏe của đối tƣợng tham gia đƣợc đặt trên kiến thức thu đƣợc hoặc lợi ích xã hội 

12. Đƣa ra các biện pháp bảo vệ đối tƣợng tham gia nghiên cứu trong đề cƣơng 

13. Có đủ nhân viên có năng lực và nguồn lực để tiến hành nghiên cứu 

14. Có sự giám sát phù hợp trên đối tƣợng nghiên cứu trong và sau khi nghiên cứu 

15. Lợi ích vƣợt trội so với nguy cơ 

16. Mối tƣơng quan giữa nguy cơ-lợi ích là chấp nhận đƣợc 

1.2. BẢO VỆ ĐỐI TƢỢNG THAM GIA NGHIÊN CỨU 

1. Có kế hoạch giám sát, theo dõi đối tƣợng đƣợc ghi rõ trong đề cƣơng nghiên cứu 

2. Có kế hoạch chăm sóc, tƣ vấn phù hợp cho đối tƣợng 

3. Nếu nghiên cứu sẽ thực hiện trên những đối tƣợng dễ bị tổn thƣơng (nhƣ trẻ em, tù 

nhân, phụ nữ mang thai, ngƣời thiểu năng tâm thần hay những ngƣời khó khăn về kinh 

tế hay học vấn, có khả năng bị ép buộc hay bị áp lực quá mức) thì kế hoạch nghiên cứu 

có bao gồm thêm việc bảo vệ quyền và sức khỏe của những đối tƣợng này hay không? 

Đối với người cao tuổi cần xác định danh sách đầy đủ các bệnh mạn tính, các thuốc được kê đơn và không 

kê đơn và các thực phẩm chức năng dùng kèm của đối tượng nghiên cứu để giúp cho việc xác định các biến 

cố bất lợi tiềm ẩn. Trong tất cả các giai đoạn nghiên cứu phải có người đại diện hợp pháp và người chăm 

sóc trực tiếp nhất. Đảm bảo các chi trả cho nghiên cứu sẽ có lợi trực tiếp cho đối tượng nghiên cứu. Trong 

đề cương nghiên cứu với sự tham gia của phụ nữ có thai, nghiên cứu viên cần có kế hoạch theo dõi kết quả 

quá trình mang thai liên quan đến sức khỏe của mẹ và sức khỏe trước mắt cũng như lâu dài của trẻ. Thận 

trọng khi công khai các dữ liệu nghiên cứu và công bố các báo cáo, nhằm đảm bảo các nhóm người tham gia không bị kỳ thị 

thêm hoặc trở thành tâm điểm chỉ trích. Các báo cáo phải được kiểm tra cẩn thận về bất bình đẳng giới và văn hóa. 



2 

 

1.3. LỰA CHỌN QUẦN THỂ NGHIÊN CỨU VÀ TUYỂN CHỌN NGƢỜI THAM GIA NGHIÊN CỨU 

1. Có chiến lƣợc tuyển chọn công bằng và khách quan. 

2. Không có nhóm hay một lớp ngƣời nào chịu nhiều hơn mức chia sẻ công bằng những 

gánh nặng của việc tham gia vào nghiên cứu. 

3. Không có nhóm nào bị tƣớc sự chia sẻ công bằng lợi ích của nghiên cứu (bao gồm các lợi 

ích trực tiếp của sự tham gia cũng nhƣ các kiến thức mới mà các nghiên cứu mang lại).  

4. Tôn trọng tập quán văn hóa, truyền thống và tôn giáo của cộng đồng.  

5. Mời cộng đồng tham gia nhiều hơn vào chuẩn bị đề cƣơng nghiên cứu cũng nhƣ quyết 

định sử dụng các kết quả nghiên cứu. 

6. Quần thể tham gia vào nghiên cứu có thể đƣợc hƣởng lợi từ những kiến thức thu đƣợc 

qua nghiên cứu. 

7. Giảm thiểu bất kỳ tác động tiêu cực đối với cộng đồng nhƣ sự kỳ thị hoặc tiêu hao 

nguồn lực của địa phƣơng. 

8. Thúc đẩy hiệu ứng tích cực có liên quan đến cộng đồng, bao gồm cả những liên quan 

ảnh hƣởng sức khỏe hoặc sự phát triển năng lực. 

9. Cách thức cung cấp kết quả nghiên cứu cho những ngƣời tham gia và các cộng đồng có 

liên quan. 

1.4. TÍNH ĐẦY ĐỦ CỦA ICF VÀ QUY TRÌNH CHẤP THUẬN THAM GIA NGHIÊN CỨU 

1. Giải thích mục đích của nghiên cứu. 

2. Cho biết đây là nghiên cứu mang tính chất thử nghiệm. 

3. Giải thích khoảng thời gian đối tƣợng cần tham gia. 

4. Mô tả các thủ tục đối tƣợng sẽ thực hiện. 

5. Mô tả bất cứ rủi ro hay khó chịu có thể xảy ra cho đối tƣợng tham gia. 

6. Mô tả những lợi ích có thể có của nghiên cứu mang lại cho đối tƣợng tham gia hoặc cho 

ngƣời khác 

7. Cho biết mức độ bảo mật các hồ sơ lƣu giữ nhận dạng đối tƣợng 

8. Cung cấp họ tên địa chỉ số điện thoại liên hệ của nhân viên sẽ là ngƣời trả lời các câu 

hỏi liên quan đến nghiên cứu và liên quan đến quyền của đối tƣợng tham gia 

9. Cung cấp họ tên địa chỉ số điện thoại liên hệ của nhân viên để đối tƣợng liên lạc trong 

trƣờng hợp có những tổn thƣơng liên quan đến nghiên cứu. 

10. Giải thích sự tham gia nghiên cứu mang tính tự nguyện. 

11. Cho biết việc từ chối /ngừng tham gia nghiên cứu sẽ không bị phạt hay mất đi các lợi ích 

mà đối tƣợng đƣợc hƣởng 

12. Nếu nghiên cứu có thu thập bệnh phẩm, phần mẫu còn dƣ sau khi nghiên cứu này sẽ 

đƣợc hủy hay không 

13. Nếu có thu thập bệnh phẩm, phần mẫu còn dƣ sẽ đƣợc lƣu để sử dụng cho nghiên cứu 
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khác trong tƣơng lai? 

14. Nếu nghiên cứu có sử dụng video hay audio, ghi rõ các bản ghi sẽ đƣợc xử lý nhƣ thế 

nào sau khi sử dụng 

15. Đối tƣợng có quyền từ chối trả lời các câu hỏi riêng tƣ 

16. Ngôn ngữ sử dụng trong quá trình lấy chấp thuận tham gia đơn giản, dễ hiểu đối với đối 

tƣợng hoặc đại diện có tƣ cách pháp nhân của đối tƣợng 

17. Việc lấy chấp thuận tham gia có đƣợc ghi nhận qua chữ ký và ghi ngày tháng trên phiếu 

chấp thuận tham gia 

18. Nghiên cứu viên sẽ lấy chấp thuận từ đối tƣợng /ngƣời đại diện hợp pháp của đối tƣợng 

19. Tình huống lấy chấp thuận không ép buộc hoặc lôi kéo đối tƣợng 

20. Quyền và quyền lợi của đối tƣợng đƣợc ghi rõ 

21. Không sử dụng những câu tối nghĩa, khó hiểu để tránh trách nhiệm của các nghiên cứu 

viên, nhà tài trợ, hoặc cơ quan thực hiện nghiên cứu chối bỏ trách nhiệm khi xảy ra sai sót 

22. Cách tiếp xúc đầu tiên và tiến hành tuyển chọn đảm bảo khách quan 

23. Cách chuyển tải đầy đủ thông tin đến ngƣời tham gia nghiên cứu tiềm năng/ngƣời đại diện 

24. Đối tƣợng hoặc đại diện hợp pháp của đối tƣợng sẽ ký và ghi ngày tháng vào ICF 

25. Đối tƣợng nghiên cứu sẽ đƣợc nhận 01 bản ICF đã ký 

1.5. TÍNH RIÊNG TƢ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN CỦA ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU 

1. Có biện pháp làm cho đối tƣợng tham gia có thể an tâm về sự đảm bảo tính riêng tƣ 

2. Có giải thích để đối tƣợng tham gia nghĩ rằng các thông tin mà nghiên cứu viên thu thập 

là thích đáng. 

3. Đề cƣơng thể hiện sự quan tâm đúng mức về tính riêng tƣ, bí mật thông tin của đối tƣợng 

4. Việc bảo vệ tính bảo mật thông tin của dữ liệu đƣợc quan tâm đúng mức 

5. Có những yêu cầu về mặt đạo đức / pháp lý vi phạm tính bảo mật không? điều này đƣợc 

xác định và mô tả đầy đủ không? 

6. Nếu có vi phạm nhƣ câu nêu trên (câu 5), nguy cơ này có đƣợc xác định và mô tả đầy 

đủ không? 

7. Có sử dụng những kỹ thuật phù hợp để bảo vệ tính bảo mật thông tin (lƣu trữ, mã hóa, 

nhận dạng) 

4. Quy trình thu thập dữ liệu đảm bảo tính riêng tƣ và bí mật của đối tƣợng nghiên cứu 

5. Kế hoạch nghiên cứu sẽ duy trì tính bảo mật của dữ liệu. 

8. Đề cƣơng và quy trình lấy chấp thuận tham gia có xác định rõ nơi lƣu trữ dữ liệu và nơi 

cất giữ phiếu chấp thuận tham gia nghiên cứu 

9. Cách thức báo cáo và công bố kết quả của nghiên cứu  

1.6. CHI TRẢ VÀ BẢO HIỂM CHO ĐỐI TƢỢNG TRONG NGHIÊN CỨU 

1. ICF cung cấp tất cả thông tin về sự chi trả cho đối tƣợng tham gia 
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2. Nếu có chi trả, có xác định phạm vi chi trả, mức độ chi trả, phƣơng pháp chi trả 

3. Đối tƣợng nghiên cứu có đƣợc bồi thƣờng khi tổn thƣơng sức khỏe (tử vong, mất khả 

năng làm việc hoặc những phản ứng bất lợi) do sản phẩm nghiên cứu 

4. Đối tƣợng nghiên cứu có đƣợc bồi thƣờng khi tổn thƣơng sức khỏe (tử vong, mất khả 

năng làm việc, di chứng) do việc không tuân thủ đề cƣơng? 

2. ĐÁNH GIÁ KHÍA CẠNH KHOA HỌC CỦA NGHIÊN CỨU 

2.1. THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 

1. Có mục đích nghiên cứu phù hợp nhu cầu thực tế không? 

2. Câu hỏi nghiên cứu có phù hợp không? 

3. Có mục tiêu chung/mục tiêu cụ thể/ mục tiêu thứ cấp rõ ràng không? 

4. Thiết kế nghiên cứu phù hợp để đạt đƣợc mục tiêu 

5. Quần thể nghiên cứu rõ ràng (bao gồm giới tính, tuổi, học vấn, văn hóa, tình trạng kinh 

tế, và dân tộc) 

6. Tiêu chí lựa chọn, tiêu chí loại trừ đối tƣợng, loại trừ trong quá trình nghiên cứu rõ ràng, 

phù hợp 

7. Địa điểm/Thời gian nghiên cứu cụ thể 

8. Nhóm đối chứng (nếu có) có đầy đủ và phù hợp để so sánh với nhóm thử nghiệm 

9. Việc phân đối tƣợng nghiên cứu vào các nhóm có đảm bảo tính ngẫu nhiên và đại diện 

giữa các nhóm không? 

Có cần tiến hành ngẫu nhiên và hoặc phân tầng để đảm bảo các nhóm tương quan với nhau 

về tất cả các đặc tính vd. Tuổi, giới, tình trạng nặng của bệnh, mức độ phơi nhiễm. vv... 

10. Nghiên cứu có đƣợc thiết kế mù đơn/mù đôi để giảm thiểu sai số không? 

11. Đối với nghiên cứu thiết kế mù, có quy trình giải mã mù phù hợp hay không? 

12. Đề cƣơng nghiên cứu có nêu rõ thuốc nào đƣợc dùng/không đƣợc dùng đồng thời với 

thuốc nghiên cứu không? 

13. Cỡ mẫu của nghiên cứu có đƣợc tính toán phù hợp hay không ? 

14. Có kế hoạch phân tích thống kê hay không? 

15. Có mức ý nghĩa thống kê phù hợp với thiết kế nghiên cứu không? 

16. Test thống kê đƣợc sử dụng có phù hợp với dạng số liệu thu thập không? 

17. Kế hoạch phân tích thống kê có đảm bảo nghiên cứu đƣợc phân tích giữa kỳ phù hợp? 

18. Có tiêu chí ngừng nghiên cứu hay không? 

19. Các kỹ thuật sử dụng trong nghiên cứu để đo lƣờng biến đầu ra có phù hợp và hiện đại không? 

20. Mục đích nghiên cứu, mục tiêu nghiên cứu và các biến số đánh giá chính có phù hợp, nhất 

quán không? 

2.2. THU THẬP DỮ LIỆU VÀ KẾ HOẠCH PHÂN TÍCH DỮ LIỆU 

1. Nêu rõ những số liệu nào đƣợc thu thập để đánh giá độ an toàn của sản phẩm nghiên cứu 
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2. Nêu rõ những số liệu nào đƣợc thu thập để đánh giá hiệu lực của sản phẩm nghiên cứu 

3. Nêu rõ những số liệu nào đƣợc thu thập để đánh giá tính sinh miễn dịch (dành cho 

nghiên cứu vắc xin) 

4. Phƣơng pháp đo lƣờng phù hợp hiện đại, khả thi, có SOP mô tả cách thực hiện 

5. Bộ CRF có đƣợc thiết kế phù hợp để thu thập đủ số liệu cho phân tích? 

6. Trình tự của CRF phù hợp với lƣợc đồ qui trình nghiên cứu 

7. Nhà tài trợ và đơn vị nghiên cứu có thiết lập hệ thống QC/QA để đảm bảo sự tuân thủ và 

chất lƣợng số liệu thu thập không? 

Có tập huấn, xây dựng SOP, tài liệu hướng dẫn thực hiện nghiên cứu, vv  

8. Số liệu nghiên cứu đƣợc kiểm tra đối chiếu với tài liệu gốc bởi một đơn vị giám sát độc lập 

9. Có qui trình/hƣớng dẫn quản lý dữ liệu và hồ sơ nghiên cứu 

10. Đơn vị giám sát độc lập có đủ tƣ cách pháp nhân và đủ năng lực để giám sát nghiên 

cứu không? 

11. Cần Ban giám sát dữ liệu an toàn (DSMB) để giám sát và tƣ vấn cho nghiên cứu này không? 

(Nhà tài trợ cần thành lập DSMB khi tiến hành các nghiên cứu đa trung tâm/đa quốc gia 

và nghiên cứu có nhiều nguy cơ cho đối tượng nghiên cứu) 

12. Có SOP về quản lý thuốc nghiên cứu 

13. Có SOP về quản lý mẫu bệnh phẩm nghiên cứu 

2.3. ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGHIÊN CỨU VIÊN VÀ ĐIỂM NGHIÊN CỨU 

1. Các nghiên cứu viên có trình độ và kinh nghiệm phù hợp không? 

Dựa vào lý lịch, cơ sở dữ liệu về các điểm nghiên cứu hoặc các nguồn thông tin khác... 

2. Các nghiên cứu viên có xung đột lợi ích với nghiên cứu này không? 

 VD: PI hoặc nghiên cứu viên có cổ phẩn, cổ phiếu hoặc là quan chức của công ty dược 

tài trợ nghiên cứu; có sở hữu bằng sáng chế hoặc quyền sở hữu trí tuệ  

3. Nghiên cứu viên có đủ thời gian dành cho nghiên cứu hay không? 

 Dựa vào lý lịch, báo cáo các công việc nghiên cứu viên hiện đang đảm nhận, số lượng 

các nghiên cứu đang tham gia, tiến độ triển khai của các nghiên cứu đang thực hiện, … 

4. Điểm nghiên cứu có đủ nguồn bệnh nhân/đối tƣợng để tuyển chọn đủ cỡ mẫu theo yêu 

cầu của đề cƣơng không? 

5. Điểm nghiên cứu có đủ cơ sở vật chất để triển khai nghiên cứu không? 

Đủ buồng bệnh, thiết bị và máy móc dùng cho lâm sàng và xét nghiệm, bảo quản mẫu 

bệnh phẩm và thuốc nghiên cứu 

6. Điểm nghiên cứu có đủ nhân viên hỗ trợ, phƣơng tiện sẵn có, và các quy trình xử trí cấp 

cứu và các biến cố bất lợi không? 

7. Có kế hoạch tổ chức thực hiện nghiên cứu (bao gồm cả sự phối hợp giữa các đơn vị 

cùng tham gia nghiên cứu) khoa học, hợp lý và khả thi 


