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1.  วัตถุประสงค ์

 เพื่อเป็นแนวทางในการทบทวนและประเมินโครงรา่งการวิจยัที่สง่เขา้มาเพื่อพิจารณา 
 

2.  ขอบเขต 
วิธีด าเนินการมาตรฐานครอบคลมุแนวทางการทบทวนและประเมินโครงร่างการวิจยัทุกฉบบัที่ส่งเขา้มา

เพื่อพิจารณาครัง้แรก  
 

3.  ความรับผิดชอบ 
 กรรมการฯ ที่ ได้รับมอบหมาย มีหน้าที่ทบทวนโครงร่างการวิจัยที่ เข้ารับการพิจารณาในที่ประชุม
คณะกรรมการฯ โครงร่างการวิจัยที่เข้ารับการพิจารณาแบบเร็ว และบันทึกความเห็น ข้อเสนอแนะ ลงในแบบ
ทบทวนและน าเสนอโครงรา่งการวิจยั 

 

4.  ข้ันตอนการด าเนินการ 
 

ข้ันตอน การด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 ประเมินทางวิทยาศาสตร ์ กรรมการฯ 
2 ประเมินคณุประโยชนแ์ละความเสี่ยง กรรมการฯ  

3 ประเมินกระบวนการเขา้รว่มการวิจยัและการขอความยินยอม กรรมการฯ 
4 ประเมินผูวิ้จยั กรรมการฯ 
5 ประเมินบทบาทต่อชมุชน กรรมการฯ   
6 สรุปความคิดเห็นและผลการทบทวน กรรมการฯ   
7 บนัทกึผลการทบทวน กรรมการฯ   

 
5.  วิธีปฏิบัติ 

  กรรมการทบทวนและประเมินโครงร่างการวิจยัและเอกสารที่เก่ียวขอ้ง (BMAHREC 03 ขอ้ 5.1.1) ตาม
รายละเอียดที่ระบุไวใ้นแบบเสนอโครงร่างการวิจัยเพื่อขอรบัการพิจารณาดา้นจริยธรรม  (AP 01) เอกสารชีแ้จง
ขอ้มลูแก่ผูเ้ขา้รว่มการวิจยั (AP 02) และหนงัสือแสดงเจตนายินยอมเขา้รว่มการวิจยั  (AP 03)  

5.1 การประเมินทางวิทยาศาสตร ์

5.1.1   คุณค่าทางวิทยาศาสตร ์(scientific value)  
 ทบทวนทั้งโครงร่างการวิจัย ตั้งแต่ความความส าคัญของปัญหา การสังเคราะห์เป็น

ภาพรวมจากการทบทวนวรรณกรรมที่น  าไปสูเ่หตผุลความจ าเป็นที่ตอ้งวิจยั วตัถปุระสงคห์ลกัและวตัถปุระสงคร์อง
ชัดเจน กรอบแนวคิดที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ ในงานวิจัย รูปแบบและระเบียบวิธีวิจัยที่ตอบ

วตัถุประสงคไ์ด ้เครื่องมือวดัตัวแปรที่ไดม้าตรฐาน ถูกตอ้ง แม่นย าและการควบคุมคณุภาพ วิธีด าเนินการที่เป็น
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มาตรฐานหรือมีพืน้ฐานทางวิทยาศาสตร ์การวดัผลการวิจยัทัง้ประสิทธิผลและความปลอดภยั การวิเคราะหข์อ้มลู
และสถิติมีความเหมาะสมกบัผลลพัธ ์(end points) มีขนาดตวัอย่างเพียงพอ ดว้ยอ านาจการทดสอบที่สงูพอ 

5.1.2   คุณค่าทางสังคม (social value) 
 มีการระบุเหตผุลว่า ท าไมตอ้งเลือกศึกษาในกลุ่มนี ้ดว้ยวิธีนี ้เป็นการพฒันางานหรือสรา้ง

องคค์วามรูใ้หม่ ผลการศึกษาสภาวะของผูเ้ขา้รว่มการวิจยัอาจเกิดประโยชนด์า้นสขุภาพต่อสงัคมหรือส่วนรวมใน
อนาคต และอาจขยายผลความรูท้ี่ไดใ้หเ้กิดประโยชนท์างการแพทยแ์ละสาธารณสขุได ้

5.1.3   การคัดเลือกผู้เข้าร่วมการวิจัยเป็นธรรม (fair subject selection) 
           5.1.3.1 การคัดเลือกมีความเสมอภาคจากกลุ่มต่างๆ ในสังคม และมีการกระจาย

คณุประโยชนแ์ละความเสี่ยงอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกผูเ้ขา้ร่วมการวิจัยเพราะเขา้ถึงไดง้่ายหรือมีอ านาจเหนือกว่า 
ไม่เลือกกลุม่ที่จะไม่ไดป้ระโยชนจ์ากผลการวิจยั กลุม่ควบคมุหรือกลุม่ที่ใชย้าหลอก (ถา้มี) ไม่ถกูเอาเปรียบ 

           5.1.3.2  ผูเ้ขา้รว่มการวิจยักลุม่เปราะบาง  
   1)  ทบทวนประชากรที่ศกึษาว่า มีผูเ้ขา้รว่มการวิจยักลุม่เปราะบางหรือไม่  
  2)  งานวิจยัไม่สามารถท าไดถ้า้ไม่ใชบ่คุคลกลุม่เปราะบาง มีการระบเุหตผุลความ

จ าเป็นอนัหลีกเลี่ยงไม่ไดท้ี่จะตอ้งศกึษาวิจยัในกลุม่นี ้
  3)  ถ้าการท าวิจัยมีโอกาสจะเกิดความเสี่ยงมากกว่าความเสี่ยงที่จะพบได้ใน

ชีวิตประจ าวนั กลุม่เปราะบางกลุม่นัน้ควรไดป้ระโยชนโ์ดยตรงจากการวิจยั 
  4)  วิธีด าเนินการระบมุาตรการในการปกป้องคุม้ครองกลุม่เปราะบาง เพิ่มขึน้ เช่น 

ใหบุ้คคลที่ 3 เป็นผูข้อค ายินยอม ในกรณีที่ผูวิ้จัยอาจมีอิทธิพลต่อผูเ้ขา้ร่วมการวิจัย, เพิ่มขอ้มูลใหไ้ดเ้ขา้ใจมาก
ยิ่งขึน้และภาพประกอบการอธิบาย ตามอายแุละความเขา้ใจของผูเ้ขา้รว่มการวิจยั  

  5)  ควรมีประโยชนใ์นการน าองคค์วามรูม้าพฒันาในกลุม่เปราะบางเหลา่นัน้ได ้
 

5.2 การประเมินคุณประโยชนแ์ละความเสี่ยง 

5.2.1   ประเมินความเสี่ยง โดยการทบทวนระเบียบวิธีวิจยั เกณฑก์ารคดัออก เกณฑก์ารถอนออก
จากการวิจยั เกณฑก์ารยุติโครงการวิจยั ความมีส่วนร่วมของชุมชน ทบทวนเอกสารคู่มือผูวิ้จยัในโครงการวิจยัยา
และโครงการวิจยัเครื่องมือแพทย ์คณุสมบตัิและประเภทความเสี่ยงของเครื่องมือในโครงการวิจยัเครื่องมือแพทย ์ 

5.2.2   ประเมินคณุประโยชนโ์ดยตรงต่อสขุภาพของผูเ้ขา้รว่มการวิจยั เช่น การรกัษาโรค การหาย
จากความทุกขท์รมาน และประโยชนโ์ดยออ้ม เช่น ไดอ้งคค์วามรูใ้หม่ มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อลดอัตราป่วยและ
อตัราตาย  

5.2.3   ระบคุวามเสี่ยงอย่างครอบคลมุทัง้ความเสี่ยงต่อผูเ้ขา้รว่มการวิจยั คู่สมรส ครอบครวั ความ
เสี่ยงต่อสุขภาพของตัวอ่อนในครรภ ์ทารกในครรภ์ ผลต่อจิตใจ ผลกระทบทางดา้นกฎหมาย เศรษฐกิจ สงัคม
ชมุชน   
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5.2.4   มีการวางแผนลดความเสี่ยงใหเ้กิดนอ้ยที่สดุดว้ยวิธีการที่ เหมาะสม สอดคลอ้งกับรูปแบบ
การวิจยั รวมทัง้การปอ้งกนั และแกไ้ขความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้  

5.2.5  แนวทางในการเพิ่มคณุประโยชนใ์นระหว่างการวิจยัและภายหลงัเสรจ็สิน้การโครงการวิจยั 
เช่น การดูแลผูเ้ขา้ร่วมการวิจยัหากไดร้บัอันตรายอนัเนื่องมาจากการวิจัยหรือหากมีภาวะฉุกเฉินเกิดขึน้ , ในการ
วิจยัทดลองยา มีแนวทางในการดแูลผูท้ี่ถูกคดัออกระหว่างด าเนินการวิจยั การดแูลผูเ้ขา้ร่วมการวิจยัหลงัการวิจยั
แบบทดลองเสรจ็สิน้และประสบความส าเรจ็ในการทดลองนัน้ 

5.2.6   มีอตัราสว่นระหว่างความเสี่ยงและคณุประโยชนส์มเหตผุล (favorable risk/benefit ratio)  
การประเมินอตัราสว่นระหว่างความเสี่ยงและคณุประโยชนจ์ะตอ้งพิจารณาทัง้ความน่าจะเป็นและความรุนแรงของ
อันตรายที่ เป็นไปได้กับผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ โดยต้องทบทวนและประเมินข้อมูลความเสี่ ยงและ
คุณประโยชน์อย่างครอบคลุมในทุกๆ ด้านของงานวิจัย รวมทั้งการพิจารณาทางเลือกอื่นๆ อย่างเป็นระบบ 
โครงการวิจยัควรมีความเสี่ยงที่ถกูลดใหเ้หลือนอ้ยที่สดุและก่อผลประโยชนส์งูสดุ  
   

5.3 การประเมินกระบวนการเข้าร่วมการวิจัยและการขอความยินยอม 

โครงรา่งการวิจยัแสดงถึงความเคารพในศกัด์ิศรี (dignity) ปกปอ้งความเป็นสว่นตวั (privacy) และ
รกัษาความลบัของขอ้มลู (confidentiality) ของผูเ้ขา้รว่มการวิจยั การใหข้อ้มลูสว่นบคุคลและขอความยินยอม 
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานจรยิธรรมการวิจยัระดบัสากลและพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562  

 5.3.1  กระบวนการเข้าร่วมการวิจัย 

 5.3.1.1  การปกป้องความเป็นส่วนตัว ทบทวนวิธีการชกัชวนใหเ้ขา้รว่มการวิจยั ไดแ้ก่ ผู้
อธิบายขอ้มลู วิธีการ เวลาและสถานที่ในการขอความยินยอม การใหค้วามยินยอม และการเขา้ถึงขอ้มลู 
  5.3.1.2  การรักษาความลับของข้อมูล ทบทวนการบนัทกึและการเก็บขอ้มลูสว่นบคุคลและ
ขอ้มลูการวิจยั การใชร้หสั ขอ้จ ากดัในการรกัษาความลบั การน าเสนอขอ้มลู การท าลายขอ้มลู  
 5.3.1.3  ไม่มีการบงัคบัหรือจงูใจเพื่อใหเ้ขา้รว่มการวิจยั 

  5.3.1.4  ผูเ้ขา้รว่มการวิจยัสามารถถอนตวัออกจากการวิจยัไม่ว่าเวลาใดหรือดว้ยเหตุผลใด 
 5.3.1.5  แจง้ขอ้มลูใหมร่ะหว่างการวิจยั ถา้ขอ้มลูนัน้อาจมีผลต่อการตดัสินใจที่จะอยู่รว่มใน

การวิจยัต่อไป 
 5.3.1.6  ติดตามดแูลผูเ้ขา้รว่มการวิจยัทัง้รา่งกายและจิตใจตลอดระยะเวลาการวิจยั 
 

 5.3.2  การประชาสัมพันธเ์ชิญเข้าร่วมการวิจัย  

          เอกสารและสื่อประกอบการเชิญชวน เช่น โฆษณา แผน่พบั จดหมาย คณะกรรมการฯ ตอ้งให้
การรบัรองก่อนที่จะน าไปใช ้ยกเวน้บางรายการ เช่น จดหมายจากโครงการถึงแพทย ์เรื่องราวทั่วไปที่อยู่ในข่าว
สาธารณะ การน าเสนอต่อสาธารณะที่กลุม่เป้าหมายไม่ใช่ผูเ้ขา้รว่มการวิจยั 
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 5.3.3  การขอความยินยอม 

 เอกสารขอ้มลูและขอความยินยอม มีขอ้มลูครบถว้น (information) อ่านเขา้ใจไดง้่าย 
(comprehension) ใหต้ดัสนิใจอย่างอิสระ (voluntariness) โดยไม่มีการบงัคบัหรือจงูใจอยา่งไม่เหมาะสม ส าหรบัผูท้ี่
ขาดความสามารถในการท าความเขา้ใจ (incompetent) มีการใหข้อ้มลูตามสถานะ และขอความยินยอมจาก
ผูป้กครองหรือผูแ้ทนโดยชอบธรรม 
 กรรมการทบทวนและประเมินความเหมาะสม  ในหวัขอ้ต่อไปนี ้ 

1) ชื่อเรื่อง ชื่อผูวิ้จยั ชื่อแหลง่ทนุวิจยั 
2) กระบวนการเชิญเขา้รว่มการวิจยัและการขอความยินยอม  
3) บทน าสว่นตน้สรุปสาระหลกัของโครงการวิจยั 
4) ค าเชิญเขา้รว่มการวิจยั  
5) เหตผุลและความส าคญัของการวิจยั  
6) วตัถปุระสงคข์องการวิจยั  
7) คณุสมบตัิของผูท้ี่จะสามารถเขา้รว่มการวิจยั 

8) สถานที่ท  าการวิจยั และจ านวนผูเ้ขา้รว่มการวิจยั   
9) รูปแบบการวิจยั 
10) ขัน้ตอนการวิจยั ระยะเวลาที่เขา้รว่มการวิจยั และจ านวนครัง้ที่นดั  
11) ความเสี่ยง หรือความไมส่ะดวกสบายจากเขา้ร่วมการวิจยั 
12) ประโยชนท์างตรงต่อสขุภาพ และประโยชนท์างออ้ม  
13) ทางเลือกอื่นหากไม่สมคัรใจเขา้รว่มการวิจยั  
14) แนวทางการจดัการเมื่อผูเ้ขา้รว่มการวิจยัขอถอนตวัออกจากการวิจยั  
15) การแจง้ขอ้มลูใหม่ที่เก่ียวขอ้งกบัการวิจยั  
16) เหตผุลการยตุิการเขา้รว่มการวิจยัและแนวทางการจดัการกบัเหตกุารณน์ัน้ๆ  
17) ประโยชนห์รือสิ่งที่ผูเ้ขา้รว่มการวิจยัอาจไดร้บัหลงัเสรจ็สิน้การวิจยั 
18) การแจง้ผลลพัธห์รือผลการวิจยัใหผู้เ้ขา้รว่มการวิจยัทราบหลงัไดข้อ้สรุปผลการวิจยั  
19) มาตรการในการรกัษาความลบัและขอ้จ ากดัในการรกัษาความลบัของขอ้มลู 
20) การจดัการขอ้มลูและตวัอย่างชีวภาพหลงัเสรจ็สิน้การวิจยั 
21) ค่าตอบแทนการเขา้รว่มการวิจยั และวิธีการจ่ายค่าตอบแทน 
22) ค่าใชจ้่ายที่ผูเ้ขา้รว่มการวิจยัตอ้งรบัผิดชอบ 
23) แนวทางการดแูลรกัษาและการจ่ายค่าชดเชย กรณีที่ไดร้บัอนัตรายหรือผลกระทบจาก

การเขา้รว่มการวิจยั  
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24) บุคคลซึ่งผูเ้ขา้ร่วมการวิจัยสามารถติดต่อได ้เก่ียวกับการวิจัย กรณีที่มีขอ้สงสยัหรือ
ปัญหา 

25) ช่องทางติดต่อส านกังานคณะกรรมการฯ เก่ียวกบัสิทธิ หรือมีขอ้รอ้งเรียน 
26) การใชภ้าษาที่คนทั่วไปเขา้ใจ 
27) เอกสารขอ้มลูและขอความพรอ้มใจ (assent form) กรณีผูเ้ขา้รว่มการวิจยัเป็นเด็ก  

หมายเหตุ แนวทางการทบทวนดูรายละเอยีดทีร่ะบไุวใ้น AP 01, AP 02, AP 03 
 

  5.3.4  การขอความยินยอมเก็บรักษาข้อมูลและตัวอย่างชีวภาพไว้ส าหรับการวิจัยใน
อนาคต ทบทวนการขอความยินยอม ( AP 02.4 เอกสารชีแ้จงแบบเปิดกวา้ง ฯ  AP 03.3 หนังสือแสดงเจตนา
ยินยอมฯ และ AO 11.4 แบบทบทวนฯ ) 

 

  5.3.5  การขอความยินยอมส าหรับการวิจัยด้านพันธุกรรม ทบทวนการขอความยินยอม (AP 
02.5 เอกสารชีแ้จงฯ  AP 03.4 หนงัสือแสดงเจตนายินยอมฯ และ AO 11.5 แบบทบทวนฯ) 

 

 5.3.6  การขอความยินยอมเฉพาะกรณี 

  5.3.6.1  การยกเว้นกระบวนการขอความยินยอม (waiver of informed consent) 
    การใชข้้อมูลยอ้นหลังโดยใช้ขอ้มูลจากเวชระเบียน หรือใชต้ัวอย่างชีวภาพจาก
การใหบ้ริการเพื่อการวิจยั ตาม พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ มาตรา 9 จะตอ้งขอความยินยอม แต่ในการ
บางกรณีอาจขอยกเวน้การขอความยินยอม ถา้ผูวิ้จยัแสดงเหตผุลสมควร และคณะกรรมการฯ ใหก้ารรบัรอง ไดแ้ก่ 

1) โครงการวิจยัที่มคีวามเสี่ยงไม่เกินความเสี่ยงนอ้ย  
2) การขอความยินยอมไม่สามารถท าไดใ้นทางปฏิบตัิ  
3) การยกเวน้ไม่มีการลว่งละเมิดสิทธิและความเป็นอยู่ที่ดีของผูเ้ขา้รว่มการวิจยั 
4) รบัรองว่าจะรกัษาความลบัและความเป็นสว่นตวั  
5) ยงัคงตอ้งใหข้อ้มลูแก่บคุคลเจา้ของขอ้มลูหรือตวัอย่างชีวภาพ เม่ือเหมาะสม 

  5.3.6.2  การยกเว้นการลงลายมือช่ือให้ความยินยอม (waiver of documentation) 
  1)  การให้ความยินยอมโดยพฤตินัย (consent by action) งานวิจัยที่มีความ
เสี่ยงนอ้ยและไม่มีการปฏิบัติการใด เช่น การเก็บขอ้มลูจากกลุ่มประชากรโดยใชแ้บบสอบถามทางไปรษณีย์ ให้
ตอบแบบสอบถามแลว้ใส่ซองปิดผนึกส่งกลบัมา การตอบแบบสอบถามออนไลนโ์ดยในเอกสารหนา้แรกมีการให้
ขอ้มูลเก่ียวกับโครงการวิจัย เพื่อใหส้ามารถตดัสินใจไดว่้าจะใหค้วามร่วมมือหรือไม่ หากผูส้นใจเขา้สู่หนา้ถัดไป 
และตอบค าถาม ถือว่าใหค้วามยินยอมโดยไดร้บัการบอกกลา่ว 
  2)  การให้ความยินยอมด้วยวาจา (verbal consent) ผูเ้ขา้รว่มการวิจยัยินดีให้
ขอ้มูลแต่ไม่ตอ้งการลงลายมือชื่อ เนื่องจากการลงนามเป็นหลกัฐานที่เปิดเผยตัวตนและหากรั่วไหลอาจน าไปสู่
ผลเสียรา้ยแรงต่อผูเ้ขา้รว่มการวิจยัได ้เช่น การสมัภาษณเ์ชิงลกึในผูไ้ดร้บัความรุนแรงในครอบครวั ผูต้ิดยาเสพติด 
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ผูค้า้ยา สตรีอาชีพพิเศษ ผูเ้บี่ยงเบนทางเพศ ผูถู้กล่วงละเมิดทางเพศ นกัโทษ ผูเ้ป็นโรครา้ยแรงหรือสงัคมรงัเกียจ 
กรณีเหลา่นีห้ากมีการติดตามและเชื่อมโยงขอ้มลูไปยงัผูเ้ขา้รว่มการวิจยั ควรใหใ้ชน้ามแฝงแทนชื่อจรงิ  
 5.3.6.3  การขอความยินยอมซ า้ (re-consent) 
  1) เม่ือมีขอ้มลูใหม่ที่ส  าคญัและอาจสง่ผลต่อการตดัสินใจของผูเ้ขา้รว่มการวิจยั 
เช่น ขอ้มลูใหม่เก่ียวกบัความปลอดภยัของยา กฎเกณฑใ์หม่เก่ียวกบัการรกัษาที่เป็นมาตรฐาน  
  2) หากการวิจยัยงัไม่เสรจ็สิน้ และเด็กเจรญิเป็นผูใ้หญ่ (โดยทั่วไปใชเ้กณฑ ์18 ปี)  
 5.3.6.4  การปิดบังข้อมูลบางส่วน (incomplete disclosure) 
   อาจกระท าได ้หากเขา้เง่ือนไข 
  1) โครงการวิจยัก่อความเสี่ยงนอ้ย แต่มีคณุค่าสงู 
  2) ไม่มีวิธีวิจยัแบบอื่นแลว้ จ าเป็นตอ้งปิดบงัขอ้มลูบางส่วน เพราะการบอกกล่าว
ขอ้มลูนัน้จะท าใหก้ารวิจยัไม่บรรลวุตัถปุระสงค ์เช่น การสงัเกตพฤติกรรมพยาบาลในการดแูลผูป่้วย 
  3) มีแผนงานที่จะบอกความจริงพรอ้มกับกล่าวค าขอโทษต่อบุคคลเม่ือโครงการ
เสรจ็สิน้ และเคารพต่อสิทธิ์ของบคุคล โดยพรอ้มที่จะท าลายขอ้มลูหากบคุคลนัน้ไม่ยินยอม 
  4) คณะกรรมการฯ รบัรองโครงการวิจยั 

 

5.4 การประเมินผูว้ิจัย 

ผูวิ้จยัมีประสบการณใ์นเรื่องที่ศกึษาวิจยั โดยพิจารณาจาก 
5.4.1  การศกึษา การฝึกอบรม พืน้ฐานอาชีพ ประสบการณก์ารท างาน และผลงานตีพิมพ ์
5.4.2  การเปิดเผยการมีผลประโยชนท์ับซอ้นของผูวิ้จยั การมีผลประโยชนท์บัซอ้นไม่ใช่เหตุผลที่

จะไม่รบัรองโครงการวิจยั คณะกรรมการฯ จะพิจารณาความมีอยู่และขนาด ว่าจะมีผลกระทบที่อาจเกิดขึน้หรือไม่ 
ภายใตข้อบเขตของการปกปอ้งสิทธิ ความปลอดภยั และความเป็นอยู่ที่ดีของผูเ้ขา้รว่มการวิจยั 

5.4.3  การวิจยัทางคลินิกของผูวิ้จยัที่ไม่ใช่แพทย ์มีแพทยห์รือทนัตแพทยเ์ป็นผูวิ้จยัร่วม หรือผูด้แูล
รบัผิดชอบ 

 

5.5 การประเมินบทบาทต่อชุมชน 

5.5.1   การเขา้ถึงและประสานงานของหวัหนา้โครงการวิจยักบัผูน้  าชุมชนหรือสถาบนัที่เขา้รว่มใน
โครงการวิจยั 

5.5.2   การวิจัยชุมชน ควรขออนุญาตจากผูน้  าชุมชน แต่การขอค ายินยอมจากคนในชุมชนหรือ
สมาชิกในครอบครวัเป็นรายบคุคลยงัตอ้งท าอยู่ 

5.5.3   การใหค้วามยินยอมควรเป็นวิธีใด: ยินยอมโดยการลงนาม  โดยพฤตินยั หรือดว้ยวาจา  
5.5.4   การเขา้ถึงสมาชิกของชมุชนและการรกัษาความลบัของขอ้มลูที่ได ้
5.5.5   ขอ้มลูที่ตอ้งการคืออะไร มากนอ้ยเพียงใด เป็นขอ้มลูชมุชนที่สามารถเปิดเผยไดห้รือไม่   
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การด าเนินการวิจยัจ าเป็นตอ้งปิดบงับคุคล (deception) หรือไม่ 
5.5.6   ผลประโยชนต์่อชมุชนที่เขา้รว่มโครงการวิจยัทัง้ก่อนและเม่ือเสรจ็สิน้การวิจยั 
5.5.7   การสรุปผลการศกึษาวิจยัใหช้มุชน 
 

5.6 สรุปความคิดเหน็และผลการทบทวน 

5.6.1  กรรมการฯ สรุปความเห็นในหวัขอ้ดงัต่อไปนี ้  
 5.6.1.1 ความสมเหตผุลของอตัราสว่นระหว่างความเสี่ยงและคณุประโยชน ์ 
 5.6.1.2 มีกลุม่บคุคลที่เปราะบางหรือไม่ 
 5.6.1.3 การประเมินความเสี่ยงของโครงการวิจัย 
5.6.2  เกณฑก์ารรบัรองโครงการวิจยั  
 5.6.2.1 ความเสี่ยงถกูลดใหเ้หลือนอ้ยที่สดุ 
 5.6.2.2 ความเสี่ยงกบัประโยชนมี์ความสมเหตผุล  

         1) ความเสี่ยงนอ้ย ประโยชนโ์ดยตรงจะมีหรือไม่มีก็ได ้
   2) ความเสี่ยงมากกว่าความเสี่ยงนอ้ย ตอ้งมีประโยชนโ์ดยตรง 
   3) ความเสี่ยงมากกว่าความเสี่ยงน้อย ไม่มีประโยชนโ์ดยตรง แต่องคค์วามรูท้ี่ได ้
มีความส าคญัอย่างยิ่ง 

5.7 การบันทกึผลการทบทวน 

กรรมการฯ บันทึกความเห็น ข้อเสนอแนะ ลงในแบบทบทวนและน าเสนอโครงร่างการวิจัย        
(AO 11) 

 

6.  ค านิยาม 
 

ค าศัพท ์ ความหมาย 
พระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล  
พ.ศ. 2562 

ตราขึน้เพื่อให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีประสิทธิภาพและเพื่อให้มีมาตรการเยียวยา
เจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลจากการถูกละเมิดสิทธิในขอ้มลูส่วนบคุคลที่มีประสิทธิภาพ สอดคลอ้ง
กบัเงื่อนไขที่บญัญัติไวใ้นมาตรา 26 ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย โดยมีสาระส าคญั 
3  ประเด็นหลกั ไดแ้ก่ 
(1) เจา้ของขอ้มลู (ผูเ้ขา้รว่มการวิจยั) ตอ้งใหค้วามยินยอมในการเก็บรวบรวม การใช ้และการ
เปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลตามวตัถปุระสงคท์ี่ผูเ้ก็บรวบรวม (ผูว้ิจยั) แจง้ไวต้ัง้แต่แรกแลว้เท่านัน้ 
(2) ผูเ้ก็บรวบรวมตอ้งรกัษาความมั่นคงปลอดภยัของขอ้มลู ไม่ใหถู้กเขา้ถึง โดยผูท้ี่ไม่เก่ียวขอ้ง 
หรือถกูน าไปใชโ้ดยไม่ไดร้บัอนญุาต 
(3) เจา้ของขอ้มลูมีสิทธิถอนความยินยอม ขอใหล้บหรือท าลายขอ้มลูเมื่อใดก็ได ้หากเป็นความ
ประสงคข์องเจา้ของขอ้มลู 
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พระราชบัญญัติ
สุขภาพแห่งชาติ 
พ.ศ. 2550 มาตรา 9 

ในกรณีที่ผูป้ระกอบวิชาชีพดา้นสาธารณสขุ ประสงคจ์ะใชผู้ร้บับรกิารเป็นส่วนหนึ่งของ 
การทดลองในงานวิจยั ผูป้ระกอบวิชาชีพดา้นสาธารณสขุตอ้งแจง้ใหผู้ร้บับรกิารทราบล่วงหนา้ 
และตอ้งไดค้วามยินยอมเป็นหนงัสือจากผูร้บับรกิารก่อนจึงจะด าเนินการได ้
ความยินยอมดงักล่าว ผูร้บับรกิารจะเพิกถอนเสียเมื่อใดก็ได ้

การประเมินความ
เสี่ยงของ
โครงการวิจัย 
(risk categories) 
 

(1) ความเส่ียงนอ้ย (minimal risk) คือ ความเส่ียงที่ไม่มากกว่าที่เกิดขึน้ในชีวิตประจ าวนัของ
ผูเ้ขา้รว่มการวิจยัที่มีสขุภาพปกติ  
(2) ความเส่ียงมากกว่าความเส่ียงนอ้ย (slight หรือ minor increase) แต่คาดว่าจะมีประโยชน์
ทางตรงผูเ้ขา้รว่มการวิจยั 
(3) ความเส่ียงมากกว่าความเส่ียงนอ้ย และคาดว่าจะไม่มีประโยชนต์่อผูเ้ขา้รว่มการวิจยั แต่ผล
การศกึษาสภาวะของผูเ้ขา้รว่มการวิจยัอาจขยายผลใหเ้กิดประโยชนต์่อสงัคมหรือส่วนรวมได ้

 
 

7.  ภาคผนวก 
(AP 01, AP 02, AP 03, AO 11 ดภูาคผนวก ของ BMAHREC 03) 
 

8.  เอกสารอ้างอิง 
8.1 นิมิตร มรกต. Ethical principles for research involving humans (human subject protection) 

ฉบบั พ.ศ. 2560. กรุงเทพ: สหมิตรพฒันาการพิมพ;์ 2560. 
8.2 พระราชบัญญัติคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136, ตอนที่ 69 ก 

(27 พฤษภาคม 2562). 
8.3 ณัฐ คูณรงัสีสมบูรณ์, ทิพาพร ธาระวานิช, ชัยรตัน ์ฉายากุล. แนวทางและตน้แบบเอกสารขอ้มูล

และขอความยินยอมส าหรบัการวิจัยทางคลินิกในประเทศไทย.  กรุงเทพ : ส านักพิมพจ์ุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั; 
2563. 

8.4 ICH Harmonised Guideline. Integrated addendum to ICH E6(R1): guideline for good 
clinical practice E6(R2), 2016. 

8.5 World Health Organization. Standards and operational guideline for ethics review of 
health-related research with human participants, 2011.  

8.6 World Medical Association. World Medical Association Declaration of Helsinki: ethical 
principles for medical research involving human subjects.  JAMA. 2013;310(20):2191-4.  

8.7 Council for International Organizations of Medical Sciences (CIOMS) in collaboration 
with the World Health Organization (WHO). International ethical guidelines for health-related research 
involving humans, 2016. 
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8.8 US Department of Health and Human Services. Protection of Human Subjects. 45 CFR § 
46.116: general requirements for informed consent. Revised July 19, 2018. 

8.9 US Department of Health and Human Services. Protection of Human Subjects. 45 CFR § 
46.117: documentation of informed consent. Revised July 19, 2018. 
9. ประวัติวิธีด าเนินการมาตรฐาน                                                                                           
 

 ฉบับที ่1 
BMA 01.0 

ฉบับที ่2 
BMA 02.0 

ฉบับที ่3 
BMAHREC 02.1 

ฉบับที ่4 
BMAHREC 03.0 

เตรียมโดย คณะกรรมการรา่ง
วิธีด าเนินการมาตรฐาน
งานวิจยักรุงเทพมหานคร 

คณะกรรมการปรบัปรุง
วิธีด าเนินการมาตรฐาน
งานวิจยักรุงเทพมหานคร 

คณะกรรมการปรบัปรุง
วิธีด าเนินการมาตรฐาน
งานวิจยักรุงเทพมหานคร 

คณะกรรมการปรบัปรุง
วิธีด าเนินการมาตรฐาน
งานวิจยักรุงเทพมหานคร 

เหตุผลของ
การปรับปรุง 

- - เพ่ิมบทใหม่ เนือ้หาเป็นเรื่อง
เฉพาะแนวทางการทบทวน
และประเมินโครงรา่งการวิจยั 

- ตามขอ้เสนอแนะของ 
SIDCER-FERCAP 
- เพิม่ประสิทธิภาพการ
ปฏิบตัิงานคณะกรรมการฯ  

รายละเอียด
ของการแก้ไข 

- - ก าหนดหวัขอ้ในการทบทวน
หลกัการและเหตผุลทาง
วิทยาศาสตร ์การประเมิน
คณุประโยชนแ์ละความเสี่ยง 
กระบวนการเขา้รว่มการวิจยั 
การใหค้วามยินยอม การ
ทบทวนผูว้ิจยั และการ
ทบทวนบทบาทของชมุชน 

- เพ่ิมรายละเอียดของการ
ประเมินทางวิทยาศาสตร ์: 
คณุค่าทางวิทยาศาสตร ์ 
คณุค่าทางสงัคม  
การคดัเลือกผูเ้ขา้รว่มการวิจยั
เป็นธรรม   
- (มีต่อ)* 
 

ทบทวนโดย คณะกรรมการจริยธรรม
การวิจยัในคน 
กรุงเทพมหานคร 

คณะกรรมการจริยธรรม
การวิจยัในคน 
กรุงเทพมหานคร 

คณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจยัในคน กรุงเทพมหานคร 

คณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจยัในคน กรุงเทพมหานคร 

รับรองโดย ประธานคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจยัในคน 
กรุงเทพมหานคร 

ประธานคณะกรรมการ 
จรยิธรรมการวิจยัในคน 
กรุงเทพมหานคร 

ประธานคณะกรรมการ 
จริยธรรมการวิจยัในคน 
กรุงเทพมหานคร 

ประธานคณะกรรมการ 
จริยธรรมการวิจยัในคน 
กรุงเทพมหานคร 

อนุมตัิโดย ผูว้่าราชการ
กรุงเทพมหานคร 

ผูว้่าราชการ
กรุงเทพมหานคร 

ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร 

วันทีอ่นุมัติ 27 สิงหาคม 2545 13 มกราคม 2557 25 มิถนุายน 2562  

* ประวัติวิธีด าเนินการมาตรฐาน (ต่อ) 
ฉบับที ่4  BMAHREC 04.0 
รายละเอียดของ
การแกไ้ข 

- การประเมินกระบวนการเขา้รว่มการวิจยัและการขอความยินยอม : ปรบัปรุงหวัขอ้และรายละเอียดเอกสารขอ้มลู
และขอความยินยอม  
- เพ่ิมการขอความยินยอมเฉพาะกรณี: การยกเวน้กระบวนการขอความยินยอม การยกเวน้การลงลายมือชื่อให้
ความยินยอม การขอความยินยอมซ า้ การปิดบงัขอ้มลูบางส่วน 
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