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1.  วัตถุประสงค ์                                                                                                                l 

  เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการและพิจารณาโครงร่างการวิจัยและเอกสารรายงานต่าง ๆ ที่ไดร้บัการ
พิจารณารบัรองจากคณะกรรมการกลางพิจารณาจรยิธรรมการวิจยัในคน  

 

2.  ขอบเขต  
  วิธีด าเนินการมาตรฐานงานวิจยัครอบคลมุการพิจารณาโครงร่างการวิจัยครัง้แรก และรายงานการวิจัย
หลงัการรบัรอง ของ โครงการวิจัยพหุสถาบัน ที่ท  าโดยขา้ราชการหรือบุคลากรซึ่งปฏิบัติงานในหน่วยงานสงักัด
กรุงเทพมหานคร หรือโครงรา่งการวิจยัในคนที่ท  าในหน่วยงานสงักดักรุงเทพมหานคร ที่ผ่านการพิจารณารบัรองจาก
คณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน (คณะกรรมการกลางฯ, Central Research Ethics Committee; 
CREC)  
 

3.  ความรับผิดชอบ  
  3.1 หวัหนา้ส านกังานฯ มีหนา้ที่ประสานงานกบัส านกังานคณะกรรมการกลางฯ ในเรื่องการพิจารณาโครง
รา่งการวิจยั และการพิจารณารายงานต่าง ๆ ภายหลงัการรบัรองโครงรา่งการวิจยัของคณะกรรมการกลางฯ 
 3.2 หวัหนา้งานสง่เสรมิการวิจยั และ / หรือ หวัหนา้สว่นราชการ ของผูวิ้จยั ท าหนา้ที่อ่านโครงรา่งการวิจยั
และประเมินแบบบรบิทของสถาบนั 
 3.3 คณะกรรมการฯ ด าเนินการพิจารณาโครงร่างการวิจัยที่ไดร้บัการรบัรองจากคณะกรรมการกลางฯ 
ตาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพิจารณาจริยธรรมในคนแบบสหสถาบัน  
  3.4 คณะกรรมการฯ ออกประกาศแนวปฏิบตัิใหส้อดคลอ้งกบัวิธีด าเนินการมาตรฐานบทนี ้
 

4.  ข้ันตอนการด าเนินการ 
 

ข้ันตอน การด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 ความรว่มมือในการพิจารณาจรยิธรรมการวิจยัในคน
แบบสหสถาบนั 

หวัหนา้ส านกังานฯ  
ประธานคณะกรรมการฯ  

2 พิจารณาโครงรา่งการวิจยัครัง้แรก คณะกรรมการฯ หวัหนา้ส านกังานฯ  

3 ด าเนินการภายหลงัการรบัรองโครงรา่งการวิจยั คณะกรรมการฯ หวัหนา้ส านกังานฯ 

4 จดัเก็บโครงรา่งการวิจยั เจา้หนา้ที่ส  านกังานฯ 
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5.  วิธีปฏิบัต ิ

5.1  ความร่วมมือในการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนแบบพหุสถาบัน 

5.1.1  ผูว่้าราชการกรุงเทพมหานครเขา้ร่วมลงนามบันทึกขอ้ตกลงความร่วมมือในการพิจารณา
จริยธรรมในคนแบบสหสถาบันระหว่าง ส  านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยของสถาบันภาคี 

5.1.2 เมื่อมีการสรา้งหรือปรบัปรุงวิธีด าเนินการมาตรฐานของคณะกรรมการกลางฯ หัวหน้า
ส านักงานฯ แจ้งให้คณะกรรมการฯ ทราบการปรับปรุงที่ส  าคัญ และแนวปฏิบัติ ‘การท างานร่วมกันระหว่าง
คณะกรรมการกลางฯ และคณะกรรมการจรยิธรรมประจ าสถาบนั’ 

5.1.3 คณะกรรมการฯ ปรับปรุงวิธีด าเนินการมาตรฐานของคณะกรรมการฯ ปรับขั้นตอน
ด าเนินการและการประสานงานระหว่างส านักงานคณะกรรมการฯ กับส านักงานคณะกรรมการกลางฯ และกับ
หน่วยงานต่างๆ ในสงักดักรุงเทพมหานคร เพื่ออ านวยความสะดวกรวดเรว็ในการพิจารณาโครงรา่งการวิจยั 

 

5.2     การพิจารณาโครงร่างการวิจัยคร้ังแรก 
  5.2.1 การประเมินบริบทของสถาบัน 

  5.2.1.1 ส านกังานคณะกรรมการกลางฯ สง่หนงัสือขอประเมินบรบิทของสถาบนั (local 
issue) ดว้ย แบบประเมินบริบทของสถาบัน (AL 15) มายงัประธานคณะกรรมการฯ และหวัหนา้สว่นราชการ
ของผูวิ้จยั 
  5.2.1.2 หวัหนา้งานสง่เสรมิการวิจยั และ / หรือ หวัหนา้สว่นราชการของผูวิ้จยั อ่านโครง
รา่งการวิจยัและประเมินบรบิทของสถาบนั ไดแ้ก่ คณุสมบตัิของผูวิ้จยั ความพรอ้มของสถานที่ในการท าวิจยั 
ประเด็นจรยิธรรมที่ไมข่ดัต่อบรบิท กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัของกรุงเทพมหานคร การติดตามและเฝา้ระวงัความ
ปลอดภยัส าหรบัการท าวิจยั (กรณีการวิจยัทางคลินกิ) และสง่ผลการประเมินใหส้  านกังานคณะกรรมการฯ 
  5.2.1.3 เลขานกุารคณะกรรมการฯ พิจารณาและเสนอผลการประเมินบรบิทของสถาบนั
ต่อประธานคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาลงนาม 
  5.2.1.4 ส  านกังานคณะกรรมการ ฯ สง่ผลการประเมิน กลบัไปยงัส านกังานคณะกรรมการ
กลางฯ ภายใน 7 วนัท าการ นบัตัง้แต่วนัที่ไดร้บัหนงัสือจากหวัหนา้สว่นราชการของผูวิ้จยั 
(ควรส่งผลการประเมินกลบั CREC ภายใน 10 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืจาก CREC หรือ 1 วนัก่อนการประชมุ
ทีม่วีาระการพจิารณาโครงการวจิยั) 

 

 5.2.2 การรับเอกสารโครงร่างการวิจัย 
          5.2.2.1 ส านักงานคณะกรรมการกลางฯ ส่งโครงร่างการวิจัยฉบับที่ไดร้บัการรบัรอง และ

เอกสารที่เก่ียวขอ้ง พรอ้มกบัสง่ส าเนาหนงัสือรบัรองโครงรา่งการวิจยัของคณะกรรมการกลางฯ ใหค้ณะกรรมการฯ  
          5.2.2.2 เจา้หนา้ที่ส  านกังานฯ ตรวจสอบความครบถว้นของเอกสาร ลงบนัทกึรบัเอกสาร  
          5.2.2.3 เจ้าหน้าที่ส  านักงานฯ ก าหนดรหัสโครงร่างการวิจัย “C” (โครงร่างการวิจัยพหุ

สถาบนัที่ผ่านการรบัรองจากคณะกรรมการกลางฯ) 
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 5.2.3 การเตรียมการก่อนการพิจารณา 
          5.2.3.1 เลขานุการคณะกรรมการฯ เป็นผูก้  าหนดประเภทการพิจารณาโครงรา่งการวิจยั ซึ่ง

ขึน้อยู่กับระดับความเสี่ยง และความซับซอ้นของโครงการวิจัย และมอบหมายกรรมการฯ เป็นผูท้บทวนโครงร่าง
การวิจยั 

          5.2.3.2 เลขานุการคณะกรรมการฯ  บรรจุโครงร่างการวิจัยให้อยู่ในระเบียบวาระการ
พิจารณาโครงรา่งการวิจยัในที่ประชมุคณะกรรมการฯ ในการประชมุครัง้ต่อไป 

 

 5.2.4 การพิจารณาโครงร่างการวิจยัของคณะกรรมการฯ 
    5.2.4.1   กรรมการผูท้บทวน น าเสนอโครงรา่งการวิจยั ใหข้อ้คิดเห็น 
 5.2.4.2   กรรมการฯ ในที่ประชมุเสนอความคิดเห็น 
  5.2.4.3   เลขานุการคณะกรรมการฯ แจง้ขอ้คิดเห็นและผลการพิจารณาของคณะกรรมการ

กลางฯ ใหค้ณะกรรมการฯ รบัทราบ 
  5.2.4.4   ประธานคณะกรรมการฯ ขอมติของการตดัสินโครงรา่งการวิจยั  

 

 5.2.5  การแจ้งผลการพิจารณาแก่ผูว้ิจัย  
 5.2.5.1   กรณี รับรอง หัวหนา้ส านักงานฯส่งส  าเนาหนังสือแจง้ผลการพิจารณาโครงร่าง

การวิจัยของคณะกรรมการฯ ใหผู้วิ้จยั และคณะกรรมการกลางฯ พรอ้มทัง้หนังสือรบัรองโครงการวิจัย (AL 03) ที่
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการฯ 

  5.2.5.2   กรณี ปรับปรุงแก้ไขเพื่อรับรอง หรือ ปรับปรุงแก้ไขและน าเข้าพิจารณาใหม่ 
หวัหนา้ส านกังานฯ จะด าเนินการประสานงานกบัผูวิ้จยั เพื่อใหป้รบัปรุงแกไ้ขโครงรา่งการวิจยั 

  5.2.5.3   กรณี ไม่รับรอง หัวหนา้ส านักงานฯ ส่งส  าเนาหนังสือแจง้ผลการพิจารณาโครง
รา่งการวิจยัของคณะกรรมการฯ ใหผู้วิ้จยั และคณะกรรมการกลางฯ ซึ่งรวมถึงเหตผุล และขอ้เสนอแนะของคณะ
กรรมการฯ 

 5.2.5.4   ก าหนดวันหมดอายุการรบัรอง ใหเ้ป็นวันเดียวกันกับวันที่ระบุในหนังสือรบัรอง
โครงการวิจยัจากส านกังานคณะกรรมการกลางฯ 

 5.2.5.5   หัวหนา้ส านักงานฯ จัดส่งเอกสารใหแ้ก่ผูวิ้จยัและคณะกรรมการกลางฯ ภายใน 
10 วนัท าการ นบัตัง้แต่วนัลงมติของคณะกรรมการฯ 

  5.2.5.6   โครงการวิจัยจะด าเนินการไดต้่อเมื่อไดร้บัหนังสือรบัรองโครงการวิจัยจากคณะ
กรรมการฯ แลว้เท่านัน้ 
หมายเหต ุหวัขอ้ 5.2.2 – 5.2.5 ดูรายละเอียดในวธีิด าเนนิการมาตรฐาน  การบริหารจดัการโครงร่างการวจิยัทีเ่สนอขอรบั
พจิารณา (BMAHREC 03/02.1) หวัขอ้ 5) - 6) 
 

5.3     การด าเนินการวิจัยภายหลังการรับรองโครงร่างการวิจัย  
  1)   ผู้วิจัยสามารถใช้แบบรายงานต่าง ๆ ตามที่ส  านักงานคณะกรรมการกลางฯ ส่งให้

คณะกรรมการฯ  
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  2)   วิธีปฏิบัติในการทบทวนรายงานภายหลงัไดร้บัการรบัรอง ด ูBMAHREC บทที่ 5 การ
พิจารณาต่อเนื่องของโครงรา่งการวิจยัที่ผ่านการรบัรองจรยิธรรมการวิจยั                
 

5.3.1 รายงานความก้าวหน้าของการวิจัย และขอต่ออายุการรับรองโครงร่างการวิจัย 
 5.3.1.1   คณะกรรมการกลางฯ เป็นผูพ้ิจารณาต่อเนื่องโครงการวิจยั 
 5.3.1.2   กรณีที่คณะกรรมการกลางฯ รบัรองต่อเนื่อง เจ้าหน้าที่ส  านักงานกลางฯ จะส่ง

หนงัสือรบัรองและเอกสารอื่นมาให ้โดยระบวุนัที่รบัรอง 
 5.3.1.3   คณะกรรมการฯ ออกหนงัสือรบัรองต่อเนื่อง หรือหนงัสือรบัทราบแจง้ใหน้กัวิจยัใน

สถาบนัและคณะกรรมการกลางฯ โดยระบวุนัหมดอายตุามหนงัสือรบัรองจากส านกังานคณะกรรมการกลางฯ 
 5.3.1.4   กรณี ไม่รับรอง หวัหนา้ส านักงานฯ ส่งหนงัสือแจง้ผลการพิจารณาโครงร่างการ

วิจัยของคณะกรรมการฯ ให้ผู้วิจัย ซึ่งรวมถึงเหตุผล และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ และส่งส  าเนาให้
คณะกรรมการกลางฯ  
 

5.3.2 รายงานส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัย 
 5.3.2.1   การแก้ไขเพิ่มเติมเฉพาะแห่ง (site-specific)  
   1)  ใหผู้วิ้จยัเป็นผูย้ื่นขอรบัรองจากคณะกรรมการฯ   
   2)   คณะกรรมการฯ แจง้ผลการพิจารณาใหค้ณะกรรมการกลางฯ ทราบ  
 5.3.2.2   การแก้ไขเพิ่มเติมท่ัวไป (trial-wide) ใหผู้ป้ระสานงานโครงการวิจยัยื่นขอการ

รบัรองจากคณะกรรมการกลางฯ และคณะกรรมการกลางฯ แจง้ผลการตดัสินใหค้ณะกรรมการฯ ทราบ 
   1)   กรณีที่คณะกรรมการกลางฯ รับรองการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย 

เจา้หนา้ที่ส  านกังานกลางฯ จะสง่ผลการตดัสินมาใหโ้ดยระบวุนัที่รบัรอง 
   2)   คณะกรรมการฯ ออกหนังสือรบัรองการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย ให้

นกัวิจยั และสง่ส าเนาใหค้ณะกรรมการกลางฯ 
 

5.3.3 รายงานเหตุการณไ์ม่พึงประสงค ์
 5.3.3.1   คณะกรรมการฯ เป็นผูพ้ิจารณาเหตกุารณไ์มพ่งึประสงคท์ี่รา้ยแรงหรือที่ไม่คาดคิด
ที่เกิดในสถาบัน (local SAE/ SUSAR) ที่อาจสมัพนัธก์ับยาหรือเครื่องมือวิจยั แลว้แจง้ผลการพิจารณาเฉพาะการ
วิจยัที่ (ก) ด าเนินการตรวจเยี่ยม (ข) ระงับการรับรองช่ัวคราว และ (ค) ยุติการรับรอง ใหก้ับคณะกรรมการ
กลางฯ ทราบภายใน 7 วนัท าการ นบัจากวนัที่คณะกรรมการฯ มีมต ิ

 5.3.3.2   ผู้สนับสนุนการวิจัยมีหน้าที่ส่ง periodic SUSAR report และ local SUSAR/ 
unanticipated problem(s) ต่อคณะกรรมการกลางฯ  

 5.3.3.3   คณะกรรมการกลางฯ เป็นผูพ้ิจารณาเหตกุารณไ์ม่พึงประสงคท์ี่เกิดนอกสถาบัน 
(non-local SAE/ SUSAR) แลว้รายงานผลการพิจารณาใหก้บัคณะกรรมการฯ ทราบหากเป็นเรื่องส าคญัต่อคณุค่า
ทางวิทยาศาสตร ์หรือความปลอดภยัต่อผูเ้ขา้รว่มการวิจยั 
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5.3.4 รายงานการเบี่ยงเบนหรือไม่ปฏิบัติตามโครงร่างการวิจัยทีไ่ด้รับการรับรอง 
 คณะกรรมการฯ เป็นผู้พิจารณาตามวิธีด าเนินการมาตรฐาน แล้วแจ้งผลการพิจารณา 
เฉพาะกรณี  (ก) ด าเนินการตรวจเยี่ยม  (ข) ระงับการรับรองช่ัวคราว และ (ค) ยุติการรับรอง ให้กับ
คณะกรรมการกลางฯ ทราบภายใน 7 วนัท าการ นบัจากวนัที่คณะกรรมการฯ มีมต ิ
 

5.3.5 รายงานการยุติโครงการวิจัยก่อนก าหนด หรือการระงับการวิจัย 
 5.3.5.1   ถา้เป็นการยุติ/พัก แห่งเดียว ใหค้ณะกรรมการฯ เป็นผูพ้ิจารณา และแจง้ผลการ

ตดัสนิใหค้ณะกรรมการกลางฯ ทราบ 
 5.3.5.2   ถา้เป็นการยุติ/พัก ทุกแห่ง ใหค้ณะกรรมการกลางฯเป็นผู้พิจารณา และแจ้งผล

การตดัสินใหค้ณะกรรมการฯ ทราบ   
 

5.3.6 รายงานเร่ืองร้องเรียนเก่ียวข้องกับโครงการวิจัย 
 คณะกรรมการฯ เป็นผู้พิจารณา และแล้วแจ้งผลการพิจารณาเฉพาะการวิจัยที่  (ก) 

ด าเนินการตรวจเยี่ยม (ข) ระงับการรับรองช่ัวคราว และ (ค) ยุติการรับรอง ใหก้ับคณะกรรมการกลางฯ 
ทราบภายใน 7 วนัท าการ นบัจากวนัที่คณะกรรมการฯ มีมติ 
 

5.3.7 การตรวจเยี่ยมเพื่อก ากับดูแลการวิจัย 
   คณะกรรมการฯ เป็นผูต้รวจเยี่ยมสถานที่วิจยัตามวิธีด าเนินการมาตรฐาน แต่สามารถรอ้ง
ขอกรรมการกลางฯ จ านวน 1 คน รว่มตรวจเยี่ยมได ้และแจง้ผลการพิจารณาใหค้ณะกรรมการกลางฯ ทราบ 

 

5.4 การจัดเก็บโครงร่างการวิจัย 

            เจา้หนา้ที่ส  านักงานฯ จัดเก็บโครงร่างการวิจัยที่ไดร้บัการรบัรองจากคณะกรรมการกลางฯ  เข้า
แฟ้มโครงรา่งการวิจยั ในท านองเดียวกบัการจดัเก็บโครงรา่งการวิจยัที่ไดร้บัการรบัรองจากคณะกรรมการฯ 
 

5.  ค านิยาม                                                                                                         
 

ค าศัพท ์ ความหมาย 

โครงการวิจัย 
แบบพหุสถาบนั 
(multicenter trial 
or research) 

การวิจยัที่เป็นโครงรา่งการวิจยัเดียวแต่ด าเนินการวิจยัในหลายสถาบนั อย่างนอ้ย 2 สถาบนัขึน้
ไป โดยแต่ละสถาบนัหลกัมีผูว้ิจยัหลกั (principal investigator) ที่สถาบนั 

โครงการวจัิยศูนย์
เดียว แต่เก็บ
ข้อมูลหลายแห่ง 
(single center, 
multi-sites study) 

การวิจยัที่เป็นโครงรา่งการวิจยัเดียว  มีหวัหนา้โครงการวิจยัสังกัดสถาบนัเดียว แต่เก็บขอ้มลูจาก
สถาบนั อย่างนอ้ย 2 แหง่ขึน้ไป 

คณะกรรมการ คณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน คือ คณะกรรมการกลางที่จัดตัง้ขึน้โดย
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กลางฯ 
(Central Research 
Ethics Committee; 
CREC) 

สถาบนัต่างๆ ที่มีการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยทางคลินิก เพื่อท าหนา้ที่พิจารณาโครงร่างการ
วิจยัแบบพหสุถาบนั เพื่อใหโ้ครงการวิจยัสามารถเริ่มไดเ้ร็ว มีประสิทธิภาพ ไม่ซ  า้ซอ้น สิน้เปลือง
ทรัพยากร รวมทั้งพัฒนาศักยภาพกระบวนการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนให้มี
มาตรฐานสากล องคป์ระกอบของคณะกรรมการกลางฯ ไดม้าจากการเสนอชื่อจากหน่วยงาน / 
สถาบนัท่ีไดท้ าขอ้ตกลงความรว่มมือในการพิจารณาจรยิธรรมการวิจยั ในคนแบบสหสถาบนั 

บันทกึข้อตกลง
ความร่วมมือ 
(MOU) 

บนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือในการพิจารณาจรยิธรรมในคนแบบสหสถาบนั ระหว่างสถาบนัภาคี 
และส านกังานการวิจยัแห่งชาติ (วช.) มีวตัถปุระสงคเ์พื่อ  
(๑) รว่มมือส่งเสรมิและพฒันามาตรฐานดา้นจรยิธรรมการวิจยัในคนสู่มาตรฐานสากล  
(๒) ใหก้ารวิจยัทางคลินิกหรือการวิจยัในคนท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลายสถาบนัใหส้ามารถด าเนินการได้
อย่างรวดเรว็  
(๓) ใหก้ารด าเนินการวิจยัในคนสอดคลอ้งกบัการวิจยัทางคลินิกที่ดีและหลกัจรยิธรรม  
(๔) ใหค้วามมั่นใจในการปกป้องอาสมคัรการวิจยั 
บนัทึกขอ้ตกลงมีระยะเวลา 3 ปี ตัง้แต่วนัที่ลงนาม 

คณะกรรมการ 
จริยธรรมการวิจัย
ของสถาบนัภาค ี
(Local Research 
Ethics Committee) 

คณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยัในคนของสถาบนัภาคี ตามที่ระบใุนบนัทึกขอ้ตกลงความรว่มมือ
ในการพิจารณาจรยิธรรมการวิจยัในคนแบบสหสถาบนั 

แบบประเมิน
บริบทของสถาบัน 

แบบประเมิน local issue ของสถาบนั ก าหนดโดยคณะกรรมการกลางฯ เพื่อใหค้ณะกรรมการฯ 
ประเมินผูว้ิจยัซึ่งเป็นบุคลากรที่ปฏิบตัิงานในหน่วยงานสงักัดกรุงเทพมหานคร ในประเด็นต่างๆ 
ได้แก่ คุณสมบัติของผู้วิจัย (สถานะของผู้วิจัยในกรุงเทพมหานคร ความรูค้วามช านาญ 
ประสบการณ์การท างานวิจัย) ความพรอ้มของสถานที่ ประเด็นจริยธรรมที่ไม่ขดัต่อบริบทของ
กรุงเทพมหานครและการวิจยัไม่ขดัต่อกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัของกรุงเทพมหานคร เพื่อน าผลการ
ประเมินไปประกอบการพิจารณาโครงรา่งการวิจยัของคณะกรรมการกลางฯ 

 

7.  ภาคผนวก 
AL 15.1    แบบประเมินบรบิทของสถาบนั  
AL 15.2    แบบประเมินบรบิทของสถาบนัที่ท  าวิจยัทางคลินิก ระยะที่ 1, 2 
 

8.  เอกสารอ้างอิง 
8.1 บนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือในการพิจารณาจริยธรรมในคนแบบสหสถาบนั ระหว่างสถาบันภาคี 

และส านกังานการวิจยัแห่งชาติ ฉบบั 21 มกราคม 2565. 
8.2 คณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรมการวิจยัในคน. ระเบียบวิธีด าเนินการมาตรฐานฉบบั 4.0. 

2563. 
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8.3 US DHHS. Guidance for Industry Using a Centralized IRB Review Process in Multicenter 
Clinical Trials March 2006 

8.4 WHO. Standards and Operational Guidance for Ethics Review of Health-Related 
Research with Human Participants, 2011. 

8.5 ICH Harmonised Guideline. Integrated addendum to ICH E6(R1): Guidance for Good 
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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 

-  เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั
ขอ้ตกลงการท างาน
รว่มกนัระหว่าง
คณะกรรมการกลางฯ 
และคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจยัของ
สถาบนั 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การประสานงานและใน
การพิจารณาโครงรา่งการ
วิจยั โดยใหส้อดคลอ้งกบั
แนวทางปฏบิตักิารท างาน
รว่มกนัฯ ฉบบัที่ก าหนด
โดยคณะกรรมการกลางฯ 

รายละเอียด
ของการแก้ไข 

- - - เพ่ิมขัน้ตอนประเมิน
แบบบริบทของสถาบนั 
- การบริหารจดัการและ
การพิจารณาโครงรา่งการ
วิจยัเป็นไปตาม
วิธีด าเนินการมาตรฐาน
งานวิจยักรุงเทพมหานคร 
และปรบัขัน้ตอนตา่งๆ 
เพ่ือใหเ้กิดความรวดเรว็ 
เช่น การประสานงานกบั
ส านกังานคณะกรรมการ
กลางฯ รูปแบบเอกสาร, 
เวลาในการพิจารณา 

- ปรบัขัน้ตอนการ
ด าเนินการและ
ประสานงานระหว่าง
ส านกังานคณะกรรมการก
ฯ กบัส านกังาน
คณะกรรมการกลางฯ 
และกบัหน่วยงานตา่งๆ  
(รพ. ศบส. และหนว่ยงาน
สงักดักรุงเทพมหานคร) 
- เพ่ิมรายละเอียดการ
พิจารณาโครงการวิจยั
ภายหลงัการรบัรองตาม
รายงานประเภทต่างๆ 

ทบทวนโดย คณะกรรมการจริยธรรม คณะกรรมการจริยธรรม คณะกรรมการจริยธรรม คณะกรรมการจริยธรรม



 

 

 

118      วิธีดำเนินการมาตรฐานจริยธรรมการวิจัย กรุงเทพมหานคร 

 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน กรุงเทพมหานคร 

บทที ่10 การพิจารณาโครงร่างการวิจัยทีผ่่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน 

BMAHREC 10/03.0 

หน้า 10 จาก 10 หน้า 

เร่ิมใช้ 10 พ.ค. 2565 

การวิจยัในคน 
กรุงเทพมหานคร 

การวิจยัในคน 
กรุงเทพมหานคร 

การวิจยัในคน 
กรุงเทพมหานคร 

การวิจยัในคน 
กรุงเทพมหานคร 

รับรองโดย ประธานคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจยัในคน 
กรุงเทพมหานคร 

ประธานคณะกรรมการ 
จริยธรรมการวิจยัในคน 
กรุงเทพมหานคร 

ประธานคณะกรรมการ 
จริยธรรมการวิจยัในคน 
กรุงเทพมหานคร 

ประธานคณะกรรมการ 
จริยธรรมการวิจยัในคน 
กรุงเทพมหานคร 

อนุมัติโดย ผูว้่าราชการ
กรุงเทพมหานคร 

ผูว้่าราชการ
กรุงเทพมหานคร 

ผูว้่าราชการ
กรุงเทพมหานคร 

ผูว้่าราชการ
กรุงเทพมหานคร 

วันทีอ่นุมัติ 27 สิงหาคม 2545 13 มกราคม 2557 25 มิถนุายน 2562  

 
 
 


